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วิสัยทัศน์ 	 ประชากรของพระเจ้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความรักแสวงหา	ติดตามและประกาศพระเยซูคริสตเจ้า

พันธกิจ	 พระศาสนจักรในประเทศไทยมุ่งอุทิศตนฟื้นฟูชีวิตให้สนิทกับพระคริสตเจ้าโดยอาศัยพระวาจา	 และศีลศักดิ์สิทธิ์	 

	 เป็นหนึ่งเดียวร่วมมือและแบ่งปันซึ่งกันและกัน	 แสวงหาคุณค่าพระอาณาจักรในบริบทสังคม	 เสวนาฉันพี่น้อง 

	 กบัผูม้คีวามเชือ่อืน่	ประกาศพระเยซคูริสตเจา้	และเปน็ประจักษพ์ยานดว้ยการดำาเนนิชวีติเรยีบงา่ย	รกัและรบัใชป้วงชน 

		 โดยเน้นผู้ยากไร้

วัตถุประสงค ์

+	เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่าง	พระสงฆ์	นักบวช	และฆราวาสทั่วไป

+	เพื่อเสนอข่าวสาร	บทความ	สารคด	ีบันเทิงคดี	บทวิจารณ์ที่มีคุณค่าต่อชีวิตตามจิตตารมณ์พระวรสาร

+	เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในด้านศาสนา	สังคม	และวัฒนธรรม

อันเนื่องมาจากปก

พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์	ที	่16		

ประจำาปี	2012	เดือนตุลาคม

เพื่อการประกาศข่าวดีอีกครั้งในประเทศที่นับถือคริสตศาสนา

มาตั้งแต่ดั้งเดิมจะประสบผลสำาเร็จอย่างงดงาม

ปกหน้า :	 ภาพวาดโดมอาสนวหิารเซนต	์ไอแซค 

	 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก	ประเทศรัสเซีย 

		 แสดงภาพบรรดานั กบุญ 	 และ 

พระวิสุทธิวงศ์รอบขอบโคม	 ภายในจะมีรูป 

หล่อโลหะอัครสาวกท้ังสิบสองประดิษฐาน 

ตรงฐานโดม

ปกหน้าใน : “พระมารดามารีย์และพระบุตร	

	 		พร้อมกับนักบุญ”

	 ภาพฉากหลังพระแท่น	วาดโดย	

	 มารโ์ก	มารเ์ซยีเล	ราวปี	1507	ตัง้แสดง

อยู่ในหอศิลป์แห่งชาติ	 กรุงลอนดอน	ประเทศ

อังกฤษ	นักบุญในภาพจากซ้ายไปขวา	นักบุญ 

กัลล์ 	 องค์อุปถัมภ์ของประเทศสวีเดน	 และ 

สวิตเซอร์แลนด์	ระลึกถึงท่าน	16	ตุลาคม	นักบุญ

ยอห์น	บัปติสต์	นักบุญยากอบ	องค์ใหญ่	นักบุญ 

บาร์โธโลมิว	(หรือ	นาธานาเอล)
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ขุมทรัพย์พระคัมภีร์

ภาพพิมพ์โลหะ
โดย : กุสตาฟ โดเร
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รถม้าที ่ทำาให้จิตของเราสงบนิ่งในประเทศเหนือ 
(ศคย 6:1-8)

	 หนังสือประกาศกฮะบากุก	และเศคาริยาห์	 (+	 -	 500	ก.ค.ศ.)	 เป็นข้อเขียนคำาเทศน์ของประกาศก

เตอืนใจชาวยวิใหส้รา้งพระวหิารขึน้ใหม	่และฟ้ืนฟูการถอืพระบญัญติัใหม้ชีวีติชวีามากขึน้	หลงักลบัจากถิน่

เนรเทศที่บาบิโลน	

กุสตาฟ	โดเร	ให้ความสนใจต่อภาพนิมิตของประกาศเศคาริยาห์	เพราะใน	ศคย	นี้	เป็นข้อเขียนภาพ

นิมิตท่ีปรากฏแก่ท่านประกาศกมากมาย	ส่วนใหญ่หมายถึงการตัดสินลงโทษประชาชาติท่ีทำาผิดต่อพระเป็นเจ้า

และขม่เหงประชากรเลอืกสรรของพระองค	์และยคุสมยัแหง่ความสงบสขุเมือ่ยคุแหง่พระเมสสยิาห	์ท่ีกำาลงั

จะมาถึงใน	ศคย	บทที	่6	เปน็ภาพนมิติทีก่ลา่วถงึรถรบสีค่นั	ออกมาระหว่างภเูขาสองลกู	เปน็ภเูขาทองสมัฤทธ์ิ	

รถรบคันแรกเทียมม้าสีแดง	 คันที่สองม้าสีดำา	 คันที่สามม้าสีขาว	 คันที่สี่ม้าด่างสีเทา	 ม้าทุกตัวแข็งแรง	 

ท่านประกาศกเศคาริยาห์ถามทูตสวรรค์	ผู้สนทนากับท่านว่า	

“นายเจ้าข้า	รถศึกและม้าเหล่านี้หมายถึงอะไร?”	และทูตสวรรค์ตอบท่านว่า	

“นีค่อืลมทัง้ส่ีของทอ้งฟ้าทีก่ำาลงัพัดออกไปหลงัจากไดเ้ขา้เฝา้องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ของทัว่แผน่ดนิแลว้	

รถศึกที่เทียมม้าสีดำาออกไปยังแผ่นดินทางเหนือ	รถศึกที่เทียมม้าสีขาวตามออกไป	รถศึกที่เทียมม้าด่างสีเทา

ออกไปยังแผ่นดินทางใต้	ม้าแข็งแรงเหล่านั้นออกไป	มีความกระตือรือร้นจะไปตรวจแผ่นดิน	

พระยาห์เวห์ตรัสว่า	

“จงไปเถิด	 ไปตรวจตราแผ่นดิน”	ม้าเหล่าน้ันจึงออกไปตรวจตราแผ่น	แล้วพระยาห์เวห์ทรงเรียก

ข้าพเจ้า	ตรัสว่า	

“ดูซิ	ม้าท่ีออกไปยังแผ่นดินทางเหนือน้ันทำาให้จิตของเราสงบอยู่บนแผ่นดินทางเหนือ”		(ศคย	6:1-8)

	 วิธีเขียนเช่นนี้เรียกว่า	 “แบบวรรณกรรมวิวรณ์”	 เราจะเข้าใจความหมายในการตีความพระคัมภีร์ 

ต่อเมื่อเราเข้าใจสัญลักษณ์ต่างๆ	ที่ผู้เขียนในยุคนั้นสื่อถึงความหมายอะไรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง	ม้าสีแดง	สีดำา	

สขีาว	สดีา่ง	ประเทศทางเหนอื	ทางตะวนัตก	และทางใต้	คือประเทศอะไร	หรอืหมายถงึอะไรทีเ่ปน็สญัลกัษณ์

เข้าใจกับยุคสมัยน้ัน	 ม้าสีดำาอันเป็นหน่ึงในลมท้ังส่ีทิศของฟ้าสวรรค์	หลังจากท่ีเข้าเฝ้าพระเจ้าแห่งพิภพท้ังส้ิน	 

กค็อืคำาพพิากษาของพระเจา้นัน่เอง	ประเทศทางเหนือหมายถงึ	อาณาจักรบาบโิลน	ทีม่าทำาลายกรงุเยรซูาเลม็

ในป	ี586	ก.ค.ศ.	เมื่อม้าสีดำาไปถึงประเทศเหนือ	ก็คือบาบิโลนถูกทำาลายโดยอาณาจักรเปอร์เซีย	และชาวยิว

ได้รับการปลดปล่อยจากถิ่นเนรเทศในบาบิโลน	ให้ได้กลับบ้านไปก่อสร้างพระวิหารใหม่	อันเป็นความสงบ

นิ่งในจิตใจของประชากรของพระเจ้านั่นเอง

 ข้าแต่พระเจ้า...ประกาศกเศคาริยาห์กำาลังทำานายถึงพระยุติธรรมและการช่วยกู้ของพระเป็นเจ้าให้

ได้รอดพ้น และกลับบ้านไปสร้างพระวิหารข้ึนใหม่...พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า จงให้มือของเจ้าท้ังหลายแข็งแรง 

คือเจ้าทั้งผู้ได้ยินถ้อยคำาเหล่านี้ ซึ่งมาจากปากบรรดาผู้เผยพระวจนะ ในวันที่ได้วางรากฐานพระนิเวศน์ของ

พระเจ้าจอมโยธา เพื่อว่าจะได้ก่อสร้างพระวิหารนั้นขึ้น (ศคย 8:9) ข้าพเจ้าผู้ซ่ึงดำารงชีวิตอยู่ในพันธสัญญา

ใหม่ ถอยหัวใจไปเข้าอกเข้าใจประชากรอิสราเอลผู้เลือกสรรของพระองค์ในพันธสัญญาเดิม ความหวังที่จะ

สร้างพระวิหารเป็นท่ีประทับของพระองค์ข้ึนใหม่สำาหรับพวกเขาแล้ว น่ีคือเคร่ืองหมายท่ีบอกว่า พระเจ้า 

ไม่ทรงทอดทิ้งเขา พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระยาห์เวห์ผู้เข้มแข็งยังประทับอยู่กับพวกเขาเสมอเป็นนิตย์
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ทั ก ท า ย

ปีแห่งความเชื่อ ปีแห่งการเดินทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์
               	

 ใครท่ีมีโอกาสได้นั่งเรียนวิชาพระคัมภีร์ผมว่าต้องได้ความรู้สึกนี้	 เรื่องแค่นี้ทำาไมพูดได้ยาวจัง	 
อยา่ไปคดิวา่อาจารยพ์ระคมัภรีช์อบพดูยาวนะครบั	แตท่กุถอ้ยความ	ประโยชน	์เบือ้งหนา้เบือ้งหลงั	ทีม่าทีไ่ป	

เจตนาของคนเขยีน	กลุ่มเปา้หมายทีอ่า่น	สิง่เหลา่นีเ้ชือ่มโยงกนัทัง้สิน้	ผมเองเมือ่ตอนนัง่เรยีนกเ็กดิความรูส้กึ

แบบนี้เหมือนกัน	แต่เมื่อต้องทำาความเข้าใจเพื่อให้พระวาจาได้ทำางานในชีวิต	ก็พบว่าเป็นสิ่งที่จำาเป็น	

               	แน่นอนว่าพระคัมภีร์คือคำาที่พระเจ้าตรัสกับเรา	ด้วยภาษาของมนุษย์	แต่ภาษาของมนุษย์มีข้อจำากัด

มากมาย	การได้อ่านพระคัมภีร์ในภาษาพ่อแม่	 การได้อ่านในภาษาสากลบ้าง	หรือการกลับไปอ่านแบบราก

ของภาษาท่ีมีการเขียนพระคัมภีร์กันเลยเรียกว่ากลับไปสู่รากเหง้า	คงต่างกัน	ไม่มากก็น้อย	เม่ือผมได้อ่านพระคัมภีร์

เป็นภาษาสากล	 (ภาษาอังกฤษ...ผู้เขียน)	บ่อยขึ้นๆ	ผมเริ่มสังเกตความแตกต่างและการเลือกใช้ศัพท์แสง 

อยู่เหมือนกัน	

               	ในวันที่พระเยซูเจ้ารักษาคนหูหนวก	พระองค์บอกว่าให้เก็บเรื่องนี้ไว	้อย่าไปบอกใคร	แต่เขาไม่ทำา

เช่นนั้น	 เขาบอกเล่าเรื่องเหล่านี้	 การบอกเล่าเรื่องเหล่านี้ภาษาอังกฤษใช้คำาว่า	 “proclaimed	 it”	 ไม่ใช้คำาว่า	

“reporting”	ฟังๆ	ดูอาจจะเกิดคำาถามแล้วทำาไม	 เพราะคำาว่า	 proclamation	มาจากผลของการเป็นพยาน	

(witness)	สำาหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่	นั่นก็คือผู้รักษาเขา	นั่นก็คือพระเยซูเจ้านั่นเอง	สำาหรับผมแล้ว	 เรื่องง่ายๆ	 

แค่นี	้มันน่าทึ่งครับ

               	ชีวิตเดินทางมาถึงไตรมาสที่สามของปีกันแล้ว	ช่วงวันสำาคัญมากมาย	แต่เหตุการณ์หนึ่งซึ่งคงจะ

เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของพระศาสนจักรคาทอลิก	การประกาศปีแห่งความเช่ือ	 โดยมี	

ไฮไลท์ของการครบ	50	ปีการเปิดสังคายนาวาติกัน	ที	่2		และครบ	20	ปีของหนังสือคำาสอนคริสตศาสนาที่

บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2	 ได้ประกาศ	นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมลูกอีกมากมาย	 

การชุมนุมหน่วยงานองค์กรต่างๆ	การทำาสมัชชาของพระสังฆราชต่อเรื่อง	New	Evangelization	ไม่นับรวม

ในระดบัทอ้งถิน่ของพระศาสนจกัรทีค่งคกึคกักันไปตามระเบยีบปฏบิตั	ิอนัดงีามและเปน็หนึง่เดยีว	แตค่ำาถาม

กค็อื	ทำาไมตอ้งปแีหง่ความเชือ่	เราขาดความเชือ่	เราเลยตอ้งมาเตมิเตม็กนั	เรามคีวามเชือ่อยูแ่ลว้	แตเ่อามาเนน้

กนัอีกครัง้	เราครบรอบส่ิงนัน้ส่ิงนี	้เรา...มากมายทีค่นอยากจะหาคำาตอบเฝา้เพยีรทบทวน	แตผ่มคดิวา่จดุใหญ่

ของทุกเรื่องคือเป็นโอกาสที่ทุกคนจะเดินทางไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์	

                “I find faith in the Faithless”	ฉันพบความเชื่อในขณะที่ฉันสูญเสียความเชื่อ	เมื่อเรารู้สึกถดถอย

ในศาสนา	สวดภาวนาแล้วไม่พบคำาตอบ	ยิ่งแสวงหายิ่งไม่พบ	รู้สึกว่าโดนท้าทายด้วยความเป็นไปของโลก 

ในทางลบ	ทั้งผู้คน	และภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 คุณยังแสวงหาคำาตอบอยู่หรือเปล่าล่ะ	ถ้าคุณยังแสวงหา 

คำาตอบ	คณุยังเชื่ออยู่	คณุยังมัน่ใจวา่	ความดงีามทีส่ร้างจะเกดิประโยชน์	และทีส่ำาคญัคณุยังเปน็ความเชื่อนัน้

ด้วยหรือเปล่า	คุณป่าวประกาศ	(proclaim)	ด้วยชีวิตเป็นพยาน	(witnees)	ด้วยใช่หรือไม่

               	เมื่อพระศาสนจักรคาทอลิกประกาศปีแห่งความเชื่อแล้ว โลกทั้งโลกก็หันมาถามว่า พระศาสนจักร

เชื่ออะไร นั่นก็คงแปลว่า คนในพระศาสนจักรเชื่ออะไรกันอยู่ พวกเขาเหล่านั้นสามารถทำาได้หลายทาง แต่

ทางที่ทรงพลังที่สุดก็คือ การดำาเนินชีวิตของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นปีแห่งความเชื่อหรือปีไหน พวกเขากำาลัง

 เดินไปสู่ปีศักดิ์สิทธิ์

บรรณาธิการบริหาร
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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	

CATHOLIC PRESS OF THAILAND
UCIP/SEACPA (THAILAND)

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		 10	ข้อเสนอ	เพ่ือการประกาศข่าวดีแบบใหม่

	 (ในปีแห่งความเช่ือ)

14		 เปิดประตูวัดคาทอลิก

18		 ควันหลงจากงานชุมนุมครอบครัวโลก	

	 ที่เมืองมิลาน	ประเทศอิตาลี

28		 เปิดกรุเรื่องเก่า

39		 ท่วงทำานองแห่งรัก

40		 กว่าจะเป็นนักบุญ

41	 ข้างธรรมาสน์

42		 วันละก้าวกับพระเยซู

44		 คริสต	์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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ายลมลอดช่องหน้าต่างยามเช้า มันมา

พรอ้มกบัแสงแดดออ่น ไมเ้ขยีวครึม้รอบ

ด้าน ทำาให้บ้านน้ีดูอบอุ่น ดูสดช่ืนร่มเย็น 

เสยีงเพลงจากเครือ่งเสยีงลำาโพงคณุภาพ

ตำ่าไม่มีรายละเอียดของเสียงมากนัก แต่มีท่วงทำานอง

ในนำ้าเสียง จังหวะ และเรื่องราวที่คุ้นเคย โนรา โจน คือ

เจ้าของเสียงน้ัน ข้างนอกยังมีเสียงเด็กร้องและรถผ่านไปมา 

ความเงียบเหมือนเพ่ือนสนิทท่ีมักมาน่ังอยู่ข้างกาย มันเปิด

โอกาสให้ได้ทบทวนอะไรมากมาย และได้รวบรวมสมาธิ

ในกิจกรรมที่กระทำา

เมืองหลวงห่างจากที่นี่ราวหนึ่งชั่วโมงเศษ	แต่

การลงทุนเพื่อจะเดินทางมักไม่คุ้มกัน	 ไม่ใช่ราคาค่างวด

ของค่าใช้จ่ายสำาหรับยวดยานพาหนะ	แต่คือคุณค่าของ

เวลา	 ยามจำาเป็นก็ต้องไป	 วันน้ันเรามีประชุมท่ีบ้านพัก 

พระสังฆราช	แถวอินทรามูลูส	ย่านกำาแพงเมืองเก่าของสเปน	

ศูนย์กลางของวัฒนธรรมและศิลปะ	และความเจริญในอดีต	

ใจกลาง	มะนิลา	มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อร่วมสมัย 

ไปกับปีแห่งความเช่ือ	“New 	Methods	New	Approaches…

Evangelization	Post	 -	Modern	Society	 in	 the	Mind	of	

Benedict	16”	แปลเป็นไทยได้ใจความว่า	“วิธีใหม่	การเข้า

ถึงใหม่	ของงานแพร่ธรรม	 ในสังคมยุคหลังสมัยใหม่	ใน

ความคิดของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16” 

และผู้บรรยายเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระอัครสังฆราช

ของท่ีน่ี	พระอัครสังฆราชหลุยส์ อันโตนิโอ ตาเกล ผู้มี 

ช่ือเสียงโดดเด่นในด้านการแบ่งปัน	บรรยาย	 ให้ข้อคิด	 

ในบทเทศน์	 เคยผ่านงานหลากหลายระดับ	ตั้งแต่ระดับ

ท้องถิ่น	 ภาคพื้นทวีปและงานสำาคัญของคาทอลิกใน

ระดับโลก

ก่อนจบพระคุณเจ้าเปิดโอกาสให้ซักถาม	พระสงฆ์

จากทวีปแอฟริกา	ชาวมาดากัสการ์	หน่ึงในคำาถามท่ีผม

สนใจ	“พระคุณเจ้าครับ	ถ้าการแพร่ธรรมแนวใหม	่ด้วย

วิธีใหม่	หมายถึงความก้าวหน้า	แต่ขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติ

ของพระศาสนจักร	(Tradition	of	The	Church)	และในทีส่ดุ

ผูท้ีล่กุขึน้มาคดิใหม	่ทำาใหม	่จดัอยูใ่นประเภทหวักา้วหนา้	

แต่พระศาสนจักรก็รับยาก	 เพราะไม่เคยมีการปฏิบัติกัน

มาก่อน	พระสังฆราชท้องถ่ินก็ไม่กล้าพอท่ีจะรับรอง	อะไร

จะเป็นความลงตัวท่ีสุดระหว่างความก้าวหน้าท่ีจะพาไปสู่

การแพร่ธรรมแบบใหม่	กับแนวทางท่ีพระศาสนจักรปฏิบัติ

สืบทอดกันมาด้วยความอนุรักษ์นิยมและบางทีไม่กล้าท่ีจะ

ปรับเปลี่ยน”	ผมคิดว่าเป็นคำาถามท่ีท้าทาย	บางทียุคสมัย 

ทอดทิ้งคนบางคนที่หัวก้าวหน้าและปรารถนาดี	บางที

ไมม่ใีครกลา้เอาตวัเขา้แลก	เอาชือ่เสยีงมาทิง้กบัอะไรทีย่งั

ไม่สามารถบอกได้ชัดว่า	 จะมีคนเห็นด้วยหรือเปล่า?	

บางทีมรณสักขีในยุคของเราอาจหมายถึงผู้ท่ีกล้าคิดต่าง

ด้วยความเช่ือม่ันและรักพระเช่นกัน	 แต่กลับถูกมองว่า

เพีย้น	ไม่ยึดแนวหลักท่ีเคยปฏิบัติกันมา	อยากเด่น	อยากดัง	

ผมเข้าใจว่าหลัง	50	ปีสังคายนาวาติกัน	ที่	2	บรรยากาศ

ของพระศาสนจักรคงมีอะไรท่ีไม่ต่างจากน้ี	มีบางคนอยาก

เห็นการปรับตัว	มีบางคนบอกว่าของเก่าถูกต้องเหมาะสม	

บรรยากาศการถกเถียงทางความคิดคงเกิดขึ้นอย่างน่า

ติดตาม	

	 ในปีแห่งความเช่ือ	ผมลองน่ังลงและไตร่ตรอง

ด้วยความรับผิดชอบ	ขอลองเสนอเส้นทางความคิด	 เพื่อ

เป็นมุมมองหนึ่งจากผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษใน

คุณพ่ออนุชา	ไชยเดช	

สส
10เพื่อการประกาศข่าวดีแบบใหม่ 

(ในปีแห่งความเชื่อ)

ข้ อ เ สนอ

ส กู๊ ป
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เรื่องใด	 แต่มองด้วยหัวใจของคาทอลิกไทยคนหน่ึงท่ีมี

ความเช่ือ	และอยากแบ่งปันมุมมองเพื่อเสริมความเชื่อ 

ซึ่งกันและกัน	ในปีแห่งความเชื่อนี้

	 ขอเสนอ	 10	 ข้อคิดเพ่ือการประกาศข่าวดี

แบบใหม่	เป็นต้นสำาหรับพระศาสนจักรคาทอลิกในเมืองไทย

ของเรา

-	 ข้อเสนอที่ 1  

 จัดตั้งสถาบัน องค์กร หรือหน่วยงาน  

  เกี่ยวกับการประกาศข่าวดีใหม่

หลายคนปฏิเสธ	 เมื่อมีข้อเสนอว่า	 จะจัดกลุ่ม	

องค์กร	 หรือคณะกรรมการขึ้นอีก	 แต่ผมว่า	 ใจเย็นๆ	 

ลองเปิดใจ	ดูที่มาที่ไปของความคิดกันก่อนในช่วงรอบ	

4-5	 ปีที่ผ่านมา	 เราเห็นความเจริญก้าวหน้า	อย่างก้าว

กระโดดของประเทศเกาหลีใต้	 นักวิเคราะห์พยายาม 

เจาะลกึขอ้มลูวา่เกดิอะไรขึน้	มีคำาตอบเรือ่งผูค้น	มคีำาตอบ

ว่ามีการมองการณ์ระยะยาว	 แต่คำาตอบหนึ่งที่ผมได้รับ

จากเพื่อนๆ	หรือน้องๆ	ที่เป็นคนชาติเกาหลีก็คือ	 เราใช้

วิธีจัดตั้งสถาบัน	

ท่ีเกาหลีมีสถาบันเตรียมนักกีฬาสู่สนามโอลิมปิก

โดยเฉพาะมีการดำาเนินการ	มีการวางระบบ	มีผู้รับผิดชอบ	

งบประมาณ	มกีารเอาจรงิเอาจงั	จนในทีส่ดุเรากเ็หน็ความ

สำาเร็จของประเทศของเขา	เป็นไปไม่ได้ท่ีในปีเดียวทุกอย่าง

จะลงตัว	 แต่ไม่ควรหมดความหวังตั้งแต่ยังไม่เริ่ม	และ

มองว่าเป็นไปไม่ได้	

ข้อเสนอน้ีคือ	 เม่ือเกิดการจัดต้ังสถาบัน	 เรา	 

สามารถหาผู้รับผิดชอบได้	 เม่ือเกิดความสงสัยเราจะไม่ 

งมเข็ม	แต่จะรู้ว่าควรปรึกษาใครดี	ในรูปแบบของสถาบัน

ไม่ได้แปลว่ามีคนรับผิดชอบเท่าน้ัน	 ยังเรื่องสถานท่ี	 

แหล่งข้อมูล	 ผู้เช่ียวชาญ	ฯลฯ	ผมคิดว่าช่วงเวลาเหล่าน้ี 

ของพระศาสนจักรจะเกิดนักคิด	นักพูดมากมาย	จะเกิดข้อมูล

ท่ีกระจัดกระจายตามโอกาสต่าง 	ๆถ้าเราเป็นพระสงฆ์ตามวัด

ธรรมดาคนหน่ึง	 ถ้าเราเป็นองค์กรเล็กๆ	องค์กรหน่ึงของ 

พระศาสนจักร	หรือเม่ือมีการอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูน

ความเข้าใจ	ในเร่ืองน้ี	เราจะไปหาส่ิงเหล่าน้ีจากไหน	สถาบัน

เหล่าน้ีจะตอบโจทย์เหล่าน้ัน ผมคิดว่า	 ไม่มากไป	 ถ้าเรา

คำานึงถึงศูนย์กลางของข้อมูล	อาจจะเริ่มและจบไปพร้อม

ปีแห่งความเชื่อก็เป็นได้	ผมคิดว่าบางทีเราจะจัดตั้งอะไร

ขึน้มาสกัหนว่ยงานหนึง่เราคดิถงึระยะเวลา	หนว่ยงานนี้

อาจเปน็หนว่ยงานเฉพาะกจิ	ปฏบิตัภิารกจิเพยีงชว่งสัน้ๆ		

เม่ือบรรลุเป้าหมายแล้ว	 สถาบันก็จากไป	 ทิ้งไว้แต่

กจิกรรมทีเ่กดิขึน้	เพือ่สรา้งความเชือ่อนัหนกัแนน่ใหก้บั

เราคริสตชน

- ข้อเสนอที่ 2 

 ต้องชัดเจน จึงรู้ว่าจะก้าวไปทิศใด

 แตกย่อยอาจช่วยเสริมกัน

	 เอกสารของพระศาสนจกัรมกัมสีิง่ทีเ่กดิขึน้

ในใจ	บางทกีอ่นทีจ่ะไดอ้า่นเสยีดว้ยซ้ำา	คำาเหลา่นัน้ไดแ้ก	่

ยาก	อ่านไม่รู้เร่ือง	ตกลงต้องการบอกอะไร?	เราน่าจะคำานึง

ถึงคำาพูดเหล่านี้เหมือนกัน	

บางคนยอมรับว่าเอาเข้าจริงๆ	เรารักพี่เสียดาย

น้อง	 ไม่ใช่ไม่อยากทำาให้ง่าย	แต่ก็รู้สึกว่าถ้าไม่เขียนคำานี้	

ถา้ไมใ่สค่ำานัน้คนจะเขา้ใจไปในทางอืน่	หลกัเทววทิยาจะ

เสยีความหมาย	ผูค้นจะเขา้ใจคลาดเคลือ่น	การตีความจะ 

ผิดเพ้ียน	ภาษาอย่างเป็นทางการจึงถูกเลือกมาใช้ก่อน 

ถ้อยความจากพระคัมภีร์และเอกสารของพระศาสนจักรจึง

ต้องอ้างอิง	ผมไม่ขัดแย้งกับความคิดเหล่าน้ีเลย	แต่ผมมีข้อ

เสนอเพ่ือฟังความเห็นของคนอีกหลายส่วนท่ีปรารถนาจะ

ทำาความเข้าใจสารของพระศาสนจักรในแบบน้ีเหมือนกัน	 

นั่นคือ	 เราสามารถทำาข้อคิดย่อยที่แตกต่อไปจากสาร 

เหล่าน้ัน	 เราสามารถนำาสารเหล่าน้ันไปในพ้ืนท่ีของ 

สนามงานในภาคหลากหลาย	ต้ังแต่เด็กเล็ก	เด็กโต	เยาวชน	

วัยทำางาน	กลุ่มคาทอลิกแพร่ธรรมต่างๆ	คู่แต่งงานและ 

ผู้สูงอายุ	ฯลฯ	มากมายหลายเส้นทางที่สารเหล่านี้จะไป

ถึงพวกเขา	แต่ไม่ใช่ในสารอย่างเป็นทางการ	แต่เป็นข้อมูล

ที่ย่อยแล้ว	ในแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มคนหลากหลาย

ผมขอยกตัวอย่างบางเหตุการณ์	 เมื่อพระ-

ศาสนจักรปรับคำาพูดในมิสซา	สำาหรับในเมืองไทยผม 

ไม่แน่ใจว่าไปถึงไหนกันแล้ว	แต่สำาหรับหลายประเทศ 

ทั้งในยุโรป	 และประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา

ราชการ	 เขามีวิธีการเตรียมการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน	 
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มีส่ือท่ีคอยออกมาเพ่ือช่วยในการอธิบาย	มีการเตรียมใจว่า

ถึงเวลาแล้ว	เร่ืองเดียวกัน	มีความหลากหลายของคนฟัง

ยกตัวอย่าง	 การอธิบายพิธีมิสซา	มีการใช้วิธี

วาดรูปการ์ตูนสำาหรับเด็กเพ่ือให้เข้าใจง่ายกว่าน้ัน	สำาหรับ

บุคคลทั่วไปมีหนังสือบวกภาพประกอบตระเตรียมมา

อย่างดี	แบบว่าไหนๆ	จะเปล่ียนกันแล้ว	มีแผ่นพับรณรงค์

สั้นๆ	สำาหรับผู้มีเวลาไม่มาก	 มีหนังสือฉบับเหมาะมือ

สำาหรบัระดบันกัศกึษา	ครอูาจารย	์พระสงฆ	์นกับวช	หรอื

นักเทววิทยากันเลย	มันเหมือนมีการเตรียมการท่ีดี	มัน

เหมือนมีการขับเคล่ือนไปทิศทางเดียวกันโดยพร้อมเพรียง

ความชัดเจนของสารต่างๆ	 ก็เป็นอีกประเด็น

หน่ึงเช่นกัน	ยกตัวอย่างเมื่อผมอ่านสารประกาศสำาหรับ

ปีแห่งความเชื่อของสภาพระสังฆราชฟิลิปปินส์ผมรู้ 

ทันทีว่า	ต่อไปน้ีไปอีก	9	ปี	จะมีฉลอง	500	ปีของความเช่ือ

ท่ีเกดิขึน้ทีน่ี	่แตล่ะปเีนน้อะไรเปน็พเิศษ	ในเดอืนตลุาคม

นี้จะมีบุญราศีของประเทศน้ีองค์หน่ึงจะได้รับสถาปนา 

เป็นนักบุญ	 ต้ังแต่สารออกมาจะทำา	 100	 วันเพ่ือไปสู่การ

ประกาศน้ัน	ผมว่าเป็นวิธีที่น่าสนใจ	ถ้าก่อนสารต่างๆ	ที่

จะประกาศรบัรองและใชล้องใหค้นทีไ่มใ่ชร่ะดบันักเทว-	

วิทยาอ่านดู	ถามเขาว่าเข้าใจบ้างไหม	ตรงไหน	ยังงง	เราส่งสาร	

นี้เพื่อทำาให้คนเข้าใจ	 และลงสู่ภาคปฏิบัติ	 ถ้าไม่เข้าใจ

ต้ังแต่ต้น	ก็จบต้ังแต่ยังไม่เร่ิม	ผมว่าการแพร่ธรรมแนวใหม่	

ตอ้งเริม่ท่ีใจท่ีเปิดกวา้งกอ่น	ศาสนาคาทอลิกในเมอืงไทย	

ผมว่าต้องยอมรับเรื่องความรู้ว่าเรายังขาดอีกมาก	 เม่ือ

นึกถึงผู้รับสารซึ่งมีความรู้ศาสนาไม่มาก	แต่ปรารถนาที่

จะทำาความเข้าใจ	ต่่างวัย	แต่ไม่ต่างท่ีความเชื่อ	สารต่างๆ	

ไม่จำาเป็นต้องลดทอนความเข้มข้น	แต่ทำาอย่างไรให้อ่าน

เขา้ใจชดัเจนถงึทิศทางทีจ่ะกา้วเดนิไปถงึทกุคน	และสร้าง

แนวร่วมอันหลากหลาย	 แต่คงความเช่ือไว้ในเส้นทาง

เดียวกัน

-	 ข้อเสนอที่ 3 

  คนต่างศาสนา พี่น้องต่างความเชื่อ เพ่ือนผู้ 

  รอฟังข่าวดีจากเราคาทอลิกในปีแห่งความเช่ือ

อาจารย์ชาวเอเชียของผมคนหน่ึงยอมรับว่า	

สังคมในแบบตะวันออกของเรา	ยังเป็นห่วงเรื่องหน้าตา

กันอยู่มาก	 เขายกตัวอย่างว่า	 ถ้ามีคนยืมของคุณ	 คุณเป็น

ตะวนัตกคณุสามารถพดูไดว้า่ไม	่และน่ันแปลว่าอย่างน้ัน

จริงๆ	แต่ถ้าคุณเป็นตะวันออกคุณพูดว่าไม่	 มีการปฏิเสธ

เกิดข้ึน	 คุณคิดมากกว่าน้ันคุณอาจคิดเลยเถิดมากไปกว่า

การปฏิเสธคือการปฏิเสธ	คนเรามีสิทธ์ิถ้าพร้อมก็ยอมรับ	

ถ้ายังไม่พร้อมก็ปฏิเสธได้	แต่ตะวันออกไม่ยอม	ไม่เข้าใจว่า

ทำาไมต้องปฏิเสธกันด้วย	สังคมไทยหนีไม่พ้นเร่ืองพวกน้ี	 

	 การแพร่ธรรมแนวใหม่	โดยเฉพาะในสังคมไทย	

ผมคิดว่าต้องออกไปหาคนหมู่มาก	 น่ันคือพ่ีน้องที่นับถือ

ศาสนาอืน่	โดยเฉพาะพีน่อ้งทีต่า่งความเชือ่กับเรา	แต่นิสัย

พ้ืนฐานไม่ต่าง	ต้องเป็นหัวข้อคิดคำานึงไว้เสมอๆ		การเสวนา

ถือเป็นเร่ืองจำาเป็นเร่งด่วนในมุมน้ี

การเสวนามีท้ังแบบทางการและไม่ทางการใน

แบบทางการต้องการความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับเร่ือง

ศาสนสัมพันธ์	ผมคิดว่าเราต้องเรียนรู้ความหมาย	อะไร

ทำาได้ทำาไม่ได	้แต่สิ่งที่ปฏิบัติในแบบเป็นชีวิตไปแล้ว	คือ

ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันแบบเพ่ือนบ้านกันมากกว่า	ผมคดิวา่

เรื่องน้ีวัดต่างจังหวัดอาจจะทำาได้ดีกว่า	 เพราะว่ามีีความ

สัมพันธ์เชื่อมโยงติดต่อยืมของใช	้ญาติพี่น้องมีสายป่าน

งานบญุความเชือ่มโยงของหวัใจของเรือ่งนีค้อื	เราทกุคน

เป็นคนไทย

การแพร่ธรรมแบบนี้ไม่ได้เชิญชวนให้เขามา

เป็นคาทอลิก	แต่เชิญชวนให้เขาเข้าใจคุณค่าของความ

เป็นคาทอลิก	น่าสนใจต่อไปอีก	 ถ้าเราจะเชิญชวนพวก

เขามาวัด	และเราอาจไปร่วมพิธีปฏิบัติทางศาสนาของเขาบ้าง	

พระสงฆ์ตามวัดอาจจะเชิญชวนให้นำาพ่ีน้องต่างศาสนา

มาร่วมพิธี	แน่นอนต่างศาสนา	อาจปฏิบัติไม่ถูกต้อง	แต่

ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกัน

การอธบิายในบางมมุกช่็วยสรา้งทศันคติในเชิง

บวกได้เหมือนกัน	เช่นการอธิบายเร่ืองแม่พระใหก้บัพีน่อ้ง

ทีน่บัถอืศาสนาครสิตน์กิายอืน่ๆ	ซ่ึงเขาปฏิเสธข้อคำาสอน

ต่างๆ	เก่ียวกับแม่พระท้ังส้ิน	ไม่ว่าจะเปน็เรือ่งการปฏสินธิ

นิรมล	การรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์	พวกเขารู้สึกว่าเป็น 

คำาสอนที่รับยาก	 เน้นความเกินจริง	 เข้าใจไม่ได้	 เม่ือเรา

เสวนากบัพีน่อ้งครสิตชนกล่มุนี	้เราจงึเลอืกไมพ่ดูเรือ่งที่
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เขารบัยาก	แตเ่ราทราบดวีา่	พ่ีนอ้งครสิตชนใชพ้ระคมัภรี์

เป็นแนวทางหลักสำาหรับความเชื่อ	 คำาอธิบายเก่ียวกับ 

แมพ่ระทีไ่มย่ากและรบัไดส้ำาหรบัพวกเขาคอื	แมพ่ระคอื

ผู้ที่ยึดถือพระคัมภีร์ในการเจริญชีวิต	การรับเป็นมารดา

พระเจ้า	การปฏิบัติตามคำาท่ีพระเยซูเจ้าตรัส	แม้ว่าจะเป็นบุตร

ของตน	การติดตามพระเยซูเจ้า	การอยู่กับอัครสาวกและ

แสวงหาน้ำาพระทัยของพระร่วมกัน	เม่ือวิธีคิดและมุมมอง

ที่เป็นเพื่อนกัน	สะพานของมิตรภาพก็เปิดออกอีกครั้ง

พี่น้องต่างศาสนา	ต่างความเชื่อ	ผมคิดว่ามีจุด

หลอมรวมร่วมกัน	แตต่้องคำานึงถึงพวกเขาเป็นพิเศษ	ใน

ปแีหง่ความเชือ่นี	้ตอ้งหาวธิใีนการเสวนา	ในการทำาความ

เข้าใจ	ต้องเห็นจุดท่ีเป็นวัฒนธรรม	เป็นรูปแบบชีวิต	จุดอ่อน

และจุดแข็ง	เพราะที่สุดแล้วทุกคนแสวงหาความดี

	 -	ข้อเสนอที่ 4 

  ใช้จุดแข็งของเครือข่ายคาทอลิก

การสำารวจล่าสุดเกี่ยวกับหนังสือที่ขายดี  

ในช่วงนี้จากหน่วยงานบางหน่วยงานท่ีผมเพ่ิงผ่านตา	

ระบุว่าเป็นหนังสือท่ีพูดถึงเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

ในปี	2015	สิ่งนี้จะเกิดขึ้นและเหลืออีกเพียงไม่ถึง	4	ป	ี

การเชื่อมโยงถึงกันของภูมิภาคใกล้เคียง	การ

สร้างเครอืขา่ยการคา้	การแลกเปล่ียนหลายสิง่หลายอยา่ง	

ฯลฯ	 อาจเป็นสิ่งที่ฟังดูตื่นเต้นสำาหรับประเทศต่างๆ	 

รวมท้ังประเทศไทย	แตร่ะดบัคาทอลกิเรา	ผมเช่ือวา่ไมใ่ช่

เรือ่งใหมเ่ลย	เรามเีครอืขา่ยแทบจะทกุมติขิองงาน	แต่เรา

ใชเ้ครอืขา่ยเหลา่นีม้ากไปกวา่การไปรว่มประชมุมากนอ้ย

แค่ไหน	 เรากล้าลุกข้ึนมาเชื่อมโยงหน่วยงานคาทอลิก

ต่างๆ	เพื่อช่วยเหลือ	แลกเปลี่ยนข้อมูล	และทำาให้เป็นที่

รู้จักและยอมรับขึ้นมาในสังคมไทยเพ่ือเตรียมพร้อมกับ

ประชาคมอาเซียนหรือยัง?

ผมขอยกตัวอย่างงานสื่อมวลชนคาทอลิกของ

พระศาสนจกัร	เรามหีนว่ยงานพมิพข์ององคก์รคาทอลกิ	

ทั้งเอเชียและโลก	 เรามีหน่วยงานส่ือของวาติกัน เรามี

เครือข่ายวิทยุ โทรทัศน์คาทอลิก ในภาคการศึกษา เรามี

แนวร่วมในภาคสภาพระสังฆราช มีคณะนักบวชท่ีทำางาน

ด้านการศึกษา	โดดเด่นในระดับโลกมากมาย	การแพรธ่รรม

แนวใหม่	 ต้องหยิบยื่นความเป็นพระศาสนจักรสากล 

ให้ฆราวาสได้รับรู้และตระหนักในความเป็นสากลนั้น	 

ย่ิงท่ามกลางกระแสประชาคมอาเซียน	พระศาสนจักร 

ทำาอะไรได้ต้องรีบทำา	 เพราะเรากำาลังเปิดประวัติศาสตร์

หน้าใหม่ของความสัมพันธ์ในภาคพื้นนี้	

ในแนวทางของงานแพร่ธรรมแนวใหม่	นอกจาก

เปน็ฝา่ยตัง้รบั	เรายงัตอ้งแสวงหาโอกาสจงัหวะทีจ่ะเปน็

ฝา่ยรกุบา้ง		ผมวา่โอกาสนีเ้หมาะทีส่ดุ	สว่นการมาถงึของ

ความเป็นสากลเป็นไปไม่ได้เลย	 ถ้าใครจะบอกว่าเรื่อง

ภาษาไม่จำาเป็น	หน่วยงานทุกหน่วยงานต้องกล้าขยับตัวเอง	

ฐานข้อมูลต้องถูกสร้างและเราจะรอในวันเวลาของ

ประชาคมอาเซียน	หรือในปีนี้ที่เป็นปีแห่งความเชื่อ	เรา

เชื่อมโยงให้มันเป็นเรื่องเดียวกันซะเลย

-	 ข้อเสนอที่ 5 

 พระวาจาของพระถูกเห็นในทุกที่ทุกทาง

	 สามเณรรุ่นน้องชาวฟิลิปปินส์	ถามผมว่า	เหตุผล

การมาอยู่ท่ีน่ีของคุณพ่อคืออะไร?	 ก่อนผมจะให้คำาตอบ	 

ผมถามเขากลับไปว่า	แล้วคุณล่ะ	รุ่นน้องตอบว่า	บางทีเขาอาจ

ประยุกต์แนวทางของโฟโคลาเร	สำาหรับ	BEC	ซ่ึงเป็นวิธีการ

แพร่ธรรมหลักสำาหรับสังฆมณฑลของเขา	การเจริญชีวิต

เป็นกลุ่มย่อย	โดยอาศัยพระวาจาเป็นศูนย์กลาง	พระวาจา 

เป็นส่ิงจำาเป็นสำาหรับคริสตชน	เป็นแกนกลาง	เป็นคำาสอน	

เป็นคำาของพระเป็นเจ้าตรัสกับเรามนุษย์ 	

	 ในงานหนังสือนานาชาติครั้งที่	33	ที่จัดที่ศูนย์

แสดงสินค้าแห่งหน่ึงในใจกลางเมืองมะนิลา	ผมพบหนังสือ

ของหน่วยงานทางศาสนามากมาย	 นอกจากนั้นยังมี

หน่วยงานที่ดูแลเรื่องพระคัมภีร์โดยตรง	ยังมีหน่วยงาน

ของพ่ีน้องคริสเตียนอีกหลายกลุ่ม	 หนังสือเหล่าน้ัน	 

ใชพ้ระคมัภรีเ์ปน็แกนกลางของทีม่าทีไ่ป	หนงัสอืบางเลม่

ใช้อย่างแยบยล	หนังสือบางเล่มก็จัดเต็มเห็นชัดๆ	กันไปเลย	

การทำาให้พระวาจาปรากฏอยู่ในทุกมุมของชีวิต

จึงเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติจนเป็นปกติ	 ยกตัวอย่างเช่น	 

ในหนงัสอืรวบรวมบทสมัภาษณข์องบรรดาบคุคลสำาคญั

ของคาทอลิกในฟิลิปปินส์	ที่สัมภาษณ์โดย	 โบ	ซานเช	 

นักคิด	นักเขียน	นักสื่อสารมวลชนชื่อดัง	 สิ่งที่เขาวาง
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แนวทางของหนังสือเล่มน้ีคือ	 ก่อนจะเข้าเน้ือหาการ

สัมภาษณ์เขายกพระวาจา	 เรื่องที่เข้ากับเรื่องราวและ

บุคคลที่จะอ่านถัดไป	หลังจากนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์	

และทุกครั้งเมื่อสรุป	พระวาจากลับมาเป็นบทสรุปชีวิต

และการสัมภาษณ์นั้นอีกครั้ง	แยบยลแต่ตรงประเด็น

ผมยงัพบการประยกุตพ์ระวาจากบัชวีติของคน

กลุ่มต่างๆ	 ผู้หญิงในวัยทำางาน	 คนชราผู้สูงอายุ	 ความ

สมัพนัธใ์นครอบครวั	ฯลฯ	สิง่เหลา่นีจ้ดัพมิพเ์ปน็หนงัสอื

คู่มือเฉพาะกลุ่มเล่มบางๆ	น่าจับ	การออกแบบรูปเล่ม 

ร่วมสมัย	 เนื้อหาแบบไปกันได้กับความต้องการ	 ถือไป 

ไม่อายใคร	เนื้อหายังเข้มข้นปกติ

การอธิบายพระคัมภีร์หรือตัวอย่างบทเทศน์มี 

ให้เห็นกันหลากหลายเวอร์ชั่น	 หลากหลายผู้ เขียน	 

หลากหลายที่มา	 ต้ังแต่ระดับพระสังฆราช	พระสงฆ์	

ฆราวาสกันเลย	มีท้ังเจาะลึกในเชิงประวัติศาสตร์	เร่ืองราว

จากชีวิตจริง	และเรื่องขบขันประกอบการเทศน์

เม่ือพูดคำาว่าพระคัมภีร์	 เด็กๆ	อาจเบือนหน้า	

เยาวชนอาจจะรู้สึกว่าเวลาที่พวกเขาจำาเป็นต้องอ่านส่ิง

เหล่าน้ียังมาไม่ถึง	 เราจะทำาอย่างไรให้เยาวชนของเราสนใจ

พระวาจาในปแีหง่ความเชือ่นี	้การแขง่ขนั	การทอ่งจำาเปน็

ส่ิงท่ีดีและควรทำา	แต่การแบ่งปันว่าพระวาจาเป็นส่วนหน่ึง

ของชวีติท่ีซึมซับและปฏบิตั	ิหรอืการทีค่รสิตชนสามารถ

เป็นพระวาจาทั้งในการตกแต่งประดับประดารอบๆ	

ศาสนสถานและการตกแต่งประดับประดาในชีวิต

	 ถ้าในปีแห่งความเช่ือจนคาทอลิกเรารู้สึกว่า	 

พระวาจาอยู่ในชีวิตชีวิตของเขาอยู่ในพระวาจา	 ปีแห่ง

ความเชื่อย่อมสร้างผู้ที่มีพื้นฐานความเชื่อที่มั่นคง	 คือ

รากฐานที่พระวาจานั่นเอง

-	 ข้อเสนอที่ 6 

 เคียงข้างผู้ยากไร้ คาถาหลักสำาหรับทาง 

  อภิบาลคาทอลิกไม่ว่าจะปีไหน โอกาสใด

น่าสนใจเมื่อความเชื่อควบคู่ไปกับชีวิต	 ก็ไม่

ต้องสรรหาคำาพูดใดๆ	 เพราะมาจากชีวิตที่เห็นและเป็น

อยู่	 ท่ีมาที่ไปของความเชื่อและงานฉลองสำาคัญของ

ประเทศฟิลิปปินส์มีเส้นทางมาจากวิถีชีวิตของพวกเขา

การเข้ามาของงานแพร่ธรรมของสเปน	และ

การฉลองซางโต	นโิน	(พระรปูพระเยซเูจา้ในชว่งวยัเดก็... 

ผู้เขียน)	ที่เมืองเชบู	 ในสัปดาห์ที่สามของเดือนมกราคม	

ซึ่งก่อนหน้าที่ศาสนาคาทอลิกจะเข้ามา	 ชนพื้นเมือง

ด้ังเดิมของฟิลิปปินส์มีความเช่ือใน	 anito	 เป็นพระที่อยู่

ในธรรมชาตแิละมลีกัษณะไมต่่างจากซางโต	นิโน	มากนัก	

หรือแม้กระท่ังการระลึกถึงพระเยซูเจ้าในวันศุกร์ศักด์ิสิทธ์ิ

ท่ีทรงรับแบกไม้กางเขน	ซางโต	เอน	ติเอโร	(Santo	En	Tiero)	

พระองค์ทรงแบกรับความทุกข์ยากลำาบาก	ก็สอดคล้องกบั

ชีวิตของคนส่วนใหญ่	ท่ีเป็นคนจน	หรืองานฉลองแม่พระ

เปนาฟรนัเซยี	(Penafrancia)	ทีเ่มอืงบโิคล	(Bicol)	ในช่วง

เดือนกันยายน	ซึ่งชาวฟิลิปปินส์เรียกว่า	อินา	(INA)	ซึ่ง

ก็คือแม่ในภาษาตากาล็อกน่ันเอง	การฉลองท่ีพูดถึงเหล่าน้ี	

เราพบได้ในรายงานข่าวจากจอทีวี	 มีการแห่แหน	มีผู้คน

เข้าร่วมจำานวนมาก	 เหตุผลหลักอันหน่ึงมาจากชีวิตกับ 

ความเช่ือท่ีเดินทางไปพร้อมรากฐานของชีวิต	 จุดต้ังต้น	

ความทุกข์ท่ีประสบพบเจอและท่ีพ่ึงพา

ผมเชือ่วา่หลายๆ	ประเทศบนโลกใบนี้	ไดช้ือ่วา่

เป็นประเทศที่ยากจน	คนจนมีอยู่มากมาย	ภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ	 ก่อกำาเนิดผู้คนที่ยากจนเพ่ิมเติม	 การยืนข้าง

คนจนของพระศาสนจกัรถอืวา่เปน็จดุแขง็	ซึง่ไมใ่ช่เพยีง

วิธีการ	แต่เป็นพันธกิจหลัก	การเพียงบอกว่ายืนข้างคนจน	

กับการเคียงข้างคนจนอย่างแท้จริงในภาคปฏิบัติ	อาจจะ

เป็นสองสิ่งที่ไปด้วยกันอย่างแท้จริง	หรือขัดแย้งกันกับ

ภาพที่ปรากฏ	

หลายหน่วยงานทางด้านสังคมของพระ-

ศาสนจักร	 ในประเทศไทยทำาได้ดีอยู่แล้ว	 การให้การ

สงเคราะห์ช่วยเหลือ	การสนใจปัญหาแรงงานข้ามชาติ	

การคา้มนษุย	์ปญัหาสงัคมอกีมากมาย	การมอบทนุต่างๆ	

สำาหรับนักเรียนยากจน	ครอบครัวที่ประสบปัญหา	การ

รณรงค์ในเทศกาลมหาพรต	กลุ่มวินเซนเดอปอล	กิจกรรม

ในแบบรีไซเคิล	ฯลฯ	แต่ในปีแห่งความเช่ือน้ี	เรามีกิจกรรม

พิเศษอะไรหรือยัง	

ในหนงัสอืพมิพร์าย	6	เดอืน	(บางทอีาจจะเรยีก

วา่รายงานกจิกรรมมากกวา่	...ผู้เขยีน)	ของงานสงัคมของ
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พระศาสนจักรในประเทศฟิลิปปินส์	มีรายงานกิจกรรม

หนึ่งที่ผมสนใจเกี่ยวกับผู้ยากไร้	 คือการเปิดร้านสินค้า 

มือสองโดยร่วมกับห้างสรรพสินค้าดัง	และเปิดร้านของ

ตนเองทีน่ัน้	เปน็สนิคา้แบบชว่ยเหลอืผูม้คีวามยากลำาบาก	

เปน็สินคา้มอืสอง	และดูเหมอืนวา่จะเปน็รา้นทีม่ชีือ่เสยีง

เป็นที่รู้จักซะด้วย	 แต่นอกเหนือไปกว่าความสามารถ

สร้างเครือข่ายของตนเอง	คือความคิดเบื้องหลังที่อยาก

จะช่วยคนยากคนจน	สินค้ามือสอง	 เป็นสินค้าท่ีคนท่ีมี

ฐานะปานกลาง	ยากจน	เข้าถึง	พระศาสนจักรเลือกที่จะ

ช่วยคนเหล่านี้เช่นกัน

  	 แนวความคิดหนึ่งที่ปรากฏมากขึ้นของการ

แพร่ธรรมสมัยใหม่คือ	การไม่ต่อต้านวิธีคิดท่ีไม่เหมือน

ตนเอง	 แต่สามารถอยู่ร่วมและสร้างพ้ืนท่ีของตนเอง	 

ภายใต้จุดยืนของพระศาสนจักร	 การอยู่ข้างผู้ยากไร้	 

ในทางตรงขา้ม	ไมใ่ชเ่ราไปดา่วา่คนทีม่ฐีานะร่ำารวย	ไม่ใช่

ไปเปรยีบเทยีบวา่	คนโนน้คนนีเ้ปน็อยา่งนัน้	ทำาไมเขาถงึ

ดมูฐีานะ	ความคดิแบบนัน้ฟงัดเูหมอืนพวกอจิฉาตารอ้น

มากกว่า	แต่เราจะทำาอย่างไรให้คนท่ีมีฐานะดีกว่า	ตระหนัก

ถึงเพื่อนร่วมโลก	 และช่วยเหลือกัน	 เขาไม่ได้ผิดที่มี

มากกว่า	 แต่เขาอาจจะผิดความยุติธรรมถ้าสิ่งที่ได้มา 

มาจากการคดโกง	เขาจะผดิความรกัตอ่เพือ่นมนษุยถ์า้เขา

ไม่มีสายตาของความรักและช่วยเหลือคนที่ยากไร้กว่า

ผมคิดว่าพระศาสนจักรจะไปไกล	 หรือใหม่ 

แค่ไหนก็ตาม	ย่อมไม่สามารถทิ้งรากของงานหลักได้เลย	

นั่นคือการรับใช้เพื่อนพี่น้อง	ผู้ยากไร	้โดยผ่านงานสังคม	

สงเคราะห์ต่างๆ

-	 ข้อเสนอที่ 7 

 สร้างภาพยนตร์สักเรื่องจะเป็นอย่างไร

ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อ	ชาวต่างชาติส่วนหนึ่งรู้จัก

ประเทศไทยจากภาพยนตร์เรื่ององค์บาก	กระแสความ

แรงของภาพยนตร์ขยายต่อไปได้อีกหลายอย่าง	 เกมส์

คอมพิวเตอร์	ความสนใจศิลปะการต่อสู้ของไทย	การโชว์ตัว

เพ่ือเผยแพรว่ฒันธรรม	การไดร้บัรางวลัในบางสาขาของ

การมอบรางวลัทีม่อียูใ่นทกุภาคพืน้ทวปีและประเทศบน

โลกใบนี	้บางทีคนรูจ้กัองคบ์ากดี	มากกวา่วฒันธรรมไทย

บางอย่างซะอีก	

การเดินทางของภาพยนตรเ์รือ่งหนึง่	เกาหลใีต	้

ใช้กิจกรรมน้ีประสบผลสำาเร็จมาแล้ว	 ซีรีย์เกาหลีที่มี

จำาหน่ายและมีคนติดตามทั่วโลก	 พ่ีน้องโปสเตสแตนต์ 

เร่ิมจับทางด้วยการทำา	ฮอลลีวู้ด	 (Hollywood)	 ให้กำาเนิด

หนังต้นทุนต่ำา	ดึงความร่วมมือของสมาชิกท่ีมีความสามารถ	

สร้างพล็อตเล็กๆ	แต่โดนใจ	สัมผัสได้ถึงโลกใบสวยงาม	

ไม่ใช่ขายแต่เพียงภาพยนตร	์บทเพลงประกอบ	หนังสือ	

บทสัมภาษณ์	ข้อคิดจากการชมภาพยนตร์	สินค้าประกอบ	

ภาพยนตร	์การจัดเสวนา	ฯลฯ	ภาพยนตรบ์างเรือ่งอาจพา

ไปถึงเวทีประกวดต่างๆ	 ไม่นับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ 

ในโลกไซเบอร์	การตัดต่อนำาไปลงยูทูป	ฯลฯ	สร้างภาพยนตร์

กนัสกัเรือ่งดไีหมครบั?	หาพลอ็ตดีๆ 	ลงทนุสกัหนอ่ย	(ซึง่

ไม่แพงเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้ว)	 มันไม่ใช่การสร้าง

ภาพยนตร์เพ่ือรายได้	 แต่สร้างเพ่ือสร้างสรรค์ส่ิงอ่ืนตามมา	

สร้างเพื่อเผยแผ่คุณค่าพระวรสาร

พระศาสนจกัรคาทอลกิจรงิๆ	แลว้มเีหตกุารณ	์

สนับสนุนการเห็นความสำาคัญของภาพยนตร์อย่างต่อเน่ือง	

เช่นวันที่	12	กรกฎาคม	2012	ที่ผ่านมา	มีการมอบรางวัล	

International	Catholic	Film	Festival		ซึง่จดัขึน้ทีก่รงุโรม	

ประธานคณะกรรมการวาติกันเพื่อวัฒนธรรมกล่าวว่า	

“ภาพยนตร์สามารถช่วยในการแพร่ธรรมกับสังคมใน 

ยุคใหม่”	 ในการมอบรางวัลพระคาร์ดินัล Gianfranco 

Ravasi	 ได้กล่าวว่า	 “ภาพยนตร์มีความสำาคัญเป็นพิเศษ

เพือ่จะบอกโลกเกีย่วกบัความเปน็คาทอลกิ	(Catholicism)	

...ในทางหน่ึงภาพยนตร์ยังสามารถส่ือคุณค่าพระวรสาร	

ดว้ย...ดงันัน้จงึมคีวามแตกตา่งดว้ยถอ้ยคำาทีเ่ขยีนในทาง

หนึ่ง	และภาพที่ปรากฏอีกทางหนึ่ง”

  	ปีเตอร์ มาโลน	 ผู้เป็นที่รู้จักดีในงานด้าน

ภาพยนตร์กับคุณค่าทางศาสนา	ประธานซิกนิสคนแรก

จนถึงปี	2005	เป็นสมาชิกของคณะ	ผู้แพร่ธรรมแห่งดวง

พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า	(Missionaries	of	the	Sacred	

Heart	MSC)	ปัจจุบันอยู่ที่บ้านเกิดของตนในประเทศ

ออสเตรเลยีไดใ้หค้ำาอธบิายไวม้ากมายเกีย่วกบัภาพยนตร์

ในมุมของการแพร่ธรรม	จากหนังสือชุดแสงสว่าง	ภาพยนตร์	
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และความเช่ือ	(Light	Camera…Faith)	ท้ัง	4	เล่ม	ไม่ว่าจะเป็น	

Film	and	Faith.	 Film.		Faith	and	the	Church.	Spirituality	

and	 the	Filipino	Film	และ	Film	 and	Sacraments	ผู้ท่ี

ทำางานสือ่	หรอืผูท้ีส่นใจภาพยนตรน์า่จะมโีอกาสไดอ้า่น

หนังสือของเขาบ้าง	เพื่อจะมีทัศนคติที่ดีในเชิงเทววิทยา

ทีเ่กีย่วกบัภาพยนตรแ์ละเมือ่นัน้คงเหน็วา่	ภาพยนตรเ์ปน็

ช่องทางหนึ่งในการเผยแผ่ข่าวดีของพระคริสตเจ้าได้

อย่างมีพลัง

ผมคิดว่า	 เป็นอีกงานหน่ึงท่ีท้าทาย	 และน่า

สนใจ	ปีแหง่ความเชือ่กบัการแพรธ่รรมแนวใหม	่สำาหรบั

ผมต้องบอกว่า	จังหวะมาแล้วครับ	

-	 ข้อเสนอที่ 8 

 จะใช้สื่อใหม่ ต้องคิดใหม่ด้วย 

นอกจากภาพยนตรแ์ลว้	โซเชยีลเนต็เวริค์ตา่งๆ	

ที่ผุดขึ้นมาเหมือนดอกเห็ด	 มันไม่เพียงแต่สะดวก	 ง่าย	

รวดเร็ว	 แต่เราต้องไปให้ถึงวิธีใช้แบบคริสตชนกันเลย	    

ม	ี2	ประเดน็ใหญท่ีส่ำาคัญคอื	หนึง่	เครือ่งมอืและของขวญั

ชิ้นนี้เราใช้อย่างไร	และสองเราใช้ทำาอะไร

พระสังฆราชท่านหน่ึงเคยพูดถึงเฟซบุ้คว่า	

ในเฟซบุ้คมีการรับเพื่อนเพ่ือการติดต่อ	 การที่เรารับใคร

เป็นเพื่อน	หรือใครเป็นเพื่อนเราในเฟซบุ้ค	 เราคิดและ

ปฏบัิตติอ่เขาอยา่งไร	คำาวา่เพือ่นเรานกึถงึคำาในพระคมัภรี์

แค่ไหน	เราเลือกเขาเป็นเพื่อน	เราเรียกเขาว่าเพื่อน	เพื่อน

ปฏิบัติต่อกันอย่างไร?	

หรือ	กระแสในยทูปู	จากตวัอยา่ง	ในชว่งกมันมั

สไตล	์ของเกาหลโีดง่ดงั	ในโลกไซเบอร	์คณุพอ่ชาวเกาหลี

ทำาคลิปร่วมสมัย	ผลปรากฏว่าดังไปโดยไม่รู้ตัว	แต่ความดัง

มันโยนก้อนอิฐมาพร้อมกับดอกไม้	สุดแต่ว่าใครจะรับ 

อันไหนไว้ในมือ	นั่นคือหลักคิดที่บอกไว้ตั้งแต่ต้น	เราใช้

อย่างไร	และเราใช้ทำาอะไร

 	ในแวดวงการศึกษาเช่นกรณีศึกษาของการสอน

วชิาการตา่งๆ	 ของ	Karn	ชาวอนิเดยี	เขาไมใ่ชน่กัวชิาการ	

เขาเพยีงแตอ่ยากสอนหลานของเขาเทา่นัน้เอง	แตว่ธิกีาร

สอนของเขา	วธิใีชส่ื้อของเขา	กูเกลิซือ้ลขิสทิธิไ์ปเปดิเปน็

ช่องทางการเรียนรู้ร่วมสมัยกันไปเลย	 ยังมีช่องทางของ	

TED	ที่เป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์

จากท่ัวโลก	 ใครมีความคิดดีๆ	 ก็นำามาแบ่งปัน	 ไม่น่าเชื่อ 

เป็นกำาเนิดเป็นอีกช่องทางหนึ่ง	 ปรับตัวจากยูทูป	 เป็น

แอพพลิเกชั่น	สามารถแชร์ไปได้อีกหลากหลายช่องทาง	

จดุแขง็ของการใชเ้ทคโนโลยกีลาย	เปน็เรือ่งของความคดิ

สร้างสรรค์	สังคมไทยอาจมีสิ่งนี้ไม่มาก	บางทีเราใช้	แต่

เราไม่สร้าง	 เราสรรหาหนทางแต่เราไม่สรรหาโอกาสเพื่อ

จรรโลงหนทางนั้นเพื่อความดีงาม	ช่องทางหลากหลาย

ดีงาม	พี่ไทยใช้เป็นโอกาสด่าทอกันอย่างไม่รับผิดชอบ	 

การแพร่ธรรมแนวใหม่จึงมีทั้งบู๊และบุ๋น	 คือ 

ลุกเดินไปข้างหน้า	 ใช้ส่ือเพ่ือสร้างสรรค์	 และทำาความ

รู้จักกับส่ือในเชิงการขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมและ 

รูปแบบใหม่ของการดำาเนินชีวิตของคนในยุคนี้	 และ 

ผมวา่ตอ้งหนักลบัมาถามตวัเองบอ่ยๆ	กับสองคำาถามนัน้	

เราใชอ้ยา่งไร	และเราใชเ้พื่ออะไร	ปจัจบุนัคำาพดูทีว่า่ไมม่ี

ช่องทาง	ไม่มีโอกาส	เป็นคำาแก้ตัวที่ยากขึ้นแล้วครับ

- 	ข้อเสนอที่ 9 

  ครอบครัว ยิ่งต้องเข้มแข็ง 

  ฆราวาสยิ่งต้องเข้มข้น

 คู่สนทนาหนึ่งนั่งดูการประกวดความงามอยู่

ด้วยกันดีๆ	 เขากำาลังวิจารณ์ความสวยงามของสาวที่ยืน

อยู่บนเวที	 เขาคิดเหมือนกัน	ผู้หญิงคนนี้ไม่สวย	 แต่มา

ประกวดได้อย่างไร	คนที่นั่งข้างหลัง	หญิงชราคนหนึ่ง

ทา่ทเีธอดไูมพ่อใจ	ในทีส่ดุเธอสะกดิคูส่นทนาทัง้สองนัน้	

และบอกวา่	“เธอสวยจะตายไป	เธอไมส่วยไดอ้ยา่งไร	เธอ

เปน็หลานฉนั”	สงัเกต	ความคดิ	ความสวย	ขึน้อยูก่บัความ

เป็นญาติพี่น้อง	บางทีคนในครอบครัวเดียวกัน	ทำาอะไร

กด็ดูไีปหมด	นีค่อืความคดิทีน่า่นำาไปขยายผลต่อ	เปน็ต้น

สำาหรับคนเอเชียอย่างเรา	

	 พระสังฆราชชาวเอเชียท่านหน่ึงบอกว่า	สมัยยัง

เป็นพระสังฆราชในเมืองเล็กๆ	 เมืองหนึ่งก็นับว่ามีคน 

รู้จักมาก	แต่ตอนเป็นสามเณร	เป็นพระสงฆ์ไมค่อ่ยมคีนรูจ้กั	

ญาติพี่น้องก็ไม่มาก	ปัจจุบันเป็นพระอัครสังฆราชแล้ว	

ญาติมาจากไหนไม่รู้มากมาย	คนนั้นก็มาแนะนำาตัวว่า	

เป็นญาติ	 คนนี้ก็แนะนำาตัวว่าเกี่ยวโยงกัน	สังคมเอเชีย 
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เป็นสังคมของการนับญาติครับ	ครอบครัวยังคงครอบคลุม

ไปทุกมิติ

สังคมและการเรียนรู้แรกเกิดข้ึนท่ีน่ัน	เราจำาเป็น

ที่จะต้องทำาให้ครอบครัวแข็งแรง	มากไปกว่าน้ัน	การท่ี

จะทำาใหค้าทอลกิไทย	ตระหนกัวา่เขามคีรอบครัวใหญ่คือ	

พระศาสนจักรในวัด	ในสังฆมณฑล	ในประเทศรวมอยู่ใน

ตัวเขา	เหมือนอวัยวะท่ีถ้าส่วนไหนเจ็บ	ส่วนอ่ืนย่อมทุกข์ใจ	

การแพร่ธรรมแนวใหม่	 จึงอาศัยคุณค่าที่มี 

อยู่แล้ว	มาทำาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	 ในครอบครัวยังมีพี่น้อง 

ท่ีเป็นฆราวาส	วินาทีน้ี	ความต่ืนตัวของฆราวาส	การแสวงหา

ความรู้ทางศาสนาของฆราวาส	การลุกข้ึนมาร่วมแรงร่วมใจ

กันแพร่ธรรม	 เป็นส่ิงท่ีจะทำาให้การแพร่ธรรมแนวใหม่

และปีแห่งความเชื่อบังเกิดผล

-	 ข้อเสนอที่ 10 

 ยังมีความหวังอยู่....

ส่ิงที่สำาคัญในทุกวันก็คือ	อย่าหมดหวัง	 และ

อย่าคิดว่าสิ่งที่เราทำาเป็นงานของเราเพียงลำาพัง	 เราเป็น

เพียงคนงานเล็กๆ	คนหน่ึงในสวนองุ่น	พระเป็นเจ้าพระองค์

เปน็เจา้ของสวน	ไมม่ทีางเลยทีเ่จา้ของสวนจะยอมปลอ่ย

ใหทุ้ง่หญา้รา้งและไรผ้ลใหเ้กบ็เกีย่ว	บางทสีตปิญัญาของ

มนุษย์คิดมากมาย	แต่พระหรรษทานของพระก็ทำาให้ทุกส่ิง

สำาเร็จไปตามนำ้าพระทัยของพระองค์

เยาวชนยังเป็นความหวังของพระศาสนจักร	

พระพรมากมายและหลากหลายจากกลุ่มองคก์รฆราวาส

ต่างๆ	บรรดานักเทววิทยา	นักบวช	พระสงฆ์	ยังเป็นที่พึ่ง

ของเราคริสตชน	 กิจกรรมมากมายยังต้องการความ

สม่ำาเสมอและดำาเนินไปภายใต้ความสม่ำาเสมอเพ่ือการ

พัฒนา	 เรายังมีความหวังอยู่กับทุกๆ	กิจกรรมในปีแห่ง

ความเชื่อนี้

พระสงฆ์ชาวแอฟริกา	ประเทศมาดากัสการ์ 

น่ังลง	พร้อมกับรอฟังคำาตอบว่าพระคุณเจ้าจะตอบอย่างไร

ระหว่างความก้าวหน้ากับแนวทางท่ีพระศาสนจักรคุ้นเคย		

ผมคิดว่าเรื่องบางเรื่องคงต้องรอเวลาเป็นเคร่ืองพิสูจน์	

ผู้คนมักเลือกทฤษฎีว่า	 ผู้แข็งแรงกว่าจะอยู่ยืนรอดได้ 

ยาวกว่า	และคงอยู	่แต่พระศาสนจักรมักเลือกว่า	ถ้าเป็น

น้ำาพระทยัของพระแลว้	มนักจ็ะดำารงตอ่ไป	ถา้ไมใ่ชเ่ดีย๋ว

ก็หายไปตามจังหวะ	และเวลาของมัน	พระคุณเจ้าพูดมา

คำาหนึ่งว่า	พระเยซูคริสตเจ้า	 ยังดำารงอยู่	 เป็นปฐม	และ 

อวสาน	บางทีเราไม่สามารถทราบได้ว่า	 อะไรจะเกิดขึ้น	

หรอือะไรจะดทีีส่ดุ	พระจติจะนำาทางผูแ้ทนของพระองค์

บนโลกใบนี้	 จะยึดมั่นในคำาสอนอย่างหนักแน่นดุจศิลา 

ที่มั่นคง	

ผมเช่ือว่าไม่มีใครรู้ว่าสายลมพัดมาจากทิศทางใด	

แต่เราสัมผัสได้ถึงความเย็น	หรือความร้อนระอุของ

สายลมนั้น	 เราไม่รู้หรอกว่า	สิ่งที่ระดับสติปัญญาของ

มนษุยค์ดิกบัพระญาณสอดสอ่งและการนำาทางของพระ

จะเป็นเรื่องเดียวกันมากน้อยแค่ไหน	แต่คงดีกว่า	ถ้าเรา

ได้ออกแรง	ได้ช่วยกันคิด	ได้ร่วมกันขับเคลื่อน	

ความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคล	 (personal)	 แต่

ไมใ่ชเ่รือ่งสว่นตวั	(private)	เพราะเม่ือมคีวามเชือ่ในระดบั

บุคคลแล้ว	 เราก็ใช้ความเชื่อของเราเพื่อทุกๆ	 คน	 เป็น

ความรักพระผ่านทางเพื่อนมนุษย์	 เป็นรูปแบบชีวิตที่

สะทอ้นไปมา	เปน็สายลมแหง่ความดงีาม	ทีโ่ลกยงัสมัผสั

ได้ถึงการประทับอยู่ของพระ	และเป็นพิเศษในปีแห่ง

ความเชื่อนี้	สำาหรับพระศาสนจักรในเมืองไทย	นอกจาก

คำาภาวนาที่ส่งถึงกันแล้ว	 ยังมีสารแห่งความเชื่อที่รอให้

คริสตชนไทยได้เปิดให้กับผู้อยู่รอบข้างเขาได้สัมผัสถึง

ความรักของพระ	ข้อเสนอ	ข้อคิดเห็นเป็นเพียงกระบอก

เสียงหน่ึง	ท่ามกลางเสียงหลายๆ	 เสียงที่ผสมปนเปอยู่ 

ในโลก	ถา้ยงัประโยชนแ์ละทำาใหไ้ดฉ้กุคดิอะไรขึน้มาบา้ง	

เมื่อเสียงนั้นสงบ	 เราก็ตอบตนเองว่า	 เราควรจะทำาอะไร

ต่อไป	 เหมือนเมื่อสายลมพัดผ่าน	 เราก็ตอบตนเองได้ว่า	

ความสวยงามของธรรมชาติเป็นความรักของพระ	เราพร้อม	

จะเดนิตามพระเปน็เจา้ตอ่ไป	แม้ไมท่ราบวา่ทางขา้งหนา้

จะเกิดอะไรขึ้น	 แต่ก็ม่ันใจว่าเราก้าวเดินไปกับพระองค์	

ไม่เคยมีสักครั้งที่เราก้าวไปเพียงลำาพัง
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 “สองคอน” ท่ีซ่ึงห่างไกล

และเงยีบสงบ คงไมม่ใีครรูจ้กัและ

ตอ้งการเดนิทางมาเหมือนปจัจบุนั 

ไม่เพียงแต่คริสตชนเท่าน้ัน พ่ีน้อง

ต่างความเช่ือ คริสตชนจากประเทศ

หา่งไกลหรอืใกล้เคยีง ตา่งเดนิทาง

มาเพือ่พสิจูนว์า่ ลมหายใจของคน

กลุ่มหนึ่งยังคงเป็นปัจจุบัน พวก

เขาไดร้บัเกียรตใินเชงิศาสนาอยา่ง

เป็นทางการว่า มรณสักขี พวกเขา

ทำาใหท้ีน่ีมี่ชือ่เสยีง เปน็ทีรู่จ้กัและ

มคีนสนใจใครเ่ดนิทางมาให้ถงึ จะ

ดว้ยเหตผุลใดนัน่เปน็เรือ่งรอง แต่

ตำานานแห่งสองคอนยังดำาเนินต่อไป 

เราไปทำาความรู้จักกัน  

	 สักการสถานแห่งน้ี	ต้ังอยู่	

ริมแม่นำา้โขง	ต.ป่งขาม	อ.หว้านใหญ่	

จ.มุกดาหาร		เป็นงานสถาปัตยกรรม

สมยัใหม่	แถมเปีย่มไปดว้ยศรทัธา	

มีรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น	 จาก

สมาคมสถาปนิกสยาม	 ในปี	ค.ศ.	

1996	 (พ.ศ.	 2539) การันตีความ

สวยงาม 

ตำานานของสักการสถาน

แห่งนี้คือการสร้างวัดขึ้นครั้งแรก

ที่นี่โดย	คุณพ่อซาเวียร์ เกโก	ผู้ก่อ

ตัง้กลุม่ครสิตชนบา้นสองคอนใน

ป	ีค.ศ.	1887	(พ.ศ.	2430)		ตัววัดมี

รูปร่างคล้ายศาลา	เรียบง่าย	ส่วนเสา

เป็นไม้เนื้อแข็ง

ต่อมาประมาณปี	 ค.ศ.	

1917	(พ.ศ.	2460)		มีการสร้างวัด

หลังใหม่ข้ึนแทนหลังเก่าที่ชำารุด	

ลักษณะของวัดหลังที่	 2	 ดูคล้าย

ห้องแถว	กว้างประมาณ	8	 เมตร	

ยาว	30	เมตร	เปน็เรอืนไมพ้ืน้ยกสงู	

ช้ันล่างเป็นคอกวัว	 ฝาเป็นไม้ไผ่

สานฉาบปูน	หลังคามุงแฝก	โดยมี

การเรียกชื่อวัดหลังนี้ว่า	

“วัดแม่พระไถ่ทาส”

ในปี	 ค.ศ.	 1940	 (พ.ศ.	

2483)	เกิดกรณีพิพาทเร่ืองชายแดน

ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส	 ทำาให้ 

ชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าศาสนา

คริสต์เป็นศาสนาของฝร่ังเศส	จึง

มีคนกล่าวหาว่าคนที่ไปนับถือ

คริสต์ เป็นพวกฝักใฝ่ฝรั่ ง เศส	

ทรยศต่อประเทศชาติ	ทางการจึง

ได้ส่งตำารวจขึ้นมาประจำาหมู่บ้าน

ตลอดแนวชายแดนไทย-ลาว	 เพื่อ

สอดแนมและดูความเคลื่อนไหว

ต่างๆ	 โดยมีพลตำารวจ	 5	นายมา

ประจำาการอยู่ที่บ้านสองคอน

ช่วงระยะแรกๆ	 ความ

สัมพันธ์ของชาวบ้านกับกลุ่มผู้

นบัถอืศาสนาครสิตก์ย็งัคงดำาเนนิ

ไปตามปกติ	แต่หลงัจากทีส่งคราม

เข้าสู่ภาวะตึงเครียด	 การกระทบ

กระท่ังรุนแรงข้ึน	โดยคุณพ่อเปาโล 

ฟีเกต์ ซ่ึงเป็นเจ้าอาวาส	ได้ถูกทางการ

ส่งกลับประเทศ	 เหลือแต่นักบวช

และผู้นำาคาทอลิกชาวไทย	ซิสเตอร์

อักแนส พิลา ทิพย์สุข ซิสเตอร์ 

ลซูอีา คำาบาง สคีำาพอง กบัครฟูลิปิ 

สฟีอง ออ่นพทิกัษ ์ซึง่เปน็ครสูอน

คำาสอนและสอนหนังสือในโรงเรียน

และช่วยกันดูแลวัดตามปกติ

เหตุการณ์ทวีความรุนแรง	

ขึ้น	 เมื่อการนับถือคาทอลิก	 ถูก

เลือกระหว่างความตายกับการมี

ชวีติอยู	่ฝา่ยตำารวจไดพ้ยายามขมขู่

ชาวบ้านให้ละทิ้งศาสนา	 ไม่เช่น

นั้นจะมีโทษถึงขั้นประหาร	แต่ครู

สีฟองและคณะซิสเตอร์ยังคงเป็น

ผู้นำาชาวบ้าน	ยืนกรานไม่กระทำาการ

ใดทั้งส้ินที่ขัดต่อหลักศาสนาและ

ทิ้งความเชื่อ

เหตุการณ์น้ีทำาให้ครูสีฟอง

ถกูโทษประหารดว้ยการถกูยงิเปน็

คนแรก	ขณะอายุได้	 33	ปี	 ต่อมา 

กลุม่ซสิเตอร	์รวมทัง้ผูท้ีศ่รทัธาตอ่

พระเจ้า	 ประกอบไปด้วยผู้หญิง

และเดก็	อกี	6	คน	ไดถ้กูยงิทีส่สุาน

ป่าศักดิ์สิทธิ	์ซึ่งได้แก่	1.	ซิสเตอร ์

พลิา	ทพิยส์ขุ	อาย	ุ31	ป	ี2.	ซสิเตอร์

คำาบาง	สีคำาพอง	อายุ	23	ปี	3.	นาง

พดุทา	วอ่งไว	อาย	ุ59	ป	ี4.	นางสาว

เปิดประตูวัดคาทอลิก คุณพ่ออนุชา	ไชยเดช	/	วัชรี	กิจสวัสด์ิ

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน

ท่ี ยั ง มี ล ม ห า ย ใ จ

ความ เชื่ อของคริสตชนความ เชื่ อของคริสตชน
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บุดสี	ว่องไว	อายุ	16	ป	ี5.	นางสาว

คำาไพ	 ว่องไว	 อายุ	 15	 ปี	 และ	 

6.	เด็กหญิงพร	ว่องไว	อาย	ุ14	ปี

	 การส้ินใจของคนท่ียืนยัน

ความเชือ่ไม่จบลงทีค่วามตาย	ดว้ย

ในวันที่	 22	 ตุลาคม	 ค.ศ.	 1989	

(พ.ศ.	 2532)	สมเด็จพระสันตะ-  

ปาปายอห์น ปอล ที่ 2	ได้สถาปนา	

“บญุราศ”ี ทัง้	7 แหง่บา้นสองคอน

นั้น	 ณ	 มหาวิหารนักบุญเปโตร	

นครรัฐวาติกัน	กรุงโรม	ประเทศ

อิตาลี	 เป็นการยกย่องเชิดชู	 และ

สดุดี	 ผู้ยอมสละชีวิต	 เพ่ือยืนยัน

ความเชื่อคริสตชน	พร้อมกำาหนด

วัดฉลองบญุราศคีนไทยทัง้	7	ปีละ	

2	คร้ัง	คือวันท่ี	22	ตุลาคม	และวันท่ี	

16	ธันวาคม	(วันเสาร์ที่ใกล้ที่สุด)

	 ดว้ยเหตนุี	้คณะกรรมการ

บุญราศีแห่งประเทศไทย	 จึงมี

โครงการสรา้งอนุสรณส์ถาน	ทีว่ดั

สองคอนขึ้น	เพื่อเป็นการรำาลึกถึง

บุญราศี ไทยทั้ ง 	 7 	 โดยใช้ชื่ อ

อนุสรณ์สถานนี้ว่า	“สักการสถาน

พระมารดาแห่งมรณสักขี”	ซึ่งได้

มอบให้คุณอัชชพล ดุสิตานนท์ 

เป็นผู้ออกแบบสร้าง

	 สกัการสถานพระมารดา

แห่งมรณสักขี	 สร้างขึ้นบนพื้นที่	

64	 ไร่	 มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น

ส่วนต่างๆ	มีถนนตัดกลาง	ทางด้าน

ตะวันตกสร้างเป็นอาคารสำานักงาน	

บ้านพัก	และสุสานหรือป่าศักด์ิสิทธ์ิ	

ซึ่งแต่เดิมเป็นที่ฝังอัฐิของบุญราศี

ทั้ง	7

	 ส่วนดา้นทศิตะวนัออกที่

ติดกับแม่น้ำาโขงก็สร้างเป็นวัดใน

รูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่	

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

โถงสี่เหลี่ยมชั้นเดียว	ผนังของวัด

และส่วนไวพ้ระธาตุเปน็กระจกใส	

บริเวณดา้นหนา้เปน็สว่นประกอบ

พิธี	 ส่วนด้านหลังเป็นที่เก็บอัฐิ

ของบุญราศีทั้ง	 7	 ซึ่งทำาเป็นหุ่น 

ขี้ผึ้งจำาลองของบุญราศีทั้ง	 7	 มี 

ไม้กางเขน	7	แห่งด้านหน้า	แทน

บุญราศีทั้ง	7	องค์

	 สำาหรับกำาแพงวัดสร้าง

โอบลอ้มวดัเปน็ครึง่วงกลม	มีผนงั

โคง้ประดบัภาพนนูตำา่	เลา่เรือ่งราว

ประวัติบุญราศีแห่งวัดสองคอน	

ส่วนด้านหลังเปิดโล่งเป็นสนาม

เพือ่ไวช้มทวิทศันอ์นัสวยงามของ

แม่นำ้าโขง	 โดยวัดหลังนี้ได้ทำาพิธี

เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	 16	

ธันวาคม	ค.ศ.	 1995	 (พ.ศ.	 2538) 

	 สักการสถานพระมารดา

แห่งมรณสักขี	 นอกจากจะเป็น

สถานจาริกแสวงบุญระดับประเทศ	

เป็นอนุสรณ์สถานเทิดเกียรติ  

บุญราศีมรณสักขีท้ัง	7	แห่งสองคอน	

ยังเป็นอนุสรณ์แห่งความภาคภูมิใจ

ในความสามัคคี	เสียสละ	ร่วมแรง

ร่วมใจของคริสตชนชาวไทยใน

ทุกสังฆมณฑลอีกด้วย

	 ผู้สนใจ เยี่ ยมชมและ

แสวงบญุสักการสถานพระมารดา

แห่งมรณสักขี	 สามารถเดินทาง

จากตวัเมืองมุกดาหารใชท้างหลวง

หมายเลข	212	(หนองคาย-อุบลฯ)	

ไปทางนครพนมประมาณ	 21	

กิโลเมตร	 แล้วเลี้ยวขวาที่บ้าน 

สองคอน	อ.หว้านใหญ่	ตรงไปยัง

รมิแมน่ำา้โขง	จะเหน็วดัตัง้โดดเดน่

อยู่ริมลำานำ้าโขง	 ปัจจุบันคุณพ่อ

สมรชยั กระแสสงิห	์เปน็เจา้อาวาส	

โทร.	 08-9819-1788	 ซิสเตอร์ 

วัดสองคอน	 โทร.	 08-1183-5064	

หรือ	 โทร.	 08-9221-7818	หรือ

เข้าไปดูกันที่เว็บไซต์

www.genesis.in.th

ความเชื่อก็เหมือนเมล็ด

อะไรเล็กๆ สักอย่าง เมื่อหยั่งราก

ลงไปในดิน รอวันให้เติบโต ตำานาน 

แห่งสอนคอน อาจจะเป็นในลักษณะ

นี้เช่นกัน จากแผ่นดินท่ีเงียบสงบ 

ร้อนแรงขึ้นด้วยไฟสงครามและ

ความขัดแย้ง แต่มีผู้ไม่ยอมแพ้ต่อ

ความไมถ่กูต้อง แมป้ลายกระบอก

ปืนจะจ่อเข้ามาใกล้แค่ไหน เสียง

ปืนดังข้ึนร่างของคนหลายคนส้ินใจ 

แต่เมือ่เสยีงปนืสงบลง รา่งของคน

เหลา่นัน้ถกูฝงัลงบนพืน้ดนิ ความ

เชื่อของพวกเขาก็ส่ง เสียงดัง 

ไม่สิ้นสุด ไปฟังเสียงความเชื่อกัน 

นะครับ ถ้าว่าง มีเวลาและอยาก 

ต่อเติมความเชื่อของตน

คร้ังหน้าจะพาเข้ากรุงฯ	กัน	

ไปชมวัดแม่พระลูกประคำา	กาลหว่าร์ 	

พบกันใหม	่

ค ว า ม เ ชื่ อ ข อ ง ค ริ ส ต ช น ที่ ยั ง มี ล ม ห า ย ใ จ

ความเชื่อก็เหมือนเมล็ดอะไรเล็กๆ สักอย่าง 
เมื่อหยั่งรากลงไปในดิน รอวันให้เติบโต
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นายกสมาคมครูคาทอลิกฯ
  

 สมาคมครคูาทอลกิแหง่ประเทศไทย	เปน็องคก์รหนึง่ทีต่ัง้ขึน้มา	อยูภ่ายใตร้ม่เงาของสภาการศกึษา

คาทอลิกแห่งประเทศไทย	ปัจจุบัน	อาจารย์อันตน	รังสิมันต์	 เจริญสุข	 เป็นนายกสมาคมฯ	คนที่	10	ต่อจาก	

ดร.สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์

		 เป็นสัตบุรุษวัดซางตาครู้ส	(กุฎีจีน)	บิดาช่ือโมเสส ดำารงค์ เจริญสุข แม่ช่ือ มารีอา มักดาเลนา ลาวรรณ 

(บุญเต็ม) เจริญสุข มีพ่ีน้องท้ังหมด	 5	 คน	 เป็นคนท่ี	 3	 สมรสกับ	 ยออันนา ฟรังซิสกา เดอชังตาล  

พัชรวดี  เจริญสุข	มีบุตร	4	คน

             1. น.ส.แบนนาแด๊ด วรมน    2. นายสเตเฟ่น เผ่าเพชร 

 3. น.ส.เซซีลีอา พลอยวรรณ  4. ด.ช.ฟรังซิสโก เผ่าทอง           

	 การศึกษาระดับอนุบาล	ประถมจากโรงเรียนของครอบครัวคือโรงเรียนแสงอรุณ	ต่อระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนอัสสัมชัญ	ระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ปริญญาโท	มหาวิทยาลัยสยาม	ปัจจุบนั

สอนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ	โรงเรียนแสงอรุณ	โรงเรียนแสงอรุณการดนตร	ีรวม	32		ป	ี	และในฐานะ

นายกสมาคมครูคาทอลิกฯ	ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับครูวันนี้ว่า

	 ครูในโรงเรียนคาทอลิกจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบทบาทหลัก	3	ประการนี้

 1. แรงบันดาลใจ	 ครูในโรงเรียนคาทอลิกต้องเป็นผู้ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในทางที่ดีให้แก่

นักเรยีนได	้ดว้ยการสอน	เป็นแบบอยา่งทีด่	ีเปน็พยานดว้ยชวีติ	โดยยดึแบบอยา่งจากพระเยซเูจา้	เปน็ต้นแบบ

ของครูในโรงเรียนคาทอลิก

 2. เป็นมืออาชีพ	มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ	และเทคนิคการสอนที่หลากหลายเหมาะ

กับนักเรียนแต่ละคน	สามารถทำางานร่วมกับฝ่ายต่างๆ	 เพื่อพัฒนาการศึกษา	สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในทุก

สถานการณ	์ครูคาทอลิกต้องอุทิศตนต่อการศึกษาอย่างแท้จริง

 3. ความเชีย่วชาญ	คอื	สามารถเชือ่มโยง	เร่ืองของนกัเรยีนใหเ้ขา้กบัสงัคมและธรรมชาติ	และทีส่ำาคญั

ที่สุดคือ	สามารถเช่ือมโยงคุณค่าทางวิชาการ	และความรู้ต่างๆ	สู่คุณค่าทางพระวรสาร	สู่ความรักของ 

พระเป็นเจ้า	และความรักต่อเพื่อนมนุษย์

		 ตลอดเวลาทีผ่า่นมาสมาคมครโูรงเรยีนคาทอลกิแหง่ประเทศไทยไดพ้ยายามดำาเนนิการจดักจิกรรม

ต่างๆ	อย่างต่อเนื่องเพ่ือเน้นเร่ืองบทบาทของครูโรงเรียนคาทอลิกตามที่เรียนให้ทราบแล้ว	 ให้แก่คุณครู 

ทกุทา่นในโรงเรยีนคาทอลกิ	ไมว่า่คณุครทูา่นนัน้จะนบัถอืศาสนาใด	เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในบทบาทของครู

โรงเรียนคาทอลิกอย่างแท้จริง	 และสามารถนำาไปปฏิบัติได้	ซึ่งจะเกิดผลดีต่อนักเรียน	และการศึกษาของ 

พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยต่อไป	ทั้งนี้ภายใต้นโยบายและการสนับสนุนของสภาการศึกษา

คาทอลิกแห่งประเทศไทย

 (หมายเหตุ สัมภาษณ์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2012 และเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2012 อาจารย์มาณวิกา 

สงวนวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมครูคาทอลิกฯ ต่อจากอาจารย์รังสิมันต์)

เ เสง เรืองๆ
กอง	บ.ก.

อาจารย์อันตน รังสิมันต์ เจริญสุขอาจารย์อันตน รังสิมันต์ เจริญสุข



AD.St. Louise



18 ตุลาคม 2012

ควันหลงควันหลง
จากงานชุมนุมครอบครัวโลกที่เมืองมิลาน 

ประเทศอิตาลี

ส กู๊ ป
คุณพ่อเฉลิม	กิจมงคล

18 ตุลาคม 2012
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ควันหลงงานชุมนุมครอบครัวโลกที่เมืองมิลาน	ประเทศอิตาลี	

วันที่	29	พฤษภาคม	ถึงวันที่	3	มิถุนายน	2012

	 งานชุมนุมครอบครัวโลก	ครั้งที่	7	ได้รับการประชาสัมพันธ์ในพระศาสนจักรไทย	มานานพอสมควร	สภา 

พระสังฆราชคาทอลิกในประเทศไทย	ได้ร่วมใจจัดให้ม	ี“วันครอบครัวคาทอลิก”	ในวันขึ้นปีใหม่	1	มกราคม	2012	

เชญิชวนใหม้กีารสวดภาวนาเพือ่งานชมุนมุฯ	ครัง้ที	่7	นี	้มกีารจดักจิกรรมตาม

วัดในสังฆมณฑลต่างๆ	มีการศึกษาคำาสอนที่คณะกรรมการส่วนกลางได้จัด

ทำาขึ้น	ซึ่งประกอบด้วย	10	หัวข้อด้วยกัน	และเมื่อถึงวันชุมนุมครอบครัวโลก

ครั้งที่	7	ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองมิลาน	ประเทศอิตาล	ีพระศาสนจักรไทยก็ได้ร่วมเป็น

หนึง่เดยีว	สง่ผูแ้ทน	4	ทา่น	ไปรว่มชมุนมุ	ตัง้แตว่นัที	่29	พฤษภาคม	-	3	มถินุายน	

2012	 โดยมีพระสงฆ์และฆราวาสอีก	 26	ท่าน	 ไปร่วมในพิธีปิดปีครอบครัว	 

2	วันสุดท้าย

	 เนื่องจากวันเวลาผ่านไป	2	เดือนกว่าแล้ว	หลายๆ	ท่านคงได้ติดตาม

ขา่วคราวในชว่งงานชมุนมุ	ไดร้บัฟงัเรือ่งราวจากผูท้ีไ่ปรว่มมาดว้ยตนเอง	หรอื

อาจได้รับฟังจากรายการพระเจ้าสถิตกับเรามาบ้างแล้ว	ดังน้ันก่อนท่ีเหตุการณ์น้ี

จะผ่านพ้นไป	จนกระท่ังถึงงานชุมนุมครอบครัวโลก	คร้ังท่ี	8	 ซ่ึงพระสันตะ	 -	 

ปาปาจะประกาศก่อนปิดการชุมนุมครั้งน้ีว่าเป็นประเทศใด	 ผู้แทนที่ได้ไป 

ร่วมงานครั้งนี้	 จึงใช้ชื่อบทความนี้ว่า	 “ควันหลง”	 เพื่อแบ่งปันเหตุการณ์	 

เร่ืองราวและสาระเนื้อหาบางประเด็นของงานชุมนุมครอบครัวโลก	ครั้งที่	 7	

นี้อีกครั้งหนึ่ง

วันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2012

 

	 	 ผู้แทนท้ัง	4	จากประเทศไทย	ประกอบ

ด้วยพระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี คุณพ่อเฉลิม 

กิจมงคล คุณพรพิสูจน์ และคุณวัฒนา	สังขรัตน์	

ออกเดินทางจากเมืองไทย	 เช้ามืดวันที่	 29	

พฤษภาคม	 ค.ศ.	 2012	 เวลา	 00.04	 น.	 โดย 

สายการบินไทย	 ใช้เวลา	 11.55	 ชั่วโมง	 ถึง 

สนามบินมอลเพนซ่ามิลาน	เวลา	07.35	น.

	 	 เมื่อ เข้าที่พัก 	 ซึ่ ง เจ้ าภาพจัดให้ 	 

ณ	โรงแรมอาต้า	แอก๊เซกตีูฟ	แลว้มเีวลาครึง่วนั	

พระคุณเจ้าสิริพงษ์	เป็นมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ	์พาไปทานอาหารเที่ยง	และชมอาสนวิหารแห่งเมืองมิลาน	ซึ่งเป็นมหา

วิหารใหญม่าก	ตามประวตัศิาสตรก์ลา่ววา่	ใชเ้วลากอ่สรา้ง	549	ป	ีซึง่สวยงามสดุบรรยาย	สง่างาม	และย่ิงใหญ่	สะทอ้น

ถึงความศรัทธา	และความรุ่งเรืองของพระศาสนจักรในอดีต	 ความโดดเด่นอยู่ที่ยอดแหลมบนหลังคา	ตรงกลางมี

พระรูปแม่พระทำาด้วยทองสัมฤทธิ์ขนาดความสูง	4	เมตร	ซึ่งเรียกว่า	มาดูนีนา
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วันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 2012

	 ทุกๆ	เช้า	(30-31	พ.ค.	และ	1	ส.ค.)	บรรดาผู้ที่พักด้วยกัน	ซึ่งมีพระคาร์ดินัล	พระสังฆราช	พระสงฆ์	และ

ฆราวาสจำานวนหนึง่	รว่มถวายมสิซาขอบพระคณุ	ทีว่ดันกับญุอนัตน	ซึง่อยูไ่มไ่กลจากทีพ่กั	ใช้เวลาเดนิไมถ่งึ	10	นาท	ี

	 หลงัอาหารเชา้จะมรีถบสันำาคณะของพวกเรา	จากประเทศต่างๆ	ไปส่งทีศ่นูยป์ระชมุฟเีอรา	มลิาโน	่ซติี	้ซึง่

เปน็ศนูยป์ระชมุท่ีใหญม่าก	กลา่วกนัวา่	เปน็ศนูยป์ระชมุทีใ่หญแ่หง่หนึง่ในยโุรป	หรอืในโลกกว็า่ได้	ซึง่สามารถบรรจุ

ผู้เข้าร่วมประชุม	18,000	คน	มีห้องประชุม	70	ห้อง	และเครื่องอำานวยความสะดวกพร้อม

	 เมื่อเข้าไปในศูนย์ประชุม	บนเวทีจะมีรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์	 ซึ่งไม่ใหญ่นัก	ประดิษฐานไว้ในบริเวณที่

บรรดาวิทยากรจะกล่าวคำาบรรยาย	รูปครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิน้ี	เป็นรูปไอคอน	แบบโมซาอิค	จัดทำาข้ึนในโอกาส	วันชุมนุม

ครอบครัวโลก	ครั้งที่	 7	นี้เป็นพิเศษ	สถาปนิกคือ	คุณพ่อมาระโก อีวานรุปนิคคณะเยสุอิต	ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ 

มาจากรูปโมซาอิคที่ฟาติมา	 และลูร์ด	 เป็นภาพที่มองแล้วรู้สึกมี

ความสงบสุขสันติ	จากพระพักตร์ของพระกุมารเจ้า	พระแม่มารีย์

และนักบุญโยเซฟ	ยิ่งถ้าเป็นภาพสี	ยิ่งได้สัมผัสกับสันติผ่านทางส	ี

และแสงทีเ่กดิขึน้กบั	3	บคุคลในครอบครวัศกัดิส์ทิธิ	์นักบญุโยเซฟ

เงยหน้าขึ้นเล็กน้อย	 เพื่อรับการดลใจจากพระเจ้า	ด้านบนพระรูป

เห็นสวรรค์เปิดออก	พระหัตถ์ของพระบิดาประทานไฟแห่งความรัก	

ลงมายังโลก	 โดยเฉพาะไฟนั้นลงมาทางพระเศียรของพระแม่	

พระเนตรของพระแม่	และองค์กุมารจ้องมายังเรามนุษย์	และด้วย

ความรกัประสาแมพ่ระแมก่ป็ระคองทกุยา่งกา้วของพระกมุาร	ซึง่

กำาลังดำาเนินมาหาเรา	ด้วยพระโอษฐ์ที่กำาลังตรัสกับเรา	พระองค์

เปน็ของประทานแกเ่ราในคนืสมภพของพระองคผ์า่นทางพระนาง

มารีย์	พระองค์คือของขวัญแห่งความรัก	ที่ทรงบังเกิดจากหัวใจ

ของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์นี้เอง

	 มีพิธีเปิดงานชุมนุมครอบครัวโลก	ครั้งที่	7	โดยพระคาร์ดินัลอันเจโล สโกลา	พระอัครสังฆราชแห่งมิลาน	

เปน็ผูก้ลา่วเปดิงาน	ด้วยการใหก้ำาลงัใจวา่	“แม้ในสงัคมปจัจบุนัซึง่เปน็ชว่งเวลาวกิฤต	ิหลายๆ	คนรูส้กึไมอ่ยากแตง่งาน	

หรือให้กำาเนิดลูกแต่เราต้องมองโลกในแง่ด	ีเพราะว่ายังไม่มีอะไร

สูญสลายไปส้ิน	ช่วงน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีเราจะต้อง	รู้จักเลือก	ครอบครัว

ยงัคงมบีทบาททีไ่มม่อีะไรมาทดแทนได”้	ทกุวนัตัง้แตว่นัที	่30-31	

พฤษภาคม	และวนัท่ี	1	มีการประชมุทางวชิาการเกีย่วกบัเทววทิยา

ว่าด้วยเรื่องงานอภิบาลครอบครัว	โดยมีนักเทววิทยา	นักวิชาการ

สาขาตา่งๆ	ท่ีเกีย่วขอ้ง	ซึง่เปน็พระคารด์นิลั	พระสงัฆราช	ฆราวาส	

ผลัดกันให้คำาบรรยาย	ตลอด	3	วัน

	 หลังจากพิธีเปิดเป็นทางการแล้ว	มีการบรรยาย	2	ครั้ง	

ครัง้แรกเรือ่ง	“ครอบครวั	:	ระหวา่งภารกจิแหง่การสรา้ง	และการ

เฉลิมฉลองความรอดพ้น”	นำาเสนอโดยพระคาร์ดินัลยานฟรังโก 

ราวาซี ครั้งที่สอง	เรื่อง	“ครอบครัว	:	การงานและการเฉลิมฉลอง

ในโลกปัจจุบันนี้”	นำาเสนอโดยลุยจีโนบรูนี เนื้อหาสาระของหัวข้อทั้งสองนี้	มีเค้าโครงมาจากคำาสอน	10	ข้อ	ที่ได้จัด

ทำาขึ้นเพื่อเตรียมงานชุมนุมโลก	ครั้งที	่7	นี้
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วันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 

	 หลงัจากรว่มถวายมสิซาทีว่ดันกับญุอนัตน	และทานอาหารเช้าแลว้	รถบสักน็ำาผูเ้ขา้รว่มประชุมทีพ่กัโรงแรม

เดียวกันไปร่วมสัมมนาวิชาการที่ศูนย์ประชุม

	 เช้าวันนี้เริ่มด้วยแลคซีโอ	ดิวีนา	 มีฆราวาสหญิงคนหนึ่งอ่านพระวรสารของนักบุญมัทธิว	บทที่	 6:25-34	

เรื่องความวางใจในพระเจ้า	 โดยมีพระสังฆราชยัง ลัฟฟิตเต	 เป็นประธาน	และมีครอบครัวหนึ่ง	 เล่าประสบการณ์	 

การดำาเนินชีวิตพระวรสารที่ได้อ่าน

	 การบรรยายรอบแรก	นำาเสนอโดยพระคาร์ดินัล

ดิโอนีจิ แตสซามานตี เรื่อง	“ครอบครัว	และการทำางานใน

ปัจจุบัน	ภายใต้แสงสว่างแห่งความเชื่อ”	ท่านได้เชิญชวน

ให้กลับไปพิจารณาพระคัมภีร์	 ที่กล่าวว่า	 พระเป็นเจ้า	 

พระผู้สร้างได้สร้างให้มนุษย์มีภาพลักษณ์ของพระองค์	

กลา่วคอืมลีกัษณะเปน็ผูร้ว่มสรา้งโลกนีก้บัพระองคต์อ่ไป	

“จงปกครองแผ่นดิน	จงเป็นนายเหนือปลาในทะเล	นกใน

อากาศ	และสัตว์ทุกชนิดที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดิน”	 (ปฐก	

1:27-28)	ครอบครัวแห่งนาซาเร็ธได้ให้ความหมายใหม่แก่การทำางาน	ถ้าไม่ทำางาน	ไม่ร่วมสร้างโลกน้ีกับพระองค์ต่อไป	

ชีวิตก็ไม่มีความหมาย	ครอบครัวมีมิติสังคมในเรื่องงาน	สมณสาส์น	2	ฉบับ	ที่ทำาให้เราเข้าใจเรื่องทำางานดีขึ้นคือ	 

“การทำางานของมนุษย์”	 และ	 “ความรักในความจริง”	พระเยซูคริสตเจ้า	พระผู้ไถ่กู้แต่พระองค์เดียว	 ได้จุ่มตัวของ

พระองค์เข้าไปในชีวิตการงานแต่ละวัน	งานจึงมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี

	 การบรรยายครัง้ที	่2	นำาเสนอโดยคณุพอ่มอรนัเดกรูท์ เรือ่ง	“ครอบครัว	และการทำางานในปจัจบุนั	:	ระหวา่ง

การมีโอกาสและความไม่แน่นอน”	คุณพ่อให้ความเห็นว่า	การทำางานเปิดโอกาสให้ค้นพบความหมายของชีวิต	ปัจจุบันน้ี 

มีความเขา้ใจผดิตอ่งานของชาย	และหญงิ	ผูค้นมกัคดิวา่งานทีไ่มม่เีงนิเดอืน	หรอืไมม่รีายได	้เปน็งานทีไ่มม่คีวามหมาย	

งานของหญงิเชน่	งานบา้น	งานอบรมความประพฤติลกู	การทำาความสะอาด	และการทำาครวัถกูมองขา้มและดเูหมอืน

ไม่ใช่งาน	ดังนั้นงานของสามีภรรยา	จะต้องเอามารวมกัน	และถือว่าเป็นงานที่ทำาให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้น

วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2012

	 ภาคเช้า	มีการบรรยาย	2	ครั้ง	ครั้งแรกนำาเสนอโดยสตร	ีชื่อ	บีอังก้า กัสติญ่า	จากประเทศสเปน	

	 หัวข้อที	่1	เรื่อง	“ครอบครัว	และการเฉลิมฉลอง	ระหว่างมานุษวิทยา	และความเชื่อ”	

	 หวัขอ้ท่ี	2	เรือ่ง	“จงทำาใหก้ารเฉลมิฉลองศกัดิส์ทิธิ	์:	ครอบครัวในวนัของพระเจา้	”	นำาเสนอโดยพระคารด์นิลั

ซีน โอมัลเลย ์ซ่ึงไดใ้หข้อ้เตอืนใจ	โดยเชิญชวนใหค้ดิถงึเรือ่งอปุมาในพระวรสารทีก่ลา่วถงึ	นายทีจ่ดังานเลีย้งไวพ้รอ้ม	

แต่เมื่อส่งคนไปเชื้อเชิญให้ผู้คนมาร่วมงานเลี้ยง	ก็มีแต่คนปฏิเสธ	การเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า	 จะต้องมีสำานึก 

ทีจ่ะรกัซึง่กนัและกนั	และมารวมตวักนัอยา่งพรอ้มเพรยีง	วนัอาทติยเ์ปน็เสมอืนสถานทีจ่ะต้องเรยีนรู	้ความรักความ

เมตตา	และความเป็นหน่ึงเดียวกัน	 เป็นช่วงเวลาท่ีจะต้องมาแสดงความรักในลักษณะของกิจกรรม	 ก่อนพิธีมิสซา 

เราจึงมีการขอโทษกัน	หากเราทำาให้ผู้ใดเศร้า	หรือมีแผลในชีวิต	หลังพิธีมิสซาเรามีกิจกรรมต่างๆ	ที่แสดงความรัก	

อีกทั้งมีกิจกรรมต่อเนื่องที่จะไปแสดงความรักต่อผู้อื่นอีกด้วย..

	 วันนี้พระสันตะปาปา	 ได้เสด็จมาถึงเมืองมิลาน	 ต้ังแต่เช้าด้วยพระชนมายุ	 84	พรรษา	พระองค์ทรงมี 

พระวรกายที่แข็งแรงตามวัย	ทรงปฏิบัติภารกิจตลอด	2	วันที่เมืองมิลาน	นอกจากพบปะกับประชาชนที่มาร่วมงาน

ชุมนมุแลว้	โอกาสนีพ้ระองคท์รงพบกบัพระคารด์นิลั	คณะพระสงัฆราช	พระสงฆ	์และนกับวช	ของอคัรสงัฆมณฑล
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มิลาน	พบกับนักการเมือง	ข้าราชการ	นักธุรกิจ

และองค์กรต่างๆ	แต่ที่สำาคัญพระองค์ทรง

ใหเ้วลากบัเยาวชน	และผูร้ว่มจดังานชมุนมุ

ครอบครัวในครั้งนี้เป็นพิเศษที่สนามกีฬา	

เมอัสสา	เมืองมิลาน

	 ภาคคำา่		ผูแ้ทนจากประเทศตา่งๆ	

ได้รับเกียรติอย่างสูง	ร่วมฟังคอนเสิร์ตกับ

พระองค์ที่เทอาโตรอัลลา	สกาลา	อย่างไม่

นึกไม่ฝันว่าจะได้รับโอกาสเช่นนี้

วันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2012 

	 พระสันตะปาปาเสด็จพบปะ	และประทานพระดำารัสแก่ผู้ร่วมชุมนุมที่มิลาโน	ปารโก	นอร์ด	ซึ่งมีผู้คน

มากมายไม่ทราบว่ามาจากไหนกัน	ถือธง	เดินเป็นแถว	เป็นกลุ่ม	เป็นขบวน	รวมถึงพวกเรากลุ่มผู้แทนครอบครัวจาก

ประเทศไทย	ซึ่งเดินทางมาสมทบด้วย	ทุกคนต้องเดินเท้า	ประมาณ	4	ชั่วโมง	ยาวเป็นกิโลเมตร	บางกลุ่มเอาอาหาร	

เต็นท์	มานอนปักหลักพักค้างกันที่นี่เลย	เพราะหลังจากการเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา	คืนนี้ส่วนใหญ่จะ	กางเต็นท์และ

พักอยู่ในบริเวณนั้นเอง

	 เวลา	19.00	น.	พระสันตะปาปาเสด็จมาอยู่ท่ามกลางผู้ที่ชุมนุมกัน	มีเด็กหญิงเวียดนามซึ่งเป็นตัวแทนของ

ทุกคน	ถวายช่อดอกไม้	 เป็นการต้อนรับพระองค์	 แล้วนั้นครอบครัวจากประเทศต่างๆ	 ได้เล่าสถานการณ์ของชีวิต

ครอบครวัในประเทศของตนเอง	พร้อมท้ังขอความเห็นจากพระองค์ท่าน	ต่อสถานการณ์ตา่งๆ	ทีเ่กดิขึน้	แตล่ะประเทศ

มสีถานการณแ์ตกตา่งกนัไป	เปน็เหมอืนชว่งเวลาเรยีนคำาสอนเกีย่วกบัครอบครวั	โดยพระสันตะปาปาไดแ้สดงความ

คิดเห็นของพระองค์	ขณะท่ีดำาเนินการเช่นน้ี	มีเสียงดนตรีเบาๆ	ควบคู่กันไป	บรรยากาศเย็นสบาย	พอดีเป็นช่วงตะวันตก	

แสงไฟที่ประดับประดาไว้ก็ปรากฏขึ้นตามจุดต่างๆ	

ทำาให้มีบรรยากาศงดงามและสดชื่นขึ้น

	 พระองค์ได้ประทานข้อคิดและข้อสังเกต	 

ตอ่สถานการณค์รอบครวัของแตล่ะประเทศเปน็รายๆ	

และเป็นรูปธรรม	ซึ่งพอสรุปได้ดังน้ี	 ในเชิงอภิบาล

พระองค์เข้าพระทัยดีต่อหลายๆ	บุคคลที่ได้รับผล 

กระทบจากกฎระเบยีบบางประการ	แตใ่นฐานะทีเ่ปน็

ผู้แทนของพระคริสตเจ้า	พระศาสนจักรก็ต้องรักษา

ความถกูตอ้งไว	้พระองคย์งัประทานกำาลงัใจแกค่รสิตชนทกุคนให	้กลา้มชีวีติเชงิประจกัษ	์ทา่มกลางสิง่ทา้ทายมากมาย	

พระองคท์รงเชญิชวนใหจ้ดัลำาดบัความสำาคญักอ่นหลงั	และเลอืกกระทำาสิง่ทีส่ำาคญัและจำาเปน็	ใหล้งมอืปฏบิตัสิิง่ที่

เป็นรูปธรรม	และเริ่มจากสิ่งเล็กน้อยที่สามารถทำาได	้โดยไม่ต้องท้อแท้ใจ

วันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 2012

	 เปน็วนัทีท่กุคนเฝา้คอยเปน็พเิศษ	ไมม่ใีครบอกไดว้า่ผูค้นจำานวนจรงิ	ๆ 	มากเทา่ไร	แต่ประมาณวา่ไมต่่ำากวา่	

1	ลา้นคน	จากทัว่ทกุสารทศิ	แต่งตวัถอืธงประจำาชาต	ิประจำาเผา่	นัง่เปน็กลุม่	เดนิเปน็ขบวน	จำานวนมากมายมหาศาล	

มองสุดสายตา	สังเกตจาก	ผอบศีลท่ีได้เตรียมไว้	เป็นร้อย	ๆ 	มีพระสงค์เดินแจกศีลมหาสนิททยอยเดินเป็นแถวยาวเหยียด	
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ไม่รู้กี่ร้อยองค์	 แต่ที่น่าอัศจรรย์ที่สุด	คือเมื่อพระสันตะปาปาเสด็จมาถึง	คณะนักขับร้อง	จำานวนไม่ต่ำากว่า	 500	คน	 

ซึ่งขับร้องเพราะมาก	เริ่มร้องเพลงแห่เข้า	เวลานั้น	10.00	น.	ทุกคนนั่งกลางแจ้งเหมือนกันทุกคน	ไม่ว่าพระสังฆราช	

พระสงฆ	์นักบวช	ฆราวาส	กลุ่มคนพิการ	และเยาวชน	เวลานั้น	แดดแรงมาก	ขณะที่พระองค์เสด็จเข้าสู่บริเวณพิธี

ทรงอำานวยพระพร	กลุม่เมฆเริม่บงัแสงแดดอากาศเยน็พดัมาทัว่บรเิวณงาน	ตลอดเวลา	2	ชัว่โมงกวา่	ใครจะวา่บงัเอญิ

ก็ไม่เป็นไร	แต่เราถือว่าเป็นอัศจรรย์จริงๆ

	 ในพิธีมิสซาวันน้ี	พระสันตะปาปาทรงเชิญชวน	 ให้ทุกคนตระหนักว่า	 วันอาทิตย์เป็นช่วงเวลาที่น่ายินดี	

เพราะเราได้มาร่วมถวายมิสซาด้วยกัน	โดยเฉพาะในวันนี้	พวกเรามาจากหลายประเทศทั่วโลก	ยิ่งทำาให้เรารู้สึกยินดี

มากขึน้พระองคย์้ำาเตอืนจากพระวาจาวนันีว้า่	บรรดาสานศุษิยไ์ดร้บัคำาสัง่ใหไ้ปทัว่โลก	และวนันีพ้วกเราทกุคน	กเ็ปน็

ผลสืบเน่ืองจากบรรดาสานุศิษย์	 ได้ทำาตาม 

คำาสัง่ของ	พระเยซเูจา้	ทา่นไดอ้อกไปทัว่โลก	

ทำาให้เราได้รับศีลล้างบาป	 และกลายเป็น

ส่วนหนึ่งของพระศาสนจักรสากล	ที่ได้มา

รวมกันในวันนี้

	 พระองคท์รงเนน้อกีวา่	พระเจา้ทรง

สร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์	

สร้างให้เป็นชายและหญิงท่ีเป็นบุคคลต่างกัน	

เพ่ือชายและหญงิจะไดด้ำาเนนิชวีติทำาตน	เปน็

ของขวัญแก่กันและกัน	 ในพระตรีเอกภาพ

ท้ังสามพระบุคคลท่ีต่างกัน	ต่างก็มอบพระองค์

เองเป็นของขวัญแก่กันและกัน	ซึ่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ	์อันประกอบไปด้วย	3	บุคคลต่างกัน	คือพระเยซูเจ้า	พระแม่

มารีย์และนักบุญโยเซฟ	ท่านทั้ง	3	ต่างก็เป็นของขวัญแก่กันและกัน

	 ก่อนปิดพิธี	พระสันตะปาปาทรงประกาศว่า	อัครสังฆมณฑลฟิลาเดลเฟีย	สหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพ

จัดการชุมนุมครอบครัวครั้งที่	8	ในป	ี2015	ใครสนใจที่จะไปร่วมงานคร้ังต่อไป	โปรดเตรียมจิตเตรียมใจและเตรียม

ปัจจัยไว้ให้พร้อมด้วย

	 งานชุมนุมครั้งนี้มีพระคาร์ดินัล	พระสังฆราช	

และพระสงฆ์เป็นพันองค์	ฆราวาสจำานวนมากมาย	มาเป็น

คู่บ้าง	ทั้งเป็นครอบครัวบ้าง	เป็นกลุ่มบ้าง	มีทั้งผิวเหลือง	

ผิวขาว	 ผิวดำา	 ต่างก็ถือธง	 แต่งตัวประจำาชาติของตน	 

หลากหลาย	ต่ืนตา	ประทับใจจนจับภาพกันไม่ถูก	แต่ทุกอย่าง

ดำาเนินไปได้อย่างสมบูรณ์มากๆ	ต้องยอมรับ	และชื่นชม	

เจ้าภาพผู้จัดงาน	และอาสาสมัคร	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี

เยาวชนอยู่ประจำาทุกจุด	ทุกท่ี	ท่ีผู้ร่วมงานต้องไปทำากิจกรรม

ต่างๆ	คอยดูแลอำานวยความสะดวก	ตั้งแต่เริ่มงานจนจบ	

6	วัน	6	คืน	ยิ้มแย้ม	แจ่มใส	แบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย	น่าชื่นชมที่สุด	เราไม่สามารถบอกได้ว่าผู้คนจำานวนมากเหล่านี้	

หลังจากการร่วมฟังคำาบรรยายในแต่ละวันแล้ว	พวกเขาไปพัก	 ไปทานอาหาร	 ไปนอนกันที่ไหนบ้าง	ทราบตาม

กำาหนดการวา่	ผู้รว่มงานครัง้นีต้า่งกระจายไปตามวดัตา่งๆ	ในเขตอคัรสงัฆมณฑลมลิาน	พวกเราทัง้	4	พกัในโรงแรม

ที่เขาจัดให	้เลยไม่ทราบว่าบรรยากาศตามวัดต่างๆ	เป็นอย่างไร
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	 พวกเราผู้แทนทั้ง	4	ท่านจากพระศาสนจักรไทย	ขอบคุณพระเจ้าด้วยความสำานึกในพระทัยดีของพระองค์	

ท่ีได้โปรดให้เราได้เป็นผู้แทนพระศาสนจักรไทยไปร่วมงานคร้ังน้ี	มีเน้ือหาสาระมากมายช่วง	2-3	วันแรก	ในการสัมมนา

เชิงวิชาการ	 เสียดายท่ีเราไม่สามารถถ่ายทอดมาให้ท่านรับทราบอย่างท่ัวถึง	หวังว่า	 “ควันหลง”	จากงานชุมนุมคร้ังน้ี 

คงได้ทำาให้ท่านได้ประโยชน	์และข้อคิดบางประการอย่างแน่นอน

	 ณ	ที่นี้ขอนำารูปที่ผู้แทนเมืองไทย	ได้ถ่ายรูปหมู	่หน้าอาสนวิหารแห่งเมืองมิลาน	มาให้ท่านได้ชม	ก่อนที่จะ

จาริกแสวงบุญ	 ไปยังสถานที่อื่น	หลังจากร่วมพิธีปิดงานชุมนุมครอบครัวโลกแล้ว	ผู้แทนจากเมืองไทย	 เดินทางสู่

เมืองปาดัว	 ได้แวะไปเคารพศพของท่านนักบุญลูกา	ที่เชื่อกันว่าศพของท่าน	 ได้ถูกย้ายจากกรุงคอนสแตนติโนเปิล	 

นำามาเก็บรักษาไว้ที่	พระวิหารของนักบุญยูสตีนา	ตั้งแต่ศตวรรษที่	12	จากนั้นเยี่ยมชมวิหารนักบุญอันตน	ซึ่งมีผู้คน

มากมาย	 เดินทางมาขอพร	และขอบคุณท่านนักบุญอันตนเกิดท่ีกรุงลิสบอน	 ในประเทศโปรตุเกส	 บิดาของท่าน 

รำ่ารวยมากแต่ท่านกลับถือความยากจน	 เป็นนักเทศน์ที่ยิ่งใหญ่	 วันหนึ่งขณะที่ท่านสวดภาวนาในห้องส่วนตัว	 

พระกุมารประจักษ์มาเอามือน้อยๆ	 โอบคอและจูบท่าน	 เพราะท่านได้พยายามรักษาวิญญาณของตนให้บริสุทธ์ิ 

อยู่ เสมอ	 32	 ปีหลังจากท่านถึงแก่

มรณภาพ	ศพของท่านถูกนำากลับไปที่

ปาดัว	

	 หลังจากรับประทานอาหารคำ่า	 ที่

ภัตตาคาร	 แล้วก็พักที่โรงแรมคราวน์	

ปลาซ่า	ปาโดวา

วันที่ 4 มิถุนายน 2012

	 วันน้ีรับประทานอาหารเช้าแล้วเดินทาง

สู่เมืองเวนิสด้วยรถไฟ	 ร่วมพิธีบูชา

ขอบพระคุณ	ที่วัดนักบุญเจเรมีอา	ซึ่ง

เป็นสถานที่เก็บศพของนักบุญลูซีอา	

จากนัน้ชมเมอืง	ทีป่ระกอบไปดว้ยเกาะ

น้อยใหญ่กว่า	118	เกาะ	มีสะพานเชื่อม

ถงึกนัหลายรอ้ยแหง่	ณ	ทีศ่นูยก์ลางของ

นครเวนิส	 เราได้ชมสะพานสะอ้ืน	ซึ่งเป็นสะพานท่ีเชื่อมระหว่าง	พระราชวังโดจกับเรือนจำานักโทษ	สาเหตุที่เรียก

ชื่อดังกล่าวก็เพราะความเศร้าโศกของนักโทษที่ถูกส่งตัวเข้าคุกต้องเดินผ่านสะพานแห่งน้ี	 กล่าวกันว่าที่น่ีเป็นคุกที่

เข้ามาแล้วจะไม่มีวันได้ออกไปอีก	ยกเว้นคัสซาโนว่า	ยอดนักรักบันลือโลกซึ่งถูกจองจำาอยู่แต่ก็หลบหนีออกมา

	 ภาคบ่ายชมมหาวิหารนักบุญมาระโก	ที่สร้างถวายแด่ท่าน	ชมศิลปะแบบโมเสคที่ติดผนังหน้าโบสถ์	ซึ่ง

บรรยายเรื่องราวของการนำาศพนักบุญมาระโกกลับจากเมืองอเล็กซานเดรียประเทศอียิปต์	 มีความสวยงามด้วย

สถาปัตยกรรมแบบเวนีเชี่ยนผสมไบเซนไทน์	 จากน้ันลงเรือกลับสู่แผ่นดินใหญ่	 แล้วเดินทางกลับสู่เมืองปาดัว	 

รับประทานอาหารคำ่าที่ภัตตาคาร	แล้วพัก	ณ	โรงแรมเดิม

วันที่ 5 มิถุนายน 2012

	 วันน้ีพวกเราเดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ์	 เมืองหลวงแห่งแคว้นทัสคานี	 แหล่งกำาเนิดศิลปะแบบเรอเนอซองส์	

ซึง่ทำาใหเ้มอืงนีเ้ตม็ไปดว้ยศลิปวฒันธรรมในสมยักลาง	มคีณุคา่แกก่ารชม		เราไดบ้นัทกึภาพววิทีส่วยงามของตวัเมอืง
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ที่มีแม่นำ้าอารโน	และสถานที่สำาคัญของเมือง	

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร

แลว้	ไดช้มยา่นเมอืงเกา่ของเมอืงฟลอเรนซ	์ซึง่

เปน็เมอืงทีไ่มอ่นญุาตใหร้ถโคช้ทอ่งเทีย่วเขา้ไป

ในเขตเมืองเก่า	 เราเดินชมมหาวิหารซานตา 

มาเรีย	 เดล	ฟิโอเร	แห่งฟลอเรนซ์	พิพิธภัณฑ์

กลางแจ้ง	จัตุรัสซินญอเรีย	ซึ่งเดิมเป็นท่ีต้ังรูป

ป้ันเดวิดของแท้มานานกว่า	 3	 ศตวรรษ	 แต่

ปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 

อะคา	เดมี	ในบริเวณใกล้กันเป็นสะพานเวคคิโอ	

สะพานเก่าแก่แห่งแรกท่ีข้ามแม่นำา้อารโน

	 หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการจาริกแสวงบุญและชมสถานที่ต่างๆ	แล้ว	ทุกคนก็เข้าพักที่โรงแรม

วันที่ 6 มิถุนายน 2012

	 วันนี้พวกเราเดินทางสู่กรุงโรม	ซึ่งได้รับฉายาว่า	 อมตะนคร	หรือนครที่ไม่มีวันตาย	 เป็นศูนย์กลางแห่ง 

ศิลปวัฒนธรรม	ศูนย์กลางการปกครองและอำานาจของอาณาจักรโรมัน	 และศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์	นับต้ังแต่

ต้นศตวรรษที	่4	เรื่อยมา

	 สถานท่ีแห่งแรกท่ีได้ชมคือ	มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำาแพงเมือง	มหาวิหารน้ีประดับประดาด้วยเงินทอง	

และเพชรพลอยมากมายเพ่ือเปน็เกยีรตแิดท่า่นนกับญุเปาโล	พวกแขกซาราเซน็พยายามบกุเขา้ปลน้มหาวหิารในหลาย

ศตวรรษ	สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 8	จึงทรงสร้างกำาแพงล้อมรอบมหาวิหาร	เพื่อเป็นการป้องกัน	มหาวิหาร

แห่งน้ีจึงถูกเรียกว่า	 มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำาแพง	 เพราะกำาแพงท่ีสร้างข้ึนน้ี	 ได้ทำาให้มหาวิหารแห่งน้ี	 

อยูน่อกกรงุวาตกินั	ภายในมหาวหิาร	มศีลิปะล้ำาคา่มากมาย	เช่นโคมระยา้สำาหรบัเทยีนปสักา	ของศตวรรษที	่12	ศลิปะ

โมซาอิค	มีพระคัมภีร์โบราณที่เขียนด้วยลายมือของนักบุญเยโรม	ห้องเก็บพระธาตุของนักบุญสเตฟาโน	และนักบุญ

อนันา	ในห้องเกบ็พระธาตยุงัมกีางเขนเลก็ๆ	ทีม่าจากกางเขนแทข้องพระเยซเูจา้	ฝุน่และกระดกูของบรรดาอคัรสาวก	

โซ่เหล็กที่ใช้ล่ามนักบุญเปาโล	ส่วนหนึ่งของไม้เท้านักบุญเปาโล	และพระธาตุของนักบุญองค์อื่นๆ	ด้วย	นอกนั้นยัง

มีรูปโมซาอิคของพระสันตะปาปาองค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบัน	บนกำาแพงใหญ่ข้างพระแท่นกลาง	มีรูปวาดเป็นโลง

ศพของพระนางมารยี	์โดยมบีรรดาอคัรสาวกของพระเยซเูจา้อยูข่า้งๆ	โลงศพเปน็เครือ่งหมายวา่	พระนางมารยีไ์ดร้บั

เกียรติยกข้ึนสวรรค์ท้ังกายและวิญญาณ	แล้วน้ัน	

ได้เยี่ยมชมนำ้าพุเทรวี่	ซึ่งเป็นที่มาของเพลง	ทรี	

คอยน์ส	อิน	 เดอะ	ฟาว์นเทิ่น	 เป็นนำ้าพุที่ใหญ่

ที่สุดในกรุงโรม	 ใช้ศิลปะแบบบาร็อค	มีความ

งามสงา่	และยิง่ใหญข่องภาพแกะสลกัหนิออ่น	

ซ่ึงเป็นเร่ืองราวของขุนทัพโรมัน	ขณะพบธารนำา้

ศักด์ิสิทธ์ิ	เป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียว	โยนเหรียญ

ลงไปในนำา้พ	ุเพือ่อธษิฐานขอใหไ้ดก้ลบัมาเยอืน

กรุงโรมอีกคร้ัง	แล้วน้ันเย่ียมชมบันไดสเปน	ท่ีซ่ึง	

สถานทูตสเปนมาตั้งอยู่ที่นี่ในศตวรรษที่	 17	
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เปน็ยา่นทีไ่ดร้บัความนยิมมากทีส่ดุของกรงุโรม	บรเิวณนีม้รีา้นคา้มากมาย	โดยเฉพาะสนิคา้แบรนดเ์นมทัง้หลาย	เช่น	

Gucci,	 Prada,	Louis	Vitton	 ,Bulgari	 Ferragamo,Valentino	 ยังมีร้านอาหาร	และร้านกาแฟ	ที่เปิดกิจการมาต้ังแต่

ศตวรรษที่	18	ด้วย

	 รับประทานอาหารคำ่า	ที่ภัตตาคารและเข้าพักที่โรงแรม	 โฮลี่เดย์	 อิน	

เอาเรลียา	โรม	

วันที่ 7 มิถุนายน 2012

	 วันน้ีคณะจาริกแสวงบุญได้มีโอกาสถวายมิสซาท่ีใต้แทนมหาวิหารนักบุญ

เปโตร	 เป็นวัดน้อยเล็กๆ	ที่อยู่ไม่ไกลจากท่ีฝังศพของนักบุญเปโตร	พวกเราได้

ภาวนาให้พระศาสนจักรไทย	ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของพระศาสนจักรสากล	ขอ 

พระเป็นเจ้าโปรดให้พวกเรามีความซื่อสัตย์	 จงรักภักดี	 และเป็นหนึ่งเดียวกับ 

พระศาสนจักรสากลเสมอไป	หลังมิสซาพวกเราบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก	

	 ภาคเช้าพวกเราเยี่ยมชมมหาวิหารนักบุญยอห์นลาเตรัน	มหาวิหารน้ี

เคยเป็นท่ีประทับ	ของพระสันตะปาปา	ปัจจุบันเป็นบ้านเณรใหญ่และมหาวิทยาลัย	แต่ยังถือว่า	เป็นหน่ึงเหนือวัดทุกแห่ง

ของกรุงโรม	ถึงแม้มหาวิหารแห่งนี้จะถูกทำาลายลงเพราะแผ่นดินไหว	ในค.ศ.	896	สมเด็จพระสันตะปาปาแซร์จีอุส

ที่ 3 ได้สร้างขึ้นมาใหม่	แต่ในค.ศ.	1308	มหาวิหารนี้ก็ถูกไฟเผาเกือบหมด	หลังจากซ่อมแซมไม่นานก็ถูกไฟไหม้อีก

ใน	ค.ศ.	1361	ต่อมาในสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาซิสโต ท่ี 5	ได้ทำาการสร้างใหม่ท้ังหมดเพราะโครงสร้างเก่าใช้ไม่ได้แล้ว	 

แต่ส่ิงทีย่งัเหลอือยูค่อื	วดันอ้ยสว่นตวัของพระสนัตะปาปาทีเ่รยีกชือ่วา่	ซางตา	ซงัตอรมู	เปน็ทีบ่รรจพุระธาตนุกับญุ

ต่างๆ	มากมาย

	 ใกล้ๆ	บริเวณมหาวิหารนี้	 เรายังได้จาริก 

ไปยังไปบันไดศักดิ์สิทธิ	์เป็นบันไดท่ีทำาด้วยหินอ่อน	

ปัจจุบันถูกคลุมด้วยไม้	ความเข้าใจดั้งเดิม	ระบุและ

ยืนยันว่า	พระเยซูเจ้าหลังจากได้ถูกตัดสินประหาร

ชีวิตแล้ว	 ได้เดินลงมาทางบันไดนี้	 นักบุญเฮเลนา	

พระมารดาของจกัรพรรดคิอนสแตนตนิ	ไดเ้ปน็ผูน้ำา

บันไดนี้มาที่กรุงโรม	 ท่ีแห่งนี้จึงเป็นสถานที่จาริก

แสวงบุญ	ผู้แสวงบุญส่วนใหญ่จะใช้คุกเข่าเดินขึ้นบันไดนี	้ เพื่อเป็นการใช้โทษบาป	จากนั้นพวกเรายังชมมหาวิหาร

แมพ่ระแหง่ภเูขาหมิะ	เปน็วดัทีย่กถวายแดแ่มพ่ระทีใ่หญท่ีส่ดุในกรงุโรม	ต้ังอยูบ่นเนนิแอสกวลีนิ	กอ่สรา้งโดยสมเดจ็

พระสันตะปาปาลิเบรีโอ	ใน	ค.ศ.	366	ตามประเพณีนิยม

ในสมัยกลาง	มีตำานานเล่าว่า	แม่พระ	ต้องการให้สร้างวัด

ถวายแดพ่ระนาง	บนเนินนี	้โดยใหเ้ครือ่งหมายคอื	รอยเทา้

ของพระนางบนหิมะที่ตกมาในฤดูร้อนบนเนินแห่งนี้	

ตำานานเรื่องน้ีทำาให้เกิดมีวันฉลองพระแม่แห่งหิมะ	 ใน 

วันที่	 5	สิงหาคมของทุกปี	 และยังถือเป็นวันฉลองมหา

วิหารสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน	 เรายังได้ชมส่วนหนึ่งของ 

รางหญ้าที่พระกุมารเคยประทับ	ซึ่งนำามาจากเบธเลเฮม	

ในค.ศ.	 642	อีกทั้งได้ชมรูปวาดแม่พระที่เชื่อกันว่าเป็น
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ฝีมือของนักบุญลูกา	 ผู้เป็นทั้งแพทย์และนักวาดภาพ	 

รูปนี้เป็นศิลปะแบไบแซนทีน

	 	หลงัจากรบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร

แล้ว	 เราได้จาริกแสวงบุญ	ณ	มหาวิหารนักบุญเปโตร	 

ซึ่งเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ท่ีสุด	และมีความสำาคัญอย่างย่ิง

ในพระศาสนจักรคาทอลิก	 เพราะเป็นสถานท่ีนักบุญ 

เปโตรไดพ้ลชีพีเป็นมรณสกัข	ีดว้ยการตรงึกางเขน	โดยเอา

ศีรษะลงด้านล่าง	เป็นศูนย์กลางของพระศาสนจักรคาทอลิก	

ท้ังทางด้านพิธีกรรม	ข้อความเช่ือและการบริหาร	ท่ีประทับ

ขององค์พระสันตะปาปาก็อยู่บริเวณเดียวกัน	 เป็นสถานท่ี

ศักด์ิสิทธ์ิ	และเป็นเง่ือนไขหน่ึงในการแสวงบุญของคริสตชน

คาทอลิก	มหาวิหารนี้อยู่ในรัฐวาติกัน	 เป็นรัฐอิสระที่มี

พระสนัตะปาปาทรงเปน็ประมขุ	ชมมหาประตมิากรรมรปูปเีอตะ	สดุยอดผลงานสลกัหนิออ่นของไมเคลิ	แอนเจลโล	

ซึ่งสลักรูปนี้เสร็จเมื่ออายุเพียง	24	ปี	ในค.ศ.	1499	ใช้เวลาทำาถึง	7	ปี	และเป็นผลงานเพียงชิ้นเดียวที่ได้สลักชื่อของ

ทา่นไว	้เปน็รปูแกะสลกัของพระแมม่ารอีา	ทีอ่า้แขนรบัพระศพของพระเยซเูจา้ลงมาจากกางเขน	ใบหน้าของแมพ่ระ	

เปน็ใบหนา้ของหญงิสาวชาวตะวนัออกทีอ่อ่นวยักวา่ใบหนา้ของพระเยซเูจา้	เพือ่แสดงวา่แมพ่ระไดร้บัรูช้ะตากรรม

ของพระนางลว่งหนา้	และรำาพงึอยูน่านแลว้	ชมรปูสมัฤทธิข์องนกับญุเปโตรนัง่บลัลงัก	์ทำาดว้ยทองบรอนซท์ัง้หมด	

เป็นผลงานในศตวรรษที	่5	ชมศิลปะที่อยู่เหนือแท่นพระจิตเจ้าที่มีชื่อว่า	กลอรีอา	ผลงานของแบรนีนี่	เป็นแท่นที่อยู่

ด้านลึกสุดของมหาวิหาร	เป็นที่ตั้งบัลลังก์ของนักบุญเปโตร	

	 เมื่อรับประทานอาหารคำ่า	ที่ภัตตาคารแล้ว	ทุกคนก็เข้าพักผ่อนที่โรงแรม

วันที่ 8 มิถุนายน 2012 

	 วนันีเ้ปน็วนัสดุทา้ย	ทกุคนมุง่สูส่กัการสถาน	ดวิโิน	อะโมเร	ซึง่แปลวา่	“ความรกัของพระเจา้”	นอ้ยคนมาก

ในประเทศอิตาลีท่ีจะไม่รู้จักสถานท่ีแห่งน้ี	 เพราะเป็นสถานท่ีแสดงความศรัทธาท่ีมีต่อรูปภาพแม่พระรูปหน่ึง	 ท่ีไม่ได้

เกี่ยวข้องกับการประจักษ์ของพระแม่แต่อย่างใด	แต่เกี่ยวข้องกับอัศจรรย์ที่เกิดขึ้น	จากการภาวนาต่อหน้าพระรูปนี้	

ซึง่มอียูม่ากมายจนถงึปจัจบุนันี	้รปูภาพวาดนีเ้ปน็รปูของพระนางพรหมจารมีารอีาประทบันัง่บนบลัลงัก	์โดยมพีระ

เยซูกุมารอยู่ในอ้อมแขน	และมีนกพิราบอยู่เหนือศีรษะ	นกพิราบนี้เป็นสัญลักษณ์ของพระจิตเจ้า	ซึ่งเป็น	“ความรัก

ของพระเจา้”	จงึเป็นทีม่าของชือ่ภาพวาดนีว้า่	“แมพ่ระแหง่ความรกัพระเจา้”	พวกเราไดร้ว่มถวายมสิซา	ทีว่ดันี	้เปน็การ

ขอบคุณพระเจ้า	 สำาหรับงานชุมนุมครอบครัวโลก	 

ครั้งที่	7	รวมทั้งการจาริกแสวงบุญต่อเนื่อง	ที่พวกเรา

ได้รับโอกาสเป็นผู้แทนของพระศาสนจักรไทย

	 จากนั้นเราเดินทางสู่	 สนามบินลีโอนาโด	 

ดาวนิชี	่เพือ่ขึน้เครือ่งบนิกลบัสูก่รงุเทพฯ	โดยเทีย่วบนิ	

TG	 945	 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ	 

พร้อมกับความประทับใจและอิ่มบุญอันมิอาจลืมได้

กันอย่างทั่วถ้วน
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มื่อสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 9 

ทรงประกาศสมณกฤษฎีกา	สถาปนามิสซัง

สยามวันท่ี	 4	 กรกฎาคม	 ค.ศ.	 1669	 จึง

จำาเป็นต้องเลือกผู้แทนพระสันตะปาปา

องค์ใหม่เพ่ือมาปกครองมิสซังสยามในฐานะประมุขมิสซัง

 พระคุณเจ้าฟรังซัวส์ ปัลลือ	 และพระคุณเจ้า

ปิแอร์ ลังแบรต์ เดอ ลา ม็อตต์ ตระหนักดีว่า	การเลือก

ประมขุมสิซังองคท์ีส่ามนี	้จะตอ้งทำาดว้ยความรอบคอบ	

เพราะสาระสำาคัญของหนังสือจากกรุงโรมระบุว่า	“ต้อง

เลอืกจากผูท่ี้ออกเดนิทางมารุน่แรกซึง่เปน็ทีช่ืน่ชอบของ

ทกุคนทัง้ทีป่ารสี กรงุโรม และกรงุศรอียธุยา” มสิชนันาร	ี

3	กลุ่มที่เดินทางมารุ่นแรก	ในเวลานั้นเหลือเพียงคุณพ่อ

หลุยส์ ลาโน และคุณพ่อหลุยส์ เชอเวรย เท่านั้น

	 พระคณุเจา้ลงัแบรตส์นบัสนนุคณุพอ่ลาโนซึง่

รู้จักชาวสยามดี	และเป็นท่ีนิยมชมชอบท้ังชาวพ้ืนเมือง	

ข้าราชสำานัก	 และพระภิกษุเป็นอย่างมาก	นอกจากนี้	 

ยังอุทิศตัวให้กับงานประกาศข่าวดีด้วยความกระตือรือร้น	

เป็นอย่างมาก	คุณพ่อลาโนเลือกใช้จิตตารมณ์แห่งพระ- 

วรสารดว้ยการเอาใจใสค่นทีถ่กูสงัคมทอดทิง้	คือนกัโทษ

และคนปว่ยทีย่ากจน	ไดเ้ปดิ	“สขุศาลาเลก็ๆ”	ในคา่ยชาว

ฝรัง่เศส	มคีนไขห้ลัง่ไหลไปใชบ้รกิารจำานวนมาก	ท่านใช้

เวลาว่างทั้งหมดเรียนภาษา	แปลบทภาวนาสำาคัญๆ	และ

หนังสือคำาสอน	 แต่งตำาราเทวศาสตร์เป็นภาษาสยาม	

นอกจากนี้ยังแต่งไวยากรณ์และพจนานุกรมภาษาสยาม

และภาษาบาลีอีกด้วย

	 พระคุณเจ้าปัลลือ	 เสนอช่ือคุณพ่อหลุยส์	 

เชอเวรย	ผู้ร่วมงานต้ังแต่สมัยเรียนอยู่ท่ีปารีส	เพราะเช่ือว่า

คุณพ่อเชอเวรยสามารถรับผิดชอบหน้าท่ีน้ีได้	 คุณพ่อ 

เชอเวรยเป็นสมาชิกกลุ่ม	“มิตรที่ดี”	ที่ไปกรุงโรม	ค.ศ.

1656		เพ่ือสนับสนุนการส่งพระสังฆราชของสมณกระทรวง	

มีคนคิดจะเสนอชื่อท่านเป็นพระสังฆราช	แต่ในที่สุดได้

เลือกคุณพ่อโกโตลังดี

	 ตามพระสมณสาสน	์“เอ-ซูบลีมี”	ลงวันที่	28	

กุมภาพันธ์	ค.ศ.1665	ระบุว่า	อนุญาตให้ประมุขมิสซังท้ังสอง

เลือกประมุขมิสซังองค์ท่ีสาม	 แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้	

พระคุณเจ้าลังแบรต์จะมีอำานาจเลือกประมุขมิสซังองค์ใหม่

เพียงผู้เดียว	พระคุณเจ้าปัลลือมีสิทธิใช้อำานาจในกรณีที่

พระคุณเจ้าลังแบรต์มรณภาพไปก่อน

	 พระคณุเจา้ลงัแบรตเ์สนอใหพ้ระคณุเจา้ปลัลอื

เลียนแบบอัครสาวก	โดยจับสลากเพ่ือให้พระจิตเจ้าทรงเลือก

จึงเขียนชื่อคุณพ่อลาโนและคุณพ่อเชอเวรยลงในสลาก	

พระสังฆราชทั้งสองสวดบทภาวนาของอัครสาวกตาม

หนังสือ	“กิจการอัครสาวก”	เพ่ือการน้ีโดยเฉพาะ	พระคุณเจ้า

ลังแบรต์เอาสลาก	2	ใบ	ใส่ลงในหมวกแล้วย่ืนให้พระคุณเจ้า

ปัลลือจับ	เม่ือแกะสลากออก	พระคุณเจ้าปัลลืออ่านด้วยความ

แปลกใจว่า	“คุณพ่อหลุยส์ ลาโน”	พระคุณเจ้าลังแบรต์

สังเกตเห็นพระคุณเจ้าปัลลือแปลกใจจึงกล่าวว่า	“พระคุณเจ้า

เอาสลากใบน้ีใส่ลงไปอย่างเดิมและจับใหม่เป็นครั้งที่

สอง”	พระคุณเจ้าปัลลือจึงปฏิบัติตามทันที	 และเมื่อจับ

สลากครั้งที่สองก็ยังเป็นสลากใบเดิม	พระคุณเจ้าปัลลือ

คุกเข่าลงตรงหน้าพระคุณเจ้าลังแบรต์ด้วยความกระดากใจ

เพือ่ขออภยัและยอมรบัวา่	คณุพอ่ลาโนสมควรไดร้บัเลอืก

เป็นพระสังฆราชเกียรตินามแห่งเมแตลโลโปลิส	 แทน

พระคณุเจา้โกโตลงัด	ีและเปน็ประมขุมสิซงันานกงิ	และ

ประมุขมิสซังสยาม

	 พระคุณเจ้าหลุยส์	ลาโน	เป็นประมุของค์แรกของ

มิสซังสยาม	 ได้รับแต่งต้ัง	ค.ศ.	 1673	 ได้รับอภิเษก	 วันท่ี	 

25	มนีาคม	ค.ศ.	1674	ในวนัสมโภชปสักา	ทีก่รงุศรอียธุยา	

ขณะอายุ	37	ปี	มรณะวันที่	16	มีนาคม	ค.ศ.	1696	ศพของ

ท่านถูกบรรจุไว้ในวัดนักบุญยอแซฟที่กรุงศรีอยุธยา

ข้อมูลอ้างอิง :

	 1.	ประวัติการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในสยามและ

ลาว,	อรสา	ชาวจีน	แปลและเรียบเรียง,	กรุงเทพฯ,	2006

	 2.	พระสังฆราชลังแบรต์	เดอ	ลา	ม็อตต	์ผู้ร่วมก่อ

ตัง้คณะมสิซงัตา่งประเทศ	และผูก้อ่ตัง้คณะภคนิรีกักางเขน,	

คุณพ่อโรแบรต์	โกสเต	ถอดความ,	กรุงเทพฯ,	2012

	 3.	 http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/

blaneau.html

เปิดกรุเรื่องเก่า
อรสา	ชาวจีน

จั บ สล าก เ ลื อ กสั ง ฆ ร า ช
เเ
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 แถวนั่ง จากซ้าย เรียงตามหมายเลข

1. คุณพ่อบุญชู ระงับพิษ 2. คุณพ่อประพล ธรรมพิชัย 3. พระคุณเจ้าสงวน สุวรรณศรี 4. พระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิต 
5. คุณพ่อสนิท วรศิลป์ 6. คุณพ่อวินเซนเต วรงค์ สุขพัฒน์

 แถวยืนที่หนึ่ง จากซ้าย

7. คุณพ่อพิพัฒน์ ทนุพันธ์ 8. คุณพ่อเศียร โชติพงษ์ 9. คุณพ่อวิโรจน์ สมหมาย 10. คุณพ่อสง่า จันทรสมศักดิ์

11. คุณพ่อสุเทพ นามวงศ์ 12. คุณพ่อวิชิต ประสงค์ธรรม 13. คุณพ่อกิจ วรศิลป์ 14. คุณพ่ออาทร พัฒนภิรมย์

 แถวยืนที่สอง จากซ้าย

15. คุณพ่อเพิ่มศักดิ์ เสรีรักษ์ 16. สามเณรสุรินทร์ ประสมผล 17. คุณพ่อสร้อย เจริญนารถ 18. คุณพ่อชนะ สมานจิต

19. พระคุณเจ้าพยาว์ มณีทรัพย์ 20. คุณพ่อซามูแอล สมุห์ พานิชเกษม 21. คุณพ่อแสวง สามิภักด์ิ 22. คุณพ่อสีลม ไชยเผือก

23. คุณพ่อบุญยง วรศิลป์ 24. คุณพ่อพิจิตร กฤษณา 25. พระคุณเจ้าบรรจง อารีพรรค 26. คุณพ่ออารี วรศิลป์

 แถวยืนที่สาม จากซ้าย

27. คุณพ่อประสิทธ์ สมานจิต 28. คุณพ่อบุญเนือง วรศิลป์ 29. คุณพ่อซาอูล อรุณ ธรรมธาดา 30. คุณพ่อวาณิช คุโรวาท 
31. คุณพ่อวิจิตร ไตรภพ 32. คุณพ่อญานี แซร์วีจีนี 33. คุณพ่อชาย ขันทะโฮม 34. คุณพ่อเทพศิริ (แหวน) ศิริโรจน์

35. คุณพ่อวินทร์ เจริญวงศ์ 36. คุณพ่อหลุยส์ เฮโม

 แถวยืนที่สี่ จากซ้าย

37. คุณพ่อยุทธิชัย ปัญจทรัพย์ 38. คุณพ่อสมัคร เจ็งสืบสันต์ 39. คุณพ่อดำารง กู้ชาติ 40. คุณพ่อวิโอลา วรศิลป์

41. คุณพ่อวีระ ผังรักษ์

 ผู้ตอบถูกมากที่สุด 3 อันดับ คือ 1. คุณอโนทัย อาภานันท์ 2. คุณสุลักษณ์ รงศิริกุล 3. คุณโสภณ โสนน้อย

 ผู้ที่ส่งภาพมาร่วมสนุก แล้วยังไม่ได้แจ้งชื่อที่อยู่ โปรดแจ้งชื่อที่อยู่มาที่ “อุดมศานต์” เพื่อจะได้จัดส่งของสมนาคุณ 

 ไปให้

เฉลย “ภาพเก่า เล่าเรื่อง” อุดมศานต์ ฉบับประจำาเดือนสิงหาคม 2012

พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต 
ถ่ายภาพร่วมกับคณะสงฆ์จันทน์ และมิสชันนารีวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ. 1971 

โอกาสเข้าเงียบ หลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี
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เยาวชนของเรา
ศิษย์พระคริสต์

 “เยาวชนคาทอลิกคือ ศิษย์พระคริสต์”  
พระศาสนจักรทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันปกป้อง ส่งเสริม 
พัฒนาคุณภาพชีวิต ศักดิ์ศรีและสิทธิของครอบครัว เด็ก 
เยาวชน ... ดว้ยการเสรมิโอกาสและพฒันาศกัยภาพ ใหม้ี
ความภมูใิจในศกัดิศ์รกีารเปน็มนษุย ์เปน็บตุรของพระเจา้ 
ให้ได้ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตน เพื่อให้
บุคคลเหล่านั้นได้มีชีวิต และมีชีวิตอย่างสมบูรณ์ 
	 สำาหรับเดือนนี้คอลัมน์	 “เยาวชนของเรา”	ขอ
แนะนำา	นายดอมินิก	ซาวีโอ	พรพิชัย	กระบวนสุวรรณ	
เยาวชนของสังฆมณฑลเชียงใหม่	 เขาเข้มแข็ง	และเป็น
แรงบนัดาลใจใหก้บัเพือ่นๆ	และกบัเยาวชนรุน่นอ้งๆ	ให้
กล้าทวนกระแสสังคม	กล้าเป็นพยานถึงพระคริสต	์โดย
ดำาเนินชีวิตสอดคล้องกับพระวรสาร
	 นายพรพิชัย	กระบวนสุวรรณ	เกิดเมื่อวันที	่12	
พฤษภาคม	2534	(1981)	อายุ	21	ปี	อยู่ที่เลขที	่6	หมู่	13		
ต.ปางหินฝน	อ.แม่แจ่ม	จ.เชียงใหม่	50370	เป็นสัตบุรุษ
วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์	บ้านดินขาว	นายพรพิชัย	
กำาลังศึกษาอยู่ที่	 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย	
วิทยาเขตล้านนา	ปี	 2	 คณะศึกษาศาสตร์	 สาขาภาษา
องักฤษ	และมหาวทิยาลยัรามคำาแหง	ป	ี1	คณะรฐัศาสตร	์
การปกครอง
	 การที่เยาวชนคนหน่ึงอยู่ในช่วงท่ีต้องศึกษา
หาความรู	้แตน่อ้งพรพชิยั	ยงัตอ้งทำางานหารายไดแ้ละหา
ประสบการณ์ในการทำางานไปด้วย	น้องพรพิชัยเคยทำางาน
ร้านอาหารญี่ปุ่น	 และในขณะเดียวกันก็ช่วยงานของ 
พระศาสนจักรในเครือข่ายนักศึกษาคาทอลิกเชียงใหม่ด้วย
	 เราทราบดีว่า	 เยาวชนเป็นช่วงวัย	 ที่เรียกว่า	 
‘หัวเลี้ยว หัวต่อ’ ของชีวิต	ก่อนที่จะก้าวไปเป็นผู้ใหญ่	
ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆ	ด้าน	 ในการหล่อหลอม
และประคบัประคองเยาวชนคนหนึง่ในชว่งวยันีด้ว้ยการ
ศึกษา	ดนตรี	กีฬา	และที่สำาคัญ	คือ	การคบเพื่อน...น้อง
พรพชิยั	เลอืกทีจ่ะแสวงหาความรู	้การเรยีน	และการเปน็
นักศึกษา	แต่ก็ยังจัดแบ่งเวลาให้กับงานของพระศาสนจกัร

โดยเขา้ไปทำางานกบักลุม่นกัศกึษาคาทอลกิเชยีงใหม	่นอ้ง
พรพิชัยแบ่งปันกับ	 “อุดมศานต์”	 ว่า	 “ผมได้ทำางานกับ
นักศึกษาคาทอลิกเชียงใหม่มา	2	ปีแล้ว	ซึ่งเป็นการรวม
กลุ่มเพื่อทำากิจกรรมร่วมกัน	 และปีนี้	 ผมได้เป็นคณะ
กรรมการของเครือข่ายนักศึกษาคาทอลิกเชียงใหม่	ฝ่าย
การสื่อสาร	ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	ในปีนี้ด้วย”	
และจากงานในส่วนนีเ้องเขายงัไดแ้บง่ปนัถงึลกัษณะงาน
ให้เราฟังว่า	งานท่ีได้รับมอบหมายคือ	ติดต่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของนักศึกษา	หรือเยาวชน
คาทอลิก	ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างในแต่ละเดือน	และยังได้
รับมอบหมายจากวัดพระจิตเจ้า	สวนเจ็ดริน	ให้รับผิดชอบ
ดนตรีในพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์	
	 จากคำาถามที่ว่า	มีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่อง	
“เยาวชนกบัความเชือ่ในยคุปจัจบุนั” นอ้งพรพชิยั	กลา่ว
วา่	“เยาวชนกับความเชือ่ในปจัจบุนั	ในความคดิเหน็ของ
ผม	ความเชื่อของเยาวชนในปัจจุบันนั้นได้แสดงออกมา
เป็นกลุ่มๆ	 เช่นการรวมตัวกันของนักศึกษาคาทอลิก	 
ท่ีเรียนกันอยู่ในเชียงใหม่เพ่ือทำากิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะ
การมาร่วมมิสซาด้วยกันทุกๆ	 เดือน	การไปจัดกิจกรรม
ร่วมกับชมรมนักศึกษาคาทอลิกตามมหาวิทยาลัย	ตา่งๆ	ใน
เขตเชียงใหม่	 และกิจกรรมการแห่ไม้กางเขนไปตามวัด
ในเขตต่างๆ	ของสังฆมณฑลเชียงใหม่	 ซึ่งสังฆมณฑล
เชียงใหม่ของเราน้ันมีพลังความเช่ือของกลุ่มเยาวชน
ต่างๆ	อย่างเข้มแข็ง	และจากกิจกรรมต่างๆนี้เราจะเห็น
ว่า	เยาวชนกับความเชื่อในปัจจุบันนั้นยังถือว่าเป็นความ
เช่ือที่เข้มแข็ง	และยังสามารถทำาให้กลุ่มเยาวชนน้ันเข้ม
แข็งขึ้นอีกด้วย”
	 น้องพรพิชัย	 ยังได้ฝากข้อคิดไว้ว่า	 “เยาวชน 
คาทอลิกจะเข้มแข็งในความเชื่อได้นั้น	ก็ต้องพึ่งการเอา 
ใจใส่จากผู้ใหญ่หลายๆ	ฝ่าย	ที่คอยให้ความช่วยเหลือ	
ความเอาใจใส่	 การให้คำาปรึกษา	และที่สำาคัญคำาภาวนา
จากพีน่อ้งครสิตชนทกุๆ	คน	และอยากให้กำาลงัใจเพือ่นๆ	
เยาวชนคาทอลกิทกุคน	วา่อยา่ทอ้แทใ้นความเชือ่ของเรา	
จงเชื่อและวางใจในพระองค์”
	 พระศาสนจักรมีพันธกิจเสริมสร้างและสนับสนุน
ให้เด็กและเยาวชนได้รับการอบรมและพัฒนาหล่อเลี้ยง
ชวีติดว้ยคณุคา่พระวรสาร	มวีฒุภิาวะในความเชือ่	เติบโต
เป็นคริสตชนอย่างมีคุณภาพ	เป็นคนดี	มีคุณธรรม	และ
เป็นประจักษ์พยานถึงคุณค่าพระวรสาร

นายพรพิชัย กระบวนสุวรรณ
เยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่
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พละกำาลังเท่าไรเอามาใช้จนหมด	 ท้ังหยอด	 ท้ังตบ	

ทั้งลูกสั้น	ลูกยาว	วิ่งไม่หยุด	สู้ไม่ถอย	

	 ตรงกันข้ามกับนักกีฬาแบดมินตันจาก

บางประเทศ	 โดยเฉพาะหญิงคู่มืออันดับโลกจาก

จีน	 ท่ีลงแข่งขัน	แล้วต้ังใจให้ทีมตัวเองเป็นฝ่ายแพ้	

ด้วยการตีเหยาะๆ	แหยะๆ	แกล้งตีติดเน็ตบ้าง	ต้ังใจ

ตีออกไปนอกเส้นบ้าง	ไม่ยอมรับลูกบ้าง	ด้วยเหตุผล	

เดียวคือถ้าแพ้แล้วจะได้ไม่ต้องไปเจอกับนัก

แบดมินตันคู่มืออันดับโลกจากชาติเดียวกันใน

รอบตดัเชอืก	หาทางหลบกัน	ไปเจอคู่อืน่ทีม่อืออ่น

กว่า	เพื่อหวังว่าจะได้มีโอกาสได้เหรียญทอง	และ

เหรียญเงินในรอบสุดท้ายเมื่อมาชิงกัน	

	 กรณีนี้เรียกว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดผิด

จรรยา	ภาษาฟุตบอลเรียกกันว่า	“ล้มบอล”	กรณี

แบดมินตันก็น่าจะเป็นการ	“ล้มแบด”	ทำาให้คนดูถึง

กับโห่ไล่กันเกรียว	กรรมการก็ทนดูไม่ได้	ในท่ีสุดตอ้ง

ประชุมหารือและลงมติถอดถอนออกจากการ

แข่งขันด้วยเหตุผลว่า	 “ไม่ได้ใช้ความพยายาม

อย่างเต็มที่ในการแข่งขัน”

	 กส็มควรครบัท่ีกรรมการตดัสนิแบบนัน้	

เพราะหากนกักฬีาคดิแตเ่พยีงจะไดเ้หรยีญ	กจ็ะทำา

ทุกอย่างให้ได้เหรียญมาครอง	 ไม่สนใจว่าการ

กระทำานัน้เหมาะสมหรอืไม	่ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็วา่

ขาดจิตวิญญาณของนักกีฬาไป	วิญญาณของการ

เป็นนกักฬีาสงูสดุ	ไมไ่ดอ้ยูท่ี่การควา้อนัดบัท่ีหน่ึง

มาครอง	แต่อยู่ท่ีการเล่นอย่างเต็มท่ีเต็มกำาลัง	 ด้วย

วิธีการใสสะอาด	 รู้แพ้รู้ชนะ	และช่วยกันทำาให้ได้

สถิติที่ดีที่สุดเกิดขึ้นกับกีฬาประเภทนั้นๆ

	 ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เบอร์ลิน	

เมื่อปี	 1936	 ท่ามกลางการเร่ิมครุกกรุ่นของ

บทความเตือนใจ
นายแพทย์คำานวณ	อึ้งชูศักดิ์

จิตวิญญาณนักกีฬาจิตวิญญาณนักกีฬา
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โอลมิปกิแหง่มวลมนษุยชาตทิีก่รงุลอนดอน 2012 

ปิดฉากลง ในทุกคร้ังของโอลิมปิกจะมีเร่ืองน่ายินดี 

และเรื่องน่าอดสูอยู่คู่กันเสมอ 

	 คนไทยเราคงจะยนิดกีนัทัว่ประเทศทีแ่ม้

จะไมไ่ดเ้หรยีญทองเหมอืนทีผ่า่นมา	แตก่ม็เีหรยีญ

เงินและเหรียญทองแดงกลับมาจากกีฬาชกมวย	

ยกนำ้าหนัก	 และเทควันโด	 พิมพ์ศิริ ศิริแก้ว  

นักกีฬายกนำา้หนักหญิงไทยคว้าเหรียญเงินมาครอง

ไดส้ำาเรจ็	การแข่งกฬีายกนำา้หนกันัน้	แตล่ะคนต้อง

ยกนำ้าหนัก	 2	 ท่า	แต่ละท่ามีโอกาสเลือกนำ้าหนัก 

ที่จะยกได้	 3	 ครั้ง	 แล้วเอานำ้าหนักที่สูงที่สุดใน

แต่ละท่ามารวมเป็นนำ้าหนักรวม	สรุปแล้วเวลา

แข่งกัน	ยกกันจริงๆ	เพียง	6	คร้ัง	การเลือกนำา้หนัก	

ก็ต้องเลือกตามความสามารถของเราท่ีฝึกซ้อม 

กันมา	ว่ากันว่า	นักกีฬายกนำ้าหนักแต่ละคนต้อง

ฝึกซ้อมยกกันเป็นหม่ืนๆ	คร้ัง	เป็นการฝึกฝนร่างกาย

และสมาธิเพยีงเพือ่มายกใหด้ทีีส่ดุหกครัง้ในตอน

แข่งจริง

	 แม้จะไม่ได้เหรียญอะไรมาครองเลย	แต่	

รัชนก อินทนน	นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวอายุ	17	

ปีของไทย	ก็กลายเป็นขวัญใจของประเทศได้	ดูตอน

ที่เธอแข่งกับหมวยจีนมืออันดับสองของโลกนั้น	

แม้จะแพ้ในเกมส์	 แต่ก็ชนะใจคนดู	 ด้วยการเล่น

อย่างเต็มความสามารถ	ตามกติกา	มีมารยาท	มี
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บรรยากาศสงครามโลกคร้ังท่ีสอง	อดอฟ ฮิตเลอร์ 

ผู้นำาเผดจ็การนาซขีองเยอรมนั	หมายมัน่ปัน้มอืจะ

ใช้กีฬาโอลิมปิกในการประกาศศักดาว่า	 คน

เยอรมันชาติอารยันนั้น	 เป็นเผ่าพันธุ์พิเศษกว่า

ชนชาติอื่นๆ	ต้องดีกว่าเหนือกว่าทุกประเทศใน

ทุกๆดา้น	รวมทั้งด้านกีฬา	จึงตั้งเป้าว่าเยอรมันจะ

ต้องเป็นเจ้าเหรียญทองและทำาลายสถิติของกีฬา

ประเภทต่างๆ	โดยเฉพาะด้านกรีฑาซ่ึงถือกันเป็นต้น

ตำานานของโอลิมปิก	

	 เยอรมันมีนักกีฬากระโดดไกลผิวขาว	

ผมบลอนด	์ทีมี่ศกัดิศ์รเีปน็เจา้ของแชมปยุ์โรปชือ่	

ลุซลอง	(Luz	Long)	ในขณะที่อเมริกาส่งนักกีฬา

ผิวดำามีระดับช่ือ	เจซซี โอเว่น	(Jesse	Owens)	ลำาพัง

คนผิวดำาก็ถูกคนผิวขาวในอเมริกาด้วยกันเอง 

เหยียดผิวอยู่แล้ว	ห้ามขึ้นรถคันเดียวกัน	ห้ามพัก

โรงแรมเดียวกัน	 ห้ามน่ังกินข้าวโต๊ะเดียวกัน	ฯลฯ	

ไมต่อ้งบอกเลยวา่พอมาแขง่ทีเ่บอรล์นิจะโดนมอง

อย่างไร	 ฮิตเลอร์นั้นต้องการให้นักกีฬาเยอรมัน

ควา้ชยัชนะ	กล็งทนุเดนิทางมาเชยีรถ์งึขอบสนาม

ดว้ยตนเอง	แต่กม็วิายแสดงความรงัเกยีจชาตอิืน่ๆ

ไม่ได้	 เวลาไปมอบเหรียญก็จะจับมือแสดงความ

ยินดีเฉพาะนักกีฬาเยอรมัน	 จนคณะกรรมการ

โอลิมปิกต้องเตือนว่าถ้าจะแสดงความยินดีต้อง

จบัมือถว้นหนา้ทัง้ทีห่นึง่	สอง	และ	สาม	หา้มเลือก

ชาติ

	 เช้าวันที่	 4	 สิงหาคม	 เป็นรอบคัดเลือก

กระโดดไกล	ลุซลอง	นักกีฬาเยอรมันนั้นกระโดด

ผ่านและเข้าไปรอในรอบสุดท้าย	ส่วนโอเว่น	นั้น

กระโดดไปสองครั้งแล้วยังไม่ผ่านระยะไกล	7.15	

เมตร	 เหลือกระโดดครั้งสุดท้าย	 หากไม่ผ่านก็ 

ตกรอบ	มีเรื่องเล่ากันว่า	ลุซลองได้เข้าไปแนะนำา

ให้	 โอเว่น	ถอยหลังระยะวิ่งสักนิดหนึ่งจะทำาให้

กระโดดดีขึ้น	โอเว่นจึงกระโดดผ่านในครั้งที่สาม	

และได้เข้าไปเจอกับลุซลองในรอบชิงชนะเลิศ	มี

การทำาลายสถิติโอลิมปิกกัน	5	ครั้งในรอบชิงบ่าย

วันนั้น	 และสุดท้ายเป็นโอเว่นที่คว้าเหรียญทอง

ด้วยสถิติกระโดดไกลถึง	8.06	เมตร	และเยอรมัน

มาเป็นที่สองด้วยสถิติ	7.87	เมตร	พอรู้ผลเท่านั้น

คนดูท้ังสนามและตัวฮิตเลอร์เองก็ตะลึงไปสองช้ัน	

ชั้นแรกคือไม่คาดคิดว่านักกีฬาผิวดำาอย่างโอเว่น

จะทำาได้ดีกว่านักกีฬาเยอรมัน	และช้ันท่ีสองคือ	

ภาพทีน่กักฬีาเยอรมนัทีเ่ปน็ผูแ้พ	้กลบัเปน็คนแรก

ท่ีเดนิเข้าไปแสดงความยินดอีย่างออกหนา้ออกตา

กับโอเว่นผู้ชนะ	 โดยไม่แคร์ว่าท่านผู้นำาฮิตเลอร์

และคนในสนามจะคิดอย่างไร

	 นักกีฬาท้ังสองคนต่างสีผิว	ต่างเช้ือชาติ	

มาจากประเทศที่เป็นคู่อริกันทางการเมือง	กลาย

เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพ	 ลุซลอง	 เขียน

จดหมายฉบับหน่ึงถึงโอเว่นหลังการแข่งขัน	บอกว่า

หากเป็นไปได้เขาอยากให้โอเว่นเล่าให้ลูกของเขา

ฟังว่ามนุษย์ควรปฏิบัติต่อกันอย่างไร	 “Someday	

find	my	son	...	tell	him	about	how	things	can	be	

between	men	on	this	Earth.”

	 นี่คือจิตวิญญาณของความเป็นนักกีฬา	 

ที่ต้องการเห็นความสำาเร็จท่ีแท้จริงของการกีฬา	

ไม่ใช่ของตนเอง	หรือของประเทศ	นี่คือนักกีฬา

ตัวจริงที่ก้าวข้ามผิวส	ีก้าวข้ามความเป็นชาติ	ก้าว

เข้าสูก่ารเปน็พีน่อ้งของมวลมนษุยชาตทิีต่อ้งการ

เหน็และยนิดกีบัความสำาเรจ็ของเพือ่นมนษุยด์ว้ย

กันเอง

	 อีกตัวอย่างหนึ่งท่ีผมจำาได้ดีเป็นรูปถ่าย

ของนักวิ่งช่ือ	อัควารี (Jonh	Stephen	Akhwari)	

จากประเทศแทนซาเนีย	 เข้าแข่งขันวิ่งมาราธอน

ในโอลิมปิกที่กรุงเม็กซิโก	ป	ี1968	มีคนออกจาก

เส้นปล่อยตัว	75	คน	ระหว่างว่ิงอยู่กิโลเมตรท่ี	20	เศษ	

แกโดนเพือ่นนกักฬีาคนอืน่กระแทกล้มลงหวัเข่า

ฟาดพืน้บาดเจบ็จนขอ้เคลือ่น	แกตอ้งเอาผา้มาพนั

เข่าขวา	และว่ิงโขยกเขยกตลอดเส้นทาง	ในขณะท่ี
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นักว่ิงบางคนทนบรรยากาศระดับความสูงของ

ภูมิประเทศที่มีออกซิเจนน้อยไม่ไหว	หรือเป็น 

ตะคริว	ก็ถอดใจหยุดว่ิง	แต่แกก็ไม่เลิก	ยังว่ิงแขย็ก

ไปบ้างสลับเดินบ้าง	ผ่านไป	3	ชั่วโมง	25	นาที	เขา

แจกรางวัลกันแล้ว	คนดูก็กลับกันเป็นส่วนใหญ่

แล้ว	แกเพิ่งว่ิงมาเข้าสู่สนาม	นักข่าวก็ไปถ่ายรูป

และสัมภาษณ์คำาถามเด็ดว่า	เขากลับกันหมดแล้วพ่ี	

ทำาไมยงัไมเ่ลกิแข่ง	นกักฬีาทีม่จีติวญิญาณเกนิรอ้ย

คนนีแ้กตอบว่า	“ประเทศผมอตุสา่หส์ง่ผมมาหนึง่

หมื่นไมล	์ ไม่ได้เพื่อให้มาแค่ออกวิ่ง	 แต่มาเพื่อให้

แข่งจนจบ”	(My	country	did	not	send	me	10,000	

miles	just	to	start	the	race;	they	sent	me	to	finish	

the	race)

	 ในพระคัมภีร์โดยนักบุญมัทธิว	บทที่	25	

ไดก้ลา่วถงึคำาเทศนส์อนเปรยีบเทยีบของพระเยซู

เร่ืองเงินตะลันต์	 โดยนายจ้างให้เงินลูกจ้างสามคน	

คนแรกให้ไป	5	ตะลันต์	คนที่สอง	3	ตะลันต์	คน

สุดท้าย	 1	ตะลันต์	สองคนแรกก็ใช้เงินไปทำาการ

ลงทุนค้าขายเกิดกิจการงอกงาม	คนสุดท้ายด้วย

ความน้อยเนื้อต่ำาใจว่าได้เงินมาน้อย	คงทำาอะไร 

ไม่ได้	 เลยไม่ทำาอะไร	 เอาเหรียญไปฝังดินไว้เฉยๆ	

นายจา้งกต็ำาหนแิละรบิเงนิคนื	บทเทศน์นีส้อนวา่

พระเจ้าให้พรสวรรค์แต่ละคนมาเป็นทุนเดิมอยู่

แลว้	มากบา้งนอ้ยบา้ง	ซึง่ไมใ่ชเ่รือ่งสำาคญั	แตเ่ปน็

หน้าท่ีของเราท่ีต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ

ของเราใหเ้ตม็ศกัยภาพ	รวมไปถึงเพาะพันธุค์วาม

ดีงามในตัวของเราให้เจริญเติบโต	เพื่อจะได้รับใช้

กิจการของพระองค์และเพ่ือนมนุษย์	 เหมือนบท

จดหมายท่ีนกับุญเปาโลเขียนถึงทิโมธฉีบับท่ีสอง

ว่า	 “ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำาลัง	 ข้าพเจ้าได้

แข่งขันจนถึงท่ีสุด	ข้าพเจ้าได้รักษาความเช่ือไว้แล้ว”	

นักกีฬาวิ่งมาราธอน อัควาลี จากแทนซาเนีย 

ประสบอบัุตเิหตบุาดเจบ็ท่ีเข่าระหวา่งแข่ง แตก่็

พยายามเข้าสู่ เส้นชัยเป็นคนสุดท้ายในกีฬา

โอลิมปิก 1968 กรุงเม็กซิโก

โอเว่นคนกลาง และลุซลอง คนขวา (ยกมือเฉียง

แบบเยอรมัน) บนแท่นรับเหรียญทองและ

เหรียญเงินกระโดดไกล โอลิมปิก  1938  

กรุงเบอร์ลิน เยอรมัน
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คนสภ าฯ
ประกาศก

	“คนสภาฯ”	ครั้งนี้	 ขอแนะนำาบุคคลปกาเกอะญอ	จากดอยสูง	 เป็น 

ผู้อำานวยการสภาภิบาลเขตวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์	แม่โถ	เปโตร	บุญมี	กมลวิสัย	

อายุ	 48	 ปี	 บิดาชื่อ	นายพะลอแม	 มารดาชื่อ	นางนิกา กมลวิสัย	 เป็นบุตร 

คนที	่6	ในครอบครัว	จบการศึกษาระดับ	ปวช.	เมื่อวันที่	20	มีนาคม	ค.ศ.	1991	

(พ.ศ.	2534)

ผู้อำานวยการสภาภิบาล
เขตวัดนักบุญยอห์นบัปติสต	์แม่โถ

คุณบุญมี กมลวิสัย
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คุณบุญมี	 ได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล	 (อบต.)	 ตำาบลแม่โถ	 

เม่ือป	ี2547-2555	พยายามจดัสรรงบประมาณใหก้บัวดัในแผนงานบำารงุศาสนาและ

วัฒนธรรม	เช่น	ค่ายคำาสอน	อบรมเยาวชน	วันคริสต์มาส	กองบุญข้าวเพื่อเป็นการ

ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนตามศูนย์และผู้ตกทุกข์ได้ยากต่างๆ	 ของเขตวัดซึ่งมี 

หลายสิบหมู่บ้าน

คุณบุญมี	ยังได้มีการติดตามดูแลและมีส่วนร่วมในการช่วยสอนภาษาท้องถ่ิน	

(ภาษาปกาเกอะญอ)	ใหก้บัลูกหลานรุน่หลงัใหพ้วกเขาไดอ้า่นออกเขยีนไดเ้พือ่รกัษา

ภาษาของตนเอง	และสามารถอ่านบทอ่าน	ขับร้องบทเพลงในวัดได้	แม้จะมีการใช้

ภาษาไทยมากขึ้นแล้วก็ตาม	การรักษาภาษาและวัฒนธรรมของตนก็เป็นสิ่งจำาเป็น

ในฐานะฆราวาสไดป้ฏิบัตหินา้ท่ีตามแผนงานอภบิาล	โดยไดด้แูลพิธกีรรม

ของวดัใหเ้รยีบรอ้ย	ชว่ยจดัเดก็ชว่ยมสิซาแตล่ะสปัดาหแ์ละกจิกรรมอืน่ๆ	เชน่	การ

อบรมกลุ่มต่างๆ	ของเขตวัด	ค่ายคำาสอนภาคฤดูร้อน	ร่วมมือกับวัดในทุกกิจกรรม

ของวัด	 โดยเฉพาะร่วมกับกลุ่มพ่อบ้านรุ่นใหม่	 (รุ่นเยาว์)	 เพื่อจัดกิจกรรมรื้อฟื้น

ทบทวนความเชื่อของคริสตชนให้เข้มแข็งและมั่นคงยิ่งๆ	ขึ้น	 ซ่ึงเป็นโครงการ

นำาร่องของเขตวัดร่วมกับเจ้าวัด

		ความรูส้กึนกึคดิในฐานะผูแ้ทนฆราวาส	“สงัคมปจัจบุนั	จากสือ่เทคโนโลยี

ที่ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมีผลต่อการมีส่วนร่วมของลูกวัดคือ	การเข้าวัด

จะนอ้ยลงบา้งในบางชว่ง	เชน่	การสวดเชา้-เย็นของชาวบ้านเร่ิมนอ้ยลงไมว่า่จะเป็น

เด็กหรือผู้ใหญ	่แต่ถ้าวันอาทิตย์นั้นยังมีความเข้มแข็งเหมือนเดิม	ทั้งนี้เนื่องจากวัด

ตามบนดอยน้ัน	จะมีธรรมเนียมเข้าวัดสวดภาวนาท้ังตอนเช้าและตอนเย็น	ซ่ึงปลูกฝัง

ตั้งแต่สมัยมิสชันนารีแล้ว	ส่วนวันอาทิตย์นั้นจะมีสวด	3	รอบคือเช้า	สาย	และเย็น	

ซึ่งถ้าเป็นวัดที่มีคุณพ่อ	ก็จะมีมิสซาในตอนสาย”

 

สงัคมปจัจบุนั จากสือ่เทคโนโลยทีีค่วามเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว
มีผลต่อการมีส่วนร่วมของลูกวัดคือ การเข้าวัดจะน้อยลงบ้าง 
ในบางช่วง เช่น การสวดเช้า-เย็นของชาวบ้านเร่ิมน้อยลง ไม่ว่าจะเป็น
เด็กหรือผู้ใหญ่ แต่ถ้าวันอาทิตย์นั้นยังมีความเข้มแข็งเหมือนเดิม

38
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ท่วงทำานองแห่งรัก
ผงศิลา

 อับราฮัม ลินคอล์น เคยถูกถามว่า	
	“ถ้าคุณมีโอกาสที่จะเกิดใหม่อีกครั้ง	คุณจะเลือกเกิดมาในฐานะใด”	

	ท่านตอบว่า

	“ฉันต้องการจะเกิดเป็นลูกของพ่อแม่คนเดิมของฉัน	

ฉันจะเกิดในครอบครัวที่ยากจนเหมือนเดิม”

	ผู้ถามอุทานออกมาด้วยความพิศวงว่า	

	“ทำาไมละ!!!”	อับราฮัม	ลินคอล์นกล่าวตอบว่า	

“ก็เพราะในครอบครัวของผมนี้เอง ที่ผมได้รับความรักที่เต็มเปี่ยมจากพ่อแม่ 

ของผม และความรักของพวกท่านเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการดำาเนินชีวิตของผม”

สิง่สำาคัญท่ีสดุท่ีหล่อเล้ียงลูกๆ ในครอบครัว ใหเ้ติบโตเปน็คนทีด่มีีคณุภาพ

ของสังคม สิ่งนั้นคือความรักของคุณพ่อคุณแม่

	ในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 13	พระองค์ต้องการเลือกนักบุญ

องค์หนึ่งมาเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล	 โดยพิจารณาจากชีวิตของนักบุญ 

หลายองค์	ท้ังนักบุญท่ีเป็นพระสันตะปาปา	พระสังฆราช	อัครสาวก	มรณสักขี	ฯลฯ	นอกจากน้ัน

คณะกรรมการเลอืกสรรทีพ่ระองคท์รงแตง่ตัง้ข้ึน		ยงัไดพิ้จารณางานเขียนและบทเทศนข์อง

นักบุญที่ยิ่งใหญ่หลายองค์	มีการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง	ที่สุด	

พระองค์ทรงตัดสินใจเลือกนักบุญองค์หนึ่ง	ซึ่งท่านมีชีวิตที่เรียบง่ายที่สุด	ในชีวิตของท่าน

ไม่ปรากฎเลยวา่ทา่นเคยเทศนส์อนตอ่หนา้สาธารณชน	ทา่นไมไ่ดเ้ป็นมรณสักขี	ทา่นเป็นคน

เงียบๆ	และมีอาชีพที่ต่ำาต้อย

สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ	ที่	 13	ทรงเลือกนักบุญยอแซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของ

พระศาสนจักรสากล	พระองค์ทรงให้เหตุผลว่า	พระเจ้าทรงเลือกนักบุญยอแซฟให้เป็น

หัวหน้าครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิ	และถ้าพระเจ้าทรงวางพระทัยให้นักบุญยอแซฟดูแลพระเยซูเจ้า

ในโลกนี้	พระองค์ก็มั่นใจเช่นกันที่จะฝากพระศาสนจักรไว้ในความคุ้มครองของนักบุญยอ

แซฟ

 ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร คุณสามารถเป็นบิดาที่ยิ่งใหญ่ได้ ถ้าคุณทำาหน้าที่บิดาของคุณ

อย่างดีที่สุด และรักลูกของคุณอย่างสุดหัวใจ

ค ร อ บ ค รั ว ที่ ยิ่ ง ใ ห ญ่
แ ล ะ บิ ด า ที่ ย่ิ ง ใ ห ญ่
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กว่ าจะ เป็นนักบุญ
อันตรธาน

(St.	Paul	of	the	Cross)
ฉลองวันที่	19	ตุลาคม

 ท่านเปาโล 	 ผู้นี้ เกิดวันที่ 	 3	 มกราคม	 ค.ศ.	 1694	

ที่เมืองเยนัว	ประเทศอิตาลี	 เคยเป็นทหาร	 เมื่อสมัยท่ียัง

เป็นวัยรุ่นน้ันท่านมีจิตใจซ่ือบริสุทธ์ิ	และศรัทธา	คร้ังหน่ึง

ท่านฝันว่าตนเองได้ตั้งคณะนักบวชข้ึนมาคณะหนึ่ง	 

เพือ่ถวายเกยีรติแดพ่ระเยซเูจา้ขณะรบัมหาทรมาน	ในความฝนันัน้	พระสงัฆราชผูป้ระกอบพธิไีดม้อบ

เสื้อคลุมเป็นเครื่องแบบสีดำา	ปักรูปหัวใจกับตะปู	3	ตัว	ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำาคณะเพื่อระลึกถึง

พระมหาทรมาน	ท่านกับน้องชายได้มุ่งหน้าไปสู่ภูเขาอาร์เยนตารีโอ	(ออร์เบเตลโล)	เพื่อจะเจริญชีวิต

แบบฤาษี

	ในปี	1737	 ท่านได้ต้ังคณะนักบวชชาย “ปาสซีโอนิสตี”	 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์  

ที่ 14	 ได้ประกาศรับรองระเบียบพระวินัยคณะที่ท่านตั้งขึ้น	 บ้านแห่งแรกมีชื่อว่า	“คณะพระมหา

ทรมาน”	ที่ออร์เบเตลโล	

	อุดมการณ์ของนักบวชคณะน้ีคือ	อุทิศตัวเองและเป็นพยานยืนยันถึงธรรมล้ำาลึกแห่งไม้กางเขน

ในชีวิตของตน	และในการเทศน์สอน	เพราะขณะนั้นธรรมล้ำาลึกแห่งไม้กางเขนได้ถูกบิดเบือนไปจาก

ความจริง

 ท่านเปาโล	 เป็นนักเพ่งฌานที่ยิ่งใหญ่	ท่านรักษาชีวิตจิตใจของท่านให้สดใสสะอาดบริสุทธิ์ 

อยู่เสมอจนกระทั่งถึงวัยชรา	ดังนั้นผลงานต่างๆ	 ท่ีท่านเขียนจึงมีแรงดึงดูดใจเป็นพิเศษในฐานะเป็น

พระสงฆ์วิญญาณรักษ์

	ต่อมาคณะของท่านแพร่หลายไปยังวัดนักบุญยอห์นและเปาโล	ที่กรุงโรม	ท่านใช้เวลาตลอด	

50	ปี	เพื่อประกาศพระคริสตศาสนาในประเทศอิตาลี	และขณะที่ท่านกำาลังจะสิ้นใจนักบวชร่วมคณะ

องคห์น่ึงได้อ่านพระครสิตประวตัภิาค	“พระมหาทรมาน”	ให้ทา่นฟงัและรำาพงึ	ทา่นคอ่ยๆ	ส้ินใจอยา่ง

สงบ	ที่กรุงโรม	ในปี	1775	รวมอาย	ุ81	ปี	

 ข้าแตพ่ระผูเ้ปน็เจา้ ขอใหเ้ราทกุคนไดต้ระหนกัวา่การรกัพระครสิตเจา้กค็อื การรกัไมก้างเขน 

ซ่ึงเป็นท่อธารแห่งชีวิต ขอให้พระมหาทรมานของพระองค์เป็นเครื่องหมายสำาคัญแห่งความรักและ

การกลับใจโดยหมั่นไปรับศีลอภัยบาปเป็นประจำาด้วยเทอญ

แห่งไม้กางเขน
นักบุญเปาโล
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ข้ า ง ธ ร รม า ส น์
ไก่นักบุญเปโตร

 สละ1 : น. ชื่อต้นไม้ เหมือนระกำ� มีรสหว�น

สละ2 : ก. ละ ทิ้ง ปล่อย ว�ง

เสียสละ : ก. สละ (2)

คนเสียสละ ต่างกับคนเห็นแก่ตัว เอ�แต่ได้ เอ�รัดเอ�เปรียบคนอ่ืน ไม่ยอมช่วยเหลือใคร ไมม่ใีคร

ชอบหรอืคบค�้สม�คมกบัคนเหน็แกต่วั แตน่ยิมชมชอบคนเสยีสละ ใครๆ กอ็ย�กเปน็เพือ่นกบัเข� อยู่

ที่ไหนใครๆ ก็รัก จะจ�กไปไหนใครๆ ก็อ�ลัย อ�วรณ์ และคิดถึง

คนเสียสละ กับ คนเห็นแก่ตัว เร�พอจะเห็นกันได้ไม่อย�กนัก เวล�อยู่รวมกัน หรือไปไหนม�ไหน

ดว้ยกนั คนเสยีสละคอยดแูลเอ�ใจใสร่บัใชแ้ละใหค้ว�มสะดวกสบ�ยแกผู่อ้ืน่กอ่นเสมอ คนเหน็แกต่วั

จะไม่สนใจคนอื่น และจะเลือกสิ่งที่ดีสำ�หรับตัวเองก่อนเสมอ เช่นขึ้นรถนำ�เที่ยวที่ไม่มีเบอร์ที่นั่ง เข�

จะต้องเลือกที่นั่งสบ�ยๆ ก่อนคนอื่น คนเสียสละให้คนอื่นเลือกก่อน ตัวเองนั่งตรงไหนก็ได้ ฯลฯ

พระเยซูเจ้�ตรัสว่� “ใครอยากเป็นศิษย์ของเรา จงสละตนเอง แบกกางเขนของตนทุกวัน 

ตามเรามา” (มธ 16:24) พระเยซูทรงเสียสละ จนยอมต�ยบนก�งเขน เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดไปสวรรค์ 

พระองค์ทรงเป็นแบบฉบับของคนเสียสละอย่�งแท้จริง ไม่มีอะไรแอบแฝง หรือซ่อนเร้นเลย

พ่อแม่ท่ีดีก็เสียสละทุกอย่างให้ลูกได้ ส�มีภรรย�ท่ีรักกันจริงๆ ก็ยอมเสียสละให้กันและกันเสมอ 

แมเ้พ่ือนทีร่กักนัจรงิกต็อ้งเสยีสละใหก้นัและกนัดว้ย ใครทีเ่ปน็คนเหน็แกต่วัเอง อยูก่บัใคร เปน็เพือ่น

กับใครไม่ได้น�นดอกครับ แม้แต่ส�มีภรรย�ก็ด้วยเหมือนกัน

ฉะนั้นฤทธิ์กุศลความเสียสละ ช่วยให้เร�เป็นคนน่�รัก น่�คบค�้สม�คมด้วย น่�เค�รพนับถือ 

ตรงข้�มกับคนเห็นแก่ตัว เหมือนฟ้�กับดินเลยทีเดียว - ท้ังๆ ท่ีเร�เห็นคว�มแตกต่�ง อย่�งเด่นชัด 

เชน่นีแ้ลว้ บอ่ยๆ ครัง้ในชวีติของเร�เองก็เปน็คนเหน็แกต่วัอยู่ไมน่อ้ยเหมอืนกนั เช่น เอ�เปรยีบเพ่ือนๆ 

ในรูปแบบต่�งๆ ไปท�นอ�ห�รด้วยกันให้เพื่อนจ่�ยทุกครั้ง เลือกแต่ง�นเบ�ๆ สบ�ยๆ ง�นหนักๆ  

ลำ�บ�กๆ โยนให้เพื่อนทำ� ฯลฯ

ความเสียสละที่เป็นรูปธรรม เห็นได้ชัดๆ ในขบวนก�รเครดิตยูเนี่ยนครับ เริ่มตั้งแต่สม�ชิก

ด้วยจิตต�รมณ์แห่งคว�มรัก - ฝ�กเงินหุ้นไว้ช่วยเพื่อน - ให้เพื่อนที่เดือดร้อน มีคว�มจำ�เป็นกว่�ได้กู้

ก่อน - ยินดีค้ำ�ประกันให้เพื่อนได้กู้ - เป็นกรรมก�รรับใช้สม�ชิกโดยไม่มีเงินเดือน และอื่นๆ  

อีกม�กม�ยครับ

ความเสียสละเป็นความดี และจำาเป็น  สำ�หรับก�รทำ�ง�นหรืออยู่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป 

ส�มีภรรย� ครอบครัว หมู่คณะ และทุกสังคมครับ ที่ใดข�ดคว�มเสียสละ ที่นั่นไม่มีคว�มสุขที่แท้จริง

เกิดขึ้นได้ครับ

ที่ เ ป็ นรู ปธรรม
ค ว า ม เ สี ย ส ล ะ
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วันละก้าวกับพระเยซู
ร�ฟ�แอล

ของพระบิดา แต่ทา่นทัง้หลายมไิดต้้อนรบัเรา ถา้ผูอ้ืน่
มาในนามของตน ท่านทั้งหลายก็ต้อนรับเขา” (ยน 
5:43)   เครื่องหม�ยของผู้ต่อต�้นพระคริสต์ก็คือก�ร
ที่เข�พูดประก�ศในชื่อของเข�เอง  
 แตเ่ครือ่งหม�ยของพระบตุรกค็อื คว�มเปน็
หนึง่เดยีวกบัพระบดิ�  พระบตุรนำ�เร�ใหรู้ ้รูจ้กัคว�ม
เป็นหนึ่งเดียวของพระตรีเอกภ�พ นำ�เร�เข้�สู่วงจร
ของคว�มรกันรินัดรของ “พระบคุคล” ผูเ้ปน็  “ความ
สัมพันธ์อันบริสุทธ์ิ” ผู้มอบตนเองและผู้รับมอบ
ระหว่�งกันและกันอย่�งเต็มบริบูรณ์  
 แผนการของพระตรเีอกภ�พเหน็ไดโ้ดยท�ง
พระบุตร พระองค์มิได้ตรัสในน�มของพระองค์ 
พระบุตร ทรงแสดงให้เห็นรูปแบบชีวิตของผู้ประก�ศ
ข�่วดทีีแ่ทจ้รงิ อกีนยัหนึง่ ก�รประก�ศข�่วดมีใิช่เปน็
เพียงวิธีก�รพูดแบบหนึ่ง แต่เป็นรูปแบบก�รดำ�เนิน
ชีวิต น่ันคือ ดำ�เนินชีวิตในก�รฟัง และ มอบเสียง (คำ�พูด) 
ของพระองค์แก่พระบิด� (หม�ยถึง ตรัสในพระน�ม
ของพระบิด�) “เม่ือพระจิตแห่งคว�มจริงเสด็จม� 
พระองค์จะทรงนำ�ท่�นไปสูค่ว�มจรงิทัง้มวล พระองค์
จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง แต่จะตรัสทุกสิ่งที่ทรงได้
ฟงัม�และจะทรงแจ้งใหท้�่นรูเ้หตุก�รณท์ีจ่ะเกดิขึน้”  
(ยน 16:13)
 การประกาศข่าวดีนี้เป็นก�รประก�ศโดย
พระคริสต์ พระจิตเจ้� และโดยพระศ�สนจักรด้วย
พระครสิตแ์ละพระจติเจ�้ทรงตัง้พระศ�สนจกัร และ
ตรสัผ�่นท�งพระศ�สนจกัร  ก�รประก�ศพระครสิต์
ประก�ศพระอ�ณ�จักรพระเจ้�ม�จ�กก�รฟังเสียง
ของพระองค์โดยผ่�นท�งเสียงของพระศ�สนจักร
และก�รประก�ศน้ีไม่ใช่ในน�มของตนเอง แต่เป็นก�ร
ประก�ศในพันธกิจของพระศ�สนจักรก�รเสียสละ
ตนเยี่ยงนี้มีผลท�งก�รปฏิบัติหล�ยประก�ร ในขณะ
เดียวกัน เร�ก็ต้องศึกษ�ถึงวิธีก�รแบบอ่ืนๆ ท่ีมีเหตุผล
และที่สอดคล้องกับศีลธรรม  เป็นหน้�ที่ของเร�ด้วย
ซ้ำ�ทีจ่ะใช้ช่องท�งก�รสือ่ส�รทีท่ำ�ไดเ้หล�่นี ้แต่คำ�พดู
และศลิปะก�รสือ่ส�รทัง้หล�ยกไ็มอ่�จลงลกึถงึจติใจ
คนอย่�งที่พระวรส�ร (ข�่วดี) ต้องเข้�ถึงให้ได้
 เมื่อไม่กี่ปีม�นี้  ข้�พเจ้� (พระค�ร์ดินัล  
รัตซิงเกอร์) อ�่นประวัติของคุณพ่อที่ดีองค์หนึ่งของ

        

              ยอห์น 12:24-26
 

 ...เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้า
เมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงในดินและตายไป มันก็จะเป็น
เพียงเมล็ดเดียวเท่านั้น แต่ถ้ามันตายมันก็จะบังเกิด
ผลมากมาย ผู้ที่รักชีวิตของตนย่อมจะเสียชีวิตนั้น 
ส่วนผู้ที่พร้อมจะสละชีวิตของตนในโลกน้ี ก็ย่อมจะ
รักษาชีวิตน้ันไว้สำาหรับ ชีวิตนิรันดร ผู้ใดรับใช้เรา ผู้น้ัน
จงตามเรามา เราอยู่ที่ใดผู้รับใช้ของเราก็จะอยู่ที่นั่น
ด้วย ผู้ใดรับใช้เรา พระบิดาจะประทานเกียรติแก่เขา

The New Evangelization
การประกาศข่าวดีแบบใหม่

(คำ�บรรย�ยของพระคาร์ดินัลโยเซฟ รัทซิงเกอร์
สมณมนตรี สมณกระทรวงพระสัจธรรมแก่

ครูคำ�สอน ในโอก�สสัมมน�ฉลองปี  
“ปีติมห�ก�รุญ ค.ศ. 2000” 

บทแปลนี้ได้รับก�รตรวจ แก้ไข 
โดย คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส)

(ตอนที่ 2/6)
 วิธีการ  (The Method)
 วิธีก�รท่ีถูกต้องม�จ�กโครงสร้�งก�รประก�ศ 
ข�่วดแีบบใหม่ดงัทีก่ล�่วข�้งตน้นี ้แนน่อนเร�ตอ้งใช ้
เครือ่งมือสมัยใหม่เพ่ือใหค้นอืน่ ไดย้นิ ไดฟั้งเร� หรอื
ที่ดีไปกว่�นั้น ก็คือทำ�ให้เสียงพระว�จ�ขององค์ 
พระผูเ้ปน็เจ�้เข�้ถึงทกุคน เปน็ทีเ่ข�้ใจของทกุคน เร� 
(พระศ�สนจกัร) ไมต่อ้งก�รทีจ่ะฟังเพ่ือตวัเร�เอง เร�
ไม่ต้องก�รที่จะเพิ่มพลัง (จำ�นวน) และก�รแผ่ขย�ย
ของอ�ณ�จักร แต่เร�ต้องก�รที่จะรับใช้เพื่อคุณง�ม
คว�มดีของมนุษยช�ติ และเพื่อจัดให้มีที่สำ�หรับ 
“ผู้ทรงเป็นชีวิต”
 การสละตนเองมอบให้แก่พระคริสต์เพ่ือ
คว�มรอดของมนุษย์  เป็นเงื่อนไขพื้นฐ�นของคว�ม
มุ่งมั่นสำ�หรับก�รประก�ศข่�วดี “เรามาในพระนาม
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ศตวรรษของเร� ท่�นคือ คุณพ่อ Don Didimo เจ้�อ�ว�ส
วัด Bassano del Grappa ในบทเขียนของคุณพ่อ  
เต็มไปด้วยคำ�แนะนำ�ที่ดีๆ ม�กม�ย ซึ่งเป็นผลจ�ก
ชีวิตแห่งก�รภ�วน�และก�รรำ�พึงคุณพ่อ Don Didimo 
กล่�วเปรียบเทียบสำ�หรับพวกเร� (พระสงฆ์) ว่�  “พระ
เยซูเจ้าประกาศข่าวดีตอนกลางวัน  แต่ตอนกลางคืน
พระองค์ทรงอธิษฐานภาวนา” ด้วยคำ�พูดเพียงไม่ก่ีคำ�น้ี 
คุณพ่อ Don Didimo กำ�ลังบอกเร�ว่� พระเยซูทรง
ต้องห�ผู้ติดต�ม (อัครส�วก) จ�กพระเจ้� เป็นคว�มจริง
เชน่น้ีเสมอ เร�โดยลำ�พังตนเอง  เร�ไม่อ�จชักชวนใคร
ม�ได้  เร�ต้องห�พวกเข�โดยพระเจ้� เพ่ือพระเจ้� วิธีก�ร 
ท้ังหล�ยจะว่�งเปล่�ถ้�ห�กข�ดร�กฐ�นแห่งก�รภ�วน�  
คำ�พูดต่�งๆ ของคำ�ประก�ศของเร� ต้องชุ่มฉ่ำ�ด้วย
ชีวิตแห่งก�รภ�วน�ของเร�
 พระเยซูเจ้�ทรงประก�ศสอนตอนกล�งวัน  
ตอนกล�งคืนพระองค์ทรงอธิษฐ�นภ�วน� แต่เท่�นี้
ยังไม่พอ  พระองค์ทรงเพ่ิมอีกข้ันหน่ึง  ชีวิตของพระองค์
เปน็หนท�งไปสูไ่มก้�งเขน เปน็ก�รเดนิท�งขึน้ไปกรุง
เยรูซ�เล็ม (ต�มคำ�บันทึกที่น่�ฟังในพระวรส�รของ
นักบุญลูก�)
 พระเยซูเจ้�มิได้ทรงไถ่กู้โลกด้วยคำ�พูดที่
ไพเร�ะน่�ฟัง แต่ด้วยคว�มทุกข์ทรม�น และก�ร
สิน้พระชนม์ของพระองค ์ พระทรม�นของพระองค์
เป็นแหล่งกำ�เนิดแห่งชีวิตที่ไม่เหือดแห้งสำ�หรับโลก
พระทรม�นมอบพลังให้แก่พระว�จ�ของพระองค ์
 องค์พระผู้เป็นเจ้� (พระเยซูเจ้�) ทรงขย�ย
คว�มหม�ยของอุปม�เร่ืองเมล็ดมัสต�ร์ดโดยตรัสถึงกฎ
ธรรมช�ติทีเ่มลด็ข�้วทีถ่กูหว�่นตอ้งตกลงในดนิและ
ต�ย  แตก่ลับเพีม่ผลผลติม�กม�ย (ยน 12:24) กฎนีย้งั
ใชไ้ด้อยูจ่นถึงทกุวนันี ้ และตอ่ไปจนส้ินโลก และเปน็
วิธีก�ร (เช่นเดียวกับธรรมล้ำ�ลึกเร่ืองเมล็ดพืช) ท่ีเป็น 
พ้ืนฐ�นของก�รประก�ศข�่วดแีบบใหม่ ประวตัศิ�สตร์
ได้พิสูจน์เรื่องนี้แล้ว
 เป็นก�รง่�ยที่จะนำ�ประวัติศ�สตร์ของ 
คริสตศ�สน�ม�อ้�งอิงเป็นตัวอย่�งในเร่ืองน้ี เช่นก�ร
ประก�ศข่�วดีในชีวิตของนักบุญเป�โล คว�มสำ�เร็จของ
พันธกิจของนักบุญเป�โลไม่ใช่ม�จ�กโวห�รสละสลวย
หรือก�รอภิบ�ลที่ช�ญฉล�ด แต่เป็นผลจ�กคว�ม

ทุกข์ทรม�น จ�กคว�มเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ 
และก�รร่วมพระทรม�นของพระองค์ (เทียบ 1 คร 
2:1-5 ;  2 คร 11:30; กท 4:12-14) พระองค์ยังตรัสถึง
เคร่ืองหม�ยของโยน�ห์ ซ่ึงหม�ยถึงก�รถูกตรึงก�งเขน
ของพระองค์เพื่อให้คว�มทรม�นของพระองค์ที่ยัง
ข�ดส่ิงใดจะได้ครบบริบูรณ์ (คส 1:24) ทุกยุคทุกสมัย
ของประวัติศ�สตร์ คำ�กล่�วของปิต�จ�รย์ Tertullian 
เป็นจริงเสมอ คำ�กล่�วนี้ก็คือ
             “เลือดของบรรด�มรณสักขี เป็นเมล็ดพันธุ์
ของคริสตชน” (Sanguis martyrum semen chris 
tianorum)
 นักบุญออกัสตินกล่�วเร่ืองเดียวกันอย่�งน่�ฟัง
ม�กกว่�อีกเม่ือท่�นอธิบ�ยเร่ืองท่ีนักบุญเปโตรรับมอบ
อำ�น�จจ�กพระเยซูเจ้�ให้ปกครองพระศ�สนจักร และจะ
ต้องเป็นมรณสักขีด้วย (ยน 21:18-19) นักบุญออกัสติน 
กล่�วเสริมว่� พระว�จ�ของพระเยซูเจ้�ท่ีว่� “จงดูแล 
ลูกแกะของเร�เถิด” (ยน 21:16) หม�ยถึง จงพร้อมท่ีจะ
ต้องลำ�บ�ก ถูกทรม�นเพื่อคริสตชน เช่นเดียวกับ 
คุณแม่ท่ีให้กำ�เนิดบุตรก็ย่อมต้องเจ็บปวด ก�รให้กำ�เนิด
ย่อมมีคว�มเจ็บปวดต�มม� ก�รให้กำ�เนิดเป็นคว�ม 
เจ็บปวด ก�รเปน็ครสิตชนเปน็ก�รบงัเกดิ (จงึตอ้งเจบ็
ปวด) ใหเ้ร�ทบทวนอกีครัง้ดว้ยคำ�พดูของพระอ�จ�รย์
ท่ีว่� “อ�ณ�จักรสวรรค์ต้องก�รคว�มอดทน และคว�ม
พย�ย�ม” (มธ 11:12 ; ลก 16:16) และคว�มอดทน 
คว�มพย�ย�มนี ้กค็อืคว�มทกุขท์รม�น คอืไมก้�งเขน 
เร�ไม่อ�จให้ชีวิตแก่คนอื่นได้โดยไม่สละชีวิตของ
ตนเองก่อน
 กระบวนก�รสละตนเองที่อธิบ�ยม�นี้ แท้ 
ที่จริงก็คือ ก�รสละชีวิตของตน และในบริบทนี้ 
ให้เร�รำ�ลึกถึงพระว�จ�ของพระผู้ไถ่กู้ของเร�ที่ว่� 

 “ผู้ใดเสียชีวิตของตนเพราะเรา 

 และเพราะข่าวดี ก็จะรักษาชีวิตได้” 

 (มก 8:35)    

(อ่�นต่อเดือนหน้�)
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คริสต ์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตร� ดุษฎีเมธ�

 ผู้เขียนอย�กเร่ิมต้นด้วยก�รถ�มคำ�ถ�มว่�  

ในแต่ละวันที่เร�ใช้ชีวิต เร�ใช้คำ�ว่�  “ทำ�ไม”  กันบ�้ง

หรือไม่ และเป็นก�รถ�ม  “ทำ�ไม”  กันในแบบใด  

แบบแรก เป็นก�รพูด “ทำ�ไม” ของคนที่

ตอ้งก�รเหตแุละผล  ตอ้งก�รรู ้ ตอ้งก�รทร�บถงึทีม่�

ท่ีไป  ต้องก�รห�ส�เหตุของปัญห�และต้องก�รรู้ต้นเหตุ

ของก�รเริ่มต้นของสิ่งต่�งๆ อย่�งแท้จริงๆ จึงเป็น

ที่ม�ของก�รถ�ม “คำ�ถ�ม” ขึ้น  

ตัวอย่�งเช่น เซอร์ ไอแซค นิวตัน นัก 

วิทย�ศ�สตร์ที่สังเกตว่� “ทำ�ไม วัตถุต่�งๆ จึงตกลง

ม�ยังพืน้ดนิเสมอ ทำ�ไมไมม่วีตัถใุดเมือ่ตกลงม�แลว้

ลอยขึ้นฟ้�”  ด้วยก�รสังเกตและก�รตั้งคำ�ถ�มดัง

กล่�ว เข�จึงแสวงห�คำ�ตอบ จนเป็นที่ม�ของก�ร

สร�้งกฎแห่งแรงโน้มถ่วงของโลก  

เมื่อ CEO เห็นว่�ยอดข�ยของในบริษัท

ของตนเองตกตำ�่ลง จงึเร่ิมตัง้ขอ้สงสัยว�่เกดิอะไรขึน้ 

“ทำ�ไมยอดก�รสั่งซื้อของของลูกค้�จึงตกลงอย่�ง

ม�ก” จึงได้นัดประชุมผู้บริห�รและคณะทำ�ง�น เพื่อ

ร่วมกันห�เหตุว่� เป็นเพร�ะอะไรท่ีทำ�ให้เกิดเหตุก�รณ์

เช่นนี้ขึ้น และจะทำ�อย�่งไรต่อไปดี

ก�รเริ่มต้นด้วยก�รตั้ง “ทำาไม” ในตัวอย�่ง

ข�้งต้น เป็นก�รพย�ย�มห�เหตุ  เพื่อให้รู้ผล เป็นก�ร

กระตุ้นให้เกิดก�รคิดต่อ คิดแก้ไข  ต้ังใจมุ่งค้นห�ให้ได้

ม�ซึ่งคำ�ตอบ ได้คว�มรู้ใหม่ขึ้นม�  

เป็นก�รถ�ม “ทำ�ไม” ท่ีต้องก�ร “ฟัง”  คำ�ตอบ

อย่�งแท้จริง พร้อมเปิดต� เปิดหู ท่ีจะสังเกต  ฟัง ให้ได้

คว�มคดิ หรอืเพื่อใหไ้ดค้ำ�ตอบ ให้พน้จ�กคว�มมดืสู่

คว�มสว่�งกันต่อไป  

เรยีกไดว้�่ เปน็ “ทำ�ไม” ทีก่อ่ใหเ้กดิ “ปญัญา”  

คุ้มค่�กับเวล�ท่ีเสียไปกับก�รคิด ก�รค้น  

ก�รห�

แบบที่สอง เป็นก�รพูด “ทำาไม” ของคนที่มี

แต่เหตุผลของตนเอง แต่ไม่พร้อมฟังเหตุผลของใคร  

ป�กกเ็อย่ว�่ “อยากรูว้า่...ทำาไม...” ป�กกถ็�มว�่ “ทำาไม

ถึง...บอกมาสิ...” แต่เม่ือผู้ตอบตอบกลับม�  กลับ “ไม่

ฟัง” “ไม่รับรู้” “ไม่เข้าใจ” และ “ไม่พยายามที่จะ

เข้าใจ” ใดๆ ทั้งสิ้น

เป็นก�รถ�มที่ดูเสมือนต้องก�รให้คนฟัง

ตอบ ผู้ถ�มมีก�รน่ิง เพ่ือรอฟัง แต่เม่ือได้รับคำ�ตอบของ

ผูต้อบแลว้ต้องรบีโต้กลบัทนัควนั และมองว�่คำ�ตอบ 

ทีไ่ดร้บัฟงันัน้เปน็เพยีง “คำาแกตั้ว”  ในคว�มรูส้กึของ  

“ผู้ถ�ม” หรือ “คำาโกหก” ท่ีไม่มีนำ�้หนัก เพียงแค่แก้ต่�ง 

ก�รถ�มทำ�ไมดังกล่�ว จึงเป็นก�รถ�ม “ทำ�ไม”  

เพ่ือสร้�งให้เกิดก�รโต้เถียง ก�รถ�มเพ่ือให้อีกฝ่�ยจนมุม 

พูดเพื่อให้เกิดรู้สึกผิด พูดเพร�ะผู้พูดนั้นอยู่ในภ�วะ

ของคว�มโกรธ คว�มขุ่นมัว 

จึงมักเป็นคำ�พูดทำ�ไมในลักษณะดังนี้

“ไม่เข้าใจเลย...บอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ทำา  

ทำาไม...?ทำ�ไม !...
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ไม่ให้ยุ่ง ไม่ให้เข้าไป แล้วไปยุ่งทำาไม.....”

“บอกมาสิ เกิดอะไรเนี่ย ทำาไมจึงเกิดเรื่อง

แบบนี้ขึ้นมาได้...ทำาไม....”  

เสียงคำ�ถ�มท่ีดัง ค�ดให้คนพูด ค้ันให้คนตอบ 

...เม่ือได้ฟังก�รตอบกลับยังไม่ทันฟังจบ...กลับสวนกลับ

ต่อไปว่� “ไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะ...ไม่อยากฟัง... 

บอกแล้ว...เตอืนแลว้ ใชไ่หมวา่...” “คดิไดอ้ยา่งไรนี.่..

ใครบอก...ทำาไมไม่ปรึกษากัน...”

สถ�นก�รณ์ของก�รถ�ม “ทำ�ไม” ในแบบที่

สองนี้ จึงเป็นก�รพูดที่เหมือนจะต้องก�รแก้ปัญห� 

เหมือนต้องก�รจะรู้ เหมือนต้องก�รได้รับคำ�ตอบ

 แต่...กลับไม่เคยใจเย็น หรือ เปิดใจที่จะฟัง

เพือ่ใหเ้กิดก�ร “แก้ไข”  ให้ตรงจดุอย่�งแทจ้ริง เพร�ะ

มัวแต่เสียเวล�กับก�รมองว่�คนอื่นเอ�แต่  “แก้ตัว”

ถ�มหรือพูด “ทำ�ไม” เพียงหวังเพื่อตำ�หนิ

และพูดว่�ต่อๆๆๆ ไป พูดเพ่ือให้อีกฝ่�ยต้องยอมจำ�นน

กบัคว�มคดิของผูถ้�ม หรือตอ้งฟังคำ�ตอบและทำ�ต�ม

คำ�ตอบของผู้ถ�มเพียงเท่�นั้น

ยิ่งตอบม�ก ยิ่งกล�ยเป็นเหมือนแก้ตัว หรือ 

ตั้งคำ�ถ�มเพื่อให้คนอื่นจนมุมจนต้องโกหกเพื่อตอบ

ออกม�อย่�งข้�งๆ  คูๆ  บ�้ง หรือ  

ปัญห�...จึงคงเป็นปัญห� เป็นเรื่องให้ได้

ปวดหัว ปวดใจกันต่อไป ทั้งสองฝ�่ย

“ทำ�ไม” ในแบบที่สองนี้ จึงกล�ยเป็นก�ร

สร้�งปัญห�ซ้อนปัญห� ขึ้นม�อย�่งไม่ตั้งใจ สุดท�้ย 

ผู้ถ�มกลับกล�ยต้องเป็นผู้สะส�ง เม่ือสงบสติ หลังจ�ก

เสียสติ  เสียอ�รมณ์ของตนเองลงไปให้ได้ก่อน   

แบบที่สาม  เป็นก�รพูด  “ทำ�ไม”  ที่ไม่รู้ว�่

จะพดูไป “ทำ�ไม”  เหมอืนจะเปน็คำ�ถ�ม แตก่ลบัไมใ่ช่

คำ�ถ�ม เพร�ะเป็นก�รพูดที่ไม่ต้องก�รคำ�ตอบใดๆ  

จ�กใคร

“ทำาไมฝนตอ้งตกวนันีด้ว้ย  ตอนนีด้ว้ยนา้...

จะกลับทีไร ตกได้ตกดี...ทำาไมนะ...ทำาไม”  

 “ทำาไมกรุงเทพรถติดจัง มันจะติดอะไรกัน

นักกันหนาเนี่ย...”  

“ทำาไมต้องเป็นเราด้วย...ทำาไมเขาถึงทำากับ

เราอย่างนี้”

เคยต้ังคำ�ถ�มกลับกับตนเองใหมว่�  ถ�ม

คำ�ถ�ม “ทำ�ไม” เหล่�นี้กันไป “ทำ�ไม” เพื่ออะไรกัน

คนฟังประโยคเหล่�นี้ อย่�ได้เผลอตอบเป็น

อันข�ด...อ�จมีเรื่องกันต่อได้ทีเดียว  

เพร�ะคนพูด “ทำ�ไม” ในแบบที่ส�มนี้ เพียง

เพื่อต้องก�ร “บ่น...และบ่น” หรือ เพร�ะเพียงคนพูด

นั้น ไม่ยอมรับสภ�พคว�มเป็นจริงที่มัน “เป็น เป็น” 

ทัง้ทีรู่แ้กใ่จ แต่หลกีทีจ่ะรบั เลีย่งทีจ่ะรู ้จงึขอเพยีงให้

ได้บ่นหรือบ่นไปวันๆ  

ไมเ่กดิทัง้ก�รแกป้ญัห� ไมเ่กดิปญัญ�ใดๆ มี

แตร่อคอย  และรอคอย ว�่เมือ่ไหรใ่คร อะไร จะเปลีย่น

ไปต�มที่ตนเองนั้นต้องก�ร โดยที่ตนเอง ไม่ได้คิดจะ

ทำ�อะไรขึ้นม�

ท้ังท่ีบ�งอย่�ง เพียงแค่ยอมรับและมองสภ�พ

ท่ีเป็น อย่�งท่ีเป็น ไม่ใช่อย่�งท่ีควรเป็น หรือใจเร�ค�ดหวัง

ให้เป็น เพียงเท่�นี้ เร�ก็จะเย็นใจ 

หรือห�กปัญห�ใดเร�พอจะทำ�อะไรได้ ก็ลอง 

จดัก�รทำ�ด ูเรือ่งใดทีต่อ้งก�รใหอ้กีฝ�่ยเกดิพฤตกิรรม

ทีเ่หม�ะสม แทนทีจ่ะใช้ประโยคทำ�ไม ใหไ้มเ่ข�้ใจกนั 

เปลีย่นเปน็ก�รพดูจ�สือ่ส�รกนัดีๆ   อย�่งตรงประเดน็ 

บอกถึงคว�มปร�รถน�ของตนเองที่ต้องก�รให้อีก

ฝ่�ยดำ�เนินก�รหรือจัดก�รอย่�งไรต่อสิ่งนั้น 

 เพยีงเท�่นี.้..คว�มอดึอดัใจ คว�มคบัขอ้งใจ

ดังกล่�ว ก็สล�ยไปได้โดยง่�ย ไม่ต้องสิ้นเปลือง

พลังง�น สิ้นเปลืองเวล�ในก�รบ่นลอยๆ ไปวันๆ 

ลองทบทวนตนเองกนัใหด้วี�่ ชวีติแตล่ะวนั

ของเร�นั้น เร�ส�ม�รถ ลด ละ เลิก “ทำาไม” แบบใด 

เพื่อทำ�ให้ชีวิตดีขึ้น อยู่อย่�งไม่เกิดปัญห� และควร

เพิ่มหรือใช้ “ทำาไม” แบบใด เพื่อให้ชีวิตดีขึ้น อย่าง

เกิดปัญญากัน

มาถึงตรงนี้แล้ว ผู้อ่านคงเข้าใจแล้วสิว่า  

ผูเ้ขยีน ต้ังหวัขอ้ “ทำาไม” ต้ังสาม  “ทำาไม”  ไป  “ทำาไม”
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ซ่อนไว้ ในจังหวะชีวิต
คุณพ่ออนุช� ไชยเดช

 ผมไม่รู้จะเริ่มอย่�งไร แต่รู้ว่�เรื่องนี้ผม

คงต้องบอกกับคุณวันหนึ่ง....

 น�นม�แล้วทีห่นงัสอืเล่มนีว้�งอยู่บนโตะ๊

ของผม เป็นหนังสือที่ดึงดูดคว�มสนใจของผม

ตั้งแต่แรกเห็น ผมไม่ได้เป็นพวกหมกมุ่น หรือ

สนใจอยู่แต่กับเร่ืองเกินจริง แต่ด้วยคว�มสงสัย

ใครรู่ข้องผูค้นรว่มช�ต ิทีส่อบถ�มเข�้ม�เปน็พกัๆ 

มันเป็นเรื่องที่ผมส�ละวนอยู่กับก�รห�คำ�ตอบ

ม�กกว่� และก็พ�ผมม�พบคำ�ตอบที่นี่

 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่คงเป็นนำ้�พระทัย

ของพระที่เร�พูดกัน มันคือคว�มเชื่อ หรือไม่เชื่อ

E X O R C I S M
เรื่องผีนั่นเอง มันคือจุดยืนต่อคำ�ตอบที่ว่� แล้ว

พระศ�สนจักรดำ�เนินก�รเรื่องเหล่�นี้อย่�งไร 

เหมือนท่ีหล�ยคนชอบบอกว่� คนในยุคปัจจุบัน

ให้ลูกเรียนหนังสือกับจอทีวี แล้วในที่สุดจอทีวีก็

สอนในแบบนักโฆษณ�ประช�สัมพันธ์ จะพูด

ภ�ษ�ช�วบ้�นก็คือ เข�ม�ข�ยของ เหมือนกัน

ภ�พยนตร์ปร�บผี ท่ีมีบ�งอย่�งจริง มีบ�งอย่�งใส่สี

ตีไข่ และมีบ�งอย่�งข�ยของเช่นกัน เร�ไม่ได้ให้

ภ�พยนตร์ตอบคำ�ถ�ม แต่เร�ให้ภ�พยนตร์ทำ�ให้

เร�เกิดคำ�ถ�มต่�งห�ก

 EXORCISM คือหนังสือเล่มนั้น ในปก

ยังโรยว่�พิมพ์คร้ังท่ี 2 เขียนโดยบาทหลวงโจเซ  

ฟรังซิสโก ซี เซียควิลา (Fr.Jose Francisco C. 

Syquia มีตำ�แหน่งพ่วงท้�ยอย่�งเป็นท�งก�ร คือ 

ผู้จัดก�รสำ�นักง�นปร�บผีแห่งอัครสังฆมณฑล

มะนิล� ประเทศฟิลิปปินส์ แทนที่จะได้รับคว�ม

กระจ่�งคว�มสงสัยของผมเพิ่มม�อีกสองเท่�ตัว 

รวมทั้งคำ�ห้อยท้�ยหน้�ปกที่บอกว่� พร้อมด้วย

พิธีกรรมก�รปร�บผีในแบบโรมัน รวมท้ังก�รรับมือ

กับกรณีต่�งๆ มันมีจริง ในขณะท่ีผมคล�ยคว�ม

สงสัยเรื่องจริง ไม่จริง ผมกลับมีคว�มสงสัยใหม่ 

แล้วเข�ปฏิบัติต่อเรื่องนี้กันอย่�งไร

  ผมพกหนังสือเล่มน้ีระหว่�งเดินไปทำ�นู่น

ทำ�นี ่เวล�ว�่งกห็ยบิมนัขึน้ม�อ�่น เวล�ไมว่�่งกไ็ว้

ข้�งๆ ก�ย จนเป็นที่สังเกตของส�มเณรช�ว

ฟิลิปปินส์คนล่�สุดที่ม�อยู่ร่วมใช้ชีวิตกับเร�ที่นี่ 

เข�มีชื่อว่� ริชาร์ด 

ไล่ ผี ไป ไหน. . .

ยิ่งพระศาสนจักรพยายามพาเรากลับ
ไปสู่ความเชื่อและความดีมากเพียงไร 
ปีศาจยิ่งต้องออกแรงพาเราไปยัง
ขุมนรก แห่งความหยาบช้ามากขึ้นเท่านั้น
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 ริช�ร์ด อยู่ในสังฆมณฑลซ�นโจเซ ดูจะ

ช�ตินิยมนิดหน่อย วันแรกที่พวกเข�ม�เร�ก็รู้ว่�

เข�รักดนตรี และมีคว�มส�ม�รถในก�รเป่�ฟรุต 

เป็นพิเศษ เย็นๆ หลังจ�กมื้ออ�ห�รแล้วผมมักจะ

เดินไปท่ีบ้�นท่ีพวกน้องๆ ส�มเณรพัก หยิบกีต้�ร์

ข้ึนม� พร้อมกับเสียงฟรุตของริช�ร์ด และเสียงร้อง

บ้�พลังของมาร์คจ�กเก�หลี ผมต้ังช่ือวงเลียนแบบ

นักร้องคนหนึ่งว�่ เร�น่�จะมีชื่อวงว่� ริ-ช�-ม�ร์ค 

(เลียนแบบช่ือชองริช�ร์ด ม�ร์ค อดีตนักร้องดังท่ีเคย

มีผลง�นที่นักฟังเพลงช�วไทย และทั่วโลกรู้จักดี 

Right wait Thing) วนัหนึง่รชิ�รด์ถ�มผมขึน้ม�ว�่ 

คณุพอ่สนใจหนงัสอืเล่มนีห้รอื ผูเ้ขยีนคอือ�จ�รย์

ของผมเอง 

 ผมน่ังคุยกับริช�ร์ด พอสรุปใจคว�มสำ�คัญ

เก่ียวกับเร่ืองก�รปร�บผี (EXORCISM) ได้คว�มว่� 

ใครที่ จะ เรี ยนเรื่ องพวกนี้ ได้ต้องมีพระพร 

พระหรรษท�น (Grace) พิเศษ วิช�ที่เรียนคือ 

Demonology เป็นศ�สตร์และศิลป์เกี่ยวกับก�ร

ปร�บผีโดยเฉพ�ะในประเทศฟิลิปปินส์ ทำ�ก�ร

อภิบ�ลเรื่องนี้ด้วยก�รให้หนึ่งสังฆมณฑลมี  

พระสงฆ์ที่รับผิดชอบเรื่องนี้หนึ่งองค์ และมี

หน่วยง�นกล�งอยู่ท่ีมะนิล� ซ่ึงคุณพ่อโจเซท่ีเขียน

หนังสือเล่มนี้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบอยู่

 คุณพ่อเองเขียนหนังสือในลักษณะนี้ 

ม� 4 เล่มแล้ว ได้รับก�รตีพิมพ์ซ้ำ�หล�ยๆ รอบใน

บ�งเล่ม และเป็นผู้บรรย�ยพิเศษ ส่วนหน้�ที่ใน

ก�รขับไล่ปีศ�จน้ัน บ�งกรณีต้องใช้เวล�ม�กทีเดียว 

ส่วนวิธีที่ใช้เป็นไปต�มจ�รีตของโรมัน ค�ทอลิก 

อย�่งถูกต้องไม่ผิดเพี้ยน 

 ผมถ�มว่� ในกรณีของภ�พยนตร์เรื่อง

เดอะไรท์ ที่เม่ือคุณพ่อไล่ผีและผีเข้�สิงคุณพ่อนี่

เป็นไปได้ไหม คำ�ตอบคือ เมื่อคนที่ขับไล่ผีอยู่ใน

ภ�วะจิตตกต่ำ�เป็นไปได้ท้ังส้ิน หรือก�รท่ีผีย้อน

กลับม�ทำ�ร�้ยคนไล่ผี ผมถ�มต่อไปอีกว่� สรุปว�่

เร�เช่ือว่�ผีมีจริงละสิ คำ�ตอบคือ ส่ิงท่ีเช่ือคือ 

Falling Angel เทวด�ตกสวรรค ์หรอืปศี�จนัน่เอง 

ปีศ�จย่อมไม่ปร�รถน�ให้มนุษย์นั้นได้กลับไปอยู่

กับพระเจ้�อยู่แล้ว 

 ผมถ�มคำ�ถ�มสดุท้�ยว�่ เร�พอมสีทิธิจ์ะ

ลงร�ยละเอียดถึงวิธีก�ร ได้ม�กน้อยแค่ไหน ก�ร

รักษ�ผู้ป่วยที่ถูกผีสิง เป็นกรณีๆ (case by case) 

ไม่ง่�ย และต้องใช้พระพรพิเศษ ไม่ส�ม�รถอัดวิดีโอ 

หรอือดัเสยีงได ้ถอืว�่เปน็คว�มลบั รชิ�รด์ถ�มผม

ว่�คุณพ่ออย�กคุยกับคุณพ่อโจเซไหม? เข�เป็น

อ�จ�รย์ของผมเอง ผมบอกว่� อย�กสิ...วันหนึ่ง

เร�อ�จมโีอก�สไดค้ยุกนั ส�มเณรฟลิปิปนิสอ์กีคน

ทีน่ัง่สนทน�รว่มโตะ๊ในวนันัน้ถ�มผมว�่ “คณุพอ่

อย�กเป็นพระสงฆ์ที่ไล่ผีหรือ...” ผมยิ้มและตอบ

ไปว่� “ไม่ดีกว่�...”

 ผมไม่รู้จะจบอย่�งไร แต่ผมรู้ว่� คว�มมืดดำ�

ที่มีอยู่ในโลก คว�มบ�ปร้�ยก�จที่มนุษย์ปฏิบัติ 

ต่อกัน บ�งทีจุดตั้งต้นมันม�จ�กดวงต�คู่เดียวกัน

ของเทวด�ทีต่กลงม�จ�กสวรรค ์วนิ�ทตีอ่จ�กนัน้

เข�ก็เริ่มเล่นบท ไม่อย�กเห็นใครได้ดีอีกต่อไป

 บ�งทเีรือ่งไลผ่ไีมใ่ชเ่รือ่งไกลตวั หรอืเรือ่ง

กระแสเรียกพิเศษของใครเลย บ�งทีเร�อ�จต้อง

ขับไล่พยศชั่วในตนทุกวี่วันไม่จบสิ้น ตร�บใดท่ี

ม�รร้�ยยังวนเวียนอยู่ในโลก ย่ิงพระศ�สนจักร

พย�ย�มพ�เร�กลบัไปสูค่ว�มเชือ่และคว�มดมี�ก

เพียงไร ปีศ�จยิ่งต้องออกแรงพ�เร�ไปยังขุมนรก

แห่งคว�มหย�บช้�ม�กขึ้นเท่�นั้น

 ไมม่คีำ�ไหนทีจ่ะสรปุเรือ่งร�วเหล�่นีไ้ดด้ี

เท่�กับ สู้ต่อไป เร�จะอยู่กับเจ้�จนสิ้นพิภพ
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

เรื่องศ�สนสัมพันธ์ ณ วันนี้ เป็นประเด็นที่สำ�คัญยิ่งชนิดสุดร้อน (HOT 

ISSUE) ก็ว่�ได้จึงจำ�เป็นเร่งด่วนที่เร�จะต้องเห็น-หันและให้คว�มสำ�คัญกันจริงๆ 

โดยพ�กนัม�รว่มมอืรว่มใจผนกึพลังธรรมพลังใจในระหว�่งศ�สนกิของศ�สน�ต�่งๆ  

เพื่อหนุนนำ�ทำ�ให้คว�มสุกใสของศ�สนธรรมและศีลธรรมในแต่ละศ�สน�ได้ส่อง

ประก�ยฉ�ยแสงให้เจิดจ้�ไปสู่ที่มืดมิดมัวหมองด้วยสิ่งอสัตย์อธรรมและบ�ปกรรม

หรือกิเลสมลทินส�รพัดในโลกยุคปัจจุบันของเร� 

 ทศันคตถูิกตอ้งดงี�มทีม่ตีอ่ศ�สน�ของเร�  ยอ่มเป็นเหตผุลสนบัสนนุให้เร�

ใช้เป็นทัศนคติประเภทเดียวกันท่ีเร�พึงมีต่อทุกศ�สน� ส่วนทัศนคติเก่�ๆ ท่ีเร�มัก

คิดว�่ศ�สน�ของเร�เท่�นั้นยอดเยี่ยมชนิดที่ศ�สน�อื่นเทียบเทียมไม่ได้  มิหนำ�ซ้ำ�ยัง

กระหน่ำ�ซ้ำ�เติมอีกว่� ศ�สน�ที่ไม่เท่�เทียมกับของตนนั้นเป็นศ�สน�เท็จเทียมและ

งมง�ยอย�่งสิ้นเชิง

 ถ้�บอกว่�ศ�สน�นั้นเท็จเทียมงมง�ยต�มไปด้วย ก็เท่�กับเร�กล่�วห�ว่�

ศ�สนิกชนของศ�สน�นั้นเท็จเทียมงมง�ยซึ่งนับเป็นสิ่งที่ไม่บังควร และบดบังรังสี

แหง่คณุง�มคว�มดทีีม่อียู่ในแตล่ะศ�สน�  ท่ีไดส้ร้�งสรรค์และสัง่สมม�น�น  ซึง่บ�ง

ศ�สน�ก็นับได้เป็นพันๆ ปี

 ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่เร�จะเร่ิมทำ�ศ�สนสัมพันธ์นั้น ห�กศ�สนิกจะพึงชำ�ระ

จิตใจให้ปร�ศจ�กทัศนะที่เป็นอคติในชุดทำ�นองนี้จนหมดจดจ�กจิตใจของเร�ให้ได้

เสียก่อน

 ง�นด�้นศ�สนสมัพนัธน์บัเป็นพันธกจิสร้�งส�นเสวน�ธรรม  ผู้ท่ีจะทำ�ง�น

ด้�นนี้ให้มีผลดีง�มต�มม� จึงจำ�เป็นต้องฝึกตนให้เป็นคนดีมีธรรมหรือเที่ยงธรรม  

ให้เป็นบรรทัดฐ�นด่�นแรกหรือบันไดข้ันแรกท่ีจะก้�วไปในกระบวนก�รศ�สนสัมพันธ์

ในก้�วขั้นหรือระดับต่อๆ ไปอย่�งไม่มีปัญห�ค�ใจ

 เม่ือท้ังสองฝ่�ยปลดเปล้ืองอคติต่อกันได้แล้ว ก็ง่�ยท่ีจะส�นเสวน�ธรรมต่อกัน

ด้วยจิตใจที่เปิดกว้�งเป็นอิสระปร�ศจ�กมลภ�วะของอคติใดๆ

ศ า ส น สั ม พั น ธ์ณ วันนี้
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 ตัวอย่�งเช่นพี่น้องช�วพุทธยึดหลักก�รของธรรม�ธิษฐ�น ถือองค์ธรรมะ

หรอืสจัธรรมเปน็ทีต่ัง้อยู่ตอ่หน้� กบัช�วคริสต/์ค�ทอลกิท่ีเช่ือถอืในองค์พระเจ�้เป็น

บคุล�ธษิฐ�น ทัง้สองฝ�่ยกต็อ้งสร�้งสรรคส์�นเสวน�ธรรมใหส้อดคลอ้งต�มบรบิท

ศ�สน�ของตนโดยเค�รพคว�มต่�งของกัน

 กติก�ที่สำ�คัญประก�รหนึ่งที่เร�จะต้องตระหนักถึงอยู่เสมอในก�รทำ� 

ศ�สนสัมพันธ์น้ันก็คือ ก�รเค�รพคว�มต่�งของกันและกันน่ีแหละ ท้ังน้ีจะทำ�ให้ 

คว�มต่�งน้ันเกดิผลดใีนแงเ่สรมิสร�้ง แทนทีจ่ะนำ�ม�ซึง่คว�มขดัแยง้กนั  อนึง่ ถ�้เร�

เชื่อไปว่�มันเหมือนกันทั้งหมด มันก็จะไม่มีอะไรที่จะม�เร้�ใจเร�ให้เข้�สู่วงเสวน�

เพื่อแสวงห�อะไรใหม่ๆ

 ศ�สน�เป็นสิ่งที่เกิดม�จ�กใจที่เลื่อมใสศรัทธ�  ที่เทิดทูนไว้ ณ เบื้องสูง ซึ่ง

เร�พงึเข�้ใจและใหเ้กยีรตใินศ�สน�ของกนัและกนัไวเ้ปน็เบือ้งตน้ดว้ยเหตผุลดงักล�่ว

 ยิ่งกว่�นั้น  ก�รเสวน�น่�จะเตือนใจเร�ว่�  เรื่องของพระเจ�้ (บุคล�ธิษฐ�น) 

หรือว่�องค์สัจธรรม (ธรรม�ธิษฐ�น) น้ัน ต่อให้เร�แสวงห�ไปช่ัวชีวิตก็ไม่มีวันจบส้ิน  

ห�กแตจ่ะตอ้งดำ�เนนิตอ่เนือ่งเรือ่ยไปจ�กรุ่นสูรุ่่นอย�่งไมรู้่สิน้สดุสำ�หรับมวลมนษุย์

ผู้มีจิตใจใฝ่แสวงห�คว�มลึกซึ้งให้กับตนเองอยู่เสมอ

 เสรีภ�พในก�รนับถือศ�สน�  ทำ�ให้เร�ส�ม�รถเลือกเชื่อเลื่อมใสในศ�สน�

ที่ตนศรัทธ�นับถือ ถือต�มหรือปฏิบัติต�มด้วยคว�มสมัครใจและเต็มใจ 

 ก�รแสดงออกในก�รนับถือศ�สน�จึงน่�จะเป็นไปในลักษณะก�รแสวงห�

คว�มลึกซึ้งในสัจธรรมหรือก�รสร้�งสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้�ท่ีเร�เค�รพนบไหว้

บชู�และเทดิทนูไวใ้หเ้ปน็ทีย่ดึเหนีย่วท�งใจ  ทีพ่ึง่ในก�รแกไ้ขเยยีวย�จติวญิญ�ณและ

เป็นที่นำ�ม�ซึ่งสันติสุขในจิตใจและสันติภ�พในโลกอันประกอบด้วยธรรมช�ติและ

มนุษยช�ติผู้นับถือน�น�ศ�สน�.

ถา้บอกว่าศาสนานั้นเท็จเทียมงมงายตามไปด้วย  ก็เท่ากับ

เรากล่าวหาว่าศาสนิกชนของศาสนานั้นเท็จเทียมงมงาย

ซ่ึงนับเป็นส่ิงท่ีไม่บังควร และบดบังรังสีแห่งคุณงามความดี

ที่มีอยู่ในแต่ละศาสนา
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บัญญัติศัพท์

ต่อจ�กเดือนที่แล้ว

อ่�นต่อเดือนหน้�

 bibliolatry   = ก�รบูช�พระคัมภีร์ (แบบลุ่มหลง)

 binitarianism  =   ลัทธิทวิเอกภ�พ (เชื่อเพียงสองพระบุคคลในพระเจ�้)

 biretta   =  หมวกบีเร็ตต�

 bishop   =   พระสังฆร�ช  มุขน�ยกมิสซัง

 archbishop   =   พระอัครสังฆร�ช

 auxiliary bishop  =   พระสังฆร�ชผู้ช่วย 

 bishop emeritus      =   พระสังฆร�ชกิตติคุณ 

 bishop in partibus infidelium =   พระสังฆร�ชประจำ�เขตเทียบสังฆมณฑล

 bishopric   =    ตำ�แหน่งพระสังฆร�ช

 Bishops’ Conference  =   สภ�พระสังฆร�ช

 coadjutor bishop  =   พระสังฆร�ชรอง พระสังฆร�ชผู้มีสิทธิ์สืบตำ�แหน่ง

 suffraagan   bishop  =   พระสังฆร�ชปริสังฆมณฑล 

 metropolitan bishop   =   พระอัครสังฆร�ช (ประจำ�อัครสังฆมณฑล)

 titular bishop  =    พระสังฆร�ชเกียรติน�ม

 Black Madonna  =   รูปแม่พระฉวีดำ�

 black Mass   =   1. มิสซ�อุทิศแก่ผู้ล่วงลับ (ในอดีตใช้อ�ภรณ์สีดำ�

            2.พิธีบูช�ปีศ�จ 

 blasphemy   = พูดจ�ดูหมิ่นพระเจ้�

 blessed   = 1. ของเสก  2. ผู้มีบุญ  3. ผู้ทรงบุญร�ศี

 Blessed Sacrament, the = ศีลมห�สนิท

 Blessed Trinity, the  = พระตรีเอกภ�พ

 Blessed Virgin Mary, the = พระน�งพรหมจ�รีม�รีย์

 blessing   = ก�รเสก ก�รอวยพร

 papal  blessing  = พรพระสันตะป�ป� ก�รอวยพรที่พระสันตะป�ป�ประท�น

 bliss    = คว�มสุขในสวรรค์ ปีติสุข อ�นันทสุข

 body   =    1. ร่�งก�ย     2. องค์กร

 Body of Christ, the  = พระก�ยพระคริสตเจ้�
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โรงเรียนตั้งอยู่ที่ ตำ�บลพันท้�ยนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรส�คร 

ผู้สนใจติดต่อขอทร�บข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรก�ร 

อ�ค�ร The Trinity โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภ�ษ�อังกฤษ จ.สมุทรส�คร 

โทร 08-0101-2552 หรือที่ http://www.assumption.ac.th/rama2/

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภ�ษ�อังกฤษ 

เป็นโรงเรียนเปิดใหม่ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์ค�เบรียลแห่งประเทศไทย 

เปิดสอนต�มหลักสูตรกระทรวงศึกษ�ธิก�รเป็นภ�ษ�อังกฤษ (English Program: EP)

ในปีก�รศึกษ� 2555 จัดก�รเรียนก�รสอนเป็นปีก�รศึกษ�แรก 

มีนักเรียนทั้งหมด 4 ระดับชั้น คือ ประถมศึกษ�ปีที่ 1 ประถมศึกษ�ปีที่ 4 

มัธยมศึกษ�ปีที่ 1 และมัธยมศึกษ�ปีที่ 4

เรียนกับทีมครูต่�งช�ติเจ้�ของภ�ษ�ในหล�ยร�ยวิช� 

“เรียนอย่างมีความสุข ประสบความสำาเร็จในชีวิต”

ASSUMPTION COLLEGE
English Program (EP) at Rama II Campus
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภ�ษ�อังกฤษ (แคมปัสพระร�ม 2)

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม    
90/1 ซ.ส�ทร 11 เขตย�นน�ว� กรุงเทพฯ 10120

โทร 0-2675-6970-84 โทรส�ร 0-2212-2310

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม
26 ซ.เจริญกรุง 40 เขตบ�งรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร 0-2630-7111-25 โทรส�ร 0-2237-7769

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภ�ษ�อังกฤษ 
52 ถ.เจษฎ�วิถี ต.พันท้�ยนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรส�คร 74000

โทร. 08-0101-2552
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ไ ต่ ต า ม โ ค้ ง ต ะ วั น
นริศ มณีข�ว

 เรื่องร�วก�รต�ยจ�กไปของผู้คน ทั้งเด็ก

เลก็ วยัรุน่ คนหนุม่ส�ว ผูใ้หญ ่ผูอ้�วโุสทีผ่มรูจ้กั...

รวมทัง้คำ�ถ�มของญ�ตผิูเ้สยีชวีติหล�ยคนทีพ่ดูว�่ 

“พี่ๆ...แล้วน้องของหนูจะได้ไปอยู่กับพระเจ้า

ไหม?” “คณุยายจากไปแลว้ ผมคดิถงึคณุยายมาก 

จะติดต่อกันได้ไหม?” ทำ�ให้ผมครุ่นคิด และผม

รับฟังด้วยคว�มเห็นใจอย่�งเงียบ .ๆ..เพร�ะผมอดรู้สึก

ตื้นตันใจในคว�มรัก คว�มผูกพันของมนุษย์เร�ที่

มีต่อกันไม่ได้...แม้คนท่ีเร�รักต�ยไปแล้ว เร�ก็ยังรัก 

เร�ก็ยังคิดถึงเข� เป็นห่วงเข�...เร�อย�กให้แน่ใจ

ว่�เข�ไปอยู่กับพระเจ้�แล้ว...เข�มีคว�มสุขแล้ว...

เข�ไปดีแล้ว...

 สำ�หรบัเร�ครสิตชน ก�รต�ยด ีต�ยในศีล

ในพรของพระ มีคุณพ่อม�โปรดศีลให้ก่อนต�ย... 

เป็นก�รต�ยที่งดง�มเป็นอย่�งย่ิงเหมือนในบท

ภ�วน�เยซูม�รีย์ โยเซฟที่เร�มักสวดภ�วน�ว่� 

“เยซู มารีย์ โยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้

จะตาย...เยซ ูมารยี์ โยเซฟ โปรดทรงช่วยขา้พเจา้

ให้ส้ินใจอย่างราบร่ืนในศีลในพรของท่านด้วยเทอญ” 

...ก�รต�ยน้ันไม่ได้หม�ยถึงก�รจบทุกส่ิงทุกอย่�ง...

แต่กลับเป็นก�รเริ่มต้นชีวิตใหม่ในพระเจ้�...ชีวิต

ที่เร�ได้พบกับพระบิด� องค์แห่งคว�มรักเมตต� 

พบพระเยซูเจ้�ผู้กรุณ� พบแม่พระ พบนักบุญ 

โยเซฟซึ่งวิงวอนเพื่อเร�อยู่เสมอ... 

 

 สังคมวันนี้ไม่ค่อยให้โอก�สเร�ได้เรียนรู้

เร่ืองร�วของคว�มต�ย อ�จเป็นเพร�ะเร�กลัวคว�ม

ต�ย...กลัวคว�มเจ็บป่วยท่ีมักมีก่อนคว�มต�ยจะ

ม�ถึง...กลัวก�รพลัดพร�กจ�กคนท่ีเร�รัก...กลัว

เพร�ะไมรู้่ว�่ต�ยแล้วจะเป็นอย่�งไร...ยิง่ในสังคม

บริโภคนิยมซ่ึงเน้นเรื่องของก�รเสพคว�มสุข

ภ�ยนอกด้วยแล้ว เร�ยิ่งไม่อย�กเอ่ยถึงคว�มทุกข์ 

ไม่อย�กเอ่ยถึงคว�มต�ย...ทำ�ให้เร�ไม่คุ้นชินกับ

คว�มต�ย เพร�ะคว�มต�ยถูกแยกออกจ�กชีวิต

ประจำ�วัน...เป็นเรื่องของโรงพย�บ�ล ห้องไอซียู 

คนม�กม�ยเสียชีวิตในโรงพย�บ�ลท่�มกล�ง 

บุคล�กรของโรงพย�บ�ลและนำ�ศพใส่โลงไป

ประกอบพิธีที่วัด...เร�อ�จกล่�วได้ว่�วัฒนธรรม

คว�มต�ยในยุคปัจจุบันน้ันแตกต่�งจ�กวัฒนธรรม

ก�รต�ยในอดีตที่ผู้คนมักเสียชีวิตอย่�งสงบ

ท�่มกล�งบุคคลอันเป็นที่รักใครอบครัว...

 บทเรียนจ�กก�รพบญ�ติมิตร เพื่อนและ

ผูค้นทีส่ญูเสยีบคุคลอนัเปน็ทีร่กั...ทำ�ใหผ้มคน้พบ

ว่�ก�รทำ�คว�มคุ้นเคยกับคว�มต�ยให้ประโยชน์

กับเร�หล�ยประก�ร...ท้ังทำาให้เราลงมือทำาสิ่งท่ี

เราผลัดผ่อนมาเป็นเวลานาน เช่น ก�รไปเย่ียม  

ไปดแูลเอ�ใจใสค่นท่ีเร�รกั แทนก�รทำ�ง�นจนลมื

บุคคลที่มีคว�มหม�ยต่อชีวิตเร� และจบลงด้วย

ก�รรูส้กึผดิ เสยีใจ เสยีด�ยทีไ่มไ่ดใ้หเ้วล�กบัคนที่

เร�รัก... 

 นอกนัน้ยงัชว่ยใหเ้ราเหน็คณุคา่ในการมี

ชวีติอยูข่องเร�อกีดว้ย...เร�มองเห็นคว�มต�ยม�ก

เท่�ไร เร�ก็ย่ิงเห็นคุณค่�ของก�รมีชีวิตอยู่ม�กเท่�น้ัน 

...เพียงเร�ได้เห็นหน้� ได้อยู่ใกล้ ได้จับมือ ได้กอด 

เรายังรัก คิดถึง และห่วงใย...

ไม่ว่าจะอยู่หรือตายก็ยัง

เรากลัวความตายเพราะเราไม่คุ้นชิน...

ทำาความคุ้นเคยกับความตาย
ให้ประโยชน์อะไรบ้าง

รัก
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ได้พูดคุยกับพ่อ แม่ เพื่อน คนรัก ลูก หล�น...ได้

เห็นใจกัน ได้ช่วยเหลือกัน ได้ให้กำ�ลังใจ ได้ขอบคุณ

กันและกัน ชีวิตปัจจุบันท่ีเร�อยู่ด้วยกันท่ีน่ี เด๋ียวน้ี 

เปน็เวล�ทีม่คีว�มหม�ย...ก�รอยู่โดยคดิว�่เร�อ�จ

ต�ยเมือ่ไรกไ็ดท้ำ�ใหเ้ร�เข�้ใจกนั เหน็ใจกนัม�กขึน้ 

แทนก�รพดูหรอืกระทำ�สิง่ทีก่ระทบจติใจของกนั

และกัน

 ประก�รสำ�คัญอีกประก�รหนึ่งคือ ช่วย

ใหเ้รากลบัมาใหค้วามสำาคญักบัจติใจมากขึน้ ก�ร

ให้เวล�กับก�รภ�วน� คว�มใกล้ชิดพระเจ้� ก�รดูแล

จติใจของตนเอง และดแูลคนรอบข�้ง...ก�รปล่อย

ว�งเรื่องร�วต่�งๆ ที่รบกวนจิตใจ ก�รช่วยเหลือ

คนอ่ืนท่ีประสบคว�มย�กลำ�บ�กในชีวิต...มีโอก�ส

คิดถึงคนอื่น ได้ทำ�ประโยชน์ให้กับคนอื่น...อย�ก

รีบลงมอืทำ�ประโยชน์ให้ม�กๆ แทนก�รแสวงห�

คว�มสุขให้กับตนเองเพียงฝ่�ยเดียว

 

 เพ่ือให้เร�มีแนวท�งปฏิบัติสิ่งที่สำ�คัญ 

ต่อชีวิตของเร�และคนรอบข้�ง...นักบุญอิกญ�ซิโอ 

แห่งโลโยล�ได้เสนอวิธีก�รหน่ึงให้เร�ฝึกปฏิบัติจิต 

โดยภ�วน�และจินตน�ก�รว่�เร�กำ�ลังใกล้จะต�ย 

และพิจ�รณ�ดูว่�มีวิธีก�รปฏิบัติและแนวท�งใด 

ซึ่งจะนำ�คว�มสุขใจให้เร�ในย�มที่เร�กำ�ลังใกล้

ต�ยนั้น...เม่ือพิจ�รณ�อย่�งถ่ีถ้วนแล้วจึงเลือก

ตัดสินใจปฏิบัติต�มแนวท�งเช่นเดียวกันนั้น...

 สิ่งที่น่�สนใจม�กก็คือ เมื่อเร�เห็นว่�สิ่ง

ที่นำ�คว�มสุขใจม�ให้กับเร�ในเวล�ที่เร�ระลึกถึง

คว�มต�ยของเร�นั้น...กลับกล�ยเป็นสิ่งสำ�คัญที่

มีคุณค่�เป็นอย่�งย่ิง...และให้เร�ทำ�ส่ิงน้ันในปัจจุบัน 

ให้ทำ�ส่ิงน้ันท่ีน่ี เด๋ียวน้ี ทำ�ทันทีโดยไม่รอให้ใกล้ต�ย

เสียก่อน...

  

 นักบุญเป�โลช่วยให้เร�ไตร่ตรองอย่�งลึกซ้ึง

ในเรื่องก�รมีชีวิตอยู่ และคว�มต�ย...ทำ�ให้เร�

ตระหนักว่�ก�รมีชีวิตอยู่ และก�รต�ยนั้นต่�งมี 

นำ�้หนกัเท�่เทยีมกนั... เพร�ะเร�เปน็ขององคพ์ระ

ผู้เป็นเจ้�เช่นเดียวกัน...

 “เพราะ ไม ่ม ีพวกเรา คน ใด ที ่ม ีชวีติ อยู ่เพือ่ 

ตนเอง และ ไม่ มี ผู้ใด ตาย เพื่อ ตนเอง เช่นเดียวกัน

ถ้า เรา มี ชีวิต อยู่ก็ มี ชีวิต อยู่ เพื่อ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า 

ถ้า เรา ตาย เรา ก็ ตาย เพื่อ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ดังนั้น 

ไมว่่า เรา ม ีชวิีต อยู ่หรือ ตาย เรา ก ็เปน็ ของ องค ์พระ 

ผู้ เป็น เจ้า” (โรม 14:7-8)

 

 เพือ่ตอ่เนือ่งก�รไตรต่รองจ�กขอ้คดิของ

นกับุญเป�โล... ดเูหมอืนว�่ “บทภาวนาเพือ่เข้าถึง

ความรัก” ของนักบุญอิกญ�ซิโอช่วยให้เร�พร้อมท่ี

จะอยู่หรอืต�ยดว้ยคว�มรักอนังดง�มในพระเจ�้...  

โดยก�รถว�ยคนืทกุสิง่ทกุอย�่งแดพ่ระเจ�้ในทกุๆ

วันของชีวิต

 นักบุญอิกญ�ซิโอเร่ิมด้วยก�รให้ข้อสังเกต

ไว้สองข้อด้วยกันคือ “ความรักท่ีแสดงออกในการ 

กระทำามากกว่าคำาพูด” และ “ความรักเป็นการ

แบง่ปันร่วมกนัระหว่างสองฝา่ย คอืคนรักใหส้ิง่ท่ี

ตนมอียู่หรือเท่าท่ีจะใหไ้ดแ้กผู่เ้ปน็ท่ีรัก ฝา่ยผูเ้ปน็

ที่รักก็จะปฏิบัติต่อคนรักอย่างเดียวกัน” ดังนี้

คว�มรักจึงมีก�รให้แก่กันและกันเสมอ...

 บทภ�วน�เพือ่เข�้ถงึคว�มรกันี ้เปน็คว�ม

รักของพระเจ้�ที่มีต่อเร� และเร�ก็ให้แก่พระองค์

เช่นกนั...“ขอใหเ้ราทลูถวายทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รามี

อยู่ รวมทั้งตัวเราเองด้วย ดังนั้นเราจะทูลถวาย

ด้วยความรักอันลึกซึ้ง ดังนี้...”

ปฏิบัติเช่นเดียวกับสิ่งที่นำาความสุขใจ
มาให้เมื่อเราใกล้จะตาย

ไม่มีคนใดที่มีชีวิตอยู่เพื่อตนเอง
และตายเพื่อตนเอง

ทุกสิ่งล้วนเป็นของประทานจาก
พระองค์ทั้งสิ้น
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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

“ขอทรงโปรดรับไว้เถิด พระเจ้�ข้�

ขอทรงโปรดรับอิสระ เสรีภ�พ คว�มทรงจำ�

 คว�มเข้�ใจและคว�มประสงค์ทั้งมวลของ

ข�้พเจ้� ไม่ว�่สิ่งใดที่ข้�พเจ้�มีอยู่ หรือถือ

กรรมสิทธิ์เป็นเจ้�ของ ล้วนเป็นของประท�น

จ�กพระองค์ทั้งสิ้น

ข้�พเจ้�ขอถว�ยทุกสิ่งคืนแด่พระองค์

ทุกอย�่งเป็นของพระองค์

ขอทรงโปรดจัดก�รต�มพระประสงค์ของ

พระองค์เถิด เพียงแต่โปรดประท�นคว�มรัก

และพระหรรษท�นของพระองค์แก่ข้�พเจ้�

เท�่นี้ก็เพียงพอแล้วสำ�หรับข้�พเจ้�”

 ขอให้ท่�นผู้อ่�นทุกท่�นมีคว�มสุขสันติ

กับชีวิต ได้ดูแลคนที่ท่�นรัก...คนที่ท่�นห่วงใย... 

และพร้อมยอมรับทุกสิ่งต�มพระประสงค์ของ

พระเจ้�...ด้วยเร�ตระหนักว่� พระเจ้�ทรงรักเมตต�

เร�อยู่เสมอไม่ว่�เร�จะมีชีวิตอยู่หรือต�ยก็ต�ม...

 1) เชิญชมเว็บไซต์บ้านใส่ใจ

 www.carefor.org 
 เพ่ือชีวิต คว�มรัก มิตรภ�พ กำ�ลังใจ ส่ือส�ร

อย่�งสันติ ปันน้ำ�ใจ ถ�มตอบปัญห�ชีวิต บ้�นใส่ใจ

บนเฟซบุ้ค 

 www.facebook.com/carefor.org
 2)  ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาคาทอลิก

ทุกสถาบันทั่วประเทศไทยเข้�ร่วม “ค่ายปลูกป่า

ด้วยรัก: ฟื้นคืนชีวิตและจิตใจ...ชุมชนเชียงคาน 

จงัหวดัเลย” รว่มปลกูป�่เคยีงข�้งเพือ่นๆ และพอ่

แม่พี่น้องช�วเชียงค�น...ปลูกป่�ด้วยคว�มรักต่อ

เพือ่นมนษุยแ์ละสิง่สร�้งของพระเจ�้...วนัที ่23-28 

ตุลาคม 2555 ดูร�ยละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่ 

วันที่ 20 กันย�ยนเป็นต้นไปที่ 

 www.carefor.org/student
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คุ ย กั บ เ ภสั ช ก ร
ผศ.ดร. มนต์ชุลี นิติพน ชมรมเวชบุคคลค�ทอลิก

 ต่อมลูกหม�กเป็นอวัยวะหนึ่งในระบบ

สบืพนัธ์ุของเพศช�ย ฉะนัน้โรคของตอ่มลูกหม�ก

จึงเกิดได้ในเฉพ�ะผู้ช�ย ต่อมลูกหม�กอยู่ล้อม

รอบท่อปัสส�วะส่วนต้นก่อนถึงกระเพ�ะ

ปัสส�วะ หน้�ต่อท่อทว�รหนัก ดังนั้นถ้�ผู้ป่วย

เป็นโรคของต่อมลูกหม�ก มักมีอ�ก�รผิดปกติ

เกีย่วกบัก�รปสัส�วะ เชน่   ปสัส�วะบอ่ย   ปสัส�วะ

ไมค่อ่ยพุง่ ตอ้งเบง่    ปสัส�วะไมส่ดุ เปน็ตน้ แพทย์

วนิจิฉยัโรคของต่อมลกูหม�ก ไดห้ล�ยวธิ ีคอื จ�ก

อ�ก�รของผูป้ว่ยตรวจผ�่นท�งทว�รหนกั ซึง่ตอ่ม

ลูกหม�กจะอยู่ท�งด้�นหน้� และก�รเจ�ะเลือด

ตรวจค่� PSA (Prostate Specific Antigen) ซึ่ง

จำ�เพ�ะเจ�ะจงตอ่ตอ่มลกูหม�ก โดยทัว่ไปโรคของ

ต่อมลูกหม�กพบได้ 3 ชนิด คือ

    โรคต่อมลูกหมากโต
 พบได้ประม�ณ 80% เป็นโรคไม่ร้�ยแรง 

พบบ่อยโดยเฉพ�ะผู้สูงอ�ยุ (>60 ปี) เน่ืองจ�กผู้สูงอ�ยุ

จะมีฮอร์โมน DHT ไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน  ซึ่ง

เป็นฮอร์โมนที่เปลี่ยนม�จ�กเทสโทสเตอโรน 

โดยที่มีเอนไซม์ 5 แอลฟ�รีดักเตส เป็นตัวช่วย ซึ่ง

เป็นฮอร์โมนเพศช�ยชนิดหนึ่ง อยู่ในระดับที่สูง

ซึ่งฮอร์โมนนี้มีผลทำ�ให้กระตุ้นให้ต่อมลูกหม�ก

โตได้ โดยทั่วไปผู้ป่วยจะมีปัญห�รบกวนเกี่ยวกับ

ก�รปัสส�วะ ตั้งแต่อ�ก�รน้อย เช่นปัสส�วะบ่อย 

ปัสส�วะไม่พุ่ง ไม่แรง ต้องยืนรอปัสส�วะถึงจะ

ออกได้ หรือบ�งครั้งมีปัสส�วะหยดต�มม�หรือ 

ถ้�อ�ก�รม�กบ�งครั้งผู้ป่วยไม่ส�ม�รถปัสส�วะ

เองได้ ต้องใส่ส�ยสวนปัสส�วะตลอด แพทย์

วนิจิฉยัไดโ้ดยผ�่นก�รตรวจท�งทว�รหนกัว�่ตอ่ม

ลูกหม�กโตหรือไม่ หรือตรวจโดยก�รอัลตร�ซ�วน์

ตอ่มลกูหม�ก ก�รรกัษ�ขึน้อยูก่บัอ�ก�รและคว�ม

รุนแรงของโรคว่�มีผลกระทบรบกวนต่อชีวิต

ประจำ�วันม�กน้อยเพียงใด ในร�ยที่มีอ�ก�รน้อย

อ�จได้รับคำ�แนะนำ�ในก�รเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น 

ถ้�ผู้ป่วยมีอ�ก�รปัสส�วะบ่อยในเวล�กล�งคืน อ�จ

จะต้องลดก�รดื่มนำ้�เวล�ก่อนนอน และปัสส�วะ

ก่อนนอนทุกครั้ง งดก�รดื่มน้ำ�ท่ีมีส่วนผสมของ

ค�เฟอีนเช่น ช� ก�แฟ เพร�ะจะทำ�ให้ปัสส�วะ

บ่อย ถ�้อ�ก�รต่�งๆ ไม่ดีขึ้น แพทย์จะให้ย�ที่ช่วย

ทำ�ให้กล้�มเนื้อต่อมลูกหม�กคล�ยตัว หรือย�ท่ี

ช่วยลดขน�ดต่อมลูกหม�ก เมื่อได้รับย�อย่�งเต็ม

ที่แล้วอ�ก�รยังไม่ดีขึ้น อ�จมีคว�มจำ�เป็นต้อง

รักษ�โดยวิธีก�รผ่�ตัดตัดต่อมลูกหม�ก โดย

ปัจจบัุนในประเทศไทย ก�รตดัตอ่มลูกหม�กดว้ย

เครือ่งจีไ้ฟฟ�้ หรอื เลเซอรต์ดัตอ่มลกูหม�กเปน็ที่

นิยม

 โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก 

 พบได้ประม�ณ 18% ผู้ป่วยส่วนใหญ่มัก

มีอ�ก�รคล้�ยกับโรคต่อมลูกหม�กโต เช่น

ปัสส�วะไมพุ่่ง ตอ้งเบ่งปัสส�วะ หรือถ้�เป็นระยะ

ลุกล�มของโรคมะเร็งต่อมลูกหม�กอ�จจะมี

อ�ก�รอ่อนเพลีย ปวดต�มกระดูกหรือภ�วะซีด 

เนื่องจ�กมะเร็งต่อมลูกหม�กได้กระจ�ยไปที่

กระดกู เนือ่งจ�กปจัจบุนัก�รตรวจมกี�รเจ�ะเลอืด

ดูค่� PSA เพ่ือช่วยในก�รคัดกรองคนไข้ท่ีเป็น

มะเร็งต่อมลูกหม�ก ทำ�ให้พบคนไข้ที่เป็นมะเร็ง

โ ร ค ข อ ง
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ต่อมลูกหม�กระยะแรกม�กขึ้น ซึ่งส�ม�รถรักษ�

ใหห้�ยข�ดได ้โดยทัว่ไป ค�่ PSA ทีส่งูนอกจ�กจะ

เกดิจ�กมะเรง็ตอ่มลกูหม�กแลว้ยงัเกดิไดอ้กีหล�ย

ส�เหตเุชน่ โรคตอ่มลกูหม�กโต โรคตอ่มลูกหม�ก

อกัเสบ ก�รตดิเช้ือระบบท�งเดนิปสัส�วะ ก�รใส่

ส�ยสวนปสัส�วะ โดยทัว่ไปถ้�ค�่ PSA สงูเกนิ 10 

ng/dl โอก�สตรวจพบมะเรง็ตอ่มลกูหม�กม�กกว�่ 

50 % ค�่ PSA 4-10 ng /dl โอก�สพบ มะเร็งต่อม

ลูกหม�ก ได้ 20-30% โดยทั่วไปสำ�หรับในคนไทย

ท�งแพทย์จะใช้ ค่�ม�กกว่� 4 ng/dl ถือว่�ผิดปกติ 

นอกจ�กก�รเจ�ะ PSA อ�จช่วยวินิจฉัยมะเร็ง 

ต่อมลูกหม�กแล้ว ก�รตรวจต่อมลูกหม�กท�ง

ทว�รหนักถ้�คลำ�พบต่อมลูกหม�กว่�มีลักษณะ

เป็นก้อนแข็ง ไม่เรียบ มีแนวโน้มว่�อ�จจะเป็น

มะเร็งต่อมลูกหม�กได้ ปัจจุบันถ้�ผู้ป่วยมีค่� PSA ท่ี 

ผิดปกติ หรือก�รตรวจต่อมลูกหม�กท�งทว�รหนัก

ผิดปกติ แพทย์จะแนะนำ�ให้ท่�นตัดตรวจชิ้นเนื้อ

ตอ่มลกูหม�กไปตรวจเพือ่พสิจูนว์�่ม ีลักษณะของ

มะเร็งหรือไม่ ส่วนก�รรักษ�ขึ้นกับระยะของโรค 

ถ้�เป็นระยะแรกส�ม�รถรักษ�ให้ห�ยข�ดได้ด้วย

ก�รผ่�ตัดหรือก�รฉ�ยรังสี ถ้�เป็นมะเร็งระยะ

ลุกล�มอ�จใช้ก�รรักษ�ด้วยก�รฉ�ยแสงและ

ฮอร์โมนเป็นหลัก

  โรคต่อมลูกหมากอักเสบ 
 พบไดป้ระม�ณ2% โดยแบง่ได ้2 ชนดิคอื 

ต่อมลูกหม�กอักเสบชนิดเฉียบพลัน และต่อมลูกหม�ก

อักเสบชนิดเรื้อรัง โดยชนิดเฉียบพลันผู้ป่วยจะมี

อ�ก�รไขส้งู หน�วสัน่ปวดเมือ่ยต�มตวั  หรอืปวด

ฝเียบ็ บ�งร�ยมปีสัส�วะลำ�บ�กรว่มดว้ย เนือ่งจ�ก

ส�เหตุเกิดจ�กก�รติดเชื้อแบคทีเรีย ก�รรักษ�ให้

ย�ปฏิชีวนะเป็นหลัก ถ้�อ�ก�รเป็นม�กอ�จต้อง

ได้รับก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ล หลังจ�กก�รเป็น

ตอ่มลกูหม�กอกัเสบชนดิเฉียบพลันแล้ว  มผีูป้ว่ย

สว่นหนึง่เปน็ตอ่มลูกหม�กอกัเสบชนดิเรือ้รงัตอ่ 

บ�งครั้งผู้ป่วยที่เป็นต่อมลูกหม�กอักเสบชนิด

เร้ือรัง อ�จไม่จำ�เป็นต้องมีอ�ก�รของต่อมลูกหม�ก

อักเสบชนิดเฉียบพลันม�ก่อนก็ได้ ผู้ป่วยอ�จมี

อ�ก�รปัสส�วะบ่อย ขัด ไม่สุด บ�งครั้งรู้สึกปวด

รำ�ค�ญบริเวณอณัฑะหรือฝีเยบ็ ก�รรักษ�จะใหย้�

ปฏิชีวนะฆ่�เช้ือโรค 4-6 สัปด�ห์ และก�รรักษ�

ต�มอ�ก�รเชน่ ย�แกป้วดในกลุม่ NSAID ย�คล�ย

กล้�มเนื้อบริเวณต่อมลูกหม�ก เป็นต้น

สาเหตุของโรคต่อมลูกหมากโต

  ฮอร์โมนแอนโดรเจน เป็นส�เหตุที่มีก�ร

กล่�วถึงม�กที่สุด นอกจ�กก�รที่แอนโดรเจน 

กระตุ้นให้ต่อมลูกหม�กโตขึ้นแล้ว แอนโดรเจน 

ยังมีผลไปลดอัตร�ก�รต�ยของเซลล์ด้วย ในช�ย

สูงอ�ยุ แอนโดรเจนที่อื่นจะลดลงแต่ในขณะที่

แอนโดรเจนที่ต่อมลูกหม�กจะมีปริม�ณสูง แอน

โดรเจนชนิดที่มีผลต่อต่อมลูกหม�กคือ ไดไฮโดร

เทสโทสเตอโรน (DHT) ซ่ึงเป็นฮอร์โมนท่ีเปล่ียน

ม�จ�กเทสโทสเตอโรน โดยที่มีเอนไซม์ 5 แอลฟ�

รีดักเตส เป็นตัวช่วย Growth factors ที่มีผลทำ�ให้

ตอ่มลกูหม�กโตมอียูห่ล�ยชนดิ ซึง่growth factors 

เหล่�นี้ จะถูกกระตุ้นโดย DHT

 ฮอร์โมนเอสโตรเจน ยังไม่มีข้อสรุปท่ี

แน่ชัด ในเรื่องของบทบ�ทที่มีผลทำ�ให้ต่อม 

ลูกหม�กโต เช่ือกนัว�่มผีลทำ�ให้จำ�นวนเซลล์ต�ย

น้อยลง

 ฮอร์โมนเอสโตรเจน ยังไม่มีข้อสรุปท่ี

แน่ชัด ในเรื่องของบทบ�ทที่มีผลทำ�ให้ต่อม 

ลูกหม�กโต เช่ือกนัว�่มผีลทำ�ให้จำ�นวนเซลล์ต�ย

น้อยลง

 ดงันัน้คุณผู้ช�ยท่ีมอี�ยุม�ก ไมค่วรละเลย

ท่ีจะตรวจต่อมลูกหม�ก ซ่ึงต่อมลูกหม�กโตส�ม�รถ

รักษ�ได้โดยก�รใช้ย�ที่ถูกต้อง และอยู่ในคว�ม

ดแูลของแพทย์ อย่�เช่ือเพ่ือนฝูง ใช้ย�ต�มผู้อืน่ ขอ

ให้มีสุขภ�พดีถ้วนหน้�ค่ะ
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บั นทึ กธรรมทู ต มิสช่ัน

สวัสดีครับ
 ฉบับที่แล้ว ผมได้พูดเกี่ยวกับก�รสังกัด

ของสม�ชิกคณะธรรมทูตไทยซ่ึงเป็นรูปแบบคณะ

ท่ีไม่เหมือนคณะนักบวช (นักพรต) แต่เป็นรูปแบบ

ชีวิตผู้แพร่ธรรม ฉบับนี้จะแนะนำ�ให้ผู้อ่�นรู้จัก

แนวท�งก�รทำ�ง�นของสม�ชกิในคณะเพิม่ม�กขึน้

 โดยปกติคณะนักบวชจะมีพระพรพิเศษ

ของพระเจ้�แตกต่�งกันไปและมักจะโยงไปถึง 

ผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ก่อตั้งคณะแต่คณะธรรมทูตไทย 

จะไม่มีลักษณะแบบน้ี กล่�วคือเม่ือแรกเร่ิมผู้ต้ังคณะ

ม�จ�กบรรด�พระสังฆร�ชของพระศ�สนจักร

ทอ้งถิน่ มีกลุ่มผูด้ำ�เนนิก�รเพือ่สร�้งคณะโดยมอบ

หม�ยให้พระสังฆร�ชองค์ใดองค์หน่ึงดูแลผ่�นท�ง 

อัคร�ธิก�รซึ่งตรงจุดนี้ผมขอให้พี่น้องได้หยุด

ภ�วน�สักนิดหนึ่งนะครับ ให้กับ

 พระคุณเจ้าบรรจง อารีพรรค
ซึ่งพระเจ้�ได้รับไปเมื่อเช้�วันที่ 1 กันย�ยน 2012 

ที่ผ่�นม� เพร�ะพระคุณเจ้�เป็นผู้รับผิดชอบและ 

มส่ีวนอย่�งม�กในก�รกอ่ตัง้คณะธรรมทูตไทยใน

ระยะแรก

 หลังจ�กได้รับก�รเตรียมตัวและอบรม

เกี่ยวกับชีวิตและจิตต�รมณ์เป็นระยะเวล�หนึ่ง  

(ประม�ณ   1-2 ปี) ในระหว�่งนี้ตัวธรรมทูตจะถูก

ส่งไปไหนจะมีก�รพูดคุยกันถึงคว�มจำ�เป็นของ

พืน้ทีง่�นและคว�มเหม�ะสมของตวัธรรมทตูเอง1 

หลังจ�กนั้นธรรมทูตใหม่จะถูกส่งเข้�พ้ืนท่ี เพ่ือ

เรียนรู้ภ�ษ�และวัฒนธรรมของช�วพ้ืนเมืองหรือ

ประเทศท่ีถูกส่งไปทำ�ง�น ซึ่งถ้�เป็นท่ีประเทศ

กมัพชู�จะใชเ้วล� 3 ป ีกอ่นจะเริม่ทำ�ง�นจรงิๆ แต่

ถ้�เป็นท่ีเมืองไทยจะไปเรียนกับศูนย์ค�ทอลิก 

กับการทำ งาน
ธ ร ร ม ทู ต ไ ท ยธ ร ร ม ทู ต ไ ท ย

1. อ้�งธรรมนูญข้อ C 56 “ก�รมอบหม�ยหน้�ที่ ให้กระทำ�โดยมีก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นที่ร�บร่ืนและไว้ว�งใจ ระหว่�งบุคคล 

 ที่เก่ียวข้องและด้วยคว�มเค�รพท่ีเหม�ะสมกับบทบ�ทของแต่ละคน กระน้ันก็ดีก�รตัดสินใจสุดท้�ยเป็นสิทธิของอธิก�รเจ้�คณะ 

 และที่ปรึกษ�” 
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ทีช่�วเข�เผ�่นัน้ๆ อยู่ ซึง่คว�มรบั-

ผิดชอบเก่ียวกับก�รเรียนภ�ษ�

วัฒนธรรม รวมท้ังคว�มเป็นอยู่ใน

ช่วงแรกน้ีท�งคณะธรรมทูตไทย

จะรับผิดชอบทั้งหมด

 หลังจ�กท่ีอธิก�รของคณะ

ไดต้ดิตอ่ลว่งหน�้กบัพระสงัฆร�ช

ท้องถ่ินท่ีจะรับธรรมทูตน้ัน  อธิก�ร

ของคณะจะเร่ิมทำ�สัญญ�อย่�งเป็น

ท�งก�ร2 ซ่ึงปกติจะมีระยะเวล�  

5 ปี กับพระสังฆร�ชท้องถ่ินน้ัน 

ในสัญญ�จะครอบคลุมบทบ�ท

หน้�ท่ี อำ�น�จก�รโยกย้�ย ก�รปลด

ก�รอุดหนุนค่�ใช้จ่�ยท้ังส่วนตัว

และก�รทำ�ง�นสวัสดิก�รเม่ือ 

เ จ็บไข้ได้ป่วยและก�รบริห�ร 

ทรัพย์สินฝ่�ยโลก3 ซึ่งโดยปกติ 

ในกรณีเจ็บป่วยเบื้องต้นหรือก�ร

รักษ�ท่ีไม่หนัก ท�งมิสซังในพ้ืนท่ี

ง�นจะดูแล แต่ห�กเป็นก�รพย�บ�ล

ระยะย�วจะกลับม�ท่ีคณะธรรมทูต

ไทย ส่วนในเร่ืองก�รทำ�ง�นส่วนใหญ่ 

แล้วมิสซังพื้นที่ง�นจะไม่มีปัจจัย

ม�กในก�รสนับสนุนง�นธรรมทูต 

เพร�ะเป็นมิสซังที่มีอ�ยุน้อยหรือ

ไม่มีร�ยได้เพียงพอ มิสซังจะดูแลเรื่องคว�มเป็น

อยู่พื้นฐ�นเท�่นั้น หรือพิจ�รณ�ต�มโครงก�รท่ีไม่

ใหญ่จนเกินไป และพิจ�รณ�เฉพ�ะโครงก�รที่

จำ�เปน็เรง่ดว่น นอกเหนือจ�กน้ีบรรด�ธรรมทูตจะ

แสวงห�ปัจจัยสนับสนุนก�รทำ�ง�นของแต่ละ

พ้ืนท่ีต�มกำ�ลังและคว�มส�ม�รถของแตล่ะคน โดย

พิจ�รณ�จ�กเคร่ืองหม�ยของก�ลเวล�ในพื้นที่

นั้นๆ

 ซ่ึงถ้�เป็นโครงก�รใหญ่บรรด�ธรรมทูต

จะปรกึษ�กบัอธิก�รใหญ่ของคณะเพ่ือพิจ�รณ� เงนิ

อุดหนุนเพร�ะคณะธรรมทูตจะเป็นเหมือนตัวกล�ง

2.  ธรรมนูญข้อ C 59 “เพื่อทำ�ให้ก�รรับใช้ธรรมทูตบรรลุผลสำ�เร็จซึ่งคว�มต้องก�รของพระศ�สนจักรท้องถิ่น และก�รเรียกร้อง 

 ของกระแสเรียกธรรมทูตของเร� จะมีต้องมีข้อตกลง ระหว่�งพระศ�สนจักรที่ร้องขอคว�มช่วยเหลือและ คณะธรรมทูตไทย  

 เพื่อกำ�หนดคว�มสัมพันธ์และภ�รกิจต่อกัน”

3.  อ้�งธรรมนูญข้อ D 59
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ระหว่�งผู้ท่ีสนับสนุนและผู้ท่ีทำ�ง�นในพ้ืนท่ี บ�งคร้ัง

จะทำ�หน้�ที่ช่วยพิจ�รณ�รับรองเพื่อให้ธรรมทูต

เหล่�น้ันส�ม�รถดำ�เนินก�รเร่ียไรอย่�งถูกต้องต�ม

กฎหม�ยของพระศ�สนจักร4 ต่อไป ไปยังสังฆมณฑล

ท่ีมีฐ�นะดีกว่� หล�ยๆ คร้ังมักจะกลับไปยังมิสซัง 

ต้นสังกัดเดิมของธรรมทูตแต่ละคนด้วย

 สังฆมณฑลต้นสังกัดเดิมของสม�ชิก

คณะธรรมทูตมีบทบ�ทในก�รส่งเสริมง�นธรรมทูต

ต�มลักษณะโครงก�รที่เห็นว่�เหม�ะสมผ่�นท�ง

คว�มเห็นชอบของผู้มีอำ�น�จท้องถ่ินคือพระสังฆร�ช

ส�ม�รถอนุญ�ตให้มีก�รเร่ียไรต�มโครงก�รที่ได้รับ

อนุมัติเพ่ือง�นธรรมทูต แต่ในบ�งครั้งธรรมทูต

ไม่มีโครงก�รใหญ่โตใดๆ ท�งสังฆมณฑลอ�จจะ

ช่วยเหลือง�นธรรมทูตท�งอ้อมได้โดยสนับสนุน

ด้�นสวัสดิก�รเกี่ยวกับสภ�พชีวิตคว�มเป็นอยู่

ของตัวธรรมทูตท่ีมีสังกัดในสังฆมณฑลของตนเอง 

เพื่อเป็นเครื่องหม�ยถึงก�รมีส่วนร่วมในง�น  

ประก�ศพระวรส�รในระดบัพระศ�สนจกัรส�กล

หรือมีโครงก�รเพ่ือสนับสนุนคณะธรรมทูตโดยตรง

 เนื่องจ�กก�รทำ�ง�นส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง

กับคนต่�งศ�สน�หรือเพื่อช่วยฟื้นฟูคว�มเช่ือใน

พระศ�สนจกัรทีม่อี�ยนุอ้ยกว�่รปูแบบง�น จงึพบ

ว่�จะมุ่งไปที่ง�นแบบเชิงรุก กล่�วคือจ�กพื้นที่

หรือหมู่บ้�นท่ีไม่มีคว�มเช่ือก็เร่ิมให้พวกเข�รับ

คว�มเช่ือ จ�กน้ันก็เร่ิมก่อสร้�งโครงสร้�งพื้นฐ�น

ของก�รเป็นพระศ�สนจักรโดยเร่ิมจ�กก�ร 

เป็นกลุ่มคริสตชนก่อน มีกิจกรรม อบรมสั่งสอน

คว�มเชื่อมีกิจกรรมด้�นเมตต�ธรรมท้ังเร่ืองก�ร

ศึกษ�อน�มัยและคว�มเป็นอยู่ จ�กน้ันจึงค่อยๆ  

มีสถ�นท่ี จ�กช่ัวคร�วก็ค่อยๆ เป็นอ�ค�ร วัตถุ

ถ�วรจ�กเล็กๆ ก็ค่อยๆ ขยับขย�ยซึ่งช้�หรือเร็ว

ขึ้นกับอัตร�ก�รเจริญเติบโตของคริสตชนใน 

พื้นที่นั้นๆ

 ดังนั้นก�รประสบกับปัญห�ต่�งๆ ก็อ�จ

เกิดข้ึนได้เสมอทัง้จ�กภ�ยนอกคอืจ�กผูค้น สภ�พ

แวดล้อม ภัยธรรมช�ติและจ�กภ�ยใน คือคว�ม

ท้อแท้คว�มส้ินหวัง ก�รประจญภ�ยในต่�งๆ 

ธรรมนูญของคณะจึงกำ�หนดให้มีก�รฟื้นฟูชีวิต

4. กฎหม�ยพระศ�สนจักร ม�ตร� 1265 วรรค 1 โดยคงไว้ซึ่งสิทธิของนักพรตภิกข�จ�ร ห้�มปัจเจกบุคคล ไม่ว่�บุคคลธรรมด�  

 หรือนิติบุคคล ทำ�ก�รรณรงค์ห�ทุนเพื่อสถ�บัน หรือจุดประสงค์ที่เก่ียวกับก�รกุศล หรือ เก่ียวกับพระศ�สนจักรใดๆ โดยมิได้ 

 รับอนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษร จ�กผู้ใหญ่ผู้มีอำ�น�จของตนและผู้ใหญ่ผู้ทรงอำ�น�จท้องถิ่น
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ท้ังภายนอกภายในท้ังจิตตารมณ์ของตัวธรรมทูตเอง 

โดยมีการกลับมาพักผ่อนในสังฆมณฑลของ

ตนเองในระยะเวลาหนึ่ง5 ซึ่งโดยปกติธรรมทูต

ท่ีมาจากประเทศไกลๆ มักจะทำางาน 3 ปีพัก 3 เดือน

แต่สำาหรับธรรมทูตไทยเราจะทำางานได้พักปีละ  

1 เดือนโดยอาศัยช่วงเวลาประชุมใหญ่และเข้าเงียบ

ประจำาปซีึง่ปจัจบุนัเราจะจดักนัในเดอืนมกราคม 

นอกจากน้ีจะขึ้นกับอธิการใหญ่จะพิจารณาเป็น

กรณีพิเศษสำาหรับสมาชิกเป็นรายบุคคล เช่นการ

หยุดพักงานเพื่อฟื้นฟูชีวิตสงฆ์หรือเพื่อศึกษาต่อ

ในต่างประเทศหรือเพ่ือออกจากปัญหาเร่งด่วน ฯลฯ

 ดังนั้นเราจะเห็นว่างานธรรมทูตจะมี

เอกลักษณ์พิเศษหน่อยตรงที่งานจะอยู่ในพื้นที่ที่

ยงัไมม่โีครงสรา้งของพระศาสนจกัรอยา่งแขง็แรง

หรือชดัเจน งานอภบิาลในระยะแรกตอ้งทำาควบคู่

ไปพร้อมกับงานประกาศพระวรสารซ่ึงต้องยอมรับ

ว่าเป็นเร่ืองของกระแสเรียกของบุคคลใดบุคคล

หน่ึงท่ีจะเป็นธรรมทูตอย่างแท้จริง จึงขอคำาภาวนา

จากผู้อา่นทุกท่านดว้ยสำาหรบัการทำางานแนวหนา้

ของบรรดาสมาชิกคณะธรรมทูตไทยในโอกาส 

นี้ด้วย

5.  ธรรมนูญคณะธรรมทูต ข้อ C60 “สมาชิกของคณะฯ ที่ทำางานในสังฆมณฑลต่างๆ หรือนอกบ้านเกิดเมืองนอน มีสิทธิ์ที่จะทำาการ 

 หยุดพักผ่อนที่บ้านของตนได้ช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อจะได้ฟื้นฟูจิตตารมณ์และพลังที่จำาเป็นในการงานต่างๆ”

งานธรรมทูตจะมีเอกลักษณ์พิเศษหน่อยตรงที่งานจะอยู่ในพื้นที่ 
ที่ยังไม่มีโครงสร้างของพระศาสนจักรอย่างแข็งแรงหรือชัดเจน  

งานอภิบาลในระยะแรกต้องทำ ควบคู่ไปพร้อมกับงาน
ประกาศพระวรสาร ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องของกระแสเรียก 

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะเป็นธรรมทูตอย่างแท้จริง 
จึงขอคำ ภาวนาจากผู้อ่านทุกท่านด้วย
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ดู ห นั ง ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตติ

	 ในช่วงวัยเยาว์	หนังกำาลังภายในจาก

ฮ่องกง คือความบันเทิงของเด็กในยุคท่ีไม่มีสมาร์ท 

โฟน อนิเทอรเ์นต็ โลกออนไลน ์หลังเตะบอลหรอื

เล่นโป้งแปะกันรอบวัดจนเหน็ดเหนื่อยแล้ว ช่วง

หัวค่ำาเราก็เฝ้าจดจ่อรอดู ฮุ้นปวยเอี๊ยงพระเอก

กระบี่ไร้เทียมทาน และตามติดอีกหลายเรื่องเช่น 

นักสู้ผู้พิชิต, ชอลิ้วเฮียง - จอมโจรจอมใจ รวมไป

ถึงหนังฮ่องกงท่ีเล่าเร่ืองสมัยใหม่ พร้อมกับคำาถาม

ในใจว่าทำาไมละครไทยไม่ทำาให้สนุกน่าติดตาม

แบบนี้บ้าง เม่ือโตขึ้นเริ่มเข้าโรงหนัง ตลาดหนัง

ฮ่องกงในโรงภาพยนตร์ก็มีให้เลือกชมอยู่หลาย

เรื่อง โดยเฉพาะจากค่ายนนทนันท์ จำาได้ว่าดูเรื่อง 

“ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ” ที่มี หลิวเต๋อหัว (Andy 

Lau) นำาแสดง ที่โรงรามา ตรงข้ามตลาดสามย่าน 

 ถึงแม้จะไม่ใช่แฟนคลับของพี่หลิว แต่มี

โอกาสได้ดูหนังของเฮียเขาอีกหลายเร่ืองโดยเฉพาะ 

เรือ่งดงั Infernal Affairs ทีเ่ฮยีรบับทลูกนอ้งมาเฟีย

ท่ีแอบแทรกซึมเข้ามาเป็นตำารวจ 

โดยเชอืดเฉอืนบทกบัเหลยีงเฉา

เหว่ย อีกเร่ืองท่ีเฮียหลิวเล่นเป็น

ผู้ร้ายคือเรื่อง Protégé แสดงเป็น

พ่อค้ายาเสพติด แต่ก็มีมิติความ

เป็นมนุษย์ท่ีรักครอบครัว รักลูก

น้อง หนังเร่ืองหน่ึงพ่ีหลิวแสดง

เป็นนักมวยคือเรื่อง Fighter’s 

Blues ที่มาถ่ายทำาเมืองไทยกัน

ท้ังเร่ืองและมีดาราและนักมวย 

ไทยรว่มแสดงดว้ย นานๆ เราจะ

ได้เห็นหลิวเต๋อหัวเล่นหนังดราม่า

หรือหนังชีวิตสักเรื่องอย่างเช่น 

A Simple Life เรื่องนี้ ซึ่งเป็น 

ผลงานของผู้กำากับหญิงแกร่ง

ของฮ่องกง แอนน์	 ฮุย ต้อง

สารภาพวา่ผมไมเ่คยดหูนงัท่ีเธอ

กำากับเลย (หรืออาจเคยดูแต่ไม่รู้ว่าใครกำากับ)  

ในเรื่องนี้เฮียหลิวรับบทเป็นผู้อำานวยการสร้าง

ภาพยนตร์หรือที่เราเรียกกันตามภาษาฝรั่งว่าเป็น

โปรดิวเซอร์ นามว่า โรเจอร์	 ลี	หนังไม่ได้ต้องการ

ถ่ายทอดเบื้องหลังการสร้างหนัง แม้จะมีฉาก 

ดังกล่าวให้เราได้ดูบ้าง เช่นการประชุมระหว่าง 

คนออกเงินกบัผู้กำากบัและโปรดวิเซอรท่ี์ม ีฉีเคอะ

และหงจนิเปา มาเข้าฉากดว้ย  เพราะหนงัตอ้งการ

ถ่ายทอดสายสัมพันธ์ระหว่างโปรดิวเซอร์หนุ่มใหญ่

ท่ียงัไมม่คีรอบครัวคนนีก้บั อาเตา๋	(ดนิน ียปิ หรอื 

เยี่ยเต๋อเสียน) คนรับใช้ประจำาครอบครัวที่ดูแล 

เขามาตั้งแต่ยังเด็กจนบัดนี้ แต่ขณะนี้มีโรเจอร์ 

อยู่คนเดียวในบ้าน เพราะสมาชิกคนอื่นไปอยู่ 

ต่างประเทศกันหมดแล้ว 

 หนังค่อยๆ เล่าเรื่องอย่างเรียบๆ นิ่งๆ  

โรเจอรม์อีาเตา๋ชว่ยดแูลทกุอยา่งมานาน จนอาจไม่

เห็นความสำาคัญของเธอ และสะท้อนถึงความ

A  Simple Life 
ความรัก...ให้ชีวิต
A  Simple Life 
ความรัก...ให้ชีวิต
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เอาแต่ใจของโรเจอร์ที่บอกกับอาเต๋าว่า อยากกิน

ลิ้นวัวตุ๋น แต่เธอก็หวังดีเตือนเขาว่าเป็นอาหารที่

ไม่เหมาะกับสุขภาพของเขาท่ีเคยผ่าตัดหัวใจมาแล้ว 

แต่ในที่สุดก็ยอมตามใจทำาให้เขากิน ด้วยหน้าที่

การทำางานของโรเจอร์ทำาให้เขาต้องเดินทาง อยู่ไม่ค่อย

ติดบ้าน และในค่ำาวันหนึ่งเมื่อกลับมาถึงบ้านแต่

ลืมกุญแจ เขาโวยวายเสียงดังเรียกอาเต๋ามาเปิด

ประตูให้ แต่ในที่สุดก็พบว่าที่เธอมาเปิดประตูให้

เขาไมไ่ดก้เ็พราะเธอเปน็ลมหมดสตไิป เมือ่เขา้รบั

การรักษาจนอาการดีข้ึนแต่ยังเดินไม่สะดวก อาเต๋า 

จึงตัดสินใจหยุดหน้าที่ที่เธอทำามาเกือบทั้งชีวิต 

เพราะไมอ่ยากใหเ้ปน็ภาระของโรเจอร ์โดยเธอจะ

ไปอยู่บ้านพักคนชรา เพราะเธอตัวคนเดียวไม่มี

ญาติพี่น้องอื่นใดที่ไหนอีก 

 บ้านพักคนชรา (หรือจากสภาพที่เห็น

เหมือนโรงพยาบาลขนาดเล็ก) เป็นธุรกิจที่กำาลัง

เติบโตเพราะฮ่องกงมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทุกที   

ท่ีนี่ไม่ใช่ชีวิตที่ง่ายนักสำาหรับคนที่เคยอยู่ในบ้าน

ท่ีเป็นสัดเป็นส่วน และเป็นคนรักความสะอาด

ชนดิทีว่า่ฝุน่ผงไมใ่หม้จีบัตามเฟอรน์เิจอรใ์นบา้น 

เธอต้องกินอาหาร ใช้ห้องน้ำาร่วมกับคนสูงวัย 

ที่ไม่รู้จัก และเมื่อมาอยู่ในบ้านพักคนชรานี้เองที่

เราได้เห็นคุณธรรมสำาคัญที่ทำาให้โลกมนุษย์ยัง

ดำารงอยู่ได้คือ ความกตัญญูรู้คุณของโรเจอร์ที่

หมั่นมาเยี่ยมเยือนอาเต๋าทุกครั้งที่เขาว่างจากงาน 

คอยเอาใจใส่ให้เธอมีความสุขสบายมากท่ีสุดเท่าท่ี

เปน็ไปได ้เฉกเช่นเดยีวกบัทีอ่าเตา๋เคยดแูลเขาเมือ่

ครั้งวัยเยาว์  พาไปเดินเล่นออกกำาลัง กินอาหาร 

อร่อยๆ พูดให้กำาลังใจ และในวันที่หนังของเขา

อำานวยการสร้างฉายรอบปฐมทัศน์ อาเต๋าก็ได้แต่งตัว 

แต่งหน้าสวยที่สุดเพื่อไปดูหนังกับเขา  

 ไม่เพียงแต่โรเจอร์เท่านั้นที่จะตอบแทน

การเอาใจใสด่แูลของอาเตา๋  แมข่องโรเจอรก์บ็อก

ใหเ้ขาไปจดัการยกหอ้งเชา่ของครอบครวัทีว่า่งอยู่

ใหอ้าเตา๋ไดพ้ำานกัในบ้ันปลายชีวติ หรือพ่ีสาวของ

เขาทีบ่อกว่า ถ้าวันหน่ึงอาเต๋าตอ้งจากไปจรงิๆ เธอ

จะรบัผดิชอบเรือ่งงานศพใหเ้อง หรอืแมแ้ตเ่พือ่น

ในวัยเยาว์ของเขาก็จดจำาความใจดีและอาหารจาน

อร่อยที่อาเต๋าทำาให้กินทุกครั้งที่มาเที่ยวบ้าน

 หลายชีวิตในบ้านพักคนชราให้บทเรียน

สอนใจเราไม่น้อย มีผู้เฒ่าที่ถูกทอดทิ้งโดยไม่มี 

ลูกหลานมาเยี่ยมแม้แต่ครั้งเดียว หน้าท่ีการดูแล

จึงเป็นของรัฐบาล หญิงชราที่เฝ้ารอให้ลูกชาย 

มาเยี่ยม แต่ก็มีเพียงลูกสาวข้ีหงุดหงิดมาหาเธอ 

และแม่บางคนก็ต้องมาคอยดูแลลูกที่มีอาการ 

เจ็บป่วยรบกวน หรืออย่าง	ลุงคิน (ฉินเฟ่ย พี่ชาย

ของเดวิด เจียง) ที่เที่ยวขอเงินใครต่อใครด้วย 

ขอ้อา้งสารพดัเพยีงเพือ่ไปหา “รกัชัว่คราว” เพราะ

ไม่ได้รับความรักจากคนใกล้ชิด 

 กับใครบางคน แม้จะไม่ได้เชื่อมสัมพันธ์

กนัทางสายเลือด ไมไ่ดม้แีซ่หรือนามสกลุเดยีวกนั 

แต่ด้วยความรัก ความหวังดี น้ำาใจไมตรี ความช่วยเหลือ

เกื้อกูล คอยยืนเคียงข้าง ยื่นมือมาฉุดเราขึ้นยืน  

ยามเราก้าวพล้ังพลาด เราก็พร้อมเสมอท่ีจะตอบแทน

คุณความดีของใครคนนั้น โดยเฉพาะในวันที่เขา

หรือเธออยู่อย่างเดียวดายและต้องการความรัก 

ความเอาใจใส่จากใครสักคน ก่อนที่วันพักผ่อน 

นิรันดร์จะมาถึง
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55 ผ่านมา 55 ปี
พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

ดง หญิงสาววัยกลางคนรีบเดินมาที่รถของดิฉัน เมื่อเห็นดิฉันกำาลังจะลงจากรถ  

เราไม่ได้พบกันนานมาก เพราะดิฉันไม่ได้ติดตามสามีไปที่สนามกอล์ฟ

 แดงรู้จักกับดิฉันมานานแล้ว เราต่างมีความรู้สึกที่ดีต่อกันจึงได้มีโอกาสพูดคุย และ

รับรู้ทุกข์สุขของเธอ แดงเป็นเจ้าหน้าท่ีดูแลแคดด้ีของสนามกอล์ฟ เพราะด้วยใบหน้าย้ิมแย้มและเป็นมิตร 

เราจึงคุยกันอย่างสนุกสนาน แต่บ่อยคร้ังท่ีเธอมีหน้าตาหมองคล้ำา มีเร่ืองทุกข์ใจ ดิฉันจึงได้มีโอกาส 

รับทราบความเศร้าเสียใจซ่ึงเกิดจากลูกสาวคนโต ท่ีเร่ิมเข้าสู่วัยรุ่น มีพฤติกรรมท่ีแดงรับไม่ได้ แม่ลูกขาด

ความเข้าใจและความรู้สึกของกันและกัน

 เมือ่ใดทีแ่ดงผูซ้ึง่เปน็แมเ่ดนิเขา้บา้น มกัจะเกดิอารมณ์เสียทุกคร้ังท่ีเหน็บ้านรกรุงรัง ไมม่ใีคร

ช่วยเก็บกวาด จานอาหารวางเกลื่อนทั้งห้อง ขณะท่ีลูกสาวกลับนั่งดูโทรทัศน์ และคุยกับเพ่ือนทาง

โทรศัพท์มือถืออย่างสนุกสนาน ไม่สนใจแม่ที่เหน็ดเหนื่อยกลับมาจากการทำางาน

 แดงขาดความอดทน ความรักเร่ิมถดถอยน้อยลง เธออาละวาด ดุด่าด้วยวาจาหยาบคาย ส้ินสุด

แล้วความอดทน อดกล้ัน เมื่อเห็นลูกสาวยังเถียงไม่หยุด ยิ่งเพ่ิมความโกรธมากขึ้น ทำาให้แดงต้อง 

ลงไม้ลงมือ ตบตีลูกสาวคนเดียวของเธอ แล้วความรู้สึกดีๆ จะเกิดกับแม่และลูกคู่นี้ได้อย่างไร?   

แดงไปทำางานด้วยสภาพอดิโรย ออ่นล้าตัง้แตก่อ่นเริม่งาน ทกุคนกช็ว่ยแดงไมไ่ด ้เพราะเกดิจากปญัหา

ในครอบครัว

 ดฉินัฟังแล้วมองเหน็ภาพของบา้นทีลุ่กเปน็ไฟ ไมม่สีภาพบา้นทีอ่บอุน่หลงเหลอือยู ่มองเหน็

แดงร้องไห้ด้วยความขมขื่น ผู้ฟังอย่างดิฉันก็พลอยนำ้าตาคลอตามไปด้วย เพราะความเห็นใจ

 ดิฉันจึงหยิบหนังสือ “สร้างสุขให้ชีวิตเล่ม 2” ส่งให้แดง พร้อมกับให้กำาลังใจว่า “แดงจะต้อง

ชนะใจลกูไดถ้า้อา่นหนงัสอืเลม่นีจ้บ”  ดฉินัรูว้า่เขาเรียนนอ้ย แตอ่า่นออก แคน่ีก้พ็อเพยีงแลว้ถา้มคีวาม

มุ่งมั่น และตั้งใจแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองก่อน ดิฉันขอให้แดงคิดว่า

 1. เรายังรักลูก ทำาทุกอย่างเพื่อลูก แต่ลูกไม่รับรู้ เพราะต่างมีช่องว่างซึ่งกันและกัน

 2. แดงจะใช้อารมณ์ไม่ได้ในการแก้ปัญหาน้ี  เขาต้องอดทน และปลอบใจตัวเองว่า เราโชคดีแล้ว

ที่ยังมีพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกัน ไม่มีใครตายจากกัน เพราะบางครอบครัวแตกแยกหรือกำาพร้าพ่อหรือแม่ 

 3. แดงต้องใจเย็น เมื่อเข้าบ้านต้องมีรอยยิ้ม (แม้ใจจะขุ่นมัวจากสภาพบ้านที่ขาดระเบียบ) แต่

อยา่ลมืวา่ไมม่ใีครอยากเหน็คนขีบ้น่ หนา้ยกัษ ์อยากใหแ้ดงลองเล่นบทนางเอกจะดกีวา่ ทักทายลูกและ

ขอให้ลูกเทน้ำาให้แม่ดื่ม พร้อมทั้งกล่าว ‘ขอบใจ’ ชมเชยลูก พูดภาษาดอกไม้ จริงอยู่วันแรกๆ ลูกอาจ

จะประหลาดใจ เมื่อแม่เปลี่ยนพฤติกรรมจากเดิม วันต่อๆ มา แม่ก็แสดงความปรารถนาดี โดยถามว่า

แแ

นีแ่หละความรัก ถา้ถนอมและประคองไว้
มันก็จะเป็นยาวิเศษที่ไม่ใช่ยากเย็นใดๆเคล็ด (ไม่) ลับ
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ความ
รัก

ลูกอยากทานอะไร แม่จะทำากับข้าวอร่อยๆ ให้ลูกทาน ลูกก็จะมีน้ำาใจ มาช่วยแม่ๆ ก็ชมเชยอีก และ

แสดงความออ่นโยน เชน่ ลูบผมลูกเบาๆ เพยีงแดงทำาดกีบัลกูสาว 2-3 วนั ลกูกเ็ปลีย่นนสิยัจากกา้วรา้ว

มาช่วยงานแม่ ลูกรู้จักเตรียมอาหารเย็นให้แม่ทาน และนอนหนุนตักแม่ซึ่งไม่เคยทำามาก่อน

 แดงเร่ิมพูดคุยและหยอกล้อกับลูก ต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันและกล้าแสดงความรักต่อกันฉันแม่ลูก 

บ้านกลับกลายเป็นวิมานอีกคร้ังหน่ึง หลังจากน้ันแดงกลายเป็นคนใหม่ มีความสุขท้ังท่ีบ้านและท่ีทำางาน 

แดงจึงระลึกถึงคำาแนะนำาของดิฉัน เธอรักหนังสือที่ดิฉันมอบให้ เธอบอกว่าเธอวางมันไว้ข้างหมอน 

เพื่อเตือนใจให้เธอเป็นคนดี ให้อ่อนโยน สุภาพ และมองโลกในแง่ดี ชีวิตเธอเปลี่ยนไป หน้าตาผ่องใส 

ใครเห็นต่างชม โรคภัยต่างๆ ก็พลอยหายปลิดทิ้ง เพราะสุขภาพจิตสุขภาพใจดี           

 นี่แหละความรัก ถ้าถนอมและประคองไว้มันก็จะเป็นยาวิเศษที่ไม่ใช่ยากเย็นใดๆ เพียงลดทิฐิ

ของความเป็นพ่อแม่เท่านั้น

 อีกเร่ืองหน่ึงเป็นเร่ืองของหัวหน้าครอบครัวซ่ึงรับราชการยศนายทหาร จึงใช้อำานาจกับครอบครัว

มาโดยตลอด คุณเด่นมีลูกชาย 2 คน คนโตรักแม่มาก เพราะแม่รักและเข้าใจเขามาตลอด ตรงกันข้าม

กบัผูเ้ปน็พอ่ทีติ่ดเหลา้จนขาดสต ิเมากลบัมาบา้นทกุวนั และจะอาละวาด ดดุา่ ทบุตลีกูชาย และภรรยา 

พ่อเริ่มดื่มหนัก ดื่มมากขึ้นกว่า 5 ปี บ้านกลายเป็นนรก ลูกชายเกลียดและกลัวพ่อมาก เพราะพ่อเมา 

พ่อก็จะกระชากเขาเข้าไปในห้องนอนและจะหาเรื่องด่า เป็นเรื่องเก่าๆ ที่ฝังใจพ่อ

 ภรรยาเขาก็สุดจะทน จนตั้งใจจะขอหย่าขาดจากสามี เพราะเห็นลูกชายเริ่มมีพฤติกรรม 

น่าเป็นห่วง หน้าเศร้าหมองไม่อยากกลับบ้าน ติดเพื่อน เชื่อเพื่อน

 วันหนึ่งพ่อป่วยลงด้วยโรคพิษสุราและโรคกระเพาะ หมอส่ังให้พักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

ลูกชายในขณะนั้นอายุเพียง 7 ขวบ รับอาสาขอเฝ้าไข้และอยู่ดูแลพ่อ พ่อเริ่มไตร่ตรองดูตนเอง เมื่อพ่อ

เห็นลูกนอนซบข้างเตียงด้วยความอ่อนเพลีย ลูกเล็กแค่นี้ยังรู้จักรักและมีความรับผิดชอบ กลัวพ่อจะ

มีอันตราย หรือจะตายจากเขาไป พ่อคิดได้และสัญญากับภรรยา และลูกว่าจะเปลี่ยนนิสัย ทิ้งสิ่งที่ไม่ดี

ต่างๆ จะเลิกดื่มเหล้าโดยเด็ดขาดเพื่อครอบครัวจะได้อยู่เป็นเพื่อนลูก เพื่อลูกจะได้ไม่ไปติดเพื่อนและ

อบายมุขเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่น

 พ่อกลายเป็นคนใหม่ เล่นและคุยกับลูกจนลูกไว้วางใจ และรักเคารพพ่อๆ คือทุกสิ่งทุกอย่าง

ของเขา ทีเ่ขารูว่้าพอ่แมร่กัเขามากเพยีงใด พอ่ไมเ่คยทิง้เขาไปหาเหลา้อกีเลย แตจ่ะอยูก่บัลกูตลอดเวลา 

พ่อแม่จะขับรถไปรับลูกชาย แม้เวลาจะผ่านไปกว่า 10 ปี พ่อก็ทำาตัวเองเป็นพ่อที่ดีของลูก ทุกครั้งลูก

เห็นพ่อท่ีโรงเรียนก็จะว่ิงมากอดและหอมแก้มพ่อด้วยความรัก เขาไม่อายท่ีถูกเพ่ือนๆ ล้อ เขากลับตอบว่า 

“เพราะเรามีครอบครัวที่อบอุ่น เรารักพ่อแม่”

 ทุกวันนี้ ลูกชายซึ่งเคยเกเรกลายเป็นประธานนักเรียน และชนะเลิศการแข่งขันเป่าขลุย  

เขาสร้างชื่อเสียงในด้านดีให้ครอบครัวและโรงเรียน

 พ่อสารภาพว่าถึงแม้เขาเป็นนายทหาร แต่เขาก็กล้าพูด “ขอโทษ” และ “ขอบใจ” ทุกคร้ัง และได้ฝาก 

‘เคล็ดไม่ลับ’ คือ ก่อนนอนจะกอดลูกและบอกว่า “พ่อรักลูกนะ...ขอให้ลูกเป็นคนดี”... สวัสดีค่ะ
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น า น า อ า ชี พ

	 สวัสดีท่านผู้อ่านทั่วประเทศและที่อยู่ 

ต่างประเทศทั่วโลกครับ	 เดือนนี้มีอาชีพที่ดู

ธรรมดาทั่วไป	แต่ชีวิตน่าสนใจมากกว่านะครับ 

 เรือ่งกม็อียู่วา่ สวุรรณ แหง่โคเออร ์โรมนั 

แนะนำามาให้อ่าน โดยติดต่อให้ไปพบกับเจ้าของบ้าน 

โดยใหน้ายหนึง่ขบัรถไป บ.ภเูพชร เทรดดิง้ ไปถงึ

วงแหวนบางแค ณ บ้านเลขที่ 15/15 ม.7 หมู่บ้าน

สิริสุข 6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.  

(08-1889-7225, 08-5235-7778) พบเจ้าของคือ 

ดอมินิโก	พิสิษฐ์	จงไพศาลสกุล อายุ 57 ปี และ 

มารีอา	โรซา (อ้วน) อรวรรณ	ผลสมบูรณ์	อายุ 52 ปี 

มบีตุร 2 คน ชือ่	มารีอา	มัสซาแรลโล	พิมนารา อายุ 

26 ปี ทำางานอยู่ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง 

สอนเดก็ออทสิตกิ ดนิแดง สว่นอกีคนชือ่ดอมินกิ	

พีรพงศ์	จงไพศาลสกุล อายุ 20 ปี เรียนอยู่ชั้นปี 3 

คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง เชยีงราย

 คุณพิสิษฐ์และคุณอรวรรณเล่าให้ฟังว่า

เดิมนับถือศาสนาพุทธทั้งคู่ โดยตัวเองเป็นคน

กรงุเทพฯ อยูแ่ถวบางย่ีเรอื ตลาดพลู รมิทางรถไฟ 

พิสิษฐ์ก่อสร้าง  อรวรรณทำากิฟฟารีน

เป็นคนจีนมีพี่น้อง 7 คน สมัยเด็กเรียนที่โรงเรียน

ดอนบอสโก อุดรธานี ส่วนมารีอา โรซา อรวรรณ 

บ้านเกิดเปน็คนราชบรุ ีมพีีน่อ้ง 5 คน สมยัเดก็เรยีน

ทีเ่ซนตเ์มรี่ อุดรธานี คณะซาเลเซยีน หลังจากนัน้

ชีวติแตง่งานกย็งัไมไ่ดเ้ข้าเป็นคาทอลกิ คุณพิสษิฐ์

ทำางานสินเช่ืออยู่ 16 ปี ช่วงวิกฤติ IMF เม่ือประมาณ 

ป ี2540 หลงัจากนัน้เพือ่นชวนไปทำางานอยูบ่รษิทั

ผลิตยางมะตอยน้ำา ทำาอยู่ 8 ปี ท่ีปราจีนบุรี จาก

ชีวิตที่มีประสบการณ์มากขึ้น ก็ออกมาทำาธุรกิจ

ส่วนตัว ต้ังแต่บัดน้ันมาจนถึงทุกวันน้ี ขายอุปกรณ์ 

ก่อสร้าง 2 พันกว่ารายการ ขายส่งประตู PVC  

สีทาบ้าน ลวด น็อต ตะปู สกรู โถชักโครก ส่งท่ัวไป

แถวมหาชัย แม่กลอง นครปฐม ราชบุรี สมุทรปราการ 

นนทบุรี เปิดขายมาได้ 14-15 ปีแล้ว

 สว่นคณุอรวรรณ หญงิสาวผูม้คีวามสวย

ใจบุญ ทำาธุรกิจส่วนตัวของบริษัทกิฟฟารีน ขายตรง 

(ไมข่ายออ้ม) บิดาของคุณอรวรรณทำาธรุกจิ ทำารถ

สิบล้ออยู่ท่ีประเทศลาว มีน้องอยู่เวียงจันทน์ 3 คน 

ประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่ท่ีน่ัน เร่ืองท่ีน่าสนใจก็คือ

ก. ท่าข้าม ณ สามพราน
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คุณอรวรรณเล่าว่าเป็นคาทอลิกได้ 17 ปีแล้ว โดย

สนใจและไปอบรม PMG อาสาสมัครกับคุณพ่อ

วัชศิลป์	กฤษเจริญ และคุณพ่ออาดรีอาโน	อาสาสมัคร

ธรรทตูไทย หลงัจากนัน้กก็ลบัเขา้มาเปน็คาทอลิก

และแฟนเพิ่งเข้าได้ 2-3 ปี เพราะเคยเรียนที่

โรงเรียนคาทอลิกของคณะซาเลเซียนที่อุดรฯ 

ตอนเด็ก และยังได้แนะนำาให้คนเข้ามาเป็นคาทอลิก

อีก 2 คนได้กลับใจรับศีลล้างบาป เป็นคริสต์ อยู่ที่

ดอนหวาย ทำาธรุกจิบา้นจดัสรร มอียูม่าวนัหนึง่ได้

ไปวัดนักบุญหลุยส์มารีย์ฯ บางแค หมู่บ้านเศรษฐกิจ 

เห็นป้ายโคเออร์ รับบริจาคของเก่าทั้งหลายที่

เหลือใช้หรือยังดีแต่ต้องการทิ้ง ก็เลยสนใจและ 

ท่ีบ้านมีอิเล็กโทนเสีย จึงโทรแจ้งให้มารับ คุณ

สุวรรณซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โคเออร์ก็มารับไปซ่อม 

แล้วนำาไปบริจาคให้วัดต่างจังหวัด คุณอรวรรณ

รูส้กึมคีวามสขุและภมูใิจทีข่องสิง่นียั้งมปีระโยชน์

กับผู้อื่นได้อีกหลายคน

 หลังจากน้ันทำาหน้าท่ีเหมือนอาสาโคเออร์

รับของบริจาคผ่านทางเพื่อนที่บริษัทกิฟฟารีน  

ท่ีต้องการบริจาคจะนำามารวบรวมให้โคเออร์ตลอด 

7-8 ปี หรือแม้แต่ข้างบ้านในหมู่บ้าน หรือบุคคล

ท่ีรู้จักจะบอกต่อและจะรับมาที่โคเออร์นักบุญ 

เปโตรด้วยตัวเอง และอีกงานหนึ่งคือทำางานเป็น

อาสาสมัครในเรือนจำาจะไปเยี่ยมผู้ถูกจองจำา  

เอาของไปเยีย่ม นำาอาหารไปเล้ียงและจะนำาอาหาร

ไปเลี้ยงให้กับศูนย์คนตาบอดซาเลเซียน ซอย 

หมอศรี ทำาเป็นประจำา เมื่อคุณพิสิษฐ์ไปส่งของ

วัสดุก่อสร้าง เมื่อไปส่งเสร็จแล้วจะขอรับสิ่งของ

ท่ีเหลือหรือส่ิงของท่ีท้ิงแล้ว จะนำาใส่รถกลับมาให้กับ 

โคเออร์ “รีไซเคิล” 

 เวลาไปวัดแล้วมีความสุข มีความรู้สึกว่า 

ความเชือ่ ความถกูตอ้ง คอืพระเจา้สงูสดุแตผู่เ้ดยีว 

ท่ีมาเป็นคาทอลิก พ่อ-แม่ไม่เห็นด้วย แต่เป็น 

พระประสงคข์องพระเปน็เจา้ทกุสิง่เปน็ไปได ้ยาก

ที่เพื่อนมนุษย์จะเข้าใจได้ แต่สำาหรับพระเป็น 

เรื่องง่ายสำาหรับพระองค์ 

 เมื่อมาเป็นคาทอลิกแล้ว อยากจะทำาเพื่อ

คนอื่นมากกว่าตัวเอง จะเป็นการให้มีความสุข

มากกว่าการรับ “การรับใช้เพ่ือนมนุษย์ เป็นเสมือน

รบัใชพ้ระองคเ์อง” ทัง้สองเลา่ใหฟ้งัอกีวา่ มีคนซ้ือ

เวลาไปวัดแล้วมีความสุข มีความรู้สึกว่า 
ความเชื่อ ความถูกต้อง คือพระเจ้า
สูงสุดแต่ผู้เดียว
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ซีแพคช่วงน้ำาท่วมแล้วไม่ได้ใช้ ยังรับบรรทุกใส่รถ 

มาใหโ้คเออรอ์กีดว้ย เวลาไปสง่ของแลว้จะไมต่รีถ 

เปล่ากลับ 

 ผู้อ่านท่านใดสนใจจะบริจาคส่ิงของให้กับ 

โคเออร์ ติดต่อคุณสุวรรณ เจาฑาฑิต คุณพิสิษฐ์ 

จงไพศาลสกุล 08-1889-7225 คุณอรวรรณ  

ผลสมบูรณ์ 08-5235-7778 

 คุณอรวรรณยังเอากล่องรับบริจาคของ 

ศูนย์ช่วยคนตาบอดของซิสเตอร์คณะซาเลเซียน

ตัง้กลอ่งทีห่นา้กฟิฟารนี (2 สาขา) รวมแลว้ปหีนึง่

ได้หมื่นบาทด้วยนะครับ คุณอรวรรณกล่าว 

 คุณพิสิษฐ์บอกว่าตอนนี้ได้รับเอาญาติ 

มาดูแล เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยจ้างคน 

มาช่วยดู นับเป็นบุญกุศลมหาศาลจริงๆ ครับ

 เดินทางมาถึงช่วงหน่ึงของชีวิต จบอีกเดือน 

สดุทา้ยนีข้อพระผูเ้ปน็เจา้อวยพรแดผู่อ้า่นทกุทา่น

ให้มีสุขภาพท่ีดีและดูแลตัวเองด้วย ป่วยไข้ ก็อย่าลืม

ทานยาล่ะ เดินทางไปไหนก็เดชะพระนามด้วย 

การให้บางครั้งมีความสุขมากกว่าการรับ...นั่น

แหละความรักของพระ สวัสดีครับ
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พจนม าล า ภัศม์

สวัสดีครับ.

 เขา้สูเ่ดือนตลุาคม เดอืนทีเ่รา ครสิตชนคาทอลกิคดิถงึ “แมพ่ระ” เปน็พเิศษ ดัง่ปรากฏเดน่ชดั

ดว้ยการรวมพลงัศรทัธา  ทำาใหท้กุๆ วนัของเดอืนนี ้ “ไมส่ิน้เสยีงสายประคำา” สำาหรบัปนีี ้ยงัมเีหตกุารณ์

พเิศษทีจ่ะเกดิข้ึนในเดอืนตลุาคม  คอืการเปดิปแีหง่ความเชือ่   จงึขอนำาเสนอบทกลอน  “แม.่.ผูถ่้ายทอด

ความเชือ่”  ทีท่า่นผูอ้า่นจากรัว้แสงธรรม สง่มาให ้พรอ้มกนันี ้ใครข่อเชิญชวนท่านผู้อา่นร่วมแบ่งปัน

ขอ้คดิด ีๆ  ดว้ยการเขยีนและสง่บทกลอนของทา่นมายังอดุมศานต ์เนือ้ท่ีเล็กๆ ในคอลัมน ์“พจนมาลา”  

รอท่านอยู่ครับ. 

แม่…ผู้ถ่ายทอดความเชื่อ

  สายตามอง จ้องดู ด้วยใจรัก   แสนสุขนัก อบอุ่นแท้ มือแม่ฉัน

 นำ้ากระเซ็น เย็นชื่น ฉ่ำาใจพลัน   จากวันนั้น นำ้าพระทัย ยังยืนยง

  ทุกทุกวัน ฉันเติบใหญ่ ในความรัก  แม่ฟูมฟัก เตือนตัก ตามประสงค์

 สอนฉันทราบ นำ้าพระทัย ของพระองค์  สร้างความเชื่อ มั่นคง ในทรงชัย

  ทุกเช้าค่ำา แม่พร่ำาสอน สวดจากจิต  ยกความคิด วาจา ดวงใจให้

 แด่พระเจ้า หมดสิ้น สุดดวงใจ   ฉันอยู่ใน พรพระองค์ ผู้ทรงธรรม์

  ธารพระพร ผ่านทางแม่ แผ่ถึงลูก  เป็นความเชื่อ ที่ปลูก ในใจฉัน

 เป็นศรัทธา จากแม่ แผ่ถึงกัน    เป็นรักมั่น ในพระองค์ ทรงเมตตา

   โอ้ความรัก ใดเล่า เท่ารักแม่  เป็นรักแท้ มั่นคง ทรงคุณค่า 

 แม่รักลูก ปลูกความเชื่อ เชื่อมศรัทธา  นี่แหละหนา รักแม่ แน่แท้เอย.

                                                                       บร.	ตะวัน	สหายแก่น	



70 ตุลาคม 2012

ภาพเคียงคำา
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์   ^ ^นกเอ๋ยนกกระจาบ

คนใจบาปหวังสอยบ้านห้อยหัว

คิดทำาลายรังน้อยแต่พอตัว

ที่ครอบครัวร่วมสร้างอย่างอดทน

  ^ ^กว่าจะสานบ้านใหม่ได้หลังหนึ่ง

ต้องบินบึ่งตั้งหลักสักกี่หน

เร่งหาที่วางไข่ไว้ข้างบน

สาละวนค้นคัดเข้าจัดการ

  ^ ^เลือกหญ้าฟางชิ้นดีที่พอเหมาะ

กางปีกเกาะกิ่งลงบรรจงสาน

เพียงหนึ่งปากลากถูอยู่ตั้งนาน

เกิดผลงานโดดเด่นเป็นประติมา

  ^ ^สถาปัตยกรรมอันล้ำาเลิศ

งามพริ้งเพริศด้วยสมองของปักษา

ทั้งปีกปากลำาบากกายจึงได้มา

พอลูกยาซุกทรวงในรวงรัง

  ^ ^ทำาตัวน่าเกลียดนักพวกมักง่าย

เห็นแก่ได้ไม่คำานึงถึงเบื้องหลัง

ต้องลำาเค็ญกระเซ็นซ่านเมื่อบ้านพัง

สูญเสียรังแล้วเราน่าเศร้าจัง

  ^ ^บ้านของใครใครเล่าเขาก็รัก

เหน็ดเหนื่อยนักกว่าจะถึงซึ่งความหวัง

ลงทุนสร้างทางเข้าเฝ้าระวัง

เราก็ยังห่วงบ้านกันทุกคน

  ^ ^โปรดคำานึงถึงงานอันวิจิตร

ช่วยสะกิดคิดกลับอย่าสับสน

เลิกเบียดเบียนเพื่อนบ้านหมั่นฝึกตน

ปุถุชนย่อมสุขไม่ทุกข์เอย.

“สถาปัตยกรรมชิ้น เอก”



 

 พระสงฆ์ทุกวันนี	้พูดถึงพระคุณเจ้าว่า	

 “22 ปี ในยุคสมัยปกครองของท่าน  เป็นช่วงเวลาที่

 สังฆมณฑลมีบรรยากาศของความสามัคคีปรองดองเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน   

  ปกคลุมและแผ่ไปด้วยความเมตตากรุณาอย่างที่สุด

 พระคุณเจ้าทิ้งความร่ำารวยทางจิตใจและข้อคำาสอนไว้ให้กับสังฆมณฑล 

 ทุกสิ่งที่ท่านมีรวบรวม ก็เพื่อจะแจกจ่ายออกไปแก่ผู้ยากจน และทุกหนแห่ง 

 ทุกหมู่บ้าน บนดอยหรือในเมืองที่ท่านไปถึง ท่านเฝ้าประกาศว่า

 <<พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเป็นเจ้าเที่ยงแท้ของเรา>>

                                             14 กันยายน 2012

“22 ปีช่วงนั้น”

ภาพ:		 พงศ	์ประมวล

คำา:	 เขียนจากบทเทศน์ในพิธีมิสซาปลงศพของอดีตพระสังฆราชสังฆมณฑลนครสวรรค์

	 เมื่อวันศุกร์ที่	7	กันยายน	ค.ศ.2012
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“ปิดเทอม	แต่ไม่ปิดตำารา”
 สวัสดีครับน้องๆ เด็กๆ ที่น่ารักทุกคน พี่เชื่อว่าทุกคนคงจะปิดเทอมกันแล้ว...และเชื่อว่าน้องๆ  

ทุกคนได้ตั้งอกตั้งใจเรียนกันอย่างเต็มที่ ขยันสุด...“คงต้องผ่อนคลายกันบ้าง...”แต่น้องๆ คงจะไม่ลืมว่า  

“ปิดเทอม แต่ไม่ปิดตำารา” เพราะมีน้องๆ หลายคนเมื่อได้พักผ่อนสัก 2-3 วันแล้ว  เขาก็รีบไปเรียนพิเศษ  

ว่ายน้ำา เรียนดนตรี หรือเรียนคำาสอน (ค่ายจริยธรรม) ต่างๆ “โอ้! ขยันจังเลย”

 อย่างไรก็ดีขอให้น้องๆ เด็กๆ ได้ “ใช้เวลาอย่างรู้คุณค่า”พวกเธอยังจำาบทเพลงนี้ได้ไหม “วัน เวลา 

นาที มีราคามากย่ิงกว่าส่ิงใดๆ...” พ่ีป๋องเคยร้องเพลงนี้ต้ังแต่สมัยเรียนลูกเสื้อสำารอง จนถึงตอนที่พี่เรียน 

เป็นนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ครูฝึกทหารเขาก็ยังนำามาร้องด้วยนะ โอ้...พี่ป๋องพาย้อนประวัติศาสตร์มากไป

หรือเปล่า ครับ...

 สำาหรับน้องๆ เด็กๆ ที่สนใจ “สมัครสมาชิกใหม่” เป็นสมาชิกของสโมสรอุดมศานต์ (สมัครฟรี) 

ไม่ว่าจะอยู่โรงเรียนไหน ชั้นอะไร อายุเท่าไหร่ ขอเพียงมี “จิตใจเหมือนเด็ก” ก็สมัครเข้ามาได้เลยครับ

 ช วนน้ องคุย

ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม . . . 	 	 	 	 จูเนียร์โฟโต	้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	สโมสรอุดมศานต	์ชั้น	8	
 อาคารเลขที่	122/11	ซ.นาคสุวรรณ	(นนทรี	14)	ถ.นนทรี	ช่องนนทรี	ยานนาวา	กทม.	10120		

	 หรือส่งทาง	E-mail:	udomsarn@gmail.com	นะครับ

ร า ง วั ล
ช ม เ ช ย

น้องสุนิพรรณ มหิธิ       น้องพรชนิตย์ แสงสวย      น้องพัชฎาพร ศิริจันทร์

น้องคัธริน อิงค์สกุลสุข     น้องวิศัลย์ศยา นาหนองขาม     น้องเบญญาภา เรืองสม

น้องดวงพร สิริกุลวัฒนานนท์     น้องพรพลอย สุขสวัสดิ์    น้องณิชกุล พิชิวุฒิกร

น้องทิพปภา ปรีชาวุฒิ     น้องอารียา บัวชุม    และน้องๆ จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (ชาย) อีก 78 ผลงาน
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 มาพบกับพี่ป๋องอีกครั้งในช่วงของเกม “ไบเบิ้ล วาไรตี้” พี่หวังว่าครั้งที่แล้วคงไม่ยากเกินไปสำาหรับน้องๆ 

และครัง้นีเ้รายงัคงมาสนกุกบัเกมอกัษรไขวอ้กีครัง้หนึง่ เปน็เกม “อกัษรไขวช้ือ่ประกาศกในพระคมัภรี#์2” ใหน้อ้งๆ 

เด็กๆ ใส่ชื่อเป็น “ภาษาอังกฤษ” ครั้งนี้มีอีก 7 ท่าน หวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะครับ

  แนวตั้ง

  1. ประกาศกเศคาริยาห ์

  2. ประกาศกฮะบากุก

  3. ประกาศกมีคาห์

  4. ประกาศกฮักกัย

แนวนอน

5. ประกาศกเศฟันยาห์

6. ประกาศกมาลาคี

7. ประกาศกนาฮูม
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รักพระคัมภีร์;

ก า ร์ ตู น . . . คำ า ส อ น

 “เธอรู้ไหมใครอายุมากที่สุด!!!” 
 

 น้องๆ เด็กๆ เคยรู้หรือเปล่าว่า ในพระคัมภีร์ 

เคยกล่าวถึงชายคนหนึ่งที่มีอายุมาก 969 ปี 

 ใช่แล้ว เขาชื่อเมธูเสลาห์...

 เหตุนีเ้อง เมือ่เราพดูถงึใครคนหนึง่ทีช่รามากๆ 

ก็มักจะพูดว่า “เขาอายุมากพอๆ กับเมธูเสลาห์”

 น้องๆ เด็กๆ เคยรู้จักใครท่ีมีอายุมากๆหรือเปล่า? 

เธอคงไมเ่คยไดย้นิชือ่เมธเูสลาหม์ากอ่นใชไ่หม ชือ่นี้

ฟังดูแปลกๆ นะ แต่วันนี้ขอให้เธอคิดถึงคนที่มีอายุ

มากๆ หรือคนท่ีชราท่ีสุดท่ีเธอรู้จัก แล้วสวดภาวนา  

ให้เขาเป็นพิเศษด้วยนะ 

 นอ้งๆ เดก็ๆ ควรอา่น ปฐมกาล บทที ่5 ขอ้ที ่27 

แล้วน้องๆ เด็กๆ จะตะลึงเม่ือทราบว่า เมธูเสลาห์

มีอายุรวมได้เก้าร้อยหกสิบเก้าปี จึงถึงแก่กรรม
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สส มม าา ชิชิ กก ใใ หห ม่ม่
	 สวัสดีครับ...มาถึงช่วงของ	 “สมาชิกใหม่”…จุดประสงค์ของสโมสรฯ	 เพื่อให้น้องๆ	 ได้รู้จัก	

“เพื่อนใหม่”	สโมสรฯ	แต่หากต้องการรู้จักกันมากขึ้น	แลกเปลี่ยนความคิด	แบ่งปันประสบการณ	์ก็

ขอให้ติดต่อผ่านทางโรงเรียนหรือสถาบันที่เพื่อนใหม่สังกัด	นะครับ

น้องกฤตบุญ จงเจริญจิตเกษม (เอิร์ธ) *3172*

	 เกิด		 :		 1	ตุลาคม	2547

	 การศึกษา		 :		 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

	 วิชาที่ชอบ		 :		 คณิตศาสตร์	วิทยศาสตร	์

	 	 	 เพราะชอบการทดลอง

	 อนาคตอยากเป็น		 :		 นักบิน	เพราะชอบเครื่องบิน

	 เป็นคนมีนิสัย		 :		 ร่าเริง	

	 สัตว์เลี้ยงที่ชอบ		 :		 สุนัข

	 ชอบใช้เวลาว่าง		 :		 อ่านหนังสือ	ดูหนัง	ฟังเพลง	(เพลงวัด)

	 กีฬาที่ชอบ		 :		 ฟุตบอล

	 อาหารที่ชอบ		 :		 ผัดผัก	ข้าวผัด	ไข่เจียว

	 ความสามารถพิเศษ	:		 ขี่จักรยาน

น้องมยุรี เยเบียง (นกยูง ) *3173*

	 เกิด		 :		 28	สิงหาคม	2538	

	 การศึกษา		 :		 โรงเรียนเชียงคำาวิทยาคม	จ.พะเยา

	 วิชาที่ชอบ		 :		 คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร	์

	 	 	 เพราะเป็นวิชาที่ให้เราได้คิด

	 	 	 มากกว่าวิชาอื่นๆ

	 อนาคตอยากเป็น		 :		 คนจัดดอกไม้	เพราะรักในการจัดดอกไม	้และชอบ

	 เป็นคนมีนิสัย		 :		 โกรธง่ายหายเร็ว	

	 สัตว์เลี้ยงที่ชอบ		 :		 สุนัข

	 ชอบใช้เวลาว่าง		 :		 ในการศึกษาเกี่ยวกับการจัดดอกไม้

	 กีฬาที่ชอบ		 :	 ฟุตบอล	

	 อาหารที่ชอบ		 :		 ผัดกะเพรา	+	ไข่ดาว

	 ความสามารถพิเศษ		:		 จัดดอกไม้

	 อื่นๆ		 :		 ทีมฟุตบอล	ทีมเชลซี	ซึ่งเป็นทีมโปรดมาตั้งแต่เด็กแล้ว



แบบฟอร์มสมัครสมาชิกใหม่

สโมสรอุดมศานต์
ชื่อ.........................................นามสกุล..........................................................ชื่อเล่น...............อายุ...........ปี
ที่อยู่............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................โทรศัพท์........................................................................
	 	 	 เกิดวันที่.............เดือน....................................................พ.ศ...........................
   บิดาชื่อ.......................................นามสกุล........................................................
   มารดาชื่อ....................................นามสกุล........................................................
	 	 	 มีพี่น้อง...........คน	เป็นชาย...........คน	เป็นหญิง...........คน	เป็นคนที่.........
	 	 	 เรียนที่โรงเรียน...............................................................................................
	 	 	 ระดับชั้น/ปี.......................................................................................................
   วิชาที่ชอบ..........................................................................................................
	 	 	 เพราะ...............................................................................................................
   .........................................................................................................................
	 	 	 อนาคตอยากเป็น.............................................................................................
	 	 	 เพราะ...............................................................................................................
   .........................................................................................................................
	 	 	 เป็นคนมีนิสัย..................................................................................................
	 	 	 สัตว์เลี้ยงที่ชอบ................................................................................................
	 	 	 เวลาว่างชอบทำ	อะไร.........................................................................................
   อาหารที่ชอบ..................................................................................................... 
	 	 	 ความสามารถพิเศษ..........................................................................................
   .........................................................................................................................
   อื่นๆ.................................................................................................................
   .........................................................................................................................

หมายเหตุ	:			 ขอภาพถ่าย	2	ใบ	เป็นภาพสี	หรือขาว/ดำ		ก็ได้	กรอกใบสมัครแล้วรีบส่งมาที่	

	 	 พี่ป๋อง	สโมสรอุดมศานต์ 
  อาคารเลขที่	122/11	ชั้น	8	ซอยนนทรี	14	(ซอยนาคสุวรรณ)	ถนนนนทรี	
	 	 แขวงช่องนนทรี	เขตยานนาวา	กทม.	10120
  ยินดีต้อนรับน้องๆ	ทุกคนสู่สโมสรอุดมศานต์ครับ
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ผ่อนคลายสไตล์พ่ีอ้อย

 “เพื่อนกินหาง่าย	เพื่อนตายหายาก”
	 สวัสดีค่ะน้องๆ	 ทุกคน	 ฉบับนี้พี่อ้อยมีนิทานมาฝาก	 ชื่อเรื่อง	 “เพื่อนกินหาง่าย	 เพื่อนตาย 
หายาก”	เรื่องมีอยู่ว่า

 คร้ังหน่ึงไม่นานนัก	มีเศรษฐีคนหน่ึงมีลูกชายคนเดียว	ลูกชายคนน้ีมีแต่กิน	เล่น	ไม่ต้ังใจเรียน	
เรยีนจบมาแบบเฉยีดฉวิ	เมือ่จบมาแลว้กไ็มเ่คยคดิจะหางานทำ		ได้แต่เท่ียวเลน่ไปวันๆ	เงนิของพ่อแม่
ก็เอาไปใช้จัดงานเลี้ยงเพื่อนๆ	 ไม่ว่าพ่อแม่จะตักเตือนเขาอย่างไร	 ก็ไม่เคยคิดจะปรับปรุงตัวเพราะว่า
เป็นคนรักสบาย
	 ในที่สุดเศรษฐีและภรรยาก็เสียชีวิต	 ลูกชายก็ย่ิงใช้เงินมากกว่าเดิมอีกเพราะว่าไม่มีคนปราม	
ต่อมาเงินก็ร่อยหรอลงไป	ลูกเศรษฐีไม่มีเงินเลี้ยงเพื่อนๆ	เพราะตัวเองไม่ได้ทำ	งาน	เงินที่เคยมีก็เริ่ม
หมดลดลงไปทุกวันๆ	เพื่อนๆ	ที่เคยมีอยู่ก็หายไปหมด
	 จนวันหนึ่ง	เพื่อนคนหนึ่งจัดงานเลี้ยง	ก็ไม่ได้ชวนลูกเศรษฐี	แต่ว่าลูกเศรษฐีอยากไปร่วมด้วย	
เพ่ือนคนน้ันจึงบอกว่าจะมาก็ได้แต่ต้องเอาอาหารมาด้วย	 ลูกเศรษฐีจึงไปซ้ือไก่ย่างมา	1	 ตัว	ระหว่างทาง 
ทีลู่กเศรษฐกีำ	ลงัเดินไปทีง่านเลีย้งกบ็งัเอญิวา่มสีนุขัจรจดัตวัหนึง่ได้กลิน่ไกย่่าง	กเ็ลยพุ่งเขา้ชนลกูเศรษฐ	ี
แล้วก็คาบไก่ย่างว่ิงหนีไป	ลูกเศรษฐีพยายามว่ิงตาม	แต่ว่าก็ไม่ทันแล้ว	สุนัขจรจัดได้กัดท้ึงไก่ย่างเข้าไปแล้ว	
เขาจึงไม่สามารถนำ	ไก่ไปยังงานเลี้ยงได้
	 ลูกเศรษฐีก็ไม่คิดอะไรมาก	เขาเข้าไปในงานเลี้ยงและบอกเพื่อนที่จัดงานว่าสุนัขคาบไก่ไปกิน
เลยไม่สามารถนำ	อาหารมาร่วมในงานเล้ียงได้	 พวกเพ่ือนๆ	 ก็พูดจาเยาะเย้ยถากถางเขาว่า	 จริงๆ	 แล้วเขา 
ไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อไก่ย่าง	เลยต้องกุเรื่องขึ้นมา	แล้วพวกเพื่อนๆ	ก็หัวเราะเยาะเขา
	 ลูกเศรษฐีรู้สึกเสียใจมาก	ต้ังแต่เกิดมาเขาไม่เคยโดนใครหัวเราะเยาะมาก่อน	เขาก็เลยฮึดข้ึนมา
ว่าจะเปิดธุรกิจร้านอาหารแล้วก็ใช้เงินที่เหลืออยู่เปิดกิจการ	เขาจ้างคนมาทำ		แต่ก็ทำ	เองหลายๆ	อย่าง	
ทั้งการทำ	ความสะอาด	 ปัดกวาด	 การบริการลูกค้า	 บางครั้งก็ทำ	ครัว	 ทั้งๆ	 ที่เขาไม่เคยทำ	งานพวกนี ้
มาก่อนเลย	 เนื่องจากเขาตั้งใจจริงไม่นานนักร้านของเขาก็มีคนรู้จักและมีคนมากันเยอะแยะและ 
เขาก็เริ่มกลับมาร่ำ	รวยอีก
	 พอเขาร่ำ	รวย	เพื่อนๆ	ก็มาขอจัดงานเลี้ยงที่ร้านของเขา	อยู่ๆ	เขาก็มีเพื่อนๆ	อีกครั้ง	แต่เขา
ก็จำ	ได้ว่าเพ่ือนๆ	พวกน้ีไม่ใช่เพ่ือนท่ีดี	 เป็นเพ่ือนท่ีเคยเยาะเย้ยเขา	 เขาจึงลองพูดจาไร้สาระ	คนเหล่าน้ี 
ก็เออออพลอยเห็นตามเขาไปด้วย	บอกว่าที่พูดมาดี	ใครๆ	ก็เชื่อในเรื่องไร้สาระที่เขาเล่า	ทั้งๆ	ที่ตอน
ท่ีเขาเร่ิมเงินหมดลง	 เขาพูดเร่ืองจริงท่ีสุนัขคาบไก่ไปกินตอนน้ันกลับไม่มีใครเช่ือ	 ลูกเศรษฐีจึงสรุปได้ว่า	
‘เพื่อนกินหาง่าย	เพื่อนตายหายาก’	เขาเลิกคบกับเพื่อนพวกนี	้และเขาก็มีเพื่อนใหม่ๆ	ที่เป็นคนขยัน
ขันแข็งทำ	งานเหมือนกนั	เขาไมเ่คยมคีวามสขุตอนท่ีมเีงนิมากมาย	สดุท้ายเขากม็คีวามสขุจากการทำ	งาน
สุจริตและการมีเพื่อนที่ดี	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีค่ะ
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น้องกนกนาถ พึ่งหรรษพร (บี) 

“สำาหรับเพื่อนๆ	สโมสรอุดมศานต์	 ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็ตาม	ก็สามารถอ่าน	

“อุดมศานต์”	และร่วมสนุกกับกิจกรรมในอุดมศานต์ได้ด้วยเช่นกัน	นอกจาก

จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจแล้ว	 ในหนังสืออุดมศานต์ยังมีข้อคิดดีๆ	 อีกมากมาย	

หากคิดจะอ่านหนังสือสักเล่ม...คิดถึงอุดมศานต์ด้วยนะคะ”

น้องฐิติพร แสงดาว  (โนเกียร์) 

“สำาหรบัเพือ่นๆ	ทกุคนทีม่คีวามสามารถและอยากใชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน	์

ก็ขอเชิญชวนให้มาร่วมกิจกรรมดีๆ	กันเยอะๆ	นะคะ”

       

น้องศิริพร  อินหล่ม  (พลอย)

“สำาหรับเพื่อนๆ	ที่ร่วมสนุกส่งภาพระบายสีของ	 ‘มุมเด็กศิลป์’	 เข้ามาแล้วไม่

ผ่านเข้ารอบ	ก็อย่าพึ่งท้อใจนะคะ	 เพราะหนูเองก็พยายามหมั่นสังเกตวิธีการ

ระบายสรีปูภาพจากพี่ๆ 	มธัยมทีโ่รงเรยีนแลว้ลองนำากลบัมาใชก้บัตวัเราเองบา้ง	

จึงผ่านเข้ารอบค่ะ”

       

ป.ล.	ปิดเทอมนี้	หากมีเวลาว่างก็สามารถส่งผลงาน	-	ภาพวาดระบายสี		

“มุมเด็กศิลป์”	มาร่วมสนุกชิงรางวัลกันเยอะๆ	นะครับ

กำ ลังใจ...
จากเพื่อนถึงฉันเพื่อน

	 มาพบกับพี่ป๋อง	และเพื่อนๆ	อีก	3	คน	ที่เคยให้กำาลังใจ	และความปรารถนา

ดเีอาไว้	เพราะพีเ่ชือ่วา่	กำาลงัใจ	จากเพือ่นๆ	ท่ีสง่มอบใหน้ัน้	มคีณุคา่มากมายเหลอืเกนิ	

	 และจาก	‘กำาลงัใจ	และความปรารถนาด’ี	นี	้คงจะทำาใหบ้รรดาเพือ่นๆ	ทีช่อบ

ส่งผลงานวาดภาพระบายสี	 	“มุมเด็กศิลป์”	จะได้	“ฮึดสู้!”	มีความเพียรพยายามมาก

ยิ่งๆ	ขึ้นไปครับผม



ตุลาคม 2012 85

	 มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ		“ปีแห่งความเชื่อ”

ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

(หมดเขตรับผลงานวันที่	5	พฤศจิกายน	2012)	

มุมเด็กศิลป์
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เ พี ย ง เ ธ อ ห่ ว ง ใ ย
ใ ส่ ใ จ วั ย เ ย า ว์
นู๋	ฉวย

วัสดีค่ะ	 รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก	ที่รู้ว่าท่านกำาลังอ่านคอลัมน์	 “เพียงเธอห่วงใย	 ใส่ใจ 

วัยเยาว์”	นี	้ โดยคอลัมน์นี้จะให้ความสำาคัญกับเยาวชนเป็นหลัก	ทั้งกิจกรรมต่างๆ	และ

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนท่ีทันสมัย	รับรองว่าเม่ือท่านอ่านคอลัมน์น้ีแล้ว	ท่านจะมี

หัวใจท่ีอ่อนเยาว์	เข้าใจวัยรุ่นมากย่ิงข้ึน	

	 ในเดือนตลุาคมนี	้ทางคณะกรรมการคาทอลกิเพือ่ครสิตชนฆราวาส	แผนกเยาวชน	จะจดัคา่ย

ผู้นำาเยาวชนระดับชาติ	 โดยเวียนไปจัดตามสังฆมณฑลต่างๆ	 ก็เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมจาริกแห่ง 

ความเช่ือไปพรอ้มๆ	กบัเพือ่นเยาวชนในสงัฆมณฑลเจา้ภาพ	และเพือ่เรยีนรูว้ฒันธรรมและการอบรม

ในท้องถิ่นนั้นๆ...

	 ค่ายผู้นำาเยาวชนระดับชาติ 	 ครั้งที่ 	 29	 นี้ ได้ เวียนมาจัดที่

สังฆมณฑลนครราชสีมา	 และเจ้าภาพได้เลือกสรรวัดนักบุญเทเรซา	 

โนนแก้ว	 เป็นสถานที่จัดค่าย	 เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับ 

ชุมชนคริสตชนที่มีประวัติศาสตร์แห่งความเชื่ออันยาวนาน	 ท่านรู้ 

ไหมคะว่า...คริสตศาสนาเดินทางเข้าสู่ภาคอีสาน	และมีแหล่งกำาเนิดที่ 

มิสซังโรมันคาทอลิกนครราชสีมา	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1876	

	 อีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกคือ	 การเป็นพยานชีวิตถึง 

พระคริสตเจ้าของบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง	ซึ่งท่านเคยเป็น 

เจ้าอาวาสอยู่ที่วัดโนนแก้วแห่งนี้ 	 และถูกจับท่ีวัดนักบุญยอแซฟ	 

บ้านหัน	 ด้วยข้อกล่าวหาที่ว่า	 ขัดต่อคำาสั่งการย่ำาระฆัง	 เรียกประชุม 

ชาวบ้าน	 “เจ้าหน้าที่คุมตัวนักโทษทั้งหมดไปที่สีคิ้ว	 จากนั้นก็ถูกล่ามโซ่

เพือ่เตรยีมตวัสง่ไปคกุโคราช	การเดนิทางความเชือ่ของทา่นบญุราศเีกดิขึน้ในสงัฆมณฑลนครราชสมีา

ทั้งสิ้น	 น่ีเป็นอีกหนึ่งความชื่นชมยินดีที่เรามาอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้	 ที่นี่ยังมีอนุสรณ์สถานของ 

คุณพ่อนิโคลาส	เพื่อศึกษาเพิ่มเติมและขอพรให้เรามีความเชื่อที่หยั่งรากลึกอย่างมั่นคง	โดยความเชื่อ

ท่ีม่ันคงแท้จริงน้ัน	ย่อมมาจากการท่ีเราใกล้ชิด	อ่านพระวาจาของพระเจ้าในทุกๆ	วันและนำาไปปฏิบัติ...”

	 กระบวนการค่ายครั้งนี้	ดำาเนินภายใต้พระวาจา

  “จงชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาเถิด”	(ฟป	4:4)	
	 4	เสาหลักแห่งความชื่นชมยินดีที่เราจะเน้นในค่ายนี้คือ	

	 สิ่งสร้าง	ศักดิ์ศรี	ส่งเสริม	และ	สร้างสรรค์		

	 4	 เสาหลักนี้จะทำาให้เราเกิดความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างแท้จริงหรือไม่นั้น	

เพื่อนๆ	เยาวชนจะต้องนำากลับไปออกแบบใช้ในชีวิตประจำาวันของตนเอง	เช่นเดียวกับ

  “รักออกแบบได้...”

สส
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เ ก ม ส โ ม ส รเ ก ม ส โ ม ส ร

	 “ปีแห่งความเชื่อ”...“ประตูแห่งความเชื่อ”	(กจ	14:27)	น้องๆ	เด็กๆ	คงเคย
ได้ยินคำ	ว่า	 “บิดาแห่งความเชื่อ”	ใช่ไหม?	เขาคนนั้นคือ	“อับราฮัม”	พระผู้เป็นเจ้า 
ได้ประทานความเชื่อให้กับเขา	และเขา	 “เชื่อในพระองค์”	 วางใจ	 ไว้ใจในพระองค์
ทุกเรื่อง	และเขาไม่เคยลืมที่จะขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าในทุกกรณี

สำ	หรับเกมฯ	ครั้งนี้อยากให้น้องๆ	ช่วยกันค้นหาจุดต่างที่มีอยู่ใน	2	ภาพนี้	
รวม	10	แห่ง	ใครค้นพบครบแล้ว	รีบส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

 
(A.)

 
(B..)
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Chapter 10 
A time for everything (continued)

Harry: “Ed, I’ve one more doubt, please  
 be patient with me. A few days 
 ago, I heard from some people 
 who said that some fortune- 
 tellers presume to have the 
 powerof knowing the future 
 and tell their clients that they 
  wouldn’t live long but they 
  could help prolong the time of 
 life. That’s to say, they can make  
 their clients live a longer life. 
  Ed, have you ever heard such a 
 thing, and is it true?”

Ed: “Yes, I have, but it isn’t true.  
 Listen to the Ecclesiastes, 
 chapter 3:14 & chapter 8: 8”  
 “You’ll know it’s really a 
  nonsensical thing.”

 No.14 I know that everything 
 God does will last forever. You 
  can’t add anything to it or take 
  anything away from it.
 
 No.8 No one can keep himself 
 from dying or put off the day  
 of his death.
 
Harry: “Crystal clear! I should say, it’s 
 a great ABSURDITY to believe 
  such a nonsensical thing. Thanks  
 a lot, Ed.”

ชวนคิดชวนอ่าน

ECCLESIASTES : ปัญญาจารย์
Sor Assadong

; ;

บทที่ 10  
มีเวลาสำาหรับทุกสิ่ง (ต่อ)

แฮร์รี่	 “คณุเอด็ครบั	ผมยงัมขีอ้กงัขาอกีขอ้หนึง่	 

	 กรุณาอดทนกับผมหน่อยนะครับ	 เมื่อ 

	 สองสามวันมานี	้ผมได้ยินคนบางคนบอก 

	 วา่	พวกหมอดบูางคนแอบอา้งวา่สามารถ 

	 หยั่งรู้ถึงอนาคตว่าใครจะตายเมื่อไร	แล้ว 

	 ก็บอกลูกค้าท่ีมาหาว่า	นี่คุณคงอยู่ได้อีก 

 ไม่นาน ผมสามารถต่ออายุให้ได้	คุณเคย 

	 ได้ยินเร่ืองแบบนี้ไหมและคุณเช่ือเรื่อง 

	 แบบนี้หรือเปล่า”

เอ็ด	 “ครับ	เคยได้ยินเรื่องแบบนี้บ่อย	มันเป็น 

	 เรื่องเหลวไหล	คุณกรุณาฟังปัญญาจารย ์

	 บทที	่3	ข้อ	14	และบทที	่8	ข้อ	8	แล้วคุณ 

	 กจ็ะทราบวา่มนัเปน็เรือ่งเหลวไหลจรงิๆ”

 ข้อ 14 ข้าพเจ้าทราบว่า สิ่งที่พระเจ้า 

 ทรงกระทำาจะจรีงัยัง่ยนื ทา่นจะเพิม่เตมิ 

 สิง่ใดลงไปกไ็มไ่ด ้หรือจะเอาอะไรออกก ็

 ไม่ได้

 ข้อ 8  ไม่มีใครช่วยไม่ให้คนตายได้ หรือ 

 เลื่อนวันตายออกไป

แฮร์รี	่	 “แหมคุณเอ็ด	คุณพูดได้ชัดแจ๋วจริงๆ	ผม 

	 ว่านะเรื่องไร้สาระแบบนี้	 เป็นความโง่ 

 ขนาดหนัก	 ใครจะไปเช่ือ	ขอบคุณมาก 

	 ครับ”

88 กันยายน 2012
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จดหมายจากผู้อ่าน@
นาย	ป.ณ.	สาธุฯ

 เรียน คุณ ป.ณ.สาธุฯ ที่เคารพ

	 	 	 ดฉินัเปน็ครคูำาสอนโรงเรยีนของวดั	เริม่สงัเกตวา่เดก็ๆ	จะตดินสิยัไปแกบ้าป 

	 แลว้ลกุไปสวดบทแสดงความทกุขข์า้งนอกท่ีฟังแกบ้าป	เพราะทีโ่รงเรยีนเวลามนีอ้ย 

	 จงึใหนั้กเรยีนปฏบิตัเิชน่นัน้	ทนีีเ้ดก็ตดิเปน็นสิยัแลว้	พอมาแก้บาปตอนมาวดั	มเีวลา 

	 มากมายก็จะลุกออกไปเลยโดยไม่สวดบทแสดงความทุกข์ในที่ฟังแก้บาป	หนักกว่า 

	 เก่าปรากฏว่า	พอลุกออกมาแล้ว	ก็ไม่ได้สวดบทแสดงความทุกข์ด้วย

	 	 คำาถามของดิฉันก็คือว่า

	 	 	 1.	 การสวดบทแสดงความทุกข์	ยังจำาเป็นอยู่หรือไม่ในการแก้บาป

	 	 	 2.	 ถ้าไม่สวดบทแสดงความทุกข์	บาปได้รับการยกหรือไม่

	 	 	 3.	 คุณ	ป.ณ.	สาธุฯ	ว่า	เราควรทำาอย่างไรที่โรงเรียน	

	 	 	 	 จะให้เด็กสวดบทแสดงความทุกข์ในที่ฟังแก้บาป	

	 	 	 	 หรือลุกไปสวดข้างนอก

	 	 	 	 	 	 ขอขอบคุณในคำาตอบ

	 	 	 	 	 	 ครูคำาสอน	กทม.

 ตอบ

	 	 	 สาระสำาคัญประการหนึ่งของการไปสารภาพบาปกับพระสงฆ์คือ	ต้องเป็น 

	 ทุกข์เสียใจที่ได้ทำาบาปนั้นอย่างสมบูรณ์	และตั้งใจว่าจะไม่ทำาบาปอีก

	 	 	 “การสวดบทแสดงความทุกข์”

		 	 	 เป็นเครื่องหมายภายนอกว่า	 เราเป็นทุกข์ถึงบาป	 และทำาให้ศีลอภัยบาป 

	 สมบูรณ์

	 	 	 สมมุติว่าใครคนหนึ่งไม่ได้สวดบทแสดงความทุกข์ในที่ฟังแก้บาป	แต่เขาม ี

	 ความทุกข์ถึงบาปอย่างสมบูรณ์	 เขาก็ได้รับอภัยบาปแล้วในการเข้าไปสารภาพบาป 

	 กับพระสงฆ์

	 	 	 ปญัหาจงึอยู่ทีว่่า	เดก็ๆ	เขามีความทกุขถ์งึบาปอยา่งสมบรูณห์รอืไม	่การสวด 

	 บทแสดงความทกุขอ์อกมากเ็ปน็เครือ่งหมายช่วยเขาให้ไดศ้ลีอภยับาปอยา่งสมบูรณ์
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 ปัญหาของคุณครู คำาตอบคือ

	 	 	 1.	 การสวดบทแสดงความทุกข์ยังจำาเป็นในการแก้บาป	 เพราะเป็นการ 

	 	 	 	 แสดงออกภายนอกชัดเจนถึงความทุกข์ถึงบาปอันเป็นองค์ประกอบ 

	 	 	 	 สำาคัญของศีลอภัยบาป

	 	 	 2.	 ถ้าไม่สวดบทแสดงความทุกข์	 แต่ได้เป็นทุกข์ถึงบาปอย่างสมบูรณ์	  

	 	 	 	 ไม่ว่าก่อนหรือหลังจากไปสารภาพบาป	บาปได้รับการอภัย

	 	 	 3.	 ทางโรงเรียนมีเวลาให้น้อยก็สามารถให้เด็กลุกไปสวดบทแสดงความ 

	 	 	 	 ทุกข์นอกที่ฟังแก้บาปได้	 เพียงแต่ต้องกวดขันให้เขาสวดจริงๆ		เพราะ 

	 	 	 	 เดี๋ยวจะติดเป็นนิสัย	และไม่สวดเลย

	 	 	 ผมยังอยากเสริมว่า	 ที่เด็กเดี๋ยวนี้ไม่สวดเลย	 ส่วนหนึ่งมาจากเขาสวด	  

	 “บทแสดงความทกุข”์	แบบใหมไ่มไ่ด	้กเ็ลยยกยอดไปไมส่วดเลย	อกีสว่นหนึง่มาจาก 

	 ครูหรือพระสงฆ์	 ให้ไปสวดนอกที่ฟังแก้บาปแล้วไม่กวดขัน	นานวันเขาก็เหลือแต่ 

	 สวดทำากิจใช้โทษบาป

	 	 	 โรงเรยีนนา่จะมเีวลาใหเ้ดก็แกบ้าปโดยไมต่อ้งตดัข้ันตอนใดของการแกบ้าป 

	 ออกไป

	 	 	 บางทีต้องสวดในที่ฟังแก้บาป	และบางขณะก็ไปสวดข้างนอก	ทำาให้เด็ก 

	 สับสน	จนไม่สวดบทแสดงความทุกข์เลยก็มี

       

         นายป.ณ.สาธุฯ
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ภัศม์
เขียนชี วิ ต

บทกวี

ดูคน

    ดูเหมือนว่าจะแพ้แต่ไม่แพ้

	 	 	 ดูอ่อนแอแต่ภายในใช่อ่อนไหว

	 	 	 ดูเหมือนช้าแต่ใช่ว่าชะล่าใจ

   “ดูไม่ได้”	แต่ดูจริงยิ่ง	“ดูดี”

	 	 	 	 การจะดูใครสักคนแค่ภายนอก

	 	 	 ไม่อาจบอกใครเป็นใครได้ถ้วนถี่

	 	 	 ดั่งบทกลอนสุนทรภู่ครูกวี

	 	 	 “มนุษย์นี้ลึกล้ำาเกินคำานวณ”

	 	 	 	 การจะดูใครสักคนให้ค้นพบ

	 	 	 และเข้าใจเจนจบจนครบถ้วน

   “อคติ”	ตัดให้หมดปลดโซ่ตรวน

	 	 	 เพื่อจะใช้ใจล้วนล้วนเรียนรู้คน

	 	 	 	 ต้องทำาใจให้ว่างและกว้างสุด

	 	 	 อย่าไปหยุดพิพากษาหาเหตุผล

	 	 	 เขาเป็นเขาเราเป็นเราเข้าใจตน

	 	 	 ไม่สับสนค้นหาด้วยอารมณ์

	 	 	 	 ให	้“ความเชื่อ” นำาพาสายตาเสมอ

	 	 	 สิ่งที่เจอจะเข้าใจได้เหมาะสม

	 	 	 เป็นดอกบัวโผล่พ้นจากโคลนตม

	 	 	 เพื่อชื่นชมอากาศขาวเห็นดาวเดือน

                            กุมภาพันธ์ 1999

	 	 	 จากหนังสือ	รวมบทกลอนของภัศม์		“ก้าวเดินอย่าเกินก้าว” 



	 พระสังฆราชยอแซฟ	 พิบูลย์	 

วิสิฐนนทชัย 	 ประมุขสังฆมณฑล

นครสวรรค์	 เป็นประธานพิธีมิสซา

ปลงศพ	พระสังฆราชยอแซฟ	บรรจง	

อารีพรรค	 อดีตประมุขสังฆมณฑล

นครสวรรค์	พร้อมด้วยคณะพระสังฆราช 

เมื่อวันศุกร์ที่	 7	 กันยายน	 2012	 เวลา	

10.30	น.	ณ	อาสนวิหารนักบุญอันนา	

นครสวรรค์
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