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อันเนื่องมาจากปก

พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่  16  ประจำาปี 2013 

เดือนพฤษภาคม

เพื่อให้ผู้ที่ทำ�ง�นด้�นคว�มยุติธรรมจะกระทำ�ทุกอย่�งด้วยคว�มสัตย์ซื่อ

และมีมโนธรรมเที่ยงตรงเสมอ

วิสัยทัศน ์ ประช�กรของพระเจ้�ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในคว�มรัก แสวงห� ติดต�มและประก�ศพระเยซูคริสตเจ้� 

พันธกิจ พระศ�สนจักรในประเทศไทยมุ่งอุทิศตนฟื้นฟูชีวิตให้สนิทกับพระคริสตเจ้�โดยอ�ศัยพระว�จ�และ 

 ศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นหนึ่งเดียวร่วมมือและแบ่งปันซึ่งกันและกัน แสวงห�คุณค่�พระอ�ณ�จักรในบริบท  

 สังคม เสวน�ฉันพี่น้องกับผู้มีคว�มเชื่ออื่น ประก�ศพระเยซูคริสตเจ้� และเป็นประจักษ์พย�น  

 ด้วยก�รดำเนินชีวิตเรียบง่�ย รักและรับใช้ปวงชน โดยเน้นผู้ย�กไร้ 

วัตถุประสงค ์
; เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่�ง พระสงฆ์ นักบวช และฆร�ว�สทั่วไป

; เพื่อเสนอข่�วส�ร บทคว�ม ส�รคดี บันเทิงคดี บทวิจ�รณ์ที่มีคุณค่�ต่อชีวิตต�มจิตต�รมณ์พระวรส�ร

; เสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์และคว�มเข้�ใจอันดีระหว่�งประช�ชนในด้�นศ�สน� สังคม และวัฒนธรรม

ปกหน้า : อัครเทวดาคาเบรียล แจ้งข่าวแด่พระนางมารีอา  

 และนักบุญอีก 2 องค์  

 ว�ดโดย ซีโมเน มาร์ติน ี(เกิดที่เซียน� ค.ศ.1284–สิ้นใจที่ 

           อ�วิญอง ค.ศ.1344 

 ลิปโป เมมมิ (เกิดที่เซียน� ค.ศ.1290 -1356)   

 สีฝุ่นบนแผ่นไม้  

 ทั้ งสองเป็นศิลปินอิต�เลียนยุคศิลปะยังคงเป็นแบบ 

“โกธิค” ช่วงศตวรรษที่ 13 และ 14 จัดเป็นศิลปินเมืองเซียน�ที่มี

เอกลักษณ์ ออกไปท�งศิลปะแนวโกธิคของฝรั่งเศส ขออนุญ�ตนำภ�พ

เต็มม�ตีพิมพ์ ณ ที่นี้ แต่ หน้าปก อุดมศ�นต์อย�กจะเสนอร�ยละเอียดของอ�ภรณ์ที่ทูตสวรรค์

สวมใส่ ว่�ศิลปินใส่ใจในร�ยละเอียดม�กเพียงใด โดยเฉพ�ะผ้�คลุมที่พลิ้วไปท�งด้�นหลัง และ

ตัวเสื้อของทูตสวรรค์ 

 

ปกหน้าใน : พระมารดาและพระบุตรและทูตสวรรค ์

 ว�ดโดย อันโตเนลโล ดา แมสสินา (1430-1479) สีน้ำมันบนแผ่นไม้ 

 อันโตเนลโล เป็นศิลปินช่วงยุคกล�งกำลังเข้�สู่ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทย�ก�ร (เรอเนอ-

ซองส์) ของยุโรป แต่ภ�พว�ดของเข�แตกต่�งจ�กศิลปินอิต�เลียนคนอื่นๆ ในยุคเดียวกันอย�่ง

ม�ก เร�จะเห็นได้ว่�ใบหน้�ของพระม�รด�และพระบุตร รวมทั้งอ�ภรณ์ที่สวม เกือบจะเป็นศิลปะ

ยุคปัจจุบันร่วมสมัยกับพวกเร�อย่�งม�ก 
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ภาพพิมพ์โลหะ

โดย : กุสตาฟ โดเร
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เอลียาห์ ได้รับอาหารจากทูตสวรรค์ของพระเจ้า  
(1พกษ 18:20–19:18) 

 

 ประก�ศกเอลีย�ห์ชนะก�รประลองกับนักบวชของพระบ�อัลที่ภูเข�ค�ร์แมล แต่ก�รประลอง

ครั้งนี้เดิมพันกันด้วยชีวิต นักบวชของพระบ�อัลถูกประห�รในวันนั้นเป็นจำนวนม�ก (1พกษ 18:40) 

มเหสีเยเซเบล ที่นับถือพระบ�อัลทรงแค้นเอลีย�ห์ม�ก สั่งทห�รให้ออกต�มฆ่�ท่�น ประก�ศกเอลีย�ห์

จึงต้องหนีเอ�ชีวิตรอด สถ�นที่เดียวที่ท่�นคิดไว้ว่�จะต้องเดินท�งไปคือภูเข�โฮเรบหรือภูเข�ซีไนยที่

พระเจ้�ทรงสำแดงพระองค์แก่โมเสสนั่นเอง ขณะเดินท�งม�ถึงเบเออร์เชบ�ท่�นก็เหนื่อยอ่อน แล้วให้

ผู้รับใช้อยู่ที่นั่น ส่วนท่�นเดินท�งต่อไปในถิ่นทุรกันด�ร จนม�นั่งพักอยู่ใต้พุ่มไม้ ท่�นก็รู้สึกผิดหวังและ

ต่อว่�พระเจ้�ว่� ทำไมเมื่อท่�นม�รับใช้พระองค์จนพิสูจน์ชนะก�รประลองว่�พระย�ห์เวห์ทรงเป็น

พระเจ้�เที่ยงแท้ให้ประจักษ์แก่ช�วอิสร�เอลและผู้นับถือพระเท็จเทียมแล้ว กลับต้องม�พบกับชะต�-

กรรมย�กลำบ�กเช่นนี้ “ข้�แต่พระย�ห์เวห์ เพียงเท่�นี้ก็พอแล้ว โปรดเอ�ชีวิตของข้�พเจ้�ไปเถิด 

ข้�พเจ้�ไม่ดีกว่�บรรพบุรุษของข้�พเจ้�เลย” (1พกษ 19:4) แต่กลับมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งม�แตะต้อง  

ตัวท่�นและนำขนมปังปิ้งบนก้อนหินร้อน และเหยือกน้ำปร�กฏตรงศีรษะของท่�น เมื่อรับประท�นแล้ว

ก็นอนหลับ เมื่อตื่นขึ้นทูตสวรรค์ก็ม�แตะต้องตัวท่�นอีก และให้ท่�นรับประท�นอ�ห�รอีกเป็นครั้งที่

สองเพื่อจะมีเรี่ยวแรงเดินท�งไปจนถึงภูเข�โฮเรบอันเป็นจุดหม�ยของท่�น  สี่สิบวันท่�นม�ถึงภูเข�

โฮเรบและได้พบกับพระเจ�้ แต่เหตุก�รณ์ก�รพบกับพระเจ�้ครั้งนี้นับเป็นเรื่องที่มีชื่อเสียงในพระคัมภีร์ที่

ทุกคนรู้จักดีม�ก เพร�ะท่�นไม่ได้พบกับพระเจ้�ในลมพ�ยุท่ีทำให้หินแตกกระจ�ย มิได้พบในแผ่นดินไหว 

แต่ท่�นพบกับพระเจ้�ในส�ยลมอ่อนๆ พัดม�ต้องผิวก�ย ขณะที่ท่�นนั่งอย่�งสงบดุจดังพระเจ้�ทรง

ปกคลุมท่�นไว้ 

 ข้าแต่พระเจ้า ประกาศกเอลียาห์เป็นประกาศกยุคเก่า และต่อไปนี้พระองค์ทรงสอนชาว

อิสราเอลว่า พวกเขาจะพบพระองค์อย่างเรียบง่ายในชีวิตประจำวัน มิใช่เสียงฟ้าแลบฟ้าร้อง หรือ

แผ่นดินไหวดังในสมัยโมเสสอีกแล้ว ขอพระองค์โปรดสอนลูกให้รู้จักรับใช้พระองค์ แม้จะต้องเผชิญกับ

อุปสรรคจากผู้ต่อต้าน ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ในวันเสียใจผิดหวัง เช่นที่พระองค์ส่งทูตสวรรค์

มาบรรเทาความทุกข์ใจ และได้รับคำตอบ ได้พบพระองค์ในหน้าที่ประจำวันอันเรียบง่ายแห่งชีวิตของ

ลูกด้วยเทอญ 

ขุมทรัพย์
พระคัมภีร์2013
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ทักทาย

สิ่งที่ยังเติมได้อีก 
 ก�รเพิ่มพูนคว�มรู้ที่ต่�งแดนของผมเดินท�งม�ถึงเดือนสุดท้�ยแล้ว เรื่องของเวล�เป็นเรื่องที่พูดย�กจริงๆ 

บ�งทีก�รรอคอยเพียงเสี้ยววิน�ทีคนเร�ก็ว่�น�นเสียแล้ว สำหรับบ�งคนให้น�นแค่ไหนก็รอได้เพร�ะเร�รู้ว่�เร�กำลังรอ

ใคร เวล�จะน�นหรือจะไว เวล�แห่งคว�มจริงก็คือ สักวันหนึ่งมันต้องม�ถึง 

 ก�รอบรมในช่วงท้�ยๆ ถูกท้�ท�ยด้วยก�รให้ลองทำโครงก�รหนึ่งโครงก�ร เป็นโครงก�รทดลองแบบเอ�จริง 

ผมเลือกโครงก�รในสน�มสื่อ ตั้งชื่อให้ร่วมสมัยหน่อยว่� “โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนในการใช้สื่อเพื่อการ

ประกาศพระวรสารแนวใหม่” (Training of Youth Leaders in Using Media for New Evangelization) 

 ไม่น่�เชื่อว่�ก�รได้ลองทำโครงก�รแบบทีเล่นทีจริง กลับทำให้ผมได้อ่�นเอกส�รที่น่�สนใจม�กม�ย เป็นต้น  

แผนง�นอภิบ�ลทั้ง 2 แผนของสภ�พระสังฆร�ชค�ทอลิกแห่งประเทศไทย โชคดีไปกว่�นั้นที่ผู้นำของพระศ�สนจักร

ไทยเร�คิดก�รณ์ไกล จับแปลเอกส�รแผนง�นอภิบ�ลฉบับที่ 2 ของปี 2010-2015 เป็นภ�ษ�ส�กล เพื่อนๆ หล�ยคน

จ�กประเทศต่�งๆ จึงม�ขอหยิบยืมเป็นตัวอย่�งบ้�ง ในแผนง�นนั้นผมเขียนเบื้องหลังคว�มคิด หรือที่ม�ที่ไปของ

ประเด็นที่สนใจทำเรื่องนี้คือ 

- จ�กแผนอภิบ�ลทั้ง 2 แผนที่ผ่�นม�ของพระศ�สนจักรในประเทศไทย พบตรงกันว่� ค�ทอลิกไทย  

 ข�ดคว�มรู้และคว�มเข้�ใจเรื่องศ�สน� พระคัมภีร์  และพิธีกรรม 

- ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่อ�จจะข�ดเรื่องคว�มรู้ แต่ต้องถือว่�พวกเข�ไม่ข�ดเรื่องคว�มศรัทธ�ในพระเจ้� แต่  

 สถ�นก�รณ์ที่น่�เป็นห่วงคือคนรุ่นหลัง หรือบรรด�เย�วชน  

-  บรรด�เย�วชนใช้ชีวิตอยู่ในโลกดิจิทัล โลกสมัยใหม่ของเข�เปลี่ยนวิธีเจริญชีวิตทำให้พวกเข�ใช้เวล�  

 กับสื่อม�กกว่�เวล�สำหรับศ�สน� 

-  ดังนั้นเพื่อชักนำบรรด�เย�วชนให้กลับเข้�ม�ให้คว�มสนใจศ�สน� และส�ม�รถตอบโจทย์  

 คว�มรู้คว�มเข้�ใจเรื่องศ�สน� ร่วมง�นแพร่ธรรมกับพระศ�สนจักรและเป็นพย�นด้วยชีวิต โครงก�ร  

 สร้�งผู้นำในก�รใช้สื่อเพื่อก�รประก�ศพระวรส�รแนวใหม่จึงเกิดขึ้น 

 ผมคิดว่�เรื่องก�รสร้�งท�ย�ทเป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่ว่�จะในองค์กร ก�รทำง�น หรือท�ย�ทท�งคว�มเชื่อ สังคม

เก่งคนเดียว คว�มเก่งมักจบไปกับคนๆ นั้น ก�รหันหน้�เข้�ม�จับมือและเดินไปร่วมกัน มองอน�คตในระยะย�วๆ 

กว่�เท้�ก้�วเดินทุกวัน น่�จะทำให้เร�เห็นว่�พระศ�สนจักรยังมีคว�มหวัง ม�กกว่�คำว่� ให้พระทำง�น เร�ยังต้อง  

ร่วมง�นกับพระด้วย 

 อุดมศ�นต์ร�ยเดือน เป็นช่องท�งหนึ่งของก�รถ่�ยทอดคว�มเชื่อ ท่�นที่ติดต�มม�ตลอดย่อมเห็นพัฒน�ก�ร 

และก�รก้�วเดินของตัวตนอุดมศ�นต์ ผมเชื่อมั่นในคอลัมนิสต์ และทีมง�นทุกคนว่�ได้พย�ย�มที่สุดแล้วสำหรับก�ร

มอบคว�มเชื่อส่งผ่�นม�ท�งง�นเขียนให้กับทุกท่�น รอยท�งอันย�วน�นที่บรรพบุรุษของเร�ได้ปูไว้จนพวกเร�มีวันนี้ 

ผมหวังว่�เร�จะก้�วเดินไปกับยุคสมัยได้อย่�งสง่�ง�ม เป็นผู้นำ มีม�ตรฐ�น และส�ม�รถเป็นมโนธรรมให้กับสังคม   

ขอให้พวกเร�ได้ร่วมจิตร่วมใจ ส่งเสริม สนับสนุน เป็นกำลังใจ ใครถนัดแบบไหนก็ช่วยกันแบบนั้น 

 “ถ้�อย�กจะรู้จักใคร ต้องลองใส่รองเท้�ของเข�และเดินร่วมไปสัก 4 กิโล” สุภ�ษิตโบร�ณของเก�หลี ฟังดู

แปลกดี แต่ก็ให้คว�มหม�ยที่เข้�ใจได้ไม่ย�ก คือถ้�อย�กรู้จักใครต้องเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันและก้�วเดินไป  

ร่วมกัน ผมไม่แน่ใจว่�ใครจะมีทัศนคติเรื่องสื่อมวลชนในมุมไหน แต่ ณ วิน�ทีนี้ไม่มีใครปฏิเสธถึงอิทธิพลของมัน   

ให้เร�มีอิทธิพลเหนือมัน ให้พลังที่มันมีนำม�ใช้ในท�งสร้�งสรรค์และแสวงห�พระอ�ณ�จักรของพระเป็นเจ้� ให้เร�

เข้�ไปในสน�มของสื่อมวลชนไม่ว่�จะเก่�หรือใหม่ ออฟไลน์หรือออนไลน์ แต่เร�อยู่ตรงเส้นท�งนั้นด้วยคว�มรู้และ

คว�มรัก คว�มเชื่อและคว�มหวัง 

บรรณาธิการบริหาร
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ประธานสื่ีอมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
พระคุณเจ้�ประธ�น ศรีด�รุณศีล
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คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

สกู๊ป

 

การเดินทางแห่งความเชื่อเพื่อแสวงบุญ 14 วัดในกรุงมะนิลา ช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ ์
 ผมตั้งใจไว้ก่อนแล้วว่�สัปด�ห์ศักดิ์สิทธิ์ในต่�งแดนปีนี้ ขอเดินท�งข้�มเก�ะลัดเล�ะไปใช้ชีวิตใน

ดินแดนของนักบุญองค์ล่�สุดของประเทศฟิลิปปินส์ เปโดร ก�ลุงสด ที่เชบู ที่นี่ก�งเขนได้ปักลงโดย  

มิสชันน�รีช�วสเปน คว�มเชื่อได้เกิดขึ้นและแผ่กิ่งก้�นส�ข�เติบโตจนเต็มแผ่นดิน ผมติดต่อทุกอย่�ง

เพื่อให้ได้ไปใช้ชีวิตที่นั่น ในที่สุดอุปสรรคเริ่มขึ้น ไม่ว่�จะเป็นเรื่องตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ผู้ร่วมท�ง ยังทัน

ผมคิดจะเปลี่ยนเป้�หม�ย ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ กับคำล่ำลือของก�รแบกก�งเขน ของผู้คนที่ทรม�นก�ย เฆี่ยน

จริง ตอกตะปูจริง Pampagna คือสถ�นที่นั่น ห่�งจ�กมะนิล�ไม่กี่ชั่วโมงเอง แต่คว�มแรงของกระแส

ประโคมข่�ว ทำให้ผู้คนมุ่งหน�้ไปสู่ที่นั่น ไม่ว�่จะเป็นช�วฟิลิปปินส์เอง หรือนักท่องเที่ยว 50,000 คน 

เป็นก�รคำนวณว่�ช่วงนั้นจะมีนักท่องเที่ยว ที่พัก ย�นพ�หนะ เส้นท�ง ผู้คน ทุกอย่�งดูจะเป็นปัญห�ให้

ต้องคิดหนักอีกครั้ง 

 แต่เมื่อผมหันม�มองคว�มจริงว่� สัปด�ห์ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศฟิลิปปินส์ เป็นวันหยุด วันที่เปิด

โอก�สให้ผู้คนหยุดภ�รกิจรอง เพื่อทำภ�รกิจหลักคือภ�รกิจของก�รเดินท�งท�งคว�มเชื่อ เพื่อเสริมสร้�ง

คว�มศรัทธ�แห่งตน ถนนทุกส�ยและผู้คนต่�งออกจ�กเมือง ผมได้คำตอบ “ผมควรจะอยู่ในเมือง 

สถ�นที่ไม่สำคัญเท่�คว�มเชื่อที่มีในหัวใจ” ผมจะใช้สัปด�ห์ศักดิ์สิทธิ์ที่ในเมืองใหญ่ มะนิล� ผมจะใช้ชีวิต

แบบคนที่นี่ ร่วมมิสซ� ทำในสิ่งที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในช่วงสัปด�ห์ศักดิ์สิทธิ์แบบคนของประเทศนี้ 

เพื่อเดินท�งท�งคว�มเชื่อตลอดหนึ่งสัปด�ห์ 

 ผมอย�กรู้เหมือนกันว่�มันจะเป็นอย่�งไร ต่อไปนี้ผมมีกฎหรือข้อตกลงเพียงข้อเดียว ผมจะ  

ไม่ว�งแผนล่วงหน้�อย่�งละเอียดเหมือนหล�ยๆ ครั้ง ครั้งนี้ผมขอให้พระนำท�ง 

 - เตรียมจิตใจด้วยการชมละครเพลงเรื่อง “มาร์ตีแห่งกลโกธา” (Martir Sa Golgota) 

 ต้องยอมรับว่�คนฟิลิปปินส์มีพรสวรรค์เรื่องก�รแสดงม�กโขอยู่ทีเดียว พวกเข�เหมือนถูกให้

พรสวรรค์พิเศษม�ในเรื่องของดนตรี เร�จึงเคยได้ยินว่�มีนักดนตรีจ�กเมืองต�ก�ล็อกม�เล่นดนตรีต�ม

โรงแรมในประเทศไทย หรือในหล�ยๆ ประเทศทั่วโลก 

 วันนั้นผมนัดพบน้องๆ ที่เป็นคุณพ่อที่เรียนอยู่ในมะนิล� เร�มีกิจกรรม 2 อย่�ง อย่�งแรกคือดู

นิทรรศก�รภ�พถ่�ยของวัดใน Pampagna จัดโดยช่�งภ�พท้องถิ่น ซึ่งโฆษณ�สรรพคุณจนเร�รู้สึกพล�ด

ไม่ได้ แต่สิ่งที่ทำให้เร�สนใจเป็นพิเศษม�กกว่�นั้นคือ Pampagna เป็นที่ที่จะมีผู้คนหลั่งไหลไปที่นั่นม�ก

เป็นพิเศษในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เพร�ะที่นั่นจะมีผู้คนแบกก�งเขน และตอกตรึงตัวเองต�มแบบ  

พระเยซูเจ้� ในคำโฆษณ�บอกว่�เป็นนิทรรศก�รที่แสดงให้เห็นวัดต่�งๆ ที่นั่น ส่วนเมื่อจบแล้วเร�จะไป  

ดูละครเวทีหรือที่เร�เรียกว่� มิวสิคัล 

เมื่อผม
พิสูจน์ความเชื่อ ….
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 เมื่อพร้อมหน้�ผมเริ่มถ�มห�จุดจัดนิทรรศก�ร ปร�กฏว่�เป็นคว�มเข้�ใจผิดครั้งที่ 1 นิทรรศก�รนี้

จัดแบบวน เดินส�ย ต�มศูนย์ก�รค้� SM ต่�งๆ ที่นี่คงจัดไปแล้ว ผมเสียด�ยนิดหน่อย แต่ก็ไม่ถึงกลับ

ทำให้เร�รู้สึกพล�ดกับทุกอย่�ง ชีวิตร่วมกันและคว�มตั้งใจดีต่�งห�ก พ�เร�ไปยังศูนย์วัฒนธรรมแห่งช�ติ 

Tanghalang Aurelio Tolentino โรงละครเล็ก เพื่อไปดูละครเวทีเรื่อง ม�ร์ตีแห่งกลโกธ� 

 ละครม�ร์ตีแห่งกลโกธ� เป็นลักษณะละครร้อง เป็นประวัติของพระเยซูเจ้� เริ่มเรื่องเหมือนกับ Jesus 

Christ Super Star คือมีเย�วชนกลุ่มหนึ่งกำลังจะม�แสดงประวัติชีวิตของพระเยซู และหลังจ�กนั้นก็

แปลงโฉมเป็นคนในยุคอดีต เรื่องร�วดำเนินไป แม้จะเป็นภ�ษ�ต�ก�ล็อก ซึ่งเร�ฟังไม่รู้เรื่อง แต่บทเรียนแรก

ที่เร�ได้รับก็คือ ภ�ษ�แห่งคว�มรักที่พระมีต่อเร� ภ�ษ�แห่งก�รทรยศหักหลังของยูด�ส ภ�ษ�แห่งก�ร  

สับปลับแปรพรรคอย่�งง่�ยด�ยสุดแล้วแต่ว่�ผลประโยชน์ไปตกอยู่ตรงไหนของฝูงชน ภ�ษ�หน้�เงิน  

บ้�อำน�จของผู้นำศ�สน� ภ�ษ�หลงใหลในล�ภยศของเฮโรด ภ�ษ�แห่งคว�มสับสนของปิล�โต ภ�ษ�แห่ง

ก�รไถ่บ�ป อันทุกข์ระทม แต่เพร�ะพริ้งไปด้วยท่วงทำนองของบทเพลง 

 ผมทร�บภ�ยหลังว่�คำที่เรียกพระเยซูเจ้�ผู้สิ้นพระชนม์บนไม้ก�งเขนว่� ม�ร์ตีแห่งกลโกธ� ก็เพื่อจะ

หม�ยถึงว่� เร�ทุกคนเช่นเดียวกัน ส�ม�รถสละชีวิตของเร�แบบพระเยซูเจ้�เพื่อยืนยันคว�มดีง�ม ก�รสิ้นใจ

แบบนั้นเร�ก็เป็นดังมรณสักขี หรือม�ร์ตี ที่เนินหัวกะโหลก ต�มที่พระเยซูได้มอบแบบอย่�งแก่เร� 

 ก�รแสดงมีด้วยกันทั้งหมด 8 รอบ ทั่วในใจกล�งเมืองมะนิล� ผมคิดว่�พวกเข�คงมอบบทเรียนแห่ง

ก�รเตรียมตัวที่ดี และได้รับบทเรียนจ�กก�รรับบทบ�ทของเหตุก�รณ์อันสำคัญนี้เช่นกัน 

 เร�เริ่มสัปด�ห์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยอ�ทิตย์ใบล�น เย็นวันนั้นเร�มีนัดกันที่วัดแม่พระแห่งก�รบรรเท� (Our 

Lady of Remedies Parish) หรือชื่อที่คนส่วนใหญ่รับรู้คือ Malate Catholic Church 
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 - Malate เหมือนโลกกลม 

 ผมม�ก่อนนิดหน่อย จึงใช้เวล�เดินสำรวจรอบๆ วัด ใบล�นทรงแปลก

ต� ดูใหญ่โตแข็งแรง ขน�ดเหม�ะมือ ว�งข�ยอยู่บนพื้น อยู่ในมือเด็กม�กม�ย 

ใครอย�กทำม�ข�ยก็ไม่มีใครว่�อะไร ถือเป็นโอก�สกระจ�ยร�ยได้ ผมแค่ถ�ม

ร�ค�แต่ยังไม่ได้ซื้อ ผมถ�มคนที่ข�ยใบล�นคนหนึ่งว่�มิสซ�กี่โมง คำตอบมี

ส�รพัดทั้งสี่โมง ห้�โมง หรือหลังจ�กนั้น ผมเลือกเวล�ที่ผมม�ถึง 16.00 น. 

 วัดแห่งนี้กำลังปรับปรุง ซ่อมแซม แต่ในขณะเดียวกันก็เปิดใช้ต�มปกติ

ด้วย ในวันอ�ทิตย์มีมิสซ�ถึง 10 มิสซ� วันธรรมด�มี 3 มิสซ�และวันเส�ร์มี 4 

มิสซ� มิสซ�รอบ 08.00 น. ตอนเช้�เป็นมิสซ�สำหรับเด็กๆ ต�ร�งเวล�ของ

สัปด�ห์ศักดิ์สิทธิ์ผมสังเกตว่�ทุกวัดจะมีอย่�งละเอียดทำเป็นเอกส�รสำหรับ

แจก และติดประก�ศเพื่อกันคว�มสับสน 

 ไม่แปลกใจเลยที่วัดแห่งนี้กำลังบูรณะเพร�ะเป็นวัดเก่�แก่ที่กำเนิดขึ้นใน

ปี 1588 โดยคณะฤา ษีออกัสติน และก�รนำพระรูปแม่พระผู้บรรเท�ม�จ�ก

ประเทศสเปนในปี 1624 วัดถูกส่งมอบให้กับพระสงฆ์พื้นเมืองในปี 1912 และ

มอบหม�ยให้พระสงฆ์คณะพระมห�ไถ่ดูแล แต่ในที่สุดวัดก็อยู่ในก�รดูแลของ

มิสชันน�รีแห่งโคลัมบัน (The Columban Missionary) มีเหตุก�รณ์ของ

ประวัติศ�สตร์ที่ประเทศฟิลิปปินส์อยู่ในอ�ณัติของอเมริก� ก�รบุกทำล�ยของ

ประเทศญี่ปุ่น และสงคร�มโลกครั้งที่ 2 จนมีผู้คนบ�ดเจ็บล้มต�ยเรือนหมื่น 

และห้�คนในนั้นคือบรรด�พระสงฆ์มิสชันน�รีของคณะนี้ด้วย มีภ�พจัดแสดงอยู่ที่ด�้นซ้�ยและขว�ของวัด 

ถึงที่ม�ที่ ไปของประวัติศ�สตร์ในช่วงเบียดเบียนเหล่�นั้นด้วย (สนใจห�ข้อมูลเพิ่มเติมและ  

ร�ยละเอียดของวัดได้ที่ www.malatecatholicchurch.org) 

 ในระหว่�งมิสซ�ผมเห็นคุณพ่อที่เป็นประธ�นหน้�ต�ดูไม่เหมือนคนฟิลิปปินส์ ผมเด�ว่�ไม่เก�หลีก็

จีน ไม่จีนก็ญี่ปุ่น แต่ดูไปดูม� เอ้ยเร�รู้จักนี่หว่� 

 ผมคิดว่�ต้องเป็นคุณพ่อเก�หลีที่เคยไปเยี่ยมเพื่อนพระสงฆ์ช�วเก�หลี ที่อยู่ด้วยกันกับผมที่

โรงเรียนพระสงฆ์แห่งเอเชียแน่ๆ ผมเก็บคว�มสงสัยไว้ จนมิสซ�เลิก ผู้คนม�กม�ยเดินไปรับพร คนอีก

กลุ่มหนึ่งจ�กไป แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งกำลังม�ร่วมมิสซ� ผมลงทุนเดินต�มคุณพ่อและแนะนำตัว คุณพ่อ  

คนนั้นเริ่มมองผมด้วยส�ยต�เปลี่ยนไป ผมจำไม่ผิดครับ คุณพ่อมัทธิวจ�กเก�หลีนั่นเอง เป็นคนเดียวกัน

กับที่ผมเคยพบที่ต�ไกไต ใครว่�โลกไม่กลม ผมต้องเถียงแล้ว 

 เร�คุยกันถึงจุดตั้งต้นที่รู้จักกันก่อนที่คุณพ่อจะโยนคว�มผิดให้ผมว�่ ผมบอกว�่จะติดต่อม�เพร�ะ

สนใจง�นอภิบ�ลของคุณพ่อแต่ผมเงียบไป ง�นที่คุณพ่อทำคืออภิบ�ลช�วเก�หลีที่อยู่ในฟิลิปปินส์ พักอยู่

วัดนี้เพื่อทำง�นอภิบ�ลด้วย โดยมีว�ระคือ 5 ปี เร�คุยกันได้สักพัก คุณพ่อมีผู้ม�เยี่ยมเป็นช�วเก�หลี   

2 คน คนหนึ่งเป็นซิสเตอร์ อีกคนหนึ่งเป็นฆร�ว�ส เร�นัดกันใหม่วันหลัง แต่ในขณะเดียวกันที่วัด มิสซ�  

เสกใบล�น คือมิสซ�ถัดไปนั่นเอง ผมร้องอ๋อในใจทันที ที่นึกถึงคำตอบม�กม�ยของคนหน�้วัดที่ผมถ�ม

เวล�มิสซ� 

 - สิ่งที่ดูน่าสนใจคือ การเสกใบลานแบบ Shake (สั่น) 

 ผมเลยถือโอก�สติดต�มก�รเสกใบล�นของที่นี่ปร�กฏว่� ในขบวนแห่เข้� สัตบุรุษจะสั่นใบล�นไป

ด้วย ดูมีมนต์ขลังอะไรบ�งอย่�ง เสียงใบไม้กวัดแกว่ง กระทบกับแรงลม คุณพ่อสวมอ�ภรณ์สีแดง พรมน้ำ
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เสกไปทั่วยังพี่น้องที่ชูใบล�น เสียงบทเพลงกระหึ่มชวนให้

ฮึกเหิมและนึกถึงก�รฉลอง ช่�งเป็นภ�พที่ให้อ�รมณ์ประหนึ่ง

ว่�เร�เดินเข้�ไปยังกรุงเยรูซ�เล็มกับพระเยซู ไม่ว่�จะในฐ�นะ

ใด ส�นุศิษย์ หรือฝูงชน แต่น่�เสียด�ยที่อีกไม่น�นคนเหล่�นี้

จะปฏิเสธพระองค์ 

 คนที่นี่ต้องซื้อใบล�นกันเองนะครับ สนนร�ค� 20   

เปโซ (ประม�ณ 16 บ�ทไทย) ผมยังไม่ต้องซื้ออยู่ดี รุ่นน้อง

ซื้อให้เป็นที่ระลึก บัดนี้ใบล�นนี้อยู่เหนือศีรษะของผม ผม

เก็บไว้บนหิ้งในห้องพัก บ�งครั้งผมนึกถึงเหตุก�รณ์ของใบล�น บ�งครั้งผมนึกถึงชีวิตเพื่อกันและกัน 

 

พฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์  Visista Iglesia แสวงบุญ 7 วัดในต่างแดน แต่เจอบุญราศีไทยซะงั้น 

 เราเริ่มตั้งแต่วันพุธกันเลย 

 ผมพย�ย�มจัดสัมภ�ระให้น้อยที่สุดในแต่ละวัน นอกจ�กกล้องถ่�ยรูปแล้ว ผมพกหนังสือติดตัว

ไปเพียงหนึ่งเล่ม ชื่อหนังสือ Living with Christ เป็นหนังสือคล้�ยๆ คู่มือพิธีกรรมร�ยเดือนโดย 

Bayard Assumption Media  แต่ฉบับนี้ทำพิเศษ มีเพียงช่วงสัปด�ห์ศักดิ์สิทธิ์ “ทำชีวิตให้ศักดิ์สิทธิ์

ในสัปด�ห์ศักดิ์สิทธิ์...” วันนี้เร�จะไปแสวงบุญ 7 วัด เร�กะว่� เร�จะใช้ 2 วันให้ได้ 7 วัด 

 หลังจ�กอ่�นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นแล้ว เร�ตัดสินใจกันว่� ไปวัดที่ลงหน้�ปกของหนังสือพิมพ์  

เล่มนั้นกันเลย “วัดไม้ก�งเขนศักดิ์สิทธิ์” (Church of Santa Cruz) 

 เร�ใช้บริก�รแท็กซี่เหมือนเคย ถนนยังไม่โล่งม�กนัก เพร�ะคนจะหยุดกันจริงๆ ในวันรุ่งขึ้น 

แท็กซี่พ�เร�ม�ยังถิ่นไชน่�ท�วน์ ผมคิดในใจว่� มันเหมือนวัดที่เร�เคยไปม�แล้ว แผนที่ในกูเกิลบ่งบอก

ว่�เลยเป้�หม�ย แต่คนขับมั่นใจและในที่สุดเร�ก็ม�ถึงวัดที่เร�เคยม� ภ�พไม่เหมือนในคว�มทรงจำเก่� 

แต่เหมือนในหนังสือพิมพ์เปี๊ยบ ใช่แล้ว  เร�ม�จนถึงวันนี้วัดกำลังปรับปรุงเกือบเสร็จแล้ว 

 ที่ประตูวัดมีป้�ยบอกประวัติไว้สั้นๆ ว่�เป็นวัดที่สร้�งขึ้นในปี 1768 ครั้งแรกดูแลโดยพระสงฆ์

คณะเยสุอิต ต่อม�จนถึงปัจจุบันดูแลโดยคณะศีลศักด์ิสิทธ์ิ (The Congregation of Blessed Sacrament) 

 ผมสังเกตว่�เมื่อชื่อวัดเป็นเช่นไร วัดจะถูกออกแบบให้มีคว�มเฉพ�ะ วัดมีจุดเด่น (ซึ่งภ�ษ�

นักก�รตล�ดมักเรียกจุดข�ย) เร�ก็จะพบจุดที่น่�สนใจตรงนั้นได้ชัดเจน บวกกับเมื่อวัดนั้นๆ ถูกดูแล

โดยคณะใด ก็จะมีรูปเจ้�คณะ หรือบุคคลสำคัญของคณะนั้นๆ เตือนคว�มทรงจำอยู่ในวัดด้วย 

 วัดนี้ชื่อวัดไม้ก�งเขนศักดิ์สิทธิ์ เหนือพระแท่นตรงกล�ง เป็นรูปเหมือนธ�รน้ำจ�กไม้ก�งเขน  

ลงม�ยังตู้ศีล ผมเด�ว่�เป็นคว�มหม�ยของพระหรรษท�นที่ไหลหลั่งลงม� กำแพงด้�นบนซ้�ยขว� มีรูป

นักบุญ บุญร�ศีต่�งๆ แต่มีรัศมีศีลมห�สนิทถูกว�ดประกอบ เป็นภ�พสีน้ำ มีชีวิตชีว� ลืมบอกไปว่�   

วัดนี้มีสถ�นที่สำหรับเฝ้�ศีล 24 ชั่วโมงด้วย ผมไปถึงในขณะมี

อวยพรศีลพอดี จึงเข้�ไปรับพรจ�กศีลมห�สนิทด้วยเลย ถือว่�

เอ�ฤกษ์เอ�ชัย ช่�งเป็นช่วงเวล�แห่งพระพรอย่�งแท้จริง 

 ผมจำได้ว่�ย่�นนี้เมื่อเดินเข้�ไปในซอยในแถบที่ชื่อไชน่�

ท�วน์เร�จะพบวัดของช�วจีน อีกหนึ่งวัด และเดินตรงไปอีกเร�

จะพบวัดใหญ่สวยง�ม ที่นี่ผมเคยม�แล้ว แต่ม�อีกครั้งช่วง

สัปด�ห์ศักดิ์สิทธิ์ คว�มตื่นเต้นมันต่�งกัน 
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 วัดที่ 2 เป็นวัดเล็กๆ สม�ชิกส่วนใหญ่เป็นช�วจีนที่อ�ศัยอยู่ในฟิลิปปินส์ ค�ดว่�เป็นส�ข�ย่อยของ  

วัดใหญ่ที่เร�จะไปเป็นวัดที่ 3 บรรย�ก�ศจีนสุดๆ ตั้งแต่ป้�ยผ้�ที่ห้อยลงม�จ�กด้�นบน เป็นคำแปลว่�อย่�งไร  

ไม่ทร�บได้ มีเจ้�หน้�ที่กำลังจัดวัดอยู่ ผมเข้�ไปสวดภ�วน�และเดินออกม�ดูบอร์ดหน้�วัด เห็นโปสเตอร์

ชักชวนผู้สนใจเข้�คณะนั้นคณะนี้ม�กม�ยสุดแล้วแต่ก�รนำเสนอ ต้องยอมรับว่�บ�งคณะนำเสนอได้ล้ำม�ก   

มีคว�มคิดสร้�งสรรค์ ในเชิงศิลปะ ผมสังเกตว่�ไอเดียที่แต่ละคณะนำเสนอ มักไม่ใช่ไอเดียที่ดูเคร่งขรึม   

แต่กลับเป็นก�รผ่อนคล�ย เรียนรู้ ร่วมสมัย ท�ย�ทท�งกระแสเรียกยังเป็นสิ่งจำเป็นอยู่ทุกยุคทุกสมัย 

 วัดที่ 3 วัดใหญ่ในย่านเก่า Our Lady of The Most Holy Rosary Binondo Chinese Parish 

 ถ้�ใครได้ม�ถึงวัดนี้และได้เข้�ไป คว�มรู้สึกแรกคงงงไปสัก

เล็กน้อย วัดดูสวยง�ม ตกแต่งด้วยวัสดุร�ค�แพง แต่ก็ดูเยอะไปหน่อย 

ผิดกับด้�นนอกที่ดูเก่�ทรุดโทรม ผมเคยถ�มหล�ยครั้งกับก�รปล่อยให้

ข้�งนอกดูโทรมและข้�งในตกแต่งอย่�งอลังก�ร คำตอบที่ได้รับตรงกัน

เสมอ คือ คว�มเก่�เป็นร่องรอยของคว�มย�วน�น ยิ่งน�นเท่�ไหร่ก็ยิ่งดู

ขลัง มีประวัติศ�สตร์ แต่ถ้�เร�ไปทำให้ดูใหม่ สิ่งเหล่�นี้จะข�ดห�ยไป   

ผิดกับด้�นในที่ทุกก�รประดับประด�ดูอลังก�ร แบบจัดเต็มกันทุกมุม 

เวล�ที่ผมไปถึงกำลังมีพิธีมิสซ�อยู่ 

 จ�กประวัติศ�สตร์ของที่นี่ได้บันทึกไว้ว่� เมื่อพ่อค้�ช�วจีนได้เข้�

ม�ทำก�รค้�เติบโตในเมืองมะนิล�ในช่วงศตวรรษที่ 16 ในช่วงที่สเปน

ปกครองและได้เรียกคนจีนเหล่�นี้ว่� parian วัดได้ถูกสร้�งพร้อมกับก�ร

ม�ของคณะโดมินิกันในปี 1587 ตอนแรกวัดไม่ได้ชื่อนี้แต่มีชื่อว่�วัด

พญ�ส�มองค์ หลังจ�กนั้นเปลี่ยนชื่อวัดเป็นคว�มบริสุทธิ์ยิ่งของพระน�งม�รีอ� 

 วัดหลังปัจจุบันถูกสร้�งในปี 1956 ปัจจุบันเป็นมห�วิห�รน้อย (minor basilica) และได้สร้�งอุทิศให้

กับนักบุญองค์แรกของประเทศฟิลิปปินส์คือ นักบุญ Lorenzo Ruiz และ Mother Ignacia del Espiritu 

Santo ซึ่งทั้งสองสืบเชื้อส�ยม�จ�กลูกครึ่งจีนและฟิลิปปินส์ อย่�งไรก็ต�มปัจจุบันสักก�รสถ�นแห่งนี้ก็ถูก

ถว�ยชื่อให้เป็นวัดแม่พระส�ยประคำ ซึ่งเป็นเจตน�หลักของคณะโดมินิกันในประเทศฟิลิปปินส์ที่ต้องก�ร

เผยแผ่คว�มเชื่อคว�มศรัทธ�เป็นพิเศษในก�รสวดส�ยประคำ 

 แสงสว่�งจ�งลงไปม�กแล้ว วันนี้กำลังจะจบลง ภ�พของโบสถ์เก่�   

ตัดสลับกับถนนที่ก�รจร�จรคับคั่งหลังเลิกง�น คว�มเชื่อที่ตั้งเด่นผ่�นวันเวล�

อันย�วน�น ท้�ท�ยให้คนรุ่นของเร�ได้สืบส�นคว�มเชื่อนั้นให้มั่นคงสืบไป ผม  

ปิดท้�ยวันท่ี 4 ข้�งๆ ห้�งดังวัดน้ีช่ือ “นักบุญอิสิโดร์” (San Isidore Labrador 

Parish) ตอนที่ผมไปถึงมิสซ�จบแล้ว มีกลุ่มนักขับร้องกำลังซ้อมขับร้องเตรียม

สำหรับมิสซ�วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์อยู่ ผมไม่รู้จักท่�นนักบุญนี้ม�กนัก แต่คง  

ไม่สำคัญเท่�ตลอดหนึ่งวันที่ได้มีเวล�สำหรับก�รก้�วเดินไปในแต่ละวัดพร้อมกับ

บทรำพึงของวันนี ้

 - วันนี้เราพบบุญราศีไทย 

 เร�เดินท�งม�ถึงวัดที่ 5 กันแล้ววัดนี้มีชื่อว่� “แม่พระผู้เป็นเส�หลัก” (Our Lady of Pillar Parish) 

แม้จะเป็นวัดในหมู่บ�้น แต่ก็พบเห็นผู้คนม�สวดภ�วน�กันอย่�งไม่ข�ดส�ย ผมเข้�ไปสวดสักครู่ และใช้เวล�

เดินสำรวจไปรอบๆ  พบว่�วันนี้กำลังมีก�รปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ขน�นใหญ่ กำลังจัดกิจกรรมเพื่อขอทุน
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สนับสนุนให้ก�รจัดบริเวณเหล่�นั้นเป็นจริง ผมเข้�ไปอ่�นในร�ยละเอียดพบว่�วิธีก�รขอทุนสนับสนุนที่วัดใช้

คือ คำนวณค่�ใช้จ่�ยที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดก็คือ 30 ล้�น ต้องก�รต่อหัวต่อคน เดือนละเท่�ไหร่ ถ้�ได้จำนวน

คนเท่�นี้ และจ่�ยเดือนละเท่�นี้ เมื่อครบต�มกำหนดเวล�แล้วก็จะได้ทุนก้อนนี้ม� ไม่เลวทีเดียว ผมเห็นแบบ

แปลนหลังจ�กวัดได้รับก�รปรับภูมิทัศน์แล้ว คงสวยง�มทีเดียว คนย่อมสำคัญกว่�ม�ก แปลกเหมือนกัน 

ตั้งแต่วัดแรกจนถึงวัดนี้ ผมเห็นก�รปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแทบจะทุกวัด 

 วัดที่ 6 ผมตั้งใจไปวัดที่ช�วบ้�นแถวนี้ เรียกกันติดป�กว่�   

มูนวอร์ค วัดนี้ดูแลโดยคุณพ่อที่สังกัดคณะโฟโคล�เร วัดนี้มีชื่ออย่�งเป็น

ท�งก�รว่� “วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล” (Mary Immaculate Parish) 

ก้�วแรกสำหรับคนที่ม�ครั้งแรกคงรู้สึกไม่ต่�งกัน นั่นคือคว�มรู้สึกว่�วัดนี้

มีคว�มสวยง�มอย่�งธรรมช�ติ 

 คว�มเป็นธรรมช�ติของวัดนี้ดูเหมือนเป็นจุดข�ยเหมือนกัน 

ตั้งแต่เก้�อี้ไม้จำนวนนับไม่ถ้วน วัดที่เปิดโล่งโปร่งกว้�งสบ�ย ข้�งบน

หลังค�วัด ห้อยรูปนกพิร�บอันเป็นสัญลักษณ์ของพระจิตจำนวน  

นับไม่ถ้วน รอบๆ เป็นต้นไม้ใหญ่ มีมุมครบครันทั้งสุส�น ห้อง  

เฝ้�ศีลมห�สนิท ที่นั่ งสวดภ�วน�ส่วนตัว จ�กจุดแข็งตรงนี้ เอง   

ผมพบผู้คนม�กม�ยบ้�งม�เป็นครอบครัว บ้�งม�เป็นกลุ่ม กลุ่มใหญ่บ้�ง

เล็กบ้�ง ม�กับทัวร์บ้�ง พวกเข�ม�เดินรูปกันที่นี่ เพร�ะก�รเยี่ยมวัด 7 

วัดไม่ม�เยี่ยมชม แต่พวกเข�ม�เดินรูปกัน 

 หลังจ�กนั้นผมจำได้ว่�เร�มักผ่�นวัดใหญ่ริมถนน มีกระจกสี  

บ�นใหญ่อยู่ตรงหน้�วัด แต่ผิดถนัด เพร�ะที่นั่นเป็นสักก�รสถ�น ซึ่งเป็น

วัดที่ 7 แล้วสำหรับก�รเดินท�งแสวงบุญ 

 “สักก�รสถ�นแห่งรอยแผลอันศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 5 ของพระเยซูเจ้�” 

คือช่ือสถ�นท่ีศักด์ิสิทธ์ิแห่งน้ี ท่ีน่ีผมพบส่ิงท่ีไม่น่�เช่ือว่�จะพบในบ้�นเมืองน้ี 

ผมพบอนุส�วรีย์บุญร�ศีของไทยถึง 2 องค์ ผมตื่นเต้นม�กหลังจ�กเดิน

ไปรอบๆ เก็บภ�พ สวดภ�วน� มองง�นศิลปะต่�งๆ ในวัด เพร�ะเมื่อผม

แหงนหน้�ขึ้นมองรูปปั้นด้�นบน ผมพบคำที่เขียนว่� “บุญร�ศีสีฟอง” 

ผมส่งรูปให้คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ ดู เพร�ะช่วงนั้นกำลังปิดต้นฉบับ

หนังสือเล่มหนึ่งกันอยู่ คุณพ่อแนะนำผมว่� “ลองดูดีๆ เผื่อจะมีคุณพ่อ  

นิโคล�ส บุญเกิด กฤษบำรุง” 

 ผมเข้�ไปสวดในสักก�รสถ�นอีกครั้งหนึ่ง ดีใจเหลือเกินที่ม�พบ

คุณพ่อนิโคล�ส บุญเกิด กฤษบำรุง ท่ีน่ี ผมพบอีกคร้ังหน่ึงว่� “ก�รนำท�ง

ของพระเป็นเจ้� ช่�งมหัศจรรย์เสียจริงๆ” ม�กไปกว่�นั้น ผมนึกถึงครู-

คำสอน นึกถึงบรรด�พระสงฆ์ พวกท่�นเหล่�นั้นคือพย�นบุคคลป�กเอก 

ในก�รถ่�ยทอดคำสอนของพระองค์ ผมขอพระองค์คุ้มครองพวกเข� 

 - มิสซาล้างเท้าที่วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ถึงก่อนอาราม

บุญราศีคุณแม่เทเรซา 

 ยิ่งเย็นแค่ไหน ผมยิ่งพบกลุ่มคนเดินเท้�ที่กลับจ�กก�รไป 
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แสวงบุญในแถบวัดใกล้เคียง ม�พักสวดภ�วน�ที่วัดนี้ อีกไม่น�น

มิสซ�วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มขึ้น ผมห�อะไรรองท้องและ

แยกย้�ยกันเข้�วัด นัดแนะกันว่�หลังมิสซ�แล้วเร�จะพบกันท่ีไหน 

 มิสซ�ดำเนินไปต�มปกติของวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ แต่

หลังบทพระสิริรุ่งโรจน์แล้ว เครื่องดนตรียังถูกเล่นอยู่เหมือนเดิม 

ตัวแทนอัครส�วกขึ้นไปทั้ง 12 คน แต่ก�รล้�งเท้�เมื่อมีคุณพ่อ

ร่วมพิธีถึง 3 องค์ ก็แบ่งกันล้�ง องค์ละ 4 คน ผมไม่ติดใจกับวิธี

ก�รจัดก�ร แต่ผมติดใจกับบรรย�ก�ศเมื่อมีก�รแห่ศีลไปเก็บไว้ที่

ที่พักศีลชั่วคร�ว บรรย�ก�ศชวนศรัทธ� ผู้ช่วยจ�รีต เดินอย่�งเชื่องช้� ต�มเสียงเค�ะเก�ะ ผู้คนในวัดสงบ

เงียบ ผอบศีลถูกยกสูง ผมนึกถึงคว�มรู้สึกย�มเมื่อคนรักกันต้องจ�กกัน เจ้�หน้�ที่เคลียร์ทุกอย่�งบนแท่น

ออก เสียงเพลงเศร้�ถูกเปิดคลอเบ�ๆ เป็นพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ที่ผมไม่อย�กเดินออกไปจ�กวัดเลย 

            

ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 7 คำสุดท้ายก่อนสิ้นพระชนม์ วันที่ผมก็ฝ่าฝูงชนเช่นกัน 

 สีสันของวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ดูเหมือนทุกข์ระทมและมืดมน พวกเร�ตั้งใจไปร่วมฟังคำเทศน์ 7 คำสุดท้�ย

ของพระเยซูเจ้�ที่วัด San Domingo 

 เป็นการทำงานร่วมกันของศาสนา และสื่อมวลชน 

 ในใบประช�สัมพันธ์เขียนว่� ง�นจะเริ่มตั้งแต่เวล� 12.00 น. 

และจะไปจบในเวล� 15.00 น. ส�มชั่วโมงเต็ม ผมม�เฉียดฉิว 

ผู้คนเต็มวัดไปหมดแล้ว สิ่ งที่ผิดสังเกตไปจ�กปกติคือ   

แสงไฟในวัด เครื่องเสียง ผู้คน กล้องสำหรับถ่�ยทำร�ยก�รทีวี 

เป็นคว�มร่วมมือกันของสถ�นีวิทยุโทรทัศน์ร�ยใหญ่ในฟิลิปปินส์

คือ GMA กับหน่วยง�นค�ทอลิกคือ Veritas 846 

 มุกเดิม ผมนัดกันว่�ถ้�ไม่เจอกันพบกันที่ร้�นก�แฟ   

ที่มุมถนน ซึ่งร้�นก�แฟนี้ก็เป็นร้�นของคณะโดมินิกัน อยู่ในรั้วนี้

แหละ ผมค่อยๆ แทรกตัวเข้�ไปจนได้ที่ยืนที่มีมุมดี พอเก็บรูป

ได้ พระแท่นในวัดถูกเปลี่ยนเป็นฉ�กหลังสวยง�ม มีธรรม�สน์

สำหรับผู้เทศน์ ถัดไปเป็นที่คุกเข่�เมื่อผู้เทศน์เทศน์จบแล้ว   

ตรงกล�งแท่นด้�นหลังก�งเขนใหญ่ถูกนำไปปักไว้ และด้�นขว�

ตั้งรูปแม่พระ ด้�นซ้�ยตั้งรูปนักบุญยอห์น ส�นุศิษย์ที่พระเยซูเจ้�

ทรงรัก และมอบพระม�รด�ให้กับท่�น 

 ขั้นตอนของร�ยก�รดำเนินไปต�มสคริปท์นี้ เริ่มด้วยคลิป

วิดีโอ ชีวิตของคนๆ หน่ึง หรือครอบครัวหน่ึง หล�กหล�ยหน้�ท่ี

ก�รง�น แต่น่�จะเป็นชีวิตที่พย�ย�มทำต�มคำสั่งสอนของพระ หลังจ�กนั้นตัดเข้�ม�คุณพ่อผู้เทศน์ ซึ่งเป็น

คุณพ่อในคณะโดมินิกัน แก่ หนุ่ม ตลก ซีเรียส วิช�ก�ร ชีวิตจิต ปะปนกันไป ผมฟังออกบ�้ง ไม่ออกบ้�ง

เพร�ะส่วนใหญ่ใช้ภ�ษ�ต�ก�ล็อก แต่ก็มีคำอังกฤษปะปนม�บ้�ง หลังจ�กเทศน์จบคุณพ่อไปคุกเข่�สวด มี

กลุ่มผู้สูงอ�ยุขับเพลงสวด ซึ่งกลุ่มนี้จะอยู่ในวัดด้�นบน หลังจ�กนั้นเป็นตัวแทนที่ได้รับเลือกให้ม�นำสวด

ภ�วน� บ�งคนม�เดี่ยว บ�งคนม�ครอบครัว บ�งคนม�กลุ่ม บ�งกลุ่มนักบวชหญิง สวดกันสดๆ ตรงหน้�
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แท่น หลังจ�กนั้นเป็นอันเสร็จหนึ่งคำ บ�งคำมีก�รแสดงสลับ แต่ไม่ทั้ง 7 คำ ก่อนจะถึงพระว�จ�ตอนที่ 7 

ตัดเข้�พิธีกร สิ่งที่ผมสังเกตคือ มีพิธีกร 3 ท่�น คนหนึ่งเป็นนักบวช อีกคนหนึ่งเป็นช�ย และอีกคนหนึ่งเป็น

หญิง น่�จะเป็นพวกมืออ�ชีพ ผมชอบก�รจัดก�รที่ดูน่�สนใจ และแปลกใจว่�ทำไมคนที่ม�ฟังดูเหมือนไม่มี

ใครท้อถอย หรือลุกออกไปก่อนเลย ได้ข้อมูลม�เหมือนกันว่� ก�รเทศน์พระดำรัส  7 คำสุดท้�ย ยังมีก�รจัด

ไม่เฉพ�ะแต่ที่นี่ ที่วัดพระคริสตกษัตริย์ของบ้�นเณรเอสวีดี หรือแม้กระทั่งวัดในสถ�บันที่ผมศึกษ�เองก็มี

กิจกรรมแบบนี้เช่นกัน ผมอย�กเห็นกิจกรรมแบบนี้ที่เมืองไทยเหมือนกัน 

 หลังง�นผมเดินออกม�นอกวัด ผู้คนเรียกได้ว่�คับคั่ง บ้�งเดินรูป บ้�งจุดเทียนภ�วน� มีมุมหนึ่ง

สำหรับผู้ที่สนใจจะแก้บ�ป ก�รเดินรูปจะเริ่มขึ้นในไม่ช้� ผมไปตั้งหลักกันที่ร้�นก�แฟก่อนจะลงคว�มเห็นว่� 

อยู่ที่วัดนี้ม�น�นแล้ว ขอเปลี่ยนไปวัดที่เป็นโลโก้ของก�รแบกก�งเขนของพระเยซูกันเลยแล้วกัน เร�จึงมุ่ง

ตรงไปที่วัดที่มีพระรูปพระเยซูเจ้�องค์ดำ 

 -อยากลองของ Black Nazarene ที่ quiapo  

แหวกดันผู้คน  บางคนถึงกับโดนทำร้ายร่างกาย 

 ด้วยคว�มบ้�บิ่นส่วนตัวรู้ทั้งรู้ว่�ผู้คนต้องแออัดยัดทะน�น 

แต่จะมีอะไรลำบ�กถ้�เทียบทุกอย่�งกับชีวิตพระเยซู พวกเร�

ตัดสินใจ ไปนมัสก�รก�งเขน และร่วมพิธีวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ที่นี ่

 รถติดตั้งแต่ยังไม่ถึงที่ พวกเร�ลงเดิน พอม�ถึงด้�นข้�ง

วัด ไม่มีที่ให้แทรกอีกต่อไป ด้�นข้�งผู้คนที่ไม่ส�ม�รถเข้�ไปใน

วัดได้ยืนดูพิธีกรรมในโบสถ์จ�กจอมอนิเตอร์ใหญ่นอกวัด ผม

ยืนอยู่ตรงนั้นสักพักก่อนตัดสินใจ ลุยเข้�ไปในวัด เหมือนเดิม 

ถ้�ไม่พบกัน ม�เจอกันอีกที่หน้�วัดหลังพิธี 

 ผมแทรกตัวเข้�ไปได้ที่ตรงกล�ง บวกกับคว�มสูง   

ตอนนั้นม�ถึงขั้นตอนก�รถอดพระแล้ว ก�รเรียงขั้นตอนของ  

ที่นี่มีครบ แต่ไม่เรียงเหมือนบ้�นเมืองเร� ผมไม่แน่ใจว่�เรียง

ต�มอะไร บ�งครั้งเป็นก�รเรียงต�มคว�มเหม�ะสมของก�ร

เคลื่อนคนม�กกว่� เพร�ะเร�ขยับไม่ได้เลย ผมอ�ศัยช่วงคน

เดินเข้�ออกเพื่อรับขบวนแห่ของพระศพของพระเยซูเจ้� เข้�ไป

ที่ลึกกว่�นั้นอีก ดีใจที่วันนี้วัดนี้ใจดี เพร�ะปกติเข้�ม�ทีไร  

ไม่เคยได้ถ่�ยรูปในวัดเลย วันนี้เลยกดซะไม่ยั้ง 

 ขบวนแห่พระศพของพระเยซูเคลื่อนเข้�ช้�ๆ ภ�พ

ติดต�ของผมคือทุกคนโบกผ้�เล็กๆ สีข�วในมือ พระองค์จ�ก

พวกเร�ไปแล้ว ผมเห็นบ�งคนกลั้นน้ำต�ไว้ไม่อยู่ แปลกจริงๆ 

ใครที่อยู่ในบรรย�ก�ศแบบนี้คงอดไม่ได้ที่จะซึ้งกับคว�มรู้สึก

ขณะนั้น แม้เร�เพียงแต่ระลึกถึงเท่�นั้น 

 โชคดีเป็นของผมอีกครั้งเมื่อจุดที่ผมยืนอยู่เป็นจุดที่  

คุณพ่อเดินม�ส่งศีล หลังจ�กนั้นเป็นก�รนมัสก�รไม้ก�งเขน ผมคิดว่�ง�นนี้จะไปจูบพระที่ตรงกล�งเลย

ทีเดียว แต่เมื่อเดินไปต�มคิวแล้ว เป็นคิววน เหมือนจะถึงแต่ก็วนกลับม�อีก มันย�วน�นเกินไปผมอ่อนล้�

ม�ทั้งวันแล้ว 
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 ผมพบทีมที่ไปด้วยกันอีกที รุ่นน้องเล่�ให้ฟังว่�เมื่อกี้โดนคุณย�ย

ท่�นหนึ่ง ต่อยเข้�ให้ที่ก้น ในฐ�นะที่หมั่นไส้ เพร�ะคนที่มีที่นั่งในวัดอ�จ

จะรู้สึกรำค�ญคนที่เดินผ่�นพวกเข�ไปม� แต่สำหรับพวกเร�เป็นเรื่องอำ

กันขำๆ ม�กกว่� หลังจ�กนั้นเป็นเวล�ห�อะไรอุ่นๆ ใส่ท้อง พวกเร�รู้สึก

เสียด�ยเหมือนกัน ที่ในที่สุดแล้วไม่มีใครได้นมัสก�รก�งเขนเลย 

 ท�งใต้ดินข้�งวัด ทำให้เร�ต้องเด�เพื่อจะออกไปเจอรถพ�เร�กลับ

ไปบ้�นที่ตรงไหน ผมตัดสินใจบอกทุกคนว�่ไปซ้�ย เร�โผล่ออกม�พร้อม

ขบวนแห่ของพระเยซูที่วัดเมื่อสักครูพอดี และหลังจ�กขบวนแห่เร�เห็นวัด

ใหญ่สวยง�ม รูปทรงโกธิค (คล้�ยวัดที่จังหวัดจันทบุรี) รออยู่ตรงหน้� ให้

เหน่ือยแค่ไหนก็คงตัดสินใจท่ีจะไปให้ถึงวัดน้ี เพ่ือปิดค่ำคืนวันศุกร์ศักด์ิสิทธ์ิ

อย่�งดี วัดนี้มีชื่อว่� สักก�รสถ�นน�น�ช�ติของแม่พระแห่งภูเข�ค�ร์แมลนักบุญเซบ�สติน (Nation Shine 

of Our Lady of Mt Carmel de San Sebastian) 

 สวยง�มและสงบ ผู้คนไม่ม�กจนเบียดเสียด ผมค่อยๆ เดินไปนมัสก�รพระรูปพระเยซูสิ้นพระชนม์  

ในสไตล์ฟิลิปปินส์องค์โต ที่ใส่ไว้ในโลงแก้ว บรรย�ก�ศสงบ ไฟถูกเปิดไว้ไม่ม�ก มีมุมให้เร�ได้ขอพรเป็นพิเศษ 

เป็นวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ที่พ�ผมม�พบสิ่งดีๆ ตลอดทั้งวัน 

 

เสาร์ศักดิ์สิทธิ์ เหมือนจะพลาดแต่กลับได้ทั้งหมด 

 จ�กวันอ�ทิตย์ใบล�นจนถึงวันนี้ พวกเร�แสวงบุญกันได้ถึง 12 วัด

แล้ว วันนี้จึงอย�กลองไปดูก�รจัดกิจกรรมของพี่น้องโปสเตสแตนต์ ที่ใช้

ชื่อว่� “เส้นท�งเดินเพื่อสะท้อนสถ�นที่แห่งท�งก�งเขน” (Walkway ; 

Reflection on the Station of the Cross) ง�นน้ีจัดท่ี ถนน Bonifacio 

ระหว่�งวันที่ 24 ถึงวันที่ 31 มีน�คม โดยในวันสุดท้�ยจะมีฟรีคอนเสิร์ต

จ�กวงคริสเตียนที่มีชื่อเสียง Jars of Clay 

 ลักษณะก�รจัดกิจกรรมทำได้น่�สนใจทีเดียว นั่นคือ ก�รมีแผ่น

ป้�ยอธิบ�ย สถ�นที่นั้นๆ และในแผ่นป้�ยนั้นนอกจ�กจะอธิบ�ยแล้วยัง

สะท้อนออกม�ยังศิลปะ และกิจกรรม เช่น สถ�นที่ 1 พระเยซูเจ้�ทนทุกข์

ในสวน ก็จะมีบทอธิบ�ย คำรำพึงดีๆ  และง�นศิลปะคือ ก�รนำกระจกม�

ติดไม่เป็นระเบียบ แต่สะท้อนให้เร�ได้มองตัวตนว่�

เร�ได้ทำให้ใครเป็นทุกข์บ้�ง ฐ�นต่�งๆ มีร�ยละเอียด

แตกต่�งกันไป มีบทรำพึงแตกต่�งกันไป เป็นก�รสอน

คำสอนชั้นเลิศ เพร�ะนอกจ�กจะได้อ่�นเรื่องร�วสั้นๆ 

แล้ว ยังได้ลงมือปฏิบัติด้วย เช่นแบกก�งเขน ติดคำ

ภ�วน�ให้กับผู้คน ตอกเศษผ้�สีแดง เพื่อร่วมยอมรับ

ว่�บ�งครั้งเร�ก็ติดตรึงพระเยซูเช่นกัน 

 ก่อนจะถึงท�งออกผมพบคำที่เป็นหลักคิด

ของกลุ่มนี้ติดที่โต๊ะข�ยเสื้อและซีดี “วัดส�ม�รถถูก

ทำให้เป็นเร่ืองท่ีเข้�ใจง่�ย” (Church Can Be Simple) 

May2013.indd   14 4/25/56 BE   6:16 PM



พฤษภาคม 2013
15

            

  -มิสซาที่ Paco เราพบพระคาร์ดินัลตาเกล  

 เร�ตั้งใจไปร่วมพิธีวันเส�ร์ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดรอง 

อ�สนวิห�ร San Femando de Dilao Paco Parish 

แต่เวล�ไม่ชัวร์ ว่�จะกี่โมงกันแน่ 20.00 น. คือข้อมูล  

ที่ได้ม� 

 เมื่อเร�ไปถึงหน้�วัด ทำไมดูมืดจังมิสซ�มีไปแล้ว 

หรือยังไม่มี เร�ลงจ�กแท็กซี่มองเข้�ไปข้�งใน กระจ่�ง

ทันที ไฟทุกดวงถูกปิดเหลือแต่แสงสว�่งจ�กเทียนปัสก� บทอ่�นครบ มิสซ�สง่� มีคนรับศีลล้�งบ�ป 3 คน 

ตอนแรกใส่ชุดดำ และเมื่อล้�งบ�ปเสร็จย้อนกลับม�ชุดเปลี่ยนเป็นสีข�ว แต่ที่เป็นไฮไลท์ของค่ำคืนนี้คือ   

พระคาร์ดินัลตาเกล เป็นประธ�นมิสซ� 

                

อาทิตย์ปัสกา บทสรุปท่ีน่าประทับใจ กลับคืนชีพพร้อม

กับพระคริสตเจ้า 

 เอาจริง Salubong (แปลว่า Visiting) คลาย

ความโศกของพระแม่ ตอนตี 4 

 ประเทศฟิลิปปินส์ยังมีธรรมเนียมที่เป็นเอกลักษณ์ 

สันนิษฐ�นว่�สืบทอดม�จ�กประเทศสเปน คือมิสซ� 

Salubong โดยคว�มหม�ยคือก�รพบพระเยซู เจ้�  

กลับคืนชีพของแม่พระ คว�มโศกเศร้�เปลี่ยนเป็นคว�ม

ชื่นชม โดยใช้สัญลักษณ์หรือกิจกรรมภ�ยนอกคือ ขบวน

แห่ 2 ขบวนคือของพระเยซูกลับคืนชีพ กับของแม่พระ

มห�ทุกข์ ม�พบกันตรงกล�ง มีเทวด�น้อย คือเด็กเล็กๆ 

น่�รัก ดึงผ้�สีดำของแม่พระออก อ�จจะมีก�รปล่อยลูกโป่ง 

ซึ่ ง เป็นคว�มหม�ยถึงก�รปลดเปลื้องคว�มทุกข์ใจ   

เร�ชื่นชมยินดีเพร�ะพระองค์ทรงกลับคืนชีพ ผมไปร่วม

มิสซ�นี้ที่วัดใกล้บ้�น แต่มิสซ�จัดที่ในชุมชน เวล�เช้�  
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สักหน่อย ตี 4 นั่นเอง 

 - ปิดด้วยมิสซาในห้างสรรพสินค้า ที่นั่นยังมีนิทรรศการ ซุ้มไข่ปัสกา และสิ่งต่างๆ มากมาย

เพื่อสร้างสีสันวันปัสกา 

 เสียงบทเพลงอัลเลลูย�กระหึ่มไปทั่ว รอยยิ้ม คว�มชื่นชม สีสันของไข่ปัสก�ซึ่งมีคว�มหม�ยถึง

ชีวิตใหม่ ผู้คนส่งคว�มสุข เด็กๆ วิ่งเล่นในสวนสนุกที่ต�มห้�งสรรพสินค้�จัดไว้ด้วยสัญลักษณ์พิเศษคือ

กระต่�ย ไข่ ต�มโรงแรมมีจัดกิจกรรม เสียงและสีสันแห่งคว�มชื่นชม ผมตัดสินใจร่วมมิสซ�ในห้�งสรรพ-

สินค้�ใหญ่ Mega Mall ที่นี่คุณพ่อผู้เทศน์ยังเน้นให้ชื่นชม บวกกับนักขับร้องที่ขับร้องได้โดดเด่น พร้อม

กับแซกซูป�ร์โน อุปกรณ์ประกอบก�รร้องเพลงที่ทำให้เสียงและไลน์ท�งดนตรีมีลักษณะแปลกไปแต่ได้

อ�รมณ์ ผมคิดว่�ที่สุดแล้วบทเรียนของก�รเดินท�งแห่งคว�มเชื่อของแต่ละคนคงต่�งไป แต่ชีวิตที่ใช้เพื่อ

เพิ่มพูนคว�มศักดิ์สิทธิ์ในช่วงหนึ่งสัปด�ห์คงเป็นโอก�สที่ดีและมีค่�อย่�งแท้จริง สำหรับคนที่ใช้โอก�สที่

ถูกเรียกว่�สัปด�ห์ศักดิ์สิทธิ์ ให้มีคว�มศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตด้วย 

 

 กฎข้อเดียวที่ผมมีระหว่างเส้นทางในหนึ่งสัปดาห์ คือ “ขอให้พระนำทาง” เส้นทางของวัด

ทั้ง 14 แห่งคงบอกได้ว่า พระองค์ยิ่งใหญ่แค่ไหนไม่ใช่เฉพ�ะผมและผู้ร่วมเดินท�งไปด้วยกัน แต่สำหรับ

ทุกคน เมื่อเร�แต่ละคนกล้�เลือกก�รนำของพระในเส้นท�งชีวิต ม�กกว่�ก�รนำชีวิตด้วยน้ำใจของตน 
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โทนี่ ไทยแลนด์/ทีมคำาสอน กทม.

สกู๊ป

 

เรียนพระคัมภีร์ ใครว่าน่าเบื่อ! 

แฟนพันธุ์แท้พระคัมภีร ์

ยิ่งนาน คนยิ่งเพิ่ม จนล้นห้อง 
        

 

 

 เหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ละวันเสาร์ผู้คนกลุ่มหนึ่งจะมาศึกษาพระคัมภีร์ แต่ที่ไม่ธรรมดาคือ

คนตั้งใจและอยากมามีจำนวนเพิ่มขึ้นๆ

 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกคำสอน ได้จัดอบรมพระคัมภีร์วันเส�ร์ ต่อเนื่องม�ถึง  23 ปี  แต่ละปี

มีจำนวนคนม�เรียนเพิ่ม วันนี้ 120-150 คน โครงก�รศึกษ�พระคัมภีร์วันเส�ร์ 10 ครั้ง ระหว่�งเวล� 09.00

ถึง 12.00 น. ณ อ�ค�รค�ทอลิกแพร่ธรรม บริเวณหน้�อ�สนวิห�รอัสสัมชัญ   

 คุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ (พระคุณเจ้�วีระ) ได้เปิดสอนโดยเชิญคุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส สอนเป็น 

คนแรก น�น 3 ปี และต่อม�คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน สอน 3 ปี และม�ถึงคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวล-

พร้อม สอนอย่�งต่อเนื่องม�ครบ 17 ปี 

 

  คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม วิทย�กรได้เล่�ว่� “เมื่อ 17 ปีที่แล้ว 

คุณพ่อวีระ อ�ภรณ์รัตน์ (พระคุณเจ้�วีระ) ที่รับผิดชอบแผนกคำสอน และ

ได้เปิดสอนม�ก่อนหน้�น้ีประม�ณ 6 ปีแล้ว ขอให้ผมช่วยสอน ท่�นก็แนะนำ

หนังสือพระคัมภีร์ชุดหนึ่ง เป็นของพระค�ร์ดินัลจ�กแคน�ด� และคุณพ่อ

เข�ได้แปลและจัดพิมพ์แล้ว ผมก็ได้เอ�ม�อ่�นศึกษ�เห็นว่�ดีม�ก ใช้เป็น

หนังสือคู่มือสอนม�ตลอด และค่อยๆ ปรับเนื้อห�และวิธีก�รสอนให้ง่�ยขึ้น 

มีภ�พ มีแผนที่ประกอบ และภ�พประวัติศ�สตร์ของพระคัมภีร์ ทั้งพันธ-

สัญญ�เดิม และประวัติศ�สตร์พระศ�สนจักร ซึ่งมีพิมพ์อยู่แล้ว ดีม�กๆ แต่

ไม่มีใครเอ�ม�ใช้” 

 “ในระหว่�งก�รสอนแต่ละครั้ง มีก�รสวดภ�วน�ทำวัตร จ�กพระ-

คัมภีร์พร้อมกัน และศึกษ�พระคัมภีร์ของวันอ�ทิตย์นั้นๆ  อธิบ�ย เวล�ไปวัดจะได้เข้�ใจม�กขึ้น  พย�ย�มให้

เข�เข้�ใจง่�ยๆ และส�ม�รถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  

 เรื่องพระคัมภีร์เป็นเรื่องร�วที่ผ่�นม� ประม�ณ 4000 ปีแล้ว พันธสัญญ�ใหม่ สมัยพระเยซูเจ้� ผ่�นม�
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วันนี้ 2000 ปีแล้ว สภ�พภูมิหลังของพระคัมภีร์ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรู้ และเข�้ใจ ชื่อเมือง ประเทศเก่�ๆ   

ในสมัยโบร�ณ และปัจจุบัน มีคว�มสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่�งไร เช่นประเทศซีเรีย เมืองอันติโอก เอเฟซัส 

ด�มัสกัส ฯลฯ  ทำให้เป็นเรื่องปัจจุบัน และใกล้ตัวเร�” 

 แต่ละปี เนื้อห�ก็จะเปลี่ยนไปแต่ละเล่ม ปีก่อนพูดถึงหนังสือสุภ�ษิต ปรีช�ญ�ณ ปีนี้พูดถึงจดหม�ย

นักบุญย�กอบ  

 

 ครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ผู้รับผิดชอบโครงก�รได้เล่�ให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นว่� 

แรกเริ่มเมื่อ 23 ปี ที่แล้ว พระคุณเจ้�วีระ อ�ภรณ์รัตน์ ได้มอบหม�ยให้รับผิดชอบ ใช้

สถ�นที่โรงพย�บ�ลเซนต์หลุยส์ โดยเนื้อห�แต่ละครั้งเปลี่ยนไป วิทย�กรก็สลับกันไป

ต�มเนื้อห� มีคุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส คุณพ่อศิริชัย เล้ากอบกุล คุณพ่ออ�ดรีอ�โน 

คุณพ่อวสันต์ วิรุฬห์วงศ์ บ�งช่วงมีทั้งเช้�และบ่�ยด้วย เมื่อผ่�นไปเร�ก็ได้ประเมิน

กันและปรับปรุงเนื้อห�ม�เป็นระยะ ที่สุดเห็นว่�น่�จะเอ�เรื่องพระคัมภีร์อย่�งเดียว 

เพร�ะคนสนใจและเป็นประโยชน์กว่� คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม ก็ยินดีเข้�ม�

ช่วยสอนเป็นวิทย�กรหลักม� 17 ปีแล้ว เมื่อ ค.ศ. 2009 คุณพ่อเอกรัตน์  

หอมประทุม เป็นประธ�นแผนก ก็ส�นต่อง�นนี้จนถึงปัจจุบัน  

 

 ครูสมบัติ งามวงศ ์ ทีมง�นสนับสนุนช่วยวิทย�กร ทำง�นกับศูนย์คำสอน

กรุงเทพฯ ม� 23 ปี  ได้เล่�ว่�   

 “คนที่ม�เรียนมีคว�มหล�กหล�ยทั้งอ�ยุ และทั้งช�ยหญิง อ�ยุม�ก และ  

วัยรุ่นๆ ม�จ�กไกลๆ ก็มี สังเกตว่�เข�ม�และเรียนอย่�งมีคว�มสุข กระตือรือร้น

อย�กม� บ�งคนเดินท�งม�จ�กลพบุรี จ�กป�กช่อง นครร�ชสีม�” 

 สิ่งที่เป็นแม่เหล็กทำให้คนม�เรียนเพิ่มขึ้นคิดว่� “วิทย�กรมีส่วนสำคัญม�ก 

คุณพ่อเข�เอ�ใจใส่ เสียสละ และเตรียมตัวดี มีวิธีก�ร ขั้นตอนดี คุณพ่อเข�เริ่มต้น

ประม�ณครึ่งชั่วโมงแรก นำเอ�พระคัมภีร์ของวันอ�ทิตย์นั้นม�อธิบ�ยทั้งส�มบท 

ทำให้เข้�ใจพระว�จ�ของวันอ�ทิตย์นั้นดี และก�รสอนของพ่อเข�สอดแทรกเรื่องชีวิตประจำวันด้วย เช่น

จดหม�ยนักบุญย�กอบนี้ พูดถึงเรื่องก�รรู้จักบังคับลิ้น ก�รพูดจ� มันตรงกับเรื่องชีวิตประจำวันดี” 

 

 “อุดมศ�นต์” ได้สังเกตก�รอบรม และสอบถ�มคว�มรู้สึก คว�มคิดเห็นของผู้ที่ได้ศึกษ�พระคัมภีร์  

ครั้งนี้ เมื่อวันเส�ร์ที่ 28 กรกฎ�คม 2012 ประม�ณ 08.00 น. มีคนม�นั่งรอในห้องแล้วเกือบ 20 คน และชม

วิดีโอ เพื่อเลือกที่นั่งในห้อง มีเจ้�หน้�ที่คำสอนต่�งรับผิดชอบหน้�ที่กันตั้งแต่ลงทะเบียน ห้องประชุม อ�ห�ร

กล�งวัน 

  

 อานาสตาเซีย วิลาส โลกะมิตร อ�ยุ 77 ปี  แม่บ้�น เรียนม�ได้ 13 ปี ค่�เดินท�งแต่ละครั้ง 140 บ�ท  

“ม�เรียนแล้วรู้สึกดีม�ก ชอบม�ก เข้�ใจพระว�จ�ดีขึ้น และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทำตัวแบบคริสตชนได้

ถูกต้อง และเข้�ใจเรื่องก�รสวดภ�วน� ก�รมีส่วนร่วมและส่วนตัวม�กขึ้น” 
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  เอลิซาเบ็ธ ชญานิศวร์ พัชรเศรษฐศิริ อ�ยุ 45 ปี ลูกวัดอัครเทวด� 

มีค�แอล สะพ�นใหม่ ส�มีเป็นคริสตัง แต่งง�นม�ได้ 16 ปี มีลูก 1 คน เมื่อ 6 ปี

ที่แล้วได้เรียนคำสอนที่วัดแม่พระฟ�ติม�และรับศีลล้�งบ�ป ม�เรียนพระคัมภีร์  

ได้ 4 ปีแล้ว ขับรถม�เอง  ค่�ท�งด่วนประม�ณ 210 บ�ท 

 “คุณพ่อเป็นเหมือนแสงสว่�งในพระคัมภีร์ ที่ทำให้เรียนแล้วเกิดคว�มรู้สึก

อย�กศึกษ�และติดต�มพระคัมภีร์อย่�งต่อเนื่อง เพื่อเข้�ใจและดำเนินชีวิตต�ม  

คำสอน” 

 “ทำให้รู้ซึ้งถึงหน้�ที่ของคริสตชน คว�มเชื่อในพระเยซูคริสต์ และเป็น

เหมือนก�รเดินท�งผ่�นพระคัมภีร์ เพื่อติดต�มพระองค์ไป สู่ชีวิตนิรันดร์” 

 

 มารีอา นิอร ศิริเลิศพิทักษ ์ อ�ยุ 34 ปี วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ 

กรุงเทพฯ เรียนม�ได้ 4 ปี “วิทย�กรสอนสนุก ใจดี มีคว�มรู้ อธิบ�ยละเอียด และ

คุณพ่อเป็นคนยิ้มแย้ม ทักท�ย  เสียสละ และมุ่งมั่นตั้งใจม�ก” 

 “ชอบวิธีก�รสอนที่ลำดับเหตุก�รณ์ เรื่องร�ว เป็นขั้นตอน มีตัวอย่�ง

ประกอบ เชื่อมโยงกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบันได้ดี” 

 “รู้สึกสบ�ยใจ ได้แง่คิดต่�งๆ เติมกำลังใจในก�รใช้ชีวิตให้ตนเอง พย�ย�ม

ปรับปรุงตัวเองจ�กที่ได้ฟังพระว�จ� นอกจ�กนี้ ทีมง�นทำง�นกันดี ตั้งแต่ต้อนรับ 

จัดเตรียมสถ�นที่ อ�ห�รก�รกินด้วย” 

 

 มาการิตา จีรภรณ์ ชนากานต์กุล อ�ยุ 25 ปี เป็นครูผู้ช่วย โรงเรียน

เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ เมืองทองธ�นี เซอร์มารี โปลีน  ชูวิรัช อธิก�ร ให้รถโรงเรียน

ม�ส่ง ได้เรียนม� 3 ปีแล้ว “ก่อนหน้�นี้ คุณพ่อถว�ยมิสซ�และเทศน์ที่วัดน้อยของ

โรงเรียน ก็รู้สึกว่� คุณพ่อเตรียมเทศน์ม�อย่�งดี เทศน์สอนหนักแน่น สม่ำเสมอ ยิ่ง

ได้ม�เรียนพระคัมภีร์ที่นี่ ยิ่งเข้�ใจดีขึ้น ฟังเข้�ใจง่�ย ละเอียด รู้สึกว่� คุณพ่อทุ่มเท

ง�นเพื่อพระศ�สน�ม�กจริงๆ ค่ะ” 

 “สิ่งที่ได้เรียนรู้ ทั้งประวัติศ�สน�คริสต์ และบุคคลสำคัญของศ�สน�   

พระคัมภีร์ ส�ม�รถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและผู้อื่น แถมยัง

ได้คว�มรู้สำหรับสอนเด็กๆ ด้วย” 

 

 ยอแซฟ ปรีชา รักษสิริโรจน์ อ�ยุ 33 ปี วัดพระแม่มห�ก�รุณย์ นนทบุรี 

อ�ชีพครู ม�เรียนแต่ละครั้ง ต้องขึ้นรถยนต์ ต่อรถตู้ รถไฟฟ้� และเดินจ�ก  

สถ�นีต�กสินม�ที่อัสสัมชัญ ค่�รถ 120 บ�ท เรียนม�ได้ 4 ปี  

 “คุณพ่อใส่ใจในทุกคน ทุกขั้นตอนและละเอียดกับเนื้อเรื่องที่สอน พย�ย�ม

ปูพื้นคว�มเข้�ใจพระคัมภีร์ ซึ่งรู้สึกดีม�กขึ้น คุณพ่อเตรียมเนื้อห�ม�ดี ส�ม�รถ

สัมผัสได้จ�กก�รบรรย�ย และคว�มเข้�ใจ และผู้ม�เรียนเพิ่มม�กขึ้นๆ” 

 “ก�รเรียนพระคัมภีร์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับค�ทอลิกที่อยู่ในสังคมที่มีคว�ม

หล�กหล�ยท�งคว�มเชื่อ เพื่อให้ทร�บถึงแก่นแท้ของคว�มเชื่อ จ�กก�รรับฟัง
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พระคัมภีร์ ที่มีก�รตีคว�มหม�ยจ�กคุณพ่อที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ ทำให้เข้�ใจม�กขึ้น และได้พบเห็นเพื่อนๆ ที่มี

คว�มเชื่อเดียวกัน ที่มีคว�มเชื่อศรัทธ� สละเวล�ม�เรียน ทำให้มีคว�มศรัทธ�มั่นคง อยู่ในบรรย�ก�ศแห่ง

คว�มศรัทธ� ก�รอ่�น ฟังพระคัมภีร์อย่�งสม่ำเสมอ มีคว�มเข้�ใจเนื้อห� ช่วยให้เร�ปฏิบัติอย่�งศรัทธ�ต่อ

พระเจ้�” 

 

 อากาทา สิรินทร์พร กังสวิวัฒน์ อ�ยุ 34 ปี จ�กวัดนักบุญยอแซฟ 

ตรอกจันทน์ ต้องน่ังรถสองต่อ เพร�ะต่อแรกเป็น “รถเข็น” ต่อท่ีสองเป็น “แท็กซ่ี” 

เรียนม�ได้ 4 ปีแล้ว ตอนกลับมีพี่ที่เรียนด้วยกันไปส่ง ค่�รถจ่�ยข�เดียว 100 

บ�ท ได้รู้เรื่องจ�กเว็บไซต์  

 “ประทับใจคุณพ่อทั้งแต่ครั้งแรกที่เรียนจนทุกวันนี้  คุณพ่อส�ม�รถนำ

คว�มรู้ต่�ง ม�ถ่�ยทอดได้อย่�งเห็นภ�พ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริง 

ทำให้เป็นแบบอย่�งของคว�มเรียบง่�ยและคว�มเป็นคริสตชนที่ดีจริงๆ เป็น

อย่�งไร” 

 เมื่อถ�มถึงสิ่งที่ได้รับ “มีกำลังใจในก�รใช้ชีวิต พระว�จ�ช่วยหล่อเลี้ยง

จิตใจ มีคว�มเชื่อเติบโตและเข้มแข็งขึ้น” 

  

 มารีอา นภาจรี ระงับภัย อ�ยุ 32 ปี จ�กวัดพระม�รด�นิจจ�นุเคร�ะห์ 

เดินท�งรถตู้ และรถไฟฟ้� ม�เรียนได้ 6 ปีแล้ว “ชอบที่คุณพ่อพย�ย�มปูพื้นฐ�น

คว�มรู้ ทั้งพันธสัญญ�เดิม ใหม่ อธิบ�ยเชิงอรรถ ทำให้เวล�อ่�นพระคัมภีร์เข้�ใจดีขึ้น 

ได้มีเวล�ม�สวดทำวัตรพร้อมกัน และก่อนม�เรียนก็ได้อ่�นพระคัมภีร์ม�ก่อนเพื่อจะ

ได้เข้�ใจ  ซึ่งแต่ก่อนๆ ไม่เคยเลย” 

 

 

 ซิสเตอร์ประไพ กิจทวี อ�ยุ 73 ปี อยู่ที่โรงเรียนว�สุเทวี ตรอกจันทน์  

ม�เป็นปีแรก  “คุณพ่อสอนสิ่งที่ใกล้ตัวเร� และนำไปปฏิบัติได้ ให้รู้จักวิเคร�ะห์ที่ม�  

ที่ไปของพระว�จ� ให้เป็นปัจจุบัน และน่�จะจัดสอนอย่�งนี้ต่อไป” 

 

 

 

 

 เยโนเวฟา สำราญ ทองแย้ม อ�ยุ 53 ปี วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ 

ป�กลัด ม�เรียนได้เม่ือปีท่ีแล้ว ปีน้ีเป็นปีท่ี 2 อ�ชีพแม่บ้�น  แต่ละคร้ังจ่�ยค่�เดินท�ง 

80 บ�ท  

 “ได้คว�มรู้เพิ่มเติมหล�ยอย่�ง ส�ม�รถนำม�ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม�เรียน

แล้ว รู้สึกทำให้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนแปลงม�ก” 

 “คุณพ่อสอนดี ละเอียดม�ก เข้�ใจง่�ย ไม่น่�เบื่อ เรียนแล้วมีคว�มสุข!” 

 

May2013.indd   22 4/25/56 BE   6:16 PM



พฤษภาคม 2013
23

 นายถาวร ชินประสาทศักดิ์ อ�ยุ 59 ปี ยังไม่ได้ล้�งบ�ป เป็นข้�ร�ชก�ร

บำน�ญ (ครู)  ภรรย�เป็นคริสตังชื่อ ณัฏฐากร เกศพรหม มีบุตร 1 คน ลูกวัด

นักบุญมีค�แอล ลพบุรี คุณพ่อกูตังค์ เจ้�อ�ว�ส มีสัตบุรุษ 280 คน ออกจ�ก

บ้�นลพบุรีตีห้� ม�เรียนแต่ละครั้ง ขี่จักรย�นยนต์ ต่อรถตู้ม�กรุงเทพฯ ต่อรถ

ไฟฟ้�บีทีเอส. ม�ที่สถ�นีต�กสิน และเดินต่อม�ที่อัสสัมชัญ ค่�รถแต่ละครั้ง 370 

บ�ท ใช้เวล�เดินท�งจ�กลพบุรีม�กรุงเทพฯ 2 ชั่วโมงเศษ ได้ม�เรียนเป็นปีที่ 4 

แล้ว  

 “คุณพ่อเป็นคนน่�รัก และน่�เค�รพอย่�งยิ่ง คุณพ่อมีวิธีก�รสอน ขั้นตอน

ที่ดีม�ก และส�ม�รถอธิบ�ยให้เข้�ใจพระว�จ�ได้อย่�งดียิ่ง” 

 “สิ่งที่ได้รับ คือแนวท�งก�รเป็นคริสตชนที่ดี เข้�ใจพระว�จ� พระคัมภีร์  

ดีขึ้น และมีเพื่อนๆ ร่วมก�รอบรมหล�ยคน” 

 

  

 เปาโล ขัตติยะ โมนัยกุล อ�ยุ 49 ปี ลูกวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  

ออกจ�กบ้�นหกโมงเช้� ม�เรียนเพร�ะเพื่อนบอกว่� คุณพ่อสอนสุดยอดเลย 

แต่พอม�เรียน “สุดๆๆๆ ยอดกว่�ที่เข�บอก!” 

 “สิ่งที่ได้รับคือเข้�ใจพระคัมภีร์ม�กยิ่งขึ้น และแนวท�งก�รนำไปปฏิบัติ

ในชีวิต ภ�ษ�ที่ใช้เข้�ใจง่�ยๆ อธิบ�ยเนื้อห�พร้อมกับตัวอย่�ง อย�กจะม�

เรียนทุกๆ ปี ถ้�ไม่ติดอะไร” 

 “อย�กให้จัดต่อไปเรื่อยๆ ชั่วนิรันดร์!” 

 

 

 

 อนึ่ง แต่ละครั้งมีเจ้�หน้�ที่จัดเตรียมคว�มพร้อม สถ�นที่ อุปกรณ์ของวิทย�กร ก�รต้อนรับ และอ�ห�ร

เที่ยง เครื่องดื่ม ใช้เวล� 10 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้วได้บันทึกก�รสอนของคุณพ่อไว้ด้วย เป็นดีวีดีเพื่อคนที่

ต้องก�รไปฟังต่อ   

 ตอนลงทะเบียนผู้ศึกษ�อบรมจ่�ยเป็นค่�ใช้จ่�ยทั่วไป 200 บ�ท เป็นค่�อ�ห�รว่�ง และอ�ห�รเที่ยง เพื่อ

มีส่วนร่วมในค่�ใช้จ่�ยบ้�ง   

  ผมได้คุยกับ ครูนุกูล บุญเจือ ก่อนเริ่มเรียนสักครึ่งชั่วโมง “ต้องรีบม�ก่อน เพื่อจะได้มีที่นั่งในห้อง!” 

 ........................ 

 

 หมายเหต ุ วันเส�ร์ที่ 22 กันย�ยน ค.ศ. 2012 มีผู้ได้รับวุฒิบัตรผ่�นก�รอบรมทั้งสิ้น 130 คน จ�ก

จำนวนที่ม�สมัคร 150 คน ณ อ�สนวิห�รอัสสัมชัญ บ�งรัก  
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 ในช่วงปีแห่งคว�มเชื่อนี้ เร�ในฐ�นะศิษย์ของพระคริสตเจ้� น่�จะพิจ�รณ�ถึงคว�มสัมพันธ์

ระหว่�งสิ่งที่เร�ประก�ศว่�เป็นคว�มเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้� ตลอดจนคว�มหม�ยและจุดมุ่งหม�ยในชีวิต

ของเร� เมื่อเปรียบกับก�รตัดสินใจด้�นศีลธรรมในชีวิตประจำวันของเร� 

 เหตุใดเร�คริสตชนจึงต้องพย�ย�มกระทำสิ่งที่ถูกต้อง ก�รตัดสินใจระหว่�งผู้ที่มีคว�มเชื่อ

และผู้ที่ไม่มีคว�มเชื่อนั้น มีคว�มแตกต่�งที่เห็นได้ชัดไหม คว�มเชื่อของเร�บอกอะไรเกี่ยวกับสิ่ง  

ที่ถูกต้องที่เร�ควรกระทำ และคว�มเชื่อนี้ช่วยให้เร�ทำต�มนั้นได้หรือไม่? 

 

การตัดสินใจที่ถูกต้องคือบทบาทสงฆ์ของเรา 

 สังค�ยน�ว�ติกันที่ 2 ให้คว�มสว่�งในก�รแสวงห�ของเร� ในเอกส�ร Lumen Gentium, 

1964 และในข้อแนะแนวท�งเก่ียวกับก�รอภิบ�ล ในเอกส�ร Gaudium et Spes, 1965 พระศ�สนจักร

สอนเร�ว่� มนุษย์ทุกคนได้รับเชิญให้ดำเนินชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ ในตำน�นของพระศ�สนจักรกล่�วถึง

คว�มศักดิ์สิทธิ์ว่� เป็นก�รแยกตัวออกไปเพื่อรับใช้พระเจ้� มนุษย์แต่ละคนได้รับก�รสร้�งขึ้นม�ต�ม  

พระฉ�ย�ลักษณ์ของพระเจ้� และได้รับเกียรติให้ได้สัมผัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้�เป็นก�รส่วนตัว ดังนั้น

มนุษย์ทุกคนไม่ว่�ช�ยหรือหญิงได้รับเชิญให้ถว�ยพระเกียรติแด่พระเจ้�ด้วยก�รดำเนินชีวิต  

ของตน 

โดย: Fr. Stephen T. Rehrauer, C.Ss.R. 

แปลโดย: พระสังฆราชกิตติคุณ ยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. 

บทความพิเศษ
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 ก�รที่เร�มีส่วนในพระสังฆภ�พของพระเยซูเจ้�พระองค์เอง เร�ได้รับเชิญและพระองค์ทรง

แต่งตั้งให้เร�ถว�ยเกียรติแด่พระเจ้�ด้วยเครื่องบูช�ฝ่�ยจิตวิญญ�ณแด่พระองค์ เพื่อคว�มรอดพ้นของ

โลก เร�เป็นศิษย์ของพระเยซูคริสตเจ�้อ�ศัยศีลล้�งบ�ป ซึ่งบันด�ลให้เร�เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ�้ 

อ�ศัยพระชนมชีพ ก�รสิ้นพระชนม์และก�รกลับคืนชีพของพระองค์ ทั้งยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมแห่ง

คว�มรอดพ้นในโลกนี้ และยังได้รับก�รเจิมเป็นพิเศษอีกด้วย 

 เอกส�ร “พระศาสนจักรในโลกปัจจุบัน” ได้นำเอ�ข้อคิดด้�นเทววิทย�นี้ม�เชื่อมโยงกับก�ร

ปฏิบัติตนในด้�นศีลธรรม เอกส�รฉบับนี้เตือนเร�ว่� เร�มีส่วนในสังฆภ�พของพระคริสตเจ้� และถว�ย

บูช�ฝ่�ยจิตวิญญ�ณในฐ�นะบุคคลและในฐ�นะที่เป็นส่วนหนึ่งของมนุษยช�ติ ก�รเค�รพในศักดิ์ศรี  

(หรือคว�มศักดิ์สิทธิ์) ของมนุษย์ทุกคนนับว่�เป็นคุณค่�ระดับต้นๆ ในก�รตัดสินใจเลือกเพื่อนำไป

ปฏิบัติในชีวิตอย่�งเป็นรูปธรรม ไม่ว่�ในชีวิตที่เกี่ยวกับอ�ชีพ คว�มสัมพันธ์ระหว่�งเพศ ก�รฝึก

มโนธรรมและก�รปฏิบัติต�มมโนธรรมของเร� หรือในก�รฝึกก�รดำเนินชีวิตในครอบครัวและในชุมชน 

คว�มรักต่อพระเจ้�และเพื่อนมนุษย์ ณ ที่นี้ และในเวล�นี้ต้องเป็นเรื่องเดียวกัน ห�กคว�มเชื่อของเร�

เป็นคว�มเชื่อของคริสตชนที่แท้จริง สมเด็จพระสันตะป�ป�เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเน้นเรื่องนี้ พระองค์

ตรัสว่� “คว�มเชื่อซึ่งได้รับก�รดลใจจ�กคว�มหวัง มิใช่เป็นแต่เพียงคว�มรู้เท่�นั้น แต่ต้องเป็นเรื่องที่จะ

ต้องนำไปปฏิบัติด้วย” 

 

ชีวิตในแง่มุมของเทววิทยาด้านศีลธรรม 

 ก�รเลือกสิ่งที่ดี และนำไปปฏิบัติมิใช่เป็นเรื่องง่�ย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในก�รนำไปปฏิบัตินั้น 

ตัวเร�จะต้องพบกับคว�มย�กลำบ�ก ก�รกระทำสิ่งที่ถูกต้อง โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งห�กเป็นสิ่งที่ย�ก   

นับเป็นของถว�ยฝ่�ยจิตวิญญ�ณที่มีผลม�กที่สุด เมื่อเร�ตั้งใจและเต็มใจถว�ยก�รดำเนินชีวิตที่ดีง�ม

และกระทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อทูลถว�ยแด่พระเจ้� ก�รกระทำของเร�ย่อมมีส่วนในกิจก�รที่ถูกต้องและ

บันด�ลคว�มรอดพ้นเพื่อมวลมนุษย์ของพระเจ้� และพันธกิจของพระศ�สนจักรด้วย ดังนี้ชีวิตด้�น

ศีลธรรมของเร�ก็มิใช่เป็นก�รกระทำเพื่อตัวเร�เองเท่�นั้น แต่เป็นก�รกระทำต�มหน้�ที่และพันธกิจของ

เร�อีกด้วย 

 ชีวิตด้�นศีลธรรมของคริสตชนนั้น มีคุณสมบัติอันเป็นฐ�นอยู่ 3 ประก�ร ซึ่งแตกต่�งจ�ก  

ผู้ที่ไม่มีคว�มเชื่อ ดังต่อไปนี้คือ เรานมัสการ เราประกาศ และเราขอบพระคุณ ผู้ที่มิได้รับพระพร

แห่งคว�มเชื่อจะพบว่�สิ่งที่กล่�วม�นี้ย�กที่จะเข้�ใจได้ 

 1. การนมัสการ ก่อนอื่น ก�รเลือกสิ่งที่ถูกต้องต�มศีลธรรมที่ดี เป็นก�รแสดงออกซึ่งก�ร

นมัสก�ร ดังเช่นก�รอธิษฐ�นภ�วน�ในรูปแบบต�่งๆ ห�กเร�กระทำไปอย�่งดีแล้ว ก็จะนำเร�ไปสัมผัส

กับพระเจ้�อย่�งใกล้ชิด ดังที่นักบุญย�กอบชี้ให้เร�เห็นว่� กิจก�รดีที่เร�กระทำเป็นก�รพิสูจน์ถึงสิ่งที่เร�

เชื่อ คว�มเชื่อที่ไม่มีกิจก�รย่อมปร�ศจ�กชีวิต แต่ก�รนำเอ�คว�มเชื่อของเร�ไปปฏิบัติทำให้คว�มเชื่อ

ของเร�มีชีวิตชีว� (ดูย�กอบ 2:14) 

 ก�รฝึกมโนธรรมของเร�ให้ดีขึ้น เพื่อจะได้นำคว�มจริงด้�นศีลธรรมม�ปฏิบัติในชีวิตประจำ-

วันของเร�เพื่อว่� เดชะพระหรรษท�นของพระเจ้� เร�จะได้เข้�ใจและนำคว�มรู้เกี่ยวกับคว�มจริง  

เหล่�นั้นม�เป็นแนวปฏิบัติในก�รใช้เสรีภ�พของเร� เพื่อเร�จะได้สะท้อนภ�พลักษณ์ที่แท้จริงขององค์
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พระผู้เป็นเจ้�ผู้ทรงสร้�งเร�ม� พระเจ้�คือองค์คว�มดี เมื่อเร�รู้จักคว�มดีและทำคว�มดี เร�ก็สัมผัสกับ

พระเจ้�พระองค์เอง 

 ยิ่งไปกว่�นั้น พระเจ้�คือองค์คว�มรัก ในขณะที่เร�นำตัวเร�เข้�สัมผัสกับก�รเลือกสิ่งที่ดี และ

กระทำคว�มดีกับแหล่งที่ม�แห่งคว�มดีทั้งหล�ย เร�ก็จะเติบโตในคว�มรักต่อพระเจ้� ซึ่งบันด�ลให้เร�

รักผู้อื่น ดังที่พระองค์ทรงรักเข� 

 2. การประกาศ ข้อที่สอง ก�รแสดงว่�เร�มีส่วนในสังฆภ�พของพระคริสตเจ้� โดยที่ก�รเลือก

เพียงครั้งเดียวของพระองค์ ส�ม�รถบันด�ลคว�มรอดพ้นให้แก่โลก ก�รเลือกกระทำสิ่งที่ถูกต้องต�ม  

กฎศีลธรรมของเร� คือหนท�งที่เร�ประก�ศข่�วดีแห่งคว�มรอดพ้น ก�รเลือกและกระทำสิ่งที่ดีและ  

ถูกต้อง และกิจก�รอันเนื่องม�จ�กก�รเลือกนั้นคือแนวท�งที่เร�ประก�ศพระวรส�รและนำผู้อื่นม�ห�

พระคริสตเจ้� 

 นักบุญเป�โลมักจะเตือนคริสตชนรุ่นแรกว�่ พวกเข�จะต้องมีอะไรสักอย่�งหนึ่งที่แยกพวกเข�

ออกจ�กผู้ที่ไม่มีคว�มเชื่อ คริสตชนจะต้องดำเนินชีวิตที่แตกต่�งจ�กผู้ที่ยังมิได้รับพระจิตของพระเจ้� 

คว�มส�ม�รถของคริสตชนที่จะดำเนินชีวิตที่แตกต่�งออกไป ย่อมเป็นก�รพิสูจน์ที่มองเห็นได้ว่�   

พระจิตของพระเจ�้ทรงกระทำพันธกิจของพระองค์ โดยทรงเปลี่ยนแปลงพวกเข�ภ�ยในจิตใจ คริสตชน

ต้องเป็นแหล่งที่ม�ซึ่งมีชีวิตแห่งคว�มหวังสำหรับผู้อื่น เมื่อพวกเข�เห็นว่�พระเจ้�ได้ทรงกระทำอะไรใน  

คริสตชนแล้ว พวกเข�จะได้สนใจที่จะแสวงแหล่งที่ม�แห่งคว�มรอดพ้นนั้น พระเยซูเจ้�พระองค์เองได้

ตรัสไว้อย่�งชัดเจนว่� คุณคว�มดีของบรรด�ส�วกจะต้องฉ�ยแสงออกม� เพื่อทุกคนจะได้เห็นและ

สรรเสริญพระเจ้�ผู้ทรงบันด�ลให้สิ่งนี้เป็นไปได้ ก�รกระทำสิ่งที่ถูกที่ควร เร�ก็กำลังเผยแผ่พระวรส�รไป

ทั่วโลก 

 3. การขอบพระคุณ ข้อที่ส�ม ก�รเจริญชีวิตที่ถูกต้องต�มศีลธรรมเป็นก�รแสดงคว�มขอบ

พระคุณพระเจ้�ที่ทรงบันด�ลสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นแก่เร�ได้ในองค์พระคริสตเจ้� เร�ต้องรับผลอันสืบเนื่องม�

จ�กบิด�ม�รด�คู่แรกของมวลมนุษย์ในรูปแบบของบ�ปกำเนิด ซึ่งเป็นเหตุให้เร�มองไม่เห็นคว�ม

ส�ม�รถของเร�ที่จะกระทำคุณคว�มดีได้อย่�งชัดเจนในกรณีต่�งๆ และยังเป็นเหตุให้เร�อ่อนแอในก�ร

เลือกสิ่งที่ถูกที่ควร และนำไปปฏิบัติ 

 มักจะเป็นสิ่งที่ลำบ�กที่จะรู้ได้ว่� สิ่งที่เร�ควรจะทำนั้นคืออะไร แม้เร�จะรู้แต่จะนำไปปฏิบัติก็

นับว่�ย�ก เร�มีชีวิตอยู่ในโลกที่เปรอะเปื้อนไปด้วยบ�ปและคว�มชั่ว ซึ่งเป็นเหตุให้เร�มองคว�มดีที่ควร

กระทำไม่ชัดเจน ย�กหรือไม่ก็ถูกขัดขว�งจ�กอำน�จและพลังที่ตรงกันข้�ม พระหรรษท�นของพระเจ้�

ให้พลังแก่จิตใจของเร� ให้คว�มสว่�งแก่มโนธรรมของเร� ช่วยให้เร�เห็นได้ง่�ยขึ้น และช่วยให้เร�กระทำ

สิ่งที่ลำพังตัวเร�เองทำไม่ได้ ห�กมิได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กองค์พระคริสตเจ้� ก�รสำนึกในคว�มจริง  

ข้อนี้ ก่อให้เกิดคว�มถ่อมตนและคว�มกตัญญู เพื่อเร�จะได้สัมผัสกับพลังของพระคริสตเจ้�ในตัวเร�   

ซึ่งแสดงออกในก�รดำเนินชีวิตที่ดี ดังเช่นนักบุญเป�โล เมื่อเร�กระทำสิ่งที่ถูกที่ควร เร�เข้�ม�รู้จัก  

พระคริสตเจ้�ม�กขึ้นและพลังอันเนื่องม�จ�กก�รกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ (ดู ฟิลิปปี 3:9-10) 

ก�รกระทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นหนท�งที่เร�จะขอบพระคุณพระเจ้�ที่ทรงบันด�ลให้เร�ส�ม�รถกระทำดีได้ 

 นี่คือแนวคว�มคิดเกี่ยวกับชีวิตในด้�นศีลธรรมที่แตกต่�งออกไป ผู้ที่เชื่อมั่นกับธรรมช�ติ

เท่�นั้น เห็นแต่เฉพ�ะคว�มส�ม�รถในก�รตัดสินใจในเรื่องคว�มถูกต้องต�มแนวคว�มคิดด้�นวัตถุ

เท่�นั้น เข�จะสนใจกับก�รทำหน้�ที่ด้�นสังคมหรือหน้�ที่ของแต่ละคน หรือกระทำสิ่งใดโดยคำนึงถึง
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สังคมมนุษย์ เพร�ะคว�มกลัวว่�จะถูกลงโทษ หรือเพร�ะหวังที่จะได้รับบำเหน็จร�งวัล 

 คว�มเชื่อแบบคริสตชน มองดูชีวิตในด้�นศีลธรรมว่�เป็นแนวท�งหนึ่งแห่งก�รดำเนินชีวิต

ก�รเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้� และนำผู้อื่นให้ม�รู้จักพระองค์ สิ่งที่จำเป็นเพื่อประสบคว�มสำเร็จใน

ศีลธรรมแบบช�วโลกแตกต่�งไปจ�กเงื่อนไขของก�รเป็นสม�ชิกในหมู่คณะของนักบุญและบุตรธิด�

ของพระเจ้� 

 

การเรียนรู้เกี่ยวกับฤทธิ์กุศล 

 เร�รู้ได้อย่�งไรว่� สิ่งที่ถูกต้องคืออะไร เร�ไม่ส�ม�รถรู้ได้โดยไม่มีคว�มสงสัยใดๆ เกี่ยวกับ

คว�มเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องในชีวิตของเร�ทุกข้อไปว่� อะไรคือสิ่งที่เร�ทำได้โดยปร�ศจ�กคว�มสงสัย

ใดๆ เร�ไม่ส�ม�รถรู้ได้อย่�งมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่�ถูกต้องอย่�งไม่มีข้อสงสัยใดๆ ทั้งสิ้น เร�อ�จจะ

เข้�ใจผิด เร�ต้องจดจำไว้ด้วยว่�ก�รดำเนินชีวิตต�มแนวศีลธรรมที่ถูกต้องจะช่วยให้เร�รอดพ้นได้ 

 พระเยซูเจ้�ทรงช่วยให้เร�ได้รับคว�มรอดพ้น คว�มรอดพ้นมีคว�มจำเป็น ก็เพร�ะเร�  

ไม่ส�ม�รถดำเนินชีวิตโดยไม่ได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กพระเจ้� เร�จะพบกับก�รไถ่บ�ปอย่�ง  

ครบบริบูรณ์ได้ในองค์พระคริสตเจ้�เท่�นั้น รวมทั้งก�รยกโทษให้อภัยและก�รคืนดีกันเพื่อเป็นก�ร

ชดเชยคว�มอ่อนแอต�มภ�ษ�มนุษย์ของเร� 

 ก�รที่เร�ไม่ส�ม�รถรู้ได้เสมอไปว่� สิ่งที่ถูกต้องคืออะไร หรืออะไรถูก อะไรผิด อะไรถูกต้อง

นั้นชัดเจน ทุกครั้งที่มีปัญห�เรื่องคว�มมั่นใจว่�อะไรถูก อะไรผิด แต่ปัญห�มิใช่มีอยู่ที่ว่� อะไรคือสิ่งที่

ถูกซึ่งเร�ต้องทำ ก�รไม่ยอมรับผลที่จะต�มม�ในก�รกระทำต�ม ดังนั้นทำอย่�งอื่นไม่ง่�ยกว่�หรือ? 

 ปัญห�ในก�รกระทำสิ่งที่ถูกต้อง อ�จมีส�เหตุม�จ�กคว�มบกพร่องในก�รที่จะแยกสิ่ง  

ที่ถูกต้องออกจ�กสิ่งที่ผิด หรืออ�จม�จ�กก�รไม่สมัครใจที่จะเลือกทำสิ่งที่ถูก เร�ส�ม�รถปรับปรุง

คว�มส�ม�รถในอันที่จะรู้ว่�สิ่งใดถูก ด้วยก�รร่วมมือกับพระหรรษท�นในก�รปลูกฝังฤทธิ์กุศลต�ม

ธรรมช�ติแห่งคว�มฉล�ดสุขุมและคว�มยุติธรรม และหนท�งที่เร�จะปรับปรุงตัวเร�เองให้ส�ม�รถเลือก

และกระทำสิ่งที่ถูกต้อง ก็คือก�รปฏิบัติต�มแนวธรรมช�ติและคุณค่�ท�งศีลธรรมแห่งคว�มมัธยัสถ์และ

คว�มกล้�ห�ญ 

 เร�แสวงห�ฤทธิ์กุศลได้ด้วยก�รปฏิบัติ และเร�อ�จจะสูญเสียฤทธิ์กุศลเหล�่นั้น ห�กเร�ไม่นำ

ม�ใช้ เร�เป็นผู้ที่ฉล�ดและยุติธรรม ด้วยก�รคิดถึงคุณสมบัติด้�นศีลธรรมในก�รกระทำของเร� ก่อนที่

เร�จะลงมือกระทำสิ่งที่ถูกต้อง และเรียนรู้จ�กคว�มผิดพล�ดของเร� ด้วยก�รยอมรับผิดและในอน�คต

เร�ตั้งใจไม่กระทำอีก เร�จะกล�ยเป็นผู้ที่รู้จักยับยั้งและกล้�ห�ญ พร้อมที่จะเลือกและกระทำสิ่งที่  

ถูกต้อง แม้ว่�ก�รกระทำสิ่งที่ตรงกันข้�มจะง่�ยกว่� ด้วยก�รฝึกจิตใจของเร�ที่จะจัดลำดับคว�ม

ต้องก�รของผู้อื่น และคว�มดีของส่วนร่วมเหนือคว�มต้องก�รของเร�และจะเลือกก�รกระทำสิ่งที่  

ถูกต้อง แม้จะย�กลำบ�กสักเพียงใดก็ต�ม 

 ในก�รแสวงห�คว�มสุขุมรอบคอบและคว�มยุติธรรม เร�ต้องฝึกจิตใจของเร�ให้คิดในท�งที่

ถูกต้องเกี่ยวกับคว�มดีและคว�มชั่ว คนบ�งคนมีคว�มสำนึกในจิตใจเกี่ยวกับกฎของศีลธรรมอันเป็น

พื้นฐ�น (กล่�วคือ “จงทำดี หนีชั่ว” ไม่ทำคว�มชั่วแม้ว่�มันจะนำม�ซึ่งคว�มดี) เร�ยังรู้ถึงแนวท�ง 

โดยเฉพ�ะแนวท�งที่เกี่ยวกับก�รประพฤติตัวของเร� (กล่�วคือพระบัญญัติ 10 ประก�ร และ  

คำสั่งสอนของพระเยซูเจ้�) และเร�ยังได้รับผลง�นในช่วง 2000 กว่�ปี แห่งก�รอธิษฐ�นภ�วน�บวก
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กับประสบก�รณ์ด้�นศีลธรรม ซึ่งเป็นผลง�นในด้�นคำสอนของพระศ�สนจักรเป็นแนวปฏิบัติ 

 แต่หลักธรรมและพระบัญญัติไม่มีร�ยละเอียด ให้เร�รู้ว่� เร�จะนำไปปฏิบัติในสถ�นก�รณ์

อย่�งไร และในสถ�นภ�พอย่�งไร และในทุกกรณี คว�มยุติธรรมหม�ยคว�มว่� เร�ต้องให้สิ่งที่มนุษย์

ทุกคนมีสิทธิ์จะได้รับ แต่เร�ต้องรู้ถึงคว�มต้องก�รและพย�ย�มมอบให้แก่เข� 

 

จารึกไว้ในเนื้อหนัง 

 ก�รตัดสินอย่�งฉล�ดสุขุม ย่อมเป็นอะไรที่สูงกว่�ตัวหนังสือของกฎหม�ย กฎเกณฑ์ หรือ

คำสอน และเป็นคว�มพย�ย�มที่จะเข้�ใจและนำไปเป็นส่วนหนึ่งของจิตต�รมณ์ กฎบัญญัติของ

พระเจ้�ซึ่งจ�รึกไว้บนศิล� และรวมอยู่ในพระคัมภีร์ใบล�น หรือสะท้อนให้เห็นได้ แนวปฏิบัติของ

มนุษย์จะต้องจ�รึกไว้ในดวงใจของเรา ต้องเป็นส่วนหนึ่งของคว�มคิด คว�มรู้สึกและชีวิตของเร�เอง 

ซึ่งสิ่งต่�งๆ เหล่�นี้จะเกิดขึ้นได้ก็เพียงในกรอบแห่งคว�มรักของพระเจ้�เท่�นั้น 

 ในฤทธิ์กุศลของคริสตชนนั้น สิ่งเหนือธรรมช�ติและต�มธรรมช�ติจะต้องเข้�ม�รวมกัน 

หลักธรรมคำสอนของเร�อธิบ�ยว่� คว�มชั่วนั้นก็คือก�รปร�ศจ�กคว�มดี ซึ่งควรอยู่ในใจมนุษย์โดย

ธรรมช�ติ กิจก�รที่ชั่วข�ดซึ่งคว�มดีที่ควรจะมี แต่ห�กเร�ไม่รู้ว่�คว�มดีที่ควรมีคืออะไร เร�ก็จะ  

ไม่ส�ม�รถมองเห็นคว�มชั่วในกิจก�รหรือก�รตัดสินใจนั้นๆ 

 พระเจ้�คือองค์คว�มดี ก�รเชื่อในพระเจ้�และคว�มหวังว่� เร�จะได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้� 

เป็นเหตุให้เร�เข้�ห�คว�มรักของพระเจ้� และสัมผัสโดยตรงกับพระคุณคว�มดีของพระเจ้� ยิ่งเร�

สัมผัสกับพระคุณคว�มดีของพระเจ้�ม�กเพียงใด เร�ก็มีคว�มพร้อมและส�ม�รถสังเกตเห็นก�รข�ด

คว�มดี (คว�มชั่ว) ในสถ�นก�รณ์ที่เร�ต้องเผชิญ 

 มีก�รพูดกันม�กเกี่ยวกับก�รข�ดคว�มสำนึกถึงคว�มชั่วในโลก ในรูปแบบของคว�มเห็นแก่

ตัวและคว�มสับสนในด้�นศีลธรรม อันเป็นผลม�จ�กปัญห�ที่ลึกกว่�นั้น กล่�วคือก�รเหินห่�งจ�ก

พระเจ้� ซึ่งทำให้เร�มองไม่เห็นคว�มดี เร�ไม่เห็นคว�มชั่ว เพราะเรามองไม่เห็นความดีซึ่งเราควร

แสวงหา 

 กฎศีลธรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งดีที่เร�ควรทำม�กกว่�สิ่งที่เร�ไม่ควรกระทำ พระบัญญัติ

ห้�มลักขโมย เตือนเร�ให้เค�รพสิทธิของผู้อื่นที่จะมีเป็นของผู้อื่น พระบัญญัติ “อย่�ผิดประเวณี” เป็น

ข้อบังคับให้เค�รพในสิทธิ์แห่งคว�มรักระหว่�งส�มีและภรรย� สิ่งที่ควรกระทำมีคว�มหม�ยม�กกว่�

ก�รห้�มมิให้เอ�ของๆ ผู้อื่นที่เป็นของเข�อย่�งถูกต้อง และมิให้เร�เป็นอุปสรรคคว�มรักระหว่�ง

ภรรย�กับส�มี  

 คว�มสำนึกเยี่ยงคริสตชนที่จะกระทำสิ่งที่ถูกต้อง และดำเนินชีวิตต�มหลักศีลธรรมนั้น   

จำต้องมีคว�มเค�รพนับถือต่อชีวิตมนุษย์ ต้ังแต่อยู่ในครรภ์ของม�รด�จนถึงก�รส้ินชีวิตต�มธรรมช�ติ เร�

ต้องช่วยให้ส�มี-ภรรย�ทำให้คว�มรักของเข�มั่นคง เพื่อให้ครอบครัวของเข�เป็นโรงเรียนที่แท้จริงแห่ง

คว�มรักเยี่ยงคริสตชน ให้เร�มีส่วนในสังคมเท่�ที่เร�จะทำได้ เพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนให้ส�ม�รถดำเนิน

ชีวิตอย่�งมีศักดิ์ศรี และส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งที่ม�แห่งก�รช่วยให้ก�รกระทำดังนั้นอย่�งถูกต้อง 

 

May2013.indd   28 4/25/56 BE   6:16 PM



พฤษภาคม 2013
29

การดำเนินชีวิตคริสตชนที่ถูกต้อง 

 ก�รกระทำสิ่งที่ถูกที่ควร ด้วยก�รดำเนินชีวิตเยี่ยงศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูเจ้� เป็นภ�รกิจที่

เร�ต้องกระทำด้วยคว�มถ่อมตัว และด้วยหัวใจที่กว้�งขว�ง เร�ควรพย�ย�มดำเนินชีวิตให้ดีที่สุด  

ในสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน โดยสำนึกว่� ก�รตัดสินใจของเร�นั้นเป็นก�รถว�ยพระเกียรติแด่พระเจ้�   

และนมัสก�รพระเจ้�ในเครื่องบูช�ฝ่�ยจิตวิญญ�ณที่เร�ถว�ย มิใช่เพื่อตัวเร�เอง แต่เพื่อคว�มรอดพ้น

ของโลก 

 เร�สำนึกด้วยคว�มถ่อมตนด้วยว่� เหตุที่เร�ส�ม�รถดำเนินชีวิตที่มีใจกว้�งขว�งในด้�น

ศีลธรรมนี้ คือพระพรที่พระเจ้�ทรงประท�นให้แก่เร� ลำพังตัวเร�เองห�กปร�ศจ�กพระเจ้� เร�ก็จะ  

ไม่ส�ม�รถกระทำสิ่งเล็กน้อยที่เร�ได้กระทำไป คว�มถ่อมตัวจะช่วยให้เร�พ้นจ�กหลุมพร�งของคว�ม

หยิ่งจองหองในเรื่องที่เกี่ยวกับศีลธรรม ซึ่งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อก็จะส�ปแช่งตัวเอง เป็นก�รเตือนใจเร�ว่� 

ในก�รดำเนินชีวิตด้�นศีลธรรมนั้น เร�ต้องเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ดังที่พระเจ้�ทรงมีต่อเร� ห�กเร�ไม่

พร้อมที่จะให้อภัยแก่ผู้อื่นด้วยคว�มจริงใจ เร�ก็ไม่อ�จค�ดหวังที่จะได้รับก�รอภัยสำหรับคว�มผิดตก

บกพร่องของเร�เช่นเดียวกัน 

 ด้วยวิธีดังกล่�วม�แล้ว เร�ก็จะทำให้คว�มเชื่อที่เร�มีในองค์พระเยซูคริสตเจ้�เป็นคว�มจริง 

เร�ได้รับเกียรติให้มีส่วนในสังฆภ�พของพระองค์ พระองค์ทรงสอนให้เร�รักพระองค์ ด้วยก�รรักเพื่อน

มนุษย์ ในเรื่องคว�มเฉลียวฉล�ด คว�มยุติธรรม ก�รมัธยัสถ์ และคว�มกล้�ห�ญ แม้วิธีก�รของเร�จะ

ไม่ดีเลิศนัก แต่ก็คือแนวท�งที่ถูกต้อง 
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ผู้อำนวยการสภาภิบาล 
อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม ่  
เปโตร เกษม ไชยพร 

 

คนสภ�ฯ ครั้งนี้เดินท�งม�ถึงไกลสุดถึงเชียงใหม่  ม�รับกลิ่นอ�ยของเมืองล้�นน� เสน่ห์

แห่งวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพ�ะของตนเอง ดินแดนที่ใครหล�ยคนฝันและปร�รถน�จะม�เยือน

สักครั้งหนึ่ง เร�ได้ม�สมคว�มตั้งใจกันแล้ว ขอแนะนำให้รู้จักกับ เปโตร เกษม ไชยพร  อ�ยุ 65 ปี 

เป็น “ผู้อำนวยก�ร” สภ�ภิบ�ลอ�สนวิห�รพระหฤทัยเชียงใหม่  เป็นอีกหนึ่งหน้�ที่สำคัญที่จะต้อง

ช่วยง�นของวัด เคียงข้�งคุณพ่อเจ้�อ�ว�ส และผู้ช่วยเจ้�อ�ว�ส  

 คุณเกษมได้รับตำแหน่งผู้อำนวยก�รสภ�ภิบ�ล อ�สนวิห�รพระหฤทัยเชียงใหม่ วันที่ 31 

มกร�คม ค.ศ. 2011 มีจำนวนคณะกรรมก�ร 25 คน สัตบุรุษจำนวน 3,103 คน ปัจจุบันมคีุณพ่อ

สุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ เป็นเจ้�อ�ว�ส คุณพ่อสิริชัย บุหงาสวรรค์ ผู้ช่วยเจ้�อ�ว�ส  

 คุณเกษม บ้�นเดิมเป็นคนอีส�น อยู่ อ.ธ�ตุพนม จ.นครพนม ใกล้กับสถ�นศักดิ์สิทธิ์  

บ้�นสองคอน ประม�ณ 30 กิโลเมตร ได้ม�ทำง�นที่เชียงใหม่เมื่อ ค.ศ. 1975 และมีครอบครัว 

แต่งง�นกับมารีอา เพ็ญศรี ไชยพร  มีธิด� 1 คน แต่เดิมนับถือศ�สน�พุทธ พอแต่งง�นแล้ว

เปลี่ยนศ�สน�ม�เป็นค�ทอลิกต�มภรรย� เป็นสัตบุรุษอ�สนวิห�รพระหฤทัยเชียงใหม่ และได้ช่วย

ง�นวัด โดยเป็นสภ�ภิบ�ลตลอดม� เป็นผู้อำนวยก�รสภ�ภิบ�ล ม� 3 สมัยๆ ละ 3 ปี จนถึงปัจจุบัน  

คือ ค.ศ. 2011-2014  

นอกจ�กนี้ยังเป็นประธ�นสม�คมนักบุญวินเซนเดอปอลของสังฆมณฑลเชียงใหม่ 5 สมัยๆ 

ละ 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 2004-2014  เป็นอุปน�ยกสม�คมนักบุญวินเซนเดอปอลแห่งประเทศไทย   

2 สมัยๆ ละ 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 2011-2014  

 คุณเกษม แบ่งปันคว�มคิดว่� “อยากให้คุณพ่อเจ้าวัด โดยเฉพาะอาสนวิหารแต่ละ

สังฆมณฑล หรือวัดใหญ่ของแต่ละสังฆมณฑล รณรงค์ให้ทุกครอบครัว (ถ้าเป็นไปได้) ให้รับข่าวสาร

ของคาทอลิกต่างๆ โดยเฉพาะอุดมสารและอุดมศานต์ อยากให้มีทุกๆ ครอบครัว จะได้รับทราบ

ความเคลื่อนไหวต่างๆ เพราะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ที่ดีมากๆ รวมทั้งขอให้ทางวัดจัดหนังสือ

ศรัทธาต่างๆ มีโต๊ะวางไว้หน้าวัด เพื่อแจกฟรีได้ยิ่งดี เพื่อสัตบุรุษจะได้นำกลับไปอ่านที่บ้าน จะได้รับ

ทราบข่าวสารและเข้าใจได้ดี”  

 คว�มค�ดหวังต่อพระศ�สนจักรโดยเฉพ�ะวิถีชุมชนวัด “ต้องการให้พี่น้องคริสตชนใน

แต่ละเขตวัด มีการศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันเป็นกลุ่มๆ ขอให้คุณพ่อเจ้าวัดแต่ละแห่งรณรงค์ให้  

คริสตชนแต่ละครอบครัวมีพระคัมภีร์ในทุกๆ บ้าน จะได้แบ่งปันในแต่ละครอบครัวด้วย และอยาก

เห็นพระสงฆ์ออกไปเยี่ยมตามบ้านสัตบุรุษบ้าง เพื่อให้กำลังใจกัน (เหมือนสมัยก่อน)”  

 

 

คนสภาฯ
2 ประกาศก

May2013.indd   30 4/25/56 BE   6:16 PM



พฤษภาคม 2013
31

แสงเรืองๆ
2 กอง บ.ก.

ดอมินิก ลำยอง บุตรสละ 

ครูคำสอน : สอนด้วยชีวิต 
 

“ดวงใจครูอุทิศศิษย์ที่รัก กายสมัครเคียงข้างไม่ห่างหาย...” 

คอลัมน์ “แสงเรืองๆ” ยังคงมีเรื่องร�วชีวิตของบรรด�คุณครู โดยเฉพ�ะครูคำสอนที่มี 

จิตวิญญ�ณของก�รเป็นครู และก�รเป็นธรรมทูตอยู่ในเนื้อน�บุญนั้นๆ... ครั้งนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับ 

คุณครูดอมินิก ลำยอง บุตรสละ อ�ยุ 60 ปี เป็นครูคำสอนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปัจจุบัน

ปฏิบัติหน้�ที่อยู่ที่โรงเรียนเซนต์ร�ฟ�แอล ป�กน้ำ จ.สมุทรปร�ก�ร 

ครูลำยอง เป็นครูคำสอน ในระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นของโรงเรียนเซนต์ร�ฟ�แอล โดยยึด

หลักในก�รทำง�น ว่� “ดวงใจครูอุทิศศิษย์ที่รัก  กายสมัครเคียงข้างไม่ห่างหาย  ชีวิตครูอยู่ปลอบขวัญ

จนวันตาย วิญญาณหมายรักศิษย์นิจนิรันดร์” และคุณครูยังรับหน้�ที่ผู้ช่วยผู้อำนวยก�รฝ่�ยบริก�ร 

อีกด้วย 

ครูลำยองได้พูดถึงแรงบันด�ลใจในก�รเป็นครูคำสอนว่� “ต้องก�รแบ่งปันประสบก�รณ์แห่ง

คว�มเชื่อ ที่ผ่�นเข้�ม�ในชีวิต จ�กก�รดำเนินชีวิตที่ผ่�นม�ในหล�ยๆ อ�ชีพ” 

สำหรับมุมมองในง�นคำสอนนั้นคุณครูได้แบ่งปันว่� “ก�รสอนคำสอน คือ ก�รสอนด้วยชีวิต

และก�รประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่�งในชีวิตประจำวันที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพ�ะเรื่องคว�มรัก ก�ร

แบ่งปัน และก�รช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่มีโอก�สน้อยกว่�บุคคลอื่น ในทุกๆ สถ�นภ�พ” 

คุณครูได้แนะนำเพื่อให้ง�นก�รสอนดำเนินไปได้ด้วยดีว่� “ก�รใช้สื่อประกอบก�รสอน เป็นสิ่ง

จำเป็น เช่น รูปภ�พที่เป็นจริง ตัวอย่�งที่ต้องก�รพูดถึงในรูปแบบของคลิปวิดีโอ หรือภ�พเคลื่อนไหว 

ที่ใช้ประกอบก�รอธิบ�ยได้ เด็กๆ ส่วนใหญ่ไม่ต้องก�รเห็นป�กก�เคมีบนกระด�นไวท์บอร์ด เข�อย�ก

เห็นตัวหนังสือที่สวยง�มในรูปแบบต่�งๆ ม�กกว่� และขอเสนอว่� ครูผู้สอนควรสอนด้วยจิตวิญญ�ณ

ของครูที่มีคว�มเชื่อที่มั่นคง และใช้สื่อก�รสอนแบบผสมผส�น” 

โอก�สนี้คุณครูลำยองได้ฝ�กข้อคิดให้กับเด็กนักเรียนในเรื่อง ‘คว�มศรัทธ�และคว�มซื่อสัตย์’ 

ว่� “เด็กนักเรียนทุกคน ควรปฏิบัติต�มพระว�จ�ของพระเยซูเจ้� และที่ได้รับก�รแบ่งปันจ�กผู้ใหญ่ที่

เร�เค�รพ นบนอบ เพร�ะจะได้รับแบบอย่�งที่ดีในก�รดำเนินชีวิตที่จะไม่มีโอก�สผิดพล�ด และเด็ก

นักเรียนทุกคนจะปฏิบัติตนต�มแบบอย่�งของผู้ใหญ่ที่ปฏิบัติให้เห็น ถ้�ครูคำสอนเป็นแบบอย่�งที่

ส�ม�รถปฏิบัติได้จริงในก�รดำเนินชีวิต เด็กๆ ก็จะทำต�มโดยปร�ศจ�กข้อโต้แย้ง” 

ทีมงาน “แสงเรืองๆ” ทราบมาว่า ครูลำยอง นอกจากจะสอนคำสอนแล้ว คุณครูยังช่วย  

สอนวิชาอื่นๆ อีกด้วย และมีความสามารถในอีกหลายๆ ด้าน อาทิ ศิลปะต่างๆ ลายมือก็สวย แถมยัง

เป็นพิธีกรในโอกาสงานต่างๆ ทั้งของวัดและโรงเรียน เรียกว่าเป็น “โฆษกเสียงทอง” อีกด้วย... โอ้   

เพ็ชรเม็ดงามของโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล... ข้าน้อยขอคารวะ 
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เปิดกรุเรื่องเก่า
2 อรสา ชาวจีน

สมภารปาน 
กลับใจเป็นคริสตัง อยากบวชเป็นพระสงฆ์

 ณ สุสานที่เงียบสงบ ท่ามกลางญาติพี่น้อง และบรรพบุรุษที่ล่วงลับไป ชวนให้ระลึกถึงสัจธรรม

ความจริงของชีวิต เป็นบทสอนใจ และท้าทายผู้คนมากมาย 

 ประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ด้วยชีวิตและการกระทำของญาติพี่น้องผู้ล่วงลับแต่ละชุมชน เรื่องราว

การต่อสู้ แพ้ ชนะ ความสำเร็จ ความล้มเหลว ชวนให้ศึกษาเป็นบทเรียนชีวิตที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 

 ใ น สุ ส � น ข อ ง วั ด  

พระคริสตหฤทัย หรือวัดเพลง 

จังหวัดร�ชบุรี ท่�มกล�ง

สัตบุ รุ ษที่ ท ำม�ห�กิน เป็น

ช�วสวน มีแม่น้ำ ลำคลอง และ

ถนนเป็นเส้นท�งคมน�คม

ทุกวันนี้ 

  วัดพระคริสตหฤทัย 

อ�ยุกว่� 100 ปี สวยเด่นเป็น

สง่� เป็นศูนย์กล�งของคริสตัง

ในชุมชนแห่งนี้ ติดกับวัด  

มีบ้�นพักพระสงฆ์ โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย ด้�นหลังวัดเป็นสุส�นที่มีญ�ติพี่น้องนอนสงบนิ่งอยู่

หล�ยร้อย แต่มีหลุมศพหนึ่งดูเด่น คนเฒ่�คนแก่เคยเล่�ให้ฟังว่� นี่คือหลุมศพของ “เปาโล ปาน” 

 เปาโล ปาน มีชีวิตอยู่ในสมัยรัชก�ลที่ 3 (ค.ศ. 1824-1852) และสมัยรัชก�ลที่ 4 (ค.ศ. 1852-

1868) ตรงกับสมัยปกครองของพระสังฆร�ชปัลเลอกัวซ์ ค.ศ. 1841-1862 และพระสังฆร�ชดือปองด์ 

ค.ศ. 1865-1872 

 ท่�นเกิดเมื่อ ค.ศ. 1795 ที่บ้�นห้วย บนเส้นท�งจ�กเมืองเพชรบุรี ไปป�กแพรก เป็นลูกคนที่ 3 

ในจำนวนพี่น้อง 9 คน 

 บวชเป็นเณรครั้งแรกเมื่ออ�ยุ 6 ขวบ บวชได้ 1 ปี ก็กลับไปอยู่บ้�น 4 ปี พออ�ยุ 10 ปี ได้ไป

อยู่กับลุงซึ่งเป็นเจ้�อ�ว�สวัดประดู่ อ�ยุ 21 ปี บวชเป็นพระภิกษุที่วัดบ�งกล้วย อ�ยุ 37 ปี ไปศึกษ�

พระธรรมต่อที่วัดกรมทอง และวัดหงส์ กรุงเทพฯ 

 สี่ปีต่อม� ได้กลับไปอยู่วัดบ�งกล้วย เนื่องจ�กได้รับแต่งตั้งเป็นสมภ�รเจ้�อ�ว�สแทนลุงที่เป็น

สมภ�รและมรณภ�พ 

 ท่�นมีคว�มร้อนรนเป็นอย่�งม�ก ช�วบ้�นเลื่อมใสศรัทธ� ม�วัดกันม�ก 

 เมื่ออ�ยุ 59 ปี ท่�นได้ยินข่�วเรื่องธรรมยุตินิก�ย จึงเดินท�งไปกรุงเทพฯ พร้อมลูกศิษย์เพื่อ

ศึกษ�ธรรมยุตินิก�ยที่วัดสมอร�ย หรือวัดร�ช�ธิว�ส อยู่ติดกับวัดคอนเซปชัญ หรือวัดแม่พระปฏิสนธิ-
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นิรมล ส�มเสน เป็นเวล� 4 เดือน (ค.ศ. 1840) ท่�นต้องบวชเป็นพระภิกษุใหม่อีกครั้ง เพื่อจะเป็น  

พระภิกษุในนิก�ยธรรมยุติได้ 

 สมภ�รป�นเป็นคนชอบศึกษ�ห�คว�มรู้ตลอดเวล� ซื่อสัตย์ต่อมโนธรรมของตนเอง และกล้�  

ตัดสินใจ 

 ท่�นได้ยินเรื่องร�วเกี่ยวกับชุมชนวัดบ�งนกแขวก ที่เพิ่งสร้�งได้ 18 ปี เป็นวัดที่สวยง�ม ส�เหตุ

ที่สนใจม�กเป็นพิเศษ เพร�ะน้องส�วของท่�นป่วย และได้ยินว่�มีแม่ชีคริสต์หรือซิสเตอร์ที่นี่   

มีย�ดี จึงไปพบกับซิสเตอร์ และขอให้ซิสเตอร์ช่วยไปดูอ�ก�ร เมื่อดูแล้วเห็นว่�รักษ�ไม่ไหวแล้ว   

ซิสเตอร์จึงบอกให้เตรียมตัว และขออนุญ�ตโปรดศีลล้�งบ�ปให้ พร้อมทั้งอธิบ�ยคว�มหม�ยของ  

ศีลล้�งบ�ป ที่สุดน้องส�วของท่�นได้มรณะเดือนกันย�ยน ค.ศ. 1862 

 ค.ศ. 1863 คุณพ่อดือปองด์ม�อยู่ที่วัดบ�งนกแขวก สมภ�รป�นไปพบคุณพ่อ ตอนนั้นสมภ�ร

ป�นอ�ยุ 68 ปีแล้ว ท่�นม�ติดต่อกับคุณพ่ออีกเพื่อศึกษ�พูดคุย ม�ในเวล�กล�งคืน บ�งครั้งคุณพ่อก็

ไปเยี่ยม 

 ค.ศ. 1863 คุณพ่อร�บ�ร์แดล ม�เป็นเจ้�อ�ว�สวัดบ�งนกแขวก ได้สนทน�ธรรมกับสมภ�รป�น

อย่�งลึกซึ้ง 

 สมภ�รป�นคิดจะปลงจีวร แต่ยังทำไม่ได้เพร�ะครองม�น�นถึง 48 ปีแล้ว 

 คุณพ่อร�บ�ร์แดลได้สอนสมภ�รป�นสวดบท “โปรดระลึกเถิด” และมอบเหรียญรูปแม่พระให้ 

 ค.ศ. 1863 สมภ�รป�นถูกเรียกไปที่วัดบวรนิเวศวิห�รฯ ที่กรุงเทพฯ ท่�นถูกตำหนิอย่�งรุนแรง 

 ระหว่�งอยู่กรุงเทพฯ 8 วัน ก่อนกลับวัด ท่�นได้แวะไปเยี่ยมพระคุณเจ้�ดือปองด์ คุณพ่อ

ม�ร์แต็ง และคุณพ่อยิบ�ร์ต� ที่สำนักพระสังฆร�ช วัดอัสสัมชัญ และกลับไปวัดบ�งกล้วย 

 ท่�นคงได้ทร�บข่�วก�รมรณภ�พของพระสังฆร�ชปัลเลอกัวซ์บ้�ง (ค.ศ. 1862) พระบ�ทสมเด็จ 

พระจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ 4 โปรดให้จัดพิธีบรรจุศพของพระคุณเจ้�อย่�งสง่�และยิ่งใหญ่   

เป็นที่ประทับใจสำหรับคริสตังเป็นอย่�งม�ก 

 วันที่ 24 มีน�คม ค.ศ. 1864 สมภ�รป�นออกจ�กวัดเวล� 22.00 น. ไปพบคุณพ่อร�บ�ร์แดล 

มีหล�น 2-3 คน พ�ยเรือม�ส่ง ท่�นต้องให้พระลูกวัดที่ขัดขว�งไม่ให้ท่�นลงเรือ กลับวัดไป 

 ณ วัดแม่พระบังเกิด บ�งนกแขวก นี้เอง ท�่นได้ถอดจีวรออกและสวมชุดข�ว ได้เรียนคำสอน

ต่อ แต่มีลูกศิษย์ม�ต�มท่�นตลอดเวล� เพี่อขอให้ท่�นกลับวัด 

 เรื่องของท่�นเป็นข่�วใหญ่กระจ�ยไปถึงพระบรมมห�ร�ชวัง มีก�รประชุมกันและที่สุดได้

อนุญ�ตให้ท่�นเป็นอิสระ แต่ให้ระมัดระวังพระรูปอื่นๆ พร้อมทั้งมีประก�ศอีกครั้งหนึ่ง ห้�มช�วสย�ม

เข้�เป็นคริสตัง ถ้�ขัดขืนมีโทษถึงต�ย 

 สมภ�รป�นรับศีลล้�งบ�ปวันเส�ร์ศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ. 1864 ต่อหน้�คริสตัง 300 คน ที่วัดบ�งนกแขวก 

มีชื่อใหม่ว่� “เปาโล” คุณพ่อร�บ�ร์แดล เป็นพ่อทูนหัว ศิษย์ของท่�นก็รับศีลล้�งบ�ปด้วยเช่นกัน ต่อม� 

หล�นและศิษย์ของท่�นรวม 2 คน ถูกส่งไปเรียนต่อที่บ้�นเณรปีนัง เพื่อเตรียมตัวบวชเป็นพระสงฆ์  

(อ่านต่อฉบับหน้า)


ข้อมูล :  เรียบเรียงจ�ก “ประวัติการเผยแพร่คริสตศาสนาในสยามและลาว” อรส� ช�วจีน แปลและเรียบเรียงจ�กต้นฉบับ 

  ภ�ษ�ฝรั่งเศส ที่เขียนโดยบ�ทหลวงโรแบรต์ โกสเต 
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ภาพเก่าเล่าเรื่อง
2 อรสา ชาวจีน

คณะสงฆ์ มิสซังท่าแร่-หนองแสง สมัยพระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์ ค.ศ.1964

 1.   คุณพ่อเปาโล คำาจวน ศรีวรกุล เกิด 7 กุมภาพันธ์ 1909 บวช 1 มกราคม 1936 มรณะ 10 ตุลาคม 1979

     2.  คุณพ่อฟรังซิส โกโทร, C.ss.R. เกิด 17 กรกฎาคม 1925 บวช 29 มิถุนายน 1950 ปัจจุบัน อยู่บ้านเณรคณะพระมหาไถ่ ศรีราชา

 3.   คุณพ่อเปาโล ศรีนวล ศรีวรกุล เกิด 1 ธันวาคม 1906 บวช 31 มกราคม 1932 มรณะ 31 พฤษภาคม 1982

 4.   คุณพ่ออันตน คำาผง กายราช เกิด 7 พฤษภาคม 1907 บวช 1 มกราคม 1936 มรณะ 13 พฤศจิกายน 1985

 5.  คุณพ่อยอแซฟ อินตา นันสีทอง เกิด 15 ธันวาคม 1915 บวช 4 มิถุนายน 1946 มรณะ 30 มีนาคม 1997

     6.   คุณพ่ออันตน เสงี่ยม ดีศรีวรกุล เกิด 13 พฤศจิกายน 1930 บวช 20 ธันวาคม 1961 ปัจจุบัน อยู่บ้านเณรฟาติมา ท่าแร่

 7.   คุณพ่อราฟาแอล คาร โสรินทร์ เกิด 31 พฤษภาคม 1910 บวช 29 มกราคม 1943 มรณะ 27 กุมภาพันธ์ 1994

 8.   คุณพ่อลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน (พระอัครสังฆราช) เกิด 17 สิงหาคม 1928 บวช 16 มกราคม 1957

            อภิเษก 16 กรกฎาคม 1980 เกษียณอายุ 14 พฤษภาคม 2004 มรณะ 24 กรกฎาคม 2007

 9.    คุณพ่อวิกตอร์ สีนวน ถิ่นวัลย์ เกิด 28 พฤศจิกายน 1908 บวช 6 สิงหาคม 1938 มรณะ 13 มีนาคม 1971

 10.  คุณพ่อเปโตร วันดี พรหมสาขา ณ สกลนคร เกิด 25 กรกฎาคม 1908 บวช 29 มกราคม 1943 มรณะ 22 กุมภาพันธ์ 1980

 11.  คุณพ่อปีโอ ไอศวรรย์ จันทร์ลือชัย เกิด 11 กรกฎาคม 1924 บวช 15 มกราคม 1956 มรณะ 7 กรกฎาคม 1998

 12.  คุณพ่อเอ็ดม็องด์ เปอเซต์, SAM เกิด 11 กรกฎาคม 1923 บวช 2 เมษายน 1949 มรณะ 21 ธันวาคม 2008 ที่ประเทศฝรั่งเศส

 13.  คุณพ่อยอแซฟ อินทร์ นารินรักษ์ เกิด 19 มีนาคม 1914 บวช 13 ธันวาคม 1941 มรณะ 13 กันยายน 2001

 14.  คุณพ่อมีคาแอล เสนีย์ สกลธวัฒน์ เกิด 15 ธันวาคม 1921 บวช 26 กุมภาพันธ์ 1949 มรณะ 20 กันยายน 2002

 15.  คุณพ่อกราสซี, SAM (ไม่มีข้อมูล)

 16.  คุณพ่อปิแอร์ โกลาส์, SAM เกิด 5 กุมภาพันธ์ 1934 บวช 29 มิถุนายน 1960 มรณะ 22 มกราคม 1987

ภาพและข้อมูล หนังสือ “อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง : ประวัติ ข้อมูล และการดำาเนินงาน” ค.ศ.2000

   หนังสือ “บาทหลวง”..., บาทหลวงวรยุทธ กิจบำารุง, พิมพ์ครั้งที่ 1, โรงพิมพ์อัสสัมชัญ, กรุงเทพฯ, 2003
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ท่วงทำนองแห่งรัก
2 ผงศิลา

 

 

 ช�ยผู้ร่ำรวยคนหนึ่งมีลูกช�ยที่น่�รัก 3 คน เนื่องจ�กเข�มีอ�ยุม�ก

แล้ว จึงอย�กจะแต่งตั้งลูกช�ยคนหนึ่งของเข�ให้เป็นผู้จัดก�รมรดก ซึ่งเข�

กำหนดคุณสมบัติไว้ว่�ลูกช�ยของเข�คนนั้นจะต้องเป็นคนที่ฉล�ดที่สุด และ

รักเข�ม�กที่สุดด้วย เมื่อคิดได้ดังนั้นเข�จึงเรียกลูกช�ยทั้งส�มม�พบ และสั่ง

ให้ทั้งส�มออกไปห�คว�มรู้เป็นระยะเวล� 1 ปี และให้ใช้คว�มรู้นั้นสร้�งสรรค์

สิ่งที่แสดงให้เห็นว่�ลูกของเข�รักเข�ม�กที่สุด 

 ลูกทั้งส�มได้ออกไปแสวงห�คว�มรู้ในที่ต่�งกัน ลูกช�ยคนแรกมี

คว�มรู้ม�กจนส�ม�รถสร้�งกล้องที่ส�ม�รถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่�งในโลก 

ลูกช�ยคนที่สองก็เก่งไม่แพ้กัน เข�สร้�งพรมซึ่งส�ม�รถไปทุกแห่งในโลก

ภ�ยใน 1 น�ที ส่วนน้องช�ยคนสุดท้องไปเรียนก�รแพทย์และส�ม�รถคิดค้น

ย�ที่รักษ�โรคได้ทุกชนิด 

 เมื่อหนึ่งปีผ่�นไปลูกช�ยทั้งส�มได้ม�รวมตัวกันเพื่อเดินท�งกลับไป

ห�พ่อของเข� ลูกช�ยคนโตส่องกล้องของเข�และพบว่� พ่อของเข�กำลังป่วย

หนักและอ�จจะเสียชีวิตได้ ลูกช�ยคนที่สองจึงก�งพรมออกและพ�ทุกคนไป

ห�พ่อ ทันทีลูกช�ยคนที่ส�มได้ป้อนย�ของเข�ให้พ่อท�น เมื่อพ่อรับประท�น

จึงห�ยป่วยและต้อนรับลูกทั้งส�มด้วยคว�มยินดี 

 คุณคิดว่าลูกคนไหนรักบิดามากที่สุด  

 

คำตอบ 

 ลูกทั้งส�มรักบิด�ม�กที่สุดในแบบที่เข�เป็น บ�งคนอ�จจะคิดว่�ลูก

คนสุดท้องรักบิด�ม�กที่สุด เพร�ะเป็นคนรักษ�บิด�ให้ห�ย แต่ถ้�คิดดูดีๆ 

ถ้�พี่ช�ยคนโตไม่ส่องกล้องของเข� ลูกคนสุดท้องก็จะไม่รู้ว่�บิด�ป่วยหนัก 

และถ้�ไม่มีพรมของลูกช�ยคนรอง แม้เข�จะมีย�ที่ดีแค่ไหน ก็คงกลับไปรักษ�

บิด�ไม่ทัน จึงเห็นได้ว่าเพราะทุกคนช่วยกัน และรักตามความสามารถที่

ตนม ีบิด�จึงรอดพ้นจ�กคว�มต�ย และมีสุขภ�พที่ดีดังเดิม 
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บทความเตือนใจ
2 นายแพทย์คำานวณ อึ้งชูศักดิ์

 ว่�วมีประวัติศ�สตร์อันย�วน�น  ว่�กันว่�

นักปร�ชญ์จีนสองท่�นได้ประดิษฐ์ว่�วขึ้น 2800  

ปีก่อนคริสตก�ล  และก�รเล่นว่�วได้ขย�ยม�สู่

ประเทศอินเดียและญี่ปุ่น ในเวล�ต่อม�  ในปล�ย  

คริสตศตวรรษที่ 13 ม�ร์โค โปโล ช�วอิต�ลีที่

เดินท�งไปจีน นำว่�วกลับม�เผยแพร่ให้รู้จักใน

ยุโรป  และต่อม�ช�วยุโรปนำไปเผยแพร่ต่อในทวีป

อเมริก� 

 ว่�วมีส�รพัดประโยชน์ นอกจ�กก�รใช้เล่น

เพื่อเพลิดเพลินแล้ว ก�รรบในสมัยโบร�ณใช้ว่�ว

เป็นก�รส่งส�รบัญช�ก�ร ช�วหมู่เก�ะแปซิฟิกใช้

ว่�วในพิธีกรรมท�งศ�สน�เพื่อส่งส�ส์นถึงพระเจ้�

บนสรวงสวรรค์ ฯลฯ 

 สมัยที่ผมยังเป็นเด็กเรียนชั้นประถม พอ

สอบเสร็จปิดภ�คฤดูร้อน  พวกเร�ก็จะเล่นว่�วกัน

ต้ังแต่บ่�ยๆ จนดวงตะวันตกดิน สมัยน้ันว่�วร�ค�

ประม�ณตัวละสลึงหรือสองสลึง แต่เด็กสมัยนั้นก็

ทำว่�วกันเอง เริ่มตั้งแต่ก�รเอ�ไม้ไผ่ม�เหล�  

ข้ึนโครง เอ�เชือกผูกโยงให้เป็นตัวว่�ว เอ�กระด�ษ

ม�ปะโครง  ติดปีกว่�วด้วยพู่  และว�ดลวดล�ยที่

เป็นเอกลักษณ์ให้ว่�วแต่ละตัว ซื้อด้�ยเย็บผ้�ม�

เคลือบด้วยแป้งเปียกที่ผสมผงกระจกให้มีคว�ม

คมทำเป็นส�ยป่�น  เวล�เล่นห�กส�ยป่�นว่�วของ

เร�ส�ม�รถตัดส�ยป่�นของว่�วตัวอื่นจนข�ด

หลุดลอยไป เร�ก็เป็นฝ่�ยชนะ หรือว่�วเร�โดน

ป่�นคนอื่นตัดข�ดไป  เร�ก็แพ้  พอว่�วหลุดลอย

ไป  เด็กๆ ก็จะพ�กันเฮโลว่ิงไล่ต�มเก็บว่�ว เพร�ะ

ถือว่�ไม่มีเจ้�ของแล้ว เป็นคว�มสนุกสน�นที่ยัง

จำได้แม่น 

 เรื่องของว่�ว ทำให้ผมนึกย้อนไปถึงวันเส�ร์

ต้นเดือนกุมภ�พันธ์ที่ผ่�นม� ได้มีโอก�สไป  

เดินเที่ยวที่ห�ดชะอำ อ�ก�ศค่อนข้�งร้อน แดดจัด 

แต่ไม่สู้จะมีลม มีนักท่องเท่ียวอยู่บ้�งแต่ก็ไม่คึกคัก  

เด็กและผู้ใหญ่นั่งอยู่บนเตียงผ้�ใบบ้�ง  เล่นอยู่

บนช�ยห�ดบ้�งเป็นกลุ่มๆ เห็นย�ยคนหนึ่งกำลัง

น่ังยองๆ ใช้มือเกล่ียทร�ยเหมือนห�อะไรบ�งอย่�ง 

ผมจึงเดินเข้�ไปดูใกล้ๆ คุณย�ยกำลังพลิกทร�ย

ห�หอยตัวเล็กๆ และจับใส่ขวด  เป็นหอยที่พ่อค้�

แม่ข�ยเอ�ไปดองกับน้ำปล�เพื่อกินกับข้�ว ตอน

เด็กๆ คุณพ่อกับคุณแม่จะชอบซื้อม�ท�นกับ

ข้�วต้ม  อร่อยดีม�ก 

 “คุณย�ยเก็บหอยไปข�ยหรือครับ ข�ยได้

ร�ค�ดีไหม”  ผมเริ่มทักท�ย 

 “ถ้�เอ�ไปข�ยก็ได้ประม�ณกิโลละ 80 บ�ท 

แต่วันนี้จะเอ�ไปให้หล�น” คุณย�ยตอบแบบ  

ไม่ต้องเงยหน้�ขึ้นมอง       

 “ย�ยอ�ศัยอยู่แถวนี้กับลูกๆ หล�นๆ หรือ

ครับ” ผมชวนคุยต่อ 

May2013.indd   38 4/25/56 BE   6:16 PM



พฤษภาคม 2013
39

 “ใช่ อยู่แถวนี้แหละ ลูกๆ เข�แยกย้�ยไปอยู่

กันท่ีอ่ืนหมดแล้ว เหลือลูกส�วอยู่ท่ีน่ีพร้อมหล�น” 

ย�ยเงยหน้�ขึ้นมอง  ทำให้เห็นริ้วรอยบนใบหน้�

เหี่ยวย่นที่ซ่อนอยู่ภ�ยใต้หมวกผ้�ใบกันแดด 

 “ปวดเข่�ชะมัด” คุณย�ยบ่นออกม�ดังๆ 

หลังลุกขึ้นยืน 

 “พออ�ยุม�กก็เป็นโรคเข่�เสื่อมกันม�ก  

คุณย�ยอ�ยุเท่�ไรแล้วครับ” 

 “ปีนี้ก็เจ็ดสิบหก”  

  “น่�จะให้ลูกพ�ไปให้หมอตรวจดู” 

 “โอ๊ยคุณ ฉันต้องไปคนเดียว มีลูกหกคน   

ลูกๆ ไม่มีใครสนใจแม่สักคน  พอเข�แยกบ้�นไป

แล้วก็สนใจแต่ลูกเมียหรือผัวของเข� ปล่อยย�ยอยู่

คนเดียว ห�เช้�กินค่ำกับก�รข�ยว่�วนี่แหละ”     

คำถ�มของผมดูเหมือนไปจุดชนวนอะไรบ�งอย�่ง

ของคุณย�ยเข้� 

 “น่�เห็นใจนะครับย�ย สมัยนี้ทุกคนต้อง

ดิ้นรนทำม�ห�กิน แยกย้�ยกันไป พ่อแม่ส่วนใหญ่

ต้องอยู่กันต�มลำพัง” ผมพย�ย�มเบี่ยงประเด็น

เพื่อปลอบคุณย�ย 

 “สมัยก่อนพ่อเด็กยังอยู่ ก็พอได้ช่วยกันบ้�ง  

แต่แกก็เสียไปหล�ยสิบปีแล้ว ฉันเลี้ยงดูลูกจนโต

ทุกคน ส่วนใหญ่ก็มีก�รง�นทำกันหมด เป็นช่�ง

รับเหม�ก่อสร้�งบ้�ง ทำง�นบริษัทก็มี แต่ไปอยู่ที่

จังหวัดอื่นหมด มีลูกส�วคนเล็กอยู่ที่นี่ ผัวเข�ก็มี

รถให้คนอื่นเช่�ขับหล�ยคัน”   

 “ส่วนใหญ่ลูกส�วมักจะดูแลพ่อแม่ดีกว่�

ลูกช�ยนะครับ ” 

 “เข�แต่งแล้วแยกบ้�นไป ไม่ได้ชวนให้ไปอยู่

ด้วย ฉันก็เกรงใจเข� เลยอยู่ตัวคนเดียวม�ตลอด  

น�นๆ ก็เอ�ขนมไปให้หล�นมันบ้�ง วันนี้ก็จะเอ�

หอยที่เก็บนี้ไปให้บ้�นเข�กัน” 

 คุณย�ยขยับตัวพร้อมกับยกไม้ไผ่ที่ปักไว้บน

ทร�ยขึ้น บนไม้ไผ่มีว่�วทำจ�กโฟมตัดเป็นรูป

เครื่องบินลำเล็กๆ แขวนอยู่ประม�ณสัก 20 ถึง 

30 ตัว    

 “ข�ยดีไหมครับย�ย” ผมลุกขึ้นยืนต�ม 

 “วันนี้แย่  คนก็น้อยอยู่แล้ว แถมไม่มีลม 

เลยไม่มีคนซื้อสักเท่�ไร  เดินกลับไปกลับม�หล�ย

รอบแล้ว เพิ่งข�ยได้ไม่กี่ตัว” 

 “ผมเห็นมีเด็กแยะ พ่อแม่เด็กน่�จะซื้อให้

ลูกของเข�เล่นกันนะครับ” 

 “สัปด�ห์ก่อนตอนตรุษจีน  ข�ยได้หมดเลย  

แต่วันนี้ข�ยไม่ได้  แถมยังโดนเจ้�โน้นเข�ด่�เอ�  

พอฉันเดินไปใกล้เข�และหยุดเท่�นั้น  ยังไม่ทัน  

ทำอะไรเลย เข�ก็ไล่ฉันให้ไปที่อื่น เข�กลัวลูกเข�

ร้องไห้จะเอ�ว่�ว ...” คุณย�ยพูดพล�งชี้มือไปท�ง 

ปล�ยห�ด ที่มีเด็กๆ หล�ยคนและผู้ใหญ่นั่งเก้�อี้

ผ้�ใบอยู่กลุ่มหนึ่ง 

 “เวล�ฉันข�ยของ ฉันก็ระวังไม่พย�ย�มไป

พูดชวนให้ซื้อ เพียงเดินผ่�นเท่�นั้น ฉันเคยเจอ

กับตัวเอง  สมัยก่อนลูกยังเล็ก  เร�ก็พ�ลูกไปตล�ด

ซื้อกับข้�ว พอเดินผ่�นแผงข�ยรถเด็กเล่น  คน

ข�ยมันก็ร้องชวน ลูกเร�มันยังเล็ก ก็ร้องอย�กได้  

คนข�ยมันก็พย�ย�มชวนให้เด็กเล่นรถของมัน  

และพูดออกดังให้ฉันได้อ�ยว่�เด็กอย�กได้ของเล่น  

ผู้ใหญ่ก็น่�จะซื้อให้  วันนั้นตกลงไม่ได้ซื้อของที่

จำเป็น เสียเงินไปหล�ยสิบบ�ทซื้อของเล่นให้ลูก

แทน ฉันเลยตั้งใจว่�เวล�ข�ยว่�ว ก็เพียงเดินผ่�น  

ไม่ร้องโฆษณ�อะไรทั้งนั้น  อย�กซื้อก็ซื้อ” 

 “ว่�วข�ยอย่�งไรครับ” 

 “ตัวเล็ก 20 ตัวกล�ง 30 ฉันข�ยถูกกว่�

คนอื่นเข� ฉันมีบัตรอนุญ�ตให้ข�ยได้อย่�ง  

ถูกต้องนะ ออกโดยท้องถิ่นที่นี่  ต้องจ่�ยให้เข�  

ปีละส�มร้อยกว่�บ�ท  เข�ก็จะให้เดินเร่ข�ยได้” 

ย�ยพูดพล�งชูบัตรที่ติดหน้�อกให้ดู   

 “ว่�วเครื่องบินนี้ย�ยทำเองหรือครับ  เห็นมี

ตัวหนังสือคล้�ยชื่อเครื่องบิน”  
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 “ก็เอ�โฟมม�ตัดๆ  เอ�สีม�ท�ให้มันสวยๆ  

ตัวหนังสือก็เอ�ย�งม�ตัดเป็นแบบแล้วปั๊มเอ�  

ย�ยอ่�นหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ คนข�ยคนอื่น

ก็ทำกันแบบนี้  เข�สอนย�ย  ย�ยก็ทำเรื่อยม�” 

 ผมซื้อตัวเล็ก 3 ตัวครับ   

 คุณย�ยเอ�ว่�วลงจ�กคันไม้ไผ่ ส่งให้ผม   

3 ตัว   

 ถัดไปไม่กี่ก้�ว มีเด็กเล็กๆ 2 คน  นั่งเล่น

ก่อกองทร�ยกับคุณแม่ที่ดูเป็นคนมีก�รศึกษ�  

สังเกตจ�กก�รที่คอยอธิบ�ยและตอบคำถ�มเด็ก

ตลอดเวล� ทร�บว่�เป็นคุณครูอยู่กรุงเทพฯ ม�

พร้อมครอบครัว พ�ลูกม�เที่ยวหัวหินแต่แวะที่  

ชะอำก่อน  เด็กๆ เหล่�นี้โชคดีที่มีพ่อแม่คอย

เอ�ใจใส่  ได้แต่หวังว่�ในอน�คตเด็กๆ จะช่วย

ดูแลพ่อแม่ของตนบ้�ง ผมยื่นว่�ว 2 ตัวให้เด็ก  

คุณแม่ที่เป็นครูก็สอนให้ลูกไหว้ขอบคุณ  ส่วนอีก

ตัวผมก็ถือเดินเล่นไปต�มช�ยห�ด    

 แม้ลมจะไม่แรง  แต่ว่�วคุณย�ยก็กินลมได้ดี

และลอยข้ึนเร่ือยๆ จนสุดส�ยป่�น  บ่�ยน้ีแม้อ�ก�ศ

จะร้อนแต่ก�รได้พบกับคุณย�ย ทำให้ผมได้เรียนรู้

หล�ยอย่�งจนลืมเรื่องร้อนไป   

 ประก�รแรก ฟังคุณย�ยพูดแล้ว รู้สึกว่�

บริษัทข�ยเหล้�ข�ยบุหร่ีท้ังหล�ยท่ีเห็นแก่ได้  ควร

จะละอ�ยแก่ใจ ขน�ดคุณย�ยข�ยว่�วตัวละ 30 

บ�ท ยังมีจริยธรรมสูงส่งไม่โฆษณ�กับเด็กอย่�ง

น่�เกลียด  แต่บริษัทเหล้�บุหรี่ที่ทำกำไรปีละหล�ย

หมื่นหล�ยแสนล้�นบ�ท  กลับห�ทุกหนท�งใน

ก�รโฆษณ�สิ่งเสพติดเหล่�นี้ให้กับวัยรุ่น บริษัท

เหล่�น้ีมองวัยรุ่นไม่ใช่อน�คตของช�ติ จะต้องทำให้

ติดเหล้� ติดเบียร์ ติดบุหรี่จะได้เป็นลูกค้�ถ�วร  

ทำกำไรให้บริษัทของตนเองในระยะย�ว 

 ประก�รที่สอง   ก�รเค�รพรักและตอบแทน

คุณของบิด�ม�รด�  เป็นหน่ึงในบัญญัติสิบประก�ร

ที่พระเจ้�ทรงกำชับเร�ให้ถือปฏิบัติอย่�งเคร่งครัด  

และหนังสือบุตรสิร� (Sirach) บทที่ 3 ใน 

พระคัมภีร์ไบเบิ้ล เขียนบรรย�ยชัดเจนเรื่องหน้�ที่

ของบุตรที่พึงปฏิบัติต่อบิด�ม�รด�   “....กิจการดี

ที่ท่านทำต่อบิดาและมารดา จะไม่ลืมหาย แต่จะ

ช่วยลดโทษบาปของท่าน  ในวันคืนแห่งความยาก

ลำบากของชีวิตท่าน พระเจ้าเบื้องบนจะระลึกถึง

ความกตัญญูน้ี  หิมะละลายได้ด้วยความร้อนฉันใด  

ผลกรรมของบาปต่างๆ ท่ีท่านทำก็จะมลายได้ด้วย

ความดีที่ท่านทำต่อบิดามารดาฉันนั้น กิจการร้าย

หรือการละเลยท่ีท่านทำต่อบิดาหรือการทำให้มารดา

ของท่านขุ่นเคืองใจ  พระเจ้าก็จะทรงสาปแช่งท่าน

ด้วยฉันนั้น.....” 

 ประก�รที่ส�ม ผมสงสัยว่�แม่ที่เลี้ยงดูลูกๆ 

หกคนจนเติบใหญ่มีอน�คต ทำไมกลับถูกลูกๆ 

หลงลืม  และยังต้องห�เช้�กินค่ำเดินตะลอนๆ 

ข�ยว่�วตัวละ 30 บ�ท ท่�มกล�งแสงแดด  

แรงกล้�  แทนที่จะพักผ่อนเล่นกับหล�น   

 คนที่เชื่อในเรื่องช�ติป�งก่อน  ก็อ�จจะสรุป

ว่�ช�ติก่อนทำบ�งอย่�งท่ีไม่ดีกับพ่อแม่ของตนเอง  

ช�ตินี้เลยต้องม�ชดใช้เวรกรรมที่เคยทำไว้  คิด

แบบนี้ก็เป็นก�รเตือนสติคนรุ่นลูกรุ่นหล�นที่ต้อง

คอยเอ�ใจใส่ดูแลบิด�ม�รด�ของตนเองให้ดี   

กรรมดีจะได้ตอบแทน ใครอกตัญญู ก็จะได้  

ผลกรรมชั่วแทนในอน�คต 

 สำหรับเร�ช�วคริสต์  เร�ไม่เชื่อในเรื่องช�ติ

ก่อน ชีวิตแต่ละคนเกิดม�มีสุขทุกข์ระคนกันไป  

คว�มสะดวกสบ�ยในชีวิตเป็นของชั่วคร�ว   แม้

จะทุกข์ในโลกนี้  แต่คว�มดีที่ทำไว้จะได้รับก�ร

ตอบแทนในสวรรค์  อย�กให้คุณย�ยได้ฟังบทเทศน์

สอนของพระเยซูบนเนินเข�เรื่องมห�บุญล�ภ   

(บทพระวรส�รโดยนักบุญมัทธิว บทที่ 5) 

   พระองค์จะตรัสกับคุณย�ยว่� .... “เป็นบุญ 

ของผู้ที่ทุกข์โศกในโลกนี้  ท่านจะได้รับการ  

ปลอบประโลมโดยพระเจ้า”       
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นักบุญฟิลิป  เนรี 
St. Philip Neri 

ฉลองวันที่ 26 พฤษภ�คม 

องค์อุปถัมภ์ กรุงโรม 

 

 ฟิลิป เกิดที่เมืองฟลอเร้นซ์ ในปี ค.ศ. 1515 ครอบครัวของท่�นย�กจนม�กๆ แต่  

ฟิลิปเป็นคนฉล�ดหลักแหลม และขยัน ท่�นจึงเดินท�งไปรับจ้�งสอนหนังสือให้เด็กสองคนใน

กรุงโรม และท่�นยังได้เริ่มง�นด้วยก�รเยี่ยมโรงพย�บ�ลทั้งหล�ยในกรุงโรม ท่�นช่วยคนเจ็บป่วย

ท่ีย�กจน และท่�นได้รวบรวมเย�วชนข้ึนกลุ่มหน่ึง ซ่ึงท่�นมีคว�มต้องก�รท่ีจะเจริญชีวิตนักบวชท่ี

เข้มข้น และได้กล�ยเป็นคณะโอร�ตอรีโอ พวกนี้ใช้ชีวิตในก�รฟังพระว�จ�ของพระเจ�้ ขับร้อง

เพลงสรรเสริญพระเจ้� และประกอบกิจเมตต�ต่�งๆ หลังจ�กที่ท่�นได้บวชเป็นพระสงฆ์แล้ว

ก็ได้ช่วยเหลือเด็กๆ ที่มีปัญห� คนเจ็บป่วย คนย�กจนในกรุงโรมเป็นจำนวนม�ก 

 ฟิลิป ยังได้ตั้งคณะแห่งก�รสวดภ�วน� ตั้งกลุ่มพระสงฆ์นักเทศน์ และกลุ่มพระสงฆ์  

นักอบรมฝึกสอนเย�วชน ตัวท่�นเองรักง�นด้�นเย�วชนโดยให้ก�รอบรมในเรื่องต่�งๆ   

โดยผ่�นคำแนะนำ และก�รเป็นแบบอย่�งที่ดีในก�รดำเนินชีวิตของท่�น จึงได้ส่งผลให้พลเมือง

กรุงโรมเวล�นั้นได้รักและปรนนิบัติพระผู้เป็นเจ้�ม�กยิ่งขึ้น 

 ในระหว่�งบรรด�เพื่อนๆ ของนักบุญฟิลิป เนรี ที่เป็นนักบุญที่เร�รู้จักดีคือ นักบุญ

ช�ร์ลส์ นักบุญอิกญ�ซีโอ แห่งโลโยล� นักบุญค�มิลโล เด แลลลิส และนักบุญฟรังซิส เดอซ�ลส์ 

ที่สุดแล้ว ฟิลิป เนรี ถึงแก่มรณภ�พ ในปี ค.ศ. 1595   

  ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงโปรดช่วยลูก ให้มีจิตใจที่เร่าร้อนไปด้วยความรักต่อ

พระองค์ เหมือนดวงใจของท่านนักบุญฟิลิป ผู้รับใช้ซึ่งเปี่ยมด้วยความศรัทธาต่อพระองค์ยิ่งวัน

ยิ่งมากขึ้นด้วยเทอญ 

กว่าจะเป็นนักบุญ
2 อันตรธาน
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ข้างธรรมาสน์
2 ไก่นักบุญเปโตร

   อย่าไว้ ใจทาง  อย่าวางใจคน 
  “ถึงเถาวัลย์ พันเกี่ยว ที่เลี้ยวลด   ก็ไม่คด เหมือนหนึ่งใน น้ำาใจคน” สุนทรภู่

 พระสมุทรสุดลึกล้น  คณนา

 สายดิ่งทิ้งทอดมา  หยั่งได้

 เขาสูงอาจวัดวา  กำาหนด

 จิตมนุษย์นี้ไซร้   ยากแท้ หยั่งถึง –(สมเด็จพระเจ้�บรมวงศ์เธอกรมพระย�เดช�ดิศร)

 แม้กระทั่งตัวเราเองก็ยังไว้ใจไม่ได้ เร�ตั้งใจไม่รู้กี่ครั้งกี่หนว่� “ข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะ

ไม่ทำาบาปอีกเลย...” แต่แล้วเร�ก็ต้องไปแก้บ�ปกันบ่อยๆ พระเยซูเจ้�จึงต่อว่�เปโตรว่� “จิตใจพร้อม

แล้วก็จริง แต่เนื้อหนังอ่อนกำาลัง” (มธ 26:41) ฉะนั้นเพื่อคว�มตั้งใจจริงของเร�จะได้ผล เวล�สวด

บทแสดงคว�มทุกข์ เปลี่ยนใหม่นิดหน่อยว่� “ข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่า จะไม่โกรธโมโหใครอีกเลย หรือ

จะไม่บ่นว่านินทาใครอีกเลย และอื่นๆ” ตั้งใจทีละอย่�งๆ คงจะได้ผลม�กกว่�  “ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะ

ไม่ทำาบาปอีกเลย” มันคงเป็นไปไม่ได้ด้วย แต่โมโหน้อยลงคงพอทำ�ได้ จริงไหมครับ

 ฉะนั้นพระเยซูเจ้�ทรงเตือนเร�บ่อยๆ ว่� “จงตื่นเฝ้าและอธิษฐานภาวนา เพื่อจะได้ไม่เข้าสู่

การทดลอง” (มธ 26:41) - “จงระวังอย่าให้ใครหลอกลวงท่านได้” (มก 13:5) – “จงตื่นเฝ้าระวัง

ไว้เถิด เพราะท่านไม่รู้วันและเวลา” (มธ 25:13) – “จงระวังและรักษาตัวไว้ให้พ้นจากความโลภ

ทุกชนิด” (ลก 12:15) – “จงระวังให้ดี จงระวังเชื้อแป้งของชาวฟาริสี” (มก 8:15) – “จงระวัง

บรรดาธรรมาจารย์” (มก 12:38) – “จงระวังไว้ให้ดี อย่าปล่อยใจของท่านให้หมกมุ่นอยู่ในความ

สนุกสนานรื่นเริง” (ลก 21:34) – “จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้ากับเราเถิด” (มธ 26:38) – “ท่านจงเป็นคนดี 

อย่างสมบูรณ์ ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิด” (มธ 5:48)

 เมื่อเราไว้ใจกันไม่ได้ หรือไม่ไว้ใจกันและกัน แม้กระทั่งตัวเราเองก็ยังไว้ใจไม่ได้เลย 

เป็นต้นในเรื่องก�รเงิน แล้วจะทำ�อย่�งไร? ให้เร�ไว้ใจกันได้ หรือจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้ไปจนต�ยเชียว

หรือ? มีครับ มีวิธีที่ทำ�ให้เร�ไว้ใจกันได้จริงๆ คือ

 เครดิตยูเนี่ยนครับ เป็นเครื่องมือช่วยให้เราไว้ใจกันได้ครับ นั้นคือสม�ชิกทุกคน ต้องแสดง

คว�มซื่อสัตย์เป็นรูปธรรมให้ทุกคนเห็น โดยฝ�กเงินกับเครดิตยูเนี่ยนอย่�งน้อยสัปด�ห์ / เดือนละเท่�ไร 

ตั้งแต่ 10-20 ขึ้นไป เป็นประจำ�สม่ำ�เสมอย�วน�น นี่คือความซื่อสัตย์เป็นรูปธรรมขั้นแรก ขั้นสอง

กู้เงินไปแล้วส่งคืนพร้อมดอกเบี้ยดีตามสัญญา ต่อไปก็กู้ได้ง่�ยขึ้น และจำ�นวนม�กขึ้นด้วย ท่�น

จะทำ�ดังนี้ได้ ท่�นก็ต้องขยันทำ�ม�ห�กิน เพียรอดทน กระเหม็ดกระแหม่ อดออม รับผิดชอบ เห็นใจ 

คนอื่น และทำ�ให้คนอื่นไว้ใจท่�นได้ด้วย

 มิฉะนั้น เราเป็นคริสตังดีพอสมควร ม�วัดแก้บ�ปรับศีลทุกอ�ทิตย์ เป็นสม�ชิกสภ�ภิบ�ลวัด 

พลม�รีย์ วินเซนเดอปอล เป็นครู ฯลฯ มีน้ำ�ใจดีช่วยง�นวัด ง�นโรงเรียน ง�นสังคม เป็นประจำ� ฯลฯ เรา

ก็ยังไว้ใจกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องเงิน จริงไหม แล้วจะต้องเป็นเช่นนี้ตลอดไปหรือ? – เครดิตยูเนี่ยน 

“ดังคนเลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะ” (มธ 25:32) แยกคนซื่อสัตย์จากคนไม่ซื่อสัตยอ์อกม�ได้

อย่�งชัดเจนเลยครับ – คนดีได้ไปสวรรค์ คนชั่วต้องไปนรก ครับ
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(อ่านต่อเดือนหน้า)

(ต่อจากเดือนที่แล้ว)

บัญญัติศัพท์

C
ciborium        =    ผอบศีล

cincture (cingulum)     =    รัดประคด

circumcision   =   พิธีเข้�สุหนัต

clairvoyance   =    ก�รเห็นประจักษ์

clapper    =    เกร�ะ (เครื่องเค�ะไม้แทนตีระฆัง ช่วงมห�ตรีว�รปัสก�)

clergy, the   =    สถ�บันสงฆ์   (คือผู้ที่รับศีลบวช)

clergy, the diocesan  =    สถ�บันสงฆ์สังฆมณฑล

clergyman   =    พระสงฆ์ (คือที่รับศีลบวช)  ชุดเครื่องแบบพระสงฆ์

cleric, the      =    ผู้รับศีลบวช

Clerical Religious Institute =    สถ�บันสงฆ์นักพรต

cloister (Clausura)  =    เขตพรต

clothing ceremony  =    พิธีรับเสื้อ (นักพรต)

co – consecrator  =    (พระสังฆร�ช) ผู้ร่วมอภิเษก

Coadjutor, Bishop  =    พระสังฆร�ชผู้ช่วยมีสิทธิสืบตำ�แหน่งในทันที

(Episcopal ordination)  =   (อย่�งน้อย 3 องค์)

co-creation   =   ก�รร่วมสร้�งสรรค์

co-creator   =   ผู้ร่วมสร้�งสรรค์

Code of Canon Law  =    ประมวลกฎหม�ยพระศ�สนจักรค�ทอลิก

Collect    =    บทภ�วน�ของประธ�น (ในมิสซ�)

collection   =    1. ก�รเรี่ยไร 2. เงินเรี่ยไร

College of Bishop  =     คณะพระสังฆร�ช

College of Cardinal     =     คณะพระค�ร์ดินัล

College of consultants  =    คณะที่ปรึกษ� (พระสังฆร�ช)

Collegiality   =    ก�รรวมเป็นคณะ

Commandments of the Church =   พระบัญญัติพระศ�สนจักร

Commandments, the Ten  =    พระบัญญัติ  10 ประก�ร

commemoration   =    วันระลึกถึง

Commendation of a Soul, the   =    คำ�ภ�วน�มอบวิญญ�ณ  

Commendatory letter   =    เอกส�รแนะนำ�ตัว
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ความเป็นมาของการประชุม   

“สภาสังคายนาสากลวาติกัน ที่สอง” 
 

ปี ค.ศ. 1965 

6.  พระสมณกฤษฎีก�แห่งสภ�สังค�ยน� ว่�ด้วยหน้�ที่ของพระสังฆร�ชในก�รอภิบ�ลสัตบุรุษ 

  ในพระศ�สนจักร (28 ตุล�คม  ค.ศ. 1965) 

  Decree on the Pastoral Office of Bishops in the Church  (Christus Dominus) 

  - ระบุอำน�จหน้�ที่ของพระสังฆร�ช 

  defines authority and duties of bishops 

   - ก�รพิจ�รณ�ตัดสินร่วมกันเป็นคณะ 

  Colleageality 

 

7. พระสมณกฤษฎีก�แห่งสภ�สังค�ยน� ว่�ด้วยก�รปรับปรุงและฟื้นฟูชีวิตนักบวช   

  (28 ตุล�คม ค.ศ. 1965) 

  Decree on the Appropriate Renewal of the Religious Life (Perfectae Caritatis) 

  - ก�รปรับปรุงฟื้นฟูคณะนักบวชและกฎข้อบังคับ 

  reforms in institutional structures and regulations 

  - ก�รฟื้นฟู ก�รปฏิญ�ณถือคว�มย�กจน คว�มบริสุทธิ์ และ คว�มนบนอบ 

  renewal/ vows of poverty, chastity, obedience 

 

8. พระสมณกฤษฎีก�แห่งสภ�สังค�ยน�  ว่�ด้วยก�รอบรมพระสงฆ์  (28 ตุล�คม  ค.ศ. 1965) 

  Decree on the Priestly Formation  (Optatam Totius) 

  - ก�รฝึกอบรมที่ลึกซึ้งสำหรับพระสงฆ์ 

  sound formation of priests 

  - ม�ตรฐ�นของแนวท�งก�รฝึกอบรมผู้เตรียมตัวเป็นพระสงฆ์ด้�นก�รศึกษ� วิช�ก�ร 

  ด้�นชีวิตจิต  และด้�นอภิบ�ลสัตบุรุษ 

  high standards in academic, spiritual and pastoral training. 

 

9. คำแถลงเรื่องก�รอบรมต�มหลักพระคริสตธรรม  (28 ตุล�คม  ค.ศ. 1965) 

  Declaration on Christian Education (Gravissimum Educationis) 

  - คว�มสำคัญของก�รศึกษ�ค�ทอลิก 

วันละก้าวกับพระเยซู
2 ราฟาแอล

(ต่อจากเดือนที่แล้ว)

May2013.indd   44 4/25/56 BE   6:16 PM



พฤษภาคม 2013
45

  importance of Christian Education       

  - ก�รปรับปรุงฟื้นฟูวิธีก�รสอนให้เทียบเท่�ส�ข�ศ�สตร์อื่นๆ 

  updating methods in time with social sciences 

 

   10. คำแถลงของสภ�สังค�ยน�เรื่องคว�มสัมพันธ์แห่งพระศ�สนจักร  

  กับบรรด�ศ�สน�ที่มิใช่คริสตศ�สน� (28 ตุล�คม ค.ศ. 1965) 

  Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions (Nostra Aetate) 

  - ก�รเปิดใจและคว�มสัมพันธ์กับศ�สน�อื่นๆ 

  openness and cooperation with other major religions 

 

 11. พระธรรมนูญเรื่องก�รเผยของพระเป็นเจ้�  (18 พฤศจิก�ยน ค.ศ. 1965) 

  Dogmatic Constitution on Divine Revelation (Dei Verbum) 

  พระคัมภีร์ และ ธรรมประเพณี เป็นก�รเผยเบื้องต้นของพระคริสตศ�สน� 

  Scriptures and Traditions as primary expressions of Christian revelation            

  วิธีก�รทันสมัยในก�รศึกษ�พระคัมภีร์และเทววิทย� 

  up-to-date methods in Scriptures study and in theology 

 

 12. พระสมณกฤษฎีก�แห่งสภ�สังค�ยน� ว่�ด้วยก�รแพร่ธรรมของฆร�ว�ส  

  (18 พฤศจิก�ยน  ค.ศ. 1965) 

  Decree on the Apostolate of the Laity (Apostolicam Actuositatem) 

  - ฆร�ว�สดำเนินชีวิตด้วยชีวิตจิต 

  laity to live a spiritual life 

  - ประก�ศพระวรส�รโดยก�รดำเนินชีวิตประจำวันท�งครอบครัว, อ�ชีพ และหน้�ที่ท�งสังคม 

  proclaim the gospel through family, work, and social actions 

 

 13. คำแถลงของสภ�สังค�ยน�ว่�ด้วยเสรีภ�พในก�รถือศ�สน� สิทธิของบุคคล และของคณะบุคคล 

  ที่จะมีเสรีภ�พท�งสังคมและบ้�นเมืองในเรื่องศ�สน�  (7 ธันว�คม  ค.ศ. 1965) 

  Declaration on Religious Freedom (Dignitatis Humanae) 

  - ศักดิ์ศรีพื้นฐ�นของมนุษย์เรียกร้องเสรีภ�พในก�รถือศ�สน� 

  basic dignity of human beings demands freedom from coercion in matters of   

  religion. 

  - เสรีภ�พที่จะนับถือ กร�บไหว้ บูช� พระเจ้�ต�มมโนธรรมของตน 

 free to worship according to their own conscience. 

 

(อ่านต่อเดือนหน้า)
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ชีวิตกับอากาศและโอกาส (ตอนที่ 4) 

 เทพแห่งโอกาส   

 หล�ยปีก่อน ผู้เขียนได้อ่�นเรื่องร�วของเทพเจ้�องค์หนึ่ง พระน�มว่� “ไครอส” (Kairos) แปลว่�  

โอกาส หรือ เวลา เมื่อมีโอก�สได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องของ “โอกาส”  ม�แล้วถึง 3 ตอน จึงอย�กนำ�เรื่องเล่�ของ

เทพเจ้�องค์นี้ม�แบ่งปัน              

 เล่�กันว่� ผู้ที่สร้�งปฏิม�กรรมเทพเจ้�องค์นี้ ชื่อ ไลซิพพอส (Lysippos)  โดยรูปปั้น เทพเจ้�ไครอส 

นั้น ถูกปั้นเป็นช�ยหนุ่มเปลือยก�ย  ที่มีผมด้�นหน้�ย�ว  ส่วนด้�นหลังของศีรษะนั้นไม่มีผม  รูปปั้น ตั้งอยู่

ที่ ซิไคออน (Agora of Sukyon) ปัจจุบัน ปฏิม�กรรมดังกล่�วได้ถูกทำ�ล�ยลง  แต่พบว่�ยังคงมีลักษณะง�น

ปั้นในลักษณะเดียวกันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งอ�ร�มเซนต์นิโคล�ส เมืองโทรเกียร์  ประเทศโครเอเชีย  เป็นรูปปั้น 

แกะสลักนูนต่ำ� ปฏิม�กรรมแบบเฮเลนนิสติก ที่สร้�งขึ้นสมัยคริสตศตวรรษที่ 1

 จ�กหลักฐ�นที่เหลือ  พบแผ่นจ�รึกบทสนทน�  ที่ไลซิพพอสเขียนไว้  มีคว�มว่�

รูปปั้นนี้ผู้ใดปั้น และมาแต่ไหน?  ไลซิพพอส  จ�กซิไคออน (Sikyon)

แล้วเจ้�ล่ะเป็นใคร?   ข้�คือ “เวล�” หรือ “โอก�ส” ผู้ซึ่งกลืนทุกๆ สิ่ง 

เหตุใดเจ้าจึงยืนเขย่งบนปลายเท้า?  ข้�วิ่งตลอดเวล� 

ทำาไมเจ้าจึงมีปีกคู่อยู่ที่เท้าของเจ้า?   ข้�โบยบินไปด้วยปีกนี้ไปในอ�ก�ศ 

ที่มือขวาเจ้า ทำาไมต้องถือมีดโกนไว้ด้วย?   นี่เป็นสัญลักษณ์แก่มนุษย์ให้รู้ว่�ข้�คมยิ่งกว่�

       ของมีคมใดๆ ทั้งสิ้น

แล้วทำาไมเจ้าจึงมีผมปรกหน้าผาก?   เพื่อว่�ใครก็ต�มที่พบข้�ต้องจับข้�ไว้ได้แต่จ�ก

  เบื้องหน้� 

คริสต์คิดกับนักจิตฯ
2 ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา
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โอ.. พระเจ้า แล้วทำาไม ด้านหลังศีรษะ  นั่นเพร�ะว่�  ห�กข้�โบยบินผ่�นใครไปแล้ว  

ของเจ้ากลับล้าน ไม่มีผมสักเส้น?  ย�กที่เข�ผู้นั้นจะจับข้�ได้อีกจ�กด้�นหลัง  

ทำ�ไมศิลปินจึงปั้นเจ้�เป็นแบบนี้ไว้ล่ะ?  เข�สร้�งข้�ขึ้น  ไว้เพื่อเตือนสติและเป็น

  บทเรียนให้กับผู้คนนั่นแหละ

 จ�กบทสนทน�ข้�งต้น  ที่ปร�กฏบทแผ่นจ�รึก  ต้องก�รสะท้อนเตือนให้ผู้คนเห็นว่� “โอกาส” นั้น

ม�เร็ว ไปเร็ว  และม�อย่�งไม่รู้ตัว ไปอย่�งไม่ให้ตั้งตัว   ไม่ต่�งอะไรกับ “เวลา” เมื่อม�ถึงแล้ว  ย�กที่จะหยุด  

หรือ ย้อนให้กลับม�อีกได้  ห�กมัวแต่รอคอย  “เวลา”  แต่เมื่อ “เวลา”  นั้นม�ถึง  ห�กไม่ได้ทำ�อะไรใดๆ  

ดั่งที่ปร�รถน�หรือตั้งใจไว้  เวล�นั้นๆ  ก็จะกล�ยเป็นอดีตที่ทำ�อะไรไม่ได้อีก  

 ที่คนโดยทั่วไป  จะพูดกันว่�ในภ�ยหลังว่�  “เสียดาย.......”   หรือ  “ไม่น่าเลย....”

 “เสียดาย.... ถ้ารู้มาก่อน  ฉันจะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนี้หรอก”

 “ไม่น่าเลย... ไม่น่าปล่อยให้โอกาส...หลุดลอยไปเลย ....  เมื่อไหร่จะมีโอกาสแบบนี้อีกนี่.....”

 เมื่อโอก�สผ่�นไปแล้ว สิ่งที่สำ�คัญกว่�  คือ  ก�รห�หรือสร้�งโอก�สใหม่  มิใช่คอยแต่ย้ำ�แต่เรื่องเก่�ๆ   

มัวแต่เสียเวล�กับก�รตีโพยตีพ�ยกับสิ่งที่ไม่มีโอก�สจะย้อนกลับไปได้ หรือมัวแต่พูดย้อนอดีต เหมือนจะให ้

ไม่เสียรู้  แต่ก็ทำ�อะไรไม่ได้ ด้วยคำ�เริ่มต้นประโยคที่ว่�  “รู้อย่างนี้นะ ฉัน.....”   “ไม่บอกก่อนนี่ว่า......”   “ใคร

จะไปรู้ล่ะว่า......”

 เมื่อปล่อย “โอกาส” ให้หลุดลอย หรือ  ปล่อย  “เวลา”  ให้เสียไปอย่�งไม่รู้ตัวแล้ว เรียกว่� “พลาดท่า”  

ไปแล้ว  เมื่อใดที่รู้ว่� “พล�ด” เมื่อนั้นต้องรีบนำ� “สติ” ม�อยู่กับปัจจุบันให้เร็วที่สุด   

 อย่�มัวแต่เสียโอก�ส  เสียเวล�ให้ซ้ำ�ซ้อนขึ้นไปอีกด้วยก�รพูดเล่�ซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่�  โทษตัวเองที่ไม่รู้จัก

คิด  โทษผู้อื่นที่ไม่รู้จักบอก ไม่รู้จักเตือน  โทษเหตุก�รณ์ที่เปลี่ยนไปหรือเข้�ม�ห�อย่�งไม่ได้ตั้งตัว

 เพร�ะนั่นหม�ยถึง  นอกจ�ก  “เทพแห่งโอกาส” จะโบยบินจ�กไปแล้ว  “เทพแห่งปัญญา” จะไม่

ปร�กฏตัวให้เห็นด้วย  แต่จะมีม�ก็แต่ “ตัวเจ้าปัญหา”  ม�เขย่�สมอง ให้เสียหัวต่อ

 เมื่อใดเสียโอก�ส  ต้องห�ท�งให้ได้โอก�สกลับ  อย่�งน้อย  ต้องได้ “ปัญญา” จ�กสิ่งที่เสียไปอย่�ง

ไม่รู้ตัว ให้เกิดคว�มรู้ตัว  เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมต่อไปในครั้งหน้� 

 เทพแห่งปัญญ�จะทำ�หน้�ที่  ห�กเร�เริ่มหันกลับว่�ทบทวนว่�ตนเอง  “พล�ด”  ไปอย่�งไร  และ

จะปรับ  ตั้งรับ หรือรู้จักมองเห็น  “โอก�ส”  ให้เร็วกว่�เดิมได้อย่�งไร ในคร�หน้�  จะได้ลดคำ�พูดว่� “พลาด

โอกาสไปอย่างน่าเสียดาย”  หรือ “ไม่น่าปล่อยให้เวลาหลุดเลยไปเลย”  ในชีวิตให้น้อยลง

 ตัวเจ้�ปัญห�  จะทำ�หน้�ที่  ห�กเร�มัวแต่บ่น   บ่น  บ่น.....ซ้ำ�เติม....ซ้ำ�แล้ว ซ้ำ�อีก  ติดอยู่กับอดีต

ที่แก้ไขไม่ได้  จนอ�รมณ์เร�ขุ่น  ก�รกระทำ�เร�เขว  เหมือนชีวิตจะเป๋ๆ  ไป  

 ต้องเป็นตัวเร�นั่นเอง  ที่จะเลือก ว่�จะเอ�  “เทพแห่งปัญญา”  หรือ “ตัวเจ้าปัญหา” 

 อย�กได้ของแถมจ�ก  “โอก�ส”  และ “เวล�”  เป็น  “เทพแห่งปัญญา”

 หรือ  อย�กได้บ่วงม�คล้อง  เป็นโซ่ตรวนที่หนักรก รบกวนคว�มคิดและจิตใจ  เป็น “ตัวเจ้าปัญหา”

 ลองใช้เวล� นั่งพิจ�รณ�เรื่องร�วของตนเองสักเรื่องหนึ่ง ที่เป็นเรื่องของก�ร “พล�ดโอก�ส”  

“ทิ้งเวล�” ให้เสียไป  ว่�โอก�สที่ผ่�นไปจ�กชีวิต  หรือเวล�ที่ห�ยไปแล้วนั้น  ทำให้เร�ได้อะไรติดม�กันแน่ 

 เริ่ม.......จับเวลา.... จับโอกาส  กันได้แล้ว 
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ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต

คนดี ไม่จบ 
 ผมบอกกับตัวเองว่� ถ้�ซื้อหนังสือเยอะกว่�นี้นอกจ�กจะทำให้น้ำหนักเกินแล้ว เร�จะแบก

กลับไปได้หมดจริงหรือ รุ่นพี่ผู้มอบน้ำมิตรแห่งคำแนะนำที่ดีและกำลังใจต่อผมเสมอบอกผมว่� มัน

เป็นง�นคุณพ่อ ซื้อไปเถอะ เร�ไม่ได้ม�บ่อยๆ เดี๋ยวเร�เฉลี่ยน้ำหนักกันก็ได้ นอกจ�กผมจะพบคำตอบ

เกี่ยวกับก�รซื้อหนังสือเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยแล้ว ผมยังพบน้ำใจที่มีต่อกัน เงินแค่ไหนคงซื้อห�น้ำใจคน

ไม่ได้ 

 “The Pope and The CEO” ผลง�นของ Andreas Widmer อดีตทห�รสวิสที่เคยทำ

หน้�ที่รับใช้ใกล้ชิดบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เขียนคำนำโดย George 

Weigel ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติบุญร�ศีสมเด็จพระสันตะป�ป�ยอห์น ปอล ที่ 2 ถึง 2 เล่ม  

(Witness to Hope ในปี 1999 และ The End and the Beginning ในปี 2010) เรื่องร�วของ

ทห�รสวิส กับสิ่งที่พบเห็นภ�วะผู้นำของพระสันตะป�ป�และเพื่อเสนอท�งให้กับนักธุรกิจในก�รบริห�ร

แบบธรรม�ภิบ�ล น่�สนใจไม่เบ� เพร�ะนอกจ�กจะมีประสบก�รณ์ของผู้เขียน ยังแยกประเด็นก�รเป็น

ผู้นำอย่�งชัดเจน และมีคำถ�มสะท้อนวิธีคิด เหมือนคำถ�มท้�ยบทให้เร�ได้ถ�มตนเองว่� อะไรคือสิ่ง

สำคัญสูงสุด เรื่องของพระสันตะป�ป�บุญร�ศีท่�นนี้ไม่จบจริงๆ 

 “ชีวิตที่ย่�งเหยียบไปของคนดี แม้เสี้ยววิน�ทีก็มีค่�” ผมพบร่องรอยของบุญร�ศีสมเด็จ  

พระสันตะป�ป�ยอห์น ปอล ที่ 2 ในแผ่นดินต�ก�ล็อก ทั้งโดยบังเอิญ และโดยคว�มตั้งใจ อย่�งน้อย  

ก็ 3 จุดสำคัญๆ ด้วยกัน 

 เพื่อนส�มเณรช�วฟิลิปปินส์มักคุยว่�มีห้�งหนึ่งที่ใหญ่ม�ก น่�จะใหญ่สุดในระดับเอเชียด้วยซ้ำ 

ผมเองไม่ค่อยเชื่อเท่�ไร แต่เมื่อได้ไปพิสูจน์ก็มีคว�มคิดเห็นว่� คว�มใหญ่โตของห้�ง ม�จ�กก�รมี

พื้นที่และส�ม�รถจัดสรรพื้นที่ได้แบบไม่ขัดข้องจ�กระบบใดๆ ห้�งเดอะมอล ออฟ เอเชีย จึงเป็นห้�งที่

ช�วฟิลิปปินส์ภูมิใจ  

 ในบริเวณของห้�งยังประกอบไปด้วยตึกอีก 2-3 ตึกที่ใช้หล�กหล�ยกิจกรรมกันไป บ�งตึกไว้

จัดนิทรรศก�ร บ�งตึกไว้จัดกีฬ�และคอนเสิร์ต และอีกตึกหนึ่งเป็นตึกเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วิทย�ศ�สตร์

โดยเฉพ�ะ และแน่นอนที่จอดรถเป็นสิ่งที่ข�ดไม่ได้ ตรงอ�ค�รที่จอดรถนี้เอง เร�ส�ม�รถเดินข้�มไปยัง

วัด หรือสักก�รสถ�น “พระเยซูเจ้�ผู้เป็นหนท�ง คว�มจริงและชีวิต” รอบแรกที่ผมม�วัดแห่งนี้   

ผมรู้สึกว่�สวยดี เข้�กับภ�พรวมของพื้นที่ แต่รอบสองที่ผมม�ผมคิดถึงม�กไปกว่�นั้นเพร�ะป้�ยเล็กๆ 

ใต้อนุส�วรีย์ของบุญร�ศีสมเด็จพระสันตะป�ป�ยอห์น ปอล ที่ 2 ท�งด้�นขว�ของวัดได้มีคำเขียนไว้ว่� 

“ในวันที่ 9 เดือนกรกฎ�คม ของปี 1999 พระคาร์ดินัลซิน แห่งอัครสังฆมณฑลมะนิล� ได้ทำให้ฝัน

ของบุญร�ศีสมเด็จพระสันตะป�ป�ยอห์น ปอล ที่ 2 เป็นจริง เมื่อปี 1995 ง�นชุมนุมเย�วชนโลกได้

รวบรวมเย�วชนกว่� 6 ล้�นคนทั่วโลก ได้เดินเท้�ม�ยังจุดนี้เพื่อรวมตัวกันหลังจ�กเดินท�งแสวงบุญ 
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พระองค์ปร�รถน�ให้ที่นี่มีวัด เพื่อเป็นที่ชุมนุมพวกเข� บัดนี้คว�มฝันได้เป็นจริงแล้ว” ถ้อยคำเหล่�นั้น

พ�ผมไปถึงเหตุก�รณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ รอยจ�ริกของบุญร�ศีสมเด็จพระสันตะป�ป�ยอห์น 

ปอล ที่ 2 ยังจ�รึกอยู่ตร�บจนทุกวันนี้ 

 เป็นคว�มเพลิดเพลินส่วนบุคคลที่จะต้องห�วัดสำหรับปฏิบัติศ�สนกิจเยี่ยงคริสตชน จริงๆ 

แล้วเร�ทำมิสซ�ส่วนตัวที่ไหนสักแห่งก็ได้ แต่ผมว่�มันอ�จจะข�ดมิติด้�นสังคมไป วัดหนึ่งผมเลือกวัด

ย่�นหรู ซึ่งมีชื่อว่� Eastwood 

 ผู้คนมักม�ใช้ชีวิตที่นี่หลังจ�กผ่�นวันทั้งวันม�อย่�งเหนื่อยหนัก บ�งคนอ�จไม่ใช่เหตุผลนั้นก็

เป็นได้ บริเวณนี้ไม่น่�เชื่อว่� ก่อนแยกเข้�สู่บริเวณอีสวู๊ด แถบห้�งสรรพสินค้� หรือแถบถนนคนเดิน มี

วัดเล็กๆ อยู่ริมท�งเท้� วัดนี้ชื่อวัดบุญร�ศีสมเด็จพระสันตะป�ป�ยอห์น ปอล ที่ 2 ผมเคยผ่�นม�

หล�ยครั้ง แต่ครั้งนี้มีโอก�สร่วมมิสซ�ที่นี่ หลังมิสซ�คุณพ่อเจ้�วัดประก�ศว่� ในช่วงนี้ให้พี่น้องเขียน

คำภ�วน�วอนขอบุญร�ศี และท�งวัดจะรวบรวมนำคำภ�วน�เหล่�นี้ไปภ�วน�ต่อยังหลุมศพของ

บุญร�ศี ที่มห�วิห�รนักบุญเปโตร เผื่อคำภ�วน�ของใครจะสร้�งอัศจรรย์ส่งต่อให้ท่�นเป็นนักบุญ  

ได้สักวันหนึ่ง หลังมิสซ�จึงมีคนมุ่งตรงไปยังมุมขว�ของวัดอย่�งม�กม�ย หล�ยคนเขียนคำภ�วน� 

หล�ยคนเก็บภ�พ ผมเองไปยืนอยู่ตรงบริเวณนั้น เพื่อรำพึงกับสิ่งที่พบอยู่ข้�งหน้� 

 ข้�งหน้�รูปปั้นเล็กๆ ของท่�น มีจะเรียกพระธ�ตุก็ว่�ได้ ชุดก�สุล� เหรียญ หนังสือประกอบ

พิธี ฯลฯ ครั้งที่ท่�นเสด็จเยือนฟิลิปปินส์ในปี 1991 คนเร�มักไม่ค่อยอย�กผ่�นคว�มทรงจำดีๆ แบบนี้

ไปสักเท่�ไร 

 ที่พิพิธภัณฑ์ของมห�วิทย�ลัยซ�นโตโทมัส ผมเคยได้มีโอก�สเข้�ไปเยี่ยมชมอยู่ 2 ครั้ง ผม

ชอบไอเดียก�รจัดว�งข้�วของเครื่องใช้ ภ�พ และง�นนิทรรศก�ร แต่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ต้องตอบโจทย์

ประวัติศ�สตร์ของมห�วิทย�ลัยด้วย  

 ด้�นบนและร�วระเบียง เร�จึงพบโลโก้ ของคณะต่�งๆ และปีที่เริ่มเปิด ตรงกล�งซึ่งน่�จะเป็น

จุดไฮไลท์ท่ีสุดของพิพิธภัณฑ์แห่งน้ี  ท่ีน่ันมีตู้เหรียญประวัติศ�สตร์ม�กม�ย เพ่ือบ่งบอกว่�มห�วิทย�ลัย

แห่งนี้เป็นมห�วิทย�ลัยแห่งแรกของเอเชีย อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นคว�มภูมิใจของที่นี่คือเก�้อี้ที่บุญร�ศีสมเด็จ

พระสันตะป�ป�ยอห์น ปอล ที่ 2 เคยเสด็จม�ที่นี่และนั่งเก้�อี้ตัวที่จัดแสดงอยู่ 

 หัวข้อข่�วจ�กสำนักข่�วว�ติกันอินไซด์ พูดถึงคว�มคืบหน้�ของก�รติดต�มเรื่องก�รเป็น

นักบุญของสมเด็จพระสันตะป�ป�ยอห์น ปอล ที่ 2 เหมือนมีคว�มหวังว่�วันอ�ทิตย์ที่ 20 ตุล�คม เร�

อ�จจะมีนักบุญองค์ใหม่ที่ใช้เวล�เพียง 8 ปีในก�รดำเนินเรื่องของท่�น  

 คนดี แม้ล�จ�กโลกนี้ไปแล้ว เข�ไม่เคยจ�กเร�ไปอย่�งแท้จริง เรื่องร�วของบุญร�ศียอห์น 

ปอล ที่ 2 หล�ยๆ ประเด็นที่ผมหยิบยกน่�จะเป็นตัวอย่�งได้ชัดเจนที่สุด ร่องรอยที่ก้�วเดินไปของ    

ผู้ศักดิ์สิทธิ์ มันทำให้เร�พบว่� คว�มศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเร�เลย ผู้ศักดิ์สิทธิ์บ�งคนอ�จกำลังเดิน

เคียงข้�งเร�อยู่ หรือบ�งทีเร�อ�จจะลองเริ่มเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์คนนั้นเสียเองเลยก็ได ้
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ระหว่างเดือน
2 คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

เวลาชีวิต 
ของเรา 

 

  

 ชีวิตของคนเร�นั้น ไม่ว่�อยู่ ณ ที่ใด จะถูกกำหนดด้วย “เวลา” ไว้ให้นับ

และเป็นเช่นนี้ตร�บเท่�ที่ยังมีชีวิตอยู่  หรือจนกว่�เร�จะกลับไปสู่นิรันดรภ�พต�ม

เวลาชีวิตของเรา  ด้วยเหตุนี้ ตร�บใดที่มีชีวิต เร�จึงพัวพันกับเรื่องของเวล�อยู่

วันยังค่ำ 

 อดีตกาลเป็นเรื่องของเวล�ที่ผ่�นไปในชีวิต  ซึ่งเร�มักจะใช้เป็นบทเรียน

บทสอน  หรือไม่ก็เป็นบทเตือนใจตนเอง 

 อนาคตกาลนั้นแม้จะยังม�ไม่ถึง แต่เร�ก็มักจะใช้เพื่อก�รค�ดคะเน จึง

เป็นบทสมมุติฐ�นพย�กรณ์  หรือบทค�ดก�รณ์ค�ดหวัง  แม้กระทั่งทำเป็น  

บทวิสัยทัศน์เพื่อพัฒน�ก�รคว�มใฝ่ฝันที่พึงมี  พึงได้และพึงเป็นต่�งๆ น�น� 

 และที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือปัจจุบันกาล  เพร�ะเป็นเรื่องของเวล�ที่เร�กำลัง

ขับเคลื่อน  เป็นอยู่และเป็นไปกับเร�  ห�กเร�ทำเวล�ปัจจุบันให้ดีที่สุดก็น่�จะทำให้
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เร�ได้รับผลดีในชีวิต  รวมทั้งง�นก�รที่เร�ทำอยู่นั้นจะบรรลุได้ผลง�นออกม�เป็น  

ที่น่�พอใจ 

 ก�รคิดถึงเรื่องบูรณ�ก�รของเวล�ทั้งอดีต อน�คตและปัจจุบันจึงเป็น  

สิ่งสำคัญที่เร�จะต้องนำม�ประมวลเพื่อคิดพิจ�รณ�ไตร่ตรองและดำเนินชีวิตก�รง�นที่

เร�ทำหรือบำเพ็ญให้เป็นประโยชน์สุขแก่ตนและคนอื่นในทุกสถ�นก�รณ์  ทุกวงก�ร

และทุกระดับให้ดีที่สุดและม�กที่สุดเท่�ที่จะทำได้ 

 ก�รดำเนินชีวิตเช่นนี้ ตัว “บท” ที่เป็นด้�นทฤษฎีหรือเนื้อห�ส�ระ และอยู่

บนพื้นฐ�นก�รแสวงห�คว�มรู้คว�มจริงนั้น  ต้องประกอบด้วยตัว “บาท” คือก�ร

ลงมือดำเนินก�รหรือปฏิบัติก�รให้บรรลุผลสำเร็จต�มวัตถุประสงค์ 

 ด้วยเหตุนี้ เร�เห็นได้ว่�  ชีวิตของคนเร�ต้องก�รก�รประเมินผลจากอดีต

และก�รประมาณการคาดคะเนด้วยอนาคตอย่�งมีเป้�หม�ยถูกทิศท�งลู่ท�งนั้น จึงมี

ส่วนสำคัญยิ่งในก�รสนับสนุนส่งเสริมและสร้�งสรรค์ชีวิตให้เกิดผลง�นในปัจจุบันด้วย

ก�รประพฤติปฏิบัติ  เพื่อบรรลุผลดีที่สุดเท่�ที่ส�ม�รถบนพื้นฐ�นของคว�มมั่นคงจ�ก

อดีตและคว�มมั่นใจในวิสัยทัศน์ที่ว�ดฝันสู่เป้�หม�ยในอน�คต 

 คว�มประพฤติที่ประส�นสัมพันธ์เชิงบูรณ�ก�รเข้�ด้วยกันระหว่�งก�ร

ประเมินผลและก�รประม�ณก�รอย่�งพร้อมมูลเช่นนี้  ย่อมทำให้ชีวิตดำเนินไปได้โดย

มีสติและปัญญ�อย่�งไม่ประม�ท 

 ขอให้ปีใหม่ไทยในโอก�สเทศก�ลสงกร�นต์ปีนี้ทวีทัศนคติและข้อปฏิบัติ  

เช่นนี้ให้เป็นวิถีชีวิตที่ดำเนินไปในแนวท�งที่ก้�วหน้�และก้�วขึ้นสู่คว�มดีง�มทั้งหล�ย

ทั้งปวงที่ปร�รถน�ยิ่งๆ ขึ้น ห�ใช่ก�รก้�วหลังหรือก้�วลงสู่คว�มเสื่อมถอยด้อยค่�ใดๆ 

ต่อชีวิตและหน้�ที่ก�รง�นของเร� 

 เมื่อเร�มองไปข้�งหน้�และมองม�ข้�งหลังเพื่อตั้งใจในก�รดำเนินชีวิตปัจจุบัน

ให้ดีที่สุดนั้น  ก็ขอโปรดอย่�ลืมมองไปสู่เบื้องบนว่�มีพระเจ้�ทรงกำลังสอดส่องดูแล  

ปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือเกื้อกูลเร�เสมอ  เมื่อเร�ได้ช่วยตัวและช่วยกันอย่�ง

เต็มที่แล้ว 

 ม�ตรก�รก�รใช้เวล�ของเร�เช่นนี้  ห�กเร�ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ผลจริงๆ ก็

น่�จะเป็นสิ่งค้ำประกันคุณภ�พม�ตรฐ�นของก�รดำเนินชีวิตและทำหน้�ที่ก�รง�นใน

ชีวิตประจำวันของเร�ได้เป็นแน่แท ้
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l รับแรงอัดได้ 11,000 psi

l ทนต่อสารเคมีกว่า 100 ชนิด

l ทนความร้อนได้ถึง 121 องศาเซลเซียส

l รองรับ Thermal Shock และ

 Thermal Cycling ได้

l เรียบไร้รอยต่อ บำารุงรักษาง่าย

 ผ่านมาตรฐาน GMP และ HACCP

l มีระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต

l สามารถเลือกผิวหน้าหยาบเพื่อกันลื่น

949 Supplies Co., Ltd.
184/181 Forum Tower 28th, Fl., Ratchadaphisek Rd.,  Huay Kwang, Bangkok  10320
Tel:  02 645 2599    Fax: 02 645 2744     E-mail: marketing@949supplies.com     www.949supplies.com
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โรงเรียนตั้งอยู่ที่ ตำ�บลพันท้�ยนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรส�คร 

ผู้สนใจติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการ 

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

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

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

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 ประสบความสำเร็จในชีวิต” 
 

ASSUMPTION COLLEGE
English Program (EP) at Rama II Campus
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ (แคมปัสพระราม 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

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
52 ถ.เจษฎ�วิถี ต.พันท้�ยนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรส�คร 74000

โทร. 08-0101-2552
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2 นริศ มณีขาว

ไต่ตามโค้งตะวัน

5 เคล็ดสุดลับแห่งชีวิต :  “ฉันเกิดมาเพื่ออะไร?”  
 
 ลุงพะเมออายุ 77 ป ีเป็นหนึ่งในผู้นำท�งจิตวิญญ�ณ

ของช�วบ้�นในหมู่บ้�นแห่งหนึ่งท�งภ�คเหนือ ลุงพะเมอ

เคยอยู่อย่�งลำบ�ก  โดยเฉพ�ะช่วงฤดูฝน เดินท�งไปซื้อ

อ�ห�รไม่ได้ ต้องกินข้�วกับเกลือ กินข้�วกับน้ำ ปัจจุบัน

ลุงพะเมออยู่บ้�นที่ทำด้วยไม้ไผ่ ส�ยต�ไม่ค่อยดีเพร�ะ  

ไม่มีแว่นส�ยต�ใส่ ไม่มีเส้ือหน�วท่ีอบอุ่นเพียงพอ... แม้ว่�

จะอยู่อย่�งลำบ�ก แต่ลุงพะเมอก็ยังทำง�นช่วยเหลือง�น

ชุมชน ช่วยทำพิธีเรียกขวัญให้กับทุกคนในหมู่บ้�น 

 น้องประสงค์อายุ 12 ปี หิ้วข้�วโพดดิบออกข�ยใน

หมู่บ้�น ปีนี้ข้�วที่บ้�นของเข�ไม่พอกิน ปีที่แล้วประสงค์

มีข้�วกินแต่ไม่มีกับข้�ว ต้องกินข้�วกับเกลือ กินข้�วกับ

น้ำอยู่หนึ่งสัปด�ห์... ปีนี้พ่อแม่ของเข�ต้องออกทำง�น

รับจ้�ง และรับข้�วโพดม�ข�ยเป็นค่�อ�ห�รสำหรับ 4 

ชีวิตในครอบครัวให้อยู่ได้อีก 8 เดือน จึงจะถึงฤดูก�ล

เก็บเกี่ยวครั้งต่อไป  

 ธิติมา แม่ม่ายอายุ 34 ปี ส�มีเธอเสียชีวิตเมื่อ 5 ปี

ก่อน เธอต้องดูแลลูกช�ย 3 คนและแม่ผู้ชร�ที่เจ็บไข้ 

ข้�วที่เคยเก็บเกี่ยวได้ปีละ 100 ถังพอประทัง 5 ชีวิต ม�

ปีนี้ได้เพียง 30 ถัง ธิติม�ต้องออกไปรับจ้�งขุดดิน ทำไร่ 

ให้มีเงินม�ซื้อข้�ว... กับมีค่�ขนมให้ลูกช�ยไปโรงเรียน

คนละ 20 บ�ทต่อหนึ่งสัปด�ห์... เธอบอกว่�กำลังใจที่

เธอมีอยู่ทุกวันนี้คือลูกของเธอนั่นเอง... ถึงแม้ว่�ชีวิต

ของธิติม�จะยังคงลำบ�กย�กไร้เช่นน้ี...เธอก็ยังคงม�ลงแรง

ทำง�นช่วยง�นของชุมชนอยู่เสมอ...  

 ชีวิตจริงของลุงพะเมอ น้องประสงค์ และธิติม�ทำให้

ผมรู้สึกสะเทือนใจระคนไปกับคว�มประหล�ดใจในเวล�

เดียวกัน เพร�ะแม้ว่�ชีวิตของบุคคลทั้ง 3 คนจะมีคว�ม

ทุกข์ จะย�กจน ย�กลำบ�ก แต่เขาก็ยังมีพื้นที่ให้กับ 

คนอื่น... แม้พวกเขาไม่มีเงิน แต่พวกเขาก็ให้สิ่งที่เขา

มี... ให้ความสามารถ ให้แรงกายแรงใจ... ดูเหมือนว�่

ชีวิตยังมีท�งเลือกให้เลือกได้เสมอ... ชีวิตของพวกเขา

ยังมีคุณค่า และยังคนทำประโยชน์ให้กับคนรอบข้าง... 

 

เมื่อมองย้อนกลับมาที่ชีวิตของเราแล้ว นอกจากเราจะ

ดูแลตนเอง ครอบครัว คนท่ีเรารักแล้ว เรายังคงมีพ้ืนท่ี

ให้กับคนอื่นมากน้อยอย่างไรบ้าง???  

 สำหรับนักศึกษ�กลุ่มหนึ่ง เข�มีโอก�สตั้งคำถ�มและ

แสวงห�คำตอบในขณะที่ เข�ยังเป็นคนหนุ่มส�ว.. .   

โดยก�รไปทำประโยชน์ให้กับชุมชนในรูปแบบของ

ค่�ยอ�ส�พัฒน�ชนบท ร่วมกับช�วบ้�นในหมู่บ้�นย�กจน

แห่งหนึ่งเพื่อสร้�งโรงอ�ห�รให้กับเด็กนักเรียนที่ย�กจน...  

ช่วงค่ำของทุกวันและช่วงท้�ยของค่�ย พวกเข�ใคร่ครวญ

และไตร่ตรองกับชีวิตต�มแนวท�ง 5 ขั้นตอนเพื่อค้นห�

ว่� “ฉันเกิดมาเพื่ออะไร?” ...จนพบคำตอบได้อย่�ง 

น่�ทึ่ง..... ผมจึงนำม�แบ่งปันให้กับทุกท่�นครับ... 

 

ไตร่ตรอง 1 : ธรรมชาติมีอยู่เพื่ออะไรแล้วย้อนมองตน 

 เมื่อต่�งคนต่�งแยกย้�ยไปอยู่กับธรรมช�ติ พื้นหญ้� 

ต้นไม้ ภูเข� ท้องฟ้�แล้ว พวกเข�พบอะไรบ้�ง.. 

 “มองธรรมช�ติ ธรรมช�ติมีสิ่งที่ต่�งกันม�กๆ ต้นไม้

น�น�ชนิด แต่มันก็ส�ม�รถอยู่ด้วยกันได้ มันเป็น

สมดุลของธรรมช�ติ ถ้�ข�ดอย่�งใดอย่�งหนึ่งไปมัน

ก็ไม่สมดุล ก็เหมือนคน ต่างที่มาต่างการเลี้ยงดู 

ต่างวัฒนธรรม ต่างศาสนา เปิดใจยอมรับกันก็อยู่

กันด้วยความสงบสุข ไม่มีสงคร�ม ไม่มีฆ่�ล้�ง

เผ่�พันธุ์ ถ้�เปิดใจจริงๆ ไม่อคติ” 

 “ถ้�ไม่มีธรรมช�ติมนุษย์คงอยู่ไม่ได้ เพร�ะมนุษย์พึ่งพ�

ธรรมช�ติม�โดยตลอดตั้งแต่บรรพบุรุษของเร�ม� คือ 

มันต่�งกันเวลาอยู่กับธรรมชาติกับอยู่ในเมือง... 

มันรู้สึกดีกว่า มันสงบ มีคุณค่าทางใจ อยู่ในตึก 

เงียบสบ�ย มีสิ่งบันเทิง แต่ให้คว�มรู้สึกที่ต่�งกัน” 

 “เห็นดอกไม้เหี่ยว มันอ�จคล้�ยๆ ข้าวที่ว่า ข้าว

ต้องตายเพื่อมาต่อชีวิตให้เรา ดอกไม้เหี่ยวก็ตาย

เพ่ือส่ิงชีวิตอ่ืน เป็นปุ๋ยให้จุลินทรีย์กิน ให้ส่ิงมีชีวิต

อื่นได้เติบโต... แล้วดอกไม้เหี่ยว แม้ว่�มันจะเคย
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พอแล้วๆ... แต่พอทำให้คนอื่น... เออ ก็ดี เรามี

ความสุขด้วย เขามีความสุขด้วย” 

 “ปัญหาเรื่องคนยากจน เด็กอดข้าว เป็นอะไรที่

สะท้อนได้เยอะมากเลย เวล�มองดู เด็กต�ม

สะพ�นลอย เวล�เจอเด็กบอกถ่�ยรูปกับหนูไหม เอ�

ไปเป็นค่�เรียน... มันก็แบบโห น่�สงส�ร... ขนาดเรา 

เรามีโอกาสกว่าเขาตั้งเยอะ เรายังขี้เกียจ เรายัง

ไม่ตั้งใจเรียน ทิ้งขว้างโอกาสที่มันวิ่งเข้ามา เราก็

ทิ้งมันไป . . . แต่กับคนอื่น เข�อย�กมีโอก�ส  

อย�กเรียน ก็ไม่มีโอก�ส อย่�งเร�มีโอก�สเข้�

มห�วิทย�ลัย เร�ก็ได้เจออะไรเยอะแยะ... แต่กับ 

คนอื่น เขาไม่สามารถจะได้อะไรอย่างที่เราได้... 

แล้วบางทีเรายังจะทิ้งขว้างโอกาสเหล่านั้นอีก  

เหรอ... มันทำให้เราตระหนักเยอะขึ้น... อยู่

มหาวิทยาลัยมันก็เรียนไปวันๆ หนึ่ง... น้อยครั้ง

มากที่จะมาอยู่กับตนเองและคิดเรื่องพวกนี้...” 

ไตร่ตรอง 3 : ชีวิตฉันเกิดมาเพื่ออะไรในสายตาของ

พระเจ้า พระผู้สร้างเรามา 

 นอกจ�กธรรมช�ติและคว�มสัมพันธ์กับคนอื่น ม�ถึง

ส่วนที่ลึกที่สุดคือ คว�มสัมพันธ์กับพระเจ้� สิ่งสูงสุดของ

ชีวิต พระเจ้�...พระผู้สร้�ง พระองค์เสนอท�งเลือกอะไร

ให้กับพวกเข�... พวกเข�ไตร่ตรองจ�กบทปฐมก�ล พระเจ้�

สร้�งโลก สร้�งสรรพสิ่ง สร้�งมนุษย์... และแบ่งปันจ�กใจ

ของพวกเข�... 

 “ที่ชอบเพราะว่าพระเจ้าทรงเห็นว่าดี นึกถึงว่า

พระองค์ทรงเตรียมทุกอย่างเพื่อเกื้อกูลมนุษย์เรา 

มนุษย์เป็นสิ่งสร้�งที่เปร�ะบ�ง  มนุษย์ม�จ�กอะไรก็ต้อง

กลับสู่ส่ิงน้ัน ม�จ�กดินก็กลับไปสู่ดิน พระเจ้าทรงย่ิงใหญ่ 

หน้าที่มนุษย์ก็ยิ่งใหญ่ด้วย เพราะมนุษย์เป็นฉายาของ

พระเจ้า พระเจ้าสร้างมาเพื่อให้มนุษย์ดูแลสิ่งที่พระเจ้า

สร้าง มนุษย์รู้จักใช้และดูแลธรรมชาติอย่างดีแค่ไหน” 

ไตร่ตรอง 4 : คำประกาศิตแห่งชีวิต 

 ขั้นตอนนี้สำคัญม�ก คือก�รที่พวกเข�หลอมรวมก�ร

ไตร่ตรองใคร่ครวญตั้งแต่ข้อ 1-3 แล้วกลั่นออกม�จ�ก

ส่วนลึกของจิตใจ เขียนเป็นคำประก�ศิตแห่งชีวิต หรือจะ

เรียกว่�เป็นคำประก�ศเจตน�รมณ์ คว�มตั้งใจ ปณิธ�น

แห่งชีวิตก็ได้... 

 “ข้�พเจ้�เกิดม�เพื่อดูแลตนเอง ครอบครัว และคน

ท่ีเรารักให้ได้ความสุขกายสบายใจ ช่วยเหลือผู้คน

สวย ก็เหมือนชีวิตคนเร� ไม่ว่าเราจะมีอะไรมาก

แค่ไหน เราก็ไปอยู่ด”ี 

 “ขณะที่เดินกลับม�ก็เห็นต้นเฟื่องฟ้�มันโรยทิ้งดอก

เต็มเลย มันเป็นดอกท่ีโรยแต่ก็สวยม�ก... ทำให้คิดถึง

คำที่บอกว่� อยู่ให้เข�รัก จ�กไปให้เข�คิดถึง... ตัว

เร�ต�ยไป แต่สิ่งที่เร�ทำก็ยังอยู่... ธรรมช�ติและ

สิ่งแวดล้อมกระตุ้นให้เร�ได้มองชีวิตของเร�ว่� เรา

ทำอะไรไป และสิ่งที่ตามมาทีหลังคืออะไร และถ้า

เราจากไปสิ่งที่เราทำไปจะส่งผลที่ดีหรือเสียให้กับ

สังคม...” 

ไตร่ตรอง 2 : แสวงหาและค้นพบจากชีวิตของฉันกับ

คนอื่น 

 พวกเข�ไม่ได้ค้นห�คำตอบจ�กก�รมองตนเอง

เท่�นั้น แต่พวกเข�ใคร่ครวญพิจ�รณ�ถึงคว�มสัมพันธ์

กับคนอื่น... ซึ่งช่วยให้พวกเข�ค้นพบจุดหม�ยของก�ร

เกิดม�ของตนเอง...  

 “พ่อแม่... ก็ดูแล ช่วยเหลือ อบรม บ่มนิสัย ให้ข้�ว 

ให้น้ำ ให้เงิน และก็ตักเตือน... ก็ ครอบครัว เอาใจใส่

เราทุกอย่าง... มันก็เป็นอะไรที่แบบ... เอาจริงๆ

มันก็ยิ่งใหญ ่ คนในครอบครัว ถ้�เป็นคนอื่น เป็น

แฟนกัน เลิกกัน..ก็เป็นคนอื่น... แต่คนในครอบครัว 

มันเป็นอะไรที่ลึกซึ้ง... ตัดไม่ต�ย ข�ยไม่ข�ด... ก็

เหมือนกับเวล�มีอะไร ทะเล�ะกับเพื่อน แฟนทิ้ง 

อกหัก รักคุด... ก็หันกลับมาหาคนในครอบครัว 

กลับบ้านมาหาพ่อแม่ ก็ให้ความรู้สึกปลอดภัย... 

ถ้าได้กลับไปบ้านเหมือนไปชาร์จแบต พร้อมกลับ

มาสู้ใหม”่  

 “เรื่องครอบครัว เร�เขียนไปแค่ 2 อย่�ง แต่มันมีสิ่งที่

เร�ลืมไปว่�.. เร�ยังได้รับในเรื่องเหล่�นี้ด้วยนะ... คือ

บางทีมันเหมือนเป็นเรื่องธรรมดา เราเลยมอง

ข้ามไป... แต่จริงๆ ถ้าเราพิจารณา... มันยังมีอะไร

อีกมากที่เราอาจจะลืมไป” 

 “ตอนแรกก็คิดว่� ทำอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองดี มี

คว�มสุข แต่ว่�พอ เริ่มคิดได้ด้วยละมั๊ง... ถ้�ตัวเอง

ดี มีคว�มสุขแล้ว เอ�อย่�งไรต่อ... ก็จะมีอยู่ช่วงหน่ึงท่ี

คิดอย่�งนี้... แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลองเปลี่ยนดู

บ้าง ลองทำอะไรเพื่อคนอื่นดูบ้างดีกว่าไหม แค่

ลองดูนะคะ ก็ไม่คิดว่�ตัวเองจะทำได้น�น... แต่พอ

ม�ทำก็รู้สึกว่� มันมีอะไรม�กขึ้น... จากแต่ก่อน 

ชีวิตแบบทำอะไรเพื่อตัวเอง ทำให้ตัวเองมีความสุข 
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รอบข้างตามความสามารถ สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้

เกิดขึ้นในสังคม” 

 “ข้�พเจ้�เกิดม�เพื่อค้นหาคุณค่าของชีวิตและขยาย

พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของสังคม” 

 “ข้�พเจ้�เกิดม�เพื่อทำคุณค่าให้แก่ตนเอง แก่

สังคม แก่คนรอบข้าง เป็นลูกของพ่อแม่ เป็น  

ลูกแกะของพระ เรียนรู้... ค้นหาเป้าหมายของ

ชีวิต เตรียมตัวให้พร้อมรับกระแสเรียก ใช้ชีวิตใน

สังคม อยู่ร่วมกับธรรมชาติ วางใจในพระ มอบ

และฝากชีวิตตามน้ำพระทัย” 

 “ข้�พเจ้�เกิดม�เพื่อเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกับ 

ผู้อื่น เป็นผู้ช่วยเหลือให้ผู้อื่นเติบโตทางจิตใจและ

ปัญญา ตอบแทนสิ่งดีงามที่คนอื่นมอบให้กับเรา 

รวมท้ังคนท่ีไม่ได้มอบให้กับเราด้วย รวมท้ังปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่น” 

 

ไตร่ตรอง 5 สู่ภาคปฏิบัติ : เพื่อทำให้คำประกาศิตเป็นจริง 

 สุดท้�ยเป็นก�รทำคำประก�ศิตให้เป็นจริงด้วยก�ร

ขอร้องตนเองให้ทำสิ่งที่ทำได้ ชัดเจน เป็นรูปธรรม โดย  

ทุกคนจะขอก�รสนับสนุนจ�กเพื่อนๆ ที่คอยติดต่อติดต�ม...

เพ่ือให้กำลังใจให้คว�มต้ังใจน้ันเกิดผลในชีวิตอย่�งต่อเน่ือง

ต่อไป... อ�ทิ  

 เข้าใจพ่อแม่และน้องให้มากขึ้น ด้วยก�รฟัง 

คว�มคิด คว�มรู้สึก คว�มต้องก�รของพ่อแม่และ

น้อง และพิจ�รณ�ว่�อะไรท่ีฉันส�ม�รถจะทำต�มคว�ม

ต้องก�รของพ่อแม่และน้องได้บ้�ง 

 ไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อน โดยเขียนแผนก�รใช้จ่�ย

เงินของฉันในแต่ละอ�ทิตย์และคุยถ�มคว�มเห็นของ

พ่อแม่ว่� พ่อแม่คิดอย่�งไรกับแผนก�รเงินของฉัน 

แล้วฉันจะกลับม�ปรับปรุงแผนก�รเงินของฉันอีก

ครั้งหนึ่ง 

 ให้เวลากับพ่อแม่ให้มากขึ้น โดยฉันจะพูดคุยฟัง

เรื่องร�วสุขทุกข์ของพ่อแม่ทุกวัน ในช่วงประม�ณ   

2-3 ทุ่ม และห�ท�งช่วยพ่อแม่ต�มคว�มส�ม�รถ 

 ขยันเรียนให้มากขึ้น โดยทบทวนวิช�คณิตศ�สตร์

และทำแบบฝึกหัดอ�ทิตย์ละ 2 ชั่วโมง 

 พิจารณากระแสเรียกของตนเอง ด้วยก�ร  

1) ภ�วน�ขอคว�มสว่�งจ�กพระเจ้� 2) ห�ข้อมูล 

ห�ที่ปรึกษ� 3) พูดคุยกับทั้งฆร�ว�สและนักบวชที่

ทำง�นเพื่อรักและรับใช้สังคม 4) นัดเวล�เข้�เงียบ

เพื่อพิจ�รณ�กระแสเรียกโดยตรง 

 เป็นตัวของตัวเองให้มากขึ้น วิธีก�รก็คือ เมื่อฉัน

อย�กซื้อของที่ เพื่อนฉันชอบซื้อ เช่น โทรศัพท์  

มือถือสม�ร์ตโฟนรุ่นใหม่ ให้เวล�ห�คว�มต้องก�ร

ที่แท้จริงของตัวเองก่อน เขียนข้อดีข้อเสียและ

งบประม�ณที่ใช้ซื้อของที่อย�กซื้อ 1 อ�ทิตย์  

 ตัดสินใจเลือกว่าจะทำงานด้านธุรกิจหรือทำงาน

ด้านสังคม โดยก�รห�ที่ปรึกษ�ช่วยในก�รพิจ�รณ� 

และเข้�เงียบเพ่ือช่วยให้เกิดคว�มชัดเจนในก�รตัดสินใจ 

 ช่วยเหลือคนอื่น-สังคมให้มากขึ้น โดย 1) พูดคุย

ถึงเรื่องสุขทุกข์ของคนรอบข�้งอย่�งน้อย 3 คนและ

ห�ท�งช่วยเหลือต�มคว�มส�ม�รถ 2) นำเงินที่จะ

ซื้อน้ำอัดลม ช�เขียว พิซซ่� ขนมมันฝรั่งอบกรอบ 

หยอดกระปุกเพ่ือให้เป็นทุนอ�ห�รกล�งวันเด็กโรงเรียน

ย�กจนในชนบทเป็นเวล� 1 เดือน พร้อมกับชวน

เพื่อนๆ 4-5 คนให้ม�ร่วมหยอดกระปุกเพื่อเด็กด้วย 

3) สมัครเป็นกรรมก�รกลุ่มค่�ยอ�ส�พัฒน� 

 ผมหวังว่� 5 เคล็ดลับแห่งชีวิตคงเป็นประโยชน์

สำหรับท่�นผู้อ่�นทุกท่�นหรือคนที่ท่�นรักบ้�ง อย่�งน้อย

ก็เป็นวิธีก�รหนึ่งในก�รแสวงห�คุณค่�และคว�มหม�ย

ของชีวิต... ขอให้ทุกท่านมีความสุขสันติในจิตใจ  

ภายใต้การนำของพระเยซูคริสตเจ้าและการวิงวอน

ของแม่พระซึ่งวิงวอนขอความรักเมตตาของพระเจ้า

ให้กับเราอยู่เสมอ... 

 

 
ขอเชิญชวนนักศึกษาคาทอลิกทุกสถาบันทั่วประเทศไทย 

ร่วมค่�ย “ฉันคือใคร? (Who am I ?)” ท่�มกล�งบรรย�ก�ศ

มิตรภ�พอันอบอุ่น ในวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2556  

ณ ศูนย์เย�วชนดอนบอสโก หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  ติดต�ม

ร�ยละเอียดและสมัครได้ที่ www.carefor.org/student 

 เชิญชมเว็บไซต์บ้านใส่ใจ www.carefor.org  เพื่อชีวิต 

คว�มรัก มิตรภ�พ กำลังใจ สื่อส�รอย่�งสันติ ปันน้ำใจ ถ�ม

ตอบปัญห�ชีวิต บ้านใส่ใจบนเฟซบุ้ค  www.facebook.

com/carefor.org 

 ขอเชิญท่านที่สนใจเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการสื่อสาร

อย่างสันติ ติดต่อและสมัครได้ที่ศูนย์นักบวชหญิง ส�มพร�น 

โทร 02-429-0367 โดยท่�นส�ม�รถเข้�เรียนรู้ได้ 2 คอร์ส คือ 

1) สื่อสารเพื่อสร้างสันติขั้นที่ 2 วันที่ 22-25 กรกฎ�คม 

2556 และ 2) การเป็นคนกลางเพื่อสร้างสันติ แก้ไขความ

ขัดแย้งขั้นต้น วันที่ 19-22 สิงห�คม 2556 

 

May2013.indd   56 4/25/56 BE   6:16 PM



พฤษภาคม 2013
57

เยาวชนของเรา
2 ศิษย์พระคริสต์

มาร์ธา วิภาดา ผาสุข (น้องดา) 
เยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี 
 

 “ตั้ งแต่ ได้ทำงานกับ เยาวชนมาก็ เกิดความรู้ สึ ก

กระตือรือร้นในการสวดภาวนา ช่วยเหลืองานวัดทุกโอกาส   

เรียนรู้ที่จะรักและรับใช้ผู้อื่นอยู่เสมอ” 

 คอลัมน์ “เยาวชนของเรา” สำหรับครั้งนี้ขอแนะนำให้รู้จัก 

มาร์ธา วิภาดา ผาสุข (น้องดา) เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ   

พนัสนิคม จ.ชลบุรี จากสังฆมณฑลจันทบุรี ปัจจุบันศึกษาอยู่ท่ี วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี น้องดาได้รับผิดชอบและเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนต่างๆ ทั้งในระดับวัด  

ระดับแขวง ระดับสังฆมณฑล ค่ายผู้นำเยาวชนขั้น เข้ม ข้น ค่ายอาสาพัฒนาชีวิตชนบท และค่ายผู้นำ

เยาวชนระดับชาติ ด้วย 

 น้องวิภ�ด� ได้บอกถึงแรงบันด�ลใจที่ทำให้เธอมีเข้�ม�ร่วมง�นอภิบ�ลเด็กและเย�วชน  

ในสังฆมณฑลจันทบุรีว่� “เนื่องจ�กได้เข้�ร่วมก�รอบรมเย�วชนทั้งระดับวัด แขวง สังฆมณฑล และ

ระดับช�ติในหล�ยๆ ครั้ง ส่งผลให้มีประสบก�รณ์และรู้จักมิตรภ�พที่ดีจ�กเพื่อนสังฆมณฑลต่�งๆ 

ทำให้ตัวด�เกิดคว�มรักในง�นอภิบ�ลเด็กและเย�วชน รู้จักรักและรับใช้ พร้อมท้ังเสียสละและรับผิดชอบ  

ต่อง�นที่ได้รับมอบหม�ย” 

 น้องวิภ�ด� ได้แบ่งปันคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง “เย�วชนกับคว�มเชื่อในยุคปัจจุบัน” ว่� 

“เนื่องจ�กสภ�พสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มีก�รแข่งขันสูง ทั้งด้�นก�รศึกษ�และด้�นอื่นๆ ทำให้

เย�วชนต้องมุ่งเน้นให้กับก�รเรียนพิเศษต่�งๆ  มีเวล�ให้กับตัวเองม�กขึ้น แต่ในท�งกลับกันเย�วชน

จะมีเวล�ให้พระน้อยลงทำให้คว�มเชื่อที่มีอยู่ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ”  

 น้องวิภ�ด� ได้ฝ�กข้อคิด และคว�มปร�รถน�ดีต่อพี่น้องเย�วชนโอก�ส ปีแห่งคว�มเชื่อ ว่� 

“เนื่องจ�กปีนี้เป็นปีแห่งคว�มเชื่อ ด�จึงอย�กให้เย�วชนทุกคนมีคว�มกระตือรือร้นในก�รเข้�ร่วม

กิจกรรมส�ยสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้�เสมอ หมั่นสวดภ�วน� รวมทั้งขอบคุณ ขอโทษ อ้อนวอน และ

สรรเสริญพระเจ้� เพื่อจะได้เป็นก�รเติมไฟในใจของตัวเร�เอง ให้เป็นผู้ที่มีคว�มเชื่ออยู่ตลอดเวล�” 

 น้องวิภ�ด�ยังได้บอกถึงก�รทำง�นเย�วชน ว่� “ตั้งแต่ได้ทำง�นกับเย�วชนม�ก็เกิดคว�มรู้สึก

กระตือรือร้นในก�รสวดภ�วน� ช่วยเหลือง�นวัดทุกโอก�ส เรียนรู้ที่จะรักและรับใช้ผู้อื่นอยู่เสมอ” 

 โอกาสนี้ทีมงาน “เยาวชนของเรา” เชื่อมั่นว่า เยาวชนที่มีพื้นฐานความเชื่อที่เข้มแข็ง เขา

สามารถปรับเปลี่ยนชีวิตเป็นประจักษ์พยานที่ดีเหมาะสมได้ แม้ในช่วงเวลาที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว วอนขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพระพรให้เยาวชนคาทอลิกไทยเข้มแข็งในความเชื่อตลอดไป 
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คุยกับเภสัชกร
2 ผศ. ดร. มนต์ชุลี นิติพน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก

 เร�ได้ยินไข้หวัดนกกันม�น�นแล้ว ก็มีรหัสให้กล่�วขวัญกันคือ H1N1 แล้วก็ม�เป็น H7N9 

โผล่ขึ้นม�อีกที่ประเทศจีน ทำให้ประเทศไทยต้องรีบป้องกันไม่ให้เข้�ม�ระบ�ดในประเทศไทย โดย  

ตั้งระวังไว้เตรียมคัดกรองผู้ที่ข้�มแดนที่มีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีก ห�กพบผู้เสียชีวิต หรือผู้ป่วยเป็น  

กลุ่มก้อนต้องรีบร�ยง�นสำนักง�นส�ธ�รณสุขฉุกเฉิน 

 ไทยยังไม่ต้องห่วงมากนัก กรมปศุสัตว์ร�ยง�นว่� ตรวจพบเชื้อไข้หวัดนก (H5N1, H5N2) 

ในสัตว์ปีกครั้งสุดท้�ยเมื่อวันที่ 12 พฤศจิก�ยน 2008 กระทั่งปัจจุบันม�กกว่� 5 ปีแล้วที่ไม่พบเชื้อ

ไข้หวัดนก รวมทั้งเชื้อไข้หวัดนกส�ยพันธุ์ H7N9 ในสัตว์ปีก  

 นอกจ�กนี้ ยังพบไข้หวัดนกระบ�ดในสัตว์ปีกในหล�ยประเทศ โดยกระทรวงส�ธ�รณสุขได้

มอบนโยบ�ยในก�รเฝ้�ระวังแก่หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ซึ่งรับผิดชอบ

ในก�รตรวจวินิจฉัยและสนับสนุนน้ำย�ในก�รเก็บตัวอย่�งก�รตรวจห�เชื้อไข้หวัดนกส�ยพันธุ์ H7N9 

โดยประส�นคว�มร่วมมือกับ WHO และ CDC ห้องปฏิบัติก�รสถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์ส�ธ�รณสุขและ

ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์  

 ทั้งนี้ กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ส�ม�รถตรวจวิเคร�ะห์ห�ส�ยพันธุ์ไข้หวัดนกชนิด H7 ด้วย

เทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) เพื่อคัดกรองห�ส�รพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดใหญ่

และไข้หวัดนก จ�กนั้นจึงตรวจยืนยันส�ยพันธุ์ไข้หวัดนกชนิด H7 ด้วยวิธีก�รห�ลำ�ดับเบส   

(Gene sequencing) อีกครั้ง 

อย่�งไรก็ต�ม การรับมือกับไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H7N9 เป็นเรื่องยาวให้ต้องแก้

กันต่อไป เมื่อผู้เชี่ยวช�ญสรุปปัจจัยเสี่ยงไว้หล�ยอย่�ง ดังนี้ คือ  

 1. สัตว์ปีกที่ติดเชื้อมักไม่ปร�กฏอ�ก�ร    

 2. เชื้อไวรัสกล�ยพันธุ์ใหม่แพร่สู่คนได้ง่�ยกว่�ไวรัสที่คล้�ยกัน  

 3. วัคซีนที่พัฒน�เพื่อต้�นเชื้อไวรัส H7 ชนิดย่อยอื่นๆ ไม่มีประสิทธิภ�พ ในขณะที่วัคซีนที่

จีนและสหรัฐกำลังพัฒน�ยังต้องใช้เวล�อีกหล�ยเดือน ร�ว 5-8 เดือน 

ไข้หวัดนก
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 4. ไวรัส H7N9 ยังมีแนวโน้มดื้อย� โดยก่อนหน้�นี้จีนร�ยง�นว่� ย�ชนิดรับประท�นและ

ชนิดพ่นยังส�ม�รถรักษ�ผู้ติดเชื้อได้ผล อย่�งไรก็ต�มล่�สุดเว็บไซต์โครงก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลไข้หวัด

นก (the Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data) เปิดเผยว่� ได้ค้นพบตัวอย่�ง 

ไวรัส H7N9 จ�กผู้ป่วยในเซี่ยงไฮ้  1 ใน 3 ดื้อย�ต้�นเชื้อไวรัสท�มิฟลู ซึ่งเป็นย�ต้�นไวรัสที่ใช้ได้ผลดี

กับก�รติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ม�ก่อน ผลจ�กไวรัสใหม่มียีนกล�ยพันธุ์ที่เรียกว่� R292k ที่ยัง

ส่งผลให้มีก�รตอบสนองต่อย�ต้�นไวรัสขน�นอื่นน้อยลงไปด้วย  

 โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่า คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปราบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ สิ่งที่ทำได้ใน

ขณะนี้คือ การพึ่งพามาตรการคุมเข้มของทางการ ขณะที่เร�ในฐ�นะประช�ชนทั่วไปส�ม�รถช่วยได้ 

ด้วยก�รช่วยสอดส่องดูแลทั้งสัตว์และคน รวมถึงป้องกันตัวเองและให้คว�มรู้แก่คนใกล้ชิดไปพร้อมๆ 

กัน เช่น บริโภคเนื้อไก่ ไข่ ให้สุกไว้ก่อน เลี่ยงสัมผัสและห้�มอยู่ใกล้นกหรือสัตว์ปีกทุกชนิด รักษ�

คว�มสะอ�ดล้�งมือด้วยสบู่ทุกครั้งที่ต้องสัมผัสสัตว์ปีก และสังเกตตนเองและบุคคลใกล้ชิดห�กมี

อ�ก�รไข้ อ�ก�รระบบท�งเดินห�ยใจ ให้รีบนำตัวพบแพทย์ 

 ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 พบว่ามีผู้ติดเชื้อในกัมพูชาอย่างน้อย 10 ราย เสียชีวิตแล้ว

อย่างน้อย 2 ราย ส่วนที่เวียดน�มเพิ่งร�ยง�นพบผู้เสียชีวิตจ�กไข้หวัดนก H5N1 เป็นร�ยแรกในรอบ 

14 เดือนเมื่อวันที่ 9 เมษ�ยนที่ผ่�นม� ซึ่งเหยื่อเป็นเด็กน้อยวัย 4 ปีจ�กครอบครัวที่มีอ�ชีพเกษตรกร 

เคยมีประวัตินั่งดูย�ยเชือดไก่ก่อนมีอ�ก�รไข้สูงและถูกนำตัวส่งโรงพย�บ�ลในเวล�ต่อม� แต่อ�ก�ร  

ไม่ดีขึ้นและเสียชีวิตในที่สุด  

 แม้แต่จีนเอง ยังมีร�ยง�นผู้เสียชีวิตจ�กไวรัสไข้หวัดนก H5N1 เช่นกัน 2 ร�ย และช่วง

ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H7N9 อีกเป็นครั้งแรก 

ซึ่งที่ผ่�นม�แม้ไวรัสกลุ่ม H7 ที่มีชนิดแยกย่อยเป็น N1-N9 จะมีร�ยง�นติดเชื้อในคนหล�ยครั้ง แต่ยัง

ไม่เคยปร�กฏก�รติดเชื้อ H7N9 ม�ก่อน  

 โดยจีนพบผู้ติดเชื้อแล้วอย่างน้อย 60 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 13 คน ใน

หล�ยพื้นที่ท�งภ�คตะวันออกของประเทศ เช่น ที่เมืองเซี่ยงไฮ้, เมืองซูโจว มณฑลอ�นฮุย, หล�ยเมือง

ของมณฑลเจียงซู ทั้งหน�นจิง สู้เฉียน ซูโจว อู๋ซี ไท้ช�ง เจินเจียง หย�งโจว, มณฑลเหอหน�น, เมือง

หังโจว มณฑลเจ้อเจียง และยังบุกไปถึงนครหลวงปักกิ่งแล้ว เชื่อว�่ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

โดยผู้ป่วยมีอ�ก�รไข้ ไอ หอบ และพัฒน�ไปเต็มขั้นมีภ�วะปอดอักเสบรุนแรง ซึ่งพัฒนาการของโรค

ใช้เวลารวดเร็วเพียง 1 วันเท่�นั้น 

 เวล�นี้ ท�งก�รจีนยังได้เร่งรีบห�ต้นตอเชื้อไวรัสเพื่อหวังสกัดก�รระบ�ดครั้งใหญ่  พร้อม

ม�ตรก�รร่วมด้วยช่วยกันตรวจห�ผู้ติดเชื้อร่วมกับโรงพย�บ�ลและห้องปฏิบัติก�รทั่วประเทศ เพื่อมุ่ง

ให้ก�รรักษ�ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มเพื่อลดโอก�สเสียชีวิต อีกทั้งเร่งพัฒน�วัคซีนด้วยเกรงว่� เชื้อไวรัส 

หวัดนกใหม่อาจมีการกลายพันธุ์ให้สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ง่ายขึ้นและอาจนำไปสู่การ

ระบาดครั้งใหญ่ได้ แม้ยังไม่พบสัญญ�ณดังกล่�วในขณะนี้  

 ถึงแม้จะยังไม่ม�ถึงเมืองไทย แต่ขอให้ระวังรับประท�นอ�ห�รสุก กินร้อน ช้อนกล�ง ล้�งมือ 

ยังคงจะต้องทำให้เป็นนิสัย 
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บันทึกธรรมทูต
2 มิสชั่น

ธรรมล้ำลึกปัสกา
กับชีวิตธรรมทูต 
 หลังจ�กปัสก�ผ่�นไป บรรด�ค�ทอลิกได้ผ่�นช่วงเหตุก�รณ์

สำคัญอีกช่วงหนึ่ง ในชีวิตฝ่�ยจิต ที่มีพิธีกรรมเป็นสื่อ เพื่อให้เข้�ใจสิ่ง

ต่�งๆ ที่พระเป็นเจ้�ได้ทรงกระทำกับประวัติศ�สตร์มนุษย์ โดยพระองค์

มีจุดหม�ยอย่�งเดียว คือเพื่อไถ่มนุษย์ให้พ้นจ�กบ�ป คว�มลุ่มหลง 

เหมือนที่บ�งคนเคยบอกว่� “คว�มผิดพล�ดเป็นของมนุษย์ แต่ก�รอภัยเป็นของพระเป็นเจ้�” 

อย่�งไรก็ต�ม ศักยภ�พของมนุษย์เร�แต่ละคนมีไม่เท่�กัน บ�งคนเข้�ใจดีแผนก�รของพระเป็นเจ้�  

ได้ดี รู้จักแก้ไข ปรับปรุงตัว จนกระทั่งมีคุณธรรมที่โดดเด่น จนได้รับก�รยกย่องให้เป็นนักบุญ เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ 

บ�งคนก็ยินดีรับฟัง แต่ปฏิบัติอีกอย่�ง บ�งคนก็ต่อต้�น ไม่อย�กรับรู้รับฟัง เข้�ข่�ยเรื่องอุปม�ที่พระเยซูเจ้�

เคยสอนเร�เรื่อง “ผู้หว่�น” ซึ่งคำสั่งสอนของพระจะเกิดผลหรือไม่ก็ขึ้นกับดิน นั่นคือ คว�มเป็นธรรมช�ติและ

เอกลักษณ์ของมนุษย์แต่ละคน 

ในง�นประก�ศพระวรส�ร คนที่ทำง�นธรรมทูตเอง ก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมด�ๆ คนหนึ่ง ที่มีใจจะ

อุทิศตนเพื่อทำง�นประก�ศพระวรส�รหรือข่�วดี พร้อมทำง�นให้กับพระเยซูเจ้� และพระศ�สนจักร ทั้งนี้ เพื่อ

ให้พระอ�ณ�จักรแห่งคว�มรักและสันติของพระเป็นเจ้�ม�สัมผัสมนุษย์ในโลกนี้บ้�ง ดังที่ค�ทอลิกสวดภ�วน�

เสมอว่� “ขอให้พระอ�ณ�จักรจงม�ถึง”... 

บ�งคนก็เป็นธรรมทูตจ�กศีลล้�งบ�ป นั่นหม�ยถึงค�ทอลิกทุกคน ที่รับศีลล้�ง หรือศีลจุ่ม อย่�งที่

บ�งคนเรียก ก็ได้รับสิทธิและหน้�ที่ในก�รแบ่งปันคว�มเชื่อให้กับทุกคนรอบข้�ง และโดยธรรมช�ติของ  

พระศ�สนจักร คือ ธรรมทูต ดังนั้น สม�ชิกทุกคนก็ได้ชื่อว่�เป็นธรรมทูตในตัวอยู่แล้ว  อยู่ที่ว่�จะตระหนัก 

หรือทำกันม�กน้อยแค่ไหน 

บ�งคนเป็นธรรมทูต เพร�ะเข้�ม�ร่วมง�นกับคนที่ทำง�นแพร่ธรรมอยู่ก่อนแล้ว อ�จจะเป็นเพร�ะมี  

ผู้หลักผู้ใหญ่เลือก เชิญชวนและมอบหม�ยง�นให้ทำ พวกนี้ก็จะเห็นว่�ก�รทำง�นเพื่อพระศ�สน�เป็นสิ่งดี   

แต่แรงจูงใจไม่ถ�วร เลือกม�ช่วยเป็นครั้งคร�ว ต�มเวล� ต�มโอก�ส และแรงจูงใจในเวล�นั้นๆ ก�รอุทิศตนจึง

มีบ้�ง เพร�ะอย�กช่วยเหลือพระศ�สนจักรหรือกำลังแสวงห�กระแสเรียกจ�กพระเป็นเจ้� 

บ�งคนเป็นธรรมทูต ด้วยใจคือก�รยอมอุทิศตน และก�รปฏิบัติ คือด้วยก�รกระทำที่ออกม� ในก�ร

ทำง�นในพระศ�สนจักร ในชีวิตประจำวัน พวกนี้ก็จะไม่ห่วงกังวลเรื่องก�รทำม�ห�กินเพื่อตัวเอง แต่พวกเข�

เชื่อแน่ว่� ผ่�นง�นที่พวกเข�ทำ พระเป็นเจ้�จะทรงจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นไว้สำหรับชีวิต พวกเข� คนกลุ่มนี้ เป็น

ไปได้ทั้งฆร�ว�ส นักบวช พระสงฆ์ ซึ่งมีกรอบระเบียบกฎเกณฑ์แตกต่�งกันไป ต�มสถ�นะและสภ�พชีวิตของ

แต่ละคน โดยมีจุดรวมด้วยกันแต่เพียงก�รทำง�นเพื่อประก�ศพระวรส�ร 

ไม่ง่�ยที่จะแสวงห�สิ่งที่เรียกว่� กระแสเรียก เพร�ะชีวิตของคริสตชนทุกคนอยู่ในพระหัตถ์ของ 

พระเป็นเจ้� โดยออกแรงร่วมมือกับสิ่งที่พระเป็นเจ้�ประท�นให้ไว้เป็นเชื้อในจิตใจ และจ�กจุดนี้เองที่ทำให้คน
1 อ้�ง กฎหม�ยพระศ�สนจักร 781 เนื่องจ�กพระศ�สนจักรทั้งครบโดยธรรมช�ติของตนเป็นธรรมทูต และง�นประก�ศพระวรส�ร ต้องถือ

เป็นหน้�ที่พื้นฐ�นของประช�กรของพระเจ้� คริสตชนทุกคนที่ตระหนักในคว�มรับผิดชอบของตนนี้ ต้องมีส่วนร่วมในง�นแพร่ธรรม
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เหล่�นั้นต้องเข้�ใจธรรมล้ำลึกแห่งปัสก�ในกระแสเรียกและชีวิตในก�รเป็น

ธรรมทูต 

บ�งคนบอกว่� ก�รเป็นธรรมทูต หม�ยถึง ก�รเป็นสม�ชิกของ

องค์กรใดองค์กรหนึ่ง เพื่อให้ได้ชื่อว่�เป็นธรรมทูต แต่ก็นั่นก็เป็นเพียง

ส่วนหน่ึง เพร�ะกว่�จะรู้ว่�ตนเองชอบและจะเป็นอะไรได้ ก็ต้องผ่�นอุปสรรค

และก�รทดลองม�กม�ย  

พระสงฆ์องค์ล่�สุดของคณะธรรมทูตไทย (คุณพ่อรชตะ) ได้แบ่งปันถึงชีวิตของตนว่� กว่�จะได้เป็น

ธรรมทูตในฐ�นะสงฆ์ได้ เพื่อนๆ บวชครบสิบปีกันไปแล้ว แต่ในคว�มย�กลำบ�กนั้น เป็นธรรมล้ำลึกปัสก�   

ที่ต้องผ่�นก�รทดลอง และได้กลับมีชีวิตใหม่ เพื่อพบกับสิ่งที่เคยใฝ่ฝันไว้แต่ครั้งหนึ่งไปไม่ถึง เพร�ะคว�ม

อ่อนแอของตนเอง 

ฆร�ว�สบ�งคนม�ช่วยง�นธรรมทูต เป็นผู้สนับสนุน เป็นครูคำสอน เข�เหล่�นี้กว่�จะตัดสินใจ  

เข้�ม�ในเนื้อง�นนี้ มันไม่ใช่ง่�ยเลย เพร�ะไหนจะภ�ระคว�มห่วงที่ยังมีค้�งอยู่ในใจ ไหนจะคว�มกังวลในคว�ม

มั่นคงในชีวิต ไหนจะครอบครัว เป็นคว�มทุกข์ที่พวกเข� ร่วมกับพระเยซูเจ้�บนไม้ก�งเขน จนเมื่อเข�ได้

ตัดสินใจม� คว�มชื่นชมแห่งปัสก�ก็เกิดขึ้น แม้จะไม่ร้อยทั้งร้อย แต่ก็เป็นคว�มยินดีที่อยู่ในส่วนลึก ท่�มกล�ง

คว�มลำบ�กฝ่�ยก�ยและคว�มกังวลฝ่�ยจิตต�มประส�โลก ซึ่งธรรมล้ำลึกแห่งปัสก�ของพระเยซูนั่นแหละ ที่

ช่วยหล่อหลอมชีวิตพวกเข�ให้คล้�ยกับพระองค์ 

ในกลุ่มของคนที่เป็นธรรมทูตเต็มตัว ซึ่งหม�ยถึงคนที่อยู่ในสถ�บันง�นแพร่ธรรมต่�งๆ ที่   

พระศ�สนจักรยอมรับ ก็ใช่ว่�จะพ้นจ�กธรรมล้ำลึกแห่งปัสก� แต่พวกเข�กลับเข้�ไปสู่ท่�มกล�งมห�ทรม�น

ของพระเยซูเจ้�เต็มๆ ไม่ว่�จะเป็นคว�มย�กลำบ�กฝ่�ยก�ย ซึ่งต้องเผชิญอยู่ทุกวันในพื้นที่ทำง�น ไม่ว่�จะ

เป็นต�มป่�เข�ดงดอยหรือในเมืองใหญ่ที่มีผู้คนม�กม�ย หรือจะเป็นคว�มทุกข์ย�กฝ่�ยใจ ที่ม�จ�กคว�ม

อ่อนแอต�มประส�มนุษย์ ก�รประจญล่อลวงในรูปแบบต่�งๆ คว�มอ่อนล้� หมดกำลังใจ ที่แต่ละวันต้องเจอ

ปัญห�เดิมๆ หรือก�รเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทำง�น ปัญห�สุขภ�พ อ�ยุ ผู้คนในท้องถิ่น ก�รปรับตัว แต่กระนั้น

ชีวิตแห่งปัสก�ที่พอจะหล่อเลี้ยงจิตใจพวกเข�กลุ่มนี้ได้ คือ ก�รได้เห็นคว�มก้�วหน้�ของพระศ�สนจักรเห็น

ประช�ชนได้รับคว�มเชื่อ ซึ่งหม�ยถึงพวกเข�ได้ทำให้วิญญ�ณผู้คนเหล่�นั้น ได้รับคว�มรอดพ้นจ�ก  

พระหรรษท�นยิ่งใหญ่แห่งศีลล้�งบ�ป แม้จะยังเจอคว�มท้�ท�ยสิ่งอื่นที่จะต�มม�อีกก็ต�ม 

ดังนั้น ในชีวิตของธรรมทูตหรือผู้ประก�ศข่�วดีนั้นช�่งงดง�มยิ่งนั้ก ต�มที่ประก�ศกอิสย�ห์ (อสย 

52:7) ได้เขียนไว้ และนักบุญเป�โลได้ม�ย้ำอีกครั้งหนึ่ง “เท้�ของคนเหล่�นั้นที่นำข่�วดีม�ช่�งง�มจริงหนอ”   

(รม 10:15) ทั้งนี้ไม่ใช่เพร�ะว่�คว�มสำเร็จที่เข�ได้รับแต่ม�จ�กคว�มทุกข์ย�กลำบ�กต่�งๆ ที่พวกเข�  

ได้เผชิญก่อนหน้�นี้ด้วยเพร�ะเมื่อคิดจะย่�งก้�วออกไปทำง�นเพื่อพระคริสต์ก็ต้องยอมรับรู้ในใจว่�พวกเข�  

ไม่อ�จพ้นจ�กท�งแห่งคว�มอุปสรรคคว�มย�กลำบ�กเหล่�นั้นได้แต่เป็นคว�มทุกข์ย�กที่ต่�งจ�กคว�มทุกข์

ท�งโลกอย่�งสิ้นเชิงเพร�ะมันไม่ได้เกิดจ�กทำผิดศีลธรรมหรือทำบ�ปแต่เป็นคว�มทุกข์ที่สอดคล้องกับ  

พันธกิจของพระเยซูที่พระองค์ได้เคยทำและผ่�นม�แล้วบนท�งแห่งกัลว�รีโอในพระคูห� (คว�มต�ย) และ

ก�รกลับคืนพระชนมชีพ 

ผู้อ่�นที่รักครับผมอย�กให้เร�ได้นำธรรมล้ำลึกแห่งปัสก�คือก�รลำบ�กจนถึงกับมอบชีวิตและก�ร  

กลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้�ได้ยังคงมีต่อเนื่องไปในชีวิตของเร�ค�ทอลิกเสมอให้เร�ได้คิดถึงบ่อยๆ 

ในปีแห่งคว�มเชื่อและโดยเฉพ�ะผู้ที่ได้เข้�ม�เป็นผู้นำข่�วดีเพร�ะมันเป็นหลักฝ่�ยจิตที่ทำให้เร�เข้มแข็งต่อไป

ในง�นของธรรมทูตได้ซึ่งไม่ได้จบไปพร้อมกับเทศก�ลปัสก�หรือปีพิธีกรรมแต่เป็นปัสก�ที่มีชีวิตจริงๆ 
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ParaNorman
อคติ ความหวาดกลัว 
และ ความรัก การให้อภัย 

 

 ร�งวัลออสก้�ร์ปีนี้ สม�ชิกอค�เดมี่ลงคะแนนให้เรื่อง Brave ของสตูดิโอ Pixar ได้อนิเมชั่น

เรื่องย�วยอดเยี่ยมแห่งปีไป (ส่วนก�ร์ตูนสั้นเป็นของเรื่อง ParaNorman) แต่อนิเมชั่นอีกสี่เรื่องที่ได้

รับก�รเสนอช่ือเข้�ชิงร�งวัล ก็มีคว�มน่�สนใจในฝีไม้ล�ยมือ คว�มสวยง�มของง�นสร้�ง คว�มพ�กเพียรใน

ก�รทำง�นที่เต็มไปด้วยร�ยละเอียด คว�มสนุกสน�นของเรื่องเล่� โดยไม่ละเลยบทหนังที่ให้คุณค่� 

ได้แก่ Frankenweenie เรื่องร�วคว�มผูกพันระหว่�งเด็กช�ยที่มีเพื่อนสนิทเป็นเจ้�หม�ชื่อสป�ร์กกี้, 

The Pirates! Band of Misfits เล่�เรื่องโจรสลัดอย่�งสร้�งสรรค์ และสอดแทรกบุคคลจริงใน

ประวัติศ�สตร์, Wreck-It-Ralph ผู้ร้�ยในเกมส์ที่อย�กจะเป็นคนดีกับเข�บ้�ง และเรื่องที่จะแนะนำใน

ฉบับนี้คือ ParaNorman ผลง�นกำกับร่วมกันของ คริส บัตเลอร ์และ แซม เฟลล ์

 ใน Brave เจ้าหญิงเมริด้า ผู้มีฝีมือธนูอันเก่งก�จ ชอบผจญภัย รักอิสรเสรี ไม่ได้ต้องก�ร

แต่งง�นกับช�ยท่ีเธอไม่รู้จักและขอเลือกเส้นท�งชีวิตของตัวเอง แต่เม่ือทะเล�ะกับแม่และทำส่ิงผิดพล�ดไป 

คือให้พระม�รด�กินเค้กที่ได้ม�จ�กแม่มด จนแม่ต้องคำส�ปกล�ยร่�งเป็นหมี เธอก็เป็นผู้ใหญ่พอที่มี

คว�มรับผิดชอบเดินหน้�แก้ไขสิ่งผิดพล�ดให้ถูกต้อง ส่วนใน ParaNorman ก็มีเรื่องร�วเกี่ยวข้องกับ

แม่มดเช่นกัน เพร�ะเมืองเล็กๆ แห่งนี้ที่ชื่อว่� Blithe Hollow มีตำน�นเรื่องเล่�แม่มดที่เด็กๆ ต้อง

เล่นละครประจำปีที่โรงเรียน และมีรูปหล่อแม่มดหน้�เกลียดน่�กลัวตั้งตระหง่�นอยู่กล�งเมือง ตัวเอก

ของหนังคือ นอร์แมน แบ๊บค็อก (ให้เสียงพ�กย์โดย โคดี้ สมิท –แม็คฟี่) ก็เป็นเช่นเดียวกับเจ้�หญิง 

เมริด้�ที่รู้สึกโดดเดี่ยวแปลกแยกกับครอบครัวและสังคมรอบข้�ง เพร�ะเข�มีคว�มส�ม�รถพิเศษ

ส�ม�รถเห็นคนที่จ�กโลกนี้ไปแล้ว คนอื่นจึงคิดว�่เข�เป็นเด็กแปลกประหล�ด แต่เข�ก็ยังชอบเรื่องร�ว

ลี้ลับทั้งหล�ย ห้องของเข�จึงเต็มไปด้วยโปสเตอร์ก�ร์ตูนสยองขวัญต่�งๆ ชอบดูหนังซอมบี้ ข้�วของ

เครื่องใช้ทุกอย่�งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องผีๆ หรือแม้แต่ริงโทนก็เป็นธีมของหนัง Halloween (1978)  

2 ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตติ

ดูหนัง
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 วิญญ�ณแรกในหนังที่เร�เห็นก็ไม่ได้น่�หว�ดกลัวแต่

อย่�งใดเพร�ะเป็น คุณย่า (นักแสดงอ�วุโส อีเลียน สตริทช์) 

ของนอร์แมนเอง ที่กำลังนั่งถักนิตติ้งอย่�งสบ�ยอ�รมณ์บน

โซฟ� และดูหนังซอมบ้ีไปกับเข� แต่ส่ิงท่ีเด็กอย่�งเข�ต้องเจ็บปวด

อยู่เสมอคือเม่ือถูกพูดจ�ถ�กถ�งเชือดเฉือนจ�กคนในครอบครัว

โดยเฉพ�ะจ�ก เพอร์รี ่ (เจฟฟ์ ก�ร์ลิน) ผู้เป็นพ่อ เมื่อเข�บอก

ว่�ส�ม�รถสื่อส�รกับคุณย่�ได้ รวมไปถึง คอร์ทนี่ย ์ (แอนน� 

เคนดริกค์) พี่ส�วที่รักสวยรักง�มก็มองว่�เข�เป็นตัวประหล�ด 

เมื่อไปโรงเรียนก็ไม่ต่�งจ�กที่บ้�น เข�เป็นสิ่งแปลกแยกเช่นกัน 

ถูกแกล้งจ�กเพื่อนตัวใหญ่ อัลวิน (คริสโตเฟอร์ มินท์ซ พล�สเซ่ ) แต่โลกก็ยังไม่โหดร้�ยเกินไปนัก 

เมื่อมีเพื่อนร่�งอ้วน นีล (ทัคเกอร์ อัลบริซซี) ที่ม�ชวนเข�พูดคุย และไม่เห็นว่�คว�มส�ม�รถพิเศษที่

เข�มีจะแปลกประหล�ดตรงไหน และชวนเข�ไปบ้�น เพื่อจะได้มองเห็นร�่งของหม�ของนีลที่ถูกรถชน 

และที่นี่นอร์แมนและนีลก็ได้หัวเร�ะด้วยกัน เฉกเช่นเด็กทุกคนควรจะมีช่วงเวล�แห่งคว�มสุขเช่นนั้น 

 นอร์แมนเริ่มเห็นเหตุก�รณ์แปลกๆ ในเมืองม�กขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ที่คุณลุงของเข� มิสเตอร์ 

เพรนเดอร์กาสต์ (จอห์น กู้ดแมน) ซึ่งมีคว�มส�ม�รถพิเศษเช่นเดียวกับเข� ม�บอกเข�เรื่องคำส�ป

ของแม่มดว่�มีอยู่จริง เข�จะต้องแก้ไขเรื่องนี้ เพร�ะส�ม�รถสื่อส�รกับวิญญ�ณได้ และในที่สุดสิ่งที่  

ทุกคนกลัวก็เกิดขึ้น  นอร์แมน,นีล,อัลวิน รวมไปถึงคอร์ทนี่ย์และ มิช (เคซี่ อัฟเฟล็ค) พี่ช�ยของนีล 

ต่�งร่วมกันเผชิญกับซอมบี้ที่ลุกขึ้นม�จ�กหลุมต�มคำส�ปของแม่มด นอร์แมนและผองเพื่อนจึงต้อง

ช่วยกันให้เมืองพ้นวิกฤต ท่�มกล�งฝูงชนที่หว�ดกลัวและมุ่งจะเข่นฆ่�ซอมบี้ ในที่สุดนีลก็ค้นพบคว�ม

จริงเบื้องหลังตำน�นแม่มดซึ่งไม่ได้เป็นอย่�งที่ทุกคนคิด ย้อนไปเมื่อ 300 ปีก่อนนั้น ที่ถูกห�ว่�เป็น

แม่มด เป็นเพียงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่ชื่อ แอ็กกี้ (โจเดลล์ เฟอร์แลนด์) เธออ�ศัยอยู่กับแม่อย่�ง 

มีคว�มสุข และชอบฟังเทพนิย�ยที่แม่อ่�นให้ฟังใต้ต้นไม้ใหญ่  แต่เพร�ะเธอมีคว�มส�ม�รถพิเศษ  

เช่นเดียวกับนอร์แมน จึงถูกห�ว่�เป็นเด็กประหล�ด ทำให้ช�วบ้�นหว�ดกลัว จนในที่สุดถูกพิพ�กษ�

ประห�รด้วยข้อห�ว่�เป็นแม่มด วิญญ�ณของเธอจึงสะสมคว�มแค้นที่ต้องตกเป็นเหยื่ออธรรมม�อย่�ง

ย�วน�น จนสร้�งคว�มปั่นป่วนไปทั้งเมือง แต่เมื่อนอร์แมนมีโอก�สค่อยๆ พูดคุยกับแอ็กกี้ เข�ก็ช่วย

เตือนสติเธอว่�ที่ผู้พิพ�กษ�และช�วบ้�นทำผิดต่อเธอไปเพร�ะคว�มกลัว แล้วถ้�เธอยังใช้คว�มรุนแรง

แก้แค้นพวกเข�ต่อไป เธอเองก็ไม่แตกต่�งจ�กพวกเข� นอร์แมนยังสอบถ�มถึงสิ่งที่เธอต้องก�ร เธอ

บอกว่�อย�กอยู่กับแม่ และเข�ขอให้เธอนอนพักผ่อนอย่�งสงบใต้ต้นไม้ใหญ่และซบไหล่เข� .... 

 แม้รูปลักษณ์ภายนอกของการ์ตูน ParaNorman  อาจทำให้เราคิดว่าเป็นหนังผี  

เรื่องราวเหนือธรรมชาติ เหล่าเด็กๆ หนีการไล่ล่าของซอมบี้อย่างสนุกสนาน แต่เนื้อหาแก่นแท้

ของหนังกลับให้คุณค่าของมิตรภาพของเพื่อนและคนในครอบครัวที่ยืนเคียงข้างเราเสมอ เรื่อง

ของความรัก การให้อภัย ความหวาดกลัวนำไปสู่อคติ ความเกลียดชังและการตัดสินผิดๆ รวม

ไปถึงเมื่อรู้ว่าตัวเองได้ทำผิดพลาดไปแล้ว ก็ต้องรู้จักให้อภัยตัวเอง ยอมรับผิดอย่างจริงใจและ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพื่อจะได้พบกับสันติสุขในที่สุด  
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 โทรศัพท์มือถือของดิฉันเป็นรุ่นธรรมด� ร�ค�ถูก ใช้เพื่อติดต่อกับลูกๆ และทำ

ธุรกิจบ้�งนิดหน่อย จึงไม่ห่วงเรื่องภ�พพจน์ว่�ทำไมไม่ใช้รุ่นใหม่ๆ เหมือนอย่�งที่พวกวัยรุ่น

เข�ใช้ๆ กัน ดิฉันก็ยังงงที่คนรับใช้ที่บ้�นดิฉันเข�กลับใช้มือถือรุ่นใหม่ๆ ที่แพงกว่�ของดิฉัน 

เข�โทรคุยกันทั้งวันไม่มีหยุด รู้วิธีก�รใช้โทรศัพท์ได้ม�กม�ย เข�บอกดิฉันว่� เพื่อนๆ จะ

โอ้อวดกัน และพวกเข�จะดูที่รุ่น และร�ค�ของมัน จึงไม่กล้�ใช้ของร�ค�ถูก เพร�ะอ�ย

เพื่อน กล�ยเป็นพวกรสนิยมสูง เหมือนพวกเด็กวัยรุ่นบ้�นเร� ที่รบเร้�ขอพ่อแม่ให้ซื้อ

โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆ ให้ พ่อแม่ก็กลัวลูกไม่รัก และกลัวลูกจะน้อยหน้�เพื่อนๆ ซึ่งทุกวันนี้

โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆ ก็ทยอยออกม�สู่ตล�ด เปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยๆ จนต�มไม่ทัน บริษัทผู้ผลิต

จึงร่ำรวย เพร�ะเด็กติดวัตถุนิยม เข�เอ�ใจตล�ดกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่รู้คุณค่�ของเงิน พ่อแม่  

บ�งคนต้องไปกู้ยืมเงินเข�ม�เพื่อซื้อสิ่งของที่ลูกๆ เรียกร้อง วัยรุ่นบ�งคนต้องเอ�ร่�งก�ย

แลก เพ่ือให้ได้โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆ ม�อวดกัน สังคมจึงแย่ลงทุกวัน ข�ดศีลธรรม และคุณธรรม 

 เมื่ออ�ทิตย์ก่อน เหมือนสวรรค์รู้ว่�ดิฉันใช้เงินแต่เฉพ�ะในสิ่งที่จำเป็น และรู้ค่�ของ

เงิน ดิฉันได้รับโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่�สุด ร�ค�แพง จ�กธน�ค�รแห่งหนึ่ง ซึ่งเมื่อฝ�กยอดเงิน

ถึงต�มเป้� เข�ก็จัดส่งม�ให้เป็นร�งวัล 

 ก�รเรียนรู้ก�รใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่ดูยุ่งย�กม�กสำหรับคนสูงอ�ยุอย่�งดิฉัน เพร�ะ

เคยใช้เพียงแค่รับส�ยกับโทรออกเท่�นั้น แต่นี่เทคโนโลยีล้ำสมัย มีขั้นตอนมีวิธีก�รม�กม�ย

เกินกว่�คนสูงอ�ยุอย่�งเร�ๆ จะเข้�ใจ 

 ต้องถือว่�ดิฉันโชคดีที่ลูกช�ยเข�เข้�ใจคว�มรู้สึก และคว�มส�ม�รถของผู้เป็นแม่ 

ที่ก�รเรียนรู้แตกต่�งและช้�กว่�เด็กๆ วัยรุ่น หรือแม้แต่เรื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ก็ใช้

ไม่ค่อยเป็น คนโบร�ณไม่เคยได้เรียนในโรงเรียน ไม่เหมือนเด็กรุ่นใหม่ แม้แต่หล�นตัวเล็กๆ 

2 จันทรา กาญจนบัตร

ผ่านมา55ปีพอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
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ยังใช้คอมพิวเตอร์เป็นแล้วโดยไม่ต้องสอน เข�เรียนรู้ด้วยตนเอง เล่นเกมส์ต่�งๆ ได้ 

 หล�นส�วตัวเล็กๆ ก็ม�ช่วยคุณย่� เข�บอกวิธีใช้ในรูปแบบต่�งๆ ดูแล้วก็ทึ่งม�ก 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ไปไกลจนคนรุ่นเร�ต�มไม่ทัน ลูกช�ยอย�กให้แม่ได้ฝึกสมองจะได้  

ไม่เป็นคว�มจำเสื่อม เข�แนะนำให้แม่เรียนรู้ และเข้�ใจในแต่ละขั้นตอน เข�เป็นวิทย�กรจึงรู้

ว่�ต้องพูดอย่�งไรให้แม่เข้�ใจ ต้องใช้เวล� ต้องใจเย็น 

 ดิฉันพย�ย�มจำและทำคว�มเข้�ใจจนสำเร็จในหล�ยอย่�งที่ต้องใช้ง�น ในที่สุดก�ร

พย�ย�มฝึกฝนจนสำเร็จ และก็ทำได้ เร�ต่�งดีใจที่ติดต่อกันผ่�นสัญญ�ณอินเทอร์เน็ต ติดต่อ

กันได้โดยไม่ต้องจ่�ยเงินเพิ่ม ใช้ระบบไลน์ (LINE) และยังมีวิธีพูดโทรศัพท์แบบเห็นหน้�ผู้ที่

สนทน�ได้ด้วย ชีวิตทุกวันนี้จึงดูน่�ตื่นเต้นม�กขึ้น ต้องวิ่งต�มโลกค่ะ 

 เมื่อไม่น�นม�นี้ พวกเร�ไปง�นเลี้ยง บนโต๊ะอ�ห�รเร�ก็คุยกันถึงเรื่องโทรศัพท์มือถือ

รุ่นใหม่ มีอะไรต้องศึกษ�ม�กม�ย ดิฉันรับฟังม�แล้วก็อย�กจะแบ่งปันกับท่�นผู้อ่�นอุดม-

ศ�นต์ เพื่อเป็นอุท�หรณ์ และมุมมอง เมื่อเพื่อนช�ย (พ่อบ้�น) คนหนึ่งหยิบโทรศัพท์ขึ้นม�

ให้เพื่อนร่วมโต๊ะดูว่� เข�ใช้ไม่เป็น รุ่นใหม่ขน�ดไหนเข�ก็ใช้เพียงแค่รับส�ยและโทรออก

เท่�นั้น ไม่อย�กรับรู้อะไรอีกแล้ว เพร�ะตนเองเป็นถึงข้�ร�ชก�รระดับสูง พ่อบ้�นคนนี้เคยให้

ลูกช่วยสอนก�รใช้โทรศัพท์ ครั้งแรกลูกก็ใจเย็นในก�รสอน แต่พ่อก็จำไม่ได้ ถ�มลูกซ้ำไปซ้ำ

ม� จนลูกหมดคว�มอดทน ตะคอกใส่พ่อด้วยคว�มลืมตัว และยังบอกพ่อว่� ถ้�พ่อจำไม่ได้

อีก เข�จะปรับพ่อครั้งละ 1,000 บ�ท ทุกครั้งที่พ่อถ�ม...พวกเร�ในโต๊ะอ�ห�รต่�งหัวเร�ะ 

แต่ก็เข้�ใจคว�มรู้สึกของผู้เป็นพ่อในขณะนั้น เข�เสียใจม�ก เพร�ะลูกของเข�ทำจริงๆ เข�

เดินไปหยิบเงินในกระเป๋�สต�งค์ของผู้เป็นพ่อออกม� 1,000 บ�ท ทำโทษที่พ่อไม่จำ ผู้เป็น

พ่อจึงลั่นว�จ�ว่� จะไม่ถ�มลูกอีกเลย 

 อีกกรณีหนึ่งเป็นแม่ เข�เล่�ว่�ลูกช�ยสุดที่รักที่ทุกคนเคยเห็นถึงคว�มเป็นสุภ�พบุรุษ 

มองว่�ลูกช�ยคนนี้รักแม่ม�กๆ แต่คว�มเป็นจริงคว�มอดทนก็มีขีดจำกัดเช่นกัน ลูกช�ย

สอนวิธีใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่ให้แม่ ครั้งแล้วครั้งเล่� แม่ก็ยังจำไม่ได้ ลูกช�ยเริ่มขุ่นเคืองใจ บอก

แม่ว่� “แม่จำไม่ได้ ถ�มซ้ำๆ อย่�งนี้ ผมไม่สอนแม่อีกแล้ว” แม่หน้�สลด แต่ยังรักลูกช�ย

เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

 สรุปแล้วทั้งโต๊ะในง�นเลี้ยง ต่�งมีสภ�พหดหู่และหมดกำลังใจในก�รเรียนรู้ก�รใช้

โทรศัพท์ จำต้องก้มหน้�ใช้เหมือนเดิม สมองไม่รับแล้วสำหรับผู้สูงวัย 

 ทำไมพวกลูกๆ ถึงไม่คิดบ้�งว่� กว่�เข�จะโตจนเป็นหนุ่มเป็นส�ว จ�กเด็กท�รก 

เดินไม่เป็น พูดไม่ได้ ใครล่ะที่อดทนสอนทุกอย่�ง แม้ก�รบ้�นก�รเรือน ก็พร่ำสอนโดยไม่เคย

ได้ค่�สอน แต่ทำเพื่อลูกจะได้เป็นคนเก่ง เป็นพ่อแม่มิใช่หรือที่เหนื่อยย�ก สอนม�กี่ปีต่อกี่ปี 

แต่ปัจจุบันลูกเก่งก�จ กลับใช้เวล�เพียงน้อยนิดในก�รสอนให้คว�มรู้แก่ผู้บังเกิดเกล้�ยัง  

ทำไม่ได้ “ทนไม่ได้ เบื่อ รำค�ญ” ดิฉันอย�กฝ�กถึงพวกลูกๆ ทั้งหล�ยลองคิดย้อนดูตนเอง

ว่� เคยปฏิบัติแบบไหนกับพ่อแม่? ยังไม่ส�ยเกินไป ลองทำอะไรดีๆ ให้ท่�นชื่นใจก่อนที่  

จะไม่มีโอก�สนะคะ 
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 “แม้ไม่ได้เห็นเราได้รัก แม้ไม่เห็นเราได้เชื่อ เราโลดเต้นด้วย ยินดีพระเจ้าข้า เราวางใจในพระองค์ 

พระผู้ช่วยให้รอด” เดือนนี้เดือนใหม่ สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่คิดถึงทุกลมหายใจ ไม่มีท่านผมไม่รู้จะเขียน

ให้ใครอ่าน ขอบคุณที่ติดตามคอลัมน์เป็นประจำครับ 

 เดือนนี้ไปภาคอีสานกัน ช่วงแล้งก็แล้งมาก ตามพยากรณ์อากาศที่เราๆ ท่านๆ ติดตามข่าวสารกัน

ทางสื่อต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ จ.อำนาจเจริญ “อจ” อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 585 กิโลเมตร มีพื้นที่ 

3,067,231 ตร.ม. เดิมขึ้นอยู่กับจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญได้รับจัดตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ พ.ศ. 2393 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2410 พระอมรอำนาจผู้ปกครองเมือง มาขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานี จะสะดวกในการ

ติดต่อกับราชการมากกว่า สถานที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว ได้แก่ แก่งต่างหล่าง อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน 

วัดถ้ำแสงเพชร วัดพระเหลาเทพนิมิตร พระมงคลมิ่งเมือง วนอุทยานดอนเจ้าปู่ อุทยานแห่งชาติ  

ภูสระบัว คำขวัญประจำจังหวัด “พระมงคลมิ่งเมือง แห่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตร 

พระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม” ต้นไม้ประจำจังหวัด คือ 

2 ก. ท่าข้าม ณ สามพราน

นานาอาชีพ
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ต้นตะเคียนหิน สินค้าพื้นเมือง ได้แก่ ผ้าไหม 

หมอนขิต หมอนขวาน ผ้าขาวม้า  

ชายรูปร่างล่ำสันคนที่ผมจะแนะนำเดือน

น้ีมีช่ือว่า ปีโอ บาคาร  วงศ์อนันท์  อายุ 64 ปี สมรส

กับนางสาวมาลัย   วงศ์เจริญ เมื่อปี 2519 แบบต่าง

คนต่างถือ มีลูก 4 คน คือ  เปโตร สุภชัย  วงศ์อนันท์

เรียนจบปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปาโล 

สุรเชษฐ์ วงศ์อนันท์ เรียนจบปริญญาตรีที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนคร

เหนือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ยอห์น บัปติสต์ 

ปริญญา  วงศ์อนันท์ เรียนจบปริญญาตรีวิทยาลัย

แสงธรรมจบปี 4 ที่นครปฐม ปัจจุบันเป็นครูที่

โรงเรียนสารสาสน์ และเทเรซาแห่งอาวิลลา ฐิติมา  

วงศ์อนันท์ กำลังเรียนท่ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา- 

ธิราช ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยครูโรงเรียนอาเวมารีอา

อำนาจเจริญ 

ปีโอ บาคาร เล่าให้ฟังว่า เคยเป็นเณรมี

กระแสเรียก แต่ไปไม่ถึงบาทหลวง แต่ไม่เป็นไรจึง

กลับมาคิดว่าจะส่งลูกทุกคนให้เดินตามรอยพ่อ  

ให้มีกระแสเรียกเป็นเณรและเณรี แต่ในที่สุด  

น้ำพระทัยของพระเจ้าก็โปรดให้ลูกทุกๆ คนได้  

เป็นฆราวาสที่ดีทั้งหมด ได้รับใช้พระเจ้าและ  

พระศาสนจักรได้เหมือนกัน ขอบพระคุณพระเจ้า

ที่ประทานความรัก และความเชื่อมาให้ครอบครัว

ด้วยดีเสมอมา ปีโอ บาคาร วงศ์อนันท์ ปัจจุบันอายุ 

64 ปี เกิดวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2492 อยู่บ้านเลขที่ 

82 หมู่ 7 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เป็นสัตบุรุษ

วัดแม่พระรับเกียรติขึ้นสวรรค์ (อำนาจเจริญ) เมื่อ

เรียนจบ ป.4 ขณะน้ันพ่อแม่เป็นชาวนาจนๆ ธรรมดา 

ก็ส่งเข้าบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ จ.สกลนคร สมัยนั้น

ที่มิสซังอุบลฯ ยังไม่มีบ้านเณร เรียนอยู่ที่นั่น 8-9 ปี 

ถึงช้ันลาตินิส (ลาตินิส คือผู้เรียนภาษาละตินปัจจุบัน

เรียกครูเณร) ทางบ้านเณรจะส่งให้ไปเรียนต่อที่

ปีนัง เพื่อนๆ ทำเรื่องขอพาสปอร์ตแต่ปีโอ บาคาร 

ไม่แน่ใจว่าจะสามารถเรียนต่อไปหรือไม่ อีกทั้ง  

ไม่แน่ใจว่ากระแสเรียกจะเป็นอย่างไร พระเลือกให้

มาถึงจุดนี้ก็ดีแล้ว  พระองค์คงมีพระประสงค์ให้

เป็นฆราวาส จึงขอลาออก ผันตัวเองไปเป็นครูที่

โรงเรียนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี คณะซาเลเซียน 

ได้เงินเดือนสมัยนั้น 640 บาท เพราะไม่มีวุฒิทาง

ครู สอนอยู่ได้ 2 ปี อธิการย้ายไปอยู่ อ.เบตง จ.ยะลา 

ท่านได้เห็นความต้ังใจในการทำงาน จึงชวนไปสอนท่ี

โรงเรียนถนอมศรีศึกษา พร้อมกับเพื่อนอีก 2 คน 

ในปี พ.ศ. 2514 อยู่ได้ปีเดียวทางบ้านเป็นห่วง เพราะ

ห่างไกลครอบครัวจึงกลับมาเป็นครูที่โรงเรียน  

ดอนบอสโกวิทยาอีกครั้ง  

ต่อมาปี พ.ศ. 2515 – 2518 ได้ลาออกไป

สอบบรรจุเป็นข้าราชการครูที่ จ.ยโสธร ตอนนั้นมี

วุฒิ พ.ม. จาก จ.ยโสธร ย้ายกลับเป็นครูที่   

จ.อำนาจเจริญ ในปีพ.ศ. 2525 และย้ายไปมาใน   

จ.อำนาจเจริญ 2-3 โรงเรียน ที่สุดขอเกษียณอายุ

ราชการก่อนเวลา เมื่ออายุ 55 ปี เนื่องจากสูงอายุ

แล้ว ได้รับเงินมา 7-8 แสนบาท จึงวางแผนชีวิต
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40-50 ตัว) ที่สำคัญเป็นสมาชิกหนังสืออุดมสาร – 

อุดมศานต์ ตั้งแต่ปี 2532 ถึงปัจจุบัน  

สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกัน  

ถ้วนหน้า มีสุขภาพดีตลอดทั้งปี ขอให้ทุกวันเป็น

วันแห่งการทำความดีและมอบความรักให้แก่กัน

และกัน พบกันใหม่เดือนหน้า สวัสดีครับ 

ใหม่ว่าจะยึดอาชีพเกษตรกร  สมัยน้ัน

รัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนปลูก

ยางพารา  จึงแบ่งเงินไปซื้อที่ดิน   

31 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา ในราคา 

220,000 บาท เพื่อปลูกยางพารา ส่วน

เงินท่ีเหลือ ก็ใช้ซ่อมแซมบ้านบ้าง และ

แบ่งไปลงทุนค้าขายโดยให้ภรรยา และ

ลูกๆ ดูแลกิจการ ใช้ช่ือร้านว่า “อำนาจ-

เจริญการเกษตร” ขายปุ๋ยและเคร่ืองมือ

การเกษตร ดำเนินกิจการมาจนถึง

ปัจจุบันนี้ และนอกจากเป็นเกษตรกร 

ทำนา ค้าขาย และทำสวนยางพาราแล้ว 

ยังมีเวลาทำงานให้พระคือเป็นสมาชิกสภาภิบาล

วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์อำนาจเจริญ เป็น

สมาชิกสภาภิบาลสังฆมณฑลอุบลราชธานีสมัยที่ 

2 (สมัยแรก ปี 2537-2540 สมัยที่ 2 พ.ศ. 2554 - 

ปัจจุบัน) เคยเป็นสมาชิกพลมารีย์ เปรสิเดียม   

แม่พระรับเกียรติยกข้ึนสวรรค์ ปัจจุบันลาพักเพราะ

ภารกิจ ธุรกิจรัดตัว ทำหน้าที่เป็นเลขาคูเรีย 2 ปี 

เป็นสมาชิกศิษย์เก่าสามเณรฟาติมา ท่าแร่ ซึ่งมีการ

ประชุมติดต่อกันมาทุกปีไม่เคยขาด ซึ่งเป็นโอกาส

ได้พบปะสังสรรค์เพื่อนๆ เป็นผู้อ่านบทอ่านในพิธี

บูชาขอบพระคุณ ปัจจุบันลดบทบาทให้ผู้อื่นด้วย

เหตุสูงวัย หูตาฝ้าฟาง ไม่คล่องแคล่วเหมือนก่อน 

เวลาว่างงานก็ภาวนาขอพระอวยพรให้มีสุขภาพ

แข็งแรง และภาวนาให้ผู้อื่นและผู้มีพระคุณเสมอๆ 

ไม่เคยขาดวัดวันอาทิตย์ ทั้งที่สวนยางห่างกันถึง 

16-18 ก.ม. นอกจากจะมีความจำเป็นเดินทางไป

โน่นไปน่ีบ้าง หน้าท่ีการงานของปีโอ บาคาร ปัจจุบัน

ที่เพิ่งได้พูดคุยกันมาสดๆ ร้อนๆ นะครับ หน้านาก็

ทำนาโดยอาศัยเพื่อนบ้านบ้าง จ้างเขาบ้าง ทำสวน

ยางพารา กรีดเองบ้าง มีลูกมาช่วยบ้าง นอกจากนี้ก็

ยังปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเอง เลี้ยง

ไก่ป่าไว้เป็นอาหารและจำหน่าย (ปัจจุบันมีประมาณ 
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พจนมาลา

       23 เมษ�ยน 2013 

คุณพ่อวรยุทธที่เค�รพรัก, 

 เช้�วันนี้ ซึ่งเป็นวันฉลองนักบุญยอร์ช องค์อุปถัมภ์ของผม ก็เลยถือโอก�สวอนขอท่�นนักบุญให้

คว�มกล้�ห�ญและกำลังใจแก่คุณพ่อ ไม่ว่�จะทำหน้�ที่ใดก็ต�ม 

 แต่หน้�ที่ที่คุณพ่อรับผิดชอบม�ยี่สิบกว่�ปีแล้ว ก็คือง�นสื่อส�รมวลชน ซึ่งดูเหมือนจะเป็นง�น  

ที่คุณพ่อชอบ และได้ทุ่มเทให้ด้วยคว�มเสียสละตลอดเวล�อันย�วน�น 

 ผมดีใจที่เร�ได้ทำง�นร่วมกันม�เป็นเวล�ช้�น�น ผมเกษียณก่อนคุณพ่อเล็กน้อย แต่ก็ยังส่งบทคว�ม

ให้กับก�รพิมพ์ค�ทอลิกของเร�คือ “อุดมส�ร” ตลอดม� เพร�ะส�ยเลือดนักสื่อส�รมวลชนจ�กบิด�ของผม 

ซึ่งเคยเป็น Editor ของหนังสือพิมพ์ Bangkok Chronicle น�นม�แล้ว และได้ทิ้งเลือดนักหนังสือพิมพ์ไว้

กับผมม�จนทุกวันนี้ 

 ผมต้องขอบคุณคุณพ่อที่ได้ริเริ่มโครงก�รหล�ยอย่�งในช่วงเวล�ที่คุณพ่อดูแลสื่อมวลชน โครงก�รซึ่ง

ยังคงดำรงอยู่ตลอดม�อย่�งมีประสิทธิภ�พ เป็นมรดกอันประเสริฐที่คุณพ่อฝ�กไว้กับสื่อมวลชนค�ทอลิกใน

ประเทศไทย เสียด�ยที่คุณพ่อต้องจ�กง�นที่คุณพ่อรักและได้ทุ่มเทพรสวรรค์ที่พระประท�นให้คุณพ่อเพื่อ

คว�มเจริญก้�วหน้�ของสื่อมวลชนค�ทอลิกตลอดม� 

 ถ้�จะกล่�วถึงสื่อมวลชนในเอเชีย ประเทศไทยเร�ก็ไม่น้อยหน้�ใคร แถมยังเป็นศูนย์กล�งในก�ร

จัดก�รประชุม, สัมมน� และธุรกิจของพระศ�สนจักรในเอเชียเกี่ยวกับสื่อมวลชน จนไปที่ไหน สื่อมวลชน

ค�ทอลิกในระดับโลกก็รู้จักประเทศไทยกันทั้งนั้น ทั้งหล�ยทั้งปวงนี้ คุณพ่อเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยให้ง�นได้

เดินก้�วหน้�ไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ 

ขอคุณพ่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อเจ้�หน้�ที่สื่อมวลชนค�ทอลิกของเร�ต่อไป ยินดีต้อนรับเข้�สู่

สม�คม “กิตติคุณ” ด้วยครับ ขอให้คุณพ่อมีสุขภ�พที่ดีตลอดไป 

 

อวยพรม�ในองค์พระคริสตเจ้�, 

พระสังฆร�ชยอร์ช ยอด พิมพิส�ร, 

พระสังฆร�ชกิตติคุณ สังฆมณฑลอุดรธ�นี 
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ภาพเคียงคำ
2 วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์

“ความศรัทธาที่ยาวนาน”

     แม่เป็นดั่งร่มไทรสายใยรัก  ให้พิงพักพึ่งพาและอาศัย

ใต้เงาแสงอ่อนนุ่มของพุ่มใบ  ศูนย์รวมใจลูกหลานอันร่มเย็น

    เก้าสิบเก้าปีผ่านยาวนานนัก  เป็นที่พักจวบถึงซึ่งหลานเหลน

หนักก็ผ่อนอ่อนโยนไม่โอนเอน ถือกฎเกณฑ์แบบอย่างทางเที่ยงตรง

    ก้าวเข้าสู่ขวบปีที่หนึ่งร้อย มากหรือน้อยปล่อยตามความประสงค์

เป็นไปตามครรลองของพระองค์ แม่ยังคงยึดมั่นหมั่นภาวนา

    อบรมลูกปลูกฝังทางความคิด เสริมชีวิตใส่ใจในเนื้อหา

สอนให้มีคุณธรรมความศรัทธา เป็นมารดาสุดยอดตลอดกาล

   

 ง�นวันโมทน�ขอบคุณในพระเมตต� โอกาสฉลอง 99 ปี  มารีอา จำารัส อุ้นวุ้น   (คุณแม่

ของซิสเตอร์ลำ�ยงค์ อุ้นวุ้น) สัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม แบบอย่�งชีวิตคริสตชนที่เปี่ยม

ด้วยคว�มรัก คว�มเชื่อ และคว�มศรัทธ�อันย�วน�น 
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สวัสดีน้องๆเด็กๆและเพื่อนสมาชิกสโมสรอุดมศานต์ที่น่ารักทุกคนพี่ป๋องเชื่อว่า
เดือนนี้มีน้องๆ หลายโรงเรียนที่ทยอยเปิดเทอมกันแล้ว “ต้องตื่นเช้ากันอีกแล้ว เฮ้!”
อย่างไรก็ดีขอให้โอกาสเปิดเทอมใหม่... ชั้นเรียนใหม่... หรือบางคนโรงเรียนใหม่... ก็
ให้“สู้สู้ตั้งอกตั้งใจขยันเรียนหนังสือ”โตขึ้นจะได้มีอนาคตที่งดงามมีอาชีพที่ฝัน
มีงานทำที่ดี แต่เหนือสิ่งอื่นใด “ต้องเป็นคนดี” เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ คุณปู่
คุณย่าคุณตาคุณยายด้วย‘อย่าดื้อ’นะครับ

โปรดทราบ!!!หากน้องๆที่สนใจที่จะสมัครเป็นสมาชิกสโมสรอุดมศานต์(สมาชิก
ใหม่)ก็สมัครกันเข้ามาได้เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและน้องๆทุกคนสามารถ
ส่งภาพ“ยิ้ม”มาร่วมสนุกได้ที่“ยิ้มยิ้มยิ้มจูเนียร์โฟโต้2013”พี่ป๋องยินดีต้อนรับ
ทุกรอยยิ้มครับ!!!อ้อ...รีบๆส่งมาร่วมสนุกกันเร็วๆนะ‘สวัสดีขอให้มีความสุขสนุก
กับการเรียนกันทุกๆคนนะครับ’บ๊ายบาย

ยิ้ม...ยิ้ม...ยิ้ม...จูเนียร์โฟโต้ โครงการ 2013 

 น้องๆ คนไหนมีภ�พสวยๆ ก็รีบส่งภ�พ “ย้ิม...ยิ้ม...ยิ้ม...” เข้�ม�ร่วม

สนุกกับท�งสโมสรอุดมศ�นต์ได้เลย เอ�แบบเห็นรอยยิ้มชัดๆ นะครับ

 พี่ป๋อง ขอขอบคุณอีกครั้งที่บรรด�คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และน้องๆ 

คอยสนับสนุนกิจกรรมนี้ ขอแสดงคว�มชื่นชมม� ณ โอก�สนี้ด้วยครับ และขอ

เชิญชวนให้ส่งภ�พ “ย้ิม...ยิ้ม...ยิ้ม...” ในปี 2013 เข้�ม�ร่วมกันอีกนะครับ...

 เมื่อส่งภ�พม�ร่วมสนุก อย่�ลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ และตั้งชื่อภ�พม�ด้วยก็จะดีม�กครับ

 ส่งไปที่ พี่ป๋อง สโมสรอุดมศานต์ ชั้น 8 

 อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นาคสุวรรณ (นนทรี 14) ถ.นนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา 

กทม. 10120   หรือส่งท�ง E-mail: udomsarn@gmail.com นะครับ

ชวนน้องคุย

รางวัลชมเชย
น้องณัฐมนเจ็งสืบสันต์น้องภูสิทธิ์สุดเสรี

น้องสุรสิทธิ์รัตนวิไลลักษณ์น้องกรณพัฒน์เอื้อมอังกูร
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 หลายวันก่อนพี่ป๋องได้รับสมุดมา 1 เล่ม สำหรับจดบันทึกการประชุม พี่
จึงเปิดดูและเห็นที่ปกสมุดด้านหลังนั้นมีข้อมูล ข้อความที่ดี เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
“อ่านหนังสือเตรียมสอบ”จึงขอเก็บจดจำนำมาแบ่งปันแก่น้องๆเด็กๆพี่เชื่อ
ว่าจะมีประโยชน์กับน้องๆบ้างไม่มากก็น้อย

5เคล็ดลับ“อ่านหนังสือเตรียมสอบ”
 (1.)  คนที่ชอบอ่านหนังสือเพียงคนเดียวมัก
จะเสียเปรียบ แต่คนที่อ่านเป็นกลุ่มมักจะได้เปรียบ
เนื่องจากการอ่านคนเดียวอาจเข้าใจไม่ตรงจุดหรืออาจ
จะอ่านไม่รู้เรื่อง ถ้าอ่านเป็นกลุ่มโอกาสที่อ่านผิดจุดจะ
น้อยกว่าและยังพอช่วยกันฉุดได้
 (2.) ควรอ่านหนังสือเองที่บ้านก่อน1รอบ
แล้วค่อยจับกลุ่มติว เสร็จแล้วกลับไปอ่านทบทวนเองที่
บ้านอีก1รอบ
 (3.) ผลัดกันติวใครเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด
ก็ให้เป็นผู้ติวและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
 (4.) ผู้ติวจะได้ทบทวนเนื้อหาและจะรู้ว่าตัวเองขาดอะไรบกพร่องอะไร
จากคำถามของเพือ่นทีส่งสยับางครัง้เพือ่นกส็ามารถเสรมิเตมิในบางจดุทีผู่ต้วิขาดหาย
ได้
 (5.)  การติวจะทำให้เกิดการแบ่งปันความคิด(Share)และเป็นการฝึก
‘วธิ’ีวชิาการทำงานรว่มกบัผูอ้ืน่และชว่ยพฒันาทัง้ดา้นIQ(ฉลาดทางความคดิ,เชาว)์
และEQ(ฉลาดทางอารมณ์)ได้เป็นอย่างดีถ้าอ่านแต่หนังสือเพียงอย่างเดียวก็อาจ
จะพัฒนาได้แค่IQเท่านั้น

พี่ป๋องเชื่อว่าน้องๆทุกคนรู้ดีว่าการเตรียมตัวเตรียมพร้อมหมั่นทดสอบ
ทำแบบฝึกหัดบ่อยๆขยันอ่านหนังสือเปิดตำรับตำรากันตั้งแต่เนิ่นๆย่อมดีกว่ารอ
ให้วันเวลาของการสอบใกล้เข้ามาแล้วค่อยมาเตรียมตัว เพราะเมื่อถึงเวลานั้นอาจจะ
อ่านทบทวนไม่ทันนะครับ
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 “มีเวล�สำ�หรับทุกสิ่ง” ขณะนี้เป็น

เวล�สำ�หรับทำ�อะไร? ไม่ใช่เวล�สำ�หรับ

ไปนอนหรือตื่นขึ้น เวล�สำ�หรับเล่น เวล�

สำ�หรับทำ�ง�น เวล�เล่นหัวและเวล�เอ�จริง 

หรือน้องๆ รู้ไหมว่� พระคัมภีร์บอกว่� มี

เวล�สำ�หรับทุกสิ่ง มีเวล�สำ�หรับกิจก�รต่�งๆ 

ภ�ยใต้ท้องฟ้� มีเวล�เกิด และเวล�ต�ย เวล�

ปลูก และเวล�ถอนสิ่งที่ปลูก เวล�รื้อทำ�ล�ย 

มีเวล�ก่อสร้�ง เวล�ร้องไห้และเวล�หัวเร�ะ เวล�ไว้ทุกข์และเวล�เต้นรำ� เวล�เงียบและเวล�พูด  

ดังนั้น ‘เวล�นี้’! สำ�หรับอะไรน้องๆ รู้ไหม?

 น้องๆ เคยพูดในเวล�ที่ต้องเงียบหรือปล่�? (อย่�งเช่นขณะอยู่ในห้องเรียน)... น้องๆ 

เคยทำ�บ้�นให้ยุ่งเหยิง เมื่อน้องๆ จะต้องช่วยคนอื่นจัดบ้�นให้น่�อยู่ไหม?... ขอให้น้องๆ จำ�

ไว้ว่� ‘มีเวล�สำ�หรับทุกสิ่ง’ ดังนั้นขอให้น้องๆ ทำ�สิ่งที่เหม�ะสมในเวล�ที่เหม�ะสมก็แล้วกัน  

อย่�ลืมจัดห�เวล�เพื่อหัวเร�ะบ้�งนะ เพร�ะพระเจ้�ทรงกระทำ�ให้ทุกสิ่งงดง�มต�มเวล�

 น้องๆ เด็กๆ ควรอ่�น ปัญญ�จ�รย์ 3:1-8 
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สมาชิกใหม่

 สวัสดีครับ...มาถึงช่วงของ “สมาชิกใหม่” …จุดประสงค์ของสโมสรฯ เพื่อให้น้องๆ 

ได้รู้จัก “เพื่อนใหม่” สโมสรฯ แต่หากต้องการรู้จักกันมากขึ้น แลกเปลี่ยนความคิด 

แบ่งปันประสบการณ์ ก็ขอให้ติดต่อผ่านทางโรงเรียนหรือสถาบันที่เพื่อนใหม่สังกัดนะครับ

น้องรุ่งอรุณ เกื้อกูล (อ๊อฟ) *3186*

เกิด : 29 พฤศจิก�ยน 2542

การศึกษา : โรงเรียนเซนต์เทเรซ� หนองจอก

วิชาที่ชอบ : คอมพิวเตอร์ เพร�ะชอบเล่นคอมพิวเตอร์

อนาคตอยากเป็น : บ�ทหลวง (พระสงฆ์) เพร�ะอย�กเป็นผู้แทนของ

พระเจ้�ในก�รประก�ศข่�วดี

เป็นคนมีนิสัย : ร่�เริง

สัตว์เลี้ยงที่ชอบ : สุนัข

ชอบใช้เวลาว่าง : ดู ทีวี ฟังเพลง ทำ�ก�รบ้�น

กีฬาที่ชอบ : บ�สเกตบอล

อาหารที่ชอบ : ข้�วมันไก่

ความสามารถพิเศษ : เล่นบ�สเกตบอล

อื่นๆ : -

น้องสุวัชรา มิตรประยูร  (จิจี้) *3187*

การศึกษา : โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพฯ

วิชาที่ชอบ : คณิตศ�สตร์ เพร�ะสนุกม�ก มีคว�มสุขม�ก

อนาคตอยากเป็น : หมอ เพร�ะช่วยคนให้พ้นทุกข์

เป็นคนมีนิสัย :  ดีม�ก ร่�เริง

สัตว์เลี้ยง : กระต่�ย

ชอบใช้เวลาว่าง : คิดเลข คิดโจทย์เลข ท่องสูตรคูณ ดูก�ร์ตูน

กีฬาที่ชอบ : ว่�ยน้ำ�

อาหารที่ชอบ : สเต็กปล�แซลม่อนร�ดซอสญี่ปุ่น ซุปผักโขม

ความสามารถพิเศษ : คิดโจทย์เลข

อื่นๆ : รำ�ไทย ร้องเพลง ว�ดรูปประกวด
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นาฬิกาข้างฝา
 
 สวัสดีค่ะน้องๆ ทุกคน เปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมคะ? ขยันตั้งใจ

เรียนกันด้วยนะคะ ฉบับนี้พี่อ้อยมีนิทานมาฝากชื่อเรื่อง “นาฬิกาข้างฝา” เรื่องมีอยู่ว่า 

 มีน�ฬิก�ข้�งฝ�อยู่เรือนหนึ่ง เป็นน�ฬิก�โบร�ณที่สวยง�มและสืบต่อกันม�รุ่นต่อรุ่น เหตุผล

ที่น�ฬิก�นี้ได้รับก�รส่งต่อกันม�จ�กรุ่นพ่อถึงรุ่นลูกไม่ใช่เพร�ะว่�มันสวยอย่�งเดียว แต่เป็นเพร�ะว่�

น�ฬิก�นี้เดินตรงต่อเวล�ม�ตลอดอีกด้วย 

 อยู่ม�วันหนึ่ง เข็มวิน�ทีเริ่มเบื่อกับหน้�ที่ของตน มันรู้สึกว่�ตัวเองเดินเร็วกว่�เข็มน�ที และ

เข็มชั่วโมง เข็มชั่วโมงก็โวยว�ยขึ้นม�บ้�งว่� แม้ว่�มันจะเดินช้�กว่� ก็ไม่ได้หม�ยคว�มว่�มันไม่ย�ก

ลำบ�ก เพร�ะเข็มชั่วโมงหนักกว่�เข็มวิน�ที จะให้ขยับทุกวิน�ทีมันก็ทำไม่ได้ เข็มน�ทีก็บอกว�่มันก็

ไม่เพรียวบ�งเหมือนเข็มวิน�ที แต่มันก็อย�กจะเพรียวบ�งบ้�ง เข็มทั้งส�มเถียงกันไปม� แล้วสุดท้�ย

ก็ตกลงกันว่�จะลองสลับหน้�ที่กันทำดู จะได้รู้ว่�ใครเป็นคนที่เอ�เปรียบใคร 

 เริ่มจ�กเข็มวิน�ทีลองสลับหน้�ที่กับเข็มน�ทีก่อน ทุกๆ วิน�ที เข็มน�ทีก็ต้องขยับ มันรู้สึก

เหนื่อยม�ก แต่เข็มวิน�ทีรู้สึกดีขึ้นที่มันไม่ต้องขยับตลอดเวล� วันนั้นเจ�้ของบ�้นเดินม�มองน�ฬิก�

เข�รู้สึกแปลกๆ สงสัยว�่ทำไมมันจึงเดินผิดเวล� เข�ไม่ส�ม�รถรู้ได้ว�่เข็มต่�งๆ กำลังสลับหน�้ที่กัน

ทำอยู่ เจ้�ของบ้�นเฝ้�มองสักพักแล้วก็ส่�ยหัวด้วยคว�มไม่เข้�ใจ 

 วันรุ่งขึ้นเข็มวิน�ทีก็สลับหน้�ที่กับเข็มชั่วโมง เข็มชั่วโมงต้องขยับตลอดเวล� ด้วยคว�มที่

ตัวมันเทอะทะม�กทำให้ก�รขยับทุกวิน�ทีช่�งลำบ�กจริงๆ ส่วนเข็มวิน�ทีก็สบ�ยกว่�เดิมอีก กว่�จะ

ขยับสักครั้งก็ต้องรอหนึ่งชั่วโมง มันเบื่อม�กจนหลับไป แล้วก็ลืมขยับตัวทำให้เวล�ของทุกๆ เข็มรวน

ไปหมด พอมันตื่นขึ้นม�ก็รีบเดินเพื่อชดเชยเวล�ที่มันงีบหลับไป  เจ�้ของบ้�นเฝ้�ดูน�ฬิก�เป็นวันที่

สองด้วยคว�มไม่เข้�ใจ เข�คิดว่�น�ฬิก�เสียแน่ๆ แล้ว ก็เลยเอ�น�ฬิก�ลงม�ดู แล้วลองเปลี่ยนถ่�น

แต่ก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้น น�ฬิก�ก็ยังคงเดินแบบต�มใจฉันต่อไป 

 อีกวันหนึ่งเข็มวิน�ทีกลับไปทำหน้�ที่ของมัน แต่เข็มชั่วโมงกับเข็มน�ทีลองสลับหน้�ที่กัน 

ด้วยคว�มที่ทั้งส�มเข็มสลับหน้�ที่กันไปม�ในช่วงส�มวันที่ผ่�นม� ต่�งคนก็ต่�งงง บ�งทีเข็มวิน�ทีก็

เดินไปซ้อนกับเข็มชั่วโมง ทำหน้�ที่เดียวกันคือทำหน้�ที่เข็มน�ที บ�งทีเข็มน�ทีก็ลืม มันเดินแบบที่

ตัวเองเคยเดินเป็นน�ที ต่�งคนต่�งมั่วกันไปหมด เจ้�ของบ้�นเห็นว่�น�ฬิก�เดินเพี้ยนม�หล�ยวัน

แล้ว เลยถอดน�ฬิก�ลงแล้วไปให้ช่�งซ่อม เจ้�เข็มน�ฬิก�ทั้งส�มก็ตกใจ เพร�ะรู้ตัวแล้วว่�เจ้�ของบ้�น

อ�จจะถอดถ่�นออก อ�จจะไม่แขวนน�ฬิก�บนผนังอีก ห�กพวกมันยังเดินกันมั่วๆ แบบนี้และไม่ทำ

หน้�ที่ของตนให้ดีที่สุด มัวแต่คิดว่�ตัวเองจะทำหน้�ที่ของคนอื่นได้ดีกว่� ซึ่งก็ไม่จริงสักหน่อย 

 ก่อนช่�งจะซ่อม เข็มทุกอันก็ตกลงใจว่�จะกลับไปทำหน้�ที่ของตัวเอง ก็เลยกลับม�  

ทำหน้�ที่อย่�งเดิม และเดินตรงเวล�อีกครั้ง เจ้�ของบ้�นจึงยังแขวนน�ฬิก�ไว้ต�มเดิม เข็มทั้งส�มก็

โล่งใจ และต่�งก็ทำหน้�ที่ของตนอย่�งดีที่สุด 

 จบแล้วค่ะน้องๆ แล้วน้องๆ ทุกคนละคะ? หน้าที่ของตัวเองคืออะไร และได้ทำอย่างดีที่สุด

หรือยัง? ทั้งหน้าที่ด้านการเรียน การเป็นคนดี การร่วมมิสซา และการสวดภาวนา ทุกคนได้ทำหน้าที่

ของตัวเองหรือยัง? แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ 

ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
2 พี่อ้อย
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 สำหรับ “กำลังใจ...จากเพื่อนถึงเพื่อน” ครั้งนี้นับเป็น ครั้งที่ 9 แล้ว...น้องๆ
เด็กๆ จะเห็นว่า “กำลังใจ” จากเพื่อนๆ ที่ส่งมาให้แก่กันและกันนั้น มีคุณค่า และ
มีความหมายจริงๆก็ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกๆสู้สู้นะครับ


น้องชนิดาภาต้องใจหิรัญ
 “หนูรู้สึกดีใจกับผลการตัดสินค่ะ แม้เวลาที่หนูไม่ติด
ลำดับ 1 ใน 3 หนูก็จะได้รับรางวัลชมเชยทุกครั้งค่ะ แต่ตอนที่
หนูได้ที่ 1หนูตื่นเต้นและดีใจมาก เพราะได้ตั้งใจทำออกมาให้ดี
ที่สุดค่ะ

สำหรับเพ่ือนๆคนไหนท่ียังไม่เคยส่งมาร่วมสนุกกับกิจกรรม
ของพ่ีป๋องก็ขอให้ส่งกันไปเยอะๆนะคะและอีกอย่างก็เป็นกิจกรรม
ดีๆของพระเพื่อนๆอาจจะได้รับรางวัลก็ได้ค่ะ”


น้องรัตติรุจิเรขรังสิมา
 “ผมพอใจมากครับ ถึงจะไม่ได้รางวัลผมก็พอใจเพราะได้
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ขอให้เพื่อนๆ ทุกคนมั่นใจในตัวเอง
และวาดภาพที่ตัวเองคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างดีนะครับ และขอให้
เพื่อนๆ ทุกคน มีความสุขในการวาดภาพ มุมเด็กศิลป์ นะครับ
แล้วผมจะคอยดูผลงานความคิดของเพื่อนๆนะครับ”

น้องศิรกราน ไกรสะอาด
 “รู้สึกดีใจ และภูมิในตนเองทุกครั้งที่ได้มีส่วนร่วมกับ
สโมสรอุดมศานต์ แม้ก่อนหน้านี้จะไม่ได้ที่ 1 ก็ตาม และไม่ได้
คิดมาก่อนเลยว่าจะได้รับรางวัลนี้ ตอนนี้รู้สึกมีความสุขมากๆ เลย
และจะพยายามอีกต่อๆไป

ขอฝากถึงเพื่อนๆ ว่าแม้วันนี้จะวาดรูปหรือระบายสีไม่ค่อย
เก่งแต่วันข้างหน้าหากเรามีความพยายามที่จะฝึกฝนในการวาด
รูปหรือระบายสีให้เก่ง ก็เชื่อว่าจะทำให้ผลงานดีขึ้น และดีขึ้นกว่า
เดิมไปเรื่อยๆสู้สู้นะคะ”

กำลังใจ...จากเพื่อนถึงเพื่อน
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มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ“พระเยซูเจ้ารักเราทุกคน”
ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

 (หมดเขตรับผลงานวันที่5มิถุนายน2013)

มุมเด็กศิลป์
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เพียงเธอห่วงใยใส่ใจวัยเยาว์
2 นู๋ฉวย

ในเดือนพฤษภ�คมนี้ คณะกรรมก�ร

ค�ทอลิกเพ่ือคริสตชนฆร�ว�ส แผนกเย�วชน 

จะจัดสัมมน�จิตต�ภิบ�ลและทีมประส�นง�น

เย�วชน ระหว่�งวันที่ 20–23 พฤษภ�คม  

ณ ศูนย์อภิบ�ลด้�นสังคม บ้�นพรตะวัน   

อ.ตะกั่วป่� จ.พังง� ในหัวข้อ “จงไปสั่งสอน

นานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา” (มธ 28:

19) ซึ่ง เป็นหัวข้อที่สมเด็จพระสันตะ-

ปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงมอบให้กับ 

เย�วชนโลก พระสันตะป�ป�ทรงท้�ท�ย

เย�วชนอีกว่� ก�รประก�ศหม�ยถึงก�รนำข่�วดีแห่งคว�มรอดไปสู่ผู้อื่นและทำให้พวกเข�ทร�บว่� 

ข่�วดีนี้คือองค์พระเยซูคริสตเจ้�เอง เมื่อเร�ได้พบพระองค์  ทร�บว่�พระเจ้�ทรงรักเร�ม�ก และ

พระองค์ทรงช่วยให้เร�รอดพ้น  เร�จะมีคว�มรู้สึกว่�ไม่ใช่เพียงแต่อย�กเท่�นั้น แต่นั่นเป็นคว�ม

จำเป็นที่เร�จะต้องทำให้พระเจ้�เป็นที่รู้จักสำหรับผู้อื่นด้วย ดังนั้นพระจิตทรงเรียกร้องให้เร�   

“ละตัวเอง” และ “ออกไป” เพื่อทำก�รประก�ศพระวรส�ร เย�วชนที่รัก จงปล่อยให้พลังแห่ง

คว�มรักของพระเจ้�นำท�งเธอ  ให้คว�มรักนั้นเอ�ชนะคว�มโน้มเอียงที่อย�กอยู่แต่ในโลกลำพัง

ของเธอ กับปัญห�ของเธอ และกับนิสัยเดิมๆ ของเธอ  จงกล�้ที่จะ “ก้�วออก” จ�กตนเองเพื่อ  

ที่จะ “ออกไป” ห�ผู้อื่น เพื่อที่จะแสดงให้ผู้อื่นเห็นหนท�งที่จะได้พบปะกับพระเจ้� 

เพ่ือให้ง�นอภิบ�ลเด็กและเย�วชนเป็นหน่ึงเดียวกับพระศ�สนจักรส�กล ท�งคณะกรรมก�ร

ค�ทอลิกเพ่ือคริสตชนฆร�ว�ส แผนกเย�วชน จึงนำหัวข้อพระวรส�รท่ีสมเด็จพระสันตะป�ป�เบเนดิกต์  

ที่ 16 ทรงมอบไว้ให้กับเย�วชนโลกนี้ ม�ปรับใช้กับกระบวนก�รค่�ยผู้นำเย�วชนค�ทอลิกระดับ

ช�ติ ครั้งที่ 30 ณ สังฆมณฑลสุร�ษฎร์ธ�นี ระหว่�งวันที่ 16–22 ตุล�คม 2013 โดยให้เย�วชน  

ละตนเอง และออกไปห�ผู้อื่น ร่วมชีวิตกับพี่น้องต่�งคว�มเชื่อ เพื่อพวกเข�จะได้มีโอก�สนำ  

คว�มรักของพระเจ้�ไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยชีวิตที่เป็นพย�นถึงคว�มรักของพระคริสตเจ้�  

และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของค่�ยผู้นำเย�วชนค�ทอลิกระดับช�ติที่ตั้งใจไว้ จึงจัด

ให้ก�รสัมมน�จิตต�ภิบ�ลและผู้ประส�นง�นเย�วชนครั้งนี้ เป็นโอก�สให้จิตต�ภิบ�ลเย�วชน ทีม  

ผู้ประส�นง�น รวมทั้งอ�ส�สมัครที่จะไปช่วยง�นในค่�ยผู้นำเย�วชนฯ จะได้มีโอก�สศึกษ�และ  

เรียนรู้ง�นอภิบ�ลด้�นสังคมของสังฆมณฑลสุร�ษฎร์ธ�นี อีกทั้งเพื่อเรียนรู้และเข้�ใจกระบวนก�ร

สัมผัสชีวิต ด้วยก�รไปอยู่ร่วมชีวิตกับพี่น้องคริสตชนและพี่น้องต่�งคว�มเชื่อ และเพื่อสร้�งเสริม

มิตรภ�พอันดีระหว่�งผู้ทำง�นเย�วชนทุกคน ให้เกิดคว�มเป็นน้ำหน่ึงใจเดียวกัน และสร้�งเครือข่�ย

ประส�นคว�มร่วมมือในก�รทำง�นเย�วชนร่วมกัน 

คำภ�วน�ของท่�น จึงเป็นอีกหนึ่งพลังชีวิตที่ผลักดันให้ง�นอภิบ�ลเด็กและเย�วชนจะได้

บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกหล�นเด็กและเย�วชน ซึ่งจะเป็นอน�คตที่ดีของ

พระศ�สนจักรและของช�ติต่อไป 
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 “มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่� มนุษย์มิได้ดำ�รงชีวิตด้วยอ�ห�รเท่�นั้น แต่ดำ�รงชีวิตด้วย 

พระว�จ�ทุกคำ�ที่ออกจ�กพระโอษฐ์ของพระเจ้�” (มธ 4:4) และ “ก�รไม่รู้พระคัมภีร์ คือก�รไม่รู้จัก

พระคริสตเจ้�” (นักบุญเยโรม) ...น้องๆ เด็กๆ ต้องท่องจำ�ทั้งสองประโยคนี้ให้ขึ้นใจ นะครับ

สำ�หรับเกมฯ ครั้งนี้อย�กให้น้องๆ ช่วยกันค้นห�จุดต่�งที่มีอยู่ใน 2 ภ�พนี้ รวม 10 แห่ง 

ใครค้นพบครบแล้ว รีบส่งม�ร่วมสนุกชิงร�งวัลกันนะครับ
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ECCLESIASTES : ปัญญาจารย์

l เราพูดกับพระเจ้าคือคำาภาวนา เราอ่านพระคัมภีร์คือฟังพระวาจาของพระองค์ l

Chapter 17 
Why? 

 
Tom: “Harry, can you help me answer 
questions that Dick asked me?” 
Harry: “What are they? I am curious to 
know.” 
Tom: “Here it is:- why are some wicked 
persons praised even after their death? 
Harry: “This is because most wicked 
persons are usually rich, powerful and 
respectable, that’s why they were mostly 
praised by their dependents, otherwise, 
no.” 
Tom: “Harry, Dick also me, why were 
the wicked, many a time, not punished 
but rewarded and strange enough the 
righteous were punished instead? Dick 
can’t understand all this. Could you give 
him an appropriate answer?” 
Harry: “I think the best answer is that 
you tell dick to read the Ecclesiastes, 
chapter 8, 12&13 thoughtfully. It may 
help him understand better” 
 No.12 A sinner may commit a 
hundred crimes and still alive. Oh yes, I 
know what they say: If you obey God, 
everything will be all right. 
 No.13 But it will not go well for 
the wicked. Their life is like a shadow 
and they will die young, because they do 
not obey God. 
Tom: “That’s something understandable! 
Thanks, Harry.” 
 

บทที่ 17 
ทำไม ? 

 
ทอม  “คุณแฮร์รี่ กรุณ�ช่วยผมตอบคำถ�ม
ของคุณดิ๊กหน่อย เข�ถ�มผมหล�ยคำถ�มจังเลย” 
แฮร์รี ่ “เอ้�ว่�ม� ผมอย�กจะรู้นัก” 
ทอม “มีดังนี้ครับ คุณช่วยตอบดีๆ นะคุณ 
แฮร์รี่ ทำไม? คนเลวๆ ทั้งๆ ที่ต�ยไปแล้วก็ยังมี
คนสรรเสริญเยินยอ” 
แฮร์รี่ “โธ่ ของง่�ยๆ ก็เพร�ะคนเลวคนนั้น 
มีเงิน เม่ือมีเงินก็มีอำน�จ เม่ือมีอำน�จก็มีคนเค�รพ
นับถือ ก็เพร�ะยังงี้แหละพวกที่ เคยได้รับก�ร
อุปก�ระช่วยเหลือเมื่อตอนพวกเข�ยังมีชิวิตอยู่ 
จึงเยินยอสรรเสริญ ไมใช่ใครอื่นไกลที่ไหนหรอก” 
ทอม “แฮร์รี่ คุณดิ๊กยังถ�มอีกว่� ทำไมหนอ 
คนเลวๆ บ่อยครั้งน่�ถูกลงโทษแต่กลับไม่โดน   
ผู้บริสุทธิ์กลับรับกรรมแทน คุณดิ๊กเข�บอกว่�เข�
ไม่เข้�ใจจริงๆ คุณแฮร์รี่ช่วยห�คำตอบเหม�ะๆ 
ให้หน่อยได้ไหม” 
แฮร์รี่ “บอกคุณดิ๊กให้อ่�นปัญญ�จ�รย์ บทที่ 8 
ข้อ 12 และ 13 นี่คือคำตอบที่เหม�ะสมที่สุด แต่
ต้องอ่�นแบบพินิจพิจ�รณ�ถึงจะเข้�ใจ” 
 ข้อ 12 “คนบ�ปอ�จประกอบอ�ชญ�- 
กรรมร้อยคร้ัง แต่แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ จริงซิ ข้�พเจ้�
ทร�บเข�พูดกันอย่�งไร ถ้�ท่�นยำเกรงพระเจ้� 
ทุกสิ่งก็จะเรียบร้อยดี” 
 ข้อ 13  “คนชั่วห�เป็นดังนี้ไม่ ชีวิตเข�
เป็นประดุจเง� จะต้องต�ยแต่อ�ยุน้อย เพร�ะไม่
ยำเกรงพระเจ้�” 
ทอม “แหมค่อยยังชั่วหน่อยพอเข้�ใจได้บ้�ง 
ขอบคุณครับ คุณแฮร์รี่”  

2 Sor Assadong

ชวนคิดชวนอ่าน
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จดหมายจากผู้อ่าน
2 นาย ป.ณ. สาธุฯ

 

 

ตอบ คุณอันเดร สุรชัย ชัยวิเชียร 

     ประก�รแรก ผมคิดว่�สมัยก่อน เร�มีพระสงฆ์น้อยไงครับ ก�รโยกย้�ยจึงทำบ่อยไม่ได้เรียกว่�

กำลังคนไม่พอ พระสังฆร�ชจึงได้แต่ให้พระสงฆ์ประจำวัดนั้นๆ เป็นเวล�น�น พอม�ในสมัย

ปัจจุบัน คงเนื่องม�จ�ก 

 1. เร�มีพระสงฆ์ม�กขึ้น ก�รสลับสับเปลี่ยนหน้�ที่จึงมีกำลังคนพอที่จะทำได้ในรอบว�ระ 5 ปี 

 2. เมื่อมีพระสงฆ์ม�กขึ้น คว�มแตกต่�งท�งคว�มส�ม�รถของพระสงฆ์แต่ละองค์เพื่อคว�ม

เหม�ะสมกับเนื้อง�นก็ย่อมมีหล�กหล�ย จำเป็นที่จะต้องมอบหม�ยง�นที่เหม�ะสมกับคว�ม

ส�ม�รถที่แตกต่�งเหล่�นั้น 

 3. เมื่อมีพระสงฆ์ม�กขึ้น ก็เปิดโอก�สให้บ�งคนได้ไปรับก�รศึกษ�ต่อเพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้ 

หรือเปิดโอก�สให้พระสงฆ์บ�งองค์ได้พักภ�รกิจฟื้นฟูชีวิตจิตของพวกท่�น 

 4. เร�มีเนื้อง�นม�กขึ้น  ถ้�เร�สังเกตดูดีๆ หล�ยหน่วยง�นของพระศ�สนจักรไม่เคยมีในสมัย

ก่อนเมื่อ 20-30 ปีก่อน เพิ่งจะม�มีในช่วงหลังนี้เอง เช่น คณะกรรมก�รค�ทอลิกเพื่อผู้เดินท�ง

ท�งทะเล คณะกรรมก�รค�ทอลิกเพื่อศ�สนสัมพันธ์ และเพื่อคริสตศ�สนจักรสัมพันธ์ หรือคณะ

กรรมก�รค�ทอลิกเพื่อสื่อส�รสังคมและไอที ฯลฯ 

 แต่ในกรณี “ลุ้นกันทุกปี” ก็อ�จเป็นอ�ก�รของสัตบุรุษที่เข�มีคว�มรักต่อพระสงฆ์ประจำวัด

ของเข� ในส่วนของพระสงฆ์ ก็คงจะมีอ�ก�รอยู่บ้�งเหมือนกันไม่ม�กก็น้อย แต่พระสงฆ์ทุกองค์ 

ท่�นจะต้องพร้อมที่จะไปในที่ที่พระสังฆร�ชเห็นว่�เหม�ะสมอย่�งนอบน้อมโดยไม่มีอะไรโต้แย้ง

เพร�ะท่�นรับศีลบวชม�เป็นพระสงฆ์ก็เพื่อทำสิ่งนี้คือ เป็นผู้ร่วมง�นและช่วยเหลือพระสังฆร�ช

ด้วยคว�มนบนอบ มองในแง่ดี “ลุ้นทุกปี” กลับกล�ยเป็น ความกระตือรือร้นในชีวิตพระสงฆ์ 

สวัสดี คุณ ปณ.สาธุฯ ที่นับถือ 

 ดูเหมือนสัตบุรุษแต่ละวัดให้คว�มสนใจกันม�กขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของ “ก�รโยกย้�ยพระสงฆ์  

เข้�รับตำแหน่งหน�้ที่” หรือก�รสลับปรับเปลี่ยนหน�้ที่ของพระสงฆ์ในแต่ละปี แต่ละว�ระ และผม

เองก็เป็นคนหนึ่งที่ติดต�มเรื่องร�ว-คว�มเป็นไปต่�งๆ ในแวดวงของพระศ�สนจักรด้วยเหมือนกัน  

 ผมจำได้ว่� คุณพ่อ(พระสงฆ์) สมัยก่อนเข�อยู่ที่วัดของผมม�น�นม�กๆ น�นจริงๆ แต่

ม�ในสมัยนี้ก็เห็นมีข่�วก�รโยกย้�ยพระสงฆ์กันทุกปี  เรียกว่� “ลุ้นกันทุกปี” ว่�คุณพ่อเจ้�วัด หรือ

คุณพ่อปลัดจะถูกย�้ยไปอยู่วัดอื่นหรือเปล�่ จึงอย�กทร�บเหมือนกันว�่ จริงๆ แล้ว การโยกย้าย

พระสงฆ์ มีวาระกี่ปี? และดูจากความเหมาะสมกันอย่างไร แล้วพระสงฆ์บ�งองค์ที่ต้องไปเรียน

ต่อเมืองนอกในด้�นต่�งๆ นั้นดูจ�กคว�มเหม�ะสมจ�กสิ่งใด หรือมีกฎเกณฑ์อย่�งไร ผมรบกวน

ขอให้คุณ ปณ.ส�ธุฯ ช่วยตอบแบบ “พื้นๆ” ให้พอเข้�ใจได้ในระดับหนึ่งก็ยังดีครับผม 

อันเดร สุรชัย  ชัยวิเชียร 
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และการไม่ยึดติดในตัวบุคคลของบรรดาสัตบุรุษ เป็นสีสันในข่�วพระศ�สนจักรค�ทอลิกเร�

ให้ติดต�มไม่น้อย ติดต�มข่�ววัดว�อ�ร�ม ก็นับว่�ไม่เลวใช่ไหมครับ 

 คร�วนี้ม�ตอบประเด็นเรื่อง “การโยกย้ายพระสงฆ์มีวาระกี่ปี” ก็แล้วแต่สังฆมณฑลว่�มี

ข้อกำหนดอย่�งไร บ�งสังฆมณฑลก็ว�ระละ 5 ปี บ�งพื้นที่เช่น ไปทำง�นบนดอยกับพี่น้อง

กลุ่มช�ติพันธุ์ (ช�วเข�) ก็น�นหน่อย เพร�ะกว่�จะฝึกพูดภ�ษ�ได้ กว่�จะคุ้นเคยกับพื้นที่ภูเข�

เผ่�ดอย  ได้ข่�วว่�พวกทำง�นอยู่สื่อมวลชนค�ทอลิกประเทศไทย คุณพ่อผู้อำนวยก�รที่เพิ่งจะ

ได้ย้�ยไป อยู่ทำหน้�ที่ม�ตั้ง 22 ปี (โอ้อะไรจะป�นนั้น !)  

 ประเด็นสุดท้�ยที่บอกว่� “ดูจากความเหมาะสมกันอย่างไร” แต่ละสังฆมณฑลจะมี 

ผู้ช่วยพระสังฆร�ชฝ่�ยต่�งๆ ครับ หนึ่งในฝ่�ยเหล่�นั้นก็คือ “ฝ่�ยบุคล�ภิบ�ล” หรือฝ่�ยบุคคล

นั่นเอง ในฝ่�ยก็จะมีคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ก�รโยกย้�ยหน้�ที่ต�มคว�มเหม�ะสมกับบุคลิก 

คว�มส�ม�รถและอ�วุโสของแต่ละคนให้เข้�กับทุกวัดทุกหน่วยง�นที่จะย้�ยคุณพ่อไปทำง�น 

เมื่อพิจ�รณ�ได้แล้วก็เสนอต่อพระสังฆร�ช และที่นี้ในพระสังฆร�ชก็มีพระจิตเจ้�ประทับอยู่เต็ม

เปี่ยม พระสังฆร�ชอ�ศัยพระจิตเจ้�ก็จะอนุมัติหรือสับเปลี่ยนต�มแต่พระจิตเจ้�ในพระสังฆร�ช

เห็นเหม�ะสม  ก�รส่งใครไปศึกษ�ต่อต่�งประเทศก็ดูจ�กคว�มถนัดของคุณพ่อแต่ละท่�น ดู

ประวัติก�รศึกษ�ของคุณพ่อแต่ละท่�นตั้งแต่บ้�นเณรใหญ่ก่อนรับศีลบวชเรื่อยม� ดูวัยวุฒิ ที่

สำคัญแต่ละสังฆมณฑลต้องมีวิสัยทัศน์ว่�สังฆมณฑลของตนควรก้�วหน้�ไปท�งไหน  ยังมี  

เนื้อง�นใดที่ต้องส่งเสริมให้เข้มแข็ง หรือจะส่งใครไปเรียนเพื่อมาเป็นอาจารย์สอนในบ้าน

เณรใหญ่ก็มิใช่เพียงแค่เห็นว่าเขาหัวดี เรียนเก่งเท่านั้น แต่ต้องดูด้วยว่าเขามีความเป็นครู

บ้างหรือไม่ ไม่ใช่เรียนเก่งท่องจำได้แต่สอนไม่เข้าใจ ไม่มีวิชาครูในชีวิตก็อาจจะไม่เหมาะ

ที่จะมาสอนเรียนแก่สามเณรใหญ่ เขาอาจสอนด้วยแบบอย่าง สอนด้วยการเขียนหนังสือ  

(ถ้าเขาเขียนได้) หรือเป็นนักวิชาการค้นคว้าซึ่งก็ต้องนำมาเสนอต่อสังคมอยู่ดี  

 เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพียงแค่ไปศึกษ�ต่อต่�งประเทศเท่�นั้น แต่ยังมีคว�มเหม�ะสมที่จะส่งไปฟื้นฟู

ชีวิตสงฆ์ เพร�ะเมื่อเร�เป็นพระสงฆ์ไปน�นๆ บ�งทีก็ต้องรับก�รอบรมต่อเนื่อง หรือไปฟื้นฟู

จิตใจให้มีอะไรใหม่ๆ ในชีวิตเป็นแรงบันด�ลใจ แล้วใครละที่ต้องไป  อันนี้ก็เป็นฝ่�ยบุคล�ภิบ�ล

นั่นแหละครับหรือเป็นพระสังฆร�ชที่จัดก�รเรื่องเหล่�นี้  บ�งทีสัตบุรุษไม่เข้�ใจก็มักจะถ�มกัน

ว่� “อ�ยุป่�นนี้แล้ว ทำไมยังต้องไปเรียน ไปเรียนอะไร?” นั่นละครับเข�เรียกว่� ไปรับก�รอบรม

ต่อเนื่อง เพร�ะบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เคยตรัสไว้ว่� “การอบรม

ต่อเนื่องเป็นเครื่องหมายแห่งการซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์” 
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2 ภัศม์

“พระเยซูเสด็จสู่สวรรค์”

 1.จะอยู่หรือจะไป

มีอะไรให้หวนหา

เลยลับหรือกลับมา

มีค่าพอให้รอไหม

 เพราะอยู่แบบจริงอยู่

จึงรับรู้ผู้อยู่ใกล้

ทุกเมื่อมีเยื่อใย

ให้คำานึงคิดถึงกัน

 2.วันนี้พระเยซู

เสด็จสู่สรวงสวรรค์

สาวกวิตกพลัน

ไฉนพระจะร่ำาลา

 พระเยซูอธิบาย

ให้ผ่อนคลายหายกังขา

พระบุตรไปพระจิตมา

พระบิดากำาหนดการณ์

 อย่ามัวกลัวและท้อ

จงสานต่อพระวรสาร

พระจิตจะบันดาล

งานแพร่ธรรมยังดำาเนิน

  25 พฤษภาคม 2001

จากหนังสือ รวมบทกลอนของภัศม์ “ก้าวเดินอย่าเกินก้าว”
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