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อันเนื่องมาจากปก

พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่  16  ประจำาปี 2013 

เดือนมิถุนายน

เพื่อให้นานาชาติมีวัฒนธรรมการเสวนา การรับฟังและเคารพซึ่งกันและกันเป็นจริง

วิสัยทัศน์  ประชากรของพระเจ้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความรัก แสวงหา ติดตามและประกาศพระเยซูคริสตเจ้า 

พันธกิจ พระศาสนจักรในประเทศไทยมุ่งอุทิศตนฟื้นฟูชีวิตให้สนิทกับพระคริสตเจ้าโดยอาศัยพระวาจาและ 

 ศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นหนึ่งเดียวร่วมมือและแบ่งปันซึ่งกันและกัน แสวงหาคุณค่าพระอาณาจักรในบริบท  

 สังคม เสวนาฉันพี่น้องกับผู้มีความเชื่ออื่น ประกาศพระเยซูคริสตเจ้า และเป็นประจักษ์พยาน  

 ด้วยการดำเนินชีวิตเรียบง่าย รักและรับใช้ปวงชน โดยเน้นผู้ยากไร้ 

วัตถุประสงค์ 
; เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่าง พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสทั่วไป

; เพื่อเสนอข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี บทวิจารณ์ที่มีคุณค่าต่อชีวิตตามจิตตารมณ์พระวรสาร

; เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในด้านศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

ปกหน้า  

พระมารดาและพระบุตรและบรรดานักบุญ  

วาดโดย : เบอาโต อันเยลิโก (เกิดที่ฟิเรนเซ ค.ศ. 1395 – สิ้นใจที่กรุงโรม ค.ศ. 1455) 

เทคนิก : สีฝุ่นบนแผ่นไม้ 

 ภาพเก็บรักษาอยู่ที่หอศิลป์แห่งชาติอัมบรีอา เปรูเจีย อิตาลี ภาพวาดสีฝุ่นและ

ผงทองคำ บนแผ่นไม้ฉากหลังพระแท่นของเบอาโต อันเยลิโก เล่าเรื่องพระมารดาและ

พระบุตร มีทูตสวรรค์ถือมงกุฎดอกไม้มาถวายให้ทั้งสองพระองค์ และพระบุตรทรงถือ

ผลทับทิม พร้อมด้วยนักบุญที่นับถือของคริสตชนท้องถิ่น ภาพนี้ยังคงมีลักษณะศิลปะ

แบบโกธิค และอยู่ในยุคเรอเนสซองส์ 

 

ปกหน้าใน  

นักบุญอันตนแห่งปาดัว และนักบุญเปโตร 

วาดโดย : บอนีฟาซีโอ เวรอนเนเซ (วาดก่อนปี ค.ศ.1543)  

เก็บรักษาไว้ ณ ห้องแสดงภาพ อาคาเดมีอา เวนิส อิตาลี 

 นักบุญอันตนแห่งปาดัว เป็นนักบวชคณะฟรังซิสกัน สิ้นใจที่ปาดัว ค.ศ. 1231 

ท่านเป็นนักเทศน์ทำให้คนกลับใจท่ัวตูลูส บรีเว มองท์เปลิเย และตักเตือนการเอาเปรียบ  

คนยากจนของบรรดาเศรษฐี คืนความยุติธรรมแก่สังคม ใครๆ ก็ไปสวดขอท่านช่วย

เวลาทำของหายไปแล้วอยากหาให้พบ ก็เพราะมีเรื่องเล่าในชีวิตของท่านว่า ครั้งหนึ่ง

หนังสือสวดทำวัตรของท่านหายไป (โดยถูกหยิบฉวยไปโดยโนวิสมือดีคนหนึ่ง) ท่าน

วิงวอนขอต่อพระเป็นเจ้า ที่สุดโนวิสนั้นกลับใจเอาหนังสือสวดมาคืนแก่ท่าน 
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ภาพพิมพ์โลหะ

โดย : กุสตาฟ โดเร
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ใครคือเพื่อนบ้านของเรา
       	 (ลูกา	10:25-37)
 นิทานเปรียบเทียบเรื่อง “ชาวสะมาเรียใจดี” นับเป็นนิทานเปรียบเทียบของ 

พระเยซูเจ้าที่สมบูรณ์แบบทั้งในด้านคำสอนทางจริยธรรม และทางด้านวรรณกรรมเรื่องหนึ่งใน

พระคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่ 

 ในด้านคำสอนทางจริยธรรม พระเยซูเจ้าทรงต้องการตอบคำถามของนักกฎหมายที่มา

จับผิดพระองค์เขาถามว่า “ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร” พระเยซูเจ้าทรงถาม

เขากลับว่า “แล้วในฐานะที่เขาเป็นนักกฎหมายในธรรมบัญญัติมีเขียนว่าอย่างไร ท่านอ่านว่า

อย่างไร” เขาตอบอย่างถูกต้องโดยอ้างข้อความในหนังสือกฎหมายสองเล่ม “ท่านจะต้องรัก  

องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดกำลัง และสุดสติปัญญาของท่าน”   

(ฉธบ 6:5) “ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (ลนต 19:18)  พระเยซูเจ้าตรัสกับ

เขาว่า “ท่านตอบถูกแล้ว จงทำเช่นนี้แล้วจะได้ชีวิต” แต่นักกฎหมายผู้นั้นเขายังต้องการจับผิด  

พระเยซูเจ้าอีกเพื่อดูว่าพระองค์จะตีความคำว่า “เพื่อนบ้าน” กว้างขวางหรือคับแคบเหมือน  

ชาวยิวทั่วๆ ไปที่ทำกันหรือไม่ พระเยซูเจ้าจึงทรงเล่านิทานเปรียบเทียบเพื่อสอนจริยธรรมและ

การตีความคำว่า “เพื่อนบ้าน” สรุปได้ 3 ประการคือ 

 1. ลืมเรื่องในอดีตที่เคยบาดหมางใจกัน 

 2. ตรงเข้าช่วยเหลือทันทีไม่ว่าเขาจะเป็นใคร เชื้อชาติ สีผิว หรือศาสนาใด 

 3. หวังดีต่อไปในอนาคต 

 ในด้านวรรณกรรม นิทานเปรียบเทียบเรื่องนี้พระเยซูเจ้าทรงนำเอาความบาดหมางใจ

ระหว่างชาวสะมาเรียและชาวยิว ซึ่งชาวยิวเป็นผู้ดูถูกดูแคลนชนชาวสะมาเรียมาเป็นพื้นฐานทาง

ด้านจิตใจเพื่อดำเนินเรื่อง จึงก่อเกิดความสะเทือนใจและชัดเจนในคำตอบอย่างยิ่ง เพราะชาวยิว

ด้วยกันเองยังไม่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเพียงเพราะเห็นแก่ตัวว่าหากช่วยแล้วแตะต้องเลือด เขากลัว

ว่าตนเองจะมีมลทินผิดข้อกฎบัญญัติในกฎหมาย จึงละเลยเรื่องมนุษยธรรม แม้จะเป็นชาวยิว

ชาติเดียวกัน แต่ชาวสะมาเรียที่ชาวยิวดูถูกดูแคลนกลับตรงเข้าช่วยเหลือโดยมิได้คิดถึง  

ความเจ็บช้ำน้ำใจที่ตนเคยได้รับจากชาวยิว มีเพียงสิ่งเดียวคือ “มนุษยธรรม” ของความเป็น

เพื่อนมนุษย์ 

 ...ข้าแต่พระเจ้า นิทานเปรียบเทียบอันทรงพลังและสูงค่าทางวรรณกรรมมาจาก 

พระโอษฐ์ฉับพลันทันที อันเป็นพระปรีชาญาณแห่งพระจิตเจ้าผู้ประทับในองค์พระบุตร ขอ

พระองค์โปรดสอนให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความคับแคบและอคติทางเชื้อชาติ สีผิว ความเชื่อ แต่

เข้าใจดังที่พระองค์ทรงสอนว่า “ทุกคน” คือ “เพื่อนบ้าน” ที่เราต้องรักเหมือนรักตัวเราเอง 

ขุมทรัพย์
พระคัมภีร์2013
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ทักทาย

ยินดีต้อนรับ
 วันนี้ขอเริ่มทักทายท่านผู้อ่านด้วยคำว่า “ยินดีต้อนรับ” คำนี้ถ้าเราเป็นผู้พูดก็เปรียบ

เสมือนเราเป็นเจ้าบ้านเปิดประตูทักทาย ผู้มาเยี่ยมมาเยือน ถ้าเราเป็นผู้ฟังก็เหมือนคำที่เรารู้สึก

อุ่นใจ เมื่อผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ ให้ความอบอุ่นกับเราด้วยถ้อยคำที่อบอุ่น คำว่ายินดีต้อนรับ  

ถ้าบรรยากาศแบบไทยๆ มักตามมาด้วยคำว่า “ทำตัวตามสบาย...เหมือนบ้านตัวเองเลยนะครับ” 

 พื้นที่ที่คนๆ หนึ่งใส่ความรู้สึกรับรู้ว่าที่นี่คือบ้าน เขาคงสบายใจที่จะเดินไปไหนในบ้าน

หลังนี้ได้อย่างสบายใจ คงเข้าออกห้องโน้นห้องนี้ได้อย่างสบายกาย คงผ่อนพักจับจองพื้นที่  

ในบ้านได้อย่างไม่เคอะเขิน ผู้คนในใต้ชายคาบ้านหลังเดียวกันคงมอบมิตรภาพจากรอยยิ้ม การ

เอาใจใส่ ความผูกพัน ขวัญและกำลังใจ รวมทั้งกิจกรรมที่ทำร่วมกันประดามีคงเกิดขึ้นเพื่อ

ความก้าวหน้าของแต่ละคน เขาเหล่านั้นคงดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อใครคนใดคนหนึ่ง

อาจต้องล้างลาจากบ้านหลังนี้ไป คนในบ้านก็คงรอคอยการกลับมาของเขาอย่างใจจดใจจ่อ เพื่อ

ร่วมผ่านคืนวันอย่างมีความสุขเช่นเดิม นี่คือเรื่องราวในบ้าน ความรู้สึกที่มีต่อบ้าน และความ

มั่นคงปลอดภัยที่บ้านได้มอบให้กับคนๆ หนึ่ง  

 ยินดีต้อนรับสู่บ้านที่มีชื่อว่าอุดมศานต์ บ้านที่มีห้องต่างๆ มากมาย สำหรับความรู้ 

สำหรับความเข้าใจ สำหรับความคิดเห็น สำหรับเด็กๆ สำหรับผู้ใหญ่ สำหรับเยาวชน สำหรับ

ครอบครัว สำหรับความบันเทิง สำหรับโลกแห่งงานศิลปะ สำหรับความคิดเห็น และสำหรับ

ประสบการณ์ที่ถ่ายทอดร่วมกัน ฯลฯ ห้องแต่ละห้องยังคงอยู่ แต่วันเวลาที่พัฒนาและจากความ

ก้าวหน้าของโลกที่หมุนไป  และสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มาเติมเต็มยุคสมัยเป็นต้นสื่อและ

เทคโนโลยี  ย่อมส่งผลต่อบ้านหลังนี้ให้ทาสีและปรับแต่งพื้นที่เหล่านั้นให้สด ใหม่ ร่วมสมัย  

เช่นกัน ดังนั้นอุดมศานต์โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม (ซึ่งมีวันสื่อมวลชนสากล) เตรียมพบกับ

การขยับปรับเปลี่ยนกันอีกครั้ง ในบ้านหลังเดิม ซึ่งป้ายยินดีต้อนรับยังแขวนไว้อยู่เช่นเดิม  

 ส่วนฉบับนี้พบกับความเชื่อที่เราอาจจะไม่เคยมีคำถาม แต่เมื่อมีคำถามเราจะตอบเรื่อง

เหล่านี้อย่างไร “นพวาร ศรัทธาหรือการต่อรอง?” สำรวจศรัทธากันอีกสักครั้ง ภายใต้มุมมอง

หลากหลาย แต่ยึดหลักการคือคำสอนของพระศาสนจักร และอีกเรื่องราวประดามี พร้อมจัด

เตรียมไว้ให้ท่านผู้อ่านได้สัมผัส 

 ยินดีต้อนรับสู่บ้านอุดมศานต์ ทำตัวตามสบาย ทุกห้อง (คอลัมน์) เปิดพร้อมแล้ว   

เชิญทัศนา... 

บรรณาธิการบริหาร	
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คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

สกู๊ป

 

 

นพวาร
ศรัทธาหรือการต่อรอง?
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 ชั้นวางหนังสือของร้านสื่อเปาลีเน สำนักสื่อใหญ่ เป็นคณะนักบวชที่มีงานแพร่ธรรมหลักๆ 

คืองานสื่อมวลชนหลายสาขาในประเทศฟิลิปปินส์ เราสามารถพบกระดาษแผ่นเล็กๆ บางๆ ออกแบบ

คล้ายๆ กันโดยมีคำว่า “NOVENA” หรือภาษาไทยแปลว่า “นพวาร” อยู่ทุกแผ่น แม้รูปพระจะ

แตกต่างกันไป มีตั้งแต่รูปพระเยซู นักบุญ ผู้ตั้งคณะต่างๆ  มวลศรัทธา และกองทัพความเชื่อ  

เหล่านั้น ทำให้ผมหวนระลึกถึงถิ่นเกิด  

 นพวาร ภาษาศาสนาที่เราเข้าใจทันที อันหมายถึงการสวดภาวนาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 9 

วันติด พร้อมบทรำพึงต่างๆ  คนไทยรู้จักดีสำหรับการทำนพวารบางอย่าง เช่น แม่พระนิจจานุเคราะห์ 

ช่วงเป็นสามเณรผมเคยทำ 9 วันสำหรับเตรียมพระคริสตสมภพ เคยทำหรือมีส่วนร่วมบ้างกับนพวาร

พระหฤทัย เมื่อเป็นเจ้าอาวาสผมเคยได้เห็นหนังสือนพวารนักบุญโยเซฟ และเคยจัดแปลและจัดพิมพ์ 

นพวารของพระนามพระเยซู และนพวารของนักบุญร็อค ฯลฯ ผมคิดว่ามีเงื่อนไขบางประการอย่าง

เบ็ดเสร็จที่ฝังอยู่ในหัวของเราคือ ต้อง 9 วันต่อเนื่องและเมื่อทำดังนี้ พระจะให้ในสิ่งที่เราวอนขอ 

 เมื่อความศรัทธาถูกผูกด้วยเงื่อนไข เมื่อน้ำพระทัยของพระเหมือนถูกต่อรอง ครานี้เห็นทีจะ

ต้องฟังความรอบด้านเพื่อให้เกิดความเชื่อที่มีความรู้ การไตร่ตรองที่มีเหตุผล และคำตอบเพื่อให้เรา  

คริสตชนไทยมีวุฒิภาวะทางความเชื่อ ผมและหัวหน้ากองบรรณาธิการ ได้เวลาพาทุกท่านไปคลำทาง

หาคำตอบกันแล้วครับ 

 

คุณพ่ออันตน วาลแซ็กกี้  

เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม  

 

คำสอนเรื่องการสวด 9 วัน เป็นมาอย่างไรในศาสนาคริสต์ เริ่มมาจาก

ไหน เพื่ออะไร? 

เราคงคุ้นเคยกับนพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์ และนพวาร  

ศุกร์ต้นเดือน แต่จริงๆ แล้วนพวารยังมีอีกหลายแบบ พ่อจึงขอแบ่งปัน

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนพวาร 

คำว่านพวาร (novena) มาจากคำว่า novem ในภาษาละติน ซึ่งแปลว่า 9 ดังนั้นนพวาร 

คือ 9 วันแห่งการภาวนาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งการภาวนาส่วนตัว และการภาวนาพร้อมกับชุมชน เพื่อรับ

พระพรพิเศษจากพระเจ้า 

นพวารแตกต่างจากอัฐมวาร หรือ 8 วันแห่งการฉลองซึ่งต่อเนื่องจากวันสมโภชสำคัญ   

(ปัจจุบันในปฏิทินพิธีกรรม  มีเพียงวันสมโภชคริสตสมภพและสมโภชปัสกาที่มีอัฐมวาร) เพราะ  

อัฐมวารเป็นการฉลองที่อยู่ในปฏิทินพิธีกรรม แต่นพวารซึ่งปกติทำก่อนการฉลองถือเป็น 

กิจศรัทธาและไม่อยู่ในปฏิทินพิธีกรรม นพวารถือได้ว่าเป็นสามเท่าของตรีวาร (3x3=9) 9 วันที่

แม่พระและบรรดาอัครสาวกภาวนาพร้อมกันที่กรุงเยรูซาเล็ม ตามคำสั่งของพระเยซูเจ้า เพื่อ  

รอคอยการเสด็จมาของพระจิตเจ้า (ระหว่างวันที่พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ และวันที่พระจิตเจ้าเสด็จ
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ลงมา ซึ่งเป็น 9 วันพอดี) เป็นรูปแบบจากพระคัมภีร์ของ

นพวาร “บัดนี้ เรากำลังจะส่งพระผู้ที่พระบิดาทรงสัญญาไว้ 

(พระจิตเจ้า) มาเหนือท่านทั้งหลาย เพราะฉะนั้น ท่านจง

คอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะได้รับพระอานุภาพจากเบื้องบน

ปกคลุมไว้” (ลก 24:49) และขณะที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมโต๊ะ

กับอัครสาวก พระองค์ทรงกำชับว่า “อย่าออกจากกรุงเยรู-

ซาเล็ม แต่จงคอยรับพระพรที่พระบิดาทรงสัญญาไว้ ดังที่

ท่านได้ยินจากเรา ยอห์นทำพิธีล้างด้วยน้ำ แต่ภายในไม่กี่วัน 

ท่านจะได้รับพิธีล้างเดชะพระจิตเจ้า” (กจ 1:4-5) และ   

“ทุกคนร่วมอธิษฐานภาวนาสม่ำเสมอเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

พร้อมกับบรรดาสตรี รวมทั้งมารีย์พระมารดาของพระเยซูเจ้า 

และพี่น้องของพระองค์ (กจ 1:14) 

นพวารในตอนแรกไม่ได้ใช้เพื่อเตรียมตัวสำหรับ

วันสมโภชสำคัญ แต่ได้ใช้เป็นช่วงเวลาแห่งการไว้ทุกข์ ซึ่ง

ชาวกรีกและชาวโรมันเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ในสมัย

โบราณ มีความคุ้นเคยที่จะถือ 9 วันในการไว้ทุกข์ พร้อม

กับมีการฉลองพิเศษในวันท่ี 9 หลังจากความตายหรือหลังจาก

การฝังศพ การปฏิบัติเช่นนี้ถูกนำมาใช้โดยคริสตชนด้วย 

แต่ในรูปแบบที่แตกต่างจากการปฏิบัติของคนต่างศาสนา 

นพวารท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการสวดภาวนาเป็นพิเศษ

เพื่อจะได้รับพระหรรษทาน หรือเป็นการเตรียมสมโภชที่

สำคัญปรากฏเป็นครั้งแรกในตอนต้นของสมัยกลาง ซึ่ง  

เริ่มต้นในประเทศฝรั่งเศสและสเปน เป็นการเตรียมสมโภช

พระคริสตสมภพโดยใช้เวลา 9 วัน เลข 9 เปรียบเหมือนการ

ที่พระเยซูเจ้าอยู่ในครรภ์ของแม่พระเป็นเวลา 9 เดือน มี

เอกสารของกระทรวงพิธีกรรมของสันตะสำนัก ในปี 2002 

เกี่ยวกับกิจศรัทธาต่างๆ และพิธีกรรม เกี่ยวกับนพวาร

คริสต์มาส ว่าควรทำพิธีกรรมทำวัตรเย็นอย่างสง่า ตั้งแต่  

วันที่ 17-23 ธันวาคม นพวารเพื่อเตรียมการฉลองยัง  

เกี่ยวเนื่องกับวันฉลองของแม่พระและนักบุญซึ่งกระทำโดย

ชุมชนที่มีความศรัทธาต่อแม่พระและนักบุญองค์อุปถัมภ์ 

เพื่อขอให้พวกท่านวอนขอพระเจ้าเพื่อพวกเขา  
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ทำไมต้อง 9 วัน น้อยกว่านี้ หรือมากกว่า

นี้ได้ไหม แล้ว 9 วัน ถ้าไม่ต่อเนื่องจะได้

หรือไม่ อย่างไร?  

นพวาร หมายถึง 9 วัน ถ้าเป็น

จำนวนอื่นเช่น 3 หรือ 8 ก็ไม่เรียกว่านพวาร 

แต่จะมีชื่อเรียกอื่น คือ ตรีวาร และอัฐมวาร  

ที่มาว่าทำไมต้องเป็น 9 วันก็ได้ตอบไว้ใน  

ข้อแรกแล้ว และควรทำต่อเนื่องกันจนครบ 

เพื่อจะได้เป็นนพวาร 

 

ความคิดเห็น...เรื่องนี้ควรส่งเสริมต่อไป 

หรือไม่ควรส่งเสริม แนวโน้มทำให้เช่ือหรือ

งมงายมากกว่า 

นพวารไม่ใช่พิธีกรรม และไม่ควร

นำไปรวมกับพิธีกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธี

บูชาขอบพระคุณหรือพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ แต่ก็มีการนำเอาพิธีนพวารไปรวมกับพิธีบูชา

ขอบพระคุณ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรส่งเสริมและอาจจะสร้างความเชื่อที่ผิดๆ ให้แก่สัตบุรุษ เพราะ

โดยแท้จริงแล้ว พิธีบูชาขอบพระคุณเป็นสุดยอดของการถวายบูชาและการอธิษฐานภาวนา

ต่อพระบิดาเจ้า โดยผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้า ไม่จำเป็นต้องหาสิ่งใดมาเสริมเติมแต่งให้มี

ความสมบูรณ์มากไปกว่านี้  

การทำพิธีนพวารจึงควรทำแยกต่างหากจากพิธีบูชาขอบพระคุณ ต้องไม่ถือว่า  

นพวารเป็นพิธีกรรมหรือการสวดภาวนาทางการของพระศาสนจักร แต่เป็นความศรัทธา

เฉพาะกลุ่มหรือบุคคล ซึ่งหากไม่ขัดต่อหลักคำสอนของพระศาสนจักร ก็สามารถสวดนพวาร

ได้ตามที่เห็นเหมาะสม  

ข้อมูล หรือข้อสังเกตเกี่ยวกับนพวาร 

 บนแผงเอกสารนพวารอันหลากหลายร่วม 50 แบบขึ้นไป ผมมีข้อสังเกตดังนี้ 

 1. บทรำพึงชีวิตของพระเยซูเจ้า เริ่มกันตั้งแต่ก้าวแรกถึงสิ้นพระชนม์ ไปต่อจน

กลับคืนชีพกันเลย 

 นอกจากความหลากหลายของนพวารที่เราพบเห็นแล้ว เรายังพอสังเกตได้ว่า   

นพวารมีครอบคลุมทั้งชีวิตของพระเยซูเจ้าตั้งแต่นพวารพระนามของพระเยซูเจ้า นพวาร

ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ นพวารพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล นพวารพระเยซูเจ้าผู้รักษา 
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(นพวารพระหฤทัย) นพวารพระเยซูเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อ

เรา นพวารพระเยซูเจ้าผู้เมตตา (พระเมตตา) ฯลฯ อาจจะพอ

สรุปได้ว่า นพวารเหล่านี้เหมือนเรากำลังรำพึงชีวิตของพระเยซู-

คริสตเจ้าผู้มีชีวิตเป็นแบบอย่างหลักแห่งการเจริญชีวิตคริสตชน 

 2.  นักบุญมากันครบครัน 

 ผมคิดว่าคงมีการทำนพวารมากมาย ซึ่งเป็นนพวาร

ของนักบุญนั้นๆ อาทิ นพวารนักบุญโยเซฟ นพวารที่เกี่ยวกับ

นักบุญที่เป็นสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้า นักบุญยอห์น นักบุญ

เปโตร นักบุญเปาโล นักบุญท่ีเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักร 

นักบุญองค์ใหญ่องค์น้อย และแม้กระท่ังนักบุญท่ีพระสันตะปาปา

องค์ใหม่ทรงเลือกเป็นพระนามของพระองค์ นพวารนักบุญ  

ฟรังซิสอัสซีซี 

 3.  ความเชื่อท้องถิ่นก็ไม่น้อยหน้า 

 นพวารที่เกี่ยวกับความเชื่อท้องถิ่นในที่นี่ผมกำลัง

หมายถึงประเทศฟิลิปปินส์ ซ่ึงมีความเช่ือบางอย่างท่ีมีเอกลักษณ์

และคงเอกลักษณ์ ดังนั้นเราจึงพบนพวารแบล็คนาซารีน   

(พระเยซูเจ้าแบกไม้กางเขน ) นพวารซานโตนิโย นพวารนักบุญ

และบุญราศีท้องถิ่น หรือแม้กระทั่งนพวารแม่พระสายประคำ

แห่งมาน็อก นพวารแม่พระองค์อุปถัมภ์ผู้แสวงบุญแห่งกีอาโป 

เป็นต้น 

 4.  บุญราศีก็มีนพวารนะครับ 

  ผมยังมีโอกาสได้เห็นนพวารบุญราศี เช่น นพวาร

บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ท่ี 2 นพวารบุญราศี

คุณแม่เทเรซา นพวารบุญราศีเจมส์ อัลเบริโอเน (อันนี้อาจเป็น

เพราะเป็นบุญราศีผู้ก่อตั้งคณะนักบวชเปาลีเน) 

 5.  นพวารแม่พระมาจากวันฉลองสำคัญของพระ-  

นาง 

 นพวารที่เกี่ยวกับแม่พระ มักมาจากวันฉลองของ  

แม่พระเป็นเกณฑ์ เช่น แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ นพวาร

แม่พระราชินีแห่งสวรรค์ แม่พระนิจจานุเคราะห์ 

 6.  ยอดฮิตนพวาร (สำรวจจากความหลากหลายของ

เอกสาร) 

 ถ้าจะลองจัดอันดับท็อป 3 ได้ สำหรับเอกสารนพวาร 

ผมขอเรียงลำดับตามจำนวนเอกสารที่มีจำนวนมาก และดูมี

ความหลากหลาย น่าจะเรียงได้ดังนี้  
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 อันดับหนึ่ง ได้แก่ นพวารพระเมตตา  

 อันดับสอง ได้แก่ นพวารพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 

 อันดับสาม ได้แก่ นพวารนักบุญโยเซฟ  
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คุณพ่อจิตตพล ปลั่งกลาง, C.Ss.R.   

พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ 

 เป็นเวลากว่าห้าสิบปีแล้ว ที่ทุกๆ วันอังคารผู้คนจำนวน

หลายพันมารวมกันที่เทเรซิน่า ประเทศบราซิล ทุกวันพุธผู้คน

เรือนแสนคนมาชุมนุมกันที่มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ทุกวันเสาร์

ท่ีสิงคโปร์ผู้คนหลายพันมาชุมนุมกัน สำหรับเก้าวันในเดือนมิถุนายน

หลายพันคนที่วัดของคณะในประเทศไอร์แลนด์ ในประเทศ  

โปแลนด์มีผู้คนแห่กันไปที่สักการสถานของคณะพระมหาไถ่ตาม

เมืองต่างๆ อะไรที่ได้นำชนต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา จำนวนมาก

จากหลากหลายประเทศเหล่านี้มารวมกัน คำตอบคือ กิจกรรม

พิเศษที่คณะพระมหาไถ่ได้แสดงออกจนเป็นที่รู้จักกันในนามพิธี

นพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ 

 

วิวัฒนาการของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพิธีนพวารแม่พระ 

 พิธีนพวารแม่พระ (นพวาร หรือ novena มาจากภาษาละติน novem ซึ่งมีความหมายว่า 

เก้า) ไม่ใช่สิ่งใหม่ในธรรมประเพณีของคาทอลิก ซึ่งก็มีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์ซึ่งบันทึกเรื่องราว

ของการภาวนาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเก้าวันของคริสตชนยุคแรกพร้อมกับพระนางมารีย์ มารดาของ

พระเยซูเจ้า เพื่อรอคอยการเสด็จมาของพระจิตเจ้าในวันเปนเตกอสเต (กจ 1:14) 

 ในอาณาจักรเนเปิลสมัยของนักบุญอัลฟอนโซนั้น พิธีนพวารได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

ในหนังสือพระสิริรุ่งโรจน์แด่แม่พระ (The Glories of Mary) นักบุญอัลฟอนโซได้ให้คำแนะนำอย่าง

พิเศษถึงวิธีการแสดงความศรัทธาต่อแม่พระ ตามธรรมเนียมของคณะ นพวารเป็นส่วนหนึ่งของ  

กิจศรัทธาต่อแม่พระ โดยเฉพาะในวันฉลองแม่พระที่สำคัญ 

 คณะพระมหาไถ่มีหน้าที่ในการอภิบาลในรูปแบบของพิธีนพวารอย่างสม่ำเสมอ ในปี 1937 

คุณพ่อเจมส์ คีน ได้นำพิธีนพวารมาใช้ในรูปแบบใหม่โดยไม่จำเป็นต้องทำติดต่อกันเก้าวัน โดยเริ่มที่

วัดแม่พระมหาทุกข์ที่ชิคาโก และยังได้มีนพวารแด่แม่พระมหาทุกข์อย่างสม่ำเสมอด้วย วิธีการนี้  

คณะพระมหาไถ่แขวงบัลติมอร์ได้นำมาปรับใช้และค่อยๆ แผ่ขยายไปทั่วโลก 

 หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ในเดือนมกราคม ปี 1949 คณะพระมหาไถ่ในสิงคโปร์ได้เริ่ม

จัดพิธีนพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์ คนนับพันไปร่วมพิธีนี้ทุกวันเสาร์ รวมไปถึงคนที่ไม่ใช่คาทอลิก

และคนต่างศาสนาจำนวนมากด้วย จนพื้นที่ทั้งหมดในเขตนั้นถูกเรียกว่า Novena และยังมีสถานี

รถไฟใต้ดินในเขตนั้นโดยเฉพาะด้วย 

 ในปี 1931 มิสยินเคาสตี้ ซึ่งเป็นฆราวาสได้ทำรูปพระมารดานิจจานุเคราะห์ขึ้นและมอบ

เป็นของขวัญแก่ชาวฟิลิปปินส์ ระหว่างสงครามรูปนี้ได้รับความเสียหายเกือบหมดและได้รับการบูรณะ

ขึ้นใหม่พร้อมๆ กับการเริ่มพิธีนพวารในฟิลิปปินส์ คุณพ่อลูอิส โอเลรี่ ผู้ได้สร้างวัดบาคลารัน 

หลังใหม่ นำเสนอว่า นพวารเป็น “พันธกิจที่จะคงอยู่ตลอดไป” 

 เรื่องราวของพิธีนพวารที่ไอร์แลนด์ก็น่าสนใจ ในเดือนตุลาคม 1943 พระสงฆ์คณะ  

พระมหาไถ่สององค์คือ คุณพ่อคีแนนและคุณพ่อเมแกน ทั้งสองเป็นจิตตาภิบาลของกองทัพสหรัฐที่
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ประจำการอยู่ที่ไอร์แลนด์เหนือถูกเรียกตัวกลับมายังคณะที่โคลนาร์ด ในไอร์แลนด์ คุณพ่อเมแกน

บอกกับคุณพ่ออธิการบ้านคือคุณพ่อเรแกนเกี่ยวกับการนำพิธีนพวารเทิดเกียรติแม่พระมาฟื้นฟู

ขึ้นใหม่ คุณพ่อเรแกนก็นำเรื่องนี้ไปบอกคุณพ่อเคอร์ เจ้าคณะในเวลานั้น ซึ่งท่านก็เห็นชอบกับ

การทำพิธีนพวาร ดังนั้นพิธีนพวารจึงเกิดขึ้นทุกสัปดาห์ในโคลนาร์ด ดันเดลค์ และลิเมอริค ทั้งยัง

มีการฉลองประจำปีซึ่งเริ่มด้วยพิธีนพวารก่อนเป็นเวลาเก้าวัน 

 ความศรัทธาต่อแม่พระได้รับการส่งเสริมจากการประกาศข้อความเชื่อเรื่องการเข้าสู่

สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของแม่พระในปี 1950 และปีแม่พระในปี 1954 และผลจากเหตุการณ์

นี้ทำให้พิธีนพวารประสบความสำเร็จอย่างมาก ในช่วงต้นของทศวรรษ 1970 คุณพ่อวินเซนต์  

คานาวัค ได้มุ่งความสนใจโดยอุทิศชีวิตให้กับนพวารเก้าวันก่อนการเฉลิมฉลอง ภายใต้การนำ

ของคุณพ่อ มีคนมาร่วมพิธีนพวารในลิเมอริค เพิ่มจาก 4,000 คน ในนพวารสองรอบ ในเดือน

มิถุนายน 1971 เป็น 23,000 คน ในนพวารเก้ารอบในเดือนมิถุนายน 1976 และในปี 1981 

คุณพ่อชาวไอริชผู้ขับเคลื่อนพิธีนพวารได้รับวิดีโอทักทายจากสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น 

ปอล ที่ 2 ซึ่งในเวลานั้นมีคนมาร่วมพิธีนพวาร 24 รอบ คุณพ่อกล่าวว่า พิธีนพวารเป็นการ 

แพร่ธรรมรูปแบบใหม่ของคณะพระมหาไถ่ ซึ่งเน้นกลุ่มคนในเมือง 

 

รูปแบบ 

 พิธีนพวารทั่วโลกมีรูปแบบเหมือนกัน ต่างกันแค่บางครั้งมีพิธีมิสซา บางครั้งก็ไม่มี มี

การขับร้องบทเพลง มีการสวดภาวนา มีคำภาวนาวอนขอและคำขอบพระคุณของที่ประชุม และมี

การเทศน์ บางครั้งพิธีนพวารยังรวมเข้ากับพิธีศีลอภัยบาป ศีลเจิมคนไข้ และมีพิธีพิเศษสำหรับ

เด็กและเยาวชน 
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ภาพสะท้อนทางเทววิทยาบางประการ 

 นพวารแม่พระมีพื้นฐานอยู่บนประสบการณ์ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับ ‘ความชื่นชมยินดี

และความหวัง, ความเศร้าโศกและความเจ็บปวดของมนุษย์ในช่วงเวลาของเรา’ ซึ่งสังคายนา

วาติกันครั้งที่ 2 ได้กล่าวไว้และพระศาสนจักรได้นำเสนอ ในการร่วมพิธีนพวารแม่พระ ประชากร

จะได้ยินความชื่นชมยินดีและความโศกเศร้าของพวกเขาที่ถูกอ่านทางคำเสนอวิงวอนและคำ  

ขอบพระคุณต่อแม่พระ และบ่อยครั้งในบทเทศน์ 

 นพวารแม่พระเป็นการทำให้ชีวิตคริสตชนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา “ด้วยว่าการเป็นคริสตชน 

นั้นไม่ได้เป็นผลมาจากการเลือกทางจริยธรรมหรือความคิดที่เลิศหรู แต่เป็นการที่คนๆ หนึ่งได้

เผชิญหน้ากับเหตุการณ์จนได้รับชีวิตที่มีประสบการณ์ใหม่และทิศทางที่มั่นคงแน่วแน่” (สมเด็จ

พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16) คณะพระมหาไถ่พยายามทำให้การเผชิญหน้านี้ง่ายขึ้น โดย

ตระหนักว่าสำหรับคนจำนวนมาก นพวารแม่พระเป็นทางเดียวที่พวกเขาจะมีความสัมพันธ์กับ

ศาสนา 

 นพวารแม่พระเป็นการสอนคำสอน สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ตรัสอย่าง

ตรงไปตรงมาว่าคำสอนเป็นความพยายามของพระศาสนจักรที่จะสร้างศิษย์ เพื่อช่วยให้ทุกคนเชื่อ

ว่าพระเยซูเจ้าคือพระบุตรของพระเจ้า เพื่อความเชื่อที่พวกเขาจะได้ทำให้เขามีชีวิตในพระนามของ

พระองค์ คำสอนเป็นการให้ความรู้ ให้คำแนะนำแก่พวกเขาในชีวิตเพื่อพวกเขาจะได้ร่วมมือกัน

สร้างพระกายของพระคริสตเจ้า พิธีนพวารไม่ใช่แค่การรักษาหรือเพื่อความสบายใจ แต่เป็นเรื่อง

ของพันธกิจการแพร่ธรรม มิติของพิธีนพวารเกี่ยวข้องกับการศึกษาความเชื่อและยังเป็นการทำให้

ประชาชนตระหนักถึงภารกิจที่ได้รับเมื่อรับศีลล้างบาปในการออกไปเยียวยารักษาโลก 

 พิธีนพวารแม่พระเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการกลับใจ พิธีนพวารแม่พระพูดถึงความฝันของ

มนุษย์ในการปรับปรุงพัฒนาตัวให้ดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งมีที่มาจากการวอนขอ การกลับใจ 

จึงเป็นกระบวนการ เก้าวันของพิธีนพวารเป็นการรอคอยเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง มีบางคน  

บอกว่าเมื่อพวกเขาร่วมพิธีนพวารเก้าวันเสร็จแล้ว พวกเขาพบว่ามีความแตกต่างจากวันแรกของ

พิธีนพวาร บ้างก็ได้พบเสรีภาพ เมื่อพวกเขาเปิดใจวอนขอโดยให้พระเจ้าเป็นผู้ตอบสนองตาม  

พระประสงค์ของพระองค์ 

ที่มา: Lexicon of Redemptorist Spirituality โดย Fr. Robert McNamara, C.Ss.R. 

แปลและเรียบเรียงโดย Servus Dei 

 

ผมเชื่อว่าคริสตชนไทยนั้นมีความรักต่อแม่พระเป็นอย่างมาก พวกเราถูกปลูกฝังให้

แสดงออกถึงความรักความศรัทธาต่อแม่พระในกิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการสวด  

สายประคำ การไปร่วมพิธีนพวารแม่พระ การไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันฉลองต่างๆ ที่  

เกี่ยวกับแม่พระ ฯลฯ จึงกล่าวได้ว่า แม่พระอยู่ในหัวใจของคริสตชนคนไทยเสมอมา บรรดา  

ผู้ศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนจักรได้ให้มุมมองเกี่ยวกับแม่พระที่น่าสนใจไว้มากมาย ซึ่งผมขอนำมา

แบ่งปันให้กับผู้อ่านดังนี้ 

 “พระนางมารีย์ได้ร่วมในการไถ่กู้ของเราด้วยพระสิริรุ่งโรจน์อันล้นเหลือต่อพระเจ้าและ

ด้วยความรักอันมากล้นต่อมวลมนุษย์ องค์พระผู้เป็นเจ้าได้กำหนดไว้ว่า ไม่มีผู้ใดจะได้มาซึ่ง
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ความรอดนอกจากผ่านทางการวิงวอนของพระนาง” – นักบุญอัลฟอนโซ มารีย์ เดอ ลีโกวรี 

 “เราได้เข้าไปหาพระนางก็เพียงเพราะว่าเป็นดังหนทางนำไปสู่เป้าหมายที่เราแสวงหา นั่น

ก็คือพระเยซู พระบุตรของพระนาง” – นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

 “เพื่อสรรเสริญพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้า เรารวมตัวของเราเข้ากับพระนางมารีย์

พรหมจารี เพื่อที่ว่าเพลงสรรเสริญของเราจะเป็นที่พอพระทัยพระองค์มากขึ้น เพราะว่าพระนางได้

รับเลือกสรรจากมวลมนุษย์และหมู่เทวดา ผ่านทางพระนางเปรียบดังผ่านแก้วใสบริสุทธิ์ พระเมตตา 

ของพระองค์ได้ผ่านมาสู่ชาวเรา ผ่านทางพระนาง ชาวเราได้กลับกลายเป็นที่สบพระทัยพระเจ้า 

ผ่านทางพระนาง ท่อธารแห่งพระหรรษทานได้หลั่งไหลลงมายังชาวเรา” – นักบุญโฟสตินา 

 “พระแม่มารีย์ มอบดวงพระทัยของแม่แก่ฉันเถิด มันช่างสวยงาม บริสุทธิ์ ไร้มลทิน   

ดวงพระทัยของพระแม่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความสุภาพถ่อมตนซึ่งฉันจะสามารถรับ  

องค์พระเยซูคริสตเจ้าในปังทรงชีวิต และรักพระองค์เหมือนดังที่พระแม่ได้รักและรับใช้พระองค์ใน

ความเจ็บปวดของคนยากจนด้วยเถิด” – บุญราศีคุณแม่เทเรซา 

 

 มุมมองต่างๆ ที่นำมาแบ่งปันนี้ย้ำเตือนถึงบทบาทและความสำคัญของพระแม่มารีย์   

ในชีวิตคริสตชนและชีวิตของพระศาสนจักรได้เป็นอย่างดี พระแม่ได้รับเลือกสรรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

ให้เข้ามาร่วมในแผนการไถ่กู้ของพระองค์ พระแม่ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าพระเจ้าเลย หากแต่ความ

สุภาพถ่อมตนของพระแม่และการมอบชีวิตทั้งหมดของพระแม่ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้า

ต่างหากที่ทำให้พระแม่ได้รับเกียรติอันสูงส่งทั้งจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและจากมวลมนุษย์ 

 การแสดงออกซึ่งความรักและความศรัทธาต่อแม่พระ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการหรือพิธีใดๆ 

ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่เราต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่า กิจศรัทธาต่อแม่พระทั้งหลายนั้น เป็นดังหนทาง

นำเราให้ใกล้ชิดกับพระเยซูคริสตเจ้ามากยิ่งขึ้น นี่คือพื้นฐานทางเทววิทยาเกี่ยวกับพระแม่มารีย์ 

อาจสรุปได้ว่า ความรักความศรัทธาใดๆ ที่เรามีต่อแม่พระ จะนำไปสู่ความรักต่อพระเจ้านั่นเอง 

 พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์เป็นที่นิยมและมีผู้คนมากมาย รวมถึงคนต่างศาสนา
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มาสวดภาวนาวอนขอสิ่งต่างๆ อย่างไม่ขาดสาย เพราะหลายต่อหลายคนได้รับในสิ่งที่พวก

เขาวอนขออย่างน่าอัศจรรย์ นับเป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้วที่รูปพระมารดานิจจานุเคราะห์นี้

ได้เป็นตัวแทนของพระแม่ในการรับฟังคำภาวนาและได้ประทานพระพรแก่ผู้ที่เข้ามาวอนขอ

ความช่วยเหลือจากพระแม่ด้วยความรักและความศรัทธา เพราะความรักความเมตตาของ

พระเจ้าผ่านทางแม่พระนี้เอง ทำให้พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์เป็นที่รู้จักกว้างขวาง

และมีการเผยแผ่ความศรัทธาต่อพระรูปนี้ออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

 นับจากวันที่พระเยซูเจ้ามอบพระแม่ให้กับพวกเราและพระศาสนจักรนั้น แน่นอน

ทีเดียวว่าแม่พระยังคงอยู่กับพวกเราเสมอ พระแม่ยังคงทำหน้าที่ของพระแม่อย่างซื่อสัตย์   

ในการนำดวงวิญญาณของเราแต่ละคนไปสู่ความรักอันยิ่งใหญ่ของดวงพระหฤทัยพระเยซู-  

คริสตเจ้า พระบุตรของพระแม่ และคอยช่วยเหลือเราในความยากลำบาก ในปัญหาและอุปสรรค

ต่างๆ ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในโลกนี้ รวมทั้งการผจญล่อลวงของปีศาจและจิตชั่วร้ายต่างๆ   

อีกด้วย พระแม่เป็นดังความหวังของเราในการเอาชนะบาปและเป็นพลังให้เราได้เปลี่ยนแปลง

ชีวิตไปในหนทางที่ดีงาม มีความพากเพียรในการดำเนินชีวิตแห่งการเป็นลูกของพระอย่างดี

บนโลกใบนี้ 

 พระศาสนจักรกำหนดวันฉลองแม่พระนิจจานุเคราะห์ตรงกับวันที่ 27 มิถุนายนของ

ทุกปี แม่พระผู้รับฟังคำภาวนาและคอยช่วยเหลืออย่างไม่มีสิ้นสุดนี้ ยังทำหน้าที่ประกาศ

ยืนยันความรักความเมตตาของพระเจ้าในชีวิตของพวกเราเสมอ ขอพระมารดานิจจานุเคราะห์  

นำเราไปสู่หนทางของพระและช่วยเราให้รักพระเจ้ามากขึ้นด้วยเทอญ 

 พระมารดานิจจานุเคราะห์ ช่วยวิงวอนเทอญ 

    คุณพ่อจิตตพล ปลั่งกลาง, C.Ss.R. 

(อ่านต่อหน้า 26) 
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สกู๊ป

ปีแห่งความเชื่อ
ร่วมฉลองพระเมตตา

ถวายบูชามิสซาณสักการสถานแม่พระฉวีดำ

เยี่ยมเยือนสถานที่ประสูติของบุญราศี

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่2ฯลฯ
 

 ปีแห่งความเชื่อผ่านไปแล้วครึ่งปี  คริสตชนต่างได้รับคำเชิญชวนให้มุ่งฟื้นฟูความเชื่อของตน  

เนื่องด้วยในโลกปัจจุบัน  แต่ละคนได้รับผลกระทบจากวิกฤตของความเชื่อ  มีกิจกรรมหลายประเภทที่

สังฆมณฑลต่างๆ นำเสนอออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติ  เพื่อให้ความเชื่อมิใช่เป็นแต่เพียงข้อความเชื่อที่สามารถ

ท่องได้อย่างคล่องแคล่ว  แต่เป็นการดำเนินในชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า และเพื่อนมนุษย์  พร้อมทั้ง

ร่วมมือกับพระองค์ในการฟื้นฟูโลกสังคมให้ดีขึ้นด้วยคุณค่าพระอาณาจักร และคุณค่าพระวรสาร แต่หนึ่งใน

กิจกรรมที่ช่วยให้ได้ฟื้นฟูความเชื่อคือ  การจาริกแสวงบุญ ซึ่งมีพระสงฆ์  นักบวช และสัตบุรุษหลายกลุ่มได้ใช้

วิธีนี้เป็นการฟื้นฟูความเชื่อของตน 

 คณะจาริกแสวงบุญกึ่งท่องเที่ยวของเราเป็นกลุ่มหนึ่งที่จัดขึ้นในช่วง วันที่ 3-11 เมษายน ค.ศ. 

2013 ภายใต้การนำของคุณภรณี หรือเจ๊ยิ้มเจ้าเก่า ร่วมกับทัวร์กูรู ในฐานะเป็นผู้ร่วมทัวร์  จึงขออนุญาต

แบ่งปันประสบการณ์การจาริกแสวงบุญครั้งนี้ ในลักษณะบันทึกประจำวันพร้อมกับการไตร่ตรองความเชื่อ  

บางประเด็นควบคู่กันไป หากมีประโยชน์ต่อชีวิตท่านใด ก็ขอขอบคุณพระเจ้าเพราะไม่อยากเก็บไว้คนเดียว 

 

วันพุธที่  3  เมษายน ค.ศ.  2013   

 เวลา 23.45 น. ทุกคนมีนัดพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิที่เคาน์เตอร์เช็คบัตรโดยสาร Q 1–7  เพราะ

เราเดินทางด้วนสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ คณะนี้ประกอบไปด้วยพระสงฆ์ 11 องค์ พร้อมกับฆราวาสอีก 24  

ท่าน  พระสงฆ์ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในปีฉลองบวชครบ 25 ปี สังฆภาพของตน บางท่านยังไม่เคยไปเลย    

บางท่านก็เป็นรอบที่  2 หรือ 3 แล้ว  ฆราวาสส่วนใหญ่ไปกันเป็นครอบครัว หรือเป็นพี่น้อง หรือเป็นอาหลาน  

ซึ่งทำให้สะดวกในการจัดห้องให้พักด้วยกัน 

 

วันพฤหัสฯ ที่  4  เมษายน  ค.ศ. 2013  

 ออกเดินทาง เวลา 02.50 น. โดยมุ่งไปยังบูดาเปสต์เมืองหลวงของประเทศฮังการี  แต่ต้องแวะ

เปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา 2 ชั่วโมง พอขึ้นเครื่องครั้งแรกจากเมืองไทยได้สักครู่ ก็มีบริการอาหารเช้า 1 ครั้ง 

หลังจากแวะที่โดฮาแล้ว เมื่อขึ้นเครื่องก็ได้เวลาเช้าอีก จึงได้ทานอาหารเช้าเป็นรอบที่สอง เพราะเวลาของยุโรป

ช้ากว่าของเราประมาณ 5 ช.ม.  วันนั้นกว่าจะได้ทานอาหารเที่ยง ท้องก็แขวนไปตามๆ กัน  เพราะอาหารเช้า

มีปริมาณน้อยนิด อีกทั้งบางคนทานไม่ลงด้วย 

 ประเทศฮังการี มีประวัติยาวนานย้อนไปสู่ศตวรรษที่  9 อยู่ในภูมิภาคยุโรปกลาง ไม่มีทางออกสู่ทะเล 

คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล  เขียน
คนข้างวัด  ถ่ายภาพ
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แต่มีแม่น้ำ 2 สายคือ แม่น้ำดานูบ และแม่น้ำทิสซา  พื้นที่  70% ของประเทศใช้ทำการเกษตร พื้นที่ที่เหลือ

เป็นป่าทึบ  พวกเราได้นั่งเรือล่องแม่น้ำดานูบ  โดยสองฟากฝั่งคือเมืองบูดา ซึ่งอยู่ฝั่งตะวันตกและเมืองเปสต์

อยู่ทางฝั่งตะวันออก และนี่คือที่มาของคำว่าบูดาเปสต์ คือชื่อของสองเมืองรวมกัน มีผู้เปรียบเทียบให้ฟังว่า ก็

เหมือนเรานั่งเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา  ซึ่งมีฝั่งธนและฝั่งกรุงเทพฯ อยู่ 2 ด้าน  แต่บรรยากาศผิดกันราวฟ้า  

กับดิน  เพราะ 2 ฝั่งแม่น้ำมีอาคารสวย ๆ บางหลังดูเหมือนเป็นปราสาทโบราณ มียอดโดมแหลมทะยานสู่ฟ้า   

ได้เห็นอาคารรัฐสภาที่สวยงามมาก (เขาว่าสวยที่สุดในโลกซะด้วย) รวมทั้งสะพานเชนซึ่งสร้างโดยนายช่างจาก

อังกฤษ 

 ขึ้นจากล่องเรือแล้วยังได้ไปชมป้อมชาวประมง ที่สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกัน

การรุกรานจากชาวมองโกล ในช่วงปี ค.ศ. 1241 หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมมหา-  

วิหารมัทธีอัส ชื่อมัทธีอัส เป็นชื่ออัครธรรมทูตที่บรรดาอัครธรรมทูต 11 องค์ ได้

พร้อมใจกันเลือกให้กระทำหน้าที่แทนยูดาส  เดิมทีเดียวก็รู้สึกแปลกใจว่า ทำไม

ประเทศฮังการีจึงมีความศรัทธาต่อท่านนักบุญ จนกระทั่งเลือกให้ท่านเป็นองค์

อุปถัมภ์ของมหาวิหาร แต่เมื่อเข้าไปในพระวิหารก็ไม่เห็นรูปท่านเห็นแต่รูปพระแม่

มารีย์ ภายหลังได้ไต่ถามมัคคุเทศก์ได้ความว่า ช่ือของมหาวิหารเป็นช่ือของจักรพรรดิ

มัทธีอัสที่ได้เป็นผู้สร้างมหาวิหาร  

 วันนี้ทุกคนอดหลับอดนอน เหน็ดเหนื่อย ไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันแต่เช้า  

จึงไม่แปลกใจอะไรที่พอถึงโรงแรม ต่างก็รีบเข้าห้องนอนพักผ่อนกันอย่างรวดเร็ว

ทันใจ 

 

วันศุกร์ที่  5  เมษายน  ค.ศ. 2013   

 หลังจากตื่นนอนด้วยความสดชื่น และรับประทานอาหารเช้าแล้ว รถทัวร์ก็นำเราสู่ประเทศโปแลนด์ 

ซึ่งใช้เวลาเดินทางถึง 3-4 ชั่วโมง  ขณะเดินทางคุณพ่อพิชาญ  ใจเสรี กระทำหน้าที่ควบคู่กับมัคคุเทศก์

ประจำทัวร์ โดยคุณพ่อเป็นจิตตาภิบาลนำภาวนา ให้ข้อคิดเพ่ือฟ้ืนฟูความเช่ือของเราด้านต่างๆ  ฝ่ายมัคคุเทศก์   

ก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศโปแลนด์ ในทัวร์ครั้งนี้ แม้มีเพียง 35 คน แต่เนื่องด้วยมีหลายคนไม่รู้จักกัน  

มาก่อนเลย คุณพ่อพิชาญจึงทำหน้าที่เชิญชวนให้ทำความรู้จักกัน บางคนแนะนำตนเองและแนะนำผู้ที่  

มาด้วยกัน บางคนที่นั่งอยู่ท้ายรถ  คุณพ่อพิชาญก็เป็นผู้แนะนำให้  สังเกตดูว่าบรรยากาศดีขึ้นกว่าวันวาน 

เพราะต่างคนต่างทักทายพูดคุยกันสนิทใจกันมากขึ้น ทานอาหารมื้อเที่ยงอร่อยขึ้นอีกเยอะ จอดรถที่ใดเพื่อ

บรรเทาทุกข์ ต่างก็ซื้อของขบเคี้ยว น้ำผลไม้ ฯลฯ แบ่งปันกัน บางคนที่นำของมาจากเมืองไทยก็เอาออกมา

ทานด้วยกัน 

 เนื่องด้วยช่วงที่ไปแสวงบุญอากาศเย็น ส่วนใหญ่อุณหภูมิต่ำกว่า 4-5 องศาเซลเซียส บางวันก็ต่ำ

กว่าศูนย์ ระหว่างทางยังมีหิมะปกคลุมภูเขา ต้นไม้ และบ้านเรือนต่างๆ  หลายคนตื่นเต้นรีบบันทึกภาพกัน

เป็นพัลวัน ทัศนียภาพตลอดทางดูแล้วก็เพลินตาดี บางช่วงก็ผ่านสถานที่ที่ยังมีผู้คนเล่นสกีหิมะกันอยู่ด้วย 

อันที่จริงตามฤดูกาลในยุโรปมีประกาศแล้วว่าฤดูใบไม้ผลิ เริ่มตั้งแต่วันที่  31  มีนาคม ต้นไม้ต่างๆ เตรียม

ออกดอก  ดอกไม้มีลักษณะตูม พร้อมที่จะผลิกลีบออกมา  หากหิมะหยุดตกและอากาศอบอุ่นขึ้น  ทำ

อย่างไรได้ ได้ดูหิมะก็อดชมดอกไม้ที่กำลังผลิบาน อยากได้ดูทั้งสองอย่างก็ต้องยืดเวลาอยู่ต่อไปอีก 

 สถานที่แรกที่ได้แสวงบุญคือ สถานที่ที่พระเยซูเจ้าทรงปรากฏองค์ให้ซิสเตอร์โฟสตินา ซึ่งได้เห็นใน

นิมิต ในปี 1931 ก็เมื่อ 82 ปีมาแล้วนี่เอง  เกี่ยวกับพระรูปพระเมตตาจะขอแบ่งปันให้ทราบ   เมื่อคณะของ
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เราจะร่วมฉลองพระเมตตาในวันอาทิตย์ ณ วัดและ

อารามพระเมตตานี้ เราได้ร่วมพิธีมิสซาพร้อมกัน 

โดยมีคุณพ่อพิพัฒน์ รุ่งเรืองกนกกุล เป็นประธาน 

พร้อมๆ กับกลุ่มของเรายังมีกลุ่มอื่นๆ จากประเทศ

ต่างๆ ผลัดกันถวายมิสซาตามวัดน้อย ซึ่งเป็นห้อง

เล็กๆ อยู่ในวัดใหญ่ แต่ละห้องพอบรรจุได้ 40-50 

คน หลังจากร่วมถวายมิสซาแล้ว เราก็ดำเนินตาม

โปรแกรมด้วยการไปเยี่ยมเมืองวาโดวิเช ซึ่งเป็น

บ้านเกิดและวัดที่ท่านบุญราศีสมเด็จพระสันตะ-

ปาปายอห์น ปอล ที่  2  ได้รับศีลล้างบาปในปี ค.ศ. 1920 

 พอรถทัวร์ไปถึงสถานที่นั้น  ฝนก็ตกพลอมแพลม บ้างก็เอาร่มออกมากันฝน บ้างก็ใช้เสื้อคลุม  

คลุมหัวพอไม่ให้เปียกเพื่อเดินเข้าวัด ทุกคนใช้เวลาสวดภาวนาวอนขอพระพรจากพระเจ้าผ่านทางท่าน

บุญราศีพระสันตะปาปา ซึ่งชาวไทยได้เคยชมพระพักตร์ของพระองค์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จเยี่ยมเยือน

ประเทศไทยในปี ค.ศ. 1984 หลายคนได้เคยสัมผัสพระองค์ด้วย เราได้หยุดภาวนาที่แท่นล้างบาปและชื่นชม

ความงามของพระรูปพระมารดานิจจานุเคราะห์แห่งวาโดวิเช ภาพที่น่าประทับใจคือ มีพระสงฆ์นั่งตามที่  

แก้ปาปอยู่  2-3 จุด มีเด็กๆ และวัยรุ่นเข้าแถวเพื่อรับศีลอภัยบาป ทั้งๆ ที่เป็นวันธรรมดา และมิใช่เป็นช่วง

เวลาก่อนพิธีมิสซา  เป็นภาพที่บำรุงความเชื่อได้ดี และเป็นคำถามให้ขบคิดถึงคนไทยว่า เราจะช่วยให้เด็ก

และเยาวชนเข้าใจถึงความหมาย และความสำคัญของศีลอภัยบาปได้อย่างไร  นอกจากนั้น  ยังได้เยี่ยมเยือน

พิพิธภัณฑ์ที่มีเรื่องราว  ภาพและศาสนภัณฑ์ต่างๆ ที่พระองค์ท่านทรงใช้  ก่อนจากสถานที่นั้น พวกเราได้

ร่วมถ่ายภาพหมู่หน้ารูปปั้นของท่านบุญราศีฯ ที่ประดิษฐานไว้หน้าวัดด้วย ตกเย็นรถทัวร์นำคณะเข้าสู่โรงแรม

รับประทานอาหารค่ำ  และต่างก็เข้านอนพักผ่อนด้วยความเหน็ดเหนื่อยเช่นวันวาน 

 

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2013 

 เช้าวันนี้ไม่ต้องเดินทางไกลไม่มีความจำเป็นต้องรีบเร่ง  หลังจาก

ทำธุระส่วนตัวและทานอาหารเช้าเสร็จ รถทัวร์ก็นำเราสู่พระอารามยาสนาโก-

รา ซึ่งมีแม่พระฉวีดำแห่งเมืองเชตโตโชวาอยู่ อันเป็นศูนย์รวมใจและเป็นที่

เคารพสักการะของชาวโปแลนด์ และคริสตชนทั่วโลก ท่านบุญราศีสมเด็จ

พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ผู้ที่มีความศรัทธาต่อแม่พระเป็นพิเศษได้

เสด็จมาประกอบพิธีทางศาสนา ณ ที่นี่ถึงเจ็ดครั้ง  ณ ที่นี่เราได้ถวายพิธี

มิสซาร่วมกัน โดยมีคุณพ่อศุภกิจ เลิศจิตรเลขา เป็นประธาน และได้ภาวนา

ต่อรูปพระแม่นิจจานุเคราะห์ หลายคนอาจสงสัยว่า แม่พระฉวีดำมีกี่รูปกันแน่ 

เพราะรูปถ่ายแม่พระที่เคยเห็นมีลักษณะแตกต่างกัน อันที่จริงเป็นรูปเดียวกัน  

คือเป็นรูปพระมารดาอุ้มพระกุมารเยซูที่วาดบนแผ่นไม้ ทุกๆ สี่ปี จะมีการ

เปล่ียนเคร่ืองทรงเป็นสีและทรงต่างๆ ท่ีประดับประดาด้วยวัสดุหลากสีแตกต่าง

กันไป  จึงทำให้ดูเหมือนว่ามีหลายรูป แม่พระฉวีดำ เป็นรูปปั้นหรือรูปวาด

ของแม่พระที่ถูกทำขึ้นให้มีผิวดำ  ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยกลางระหว่างศตวรรษที่ 12 และ 13 รูปแม่พระฉวีดำที่

เป็นภาพวาดตามปกติจะเป็นภาพไอคอน  ซึ่งเป็นรูปแบบไบเซนไทน์ ในยุโรปมีแม่พระฉวีดำประมาณ 450 
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ถึง 500 รูป กระจายอยู่ในประเทศต่างๆ เช่นในฝรั่งเศส มี 180 รูป ในอิตาลีมี 10 รูป  ในเยอรมนี 18 รูป   

ในสเปนมี 15 รูป ในเอเชียที่ฟิลิปปินส์มี 5 รูป บางรูปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ แต่ส่วนใหญ่อยู่ตามวัดต่างๆ ซึ่งมี  

ผู้ที่ศรัทธาให้ความเคารพนับถือ บางแห่งมีเรื่องเกี่ยวข้องกับอัศจรรย์ต่างๆ จึงดึงดูดนักแสวงบุญได้มาก  

พอสมควร [ข้อมูลจาก Wikipedia, the free encyclopedia]  

 ไหนๆ ก็อยู่ในโปแลนด์ คณะทัวร์ของเราไม่พลาดที่จะเยี่ยมชมหนึ่งในมรดกวัฒนธรรม ที่ยูเนสโกได้

บันทึกไว้นั่นก็คือเหมืองเกลือวีลิซกา ซึ่งเป็นเมืองเกลือใต้ดินที่เก่าแก่มีชื่อเสียงและเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของ

โปแลนด์และของโลกด้วย การเยี่ยมชมจำเป็นต้องมีมัคคุเทศก์นำหน้า และตบท้ายอยู่ด้านหลัง หากใครหลงก็

จะเข้าสู่นครลับแลหาทางออกไม่เจอแน่  เดิมทีเดียวก็คิดในใจว่าจะไปดูเกลือกันทำไม จินตนาการไม่ออกว่า 

มันจะน่าสนใจขนาดไหนกัน แต่ถ้ามันไม่น่าสนใจ ทำไมยูเนสโกจึงจัดให้เป็นมรดกวัฒนธรรมตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1978 ว่าแล้วก็เข้าแถวกับเขา มัคคุเทศก์นำทุกคนลงลิฟท์  ทีละกลุ่ม สู่ชั้นใต้ดินของเหมือง ส่วนที่ลึกที่สุดคือ 

327 เมตร เป็นเหมืองเกลือโบราณทำขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ถึง 13 น่าอัศจรรย์ยิ่งที่คนในสมัยก่อนสามารถ

จัดทำเหมืองนี้ให้เสมือนเมืองหนึ่ง ได้เห็นความยิ่งใหญ่ตระการตา ที่เขาขุดเหมืองเกลือนั้นให้เป็นห้องทำงาน 

ห้องงานจัดเลี้ยง คอกม้า วัดน้อยสองหลัง และหลังใหญ่สง่างามอีกหนึ่งหลัง พระแท่น รูปพระ ฯลฯ แกะสลัก

มาจากเกลือ  ผนังโดยรอบก็เป็นเกลือทั้งสิ้น  

 ในช่วงศตวรรษที่ 12 ถึง 13 เกลือมีค่าดุจทองคำ เรียกว่าเป็นทองคำขาวก็ว่าได้  เราทราบดีถึง

ประโยชน์ของเกลือ นอกจากใช้ทำเป็นยารักษาและทำให้อาหารมีรสชาติ แล้วยังใช้ถนอมอาหารต่างๆ ไม่ให้

เน่าเสีย  ในสมัยหนึ่งทหารโรมันได้รับค่าตอบแทนเป็นเกลือเสียด้วย เกลือภาษาอังกฤษว่า SALT มาจากภาษา

ละตินว่า SAL ซึ่งเป็นต้นตอของคำว่า SALARY แปลว่าเงินเดือนที่เราใช้ จนกระทั่งทุกวันนี้ สมัยนี้ถ้าจ่าย

เงินเดือน หรือค่าตอบแทนเป็นเกลือได้ พวกนายทุนหรือเจ้าของงานคงร่ำรวยไปตามๆ กัน แต่คงได้แค่ฝัน

หวานลมๆ แล้งๆ ไปเท่านั้น หมดสิทธิ์ที่จะกลับเข้าไปสู่ศตวรรษที่ 12 ถึง 13 แล้ว 

 ในสมัยพระเยซูเจ้าเกลือต้องมีความสำคัญยิ่งอย่างแน่นอน มิน่าเล่า เกลือจึงเป็นสิ่งแรกที่พระองค์

ทรงเอ่ยถึงในบทสอนของพระองค์ หลังจากที่พระองค์ทรงเกริ่นนำด้วยบทเทศน์บนภูเขาเรื่องความสุขแท้จริง

แล้ว (มธ 5:1-16) พระองค์ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงเป็นเกลือดองแผ่นดิน” ก่อนที่จะตรัสว่า “ท่านทั้งหลาย

เป็นความสว่างส่องโลก” เสียด้วย โลกสังคม ชุมชนและครอบครัวของเราในปัจจุบันกำลังถูกดึงเข้าไปในวังวน

ของความเน่า ค่านิยมด้านต่างๆ ก็เน่า โครงสร้างและบรรยากาศก็เน่าๆ จิตใจของผู้คนก็ยิ่งเน่าๆๆๆ ให้เราทำ

ตนมีค่าเช่นเกลือ ช่วยกันป้องกันและรักษาทุกชีวิตบนแผ่นดินมิให้เน่าเฟะไปมากกว่านี้ ไหนๆ ก็เป็นทัวร์

จาริกแสวงบุญในปีแห่งความเชื่อ จึงขอเชิญชวนให้เราปลุกความเชื่อของเรา และนำไปถือ สมกับคำว่าเชื่อถือ 

คือ เชื่อจริงก็นำไปถือ เพื่อเราจะได้เป็นคนที่น่าเชื่อถือ (มีCREDIT) ใครๆ เขาจะได้มาเชื่อและถือเหมือนเรา  

การชมเหมืองเกลือถือว่าทรหดพอสมควร หลายคน

เหน็ดเหนื่อยเพราะต้องเดินตลอด บางคนก็ต้องขึ้น

และลงบันไดชันๆ ในคณะทัวร์ของเรา มีเพื่อนทัวร์ที่

เข่าไม่ดีและเพิ่งรับการผ่าตัดมาด้วย คงไม่สนุกสนาน

เบิกบานเหมือนผู้ที่สุขภาพดีอย่างแน่นอน แต่ทุกคน

ต่างก็ให้กำลังใจกัน  

 หลังจากได้ชมมรดกโลกแล้วพวกเราเดินทาง

ต่อสู่เมืองคราคูฟ นครหลวงเก่าของประเทศโปแลนด์ 

ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นนครที่หรูหราที่สุดในยุโรป อีกทั้ง
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ยังเป็นเหมืองของมหาวิทยาลัยต้ังแต่ยุคกลาง เป็นเมืองท่ีเต็มด้วยเยาวชน มีนักเรียนและนักศึกษา ถึง 120,000 

คน ที่เรียนในโรงเรียนระดับมหาวิทยาลัยถึง 12 แห่ง  

 ตกเย็นรถทัวร์นำเราเข้าสู่โรงแรม รับประทานอาหารที่ภัตตาคารในโรงแรม และต่างก็แยกย้ายกัน

พักผ่อน ออมแรงสำหรับเดินทาง 2 วันสุดท้าย 

 

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน ค.ศ. 2013 

 วันนี้ตื่นแต่เช้า เพื่อเตรียมตัวไปฉลองพระ-

เมตตา เป็นวันที่พระเยซูเจ้าทรงปรารถนาให้ฉลอง คือ

วันอาทิตย์แรกหลังปัสกา ซ่ึงกฤษฎีกาของสมณกระทรวง

พิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ให้อีกชื่อหนึ่งว่า “วันอาทิตย์

ฉลองพระเมตตา” หลังอาหารเช้าแล้ว ทุกคนเตรียมตัว

ขึ้นรถไปยังสักการสถานพระเมตตา ซึ่งอยู่ไม่ไกล แต่

เนื่องจากไม่แน่ใจว่าจราจรจะติดขัดหรือไม่ จึงรีบไปกัน

ก่อน และก็ไปถึงก่อนเวลาพอสมควร รถจอดไกลจาก

วัด จึงต้องเดินใช้โทษบาปกันเล็กน้อย เช้านี้อากาศดีผู้ร่วมฉลองมาจากที่ต่างๆ ซึ่งทยอยกันไปที่สักการสถาน

พระเมตตา มีพิธีมิสซาหลายรอบเป็นการระบายผู้คนได้ดี  พวกเราตั้งใจไปพิธีมิสซาฉลองคือเวลา 10.00 น. 

พระสงฆ์ทั้ง 11 องค์ จากเมืองไทยได้มีโอกาสร่วมถวายมิสซากับพระคาร์ดินัลและพระสังฆราชอีก 2 องค์ 

จำนวนพระสงฆ์ที่ร่วมถวายมิสซาคงราวหนึ่งร้อยกว่าองค์ บรรดาฆราวาสของทัวร์เราก็แยกย้ายกันไป ทราบใน

ภายหลังว่าส่วนใหญ่ก็ได้ท่ีทางท่ีสามารถร่วมพิธีมิสซาได้ดี ประธานพิธีมิสซาในวันน้ันคือ พระคาร์ดินัลสตานิสลัฟ  

ดิวิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลคราคูฟ ตลอดมิสซาเป็นภาษาโปลิชเกือบทั้งสิ้น มีเพลงภาษาละติน

อยู่หนึ่งหรือสองบท พระสงฆ์ไทยได้ร่วมถวายมิสซาเป็นภาษาโปลิช แม้ในบทเสกศีล เรียกว่าเอาไปคุยได้   

ทั้งๆ ที่ไม่เข้าใจเลยก็ว่าได้  

 เมื่อกล่าวถึงพระเมตตาสำหรับคริสตชนชาวไทยแล้ว มีผู้ที่ศรัทธาต่อพระเมตตากันมากพอสมควร 

หลายๆ วัดมีกลุ่มพระเมตตาและสวดบทพระเมตตาเป็นประจำ เมื่อมีประชุมพระเมตตาโลกครั้งที่ 2 ที่  

โปแลนด์ ระหว่างวันที่ 1–15 ตุลาคม ค.ศ. 2011 หัวข้อ “พระเมตตาในฐานะต้นธารแห่งความรัก” ก็มีคณะ

พระเมตตาจากประเทศไทยเข้าร่วมถึง 30 ท่าน ภายใต้การนำของพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ และพระคุณเจ้า 

สิริพงษ์ จรัสศรี ซึ่งคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อมได้รายงานสกู๊ปในอุดมศานต์ เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 

2011 และเมื่อวันที่ 27–29 ตุลาคม ค.ศ. 2012 คณะพระเมตตาประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมธรรมทูตพระเมตตาเอเชียครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หัวข้อ “ความเมตตา 

กรุณา...วิถีชีวิตของชาวเอเชีย” เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระเมตตา ผู้ที่ศรัทธาต่อพระเมตตาคงทราบดี 

โอกาสนี้ขอกล่าวถึงและเน้นบางประเด็น เพื่อทำการไตร่ตรองและตอบสนองพระประสงค์ของพระเมตตานี้ 

พระฉายาลักษณ์พระเมตตาคือพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ เพราะที่พระหัตถ์และพระบาทมีรอยตะปู 

พระองค์อยู่ในลักษณะทรงดำเนินมาหาเรา โดยยกพระหัตถ์ขวาในท่าประทานพระพรแก่เรา ส่วนพระหัตถ์ซ้าย

ทรงแตะฉลองพระองค์ตรงบริเวณพระหฤทัย ลำแสงสองสายท่ีฉายออกมาน้ัน นักบุญโฟสตินา ได้ถามความหมาย

จากพระเยซูเจ้า  ซึ่งได้รับคำตอบว่า  ลำแสงสีจางหมายถึงน้ำที่ทำให้วิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเราได้รับพระเมตตานี้

จากศีลล้างบาป และศีลอภัยบาป ส่วนลำแสงสีแดงหมายถึงพระโลหิตของพระองค์ ซึ่งเราได้รับพระเมตตานี้

จากศีลมหาสนิท ลำแสงทั้งสองนี้ออกมาจากส่วนลึกที่สุดของความเมตตาอันอ่อนโยนของพระองค์ 
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 เราทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการพระเมตตาจากพระเจ้าทั้งสิ้น  เพราะเราเป็นมนุษย์ที่มีข้อจำกัด มี

ความเป็นมนุษย์ มีความอ่อนแอ บางครั้งก็เป็นคนใจร้ายไม่เข้าใจและมีเมตตาต่อผู้คนรอบข้าง เราจึงต้องเข้า

พึ่งพระเมตตาของพระองค์ ผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท และศีลอภัยบาป 

เมื่อเราได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าแล้ว เราจะต้องเป็นผู้นำพระเมตตาของพระเจ้าไปสู่ผู้อื่น โดยนำผู้อื่นให้มา

พบและสัมผัสพระเมตตาของพระองค์ด้วย 

 ฉลองพระเมตตาด้วยความอิ่มเอิบและรับประทานอาหารที่ภัตตาคารแล้ว ก็มุ่งหน้าข้ามพรมแดน  

สู่สาธารณรัฐเช็กเพื่อไปยังเมืองบราโน เป็นเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดของเช็ก ระยะทางทั้งหมด 350 กิโลเมตร   

ใช้เวลา 5 ชั่วโมง ตกเย็นรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารแล้วก็เข้าสู่ที่พัก เข้านอนด้วยความเหนื่อยล้า   

แต่อิ่มบุญกันทั่วหน้า 

 

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2013 

 ตื่นแต่เช้า ทานอาหารเช้าแล้วเดินทางต่ออีก 200 กิโลเมตร สู่เมืองปราก ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่

ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก มีพลเมืองราวๆ 1.2 ล้านคน เมืองปรากมีประชากรประมาณ 700,000 คน เป็น

คาทอลิก 96% องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองปรากเป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรม เป็นเมืองแห่ง

ปราสาทร้อยยอด ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา ศิลปะที่พบเห็นเป็นศิลปะแบบบาร็อค เราจะเห็นยอด

แหลมของอาคารต่างๆ มากมายรวมทั้งยอดโบสถ์ด้วย คณะทัวร์ของเราได้เยี่ยมมหาวิหารเซนต์วิตัส เป็น

วิหารประจำราชวงศ์ ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบ

โกธิค ประดับด้วยกระจกสีสเตนกลาส อย่าง

สวยงาม ที่เมืองปรากนี้ พวกเรายังได้เยี่ยม

คารวะพระรูปพระกุมารเยซูที่อยู่ในลักษณะยืน 

สูง 48 เซนติเมตร เล่ากันว่าเป็นพระรูปที่  

นักบุญเทเรซา แห่งอาวิลลา จากสเปนเป็น  

ผู้มอบให้ พระรูปนี้จะเปลี่ยนอาภรณ์เป็นสี  

ต่างๆ อยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะเมื่อมีบุคคล

สำคัญผ่านมา รูปนี้มีแพร่หลายในสเปน 

เม็กซิโก และในฟิลิปปินส์ หลังจากได้คารวะ

แล้ว หลายท่านได้ซื้อพระรูปกลับเมืองไทยไว้

เป็นที่ระลึกด้วย 

 ปรากเป็นชุมชนชาวยิวระดับ 3 ซึ่งเคยถูกต้อนไปอยู่ในค่ายกักกันเอาส์ชวิทซ์ เบอร์เคเนาน์ ณ ที่นั่น

ชาวยิวและชาวโปแลนด์ถูกทารุณทรมานโดยชาวเยอรมันนาซีนับล้านคน คุณพ่อนักบุญมักซีมีเลียน โกลเบ 

ได้แสดงวีรกรรม และกลายเป็นมรณสักขีเพื่อคนเหล่านี้ ซึ่งเราฉลองท่านในวันที่ 14 สิงหาคม (โปรดอ่าน

ประวัติของท่านในหนังสือประวัตินักบุญตลอดปี หน้า 315 (ย. วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช) ที่ไม่ได้บรรยาย

มากกว่านี้  เพราะคณะทัวร์ของเรามิได้มีโอกาสไปแสวงบุญ ณ ที่นั่น) ภาคบ่ายรถทัวร์นำพวกเราไปเดินเล่น

ย่านจัตุรัสเมืองเก่า บรรยากาศคึกคักเพราะเต็มไปด้วยร้านค้านานาชนิด อันเป็นที่ถูกใจของคณะทัวร์ ซึ่งมี  

ใจรักช้อปปิ้ง หลายคนยืนรอชมนาฬิกาโบราณที่มีรูปปั้นอัครสาวกเดินผ่านช่องตรงใจกลางตัวนาฬิกา ทุกๆ 

ชั่วโมงนาฬิกาจะมีเสียงบอกเวลา  โดยมีรูปอัครสาวกที่ทำท่าประทานพรให้ หลังจากนั้นคณะทัวร์ของเรา

รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร และก็เข้าสู่ที่พักคลายความเหน็ดเหนื่อยอันยาวนานทั้งวัน 
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วันอังคารที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2013 

 วันนี้ตื่นเช้าหน่อย เพราะต้องเดินทางสู่กรุง

เวียนนา ระยะทาง 300 กิโลเมตร ใช้เวลา 4 ชั่วโมง 

เวียนนาเป็นนครหลวงอันแสนสวยของออสเตรีย เมือง

แห่งคีตกวีท่ีมีช่ือเสียงและมีผู้นิยมกันคือ โยฮันส์ สเตราท์ 

บิดาแห่งเพลงวอลทซ์ หลายๆ คนแอบซื้อซีดีเพลงฉบับ

มาสเตอร์ของท่านกลับเมืองไทย เพื่อฟังให้ชื่นใจและได้

บรรยากาศ 

 หลังอาหารเที่ยงแล้วคณะทัวร์ของเราได้

เยี่ยมเยียนสถานที่หลายแห่ง เช่นวิหารเซนต์ชาร์ลส โบโรเมโอ อันเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของคุณพ่อปิยะ  

โรจนะมารีวงศ์ ซึ่งอยู่ในคณะทัวร์ของเรา วันนั้นคุณพ่อฉลองนักบุญด้วยการเสิร์ฟไวน์ให้คณะทัวร์ วิหารแห่งนี้ 

เป็นวิหารใหญ่และมีรูปทรงศิลปะแบบบาร็อค ที่จักรพรรดิชาร์ลส ที่ 6 รับสั่งให้สร้างขึ้นเป็นการขอบคุณ

พระเจ้าตอนท่ีหมดการระบาดของกาฬโรคในเวียนนา ในปีค.ศ. 1715 สถานท่ี 2 ท่ีได้เย่ียมชมคือ สตัดส์พาร์ค 

สวนสาธารณะกลางเมือง ได้ชมและถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์ของท่านโยฮันส์  สเตราท์ บางคนก็ถ่ายรูปกับ

นาฬิกาหน้าปัดใหญ่ที่ได้จัดทำไว้อยู่บนเนินที่ลาดลงมา ได้ชมแม่น้ำดานูบ ที่มีชื่อเสียง ได้เห็นที่ทำการองค์การ

สหประชาชาติสาขาที่ 3 ซึ่งตั้งสูงตระหง่านริมฝั่งแม่น้ำดานูบ สถานที่ต่อไปคือถนนคนเดินคาร์ทเนอร์ ย่าน  

ช้อปป้ิงใจกลางเมืองเวียนนา อันเป็นท่ีต้ังมหาวิหารเซนต์สตีเฟน หรือเซนต์สเตฟาน ท่ีสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบ

โกธิค มีอายุกว่า 100 ปี ตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 มีหลายคนซื้อรูปนักบุญสเตฟานในลักษณะยืน เพื่อเป็นที่ระลึก

ไว้เตือนความทรงจำว่า ครั้งหนึ่งได้มาถึงที่นี่ สถานที่สุดท้ายที่พอมีเวลาให้ลงไปเชยชม และบันทึกภาพคือ 

บริเวณรอบนอกของอุทยานพระราชวังเบลเวเดียร์ ของเจ้าชายยูจีนแห่งซาวอย ที่มาช่วยออสเตรียรบกับพวก

เติร์ก พระราชวังนี้ได้รับรางวัลเป็นพระราชวังที่สวยงาม ซึ่งชื่อของพระราชวังมีความหมายว่า วิวที่สวยงาม   

ได้เวลาอันควร รถทัวร์นำเราไปทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารและเข้าสู่โรงแรม คืนนี้ทุกคนต้องจัดแจงของเข้า

กระเป๋าให้ลงตัว 

 

วันพุธที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2013 

 วันนี้แล้วซิ ที่ต้องกลับบ้านเรา จากเวียนนาสู่กรุงเทพฯ ด้วยเวลาอันยาวนาน ใช้เวลาเท่ากับขามาจาก

กรุงเทพฯ สู่ฮังการี โดยหยุดพักที่โดฮา 2 ชั่วโมง ขณะที่รถนำเราสู่สนามบิน คุณพ่อจิตตาภิบาลได้เชิญชวนให้  

ผู้ร่วมทัวร์ได้กล่าวความในใจว่าการมาจาริกแสวงบุญกึ่งท่องเที่ยวครั้งนี้ เป็นอย่างไรบ้าง แต่ละคนต่างก็ได้

ข้อคิดดีๆ และได้แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับแก่กันและกัน ล้วนแล้วแต่เป็นการเสริมความเชื่อของกันและกัน  

อีกทั้งทำให้รู้สึกว่า คณะทัวร์ทั้ง 35 ชีวิต มีความสามัคคีและผูกพันกันและกันมากขึ้น มีผู้ให้ข้อคิดว่า ชีวิต

เราบนโลกนี้ก็คือการจาริกแสวงบุญระยะยาว ขอให้การจาริกแสวงบุญแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอก

ประเทศ หรือแม้แต่จะเป็นการเดินทางในชีวิตประจำวันแต่ละวันก็ตาม ทำให้เรามีความใกล้ชิดกับพระเจ้ามาก

ขึ้น ให้เราใช้สิ่งต่างๆ บนโลกนี้ เป็นเพียงเครื่องมือที่ทำให้เราเข้าใกล้กับพระเจ้า อย่ายึดถือมันเป็นคำตอบ  

แทนพระเจ้า ความทุกข์และความสุขที่เกิดขึ้นระหว่างทาง ต้องช่วยให้เราขวนขวายสร้างบุญสร้างกุศล เอื้อเฟื้อ

เผื่อแผ่ และมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อในที่สุด พระองค์จะได้มีเมตตาต่อเรา  ประทานโอกาสให้เราได้จาริก

แสวงบุญบนโลกนี้อย่างปลอดภัย จนกระทั่งได้ประสบพบพระองค์เป็นคำตอบที่แท้จริงและถาวรตลอดไป 
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  นพวาร ศรัทธาหรือการต่อรอง?   (ต่อจากหน้า	16) 
 

ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา  

ภคินีคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 

แห่งกรุงเทพฯ (นพวารพระหฤทัย) 

การทำนพวารเป็นการสวดภาวนา

อีกรูปแบบหน่ึง ปฏิบัติพร้อมกันหรือส่วนตัว

ตามแบบที่กำหนดเพื่อจุดประสงค์พิเศษ 

บางประการ เป็นการสวดภาวนาตามเง่ือนไข

และต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 9 วัน  ด้วย

จิตตารมณ์ตามพระสัญญาของพระเยซูเจ้า  

ท่ีตรัสว่า “จงขอเถิดและท่านจะได้รับ แสวงหา

เถิดแล้วท่านจะพบ จงเคาะเถิดแล้วเขาจะ

เปิดประตูรับท่าน” (มธ 7:7)  ในหนังสือ

กิจการอัครสาวกได้บันทึกการทำนพวาร  

ครั้งแรกของพระนางมารีย์และบรรดาสาวกที่

รวมตัวกันสวดภาวนาที่ห้องชั้นบนในกรุง  

เยรูซา เล็ม เพื่ อ เตรียมรับพระจิตในวัน

เปนเตกอสเต “ทุกคนร่วมอธิษฐานภาวนาสม่ำเสมอ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมกับบรรดา

สตรี รวมทั้งมารีย์พระมารดาของพระเยซูเจ้าและพี่น้องของพระองค์” (กจ 1:14)  การสวดนพวาร 

เป็นประเพณีที่สืบทอดมาและมีรูปแบบที่หลากหลาย  เช่น การทำนพวารวันศุกร์ต้นเดือน  

ทุกเดือนติดต่อกัน 9 เดือน ตามที่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าได้แนะนำแก่นักบุญมาการิตา   

มารีอา อาลาก็อก นพวารอาจเป็นการภาวนาพิเศษที่มาจากความศรัทธาต่อแม่พระ เช่น   

นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์  ถ้าศรัทธาต่อบรรดานักบุญองค์ใดองค์หนึ่งก็ทำนพวารของ

นักบุญนั้น พระศาสนจักรมีประเพณีสวดนพวารเตรียมฉลองพิธีกรรมใหญ่ๆ  เช่น การสวด

ภาวนาทำวัตรเตรียมสมโภชพระจิตเจ้า  เป็นต้น 

คริสตชนสวดนพวารด้วยเหตุผลที่เหมือนกับการภาวนาทั่วๆ ไป คือเพื่อสรรเสริญ

พระเจ้า เพื่อขอโทษพระองค์ เพื่อขอบคุณพระองค์และขอพระพรพิเศษจากพระองค์  นพวาร

เป็นวิธีแสดงออกของบุคคลผู้หนึ่งซึ่งขณะนั้นมีความปรารถนาแรงกล้า และอยากแสดงความ

รู้สึกที่เกิดขึ้นจากส่วนลึกของตนให้พระเจ้ารับรู้ เช่น ผู้ภาวนากำลังมีความห่วงกังวล มีทุกข์

หนักกับปัญหาที่กำลังเผชิญ เศร้าใจ หมดหวัง กระหายหาความบรรเทาใจจากพระเจ้า โดยมี

ความหวังที่จะได้รับความเมตตาจากพระองค์ การภาวนานพวารจึงเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่ง 

ที่จะแสดงออกของความวางใจของบุตร/ธิดาที่รักพระเจ้าผู้ทรงเป็นดังบิดา/มารดาของตน   
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การสวดนพวารเป็นการภาวนาท่ีต่อเน่ืองถึง 9 คร้ัง ผู้ภาวนาต้องมีคุณธรรมความพากเพียร

และไม่ท้อถอย เหมือนกับหญิงม่ายผู้รบเร้าผู้พิพากษาในพระวรสารจนเขาต้องให้ตามที่เธอขอร้อง 

(ลก 18:1-5)   การทำนพวารช่วยเพิ่มความเชื่อ ความรัก ความวางใจแก่ผู้ภาวนา การภาวนา

ต่อเนื่องเป็นเวลา 9 ครั้ง บวกกับการรอคอยด้วยความอดทน มั่นใจได้เลยว่าพระเจ้าจะประทาน

ตามท่ีวอนขออย่างเหมาะสม โดยเฉพาะความสงบและความบรรเทาใจ  ท่ีสำคัญพระเจ้าจะประทาน

พระพรให้ผู้ภาวนาค่อยๆ สามารถปรับเปลี่ยนน้ำใจของตนให้สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระองค์     

ผู้ภาวนาจะมีประสบการณ์ของการยอมจำนนต่อพระเจ้าได้แม้จะไม่ได้รับตามที่ตนปรารถนาหรือ

ต้องการก่อนเริ่มภาวนา       

การสวดนพวารนอกจากเป็นการภาวนาที่ดีอีกรูปแบบหนึ่งยังเป็นเครื่องมืออบรมชีวิตจิต 

ของคริสตชนแต่ละคนให้สัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้น  นอกจากนั้นการทำนพวารระดับกลุ่ม/  

หมู่คณะ  ทำให้เห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระศาสนจักรทั่วโลก โดยเฉพาะเมื่อมีการสวด  

นพวารโอกาสเตรียมฉลองใหญ่ๆ ของพระศาสนจักร  สังเกตว่าระยะหลังนี้การทำนพวารตามที่  

ต่างๆ ค่อนข้างซบเซาลงบ้าง อยากเชิญชวนคริสตชนให้หันกลับมาใช้เครื่องมือนี้ในการภาวนา  

อีกครั้ง หลายคณะหลายองค์กรได้ออกแบบบทนพวารเอาไว้แล้ว ใครศรัทธาต่อใครก็สามารถเลือก

และนำไปภาวนาได้ ผู้ที่ปรารถนาจะสวดนพวารพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเชิญรับแบบนพวารได้

จากอารามพระหฤทัยฯ กรุงเทพฯ 

 

ดร. เทเรซา วิรัชนี พรหมสุนทร  

ทำนพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์  

	

ทำนพวารอะไร  ทำครบไหม  รู้สึกอย่างไร  

สมั ยที่ ดิ ฉั น เรี ยนหนั งสื ออยู่ ที่ 

ออสเตรเลีย  ดิฉันได้ไปร่วมมิสซาที่โบสถ์  

แห่งหน่ึง  และได้ไปสวดท่ีหน้าพระรูปแม่พระ

นิจจานุเคราะห์อยู่เกือบ 2 ปี  พอกลับมาก็

ไปร่วมมิสซาที่วัดพระมหาไถ่เช่นเคย  และ

ได้ทราบข่าวว่าแม่พระนิจจานุเคราะห์จะมา

ประเทศไทย  ต่อมาวันหนึ่งดิฉันก็ได้เห็น

พระรูปแม่พระองค์เดียวกันมาประดิษฐานที่

วัดพระมหาไถ่  และมีพิธีนพวารถวายเกียรติ

ในวันพุธ  ก็รู้สึกตื่นเต้นว่าเราได้พบพระแม่

ตั้งนานก่อนใครๆ  พิธีนพวารนี้เพื่อวอนขอ

แม่พระในทุกสิ่งที่ขาดแคลน  นพ แปลว่า 
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เก้า  จึงต้องทำให้ครบ 9 ครั้งติดต่อกัน  พระแม่จึงจะประทานให้เข้าใจว่าไม่ใช่จะวอนขอ  

สิ่งใดเพียงครั้งเดียวพระจะประทานให้  คงจะไม่ง่ายดายขนาดนั้น  ส่วน 9 ครั้งติดกัน น่าจะ

พิสูจน์ความตั้งใจที่แน่วแน่  ต่อมาไม่นานได้ข่าวว่าจะมีวันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์

อย่างเป็นทางการและพอประกาศออกมา  ก็บังเอิญมาตรงกับวันเกิดของเรา  ทำให้รู้สึก

ปลื้มว่าพระแม่รักเราและก็ทำนพวารต่อมาอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานับสิบปีๆ  จนกระทั่งปี 

2001  ดิฉันย้ายบ้านมาอยู่ที่ปทุมธานี  เพื่อให้ใกล้ที่ทำงาน  จึงต้องหยุดไปร่วมนพวาร  

ที่วัดพระมหาไถ่  หลังจากเว้นวรรคไป 3 - 4 ปี  ดิฉันได้หันมาสวดนพวารก่อนนอนคราวนี้

ไม่ต้องสนใจจดจำว่าจะครบ 9 ครั้งเมื่อไรเพราะสวดทุกคืนและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

 ในการสวดนพวารนี้ ทำให้เข้าใจได้ว่า แม่พระเป็นคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน  

เป็นผู้เสนอวิงวอน เป็นแม่ที่ใจอ่อนกับลูกเสมอไม่เคยขัดลูกเลย ในขณะที่พระเจ้านั้นทรง

ความยิ่งใหญ่ ทรงพระทัยดี และทรงพระยุติธรรม แต่พอมาคิดว่าเราเป็นคนบาปชอบทำให้

พระองค์เสียพระทัย ก็สวดภาวนาขอโทษพระองค์ และหันมาวอนขอพระแม่ช่วยวิงวอน

พระองค์เพ่ือเรา ซ่ึงพระแม่ก็จะช่วยทุกคร้ัง  ส่ิงสำคัญ คือ เราต้องมีความเช่ือ  เช่ือว่าพระเจ้า  

ทรงรักเราและพระแม่จะไม่ทรงทอดทิ้งเรา   

 

อยากเห็นอะไรในส่วนของการภาวนา ความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้า 

 จากความรักความศรัทธาต่อพระเจ้า  ดิฉันจึงพยายามศึกษาการภาวนาที่บังเกิด

ผล  เพราะมีคนพูดว่าขออะไรพระก็ไม่เคยได้รับ  ก็พบว่าการภาวนาที่สมบูรณ์แบบ คือ  

 1. การสรรเสริญพระเจ้า - เช่น  ชาวยิวที่สวดบทสดุดี 150 บท  ก่อนรับประทาน

อาหาร 

 2. ขอโทษพระองค์ในสิ่งที่ผิดต่อพระองค์ - สุภาพ  ถ่อมตน  ดังเช่น  พระ-

อาจารย์เจ้าของเรา 

 3. ขอบพระคุณพระองค์ในพระพรที่ได้รับ - แสดงความกตัญญู กตเวที ที่

พระองค์ทรงช่วยเหลือ 

 4. วอนขอพระพรที่จำเป็นต่อชีวิต – ข้อนี้น่าจะป็นเหตุผลในการสวดของเราทุกคน  

 

ถ้าถามว่าอยากเห็นอะไรในการภาวนา   

 อยากให้ทุกคนรวมทั้งตนเองสมปรารถนาในสิ่งที่ภาวนาวอนขอ  และมีชีวิตที่ดี

และผาสุก 

 อยากเห็นสันติสุขในสังคมโลก 

 อยากเห็นความรัก  ความเข้าใจ  ในสังคมไทย 

 อยากเห็นคริสตชนคาทอลิก  มีความเชื่อที่มั่นคงและร้อนรนในการประกาศพระเจ้า 
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เบเนดิกโต จิตตสัณห์ แสงวงศ์  

สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น  

ทำนพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์  

ที่วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ เป็นประจำ  

เพราะไปวัดวันเสาร์ตอนเย็น  

และที่วัดจัดให้มีพิธีนพวารก่อนมิสซา 

  

ทำนพวารอะไร ทำครบไหม รู้สึกอย่างไร 

 ตอนนี้ทำแต่นพวารพระมารดานิจจานุ-

เคราะห์อย่างเดียวครับ ไปร่วมพิธีอย่างสม่ำเสมอ 

สมัยก่อนนี้จะไปร่วมพิธีนพวารที่วัดพระมหาไถ่ 

ไปร่วมพิธีเพราะความเชื่อที่ว่า ถ้าไปร่วมพิธี  

นพวารครบเก้าครั้ง แล้วขอความช่วยเหลือ   

แม่พระจะช่วยวอนขอพระให้ในสิ่งที่เราขอ แต่

ปัจจุบันนี้ไม่ได้คิดแบบนั้นแล้ว ไปร่วมพิธีเพราะ

ใจที่อยากไป เวลาที่ไปแล้วรู้สึกว่ามีความสุขใจ สบายใจ แต่ก็ยังมีขอความช่วยเหลือจากแม่พระ  

อยู่นะ แต่เป็นการขอให้ส่วนรวมมากขึ้น จากที่เคยแต่ขอให้ตัวเอง ปัจจุบันนี้ขอให้พระอวยพร 

คุ้มครองโลก พระศาสนจักร พระสงฆ์ นักบวช ตลอดจนญาติมิตร เพื่อน คนรู้จัก ส่วนตัวก็มีคือ

ขอให้พระคุ้มครองดูแลครอบครัวของเราให้เดินไปในทางที่ดี อวยพรในกิจการที่ทำอยู่ให้สามารถ

เลี้ยงชีพได้ และมีเหลือเพียงพอที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้บ้างครับ สวดขอให้ลูก ๆ ให้เขาเจริญ

ชีวิตในทางที่ดี ถูกต้อง เป็นคนดีของสังคมครับ (แอบขอเยอะอยู่เหมือนกันครับ) 

 

คิดอย่างไรกับสิ่งที่ได้ทำ มันคือความเชื่อ หรืออะไร เข้าใจคำสอนศาสนาเรื่องนี้ไหม  

เรื่องความเชื่อทางศาสนา เนื่องจากเป็นครอบครัวคาทอลิกมาตั้งแต่เกิด ได้รับการอบรม

สั่งสอนมาให้เชื่อตั้งแต่เล็กๆ เรียนอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญ ก็ได้มีโอกาสทำงานกับศาสนาหลายอย่าง 

เป็นพลศีล เป็นนักขับของโรงเรียนกับอาสนวิหารอัสสัมชัญ ต่อมาเป็นพลมารีย์เยาวชนของ

โรงเรียนก็ทำหน้าที่ประธานของเปรสิเดียม จนถึงเป็นเจ้าหน้าที่คูเรียเยาวชนมารีย์สมภพกรุงเทพฯ 

ครับ ก็ได้รับการดูแลอบรมจากบราเดอร์ท่านต่างๆ มาเป็นอย่างดี ทำให้มีความเชื่อในหลักคำสอน

ต่างๆ ในสมัยนั้น โดยไม่มีข้อสงสัยอะไร ต่อมาเมื่อจบการศึกษา ออกมาทำงานใช้ชีวิตกับโลก

ภายนอกมากขึ้น ได้พบกับปัญหาต่างๆ ในชีวิต ก็เริ่มมีข้อสงสัยเกิดขึ้น แต่ไม่ได้หมดความเชื่อ

ครับ ผมจะมีวิธีหนึ่งคือ จะนำพระวรสารทั้งสี่มาเปิดอ่านดูโดยไม่เจาะจงหน้า และทุกครั้งเหมือนจะ 

มีคำตอบอยู่ในนั้นครับ ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก้าวไปไกลมาก สามารถค้นคว้าหาคำตอบได้ง่ายขึ้น 

จากแหล่งต่างๆ (โดยเฉพาะจากเว็บอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ) แต่บางครั้งที่หาคำตอบไม่ได้จริงๆ 
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ก็จะถามไปที่คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ ซึ่งท่านก็จะให้คำตอบได้อย่างรวดเร็วและกระจ่างแจ้ง

ครับ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็ทำให้ข้อความเชื่อตามหลักคำสอนคาทอลิกได้รับการอธิบายครับ 

 

อยากเห็นอะไรในส่วนของการภาวนา ความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้า 

อยากเห็นอะไรในส่วนของการภาวนา ปัจจุบันนี้ผมคิดว่าคาทอลิกเราศรัทธากันมากขึ้น 

นะ จะเห็นได้จากการที่เวลามีงานต่างๆ หรือเวลามีจัดสวดอะไรก็ตาม ก็จะมีสัตบุรุษไปร่วมกัน

อย่างมาก แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีสัตบุรุษบางส่วนที่ปล่อยปละละเลยกับการไปวัด แก้บาป 

รับศีล อยู่ ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามช่วยกันชักชวนให้เขาเหล่านั้นกลับใจ การที่เราได้  

ไปวัดเป็นประจำ เราจะได้รับฟังพระวาจาที่ช่วยขัดเกลาจิตใจเรา ตลอดจนบทเทศน์ต่างๆ จาก

คุณพ่อ สมัยนี้คุณพ่อท่านมีการเทศน์ที่ดีมาก อธิบายบทอ่าน บทพระวรสาร และมีข้อคำสอน

เปรียบเทียบมากมาย ทำให้เราไม่เข้าใจอะไรผิดๆ ในขณะเดียวกันตามวัดต่างๆ ก็ได้พยายาม

จัดกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อ ความศรัทธา  ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่ง 

อยากเห็นคาทอลิกไทย และทั่วโลก ก้าวเดินไปพร้อมๆ กัน ในความเชื่อและความรัก

ในพระครับ 

 

 

 นพวาร 9 วัน ไม่ใช่เรื่องของตัวเลข หรืออะไรในเชิงเงื่อนไข แต่น่าจะเป็นวิธีหนึ่ง 

ที่ค่อยๆ สอนและบอกกับเราถึงความเชื่อความศรัทธา ในแง่มุมต่างๆ การสวดภาวนาด้วย

ความเชื่อกับเงื่อนไขบางประการของการทำนพวารนั้น เหมือนเป็นทางสายหนึ่งที่ร่วมไปกับ  

อีกหลายเส้นทางที่พาเราไปพบพระเป็นเจ้า  

 ไม่เพียงแต่การตั้งใจทำให้ครบ 9 วัน แต่ยังต้องร่วมไปกับการเข้าวัดร่วมบูชามิสซา 

แก้บาป รับศีลศักดิ์สิทธิ์ ปฏิบัติตนเป็นคนดี บางคนขอแล้วไม่ได้รับ บางคนไม่ขอแต่ได้รับ   

คำสอนเรื่องน้ำพระทัยของพระจึงสมบูรณ์ด้วยคำวอนขอของมนุษย์และพระประสงค์ของ  

พระเจ้า เมื่อทั้งสองหลอมรวมกัน ทุกสิ่งทุกอย่างก็ประกอบขึ้นเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นของ

ชีวิตคน  
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เซซีลีอา 

สุพัตรา มัธยมชาติ

	

	 “...ถ้าเราศรัทธาสิ่งหนึ่งสิ่งใด เราจะกล้ายืนยันถึงสิ่งนั้น เช่นเดียวกันถ้าเรา

ศรัทธาในพระเจ้า เราจะดำาเนินชีวิตด้วยความหวัง...”

	 สำ�หรับ	“แสงเรืองๆ”	ครั้งนี้ขอแนะนำ�ให้รู้จักกับ	คุณครูเซซีลีอา สุพัตรา มัธยมชาติ “คุณครู

คำ�สอนแบบอย่�ง”	ซึ่งได้รับเกียรตินี้เนื่องในโอก�สง�นชุมนุมครูคำ�สอนระดับช�ติ	ครั้งที่	4	 	ปี	2012	

ซึ่งจัดขึ้นที่วิทย�ลัยแสงธรรม	ส�มพร�น	จ.นครปฐม

คุณครูสุพัตร�เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญอันตน	โคกมดตะนอย	ปัจจุบันครูสุพัตร�ป็นครูคำ�สอนอยู่

ที่โรงเรียนน�รีวิทย�	จ.ร�ชบุรี	ซึ่งสอนม�น�นกว่�	10	ปีแล้ว	และง�นที่ได้รับมอบหม�ยคือ	เป็นหัวหน้�

ฝ่�ยจิตต�ภิบ�ล	

คุณครูสุพัตร�	 เคยได้รับก�รอบรมด้�นคริสตศ�สนธรรม	 พระคัมภีร์	 พิธีกรรม	 ศ�สนสัมพันธ์	

อ�ทิ	 ผ่�นก�รอบรมพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์	 ศิลปะในพิธีกรรม	 ก�รพัฒน�ครูผู้ช่วยฝ่�ยจิตต�ภิบ�ล	 ก�รสอน	

พระวรส�ร	และศ�สนสัมพันธ์เชิงปฏิบัติก�รครูโรงเรียนในเครือค�ทอลิก	และยังเข้�รับก�รอบรมด้�นวิช�

คำ�สอนอีกหล�ยๆ	ด้�น

คุณครูสุพัตร�ยึดหลักในก�รทำ�ง�นคือ	 “ทำ�ทุกอย่�งด้วยใจ	 เพร�ะชีวิตเป็นของพระ”	 และ

คุณครูได้บอกถึงแรงบันด�ลใจในก�รเป็นครูคำ�สอนว่�	“ต้องก�รให้เด็กๆ	รู้จัก	และรักพระม�กๆ”

	 คุณครูมีมุมมองในก�รสอนว่�	“ก�รสอนคำ�สอนเป็นง�นที่มีเกียรติ	เพร�ะเร�กำ�ลังเป็นพย�นถึง

พระเจ้�ด้วยชีวิต	ด้วยก�รสอน	ทำ�ให้คนที่ไม่รู้จักพระได้ม�รู้จักพระเจ้�องค์แห่งคว�มรัก”

	 คุณครูสุพัตร�	 ได้ฝ�กข้อคิดถึงบรรด�เด็กนักเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับ	 “คว�มศรัทธ�	 –	 คว�ม

ซื่อสัตย์”	ว่�	“คว�มศรัทธ�	เหมือนเมล็ดที่ต้องรดน้ำ�	ใส่ปุ๋ย	ดึงวัชพืช	เพื่อให้เติบโต	และแข็งแกร่ง	ถ้�

เร�ศรัทธ�สิ่งหนึ่งสิ่งใด	เร�จะกล้�ยืนยันถึงสิ่งนั้น	เช่นเดียวกันถ้�เร�ศรัทธ�ในพระเจ้�	เร�จะดำ�เนินชีวิต

ด้วยคว�มหวัง	และมีคว�มสุขตลอดชีวิตของก�รเดินท�งในโลกนี้”

	 ทีมงาน ‘แสงเรืองๆ’ ขอนำาประโยคที่ว่า “ครูคำาสอนเป็นของขวัญล้ำาค่าที่พระศาสนจักร

สามารถหยิบยื่นให้แก่โลก...” มาตอกย้ำาถึงความถูกต้อง เหมาะสม เพราะทุกวันนี้ผู้ไม่รู้จักพระเยซูเจ้า 

เขาต้องการ ‘ครูคำาสอนที่ดี ที่เป็นประจักษ์พยาน เป็นแบบอย่างที่มองเห็น สัมผัสได้ และสื่อสารกับ

เขาได้’ ...ดังนั้น เรื่องราวและข่าวดีของพระเยซูเจ้าจะได้แผ่ขยายไปจนสุดปลายแผ่นดินได้ก็โดยอาศัย 

ครูคำาสอน และผู้ที่เชื่อในพระองค์ทุกคน

แสงเรืองๆ
2 กอง บ.ก.
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เปิดกรุเรื่องเก่า
2 อรสา ชาวจีน

(ตอนที่สอง)	

“เปาโล ปาน” ผู้ให้กำเนิดวัดเพลง 

ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม “อาโกไลท์” 
	

	 หลังจ�กได้รับศีลล้�งบ�ปแล้ว	 เป�โล	ป�น	 ได้เป็นพ่อทูนหัวของพระภิกษุ	 4	 รูป	ที่รับศีลล้�งบ�ปใน

วันสมโภชปัสก�	ต่อม�	2	คนในจำนวนนี้	ได้ไปศึกษ�ต่อที่บ้�นเณรปีนังเพื่อเตรียมตัวบวชเป็นพระสงฆ์	แต่ได้

บวชเพียงคนเดียวคือคุณพ่อยอแซฟ	 พริ้ง	 ซึ่งเป็นลูกของ	 “หลวงโชติ”	 น้องช�ยของเป�โล	 ป�น	 และเป็น

ข้�ร�ชก�ร	

	 คุณพ่อร�บ�ร์แดล	 เจ้�อ�ว�สวัดบ�งนกแขวก	 ให้เป�โล	 ป�น	 ไปอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่หมู่บ้�นเพลงซึ่ง

เป�โล	 ป�น	 สร้�งขึ้นบนที่ดินของตระกูลสมัยยังเป็นสมภ�รสำหรับเป็นที่พักของคนจน	 คนชร�	 และคนพิก�ร

ม�กม�ยที่แออัดอยู่ในวัดบ�งกล้วย	 วัดแห่งนี้ถูกดัดแปลงเป็นวัดคริสต์	 คุณพ่อร�บ�ร์แดลได้รับมอบวัดแห่งนี้

เป็นกรรมสิทธิ์	ต่อม�ได้ถว�ยให้อยู่ในคว�มอุปถัมภ์ของดวงหทัยของพระแม่ม�รีย์	

	 พี่ส�วคนที่สองของเป�โล	 ป�น	 ได้รับศีลล้�งบ�ปก่อนต�ย	 และคนในครอบครัวของท่�นได้เรียน		

คำสอนทุกคน	

	 คุณพ่อร�บ�ร์แดลจัดก�รให้ตีฝ�ในบ้�นเล็กหลังหนึ่ง	 คนจีนใจดีผู้เป็นเส�หลักของชุมชนคริสตังจีน	

ถว�ยแผ่นไม้เพื่อปิดฝ�ห้องใหญ่ที่จะใช้เป็นวัด	 ส่วนพระคุณเจ้�ดือปองด์	 ถึงแม้จะย�กจน	 ท่�นได้ช่วย		

คุณพ่อเจ้�วัดด้วยปัจจัยส่วนตัวเท่�ที่จะช่วยได้	 และยังส่งครูคำสอนที่เชี่ยวช�ญม�ช่วย	 ไม่ช้�ทุกสิ่งพร้อมแล้ว		

ที่จะประก�ศข่�วดี	 เป�โล	ป�น	 ไปอยู่กับครูคำสอนที่วัดเพลง	มีคนไทย	30-40	คน	ทั้งช�ยและหญิงม�เรียน

คำสอนด้วยใจร้อนรน	

	 วันที่	3	พฤษภ�คม	ค.ศ.1864	คุณพ่อร�บ�ร์แดลได้เสกวัดน้อยแห่งนี้	ถว�ยมิสซ�	โปรดศีลล้�งบ�ป

แก่ผู้เตรียมตัวเป็นคริสตังใหม่	3	คน	คนหนึ่งเพิ่งสึกจ�กพระภิกษุได้เพียง	2	วัน	

	 วันที่	 14	พฤษภ�คม	ผู้เตรียมตัวเป็นคริสตัง	 11	คน	 ได้รับก�รฟื้นฟูด้วยศีลล้�งบ�ป	 ในจำนวนนี้มี

หญิงส�ว	 3	 คน	 เป็นผู้อุปก�ระชุมชนคริสตังที่กำลังเริ่มต้นแห่งนี้	 และภ�ยหลังหญิงส�วทั้งส�มคนนี้ได้ถว�ย

ชีวิตพรหมจรรย์แด่พระเป็นเจ้�	

	 วันที่	 26	 พฤษภ�คม	 มีผู้เตรียมตัวเป็นคริสตัง	 10	 คน	 ในจำนวนนี้มี	 “หลวงโชติ”	 น้องช�ยของ	

เป�โล	ป�น	รวมอยู่ด้วย	ปล�ย	ค.ศ.1864	มีคริสตัง	40	คน	

	 ค.ศ.1865	 คุณพ่อร�บ�ร์แดลซื้อที่ดินที่อยู่หน้�วัดบ�งกล้วยซึ่งเป็นที่สวน	 ท่�นคิดจะสร้�งวัดเพื่อ

ถว�ยแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้�	

	 มีร�ยง�นว่�	 ค.ศ.1866	 วัดเพลงมีคริสตัง	 200	 คน	 คริสตังกลุ่มเล็กๆ	 นี้ได้ทวีจำนวนขึ้นจนกล�ย

เป็นกลุ่มใหญ่ด้วยคว�มศรัทธ�	และปฏิบัติต�มคุณธรรมคริสตังทุกประก�รด้วยใจร้อนรน	

	 ค.ศ.1866	 คุณพ่อร�บ�ร์แดลได้โปรดศีลล�้งบ�ปที่วัดเพลงและวัดบ�งกล้วยให้คริสตังใหม่กว�่	 200	

คน	แต่สิ่งที่ยังข�ดที่วัดบ�งกล้วยคือวัด	พระคุณเจ้�ดือปองด์ได้มอบบ้�นให้	2	หลัง	หลังหนึ่งใช้เป็นวัด	เดือน

มิถุน�ยน	 ค.ศ.1866	 คุณพ่อเจ้�วัดไม่ส�ม�รถสร้�งวัดที่ท่�นอย�กถว�ยแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้�ได้	 จึง

วอนขอต่อดวงพระหฤทัยฯ	ท่�นได้รับต�มที่ขอ	มีคนบริจ�คเงิน	20	ปอนด์	ทำให้ท่�นมีเงินพอสำหรับสร้�งวัด	

เมื่อได้ศึกษ�ข้อมูลเอกส�รเกี่ยวกับชีวิตของเป�โล	 ป�น	 จะเห็นได้ว่�ท่�นมีคว�มศรัทธ�ร้อนรนต่อพระเจ้�และ
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แม่พระตลอดเวล�	 หลังจ�กได้รับศีลล้�งบ�ปแล้ว	 ท่�นระลึกถึงก�รประทับอยู่ของพระเจ้�ตลอดเวล�	 และ		

สนิทสัมพันธ์กับพระองค์	 หล�ยครั้งคุณพ่อเจ้�วัดเห็นท่�นสงบนิ่งอยู่เป็นชั่วโมงในคว�มปีติสุข	 ดวงต�สุกใส

เปล่งประก�ยคว�มสุข	 เป็นเครื่องยืนยันถึงชีวิตนิรันดร	 คว�มรักที่ท่�นมีต่อคนย�กจนอย่�งม�กม�ย			

จนดูเหมือนเป็นคว�มสุรุ่ยสุร่�ย	 หล�ยครั้งคุณพ่อร�บ�ร์แดลเห็นเป�โล	 ป�น	 รับประท�นอ�ห�รแล้วนำไปแจก

ทันที	

	 กิจศรัทธ�ที่เป�โล	 ป�น	 ปฏิบัติม�กที่สุดคือ	 กิจศรัทธ�ต่อแม่พระ	 และพระมห�ทรม�นของ		

พระเยซูเจ้�	 ท่�นถว�ยพรแด่แม่พระทั้งวันทั้งคืนอย่�งไม่หยุดหย่อน	 และชอบพูดถึงแม่พระเสมอ	 ท่�นคุกเข่�

ต่อหน้�ไม้ก�งเขนเป็นชั่วโมง	น้ำต�ไหล	บ�งครั้งก็จบลงด้วยท่�ทีสงบนิ่งแนบชิดสนิทกับพระเจ้�	คว�มศรัทธ�

อย่�งม�กม�ยนี้	 ทำให้พระคุณเจ้�ดือปองด์รักท่�นเหมือนลูก	 และตัดสินใจโปรดศีลกำลังและประกอบพิธี		

ศีลโกนให้	

	 วันที่	15	มิถุน�ยน	ค.ศ.1865	เป�โล	ป�น	ได้รับศีลกำลังที่กรุงเทพฯ	และวันรุ่งขึ้นได้รับ	“ศีลโกน”	

ซึ่งเป็นขั้นหนึ่งที่มีคว�มหม�ยถึงก�รสละตัดใจจ�กท�งโลก	 (ปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว)	 ท่�นได้สละชีวิต

ฆร�ว�สรับใช้พระศ�สนจักร	และสัญญ�ว่�พร้อมจะรับใช้และปกป้องพระศ�สนจักรตลอดชีวิต	พระหรรษท�นที่

ได้รับในวันรับศีลกำลัง	และศีลโกนที่ได้รับ	บันด�ลให้เป�โล	ป�น	มีคว�มประทับใจอย่�งลึกซึ้ง	และได้รับพลัง

อย่�งไม่เคยรู้สึกม�ก่อน	

	 บ�งครั้งเป�โล	ป�น	ก็ช่วยคุณพ่อเจ้�วัดที่วัดบ�งกล้วย	บ�งครั้งไปช่วยที่วัดเพลง	

	 วันที่	8	กันย�ยน	ค.ศ.1866	พระคุณเจ้�ดือปองด์ได้แต่งตั้งท่�นเป็นน�ยประตูและผู้ขับไล่ผี	

	 วันที่	6	กันย�ยน	ค.ศ.1868	ได้รับแต่งตั้งท่�นเป็นผู้อ่�นพระคัมภีร์	และผู้ช่วยพิธีกรรม	(อ�โกไลท์)	

ที่วัดเพลง	

(อ่านต่อฉบับหน้า) 

	

ข้อมูล อ้างอิง 

- “ประวัติการเผยแพร่คริสตศาสนาในสยามและลาว”	 อรส�	 ช�วจีน	 แปลและเรียบเรียงจ�กต้นฉบับ	

	 ภ�ษ�ฝรั่งเศส	เขียนโดยบ�ทหลวงโรแบรต์	โกสเต	

-   “ชีวิตของเปาโล ปาน อาโกไลต์ของมิสซังสยาม” คุณพ่อโรแบรต์	 โกสแต	 แปลและเรียบเรียงจ�ก	

	 ต้นฉบับภ�ษ�ฝรั่งเศส	เขียนโดย	คุณพ่อร�บ�ร์แดล	

ใบศีลล้างบาปของเปาโล ปาน

รับศีลล้างบาปที่วัดบางนกแขวก

วันที่ 24 มีนาคม ค.ศ.1864

คุณพ่อราบาร์แดล  เป็นพ่อทูนหัว

ได้รับศาสนนามว่า “เปาโล”
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ภาพเก่าเล่าเรื่อง
2 อรสา ชาวจีน

คุณพ่อสำาราญ วงศ์เสงี่ยม อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม นำาสามเณร 10 คน 

เข้ารับทุนจากธนาคารกรุงเทพฯ เพื่อศึกษาต่อด้านดนตรีที่โรงเรียนดนตรีศศิลิยะ 

(ประมาณ ค.ศ.1984)

1)	คุณพ่อสำ�ร�ญ	วงศ์เสงี่ยม		2)	คุณช�ตรี	โสภณพณิช		3)	อ.ชัยณรงค์	มนเทียรวิเชียรฉ�ย		

4)	อ.แมนรัตน์	ศรีกร�นนท์		5)	คุณสุช�ด�	วัชระเสถียร

6)		ส�มเณรอดิศักดิ์	สมแสงสรวง	7)	ส�มเณรอัครพล	พันธุมจินด�		8)	ส�มเณรช�ติช�ย	พงศ์ศิริ		

9)	ส�มเณรสุพจน์	ฤกษ์สุจริต		10)	ส�มเณรสุทธิ	ปุคะละนันท์

11)	ส�มเณรพงษ์นิรันดร์	นัมคณิสรณ์		12)	ส�มเณรธนัย	สุวรรณใจ		

13)	ส�มเณรสุรช�ติ	แก้วเสนีย์		14)	ส�มเณรอนุรักษ์	ประจงกิจ		

15)	ส�มเณรประช�ช�ติ	ปรีช�วุฒิ

ขอขอบคุณ :	คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง  ผู้ให้ข้อมูล
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ท่วงทำนองแห่งรัก
2 ผงศิลา

เขาไม่ดี... จริงหรือ... 
 

	 เด็กช�ยเล็กๆ	 คนหนึ่งไปห�คุณแม่ของเข�	 และเริ่มบ่นถึงคว�ม		

ไม่ดีของเจอรีเพื่อนรักของเข�	 ดูเหมือนว่�เจอรีเป็นเพื่อนที่ไม่ดีไม่น่�คบ		

เอ�เสียเลย	

	 เมื่อฟังลูกช�ยบ่นเสร็จ	 แทนที่คุณแม่จะปลอบหรือให้คำตอบอะไร	

คุณแม่กลับเดินไปหยิบต�ชั่งที่มี	 2	 ด้�นม�ที่ลูกช�ย	 และกล�่วกลับลูกช�ย

ว่�	 “ตอนนี้	 เร�ม�เล่นเกมกันดีไหมลูก”	 เมื่อเห็นลูกช�ยพยักหน้�ตอบรับ	

คุณแม่จึงกล่�วต่อไปว่�	 “ถ้�เจอรีทำสิ่งที่ไม่ดีกับลูก	 1	 อย่�ง	 แม่จะใส่ก้อน

หิน	1	ก้อน	ลงไปที่ต�ชั่งด้�นซ้�ย”	เด็กช�ยเริ่มกล่�วถึงคว�มไม่ดีของเจอรี

ด้วยอ�รมณ์ฉุนเฉียว	 เข�พบว่�มันมีถึง	 5	ประก�ร	คุณแม่จึงนำก้อนหิน	 5	

ก้อนใส่ต�ชั่งท�งด้�นซ้�ย	 หลังจ�กนั้นคุณแม่ได้ขอให้ลูกช�ยพูดถึงคว�มดี

ของเจอรี	ตอนแรกลูกช�ยมีทีท่�อิดออด	 คุณแม่จึงเตือนคว�มจำของลูกช�ยว่�	

“แม่จำได้ว่�เจอรีเคยแบ่งขนมให้ลูก	 เคยให้ลูกขี่จักรย�นของเข�	 เคยพ�ลูก

ไปที่สวนสัตว์	 เคยเล่�เรื่องสนุกให้ลูกฟัง	 เคยช่วยสอนก�รบ้�นให้ลูก	ใช่ไหม

จ๊ะ”	เมื่อลูกช�ยพยักหน้�	คุณแม่จึงใส่ก้อนหิน	5	ก้อนในต�ชั่งด้�นขว�	

	 จ�กนั้นคุณแม่ได้ให้ลูกช�ยพย�ย�มนึกถึงคว�มดีของเจอรีอีก	 ซึ่ง

เข�นึกได้ถึง	10	ประก�ร	คุณแม่จึงใส่ก้อนหินอีก	10	ก้อนลงในต�ชั่งด้�น

ขว�	จ�กนั้นจึงเอ�ม�เทียบกัน	ซึ่งต�ชั่งก็เอนไปท�งด้�นขว�	คุณแม่จึงถ�ม

ลูกช�ยว่�	“ถ้าน้ำหนักทางด้านซ้ายเป็นความไม่ดีของเจอรี และน้ำหนัก

ทางด้านขวาเป็นความดีของเขา ลูกคิดว่าเขาไม่ดี...จริงหรือ...” 

	

  ชวนรำพึง 

	 หล�ยๆ	 ครั้ง	 ด้วยอ�รมณ์โกรธ	 เร�อ�จจะขย�ยสิ่งที่ไม่ดีของคน

ที่รักเร�	 ให้เป็นเรื่องร�วใหญ่โต	 และลืมเลือนคว�มดีง�มม�กม�ยที่เข�ได้ให้

กับเร�	อย่าให้อารมณ์โกรธเพียงชั่ววูบทำลายมิตรภาพอันงดงาม และ

ลบล้างความดีงามอันมากมายของคนที่รักคุณ 
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บทความเตือนใจ
2 นายแพทย์คำานวณ อึ้งชูศักดิ์

	 ช่วงปล�ยเดือนมีน�คม	2013	มีข่�วโรค

ไข้หวัดนกส�ยพันธุ์ใหม่	 H7N9	 ระบ�ดในจีน		

ขณะที่เขียนบทคว�มนี้ในวันสงกร�นต์พบผู้ป่วย	

38	 ร�ยเสียชีวิตแล้ว	 10	 ร�ย	 เหตุก�รณ์นี้เกิดใน

เมืองเซี่ยงไฮ้	 และอีก	 3	 จังหวัดคืออันฮุย	 เจียงซู	

และไจ๋โจว	 ทุกคนกำลังจับต�เฝ้�ระวังว่�จะเกิด

ก�รระบ�ดไปทั่วโลกและวุ่นว�ยเหมือนโรคซ�ร์ส

ในปี	2003		และไข้หวัดใหญ่ส�ยพันธุ์ใหม่	2009		

หรือไม่	

	 วงก�รแพทย์และก�รส�ธ�รณสุขใน

ปัจจุบันมีคว�มก้�วหน้�ม�กโดยเฉพ�ะในเรื่องก�ร

วินิจฉัยโรค	 โรคติดต่อต่�งๆ	 ที่สมัยก่อนไม่รู้ว่�

เกิดจ�กอะไร	 	 ปัจจุบันใช้เวล�เพียงสองสัปด�ห์ก็

บอกได้ว่�เป็นเชื้อใหม่	 หรือเชื้อเก่�	 หรือเชื้อเก่�ที่

กล�ยพันธุ์	 	 เนื่องจ�กใช้เทคโนโลยีก�รถอดรหัส

พันธุกรรม	 	 แล้วเอ�ไปเปรียบเทียบกับเชื้อต่�งๆ	

ที่เคยขึ้นทะเบียนไว้	 	 	ห�กไม่ซ้ำกับใครเลยก็บอก

ได้ว่�เป็นเชื้อใหม่เหมือนกับไข้หวัดนกส�ยพันธุ์	

H7N9	 ที่กำลังเป็นข่�วอยู่	 	 นอกจ�กรู้ว่�เป็นเชื้อ

อะไรแล้ว			ยังรู้ว่�มันมีต้นตออยู่ท่ีไหน	และติดต่อสู่

คนได้อย่�งไร	 	 คว�มรู้นี้ทำให้ส�ม�รถควบคุมโรค

ได้ดีขี้น	

	 ในอดีตมนุษย์ต้องประสบกับโรคระบ�ด

ชนิดต่�งๆ	 ม�กม�ย	 	 ที่ขึ้นชื่อลือช�ชวนให้		

ขนหัวลุกคือก�ฬโรค	(Plague)	ในช่วงสี่ปีระหว่�ง	

ค.ศ.	1347	ถึง	1351	ก�ฬโรคเร่ิมระบ�ดในประเทศ

จีนและกระจ�ยม�ท�งรัสเซียออกสู่ทะเลดำเข้�สู่

ประเทศต่�งๆ	ในยุโรป		ค�ดว่�ประช�กรของยุโรป

หนึ่งใน	 3	 หรือ	 25	 	 ล้�นคนเสียชีวิตจ�กโรคนี้	

สมัยนี้เร�รู้ว่�ก�ฬโรคเกิดจ�กเชื้อโรคชนิดหนึ่งที่

เป็นกลุ่มแบคทีเรีย	 อ�ศัยอยู่ในตัวหนู	 	 แต่ต้อง

อ�ศัยหมัดหนู	 (flea)	 ที่ดูดเลือดหนูเป็นตัวแพร่

โรค	 	พอหนูต�ย	 เจ้�หมัดหนูก็จะกระโดดออกไป

ห�หนูตัวอื่น		ห�กมีคนม�อยู่ใกล้มันก็กัดคนด้วย		

ตอนที่กัดมันก็อวกเอ�เชื้อในกระเพ�ะของมันปน

เข้�ไปในแผลท่ีกัด			เช้ือก็จะขย�ยจำนวนแล้วทำให้

คนติดโรค	 	 เกิดเป็นฝีหนองที่ต่อมน้ำเหลือง			

ห�กเชื้อกระจ�ยเข้�สู่กระแสโลหิตก็จะทำให้รุนแรง

เสียชีวิต	 	 ในบ�งคนเชื้อกระจ�ยเข้�ไปในปอด			

เวล�คนป่วยไอก็อ�จแพร่เชื้อไปให้อีกคนหนึ่งได้			

	 สมัยนั้นผู้คนอยู่กันอย่�งแออัดต�มเมือง

ใหญ่ๆ	 พวกฝรั่งนั้นไม่ค่อยอ�บน้ำเพร�ะอ�ก�ศ

หน�ว	 เสื้อผ้�ก็ไม่ค่อยเปลี่ยน	 คนจนก็ต้องนอน

เบียดเสียดกันในห้องเล็กๆ	 อ�ห�รก�รกินก็		

ไม่สมบูรณ์ทำให้ภูมิต้�นท�นโรคต่ำ	 และที่สำคัญ

คือสุขลักษณะสิ่งแวดล้อมไม่ดี	หนูจึงชุกชุม	โรคก็

เลยระบ�ดไม่หยุด		คนเร่ิมข�ดท่ีพ่ึงพิงท้ังท�งสังคม

และท�งใจ	 ไปพึ่งพ่อมดหมอผี	 บ�งคนก็เที่ยว		

ตะลอนๆ	 ไปสถ�นที่ศักดิ์สิทธิ์ต่�งๆ	 คนจำนวน

หนึ่งก็ดึงพระเจ้�บนสวรรค์ลงม�เป็นเครื่องมือ		

โดยบอกว่�เป็นก�รลงโทษของพระต่อมนุษย์			

ตอนนี้ก็ต้องมีแพะรับบ�ป	 	 ในบ�งเมืองก็เลยเอ�

พวกช�วยิวที่พวกฝรั่งเกลียดม�เผ�บูช�ยัญ	

	 โรคระบ�ดที่ ส ำคัญอี ก โรคหนึ่ งคื อ

อหิว�ตกโรค		คนไทยเร�รู้จักกันดีว่�เป็นโรคท้องเสีย

ถ่�ยเป็นน้ำซ�วข้�ว	 ถ่�ยไม่หยุด	 จนต�กลวงโบ๋		

โรคระบาด 
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ถ้�รักษ�ด้วยก�รให้น้ำเกลือไม่ทันก็เสียชีวิตได้		

ง่�ยๆ	 	 เมื่อสองร้อยปีก่อน	 	 เกิดก�รระบ�ดใหญ่

ของอหิว�ตกโรคเริ่มจ�กท�งเอเชียกระจ�ยไปสู่

หล�ยประเทศในยุโรปโดยเฉพ�ะที่อังกฤษ	 ช�ว

เมืองลอนดอนต�ยกันขน�ดที่ว่�ท�งโบสถ์ต้อง

ประก�ศว่�เต็มทุกรอบ	 จัดมิสซ�คนต�ยไม่ทัน		

เต็มทุกหลุม	 ไม่เหลือพื้นที่ในสุส�นให้ฝังศพอีก

แล้ว	 ประเทศอังกฤษที่มีคว�มเจริญก้�วหน้�ท�ง

อุตส�หกรรมแต่กลับมีโรคอหิว�ต์ระบ�ดจนคุม		

ไม่อยู่	 	 คว�มสำคัญไม่ได้อยู่ที่คว�มเจริญก้�วหน้�

ท�งอุตส�หกรรม	 แต่อยู่ที่ก�รปรับปรุงสภ�พแวด-

ล้อมของช�วบ้�นให้ปลอดภัยปลอดโรคม�กกว่�		

	 กรุงลอนดอนสมัยนั้นเต็มไปด้วยโรงง�น	

ผู้คนอพยพย้�ยม�จ�กบ้�นนอกเข้�ม�ห�ง�นในกรุงฯ	

เหมือนบ้�นเร�	 	 โรงง�นที่มีคนอยู่หล�ยพันคนก็

ปล่อยน้ำเสีย	 ขยะ	 และสิ่งสกปรกลงปนเปื้อนใน

แม่น้ำ		แม่น้ำเทมส์ที่ไหลผ่�นกล�งกรุงลอนดอนก็

สกปรกยิ่งกว่�แม่น้ำเจ้�พระย�ในบ้�นเร�เสียอีก	

แต่คนต้องกินต้องดื่มและใช้น้ำในชีวิตประจำวัน		

น้ำดื่มก็ไม่ได้ม�จ�กไหน	 	 ต้องม�จ�กแม่น้ำเทมส์

นั้นเอง	บริษัทข�ยน้ำในสมัยก่อนก็ใช้วิธีก�รตั้งปั๊ม	

ดูดน้ำจ�กแม่น้ำและม�ตกตะกอนก่อนปล่อยต�ม

ท่อแจกจ่�ยไปยังหัวปั้มโยกด้วยมือ		ผู้คนต้องเสีย

เงินเพื่อม�โยกปั๊มเอ�น้ำไปใช้ในบ้�นเรือนของ

ตนเอง	 	 	 พอกินน้ำที่ปนเปื้อนอุจจ�ระที่มีเชื้อ

อหิว�ตกโรค		คนก็เริ่มป่วยกัน		พอป่วยก็ท้องเสีย		

อุจจ�ระของผู้ป่วยก็ถูกระบ�ยไหลลงแม่น้ำอีก		

วนกันเป็นวงจรแห่งโรคระบ�ด				

	 ที่เมืองลียอง	 (Lyon)	 เมืองมรดกโลกใน

ประเทศฝรั่งเศส	 มีอ�สนวิห�รสวยง�มที่สร้�งขึ้น

ในช่วงประม�ณปี	 1870	 อุทิศให้แม่พระ	 ชื่อว่�	

Notre-Dame	de	Fourviere		ต�มประวัติเล่�ว่�

เมืองน้ีได้ผ่�นวิกฤตสำคัญ	เช่น		ก�รลุกฮือข้ึนของ

กรรมกรโรงง�นผ้�ไหม	 	 และก�รผ่�นพ้นวิบัติภัย

จ�กอหิว�ตกโรค	พระสังฆร�ชประจำเมืองจึงชักชวน

ให้คนม�สร้�งอ�สนวิห�รนี้	 	 สถ�ปนิกออกแบบ

ผสมผส�นระหว่�งศิลปะยุคโรมันสมัยไบแซนไทน์

และยุโรปสมัยโกธิค	 	 รูปทรงจึงออกม�สวยง�ม		

ผมเดินไปดูในโบสถ์เห็นรูปภ�พใหญ่อยู่เหนือประตู

วัด		เปน็รปูแมพ่ระอยู่ตรงกล�งและมรีปูเหตกุ�รณ์

หล�ยอย่�งอยู่โดยรอบ	 	 หนึ่งในเหตุก�รณ์ที่เข�

ว�ดคือรูปผู้ช�ยนุ่งห่มแบบช�วตะวันออกกล�ง

มือถือจอกย�พิษ			แต่เทวด�เอ�ด�บกั้นไว้ให้จอก

คว่ำลง	 อ่�นดูแล้วเข�อธิบ�ยว่�ช่วงเวล�นั้นมี

อหิว�ตกโรคระบ�ดใหญ่ในยุโรป	 	 โดยทิศท�งก�ร

ระบ�ดแพร่ม�จ�กท�งตะวันออก	 	 โชคดีที่ไม่ม�		

ระบ�ดในเมืองลียอง		รูปภ�พที่ประดับประด�ต�ม

โบสถ์หรืออยู่ต�มพิพิธภัณฑ์ต่�งๆ	จึงเป็นก�รบันทึก

เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นจริง	

	 ในปัจจุบันนี้คว�มเชื่อเรื่องโรคระบ�ดว่�

ม�จ�กพระเจ้�ลงโทษคนที่ประพฤติไม่ดีก็ยังมีอยู่			

สักส�มสิบปีก่อนตอนที่มีโรคเอดส์ระบ�ดใหม่ๆ			

มีคนต�ยจำนวนม�ก		เป็นเรื่องที่น่�เศร้�ใจ		แต่ก็

ยังมีคนคิดว่�พระเจ้�ส่งโรคเอดส์ม�ลงโทษคนที่
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ติดย�เสพติด	 	 คนรักร่วมเพศ	 	 หรือคนที่มีเพศ

สัมพันธ์กับคนหล�ยคน	 	 คนที่ตีคว�มแบบนี้ต้อง

เรียกว่�	 “ดึงพระเจ้�ลงม�ให้เสื่อมเสีย”	 	 ทำให้คน

อ่ืนเข้�ใจผิดว่�พระเจ้�ในศ�สน�คริสต์เป็นผู้ท่ีโมโห

ร้�ยและชอบทำร้�ยมนุษย์				

	 เวล�ที่เกิดโรคระบ�ด		สิ่งที่พระเจ้�ทำคือ

ดลใจให้มีคนที่พย�ย�มแก้ปัญห�ด้วยคว�มรักและ

ก�รค้นห�คว�มจริง	 	 ในด้�นก�รใช้คว�มรักเป็น

เครื่องมือนั้น		นักบุญจำนวนม�กม�ยยอมเสียสละ

ตนเองเพื่อดูแลผู้ป่วยจ�กโรคร้�ยแรงต่�งๆ	 เช่น

นักบุญเอลิซ�เบธในฮังก�รี	 (St.Elizabeth)	 และ

นักบุญร็อค	(St.Roch)	เป็นผู้ที่คอยดูแลคนที่ป่วย

เป็นก�ฬโรค	 	 คณะนักบวชหล�ยคณะเช่นคณะ

นักบุญค�มิลโล	 ก็มีหน้�ที่ดูแลผู้ป่วยโดยตรง			

คณะของคุณแม่เทเรซ�ก็ช่วยดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์

ในระยะสุดท้�ย	

	 ส่วนในด้�นก�รค้นห�คว�มจริง	 จะเป็น

หน้�ที่ของนักวิจัยหรือนักวิทย�ศ�สตร์	 	 แรงจูงใจ

ของกลุ่มนักบุญคือก�รได้รับใช้เพื่อนมนุษย์	 ได้ทำ

ต�มน้ำพระทัยของพระ	 	 แต่แรงจูงใจของ		

นักวิทย�ศ�สตร์นั้นอ�จมีเรื่องอื่นๆ	 เข้�ม�ผสม

ปนเปกันไปบ้�ง	 	 เช่นคว�มหลงใหลในก�รศึกษ�

วิจัย	 ก�รต้องก�รเป็นผู้บุกเบิกค้นพบสิ่งต่�งๆ	

เป็นคนแรกๆ	 เรื่องของชื่อเสียง	 ฯลฯ	 แต่นัก-

วิทย�ศ�สตร์และนักบุญไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกัน	

ส�ม�รถที่จะร่วมง�นกันได้เพื่อทำให้พระประสงค์

ของพระเจ้�สำเร็จไป	

	 เมื่อส�มสิบปีก่อนเวล�พูดถึงเรื่องโรค

เอดส์	 	 ทุกคนก็จะหว�ดกลัว	 เพร�ะไม่มีย�รักษ�		

เป็นแล้วก็หม�ยถึงต้องต�ยจะเร็วหรือช้�เท่�นั้น		

เวล�ประชุมกันแต่ละปีก็มีแต่ร�ยง�นตัวเลขที่มี

คนป่วยและคนต�ยเพิ่มขึ้น	 ไม่มีใครค�ดคิดม�

ก่อนว่�เร�จะส�ม�รถควบคุมจัดก�รกับโรคนี้ได้		

แต่ด้วยก�รที่มีทั้งคนที่ทำง�นด้�นก�รรับใช้	และมี

คนทำง�นด้�นค้นคว้�	 	 ปัจจุบันเร�รู้จักโรคเอดส์

ในแง่มุมต่�งๆ	 	 รู้ว่�เกิดจ�กอะไร	 ติดต่ออย่�งไร	

วินิจฉัยได้อย่�งไร	 และมีย�รักษ�ได้ผลดี	 	 ผู้ป่วย

โรคเอดส์ก็จะเหมือนผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆ	 เช่น

เบ�หว�น	คว�มดัน	ที่ต้องกินย�ควบคุมอ�ก�รไว้		

และส�ม�รถมีชีวิตได้ต�มปกติสุขไปตลอด		

จนกระทั่งม�ถึงปัจจุบันนี้ที่วงก�รส�ธ�รณสุขทั่วโลก	

ตั้งเป้�หม�ย	 “ส�มศูนย์”	 ในเรื่องโรคเอดส์	 คือ	

ป้องกันจนไม่มีผู้ที่ติดเชื้อร�ยใหม่	 ดูแลผู้ติดเชื้อ	

แล้วไม่ให้เสียชีวิต	 และที่สำคัญที่สุดคือ	 ก�รไม่มี

ก�รรังเกียจเดียดฉันท์ผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเอดส์	

	 ในส�มเป้�หม�ยนี้สองเป้�หม�ยแรกต้อง

อ�ศัยก�รค้นคว้�ของนักวิทย�ศ�สตร์ในก�รห�

ม�ตรก�รต่�งๆ	 ที่มีประสิทธิภ�พ	 	 แต่ก�รมี

ม�ตรก�รต่�งๆ	 จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย	 	 ห�ก

ปร�ศจ�กซึ่งคว�มรักอันเป็นปัจจัยสำคัญตัวที่ส�ม			

คว�มรักจะช่วยทำล�ยคว�มรังเกียจเดียดฉันท์ต่อ

ผู้ติดเชื้อและต่อผู้ป่วยเอดส์	 	 เพร�ะห�กสังคมยัง

รังเกียจคนติดย�	 	 คนที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศ

เดียวกัน	 หรือคนที่มีเพศสัมพันธ์ม�กคู่	 	 สังคม		

ก็จะสร้�งกำแพงกีดกันคนเหล่�นี้	 ทำให้ไม่กล้�		

ปร�กฏตัวม�รับก�รตรวจรักษ�	 หรือรับคำปรึกษ�

แนะนำ	 	 ย�และม�ตรก�รท�งก�รแพทย์ต่�งๆ	 ก็

จะไม่มีประโยชน์อะไร	

	 พระเจ้�เป็นองค์คว�มรัก	 	 เป็นน�ยชุม-

พ�บ�ลที่รักและห่วงใยเร�ทุกคน	 	 โดยไม่เลือกว่�

เร�จะเป็นใคร	 มีนิสัยและพฤติกรรมอย่�งไร			

พระองค์เปิดโอก�สให้ทุกคน	 ขอให้เร�อย่�ได้เป็น

ตัวขว�งก้ันโอก�สท่ีพระประท�นให้แก่คนท่ีประสบ

ปัญห�โรคภัยไข้เจ็บหรือปัญห�สังคมต่�งๆ		แต่ให้

เป็นเหมือนเหล่�ส�วกที่พระเยซูเจ้�ทรงคัดเลือก

และส่งให้ไปประก�ศข่�วดีพร้อมกับดูแลผู้เจ็บป่วย	

บ�งครั้งเร�ต้องเติมเวล�ให้กับชีวิตผู้คน	 (add	

years	 to	 life)	 	 และผู้คนจะรู้จักเติมชีวิตที่ดีใน

เวล�ที่เข�ได้รับม�		(add	life	to	years)	
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นักบุญเอเฟรม 
St. Ephrem 

(306-373) 

สังฆานุกรและนักปราชญ์ 

ฉลองวันที่ 9 มิถุนายน  
	

	 นักบุญเอเฟรม	 เป็นฤาษี	 เกิดที่เมืองนิสิบี	 “NISIBIS”	 (ปัจจุบันคือ	 เมืองนูไซบิน	

ในประเทศซีเรียตะวันออก)	

	 นักบุญเอเฟรม	 เป็นอ�จ�รย์ที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งท�งด้�นคำสอนและชีวิตนักบวช	 เป็น

ผู้ให้ก�รอบรมประช�ชนและบรรด�ฤา ษี	 ท่�นเป็นผู้ป้องกันคว�มเชื่อในพระคริสตเจ้�อย่�ง

เข้มแข็งจ�กพวกเฮเรติ๊กในสมัยของท่�น	 ท่�นเป็นนักอธิบ�ยพระคัมภีร์	 และเป็นนักเทศน์

ด้วย	 ทั้งยังได้ทำง�นในด้�นแพร่ธรรมในหมู่พวกคนต่�งศ�สน�อีกด้วย	 บรรด�คริสตังให้

สมญ�น�มท่�นว่�เป็น	“พิณแห่งพระจิตเจ้�”	

	 เพร�ะโดยส�ยเลือดแล้วท่�นเอเฟรมเป็นนักประพันธ์อยู่ในตัว	 ท่�นได้ขับร้อง

ข้อคว�มเชื่อทั้งหมดของคริสตศ�สน�เป็นบทเพลงสรรเสริญ	ทั้งได้แต่บทร้อยกรองสรรเสริญ

พระน�งพรหมจ�รีม�รีย์พระม�รด�	ได้อย่�งไพเร�ะเพร�ะพริ้งอีกด้วย		

	 ท่�นเป็นนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ของพระศ�สนจักร	 ทุกวันนี้ยังมีก�รขับร้องบทเพลง		

ต่�งๆ	 ที่ท่�นได้แต่งไว้ในพิธีกรรม	 และเนื่องจ�กเทววิทย�ของท่�นได้สัตย์ซื่อต่อ		

ธรรมประเพณีของอัครธรรมทูต	พระศ�สนจักรจึงได้เค�รพและยกย่องท่�นให้เป็น	“นักปร�ชญ์

ของพระศ�สนจักร”	

	

	 ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงสรรพานุภาพ ลูกมาขอพึ่งท่านนักบุญเอเฟรม ผู้เสนอ

วิงวอนทั้งด้วยการอธิษฐานภาวนา และบทเพลงสรรเสริญ ขอทรงโปรดช่วยลูก ให้ดำเนิน

ชีวิตตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าตลอดไปด้วยเทอญ 

กว่าจะเป็นนักบุญ
2 อันตรธาน
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ข้างธรรมาสน์
2 ไก่นักบุญเปโตร

	 	 	

อย่าตัดสินใครเลย                              

	 “อย่าตัดสินใครเขา และท่านจะไม่ถูกพระเจ้าตัดสิน	ท่�นตัดสินเข�อย่�งไร	พระเจ้�

จะตัดสินท�่นอย่�งนั้น...	 ทำไมท่�นจึงมองดูเศษฟ�งในดวงต�ของพี่น้อง	 แต่ไม่สังเกตเห็นท่อน

ซุงในดวงต�ของตนเลย	 ท่�นจะกล่�วแก่พี่น้องได้อย่�งไรว่�	 ‘ปล่อยให้ฉันเขี่ยเศษฟ�งออกจ�ก

ดวงต�ของท่�นเถิด’	 ขณะที่มีท่อนซุงอยู่ในดวงต�ของท่�น	 ท่�นคนหน้�ซื่อใจคดเอ๋ย	 จงเอ�

ท่อนซุงออกจ�กดวงต�ของท่�นก่อนเถิด	 แล้วจะได้เห็นชัด	 ก่อนไปเขี่ยเศษฟ�งออกจ�กดวงต�

ของพี่น้อง”	(มธ	7:1-5)	

	 คำเปรียบเทียบของพระเยซูเจ้านี้ แจ้งชัด เข้าใจง่าย	 โดยไม่ต้องอธิบ�ยเพิ่มเติม

อะไรอีกเลย	 แต่ถึงกระนั้นก็ดี	 ยังมีหล�ยๆ	คนก็ตัดสินกันอยู่ทุกวัน	 คนนี้เป็นอย่�งนั้น	 คนโน้น

เป็นอย่�งนี้	และก็มักจะตัดสินเกินคว�มเป็นจริงไปเยอะด้วยครับ	

	 หลายคนตัดสิน แม้แต่ความนึกคิดในใจของคนอื่นอีกด้วย		ทั้งๆ	ที่เร�มองไม่เห็น	

คว�มนึกคิดในใจของเข�เลย	 เห็นเข�ทำป�กขมุบขมิบหน่อยเดียวก็ห�ว่�เข�ด่�ว่�ฉัน	 ระแวงไป

ถึงขน�ดนั้นก็มี	แล้วได้อะไรบ้�ง?	นอกจ�กไม่สบ�ยใจ	

	 เราเห็นคนหนึ่งกำลังฆ่าคน	 เร�จะตัดสินว่�เข�ทำผิดเพร�ะฆ่�คนก็ยังไม่ได้	 เพร�ะเข�

ทำเช่นนั้นเพื่อป้องกันตัวเองก็ได้	เร�ไม่เห็นคนนั้นจะฆ่�เข�ก่อนก็ได้	ฉะนั้นเร�อย่�ตัดสินใครเลย

นั่นแหละดีที่สุด	

	 บ่อยๆ ครั้ง เรามักจะตัดสินว่า	 คนนั้นดี	 เอ�อย่�งเข�นะ	คนนี้ไม่ดี	 อย่�ไปเอ�อย่�ง

เข�นะ	 เร�เอ�จะไรไปวัดคว�มดี	 คว�มชั่วของเข�	บ�งครั้งคนทำดีก็ยังไม่ใช่คนดีด้วยซ้ำไป	 เช่น	

สวดลูกประคำดีแน่ๆ	 แต่เข�มัวแต่สวดลูกประคำทั้งวันไม่ไปทำหน�้ที่ของเข�	 ก็ไม่ใช่คนดี	 จริง

ไหมครับ	

	 ฉะนั้น คนดีคือคนที่ทำหน้าที่ของตนอย่างดี	 แม้จะมีข้อผิดพล�ด	 บกพร่องบ้�ง		

ก็พย�ย�มแก้ไขเต็มกำลังคว�มส�ม�รถ	 ก็ยังนับว่�เป็นคนดีได้อยู่ครับ	 แต่คนที่ทำผิดแล้ว		

ไม่ยอมรับผิด	 แล้วยังตั้งใจทำผิดต่อไปอีก	 นั่นเป็นสันด�นปีศ�จจะไม่ได้รับก�รอภัยเลยจ�ก

พระเจ้�และมนุษย์ด้วย	

	 ท่านเห็นผงในตาคนอื่น แต่ท่อนซุงในตาตัวเองกลับมองไม่เห็น	 คนเร�มักจะเป็น

เช่นนี้บ่อยๆ	มักจะไม่มองคว�มผิดของตนเอง	แม้เรื่องใหญ่ๆ	ด้วย	แต่กลับไปมองคว�มผิดของ

คนอื่น	 แม้เรื่องเล็กๆ	 น้อยๆ	 ฉะนั้นจงแก้ไขคว�มผิดของตนเองก่อน	 แล้วจึงไปช่วยแก้ไข		

คว�มผิดของคนอื่น	นะครับ	

	 ฉะนั้น เพื่อความสบายใจของเราเอง	 และเพื่อคว�มสงบสุข	 และสันติในสังคม	 อย่�

ไปตัดสินใครเลย	 พูดแต่คว�มดีของคนอื่นเสมอ	 ดีกว่�ไปตัดสินด่�ว่�นินท�ใคร	 ใครๆ	 จะรัก	

ชมเชย	สรรเสริญเร�ตลอดไปด้วยครับ	
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(อ่านต่อเดือนหน้า)

(ต่อจากเดือนที่แล้ว)

บัญญัติศัพท์

C
Commentator	 	 	 =				ผู้อธิบ�ย	(เช่น	พิธีกรรม		พระคัมภีร์		กฎหม�ย	ฯลฯ)	

communalism			 	 =				ประช�คมนิยม		

Communicatum	 	 =				แถลงก�รณ์

	 communion	 	 =				คว�มสนิทสัมพันธ์		สหพันธ์		ก�รอยู่ร่วมกัน		

	 	 	 	 	 ก�รรวมเป็นหนึ่งเดียว

	 communion	of	saints	 =				สหพันธ์นักบุญ

	 Communion,	Holy	 =				ศีลมห�สนิท

	 communion,	spiritual	 =				ก�รรับศีลมห�สนิทด้วยใจปร�รถน�

	 communion	rite	 =			 พิธีก�รรับศีลมห�สนิท

communism	 	 	 =				ลัทธิคอมมิวนิสต์

communist	 	 	 =				คอมมิวนิสต์		ผู้นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์

community	 	 	 =				ชุมชน		ประช�คม		กลุ่มคริสตชนย่อย

community,	basic	Christian		 =			 ชุมชนคริสตชนพื้นฐ�น			คริสตชนกลุ่มย่อย

compline	 	 	 =			 บทภ�วน�ทำ�วัตรค่ำ�

compunction	for	sins			 =			 คว�มเสียใจที่ได้ทำ�บ�ป

concelebration			 	 =				พิธีสหบูช�

concept		 	 	 =				มโนทัศน์

conclave	 	 	 =				ที่ประชุมเลือกตั้งสมเด็จพระสันตะป�ป�

concordance	 	 	 =				1.	ข้อตกลง	ก�รตกลงกัน	2.	ดรรชนีศัพท์เรียงต�มอักษร

	 concordance,	bible		 =			 ดรรชนีคำ�พระคัมภีร์

	 concordance,	biblical	 =				ดรรชนีคำ�พระคัมภีร์

concordat	 	 	 =			 สนธิสัญญ�กับสันตะสำ�นัก

confess		 	 	 =			 1.	ส�รภ�พ			2.	ยืนยัน

	 confession	 	 =				1.	ก�รส�รภ�พบ�ป		2.	ก�รยืนยัน	(คว�มเชื่อ)

	 confession,	general	 =				ก�รส�รภ�พบ�ปทั่วไป	(ก�รแก้บ�ปมูล)

	 confessional	 	 =				สถ�นที่ส�รภ�พบ�ป

	 confessor	 	 =				1.	พระสงฆ์ผู้อภัยบ�ป		2.	วีรสักขี	(นักบุญที่ไม่ใช่มรณสักขี)

confirm		 	 	 =				รับรอง		ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง

	 Confirmation	 	 =				ศีลกำ�ลัง
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ความเป็นมาของการประชุม   

“สภาสังคายนาสากลวาติกัน ที่สอง” 
	

(ต่อจากเดือนที่แล้ว) 

14.	พระสมณกฤษฎีก�ว่�ด้วยง�นธรรมทูตแห่งพระศ�สนจักร		(7	ธันว�คม		ค.ศ.	1965)	

	 	 Decree	on	the	Church’s	Missionary	Activity	(Ad	Gentes)	

-	 พันธกิจก�รประก�ศข่�วดีของพระศ�สนจักร	

	 	 the	missionary	outreach	of	the	Church	

-	 ก�รเสริมสร้�งกลุ่มชุมชนคริสตชนในพระศ�สนจักรท้องถิ่น	

	 	 formation	of	community	in	local	churches.	

	

15.	 พระสมณกฤษฎีก�แห่งสภ�สังค�ยน�ว่�ด้วยก�รปฏิบัติง�นและชีวิตพระสงฆ์	 	 (7	 ธันว�คม			

ค.ศ.	1965)	

Decree	on	the	Ministry	and	Life	of	priests	(Presbyterorum	Ordinis)	

-	 หน้�ที่ของพระสงฆ์	duties	of	priests	 	

						-	 คว�มสัมพันธ์กับพระสังฆร�ช	และฆร�ว�ส	

	 	 relations	with	bishops	and	lay	people	

16.	พระธรรมนูญว่�ด้วยพระศ�สน�จักรในโลกสมัยนี้		(7		ธันว�คม		ค.ศ.	1965)	

Pastoral		Constitution		on	the	Church	in	the	Modern	World		

(Gaudium	et	Spes	–	Joy	and	Hope)	

-	 พระศ�สนจักรในฐ�นะผู้รับใช้โลก	

	 	 Church	as	being	in	service	to	the	world	

-	 จุดยืนของพระศ�สนจักรเกี่ยวกับครอบครัว	 วัฒนธรรม	 	 เศรษฐศ�สตร์	 	 ก�รเมือง		

และสันติภ�พ	

	 	 Church’s	positions	concerning	family,	culture,		economics,	politics	and	peace	

(หม�ยเหตุ		:		เอกส�รทั้ง	16		ฉบับนี้		ประก�ศใช้โดยสมเด็จพระสันตะป�ป�เป�โล	ที่	6)	
	
เป้าหมายของสภาสังคายนาสากลวาติกันสอง 

	 1.		 เพื่อนำพระศ�สนจักรให้ทันสมัยกับสังคมโลกโดยเสวน�กับโลกปัจจุบัน		

	 	 (to	bring	the	Church	up	to	date	(aggiornamento)		by	opening	it	to	dialogue			

	 	 with	the		modern	world)	

วันละก้าวกับพระเยซู
2 ราฟาแอล
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	 2.	 เพื่อระบุคุณลักษณะ	 และพันธกิจของพระศ�สนจักรในศตวรรษที่	 20	 และต่อไปในอน�คต				

	 	 (to	define	 the	nature	and	mission	of	 the	Church	 for	 the	 twentieth	century			

	 	 and	beyond).	

	

Vatican	II	เป็น	1	ใน	21	สังค�ยน�ในประวัติพระศ�สนจักร	

7	ครั้งแรก	เป็นก�รพิจ�รณ�ยืนยันเกี่ยวกับคว�มเชื่อ	พระคัมภีร์	คำสอน	และปฏิทินวันฉลอง	

	 	 Council	 of	 Nicaea	 ค.ศ.	 325	 ประณ�ม	 Arianism	 ที่สอนว่�พระเยซูอยู่เหนือ		

	 	 มนุษย์		แต่ต่ำกว่�พระเจ้�	

					 	 Council	 of	 Chalcedon	 	 ค.ศ.	 451	 ที่ประณ�มพวก	 heretics	 ที่เชื่อว่�	 พระเยซู		

	 	 มีสถ�นภ�พเดียวคือ	เป็นมนุษย์หรือพระเจ้�		ไม่ใช่ทั้งสองสถ�นะ	

คร้ังท่ี	8	ถึง	15		เป็นสังค�ยน�เก่ียวกับคว�มสัมพันธ์กับพระศ�สนจักรตะวันออก	Greek	Orthodox		

Constantinople	IV		ค.ศ.	869-70				

Lateran	III			ค.ศ.	1179		ประณ�มโปรแตสแตนต์	

Lyons	II		ค.ศ.	1274	รวมโรม	+	Constantinople		ระยะสั้น	

ครั้งที่	16-19		ประณ�มโปรแตสแตนต์			

Council	of	Constance		ค.ศ.	1414-18	

Lateran	V			ค.ศ.	1512-17	

Council	of	Trent			ค.ศ.	1545-63	

						ครั้งที่	20			Vatican	I				ค.ศ.	1869-70			ประชุมไม่จบ		เพร�ะสงคร�ม	Franco-Prussia	

						ครั้งที่	21			Vatican	II			ค.ศ.	1962-65			ประชุม	4	สมัยใน	4	ปี		สมัยละ	2	เดือน	

	

สังค�ยน�ว�ติกันสองมุ่งเป้�หม�ย:	

(		i		)		 ส่งเสริมให้คริสตชนสำนึกถึงก�รดำเนินชีวิตอย่�งอิสระ	มีเสรีภ�พ		

					 มีคว�มเชื่อที่ลึกซึ้งแบบผู้ใหญ่	

(	ii		)	 ส่งเสริมคว�มเจริญก้�วหน้�	และก�รฟื้นฟูสภ�พสังคมมนุษย์	

(	iii	)	 นำคริสตชนให้สำนึกถึงธรรมล้ำลึก	(mystery)		ของชีวิตมนุษย์	

(	iv	)	 นำคริสตชนให้ไตร่ตรอง	พิจ�รณ�ตนเองในระดับส่วนตัว	(บุคคล)			

					 และส่วนรวม		(พระศ�สนจักร)	

(อ่านต่อเดือนหน้า)
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คริสต์คิดกับนักจิตฯ
2 ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา

ทำไม่ได้.....   เป็นไปไม่ได้....  ไม่มีทาง
	 บ่อยครั้งที่คนเร�ติดบ่วงคำพูดตัวเอง	 	 ด้วยก�รพูดว่�	 	 “ทำไม่ได้” “เป็นไปไม่ได้

หรอก”  “ไม่มีทาง” พร้อมกับอ�รมณ์ท้อแท้		ท้อถอย		หงุดหงิด		คิดลบต่อ	ในหล�ยสถ�นก�รณ์ท่ี

ผ่�นเข้�ม�ในชีวิต	 	 โดยเฉพ�ะสถ�นก�รณ์ที่เร�นั้นรู้สึกว่�เร�เป็นผู้ถูกกระทำ	 หรือ	 ต้องได้รับ

ภ�ระโดยไม่ได้ตั้งตัว	 ไม่รู้ม�ก่อนว่�จะต้องทำ	 	 โดนมอบหม�ยง�นที่เร่งและรีบ	 มีกำหนดว่�

ทำให้เสร็จในระยะเวล�กระชั้น	สั้นสุดๆ			

	 ไม่ว่�จะเป็นยอด	 	 หรือ	 เป้�ที่ท�งบริษัทว�งแผนไว้ให้แต่ละแผนกทำในแต่ละเดือน		

แต่ละไตรม�ส	แต่ละปี	 	ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 	 เพื่อท้�ท�ยคว�มส�ม�รถ	หรือ	ก�รได้รับ

มอบหม�ยให้ทำโครงก�ร	 	 ง�นด่วน	 	 ภ�ยในระยะที่กำหนด	 	 มีก�รขีดเส้นต�ย	 	 เดทล�ย				

(Deadline)		ในช่วงระยะเวล�สั้นๆ		ที่ต้องเสร็จสิ้น		หรือ	ก�รฟังใครต่อใครพรรณน�	ข�ยฝัน

ให้ฟัง		ถ้�เร�เองไม่คล้อยต�มฝันนั้น		เร�จะคิดค้�นในสมองว่�		“เพ้อเจ้อ”    ยิ่งห�กก�รข�ย

ฝันที่เร�ฟังม�นั้น		เร�ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฝันเป็นจริงด้วยแล้ว		โดยที่เร�ยังไม่อิน	ไม่เข้�ใจ

ฝันที่ว่�ด้วยแล้ว....	ยิ่งจะทำให้คว�มคิดผุดขึ้นม�อย่�งลั่นสมองว่�		“ไม่มีทาง”  “ไม่มีทางเป็น

ไปได้”  

	 เชื่อหรือไม่ว่�	 	 คำพูดของเร�นั้น	 	 ส�ม�รถส่งผลทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนและสร้�ง

ปฏิกิริย�โต้กลับได้ในทิศท�งบวกและทิศท�งลบ	 	 	 ห�กในชีวิตของเร�	 	 มีคำพูดบ่อยครั้งกับ		

ตัวเอง	กับเรื่องร�วต่�งๆ		ว่�	“ไม่มีทาง”  “เป็นไปไม่ได้”  คำพูดเหล่�นี้		จะทำให้เร�หยุดชะงัก		

ไม่กล้�	หรือคิดไปต่�งๆ	น�น�		ในท�งลบ		ทั้งที่เหตุก�รณ์นั้น		อ�จจะทำได้	หรือทำไม่ได้ก็ได้	

	 มีคำพูดคำหนึ่งของฝรั่งกล่�วไว้ว่�		“Impossible is nothing”		แปลภ�ษ�ไทยได้ว่�		

“ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้”		 เพื่อเตือนให้คนเร�นั้น		กล้�คิด		กล้�เริ่ม		กล้�นำ		กล้�ทำ		แทน

ก�รคิดแบบเดิมๆ		ที่ทำให้เร�ไม่ก้�วหน้�ว่�	“Impossible is everything”	 	ทุกสิ่งเป็นไปไม่

ได้ทั้งนั้น			

	 เมื่อคนเร�อยู่กับคำว่�	 “เป็นไปไม่ไม่ได้”  “ไม่มีทาง” บ่อยครั้งเข้�	 เร�จะมีชีวิตติดอยู่

กับ	 “ปัญหา”	 ที่ไม่ส�ม�รถแก้ไขได้	 	 เพร�ะคนเหล่�นั้นคิดเจอปัญห�	 ในทุกท�งออก	 ด้วย

ประโยคซ้ำแล้วซ้ำเล่�ว่�	 	“ทำไม่ได้หรอก  จะเป็นไปได้อย่างไร  ไม่มีทาง”  เหตุผลต่�งๆ		ที่

พรั่งพรูออกม�		จะเป็นเสมือนข้ออ้�งให้เจอแต่อุปสรรคอยู่ร่ำไป	

	 เร�อ�จลืมคิดไปว่�	 	 คว�มเจริญในโลกยุคปัจจุบันนี้	 เป็นคว�มเจริญที่เริ่มต้นม�จ�ก

คว�มคิดเล่นๆ		กันทั้งนั้น		ที่ฝันกันไปต่�งๆ	น�น�	...		

	 ลองย้อนกลับไปสัก	 100	 ปีก่อน	 ใครจะคิดว่�	 ก�รถือก้อนสี่เหลี่ยมหนึ่งก้อนไว้ในมือ		

ส�ม�รถสื่อส�รข้�มโลก	ข้�มทวีปได้	ดูหนัง	ฟังเพลง	 เก็บข้อมูล	ถ่�ยภ�พ	ถ่�ยวิดีโอได้	 	 	 ใคร

จะคิดว่�ในอ�ก�ศส�ม�รถส่งก�รสื่อส�ร	 	 ส่งข้อคว�มข้�มไปม�ห�กันจ�กซีกโลกหนึ่งไปอีกซีก
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โลกหนึ่งได้อย่�งรวดเร็ว	 	 เห็นหน้�เห็นต�กันได้	 ทั้งที่ระยะห่�งกันเป็นหมื่นๆ	 ไมล์	 ด้วยก�ร

สื่อส�รบนโลกออนไลน์		ใครจะคิดว่�วันหนึ่ง		มนุษย์จะมีก�รท่องเที่ยวระหว่�งดวงด�ว		ไม่ใช่

เพียงแค่ระหว่�งประเทศนั้น	 ไปประเทศนี้....	 	 เหล่�นี้	 ล้วนเกิดม�จ�กคว�มคิดที่อย�กสร้�ง

คว�มเป็นไปได้		ภ�ยใต้คว�มเป็นไปไม่ได้ที่มีอยู่ในขณะนั้น	

	 กรณีของพี่น้องตระกูลไรต์	 	ออวิลล์ ไรต์	 และ	 วิลเบอร์ ไรต์	 ที่ได้รับก�รยกย่องว่�		

เป็นต้นแบบผู้สร้�งเครื่องยนต์ของเครื่องบินที่ใช้ได้จริงในช่วงทศวรรษ	1900			ถ้�จะว่�ไปแล้ว		

สองพี่น้องคู่นี้มิใช่เป็นสองคนแรกบนโลกที่คิดอย�กโบยบินขึ้นไปบนท้องฟ้�		มีคนก่อนหน้�เข�

ม�กม�ยที่คิดแล้วทดลองทำ	 ด้วยวิธีก�รต่�งๆ	 น�น�	 ม�กม�ย	 	 ตั้งแต่ก�รใช้มือสองข้�งบิน

แบบนก	 	 นำขนนกม�ติดกับแขน	 ก�รใช้อุปกรณ์ล�ก	 	 สร้�งเครื่องยนต์ต�่งๆ	 ขึ้นม�	 ซึ่งก็ทำ		

ไม่สำเร็จ	 	 มีคนบ�ดเจ็บและล้มต�ยจ�กก�รทดลองก่อนหน้�นั้นม�กม�ย	 	 แต่บุคคลเหล่�นั้น	

ทำให้สองพี่น้องตระกูลไรต์	 	 เห็นคว�มผิดพล�ด	 และข้�มก�รทดลองที่ไม่ได้ผลเหล่�นั้น	 สู่ก�ร

คิดประดิษฐ์สร้�งง�นใหม่ที่ได้ผล		จนกล�ยเป็นสองพี่น้องที่มีชื่อเสียงของโลก				

	 ตัวอย่�งด้�นบน	สะท้อนให้เห็นว่�		ในหล�ยเหตุก�รณ์		หล�ยเรื่องร�ว	ก�รจะบอกว่�	

“ทำได้”    ไม่ได้จบสิ้นกระบวนก�รอยู่กับคนๆ	 เดียวตั้งแต่ต้นจนจบ	 	 อ�จต้องมีก�รส่งต่อ

จ�กรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง	 	 ซึ่งย่อมต้องมีคนหนึ่งคนที่เป็นผู้จุดประก�ยก�รเริ่มต้นของคว�มเป็นไป

ได้ขึ้นม�ก่อน	 คนก่อนหน้�ทำไม่ได้	 รุ่นต่อไปรับช่วงทำ	 	 มีก�รแก้ไข	 พัฒน�	 เรียนรู้จ�กคว�ม

ผิดพล�ดของคนรุ่นเก่�		จนวันหนึ่ง		คว�มฝันในวันโน้นกล�ยเป็นคว�มจริงที่เกิดขึ้นในวันนี้					

	 ก�รสร้�งพลังคว�มคิดบวกในตัว	 	 จึงต้องเริ่มจ�กก�รแตกคว�มคิดเก่�	 	 ที่ว่�		

Impossible		เป็นไปไม่ได้		ให้เป็น	I’m possible 	ฉันนี่แหละ		ทำให้เกิดขึ้นได้		 เพียงเติม	

“ตัวคั่น	“	 ’	”		ขึ้นม�ระหว่�ง		ตัว	I		และ	M		ทำให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งทรงพลัง	จ�ก	

“เป็นไปไม่ได้”		ให้เป็น		“ฉัน”		นี่แหละ	(ทำให้)	“ไปเป็นได้”  

	 หรือลองเปลี่ยนคว�มคิด	 	 ปรับจ�กคำว่�	 	 “ทำไม่ได้”	 ที่พูดกันติดป�ก	 	 เป็น	

“ธรรมดา”	 (เพี้ยนเสียงออกเสียงแบบฝรั่งพูด	 	ทำ-	ม�	 (ย)	–ด�	 )	 	 เมื่อต้องเผชิญกับเรื่องร�ว

ใหม่		หรือให้คิดดังๆ		ใหม่		ถ�มตัวเองว่�		“ทำไม่ได้		หรือ	ยังไม่ได้ทำ”	กันแน่				

	 นั่นหม�ยถึง		ห�กยังไม่ได้ทำ		อย่�เพิ่งเริ่มต้นด้วยก�รพูด	รู้สึก		และคิดว่�	“ทำไม่ได้”		

ตั้งแต่แรกเพร�ะก�รพูดว่�ทำไม่ได้	 		น่�จะเป็นคำพูดที่ใช้	หลังจ�กได้ลงมือทำแล้ว	แล้วจึงค่อย

บอกว่�	“ทำได้”	หรือ				”ทำไม่ได้”  

 เพราะ....  การจะทำได้  เริ่มจากการ  “ลอง”  ได้เริ่มทำ   

 เมื่อเริ่มทำ  จึงได้ชื่อว่า  ได้ลงมือทำ   

 เมื่อลงมือทำแล้ว  อาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้  แต่ยังได้ชื่อว่า ได้ทำ 

 หากลองทำอย่างต่อเนื่อง  จึงจักค่อยๆ เริ่มทำได้ 

 เมื่อเริ่มได้แล้ว  สุดท้าย จึงลงเอยด้วยคำว่า  “ทำได้”  นั่นเอง ...... 
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ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต

ผ้าขาวที่แม่ทอให้
	 เสียงเพลงฟังไม่ทร�บคว�มหม�ย	 แต่ท่วงทำนองไพเร�ะ	 ช้�เนิบน�บ	 เครื่องดนตรีไม่กี่

ชนิด	 ผมห่�งเหินกับบรรย�ก�ศแบบนี้น�นแล้ว	 ด้วยคว�มอย�กรู้คว�มหม�ย	 ผมจึงถ�มครู		

คนหนึ่งในที่นั้นถึงคว�มหม�ยของบทเพลง	คุณครูบอกว่�	เพลงบทนี้ชื่อ	“ผ้�ข�วที่แม่ทอให้”	

	 ชื่อบ�งชื่อเรียบง่�ยซะจนบ�งทีไม่ส�ม�รถจูงใจเร�ให้สนใจได้	 แต่ชื่อเรียบง่�ยแบบนั้น		

เมื่อม�ถูกที่	ถูกเวล�ผมคิดว่�ยิ่งง่�ยยิ่งง�ม	ยิ่งเรียบยิ่งเข้�ถึง		

	 เด็กผู้หญิงประม�ณ	 6	 คน	 รำฟ้อนอยู่ข้�งหน้�	 ท่�มกล�งพวกเร�พระสงฆ์จ�ก		

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 ร่วม	 10	 ท่�น	 คุณพ่อเจ้�วัด	 คุณพ่อผู้ช่วย	 คุณครู	 นักเรียน		

ช�วปก�เกอะญอ	เช้�วันนั้นพวกเร�เดินท�งขึ้นไปยังศูนย์ช�วเข�แม่ปอน		

	 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์	 หรือศูนย์แม่ปอนนั้น	 ถือเป็นเขตวัดท�งก�รแห่งแรก

ของก�รแพร่ธรรมกับพี่น้องชนเผ่�ปก�เกอะญอ	 (หรือกะเหรี่ยง)	 ศูนย์แม่ปอน	 มีชื่ออย่�งเป็น

ท�งก�รว่�	 ศูนย์อบรมเด็กไทยช�วเข�	 แม่ปอน	 ที่นี่มีหมู่บ้�น	 มีวัด	 มีบ้�นพักพระสงฆ์	 มีบ้�น

ศูนย์กล�งของคณะซิสเตอร์	 มีศูนย์สำหรับอบรม	 บริเวณต่�งๆ	 ถูกจัดว�งอย่�งสะอ�ด	 สมฐ�นะ	

ผมเดินเร่ือยเป่ือยเก็บภ�พบ้�ง	ฟังบรรย�ยและสอบถ�มผู้คนแถวน้ันบ้�ง	เร�ข้ึนม�ท่ีน่ีเพ่ือเย่ียมเยือน

และเพื่อจะได้พบเห็นสถ�นที่ที่ซึ่งครั้งหนึ่งเมื่อหล�ยสิบปี	 บรรด�สัตบุรุษและพระสงฆ์จ�ก		

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 เขตปกครองที่	 1	 ได้ตัดสินใจมอบทุนให้ก�รดำเนินกิจก�รง�น		

แพร่ธรรมที่นี่	 แน่นอนมันอ�จไม่ใช่เงินทุนม�กม�ยนัก	 เมื่อม�เห็นจำนวนเด็ก	 คุณครู	 หรือใครๆ	
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ที่ได้รับผลจ�กคว�มช่วยเหลือนั้น	 แต่ผมเชื่อว่�	 คว�มช่วยเหลือที่เป็นมุมเล็กๆ	 ที่เร�ให้ได้	 น้ำใจ

ช่�งกว้�งขว�งนัก	

	 ด้�นซ้�ยมือถ้�มองจ�กวัดเป็นศูนย์กล�ง	 เร�พบอนุส�วรีย์ของพระสงฆ์มิสชันน�รี		

ท่�นหนึ่ง	คุณพ่อเซกีน้อต	ที่ม�บุกเบิกที่นี่	ส่วนด้�นขว�มือเป็นเหมือนห้องประชุมใหญ่	ข้�งหน้�

ประตูมีภ�พบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จเยือนเมืองไทย	 และก�ร

สถ�ปน�เป็นบุญร�ศี	 ข้�งขว�ของอ�ค�รไม้ชั้นเดียว	มีแผ่นป้�ยไวนิล	บอกเล่�เรื่องร�ว	60	ปีของ

ง�นแพร่ธรรมกับช�วเข�เผ่�ปก�เกอะญอ	 ผมสะดุดต�ตรงภ�พอดีตหล�ยๆ	 ภ�พ	 ฝรั่งต�น้ำข้�ว

หล�ยๆ	คนอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมไทย	เดินท�งบุกเบิก	สอนเรียน	เยี่ยมเยือน	รดน้ำดำหัว	ฯลฯ	ยิ่ง

ผมสอบถ�มซิสเตอร์เซซีลีอา	 คุณแม่เจ้�คณะแม่ปอนม�กขึ้นๆ	 นอกจ�กคว�มเข้�ใจในระดับ

สติปัญญ�แล้ว	คว�มซึ้งใจในคว�มรู้สึก	ก�รเห็นก�รทำง�นของพระ	ในเชิงคว�มศรัทธ�และส�ยต�

แห่งคว�มเชื่อ	ผมคิดว่�บ�งทีเร�ไม่ได้ม�ช่วยพวกเข�ฝ่�ยเดียว	

	 เด็กผู้หญิงประม�ณ	 6	 คน	 ฟ้อนรำอยู่ข้�งหน้�เวที	 ที่อ�ค�รไม้ห้องประชุมนั้น	 หลังจ�ก

คุณพ่อเจ้�อ�ว�สได้แนะนำเร�ถึงศูนย์แห่งนี้	 ท่วงทำนองของเพลงไม่หวือหว�	 เป็นเพลงที่เรียบง่�ย	

ท่วงทำนองไหลรื่นร้องต�มได้ไม่ย�ก	 เพียงแต่เร�ไม่เข้�ใจภ�ษ�เท่�นั้น	 ผมสอบถ�มว่�เพลงนี้ชื่อ

เพลงอะไร	 และมีคว�มหม�ยเช่นไร	 คุณครูท่�นหนึ่งตอบว่�	 เพลงนี้ชื่อเพลง	 “ผ้�ข�วที่แม่ทอให้”	

ผมเข้�ใจเบื้องต้นทันทีเพร�ะเสื้อที่พวกเข�ใส่เป็นผ้�ทอมือและสีข�ว	

	 คุณครูอธิบ�ยเนื้อห�ของบทเพลงพอให้จับใจคว�มได้ง่�ยๆ	 คือ	 แม่ได้ทอผ้�เพื่อทำเป็น

เสื้อผ้�ให้ลูกสวมใส่	 ก�รสวมใส่นั้นไม่เพียงปกป้องร่�งก�ยให้อบอุ่นเท่�นั้น	 แต่ยังปกป้องจิตใจ			

ให้ระลึกถึงวัฒนธรรมของเร�	 ชีวิตของเร�	 สีข�วยังหม�ยถึงคว�มบริสุทธิ์ผุดผ่อง	 ส่วนทำไมต้อง

เป็นผู้หญิงเพร�ะวัฒนธรรมของชนเผ่�	เปรียบผู้หญิงเหมือนบ้�น	เมื่อผู้ช�ยแต่งง�นต้องย้�ยม�อยู่

กับผู้หญิง	 ดังนั้นบ้�นจึงหม�ยถึงหลักพิงพัก	 ผ้�สีข�วที่แม่ทอให้จึงรวมไปทั้งคว�มอบอุ่นก�ย		

และใจ	คว�มยึดมั่นในประเพณีอันดีง�ม	สืบส�น	อนุรักษ์	และชื่นชมชีวิต		

	 ผมนึกถึงผ้�ผืนที่แม่พระถักทอให้กับพระเยซูเจ้�ในวัยท�รก	 ไม่รู้ว่�จะมีสีใด	 ไม่รู้ว่�จะทำ

จ�กผืนผ้�ชนิดใด	มันคงเป็นผ้�ผืนที่ดีที่สุดที่พระน�งจะห�ได้	และไม่เพียงผืนผ้�ที่ห่อคลุมแต่ชีวิต

ที่ปกปัก	 ประคับประคอง	 และสอนให้ก้�วเดินอย่�งระมัดระวัง	 ผมนึกถึงลูกของพระแม่ที่ได้ชื่อว่�

เป็นคริสตชนเช่นกัน	

	 คุณพ่อหัวหน้�เขตถ�มเด็กๆ	 ในศูนย์นั้นก่อนที่พวกเร�จะเดินท�งกลับ	 “มีใครอย�กเป็น

พระสงฆ์	 มีใครอย�กเป็นซิสเตอร์”	 ผมและพวกเร�	 รวมทั้งผู้ที่ดูแลที่นั่น	 คงดีใจไม่เบ�	 ผมเห็น		

เด็กๆ	ยกมือกันเกือบทุกคน	คงเป็นบทรำพึงย�วๆ	สำหรับชีวิตในเมืองใหญ่	สำหรับสังคมที่คุยกัน

ผ่�นท�งเครื่องมือสื่อส�รที่ทันสมัยและล้ำสมัย	แต่ไม่ได้ใช้หัวใจคุยกัน		

	 ผ้�สีข�วที่แม่ทอให้อ�จจะขุ่นมัวไปบ้�ง	 ต�มก�รใช้และวันเวล�	 ซักสักหน่อย	 ต�กให้แห้ง	

สีข�วนั้นจะกลับคืนม�ดังเดิม	 อ�จไม่ข�วสดใสเหมือนเดิม	 เพร�ะต้องใช้จ่�ยผ่�นวันเวล�	 แต่

ปณิธ�นที่แม่ตั้งใจ	ให้ลูกเติบโตอย่�งมีคุณค่�	จะโอบคลุมชีวิตเร�ไปจนวันสุดท้�ย		
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ระหว่างเดือน
2 คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

วิถีชีวิตครอบครัว
	

	 ในทัศนะคริสตชนเร�เชื่อว่�	 พระเจ�้ได้ทรงสร�้งมนุษย์ม�แสนด	ี ให้มีช�ย

และหญงิทีคู่ค่วรสมจะเปน็คูช่วีติ		เพือ่สร�้งวถิชีวีติครอบครวัเปน็ผวัเมยีมลีกูหล�น

สืบเผ่�พันธุ์และสร้�งสรรค์จรรโลงโลกให้พัฒน�เจริญก้�วหน้�ผ�สุกอย่�งยั่งยืน
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	 ชีวิตครอบครัวประกอบด้วย  “พ่อแม่ลูก” อันผูกพันกันด้วยคว�มรัก

ที่เฉพ�ะเจ�ะจงและดำ�รงอยู่อย่�งเป็นรูปธรรมเด่นชัดในภ�คปฏิบัติประจำ�วัน

	 คว�มรักในวิถีชีวิตที่กล่�วม�นี้	 	 คริสตชนเร�ถือว่�เป็นความรักแท้ที่เร�

ตอ้งเรยีนรูแ้ละเลยีนแบบความรกัตน้แบบตามพระฉบบัของพระเยซเูจา้ผูท้รงสละ

พระชนมชีพของพระองค์เพื่อเป็นบูช�รัก		ไถ่บ�ปเร�

	 พระเยซูเจ้�นี้ ได้ เสด็จลงม�บังเกิดเป็นมนุษย์ในวิถีชีวิตครอบครัว

ศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ	 	 โดยมีพระม�รด�ม�รีย์ได้ทรงปฏิสนธิเดชะพระ-

จิตและนักบุญโยเซฟได้อุปถัมภ์ค้ำ �ชู ในฐ�นะหัวหน้�ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ 		

“พระวิสุทธิวงศ์”

	 บคุคลผูศ้กัดิส์ทิธิท์ัง้ส�มนีไ้ดม้ชีวีติรว่มเปน็หนึง่เดยีวกนัอย�่งเตม็ที	่เพือ่

ดำ�เนนิวถิชีวีติครอบครวัใหศ้กัดิส์ทิธิไ์ปอ�ศยัก�รปฏบิตัคิว�มรกัตอ่กนัและกนัอย�่ง

จริงแท้แน่นอน

	 ที่ว่�ความรักอันศักดิ์สิทธิ์จริงแท้นั้นก็เนื่องจ�กว่�ม�จ�กพระเจ้�และเป็น

ธรรมช�ติที่แท้จริงของพระองค์ผู้ทรงเป็นองค์คว�มรักนั่นเอง

	 ยิ่งกว่�นั้นพระเจ้าองค์ความรักยังหม�ยถึงส�มพระบุคคลในพระตรี-

เอกภ�พ	คือพระบิด�		พระบุตรและพระจิตทรงเป็นคว�มรักอันหนึ่งอันเดียวกัน	ซึ่ง

เป็นหลักคว�มเชื่อที่เร�คริสตชนยึดมั่น

	 ด้วยเหตุนี้	 	 วิถีชีวิตความเชื่อในพระตรีเอกภาพจึงเป็นวิถีชีวิตศรัทธา

ของบรรดาคริสตชน			ที่จะต้องนำ�ม�ประยุกต์ประพฤติให้สอดคล้องกลมกลืนและ

เป็นจริงในชีวิตที่ดำ�เนินอยู่เป็นประจำ�อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

	 วถิชีวีติครอบครวัยงัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ	“กระแสเรยีกในวถิชีวีติครอบครวั” 

ที่พระเจ้�ทรงเรียกให้ดำ�รงอยู่สม่ำ�เสมอสืบไปในโลกนี้	 	 ไม่ว่�ยุคไหนสมัยใด		 เพร�ะ

กระแสเรียกนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องก�รเรียกของพระเจ้�แบบชั่วคร�ว	 	 แต่เป็นวิถีชีวิตที่

พระเจ้�ทรงดำ�เนินก�รเรียกของพระองค์ในจิตใจของมนุษย์อย่�งไม่หยุดหย่อน		แม้

จะอยู่ท่�มกล�งกระแสโลกแห่งโลกียวิสัยอันเชี่ยวกร�กของยุคโลก�ภิวัตน์ปัจจุบันนี้

ก็ต�ม

	 ดังนั้น	 	 วิถีชีวิตครอบครัวคริสตชนจึงมีพื้นฐ�นอันมั่นคงอยู่บนคว�มเชื่อ

ศรัทธ�ที่ว่�	 พระเจ้าองค์ความรักผู้บันดาลความรักให้กับคู่ชีวิตนั้นทรงเป็น

พระเจ้าองค์อมตะนิรันดร์

	 กระแสเรียกในวิถีชีวิตครอบครัวคริสตชนที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะดำารงอยู่

เป็นคู่ชีวิตฉันผัวเมียเดียวและเป็นพ่อแม่ลูกร่วมผูกพันกันไปตลอดชีวิตนั้น   

จึงเป็นจุดยืนอันแน่วแน่ที่จะดำาเนินให้เป็นไปอย่างสมจริงเป็นอมตะตราบ 

ชั่วนิรันดร์เช่นกัน.
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ตะแกรงและโครงสร้าง FRP 
- ไม่ผุกร่อน - มีผิวหน้ากันลื่น 
- ดูแลรักษาง่าย - ไม่ลามไฟ 
- มีความแข็งแรงสูง - กันกระแทก 
- ไม่รบกวนคลื่นวิทยุ  
  ไม่นำกระแสไฟฟ้า เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน 
- น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย ไม่ยุ่งยากในการติดตั้ง 
 

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

“ขอบคุณแทนคำชม กับบันทึกแห่งความเข้าใจ” 
	

	 สำหรับฉบับนี้ผมมีเรื่องที่อย�กแบ่งปันท่�นผู้อ่�นทุกท่�นอยู่	 2	 เรื่องครับ	 เรื่องแรกคือเรื่อง

การขอบคุณ/ชื่นชมแทนคำชม	เรื่องที่สองคือเรื่องการดูแลตนเองเพื่อคนอื่น 

	 ในเรื่องแรกนั้น	 ผมสังเกตว่�เวล�ที่เร�ได้ยินคนอื่นชมเร�	 หรือเร�ชมคนอื่น	 มักมีคำทำนองนี้

ว่�	“ดีม�ก”	“เก่งจังเลย”	“เยี่ยม”	“สุดยอดไปเลย”	“ประสบคว�มสำเร็จม�กเลย”	คนที่ได้รับคำชมแบบ

นี้ไม่ว่�จะเป็นเร�หรือคนอื่นก็จะตอบกลับม�ว่�	 “ไม่ได้เป็นถึงขน�ดนั้นหรอกครับ”	 “ก็มีดีบ้�ง	 ไม่ดี

บ้�ง”	 “ล้มเหลวม�ก็เยอะครับ”	 ดูเหมือนว่�คำชมทำให้เกิดคว�มอึดอัดใจ	 ลำบ�กใจ	 ก�รพูดถ่อมตัว

ก็ต�มม�	 แล้วก็เกิดคว�มกระอักกระอ่วนใจกันทั้งสองฝ่�ย	 และอ�จต�มม�ด้วยก�รเปลี่ยนเรื่องพูดใน

ที่สุด	

	 ที่เป็นเช่นนั้นอ�จเป็นเพร�ะผู้ได้รับคำชมนั้นสัมผัสถึงก�รถูกตัดสินด้วย	 แม้จะเป็นคำท�งบวก

และผู้กล่�วคำชมจะไม่มีเจตน�จะตัดสินก็ต�ม...	 คล้�ยกับเร�ถูกตัดสินว่�	 เร�เป็นคนดี	 เป็นคนใช้ได้	

เป็นคนน่�รัก	 ทำให้เร�รู้สึกอึดอัดเกี่ยวกับภ�วะ	 ดีหรือไม่ดี	 ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้	 น่�รักหรือไม่น่�รักจึง		

ตอบรับด้วยไม่สบ�ยใจนัก	

	 ผมพบว่�	 เรามีทางเลือกอื่นๆ อีกมากมายที่จะช่วยให้ตัวเราเองและคนอื่นมีโอกาสได้

สัมผัสกับความสุขใจ ความปลาบปล้ืมของการให้และรับความในใจของกันและกัน... การขอบคุณ/

ชื่นชมแทนคำชมนั้นเปรียบเสมือนการมอบของขวัญให้กันและกัน...  

	 เมื่อเร�กล่�วคำขอบคุณ/ชื่นชมกับใครสักคนหนึ่งโดยบอกเข�ว่�คำพูดหรือก�รกระทำของเข�

มีคุณค่�หรือมีคว�มหม�ยสำหรับเร�ม�กเพียงใด...	 เร�คงจะจินตน�ก�รได้ว่�	 เขาจะมีความสุขและ

ปลาบปลื้มใจสักเพียงใดที่ได้รับรู้เช่นนั้น... ใช่ครับ... ที่ได้รับรู้ว่าคำพูดหรือการกระทำใดของเขา

ที่มีคุณค่าและมีความหมายกับเรา...	

	 เมื่อใครคนหนึ่งบอกกับผมว่�	 เข�มีคว�มสุขที่ได้เรียนรู้จ�กผม...	 เข�รู้สึกขอบคุณเพร�ะเข�		

ได้รับข้อคิดที่นำไปใช้ในชีวิตของเข�ได้...	 ผมคงดีใจ	 อบอุ่นใจที่ได้รับรู้ว่�	 ผมมีส่วนเกื้อกูลชีวิตของ		

คนๆ	หนึ่ง	โดยที่ผมไม่จำเป็นต้องเป็นสุดยอดวิทย�กรแต่อย่�งใด...	

	 ข้อเสนอ : ท่�นอ�จแสดงคว�มชื่นชม/ขอบคุณคนรอบข้�งที่ท่�นรู้สึกชื่นชมหรืออย�ก

ขอบคุณเข�อย่�งจริงใจสัก	1-3	คน	

	 เรื่องการดูแลตนเองเพื่อคนอื่นนั้น	 ผมสังเกตว่�ในแต่ละวัน	 เร�อ�จพบหรือได้ยินเรื่องราวที่

ทำให้เรามีชีวิตชีวา	มีกำลังใจ	และเรื่องราวที่กระทบใจ	ให้เกิดคว�มไม่สบ�ยใจ...		

	 การดูแลตนเองเพื่อคนอื่นนั้นเปรียบเสมือนกับการเกิดภาวะฉุกเฉิกเมื่อเรานั่งบน

เครื่องบิน แล้วจะมีสายออกซิเจนลงมาให้เราครอบจมูกของเรา...	 ในกรณีที่เร�มีเด็กม�ด้วย	 เร�จะ

ได้รับคำแนะนำเพื่อคว�มปลอดภัยให้เอ�ส�ยครอบออกซิเจนครอบจมูกให้ตัวเองก่อน	 แล้วจึงใส่ให้กับ

เด็ก...	ครั้งแรกที่ผมได้ยิน	ผมรู้สึกแปลกใจ	 เพร�ะคิดเสมอว่�เมื่อมีเรื่องฉุกเฉิน	 เร�ต้องช่วยเด็กก่อน...	

แต่เมื่อไตร่ตรองแล้วพบว่�	 การดูแลตนเองนั้นทำให้เราช่วยเด็กได้แตกต่างจากการพยายามจะ

ช่วยเด็กก่อน...	 เพร�ะถ้�เร�ห�ยใจไม่ได้	 เร�มีโอก�สที่จะช่วยเด็กได้น้อยลง	 ที่สุดเร�อ�จหมดสติก่อน
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ช่วยเหลือเด็ก	 ในท�งกลับกันเมื่อเร�ห�ยใจได้แล้ว	 เร�จะมีคว�มมั่นคงเพียงพอที่จะช่วยเหลือเด็ก...	

ก�รดูแลตนเองเพื่อคนอื่นก็ใช้หลักก�รเช่นเดียวกัน...	

	 หล�ยปีม�นี้ผมมีคว�มสุขกับชีวิตม�กขึ้นด้วยก�รทำง�นภ�ยใน	 (Inner	Work)ดูแลตนเอง

จากภายในด้วยวิธีก�รหนึ่งในหล�ยๆ	วิธี	วิธีก�รนี้ผมเรียกว่�	“บันทึกแห่งความเข้าใจ”ซึ่งผมฝึกฝน

และเรียนรู้จ�กก�รเป็นวิทย�กรก�รสื่อส�รด้วยหัวใจ/สื่อส�รด้วยคว�มกรุณ�...	 ผมจะบันทึกเรื่องร�วที่

เกิดขึ้นโดยเฉพ�ะเรื่องร�วที่กระทบใจซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละวัน	 เพื่อทำง�นภ�ยในจิตใจ	 ดูแลตนเองเพื่อ

เกื้อกูลคนอื่นดังนี้ครับ	

	

1)คำพูด/ก�รกระทำที่กระทบใจฉัน	

	

2)อ�รมณ์/คว�มรู้สึกที่เกิดขึ้นของฉัน	

	

3)คุณค่�/คว�มต้องก�รใดของฉันที่ไม่ได้รับก�รตอบสนอง	

	

4)ค�ดคะเนว่�คนที่พูด/กระทำนั้น	

เข�รู้สึกอย่�งไร?	

	

5)เข�ให้คุณค่�/ต้องก�รอะไร?	

	

6)ที่สุดฉันรู้สึกอย่�งไรและฉันอย�กขอร้องตนเองอย่�งไร?	

	

	 ผมขอยกตัวอย่�งจ�กชีวิตจริงนะครับ	

	

1)คำพูด/การกระทำที่กระทบใจฉัน 

ฉันได้ยินคนๆ	หนึ่งพูดกับฉันว่�	

“คุณต้องทำต�มที่ผมบอกนะ	ทำแล้วบอกผมด้วย”	

	

2)อารมณ์/ความรู้สึกที่เกิดขึ้นของฉัน 

“ฉันรู้สึกหงุดหงิด	อึดอัด	ขัดเคืองใจ”	

	

3)คุณค่า/ความต้องการใดของฉันที่ไม่ได้รับการตอบสนอง 

“เพร�ะฉันให้คุณค่�กับ(ต้องก�ร)คว�มเค�รพซึ่งกันและกัน”	

	

4)คาดคะเนว่าคนที่พูด/กระทำนั้น 

เขารู้สึกอย่างไร? 

“เข�คงรู้สึกกังวลใจอย่�งม�ก?”	
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5)เขาให้คุณค่า/ต้องการอะไร? 

“เข�คงต้องก�รคว�มช่วยเหลือ?”	

	

6)ที่สุดฉันรู้สึกอย่างไรและฉันอยากขอร้องตนเองอย่างไร? 

“ฉันรู้สึกสบ�ยใจขึ้นและในใจฉันสัมผัสถึงเจตน�ของเข�ว่�	เข�ไม่ได้เจตน�จะบังคับใจฉัน		

เข�ต้องก�รคว�มช่วยเหลือ	แต่เข�ไม่รู้จะพูดอย่�งไรดี	

และฉันตัดสินใจทำต�มที่เข�ขอม�ด้วยคว�มสบ�ยใจ”	

	

	 ท่�นผู้อ่�นอ�จลองเขียนบันทึกแห่งคว�มเข้�ใจสัก	 1	 เรื่องเพื่อทดสอบว่�วิธีก�รนี้จะช่วยแปร

เปลี่ยนสิ่งที่กระทบใจให้กล�ยเป็นคว�มเข้�ใจตนเองและผู้อื่นได้ม�กน้อยอย่�งไร...	 โดยท่�นอ�จด�วน์

โหลดร�ยก�รสำรวจอ�รมณ์/คว�มรู้สึก	 และคุณค่�/คว�มต้องก�รซึ่งเป็นตัวช่วยให้ท่�นค้นห�ค้นพบ

ตนเองและเข้�ใจคนอื่นได้ง่�ยขึ้นได้ที่	 www.carefor.org	 /feeling-need-list.pdf	 (แบบผู้ใหญ่)	

www.carefor.org	/feeling-need-youth.pdf	(แบบเย�วชน)	

	 สำหรับผม	 ผมค้นพบสิ่งที่สอดคล้องกับคำกล่�วของมาแชล โรเซนเบอร์กผู้ก่อตั้งศูนย์ก�ร

สื่อส�รไร้คว�มรุนแรงที่ว่� เมื่อเกิดเหตุการณ์ อารมณ์/ความรู้สึก หรือคำพูด การกระทำที่กระทบ

ใจเรา... สิ่งนั้นไม่ได้เกิดจากคนอื่น แต่เกิดจากคุณค่าหรือความต้องการในส่วนลึกของเรา  

บางอย่างไม่ได้รับการตอบสนองนั่นเอง คำพูดหรือการกระทำของคนอื่นเป็นเพียงสิ่งที่กระตุ้น  

ให้เรารู้สึกเท่านั้น...	ก�รค้นพบนี้ทำให้เร�กลับม�มีคว�มสุข	มีคว�มสบ�ยใจกับก�รแปรเปลี่ยนเรื่องร�ว

กระทบใจให้กล�ยม�เป็นคว�มเข้�ใจ...	 เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นกับการเลือกและรับผิดชอบต่อ

ความรู้สึกและชีวิตของเราเอง... และยังเกื้อกูลชีวิตทั้งของเราและของผู้อื่นไปพร้อมๆ กันได้อีก

ด้วย... 

	 หวังว่�ทุกท่�นคงได้รับประโยชน์และมีคว�มสุขม�กขึ้นกับก�รค้นพบภ�ยในตนเอง	 กับคว�ม

เข้�ใจตนเองและคนอื่น	รวมทั้งก�รให้และรับสิ่งที่มีคุณค่�และคว�มหม�ยแก่กันและกันนะครับ	แล้วพบ

กันใหม่ฉบับหน้�ครับ	

	

	

	 เชิญชมเว็บไซต์บ้านใส่ใจwww.carefor.orgเพื่อชีวิต	 คว�มรัก	 มิตรภ�พ	 กำลังใจ	

สื่อส�รอย่�งสันติ	ปันน้ำใจ	ถ�มตอบปัญห�ชีวิต	บ้านใส่ใจบนเฟซบุ้คwww.facebook.com/

carefor.org 

	 ขอเชิญท่านที่สนใจเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการสื่อสารอย่างสันติ	 ติดต่อและสมัครได้ที่

ศูนย์นักบวชหญิง	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)	การเป็นคนกลางเพื่อ

สร้างสันติ แก้ไขความขัดแย้งขั้นต้น	วันที่	19-22	สิงห�คม	2556	
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เยาวชนของเรา
2 ศิษย์พระคริสต์

หลุยส์ มารี นิวัฒน์ ขุมจันทร์ 

ผู้ประสานงานเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา 

	 ม�พบกันอีกเช่นเคยกับคอลัมน์	“เย�วชนของเร�”	และสำหรับเดือนนี้	

ขอแนะนำให้รู้จักกับ	คุณนิวัฒน์	ขุมจันทร์	ผู้ประส�นง�นเย�วชนฯ	นครร�ชสีม�	

นับเป็นเย�วชนที่มีแง่คิดและมุมมองที่น่�สนใจม�กๆ	คนหนึ่งเลยทีเดียว	

	 ปัจจุบันคุณนิวัฒน์	 ปฏิบัติหน้�ที่ เป็นผู้ประส�นง�นเย�วชน

สังฆมณฑลนครร�ชสีม�	 โดยทำง�นอยู่ที่ศูนย์ประส�นง�นเย�วชนของ

สังฆมณฑล	 	 และกิจกรรมเย�วชนที่ได้รับมอบหม�ย	 คือ	 เป็นผู้ประส�นง�น

เย�วชนในสังฆมณฑล	 และดูง�นเย�วชนภ�ยในสังฆมณฑล	 รวมถึงองค์กร

ต่�งๆ	ที่เกี่ยวของกับเย�วชน	

	 คุณนิวัฒน์	 ได้กล่�วถึงแรงบันด�ลใจที่ทำให้อุทิศตนเพื่อง�นอภิบ�ล

เด็กและเย�วชนในวัด	/	สังฆมณฑลว่�	“ตัวผมเองเร่ิมรู้จักง�นเย�วชนค�ทอลิก

ผ่�นง�นเย�วชนองค์กร	 ว�ยซีเอส	 ผมเริ่มจ�กก�รเป็นเย�วชนที่เข้�ม�ร่วมค่�ยพัฒน�ตัวเองเป็นผู้นำหลัก

เย�วชน	 และก้�วสู่ก�รเป็นผู้ประส�นง�นเย�วชน	 ระยะเวล�กว่�	 10	 ปีที่ได้ทำง�นเย�วชน	 ว�ยซีเอส	 ครั้ง		

แรกๆ	คงเป็นเพียงคว�มสนุกสน�น	ได้เจอเพื่อนใหม่	ต�มประส�เด็กๆ	แต่ในคว�มสนุกสน�นนั้นยังคงมีคว�ม

เชื่อ	 คว�มศรัทธ�	 และยังมีช่วงเวล�ที่เร�ได้อยู่กับพระสงฆ์	 ได้เรียนรู้ถึงคุณค่�พระวรส�ร	 จ�กก�รแบ่งปัน

ประสบก�รณ์	 สู่ก�รพัฒน�ให้ผู้อื่นได้รู้จักรักและรับใช้	 จ�กก�รทำง�นกับพระสงฆ์	 	 บร�เดอร์	 ซิสเตอร์	 และ

จิตต�ภิบ�ล	จึงทำให้ผมได้มีโอก�สแบ่งปันสิ่งดีๆ	ประสบก�รณ์ดีๆ	กับรุ่นน้องๆ	เย�วชนต่อไป”	

	 เมื่อถูกถ�มว่�	 “อะไร”	 ที่จะช่วยส่งเสริมให้เย�วชนมีคว�มเชื่อต่อพระเจ้�ม�กยิ่งขึ้นนั้น	 คุณนิวัฒน์	

ตอบว่�	 “ผมว่�ขึ้นอยู่กับเร�ว่�	 เร�มีคว�มเชื่อพื้นฐ�นดีแล้วหรือเชื่อแบบเข้�ใจในพระเจ้�	 เชื่อโดยข�ด		

ข้อสงสัย	 เร�ต้องเป็นน้ำ	 น้ำที่เต็มแก้วแล้วล้นไปสู่เย�วชน	 เร�ไม่ควรเป็นเช่นโซด�	 ที่ซ่�ล้นไปสู่ผู้อื่นแต่ตัวเอง

ยังไม่เต็มเลย	 ห�กเร�เป็นผู้มีคว�มเชื่อแล้ว	 ก�รที่เร�จะเป็นผู้ประก�ศข่�วดีของพระคริสตเจ้�	 และก็จะกล�ย

เป็นผู้แพร่ธรรมใหม่ต�มที่	สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16	ได้ทรงตั้งพระทัยไว้ครับ”	

	 คุณนิวัฒน์	 ได้แบ่งปันถึงก�รทำง�นกับก�รส่งเสริมให้ค้นพบกระแสเรียกของตนเองว่�	 “กระแสเรียก	

มิใช่เพียงกระแสเรียกแห่งก�รเป็นพระสงฆ์	 หรือนักบวชเท่�นั้น	 แต่สำหรับพระพรหรือกระแสเรียกที่ได้เป็น

ฆร�ว�สแพร่ธรรม	 หรือก�รเป็นผู้ประส�นง�นฯ	 นั้นก็มีส่วนสำคัญในพระศ�สนจักร	 สิ่งสำคัญต่อก�รอยู่ใน

กระแสเรียกคือคว�มสุข	 คว�มสุขที่ได้กระทำ	 คว�มสุขที่ได้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	 ก�รที่ได้ทำง�นเย�วชน	 ถือ

เป็นกระแสเรียกที่สำคัญเพร�ะเร�ส�ม�รถส่งเสริมให้เด็กและเย�วชนค้นห�กระแสเรียกของตนว่�	 ตัวเย�วชน

คนนั้นๆ	สนใจในกระแสเรียกใด”		

	 คุณนิวัฒน์	 ยังได้ฝ�กข้อคิด	 คว�มปร�รถน�ดีต่อพี่น้องและเพื่อนๆ	 เย�วชนว่�	 “ทุกวันนี้โลกเข้�สู่

ยุคแห่งก�รแข่งขัน	 เย�วชนที่เร�เคยเห็นต�มวัด	 ต�มชมรมค�ทอลิก	 ต�มค่�ย	 ก็เริ่มห�ยไป	 ห�ยไปกับ		

ก�รศึกษ�	ก�รศึกษ�ที่มีแต่ก�รแข่งขัน	ใครสอบได้ที่ดี	มีที่เรียนดี	ถือเป็นผู้ชนะ	ส่วนผู้ที่สอบไม่ผ่�น	ผิดพล�ด		

จ�กเรื่องต่�งๆ	ถือเป็นผู้แพ้	ถูกออกจ�กสังคม	ไม่เข้�วัด	ไม่ร่วมกิจกรรมต่�งๆ	เร�ในฐ�นะที่ได้รับมอบหม�ย

จ�กพระศ�สนจักรแล้ว	เร�ก็ต้องต�มห�คนที่แพ้และชนะให้ได้รู้จักพระม�กขึ้น	ครับผม”		
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คุยกับเภสัชกร
2 ผศ. ดร. มนต์ชุลี นิติพน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก

ความดันโลหิตดี หัวใจเต้นดี
	 วันที่	 17	 พฤษภ�คมของทุกปี	 ถูกกำ�หนดให้เป็นวันคว�มดันโลหิตสูงโลก	 เร�อ�จไม่	

คุ้นเคยกับวันคว�มดันโลหิตสูงโลก	ซึ่งเป็นสิ่งที่สำ�คัญม�ก	เวล�เร�ไปโรงพย�บ�ล	สิ่งแรก	คือ	จะต้อง	

ชั่งน้ำ�หนัก	 และวัดคว�มดัน	 ปร�กฏว่�	 คนไทยชอบท�นเค็มม�ก	 โดยไม่รู้ตัว	 ตัวอย่�งเช่น	 เวล�สั่ง

ก๋วยเตี๋ยวม�หนึ่งช�ม	 สิ่งแรกที่เห็นกันคุ้นต�	 คือ	 ปรุงอ�ห�รช�มนั้น	 ใส่น้ำ�ปล�	 น้ำ�ส้ม	 พริก	 น้ำ�ต�ล	

แล้วแต่ๆ	 ละท่�นจะชอบ	 แต่ที่คุ้นกันม�ก	 มิใช่เฉพ�ะก๋วยเตี๋ยวแต่อ�ห�รจ�นเดียว	 ก็จะมีก�รใส่พริก

น้ำ�ปล�	 โดยที่ไม่รู้ว่�น้ำ�ปล�ทำ�ให้ร่�งก�ยได้รับเกลือม�กเกินต้องก�ร	 และเป็นส�เหตุหนึ่งที่ทำ�ให้มี

คว�มดันโลหิตสูง

	 กระทรวงส�ธ�รณสุข	 มีนโยบ�ยเร่งรัดม�ตรก�รสร้�งสุขภ�พโดยมีเป้�หม�ยเพื่อลดอัตร�

ป่วย	ต�ยและผลกระทบจ�กโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เช่น	โรคเบ�หว�น	คว�มดันโลหิต	หัวใจ	หลอดเลือด

สมอง	 และโรคมะเร็ง  	 ซึ่งในปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือโรคจ�กวิถีชีวิตม�กขึ้น	 จ�กข้อมูล

ก�รสำ�รวจสุขภ�พประช�ชนไทยโดยก�รตรวจร่�งก�ย	ครั้งที่	4	พ.ศ.	2551-2552	โดยพบว่�คนไทย

อ�ยุ	15	ปีขึ้นไป	ป่วยเป็นคว�มดันโลหิตสูงถึง	11.5	ล้�นคน	ซึ่งได้รับก�รรักษ�และควบคุมอ�ก�รได้

ประม�ณ	1	ใน	4	เท่�นั้น	 ยังมีผู้ที่มีคว�มดันโลหิตสูงถึงร้อยละ	60	ในช�ย	และ	40	ในหญิงไม่เคยได้

รับก�รวินิจฉัยม�ก่อน	 (ไม่รู้ตัวว่�เป็นคว�มดันโลหิตสูง)	 ซึ่งกลุ่มนี้ห�กไม่ได้รับก�รดูแลจะเสี่ยงเกิด

โรคแทรกซ้อนต�มม�ได้สูง   
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	 เครือข่�ยคว�มดันโลหิตสูงโลก	 ได้กำ�หนดคำ�ขวัญเพื่อก�รรณรงค์เนื่องในวันคว�มดันโลหิต

สูงโลก	ประจำ�ปี	2556	คือ	“Healthy	Blood	Pressure	Healthy	Heart	Beat”	ส่วนคำ�ขวัญเพื่อก�ร

รณรงค์ในไทย	 โดยกระทรวงส�ธ�รณสุข	 และสม�คมคว�มดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย	 คือ	 “คว�ม

ดันโลหิตดี  	 หัวใจเต้นดี”	 ซึ่งคำ�ขวัญนี้จะใช้รณรงค์เพื่อสื่อส�รและสร้�งกระแสให้ประช�กรตื่นตัวต่อ

โรคคว�มดันโลหิตสูง	โดยเน้นก�รป้องกันโรคอัมพฤกษ์	อัมพ�ต	โรคหัวใจ	โรคไต	ที่มีส�เหตุจ�กโรค

คว�มดันโลหิตสูง	และเพื่อก�รส่งข้อมูล	ก�รป้องกัน	ก�รคัดกรองและก�รดูแลไปถึงส�ธ�รณชน   

	 สถ�นก�รณ์ของโรคคว�มดันโลหิตสูง	โดยองค์ก�รอน�มัยโลก	พบว่�ทั่วโลกมีผู้ที่เป็นคว�ม

ดันโลหิตสูงเกือบถึงพันล้�นคน	 โดย	2	ใน	3	ของจำ�นวนนี้อยู่ในประเทศกำ�ลังพัฒน�	และค�ดก�รณ์

ว่�ในปี	พ.ศ.	2568	(ค.ศ.	2025)	ประช�กรวัยผู้ใหญ่ทั่วทั้งโลกจะป่วยเป็นโรคคว�มดันโลหิตสูง	

1.56	 พันล้�นคน  	 ส่วนสถ�นก�รณ์ในประเทศไทย	 จ�กข้อมูลสถิติ	 สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข	 พบว่�ในปี	 2554	 มีผู้เสียชีวิตจ�กส�เหตุคว�มดันโลหิตสูง	

จำ�นวน	 3,664	 คน	 ซ่ึงสถ�นก�รณ์ป่วยและเข้�รับก�รรักษ�มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่�งต่อเน่ืองในทุก

ภ�ค	เม่ือเปรียบเทียบจ�กปี	2544	และปี	2554	พบว่�	มีอัตร�ผู้ป่วยในต่อประช�กรแสนคน	ด้วยโรค	

คว�มดันโลหิตสูง	จ�ก	287	เป็น	1433	ถือว่�มีอัตร�เพ่ิมข้ึน	5	เท่�	(4.99	เท่�)	

	 สำ�หรับโรคคว�มดันโลหิตสูงเกิดจ�กภ�วะที่แรงดันหลอดเลือดแดงมีค่�สูงตั้งแต่	 140/90 

มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป	 ซึ่งผู้คนจำ�นวนม�กอยู่กับคว�มดันโลหิตสูงโดยที่ไม่ทร�บว่�ตนเองมีภ�วะนี้	

เนื่องจ�กเป็นโรคที่ไม่ค่อยปร�กฏอ�ก�รที่ชัดเจนในช่วงแรก	 แต่เมื่อปล่อยไว้น�นไปแรงดันในหลอด-	

เลือดที่สูง 	ก็จะไปทำ�ล�ยผนังหลอดเลือดและอวัยวะที่สำ�คัญทั่วร่�งก�ย	จึงเรียกโรคนี้ว่� “เพชฌฆาต

เงียบ”  

	 ก�รปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคคว�มดันโลหิตสูงดังนี้	1.	ใช้ชีวิตกระฉับกระเฉงอย่�งสม่ำ�เสมอ	

เช่น	 ก�รเดิน	 ก�รทำ�สวน	 ก�รทำ�ง�นบ้�น	 ก�รออกกำ�ลังก�ย	 เป็นต้น	 	 2.	 เพิ่มก�รรับประท�น

ผักและผลไม้รสหว�นน้อย	 3.	 ลดก�รรับประท�นอ�ห�รผ่�นกระบวนก�ร	 อ�ห�รสำ�เร็จรูป	 อ�ห�ร	

หมักดอง		4.	จำ�กัด	ก�รบริโภคสุร�หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์				และ	5.	งดสูบบุหรี่	รวมถึงหลีกเลี่ยง	

ก�รสูดดมควันบุหรี่ด้วย	นอกจ�กนี้	คว�มเครียดและอ�ยุที่เพิ่มขึ้น	ก็อ�จส่งผลให้คว�มดันโลหิตเพิ่ม

สูงขึ้นได้เช่นกัน	 

	 คนใกล้ตัวผู้เขียนเองเคยต้องผ่�ตัดสมอง	 ซึ่งเป็นผลพวงก�รมีคว�มดันโลหิตสูงโดยไม่รู้ตัว	

ถ้�เป็นไปได้	 มีเครื่องวัดควมดันส่วนตัวไว้ใช้เองสักเครื่อง	 ไม่ใช่มีไว้เฉยๆๆ	 แต่ต้องวัดทุกวันอย่�ง

สม่ำ�เสมอ	ถ้�จะให้ดีทำ�เป็นสถิติไว้	เมื่อพบแพทย์ครั้งต่อไปก็ให้นำ�ข้อมูลให้แพทย์ดูด้วย	เพื่อจะได้ให้

ย�ลดคว�มดันได้ถูกต้อง	แต่ถ้�ไม่สะดวก	ส�ม�รถวัดคว�มดันได้ต�มโรงพย�บ�ลทั่วไป

	 อย่�ลืม	ลดเค็ม	ค่อยๆ	ลดก็ได้	ตั้งแต่ตอนนี้เลย	ไม่ต้องรอให้เป็นคว�มดันเสียก่อน
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บันทึกธรรมทูต
2 มิสชั่น

การจาริกแสวงบุญช่วงสุดท้าย 
	 สวัสดีครับผู้อ่�นที่รักทุกท่�น	 ย้อนกลับไป

เดือนมิถุน�ยน	 เดือนนี้เมื่อส�มปีที่แล้ว	 (2010)			

ผมกำลังเตรียมข้�วของ	 เอกส�รเดินท�งและร่ำล�

ผู้คนที่เคยรู้จัก	 ทั้งในกัมพูช�และไทย	 เพื่อม�ศึกษ�

ที่กรุงโรม	ต�มพันธกิจที่ผู้ใหญ่มอบหม�ยให้	โดยได้

รับทุนก�รศึกษ�จ�กสมณกระทรวงประก�ศพระวร-

ส�รสู่ปวงชน	ในน�มของนักศึกษ�จ�กประเทศกัมพูช�

...	 แต่เดือนนี้ผมกำลังเก็บกระเป๋�อีกครั้งหนึ่ง	 เพื่อ

ย้�ยออกจ�กหอพักนักบุญเป�โล	(San	Paolo	Collegio)	มันครบส�มปีพอดีในเดือนนี้	ตั้งแต่ม�อยู่ที่นี่

..กรุงโรม...	 นับว่�เป็นช่วงเวล�ที่ย�กลำบ�กม�ก	 ซึ่งม�กน้อยก็แล้วแต่บุคคล	 กับก�รต้องเปลี่ยนแปลง

และปรับตัวทุกอย่�ง	 สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้แต่แรกว่�	 บรรด�ธรรมทูตจ�กยุโรปไปทำง�นที่เอเชียบ้�นเร�	

พวกเข�ก็มีคว�มลำบ�กไม่น้อยเหมือนกัน	กว่�จะฟันฝ่�ด่�นแรกไปได้คือ	ก�รปรับตัวให้เข้�กับวัฒนธรรม

ใหม่ๆ	ซึ่งบ�งคนก็ทำได้สำเร็จ	และก็เพ�ะหว่�นคว�มเชื่อเหล่�นั้นในแผ่นดินเอเชีย	

	 ตอนนี้ผมและนักศึกษ�ไทยจำนวนหนึ่งที่อยู่ในโรม	 กำลังเตรียมตัวกลับไปสู่พื้นที่ง�นแพร่-

ธรรม	 กลับสู่พระศ�สนจักรท้องถิ่นอีกครั้ง	 ปีนี้ก็จะมีถึง	 8	 ท่�น	 คือ	 คุณพ่ออดิศักดิ์ กิจบุญชู  

(ดุ๋ย-กทม.), คุณพ่อพิริยะ ไชยมุกดาสกุล (ต๋อย-ท่าแร่ฯ), คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย (ปริ้น-กทม.), 

คุณพ่อเอกภพ ผลมูล (แบงค์-จันทบุรี), คุณพ่อวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน (วี-เชียงใหม่), คุณพ่อ  

กิตสดา คำศรี (จิมมี่-คามิลเลียน), คุณพ่อวรวุฒิ สังขรัตน์  (กบ-กาปูชิน) และ ผม นักบวช	1	ท่�น

คือ เซอร์มารี แคล์ (เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร) และฆร�ว�สอีก	1	ท่�นคือ	คุณพักตร์นภางค์ เหล่าสัก 

(ทร�ย-มห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ)	

	 ทุกปีต�มธรรมเนียมปฏิบัติของนักศึกษ�ที่โรม	ก็จะมีก�รเลี้ยงส่ง	ง�นอำล�	ซึ่งแต่ละหอ	แต่ละ

แห่งก็แตกต่�งกันไป	 สำหรับหอพักนักบุญเป�โลก็จัดเป็นประจำทุกปี	 เฉลี่ยนักศึกษ�ที่จะต้องออกจ�ก

ที่นี่จะมีประม�ณ	60	กว่�คน	กิจกรรมแรกคือ	ก�รเดินท�งไปถว�ยมิสซ�ขอบคุณพระเป็นเจ้�ร่วมกันที่

หน้�หลุมฝังศพนักบุญเปโตร	 (4	 พฤษภ�คม	 2013)	 	คุณพ่ออธิการดาเนียล	 (OMI)	 เป็นประธ�น	

พร้อมกับคุณพ่อวิญญ�ณ	คุณพ่อโจวานนี	 ได้ติดต่อท�งว�ติกันล่วงหน้�แล้ว	สถ�นที่ถว�ยมิสซ�	 เป็น

พื้นที่เล็กๆ	 แบ่งเป็นห้องๆ	 เล็กใหญ่ต�มขน�ดกลุ่มที่ม�ขอถว�ยมิสซ�ที่นั่น	 และนั่นเป็นโอก�สที่พวก	

เร�จะได้ขอบคุณพระเป็นเจ้�สำหรับตลอดทุกปีก�รศึกษ�ที่ผ่�นม�	

	 หลังจ�กนั้น	ก็เข้�เฝ้�พระสันตะป�ป�แบบส�ธ�รณะ	ในเช้�วันพุธ	(15	พฤษภ�คม	2013)	ซึ่ง

ปกติก�รเข้�เฝ้�แบบนี้เปิดสำหรับทุกคนแต่กลุ่มเข้�เฝ้�ท�งก�รจะมีก�รประก�ศชื่อให้พระสันตะป�ป�

ได้ทรงทร�บ	 และในเย็นวันเดียวกันนั้นเอง	 เลข�ธิก�รสมณกระทรวงประก�ศพระวรส�รฯ	มงซินญอร์

ซาวีโอ ฮอง ไต้ ไฝ้ (Hong Tai Fai)	ม�เป็นประธ�นในมิสซ�	สำหรับนักศึกษ�ที่จะจบที่หอนักบุญเป�โล	

โดยมีของถว�ยเป็นเครื่องหม�ยคือ	วิทย�นิพนธ์	(คว�มรู้),	รองเท้�	(ก�รออกไปประก�ศพระวรส�ร)		
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	 สุดท้�ย	 คือ	 ก�รพบปะแบ่งปันประสบก�รณ์ระหว่�งนักศึกษ�ที่จะจบกับอธิก�รและผู้ให้ก�ร

ดูแล	 ซึ่งเป็นก�รช่วยไตร่ตรองชีวิตและพันธกิจที่พระเจ้�ได้เรียกพวกเร�ม�อยู่ที่นี่	 ท่�มกล�งสังคมใหม่	

ภ�ษ�ใหม่	คว�มรู้และประสบก�รณ์ใหม่ๆ	

	 ในส่วนกลุ่มคนไทย	 โดยเฉพ�ะนักศึกษ�ในโรม	 ก็จะมีง�นเลี้ยงอำล�กัน	 ในวันอ�ทิตย์ที่	 23	

มิถุน�ยน	 2013	 ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะสอบปล�ยภ�คกันเสร็จแล้ว	 และนักศึกษ�หน้�เก่�ๆ	 ก็จะเปลี่ยนไป	

นักศึกษ�หน้�ใหม่ๆ	ก็จะเข้�ม�แทน	ม�กน้อยก็แล้วแต่ปีก�รศึกษ�	ซึ่งตอนนี้บ�งคนก็เริ่มเดินท�งเข้�สู่	

โรมบ้�งแล้ว...	

	 ประสบก�รณ์ตลอดสองส�มหรือสี่ปี	สำหรับบ�งคนที่ม�อยู่ที่นี่	นับว่�เป็นเรื่องของกระแสเรียก	

ก็ว่�ได้	 เพร�ะไม่ใช่ทุกคนจะถูกเลือกให้ม�	 บ�งคนม�ก็มีทั้งเต็มใจม�และไม่อย�กม�	 บ�งคนอย�กม�	

แต่ก็ไม่ได้ม�ก็มี	 อย่�งไรก็ต�มพระเป็นเจ้�ทรงมีแผนก�รสำหรับทุกคนเสมอ	 และบ�งทีเร�ก็ยังไม่รู้ว่�	

ในอีกวิน�ทีข้�งหน้�	เร�จะเป็นอย่�งไร?	แต่สำหรับคนที่ม�เรียน	ซึ่งมีทั้งจบและไม่จบ	แต่เมื่อได้กลับไป

อย่�งน้อย	 พวกเข�ก็ได้พบ	 ได้เห็น	 ได้เก็บเกี่ยวประสบก�ณ์	 ซึ่งไม่ใช่แค่คว�มรู้	 แต่เป็นคว�มเชื่อที่

เติบโตขึ้นและนำสิ่งเหล่�นั้นไปแบ่งปันให้กับทุกคนที่เข�จะไปพบ	

	 ดังนั้นอ�จกล่�วได้ว่�	 ใครที่ม�เรียนที่โรม	 ก็เหมือนกับก�รแสวงบุญระยะย�ว	 แต่ละคน		

จะเก็บเกี่ยวได้ม�กน้อยแค่ไหน	 ก็ขึ้นกับศักยภ�พและคว�มตั้งใจของแต่ละคน	 แต่จุดหม�ยไม่แตกต�่ง

กันคือ	ไม่ใช่เพื่อตัวเอง	แต่เพื่อพระศ�สนจักรที่ส่งเร�ม�	

	 ทุกวันนี้	 ปร�กฏก�รณ์ใหม่ที่โรมก็คือ	 พระสันตะป�ป�ฟีเวอร์	 เวล�ที่พวกเร�ขึ้นรถไปเรียน			

วันพุธ	 ซึ่งเป็นวันที่มีเข้�เฝ้�พระสันตะป�ป�ส�ธ�รณะ	 ก็จะเห็นว่�รถเมล์แน่นม�ก	 และถนนใกล้ๆ	

ว�ติกัน	 มีผู้คนเดินกันเป็นกลุ่ม	 พร้อมป้�ยหรือธง	 เพื่อแสดงคว�มเป็นกลุ่มของตนเอง	 ทุกคนมุ่งไปที่

จัตุรัสนักบุญเปโตร	 เวล�ผมเลิกเรียน	 รถบัสจอดกันเป็นคิวย�ว	 เพื่อม�รับบรรด�ผู้แสวงบุญของตนเอง			

บ�งคนเป็นผู้สูงอ�ยุ	ก็ยอมลำบ�กเดินท�งม�เข้�เฝ้�	แม้จะไม่สะดวกด้วยประก�รทั้งปวง		

	 นั่นก็เพร�ะว่�	 พวกเข�เชื่อว่�	 ก�รได้ม�รับพรจ�กพระสันตะป�ป�	 ทำให้พวกเข�ได้มีโอก�ส

ช่วยวิญญ�ณของตนเองและผู้อื่นผ่�นท�งคำภ�วน�	 เมื่อตัวแทนของพระเยซูในโลกนี้	 ได้วอนขอ

พระเจ้�เพื่อใคร	พระเยซูเจ้�ทรงรับฟังอย่�งแน่นอน		และนั่น...ทำให้ยอดของผู้แสวงบุญในโรม	เพิ่มขึ้น

อย่�งเห็นได้ชัด	เพร�ะพวกเข�คว�มเช่ือและเห็นส่ิงท่ีพระสันตะป�ป�ได้ตรัส	และได้ทรงกระทำ	นอกจ�กน้ัน	

ก�รได้ม�ภ�วน�ที่พระวิห�รหลักของพระศ�สนจักรที่โรม	 แม้จะไม่บังคับว�่ต้องม�	 แต่สำหรับผู้ที่ได้ม�	

และภ�วน�ต�มเงื่อนไข	 พระพรของพระเจ้�ก็จะลงม�สู่พวกเข�อย่�งแน่นอน...	 และนั่นสำหรับผู้ที่มี

คว�มเชื่อเท่�นั้น...	

	 ผู้อ่�นที่รักครับ	 เร�อยู่บนท�งแห่งก�รแสวงบุญอยู่เสมอ	 เพร�ะแต่ละวันพระเจ้�เปิดโอก�สให้

เร�รับพระพรของพระองค์ด้วยวิธีก�รต่�งๆ	 เร�ต้องวอนขอพระเป็นเจ้�	 เพื่อเพิ่มคว�มเชื่อของเร�	 เพื่อ

เร�จะได้เห็นว่�	 ทุกกิจกรรมในชีวิตเร�แต่ละวัน	 เป็นพระพรจ�กพระเจ้�เสมอ	 และนั่นเป็น	 กระแสเรียก

ครับ	 เร�ต้องแสวงห�เสมอ	 เร�มักใช้คำว่�	 “แสวงบุญ”	 แต่ที่จริงสำหรับคริสตชนเร�กำลังแสวงห�

พระเจ้�	 ซึ่งเป็นมห�บุญสำหรับเร�	 ซึ่งไม่ใช่แค่สำหรับตัวเอง	 แต่เพื่อผู้อื่นด้วย	 ทั้งคนที่รู้จักและไม่รู้จัก

พระเจ้�...	 “จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้ว

พระองค์จะทรงเพิ่มทุกสิ่งเหล่านี้ให้” (มธ	6:33)	

	

June2013_31-92.indd   61 5/29/56 BE   4:43 PM



มิถุนายน 2013
62

Wreck -It Ralph 
‘ราล์ฟ’ วายร้าย ผู้น่ารัก  

	 ก�ร์ตูนเรื่องย�วที่ได้เข้�ชิงร�งวัลออสก้�ร์ปีนี้	 หลังจ�กได้ดูทุกเรื่องก็ชอบทุกเรื่องครับ	 เรื่องล่�สุดที่ดู

คือ	 	Wreck-It	 Ralph	 จุดร่วมของตัวละครแต่ละเรื่องก็คือ	 เป็นคนที่ค่อนข้�งแปลกแยกจ�กสังคมที่พวกเข�

หรือเธอสังกัดอยู่	แต่ถึงอย่�งไรก็ขอเลือกเส้นท�งชีวิตที่ตนถนัด	ทำแล้วมีคว�มสุข	ไม่ต้องฝืนใจตนเอง	และมี

คว�มรับผิดชอบที่จะแก้ไขสิ่งผิดพล�ดที่ทำให้เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ	โดยเฉพ�ะเพื่อปกป้องคนที่ตนรัก	สม�ชิก

ในครอบครัวและมิตรสห�ย	

	 Wreck-It	Ralph	ผลง�นกำกับของ	ริช มัวร์	แม้จะไม่มีเครดิตในก�รกำกับก�ร์ตูนเรื่องย�ว	แต่เข�

อยู่เบื้องหลังก�ร์ตูนยอดนิยมท�งทีวีทั้ง	 Futurama	 และ	 The	 Simpsons	 ม�หล�ยตอน	  หนังเล่�เรื่องของ 

ราล์ฟ	(ให้เสียงพ�กย์โดย	จอห์น	ซี.	ไรล์ลีย์)	หรือที่ใครๆ	รู้จักเข�ในน�ม	Wreck-It	Ralph	หน้�ที่ของเข�คือ

เป็นผู้ร้�ยในเกม	 Fix-It	 Felix	 Jr.	 เป็นผู้คอยทุบทำล�ยอพ�ร์ตเม้นต์ที่ชื่อ	 NICE	 LAND	 โดยมีพระเอกชื่อ	

เฟลิกซ์	 (แจ๊ค	 	 แม็คบร�เยอร์)	 ใส่ชุดช่�งถือค้อนวิเศษม�ซ่อมแซมทุกอย่�งที่ร�ล์ฟเป็นคนทำล�ยให้กลับม�ดี

เหมือนเดิม	 และเมื่อผ่�นแต่ละ	 Level	 ไปได้	 เฟลิกซ์ก็จะได้เหรียญทองและขนมพ�ย	 เกมนี้ถือกำเนิดขึ้นม�

ตั้งแต่โลกยังไม่มี	เกมเพลย์	สเตชั่น,	สม�ร์ท	โฟน,	แท็บเล็ต	เป็นเกมที่เด็กๆ	หรือแม้แต่ผู้ใหญ่เข้�ไปเล่นในร้�น

เกมหรือ	 Arcade	 ที่มีตู้เกมเรียงร�ยให้เลือกเล่นอยู่ม�กม�ย	 ผู้เล่นต้องหยอดเหรียญเล่นแต่ละเกมจนกว่�จะ	

Game	Over			

	 ปัจจุบันเกมนี้มีอ�ยุครบ	 30	 ปีแล้ว	 ร�ล์ฟจึงรู้สึกเบื่อหน่�ยกลับบทร้�ยเดิมๆ	 ของตัวเอง	 ที่เมื่อถึง

ท้�ยเกมเข�โดนจับโยนลงตึก	 ตกค่ำก็กลับไปนอนในกองก้อนอิฐ	 และเสียใจม�กยิ่งขึ้นเมื่อม�รู้ว่�บรรด�		

เพื่อนๆ	 ในเกมแอบฉลองครบ	 30	 ปีกัน	 โดยไม่มีใครเชิญเข�เลย	 ร�ล์ฟโมโหบุกเข้�ไปอ�ละว�ดจนป�ร์ตี้ล่ม	

หลังจ�กนั้นเข�พบกับตัวละครทห�รในเกม	 Hero’s	 Duty	 เข�จึงปลอมตัวเป็นทห�รคนนั้นเข้�ไปอยู่ในเกม	

โดยมีหัวหน้�หน่วยคือ	 จ่าคาลฮูน	 (เจน	 ลินช์	 ตัวละครที่แทบจะถอดบุคลิกม�จ�กบทของเธอในซีรี่ส์	 Glee)	

ในที่สุดเข�ก็ได้เหรียญทองม�สมใจ	 แต่ก็มีอันต้องเข้�ไปอยู่ในอ�ณ�จักรขนมหว�น	 Sugar	 Rush	 และได้พบ

กับส�วน้อย	 วาเนลโลเป้ ฟอน ชวีทซ์ (ซ่�ร�ห์	 ซิลเลอร์แมน)	 ที่ขอให้เข�ช่วยประกอบรถเพื่อไปร่วมแข่งรถ

โกค�ร์ทกับส�วคนอื่น	 และยังได้พบกับหัวหน้�อ�ณ�จักรเกม	 คิง แคนดี้	 (อลัน	 ทูดี้)	 ที่ชวนน่�สงสัย	

เหมือนกันว่�จะเป็นคนดีหรือคนร้�ยกันแน่	

2 ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตติ

ดูหนัง
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	 เด็กกับเกมต�่งเป็นของคู่กันที่แยกกันไม่ข�ด	 ตอนสมัยผมเป็นเด็ก	 แม้ย�มว่�งพวกเร�จะมีกิจกรรม

กล�งแจ้งกันเป็นส่วนใหญ่	 เช่น	 เตะฟุตบอล	 ปีนต้นไม้	 เล่นโป้งแปะ	 ทอยเส้น	 ขี่ม้�ส่งเมือง	 กระต่�ย		

ข�เดียว	หรือช่วยกิจกรรมวัดเล็กๆ	น้อยๆ	เช่น	ล้�งกระจก	ท�สีรั้ว	รดน้ำต้นไม้	ก็มีคว�มสุขม�กม�ยแล้ว	แต่

ก็ยังจดจำคว�มสนุกเพลิดเพลินเมื่อเพื่อนให้ยืมเล่นเกมต่อยมวย	 และเกมกดเป็นเกมปล�หมึก	 ที่เร�ต้องลงไป

เก็บสมบัติโดยไม่ให้ถูกปล�หมึกกิน	 นอกจ�กนี้ก็เคยเล่นเกมตู้บ้�งเช่นเกมยิงเอเลี่ยนทั้งหล�ย	 ต่อม�ก็พัฒน�

เป็นเกมตำรวจยิงผู้ร้�ย	ยิงซอมบี้	ยิงไดโนเส�ร์	ด้วยมุมมองของผู้เล่น	ซึ่งกว่�เร�จะผ่�นไปแต่ละ	Level	ก็หมด

ไปหล�ยตังค์ทีเดียว	 แต่ถ้�รู้จักเล่นเกมอย่�งรู้จักคำว่�พอ	 เกมส์ทั้งหล�ยก็ให้คว�มสนุกสน�นเพลิดเพลิน			

ช่วยให้ผ่�นวันคืนเหง�ๆ	ไปได้	หรือช่วยให้ลืมเรื่อยแย่ๆ	ที่เร�ผ่�นพบม�ได้		

	 คว�มสร้�งสรรค์ของก�ร์ตูนเรื่อง	 Wreck-It	 Ralph	 คือให้เร�มองมุมใหม่	 มองด้วยส�ยต�ของ		

ตัวละครในเกมที่มองออกม�จ�กเครื่องเล่น	 เห็นรอยยิ้มของผู้เล่นเกม	 พ�เร�เข้�ไปในอ�ณ�จักรที่บรรด�		

ตัวละครในเกมทั้งหล�ยอยู่ด้วยกัน	 ได้เห็นคว�มไม่เที่ยงแท้เมื่อวันเวล�ผ่�นไป	 หล�ยๆ	 เกมก็เสื่อมคว�มนิยม	

จนกระทั่งเกมนั้นต้องถูกถอดปลั๊กนำไปเก็บ	 ผู้ร้�ยที่อยู่ในเกมก็เป็นเพร�ะพวกเข�ถูกโปรแกรมให้ม�เป็น		

เช่นนั้น	 	 ลึกๆ	 แล้วเข�ก็อย�กเป็นที่ยอมรับของสังคม	 ได้พบปะสังสรรค์กับคนอื่นๆ	 ไม่ใช่อยู่อย่�งโดดเดี่ยว

และต้องไปเข้�กลุ่มบำบัดกับผู้ร้�ยจ�กเกมคนอื่น	 ซึ่งร�ล์ฟเองก็พิสูจน์ให้เห็นว่�แม้รูปร่�งภ�ยนอกเข�จะ		

ใหญ่โต	มีมือใหญ่เพื่อง่�ยจะทำล�ยสิ่งต่�งๆ	แต่เมื่อเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ	อย่�งว�เนลโลเป้ถูกรังแก	เข�ก็อด

ที่จะช่วยเหลือไม่ได้	 และมิตรภ�พระหว่�งคนตัวใหญ่กับคนตัวเล็กก็ก่อเกิดขึ้นอย่�งงดง�ม	 แม้บ�งครั้งจะไม่

เข้�ใจกันบ้�ง		

	 เช่นเดียวกับตัวละครอย�่งเฟลิกซ์	 ตอนแรกเหมือนจะเป็นตัวพระเอกที่จะไม่ค่อยเข�้ใจโลกแห่งคว�ม

เป็นจริงนัก	 แต่เมื่อร�ล์ฟห�ยตัวไปเข�ก็แสดงคว�มรับผิดชอบออกไปติดต�มร�ล์ฟ	 และช่วยกันแก้ไขคว�ม

ผิดพล�ดที่เกิดขึ้นในอ�ณ�จักรแห่งเกมร่วมกับร�ล์ฟและจ่�ค�ลฮูน	 อีกมุมมองหนึ่งที่คมค�ยของหนังบอกกับ

เร�ถึงคุณค่�ของคว�มแตกต่�งหล�กหล�ย	ในฉ�กที่เมื่อไม่มี	Wreck-It	Ralph	อยู่ในเกม	เด็กๆ	ก็ไม่ส�ม�รถ

เล่นเกมนี้ได้อีกต่อไป	 ส่วนร�ล์ฟเองแม้จะไม่ค่อยชอบหน้�หนุ่มนักซ่อมอย่�งเฟลิกซ์และบรรด�สม�ชิกผู้ดี		

ในอพ�ร์ตเม้นต์ทั้งหล�ย	 แต่ถ้�ไม่มีพวกเข�เหล่�นั้น	 โลกของร�ล์ฟก็คงเงียบเหง�	 องค์ประกอบของเกมก็		

ไม่ครบถ้วน	

	 คว�มดี	 คว�มไม่ดี	 ด้�นสว่�ง	 ด้�นมืด	 คว�มถูกต้องเหม�ะสม	 เป็นเรื่องย�กที่จะตัดสินฟันธงลงไป	

ไม่ว่�จะกับคน	 สิ่งหนึ่งสิ่งใด	 หรือเหตุก�รณ์ใดเหตุก�รณ์หนึ่ง	 เพร�ะย่อมมีเหตุปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอีก

หล�ยประก�ร	 และเร�จะแน่ใจได้อย่�งไรว่�	 ก�รรับรู้ของเร�ถูกต้องเที่ยงตรงแล้วจริงๆ	 ถึงที่สุดแล้ว	 เร�ไม่ควร

ไปตัดสินคนอื่นไปก่อนด้วยอคติส่วนตัว	 หรือดูจ�กลักษณะภ�ยนอกของเข�เท่�นั้น	 ประสบก�รณ์ตรงของผม

คือ	บ้�นต้นซอยของหมู่บ้�นที่อ�ศัยอยู่	มีลุงคนหนึ่งที่หน้�ต�เข�ดูเฉยๆ	แทบไม่เคยเห็นเข�ยิ้มเลย	 เวล�ไปวิ่ง

ออกกำลังที่สวนหลวงฯ	 ก็มักจะเห็นลุงอยู่บ่อยๆ	 แต่ก็ไม่เคยทักท�ยกันและผมมักจะเดินหลบแก	 	 แต่เช้�วัน

จันทร์วันหนึ่ง	 ขณะกังวลว่�จะม�ทำง�นส�ย	 แล้วเดินม�ถึงหน้�บ้�นลุงคนนั้น	 แกกำลังจะขับรถไปที่ทำง�น

พอดี		คุณลุงชวนผมให้ติดรถไปด้วย	ตอน

แรกก็งงๆ	 อยู่ว่�แกชวนผมแน่หรือเปล่�	

ในที่สุดได้ม�ลงตรงข้�มเซ็นทรัล	 บ�งน�	

ช่ ว ยย่ น ร ะย ะท� ง ได้ พอควรที เ ดี ย ว			

พร้อมกับรู้สึกผิดที่มีอคติกับลุงคนนี้ม�		

หล�ยปี.....	
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2 จันทรา กาญจนบัตร

ผ่านมา55ปีพอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง

จิ๊กซอว์ชีวิต 
	 คืนนี้อ�ก�ศเย็นสบ�ยมีลมพัดอ่อนๆ	 โชยม�เป็นระยะๆ	 ทำให้จิตใจเบิกบ�นใน

ขณะที่ปั่นจักรย�นไปรอบๆ	 บ้�น	 ระยะนี้ลูกๆ	 ต่�งแยกย้�ยกันไปพักผ่อนช�ยทะเล			

น�นๆ	 ครั้งเข�จะพ�ครอบครัวไปต�กอ�ก�ศ	 ส่วนดิฉันและส�มีมีภ�รกิจที่กรุงเทพฯ			

จึงไม่ส�ม�รถไปเที่ยวร่วมกับพวกเข�	

	 วันนี้ทุกอย่�งผ่�นไปด้วยดี	 ไม่มีปัญห�หรืออุปสรรคใดม�ทำให้จิตใจฟุ้งซ่�น	

ดิฉันจึงขอบคุณพระเจ้�ที่ทุกคนสบ�ยดี	 โดยเฉพ�ะสุขภ�พยังปกติไม่เจ็บป่วย	 ดิฉันมีเวล�		

ย�มค่ำปั่นจักรย�น	 และมีเวล�สวด	 รำพึง	 และถว�ยกิจก�รต่�งๆ	 ที่ได้ทำยกถว�ยแด่

พระองค์	ที่ทรงเมตต�ช่วยปกป้องรักษ�ทุกสิ่งรอบตัว	

	 ค่ำแล้ว	 “ดาว”	 พนักง�นของดิฉันกำลังจะกลับบ้�นพร้อมกับลูกส�ว	 “ดวง”		

ส�วน้อยอ�ยุ	 12	 ขวบ	 ที่ม�ช่วยแม่เพื่อห�ร�ยได้จุนเจือครอบครัวเล็กๆ	 ด�วแยกท�งกับ

ส�มี	เพร�ะส�มีปันใจให้หญิงอื่นทำให้ด�วต้องก้มหน้�ดูแลลูก	3	คน	ซึ่งอยู่ในวัยเรียน	

	 น่�เสียด�ยที่ฝ่�ยช�ยไม่รู้คุณค่�ของภรรย�ที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติของภรรย�

ที่ดี	ด�วเป็นผู้หญิงแกร่ง	อดทน	ยอมเหน็ดเหนื่อย	และห�เงินด้วยหย�ดเหงื่อ	เข�มีคว�ม

พ�กเพียรที่จะนำพ�ลูกๆ	ไปถึงจุดหม�ยปล�ยท�ง	

	 จ�กตัวอย่�งที่ดีของแม่	 ลูกๆ	ทั้ง	 3	คนจึงปฏิบัติตนเป็นเด็กดี	 เชื่อฟัง	นบนอบ	

ตั้งใจเรียน	และช่วยง�นบ้�น	แม่ไม่ต้องเคี่ยวเข็ญให้ลูกๆ	ดูหนังสือ	ลูกๆ	รู้คุณค่�ของเงิน

ที่แม่ห�ม�เลี่ยงดู	ลูกๆ	จึงประหยัด	และอดออม	

	 ดวงลูกส�วคนโตเป็นเด็กดี	 เรียนเก่ง	 และช่วยแม่หลังเลิกเรียนด้วยก�รไปซื้อ

ดอกไม้ที่ป�กคลองตล�ด	 และรีบกลับม�ช่วยแม่ร้อยพวงม�ลัย	 และนำไปข�ยแถวบ้�น			

ทุกบ�ททุกสต�งค์เข�ได้ม�ด้วยย�กลำบ�ก	 เข�รู้ซึ้งถึงคุณค่�ของเงินที่ห�ม�ได้	 ในอน�คต

เข�ก็คงจะรู้จักก�รดำเนินชีวิตและสร้�งร�กฐ�นที่มั่นคง	 ดิฉันสนับสนุนดวงเด็กน้อย		

ที่น่�สงส�ร	 ดิฉันเห็นเข�ตั้งแต่เข�ยังตัวเล็กๆ	 และได้ติดต�มคว�มเป็นม�ของดวง		

ตลอดเวล�	

	 ดวงม�ช่วยแม่ทำคว�มสะอ�ดบ้�นเพื่อได้เงินพิเศษจ�กลูกช�ยของดิฉันที่เข้�ใจ

สภ�พครอบครัวของลูกน้อง	 เร�แบ่งปันทุกอย่�งที่พอจะช่วยได้	 ดิฉันรู้ว่�ดวงคงจะหิวและ

เหนื่อย		

	 ช่วงที่ปิดเทอม	 หนูน้อยจึงมีเวล�ช่วยแม่ม�กขึ้น	 ดิฉันรีบเข้�ครัวจัดขนมปัง		

ท�แยม	 และเนื้อสวรรค์จัดใส่กล่องให้ดวง	 ได้ท�นกับน้องๆ	 เธอยกมือไหว้พร้อมกล่�ว		
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คำ	“ขอบคุณ”	

	 ดิฉันอิ่มอกอิ่มใจ	 ปล�บปลื้มที่ได้ทำสิ่งดีเล็กๆ	 น้อยๆ	 ให้เด็กน้อยได้ท�นให้

อิ่มท้อง	 ดิฉันรู้สึกรักและเอ็นดูดวงตั้งแต่ได้รู้จักกัน	 อย�กให้เข�เกิดม�เป็นลูกหล�น

ของเร�	 เด็กดีๆ	 อย่�งนี้ห�ย�กม�กในปัจจุบัน	 ดวงควรจะอยู่ท่�มกล�งคว�มรักของ

พ่อแม่	แต่นี่คือคว�มเป็นจริง	เธอข�ดเส�หลักของครอบครัวแต่โชคยังดีที่ได้อยู่กับแม่

ที่รักและเข้�ใจ	ดวงทำหน้�ที่ของลูกได้สมบูรณ์ที่สุดแล้ว	เด็กคนอื่นๆ	ที่มีคว�มพร้อม

ในทุกด้�น	 จ�กคว�มรักของพ่อแม่	 แต่เด็กเหล่�นั้นกลับไม่รู้คุณค่�	 และใช้ชีวิต		

อย่�งไม่มีแก่นส�ร	 ก�รเรียนก็ไม่สนใจ	 พ่อแม่จะขอร้องเพียงใดก็ไม่ใส่ใจ	 ทำให้พ่อแม่

เดือดร้อนใจ	 ใช้เงินอย่�งสุรุ่ยสุร่�ย	 เพร�ะรู้ว่�พ่อแม่ต�มใจทุกอย่�ง	 เพียงขอให้ลูกรัก

เท่�นั้นพ่อแม่ยอมสละทุกอย่�ง	 เพร�ะรู้ว่�ลูกต้องก�รสิ่งของที่เป็นวัตถุ	 แต่แท้จริงเด็ก

ต้องก�รเวล�จ�กพ่อแม่	และคว�มรักคว�มอบอุ่น	

	 ถึงแม้ดวงจะข�ดพ่อ	แต่เธอก็ยังมีแม่ที่ประเสริฐ	คอยให้กำลังใจและคว�มรัก	

คว�มเข้�ใจ	แม่จึงทำหน้�ที่ทั้งพ่อและแม่	และเป็นทั้งเพื่อนย�มดวงเหง�	เธอดูมีคว�ม

สุข	 แม้ฐ�นะของครอบครัวจะข�ดแคลน	 เธอเข้�ใจสถ�นะของครอบครัว	 เธอจึงช่วย

แม่ในก�รเลี้ยงน้องๆ	 และช่วยอบรมน้องๆ	 ให้เป็นคนดี	 น้องช�ยของดวงเข�มีอ�ยุ

เพียง	8	ขวบ	ส�ม�รถดูแล	ทำคว�มสะอ�ดบ้�น	และรีดผ้�ได้	

	 ดิฉันชื่นชมคว�มดีของด�ว	 ถึงแม้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ	 ที่สู้ชีวิตอย่�ง

โดดเดี่ยวที่ข�ดส�มีที่ควรจะเป็นร่มโพธิ์ของครอบครัว	 แต่เธอก็ภ�คภูมิใจที่มีลูกดีอยู่

ข้�งก�ย	

	 ทุกคนเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกท�งเดินของชีวิต	 และเป็นคนดีได้	 แล้วท่�น		

ผู้อ่�นล่ะคะ	 เคยภูมิใจในครอบครัวของตนเองไหม?	 ที่มีครอบครัวซึ่งพร้อมด้วย		

พ่อแม่ลูก	 คุณได้โมทน�คุณพระเจ้�หรือเปล่�?	 ยังมีคนอีกม�กที่เข�ไม่มีคว�มสุข	

เพร�ะชีวิตยังข�ดคนใดคนหนึ่งในครอบครัว	 บ�งคนหย่�ร้�ง	 บ�งคนสูญเสียคู่ชีวิต	

บ�งคนสูญเสียลูกอันเป็นแก้วต�ดวงใจ	 ถ้�ท่�นมีสม�ชิกในครอบครัวอยู่กันครบและ

พร้อมหน้�พร้อมต�	 โปรดอย่�ปล่อยให้ชีวิตต้องล้มเหลว	 แล้วเกิดเป็นภ�พจิ๊กซอว์ที่

ข�ดห�ย	 เพร�ะภ�พสวยๆ	 จะห�ไม่ได้อีกนะคะ	 ประครองแก้วใสๆ	 ใบนี้อย่�ให้แตก

หรือสูญห�ยเลยค่ะ	 เรื่องที่เขียนนี้คงเป็นอุท�หรณ์ให้ทุกคนมองดูตนเอง	 ก่อนที่		

ทุกอย่�งจะส�ยเกินไป	ขอให้โชคดีนะคะ	
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นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจฯ 

	 สวัสดีครับท่�นผู้อ่�นที่รักและคิดถึงท�งคำภ�วน�ทุกท่�น	 เดือนๆ	 หนึ่ง		

เร�จะพบกันผ่�นตัวอักษร	 ผ่�นท�งอ�ชีพต่�งๆ	 ผมรู้สึกดีใจและไม่เหง�ที่มีท่�น		

ผู้อ่�นเป็นเพื่อนท�ง	 “อุดมศ�นต์”	 ครับ	 และสำหรับเดือนนี้	 ผมจะพ�ท่�นๆ	 เร�ๆ	

ไปล่องใต้กันครับ	เปลี่ยนบรรย�ก�ศกันสักหน่อย	ร้อนๆ	แบบนี้ต้องไปทะเลครับ	

	 “นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพาน

ติณ ถิ่นธุรกิจแดนใต้”	 เป็นคำขวัญประจำจังหวัดสงขล�	 จังหวัดที่อยู่ท�งใต้ของ

ประเทศไทย	 โดยอยู่ห่�งจ�กกรุงเทพฯประม�ณ	 947	 ก.ม.	 ผ่�นม�ก็ร�วๆ	 ชั่วโมง

คร่ึง	ขับรถม�ก็ร�วๆ	10-12	ช่ัวโมง		ท่ีน่ีมีสถ�นท่ีท่องเท่ียวหล�ยแห่งเช่น	ทะเลส�บ

สงขล�	 น�งเงือก	 ห�ดสมิหล�	 น้ำตกโตนง�ช้�ง	 เมืองโบร�ณสงขล�	 ย่�นของกิน

ถนนน�งง�มเมืองสงขล�	และอำเภอห�ดใหญ่	สถ�นที่ท่องเที่ยว	ช้อปปิ้ง	นอกจ�ก

ที่เที่ยวแล้ว	ที่นี่ยังมีวัดอยู่หล�ยที่	ทั้งห�ดใหญ่	ทุ่งลุง	ควนเนียง	สะเด�	แต่ที่ที่ใหญ่

ที่สุดและถือเป็นศูนย์รวมของคริสตชนทั้ง	 จ.สงขล�	 คงจะไม่พ้นวัดแม่พระประจักษ์

เมืองลูร์ด	 ห�ดใหญ่	 ซึ่งมีคุณพ่อเจ้�อ�ว�สคือคุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน	 โดยวัด

แห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนธรรมนูญวิถี	ติดกับโรงเรียนแสงทองวิทย�	ห่�งจ�กใจกล�งเมือง		

2 ก. ท่าข้าม ณ สามพราน

นานาอาชีพ
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ไม่ถึงกิโลเมตร	 ถ้�ม�ห�ดใหญ่ม�จับจ่�ยใช้สอยเพลิดเพลินฝ่�ยก�ยแล้ว	 เดินม�

อีกนิดก็เห็นวัด	ก็จะเพลิดเพลินฝ่�ยจิตไปต�มๆ	กันครับ		

	 สำหรับเจ้�ของอ�ชีพที่ผมจะแนะนำในเดือนนี้ชื่อ	 เปโตร เจริญ  

ณ กลองดี อ�ยุ	 65	 ปี	 อ�ศัยอยู่บ้�นเลขที่	 133	 ซอย	 5	 ถนนเพชรเกษม		

ต.ห�ดใหญ่	 อ.ห�ดใหญ่	 จ.สงขล�	 คู่สมรสชื่อเทเรซา สาลินี ณ กลองดี	 อ�ยุ	

55	ปี	ประกอบอ�ชีพตัดเย็บเสื้อผ้�	โดยเปิดเป็นร้�นเล็กๆ	ของตนเอง	กิจก�รก็

ไปได้ดีตลอดทั้งปี	 มีบุตร	 2	 คนคือ เปโตรนิลลา นภัสสรณ์ ณ กลองดี อ�ยุ	

19	 ปี	 ปัจจุบันศึกษ�ศึกษ�อยู่ชั้นปีที่	 2	 คณะวิศวกรรมศ�สตร์	 ส�ข�วิศวกรรม		

เมค�ทรอนิกส์	 มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์	 วิทย�เขตห�ดใหญ่	 และ	 เปาโล 

ภาสกร ณ กลองดี 	 อ�ยุ	 17	ปี	 ศึกษ�อยู่ชั้น	 ปวช.	 ปี	 3	 โรงเรียนเทคโนโลยี

ดอนบอสโก	กรุงเทพฯ	ที่ต้องไปเรียนถึงกรุงเทพฯ	เนื่องจ�กสนใจท�งด้�นช่�ง		

	 ปัจจุบันเปโตร	 เจริญ	 เกษียณอ�ยุแล้ว	 ไม่ได้ประกอบอ�ชีพอะไร	

เนื่องจ�กอ�ยุม�ก	 ก่อนเกษียณอ�ยุรับร�ชก�รอยู่ง�นซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล	

สำนักชลประท�นที่	 16	 จังหวัดสงขล�	 แต่ก็ยังไปช่วยให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษ�

ที่ชลประท�นอยู่บ่อยๆ	ส่วนใหญ่จะไปคอยปรึกษ�ง�น	และหลบระเบิดที่ปัตต�นี	

เนื่องจ�กไม่ค่อยมีใครค่อยลงพื้นที่กัน	 แต่โชคดีที่ไม่ค่อยได้เจอระเบิดเท่�ไหร่
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ม�ประม�ณ	 10	 ปีแล้ว	 ส่วนใหญ่จะรับอุดมส�ร

ร�ยสัปด�ห์	 เนื่องจ�กว่�จะได้รับข่�วส�รรวดเร็ว	

ทันสมัย	 และบ่อยกว่�	 และต้องขอบคุณไปรษณีย์

ท่ีคอยส่งอุดมส�รทันทุกสัปด�ห์	ไม่เคยข้�มสัปด�ห์

เลย	 (ยกเว้นช่วงสงกร�นต์ปีใหม่ละกัน)	 ทำให้

ครอบครัวของเร�ไม่พล�ดข่�วส�รค�ทอลิกเลย	

เรียกได้ว่�อัพเดทกันทุกสัปด�ห์เลยทีเดียว”		

	 เป็นอย่�งไรบ้�งครับ	 สำหรับอ�ชีพใน

เดือนน้ี	ผมขอสรุปส้ันๆ	ว่�	“ไม่ว่�เร�จะอ�ยุเท่�ไร	

“คว�มดี”	 ยังคงเป็นง�นที่เร�ส�ม�รถทำได้เสมอ”	

นะครับ	 ทำหน้�ที่ให้สมกับที่พระเจ้�ได้เลือกเร�ให้

ม�เป็นลูกของพระองค์	 สำหรับเดือนนี้ผมขอล�		

ไปก่อน	พบกันใหม่เดือนหน้�	ม�ดูกันว่�ผมจะนำ

เสนอแง่มุมในอ�ชีพไหน	ขอบคุณทุกท่�นท่ีติดต�ม		

ตัวอักษรของผมนะครับ	สวัสดีครับ	

ครับ	 สำหรับหน้�ที่ตอนที่เป็นช่�งซ่อมบำรุง	 คือ

ดูแลและรับผิดชอบให้ช้ินส่วนเคร่ืองจักรกลส�ม�รถ

ใช้ง�นได้ปร�ศจ�กข้อขัดข้อง	และมีอ�ยุก�รใช้ง�น	

ได้ย�วน�น		

	 เปโตร	เจริญ	เล่�ต่อว่�	ถึงแม้ชลประท�น

ปัตต�นีจะอยู่บนพื้นที่เสี่ยง	 แต่ก็สงบ	 ไม่น่�กลัว

อย่�งที่คิด	 ปัจจุบันครอบครัวของเร�เป็นสัตบุรุษ

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด	 ห�ดใหญ่	 จังหวัด

สงขล�	 ก่อนหน้�นั้นเปโตร	 เจริญและภรรย�เคย

เป็นสม�ชิกสภ�ภิบ�ลวัด	 คอยช่วยเหลือกิจกรรม

ของวัดสม่ำเสมอ	 และแม้ว่�ปัจจุบันจะไม่ได้เป็น

สภ�ภิบ�ลวัดแล้ว	 แต่ก็ยังคงช่วยง�นวัดอยู่เสมอ

ม�	 เช่นก�รติดต�มคู่สมรสที่ไม้ได้ทำศีลสมรส	 ให้

ม�ทำพิธีให้ถูกต้อง	 ติดต�มผู้ที่ทิ้งวัด	 รวมถึงไป

รับ-ส่ง	 ผู้ที่ม�วัดไม่สะดวกในวันอ�ทิตย์	 ตลอด

จนเทศก�ลสำคัญๆ	ของพระศ�สนจักรต่�งๆ	รวม

ทั้งเป็นกรรมก�รผู้สูงอ�ยุของวัด	 ไปเยี่ยมเยียน		

ผู้ป่วยและผู้สูงอ�ยุในเขตวัด		

	 ถ�มถึงก�รเดินท�งไปวัดวันอ�ทิตย์กัน

บ้�งครับ	 เปโตร	 เจริญ	 กล่�วว่�	 “เป็นอะไรที่เป็น

ปกติไปแล้วสำหรับครอบครัวเร�	 เนื่องจ�กวัด

ค่อนข้�งอยู่ใจกล�งเมือง	 ไม่ไกลจ�กบ้�นเท่�ไหร่	

วันอ�ทิตย์ก็ไปห�พระตอนเช้�	จ�กน้ันก็ไปพักผ่อน

ต�มประส�ครอบครัว	 บ�งวันที่มีประชุม	 หรือมี

คุยกับคุณพ่อเจ้�อ�ว�สเกี่ยวกับกิจกรรมต่�งๆ	

ของท�งวัด	หรือส่วนง�นที่ผมและภรรย�ทำ	พวก

ลูกๆ	 ก็จะไปเที่ยว	 ดูหนังกับพวกเย�วชนของวัด

ด้วยกัน	 โดยนับได้ว่�วันอ�ทิตย์เป็นวันนัดเที่ยว

ด้วยกันของเย�วชนวัดห�ดใหญ่ไปโดยปริย�ย	 ซึ่ง

ช่วงนี้ก็คงไม่ได้เที่ยว	 เพร�ะอยู่ช่วงเตรียมค่�ย		

คำสอนฤดูร้อนของวัดด้วย	 (ขณะที่	 ก.ท่�ข้�ม	

สัมภ�ษณ์เป็นช่วงเตรียมค่�ยครับ)	 ก็เลยต้องสละ

เวล�เที่ยว	 ม�เตรียมค่�ยสำหรับน้องๆ	 ให้ได้เข้�

กัน	 สำหรับครอบครัวของเร�เป็นสม�ชิกอุดมส�ร
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ภาพเคียงคำ
2 วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์

“แม่ศรีไพร”

แด่...	 คุณแม่	“ศรีไพร”	ด้วยใจภักดิ์	 ลูกที่รักมากมายทั้งชายหญิง

 	 	 	 ต่างพร้อมหน้าเดินทางตั้งใจจริง	 ร่วมในสิ่งแม่หมายถวายตน

คุณ...		 ความดีที่สร้างอย่างเด่นชัด	 แม่เคร่งครัดจัดการบันดาลผล

	 แบกกางเขนตามทางอย่างอดทน	 ลูกทุกคนต่างน้อมพร้อมยินดี

แม่...	 	 “ศรีไพร”	ใครใครก็รู้จัก	 ภาระหนักแข็งขันขมันขมี

	 เดินตามทางเรื่อยมาห้าสิบปี	 เป็นแม่ชีที่รักลูกมากมาย

ด้วย...		 ศรัทธาล้นหลากจากใจแม่	 จึงแน่วแน่เดินเข้าสู่เป้าหมาย

	 ตามแนวทางพระคริสต์อุทิศกาย	 พร้อมถวายคำามั่นในสัญญา

ดวง...		 ไฟหนึ่งส่องประกายด้วยใจรัก	 ลูกเหนื่อยนักพักกายคลายปัญหา

	 เป็นคุณแม่แสนดีมีเมตตา	 เสริมชีวาด้วยชีวิตคริสตชน

ใจ...	 แสวงแสงสว่างทางไสว	 จิตแจ่มใสผุดผ่องไม่หมองหม่น

	 คือประทีปส่องไกลในกมล	 เป็นยอดคนดีแท้	“แม่ศรีไพร”
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	 สวัสดีครับน้องๆ	 เด็กๆ	 	 ที่น่ารักทุกคน	 พี่ป๋องเชื่อว่าน้องๆ	 คงได้ติดตาม

เรื่องราว	 “วันสิ่งแวดล้อมโลก”	 ที่เชิญชวนเราทุกคนได้ร่วมมือกันในการอนุรักษ์	

และรักษาธรรมชาติ	อากาศ	สายน้ำา	สัตว์ป่า	การประหยัดพลังงาน	การใช้พลังงาน

อย่างรู้คุณค่า	เพื่อบ้านเรา	ประเทศเรา	และเพื่อโลกของเราทุกคน	จะน่าอยู่	สวยสด	

งดงาม	อย่างนี้ตลอดไป

	 พี่ป๋องเชิญชวนน้องๆ	 เด็กๆ	 ได้ร่วมกิจกรรมกับสโมสรอุดมศานต์	 อาทิ	

ส่งภาพวาดระบายสี	 “มุมเด็กศิลป์”	 	 ส่งภาพที่มีรอยยิ้มในคอลัมน์	 “จูเนียร์โฟโต้	

2013”	 ช่วยส่งรอยยิ้ม	 และกำาลังใจแก่กันและกัน	 และใครสนใจสมัคร	 “สมาชิก

ใหม่”	ก็รีบเขียนสมัครกันเข้ามาได้เลย	นะครับ	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
น้องพรพรหม		พยัฆวิเชียร	น้องนภัสร�		อัศวเลิศศักดิ์	น้องกษิดิ์เดช	ส�รก�ญจน์	

น้องฤทธิ์เดช		กระบวนง�ม	น้องศักดิ์ระบิล	พ�นทอง	น้องณรสันต์	สงวนไพรกัลย์

น้องธีรพงศ์		ล�เซอร์		น้องสุเทพ		เฉลิมโชคไพศ�ล
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“ทำวันนี้วันพรุ่งจะได้ไม่ร้อน”
	 ถือเป็น	“โชคดีของพี่ป๋อง”	เพร�ะบ่อยครั้งจะได้รับเอกส�รแจกที่ดีๆ	ที่มีส�ระ	จึง

ขอนำ�ม�แบ่งปัน	เมื่อไม่น�นม�นี้ได้รับสติกเกอร์	“ACT	NOW”	(ทำ�วันนี้	ประหยัดทันที)	

ของ	 “ปตท.”	 เข�ทำ�แจกเพื่อประช�สัมพันธ์	 “วันสิ่งแวดล้อมโลก” เพื่อเป็นก�รช่วยกัน

ลดโลกร้อน	และรักษ�ทรัพย�กรไว้ให้ลูกหล�น	คนรุ่นหลังต่อๆ	ไป	

*ไม่ใช้ไฟแรงเกินเมื่อหุงต้มอาหาร	=	ประหยัดค่าแก๊ส และลดการนำาเข้าพลังงาน

*ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้	=	ประหยัดพลังงาน เพื่อเราทุกคน เพื่อประเทศ

*ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน	=	ประหยัดค่าแอร์ และเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ แถมทำาให้โลกสดใส

*ปิดคอมฯ และหน้าจอเมื่อเลิกใช้	=	ประหยัดค่าไฟ และลดการนำาเข้าพลังงาน

*ปิดน้ำาทุกครั้งขณะแปรงฟัน	=	ช่วยชาติประหยัดพลังงานในการผลิตน้ำา

*ตรวจเช็คลมยางทุก 2 อาทิตย์	=	ช่วยประหยัดค่าน้ำามัน ลดการนำาเข้าพลังงาน

*เปิดแอร์ที่ 25 องศา	=	ช่วยลดการนำาเข้าพลังงาน-กระแสไฟฟ้า “เปิดแอร์เมื่อจำาเป็น”

*ไม่เปิดตู้เย็นบ่อยเกิน	=	เพราะทำาให้โลกร้อน และเปลืองค่าไฟ
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	 น้องๆ	 เด็กๆ	 เคยรู้สึกว่�	 บ�งอย่�งเป็นสิ่งถูกต้อง	 แต่น้องๆ	 กลัวที่จะพูด	 เพร�ะคน

อื่น	ไม่เห็นด้วยกับน้องๆ	หรือเปล่�?	บ�งทีอ�จจะเป็นคนที่โตกว่�น้องๆ	หรือพูดดังกว่�	หรือ

คนเข�ถือว่�เป็นคนสำ�คัญหรือเปล่�?	เมื่อพระเยซูเจ้�อยู่ในโลกเร�	มีหล�ยคน	รวมทั้งผู้ใหญ่ใน

บ้�นเมืองเชื่อในพระเยซูเจ้�	 แต่เข�เหล่�นั้นไม่กล้�อ้�ป�กพูดเพร�ะกลัวพวกฟ�ริสีที่ไม่เชื่อใน

พระเยซูเจ้�	พระคัมภีร์บอกเร�ว่�พวกนี้เห็นเกียรติของมนุษย์ใหญ่กว่�เกียรติของพระจ้�

	 น้องๆ	 เด็กๆ	 รู้ไหมว่�มีหล�ยคนในสมัยของเร�ไม่กล้�พูดว่�เข�เชื่อถืออะไร	 เพร�ะ

กลัวว่�คนอื่นจะเย�ะเย้ยเอ�	น้องๆ	คงไม่เป็นเช่นนั้นนะ	

สิ่งที่น้องๆ	เชื่อมั่น	น้องๆ	น่�จะพูดให้คนอื่นฟังด้วย	แม้

บ�งครั้งน้องๆ	อ�จจะรู้สึกกลัวก็ต�ม

	 ควรอ่าน พระวรสารของนักบุญยอห์น บทที่ 

12 ข้อ 42 ที่ว่า “ยังมีหัวหน้าชาวยิวหลายคนที่เชื่อ

ในพระองค์ แต่ไม่กล้าแสดงความเชื่ออย่างเปิดเผย 

เพราะกลัวชาวฟาริสี เกรงว่าจะถูกขับไล่ออกจาก

ศาลาธรรม”
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สมาชิกใหม่

 สวัสดีครับ...มาถึงช่วงของ “สมาชิกใหม่” …จุดประสงค์ของสโมสรฯ เพื่อให้น้องๆ 

ได้รู้จัก “เพื่อนใหม่” สโมสรฯ แต่หากต้องการรู้จักกันมากขึ้น แลกเปลี่ยนความคิด 

แบ่งปันประสบการณ์ ก็ขอให้ติดต่อผ่านทางโรงเรียนหรือสถาบันที่เพื่อนใหม่สังกัดนะครับ

 น้องอภิชญา เอกเลิศ  (ดรีม ) *3188*

 เกิด :	24	กุมภ�พันธ์	2543

การศึกษา :	โรงเรียนชุมชนประท�ย	จ.นครร�ชสีม�

วิชาที่ชอบ :	วิทย�ศ�สตร์	เพร�ะได้ทำ�อะไรม�กม�ยในวิทย�ศ�สตร์	

		 				เช่น	ในก�รทดลองหล�ยสิ่งหล�ยอย่�ง

อนาคตอยากเป็น :	ซิสเตอร์	เพร�ะอย�กอยู่ใกล้ๆ	พระม�กขึ้น	

	 	 			และอย�กเรียนรู้คำ�สอนของพระองค์ม�กขึ้น

เป็นคนมีนิสัย :	โกรธง่�ย	ห�ยเร็ว	ร่�เริง

สัตว์เลี้ยงที่ชอบ :	สุนัข

ชอบใช้เวลาว่าง : ดูทีวี	เล่นกับเพื่อนๆ	เล่นกีฬ�

กีฬาที่ชอบ :	ชอบกีฬ�ทุกชนิด

อาหารที่ชอบ :	กะเพร�หมูไข่ด�ว	ส้มตำ�	ไก่ย่�ง

ความสามารถพิเศษ :	ว�ดภ�พระบ�ยสี

อื่นๆ	:	ชอบว�ดรูป

น้องปิ่นมนัส ทิมุนนี  (นัส ) *3189*

การศึกษา :	โรงเรียนบ้�นหนองพลวง	จ.นครร�ชสีม�

วิชาที่ชอบ :	คณิตศ�สตร์	เพร�ะได้คว�มรู้และได้บวก	ลบ	คูณ	และห�ร

อนาคตอยากเป็น :	ครู	เพร�ะได้สอนให้น้องๆ	เด็กๆ	มีคว�มรู้

เป็นคนมีนิสัย :		โกรธง่�ย	ห�ยเร็ว	

สัตว์เลี้ยง :	สุนัข	แมว

ชอบใช้เวลาว่าง :	ดูหนัง	ฟังเพลง	

กีฬาที่ชอบ :	ชอบกีฬ�ทุกชนิด

อาหารที่ชอบ :	ส้มตำ�	ไก่ย่�ง

ความสามารถพิเศษ :	ถักกระเป๋�

อื่นๆ : เป็นคนชอบสีเขียวม�กๆ	คะ
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เรือแตก

 สวัสดีค่ะน้องๆ ที่น่ารักทุกคน ฉบับนี้พี่อ้อย 

มีนิทานมาฝากชื่อเรื่อง “เรือแตก”  

	 เรื่องมีอยู่ว่�	มีช�ยคนหนึ่งเป็นคนรวยและชอบ

เดินท�งม�กโดยเฉพ�ะท�งเรือ	 ทุกครั้งที่เข�เดินท�ง	

เข�จะมีผู้ติดต�มไปด้วยม�กม�ย	 ไม่ว่�จะเป็นแม่บ้�น	

แม่ครัว	ย�ม	คนขนของ	และแน่นอนเข�ก็ชวนเพื่อนๆ	

ของเข�ไปด้วย	

	 ครั้งหนึ่งเข�เดินท�งไปอีกประเทศหนึ่งเพื่อทำ

ธุรกิจ	 เข�จึงนำทรัพย์สมบัติไปด้วยม�กม�ยแต่ปร�กฏ

ว่�ในระหว่�งเดินท�ง	 เกิดพ�ยุอย่�งรุนแรง	 มีคลื่นสูง	 และเรือก็โดนคลื่นลมซัดจนเรือรั่ว

น้ำเริ่มทะลักเข้�เรือม�กขึ้น	

	 พวกเพื่อนของเข�และคนง�นต่�งเก็บของเก็บสมบัติ	 แต่ช�ยคนรวยไม่

ขยับเขยื้อนเลย	 เพื่อนๆ	 ต่�งคิดว่�เข�ช่�งขี้เกียจเหลือเกิน	 ขี้เกียจแม้แต่จะเก็บของก็ให้

คนอื่นเก็บให้	จนมีเพื่อนคนหนึ่งถ�มว่�	ทำไมไม่ทำอะไรเลย	ไม่ยอมขยับตัวเลย	เศรษฐีก็

ตอบว่�ทรัพย์สินหรือทรัพย์สมบัตินั้นหนักม�ก	 ตอนนี้สิ่งที่จำเป็นก็คือเสื้อชูชีพ	 ไม่ใช่

ทรัพย์สมบัติ	แล้วเข�ก็แจกเสื้อชูชีพให้เพื่อนๆ	และคนง�นโดยที่ไม่สนใจทรัพย์สมบัติเลย	

	 เรือแตกแล้วมันค่อยๆ	 จมลง	 พวกเพื่อนๆ	 และคนง�นต่�งพย�ย�มขน

ทรัพย์สมบัติไปให้ม�กที่สุด	แต่ในที่สุดด้วยคว�มหนักของทรัพย์สมบัติพวกเข�ต่�งก็ต้อง

ค่อยๆ	ปล่อยทรัพย์สมบัติต่�งๆ	ทิ้งไป	เพื่อให้ลอยตัวในน้ำได้น�นที่สุด	

	 สุดท้�ยเมื่อพ�ยุสงบลงก็มีทีมหน่วยกู้ภัยม�ช่วยเหลือ	 ทุกคนก็รอดต�ยแต่ก็ไม่มี

ใครมีสมบัติเหลืออยู่เลย	ทุกคนต่�งสงสัยและถ�มว่�เศรษฐีไม่เสียด�ยเลยเหรอ	แต่เศรษฐี

ก็ตอบว่�	 “สมบัติจริงๆ	 คือวิช�คว�มรู้	 คว�มส�ม�รถ	 ไม่ว่�จะมีลมพ�ยุก็ไม่จมน้ำ	 และ

ยังทำให้เข�ส�ม�รถห�สมบัติได้ใหม่	สมบัติเหล่�น้ีเป็นเพียงของภ�ยนอกเท่�น้ัน”	หลังจ�ก

นั้นเศรษฐีก็มีเพื่อนใหม่ๆ	ม�กม�ยหลังจ�กที่ทุกคนได้ฟังเรื่องร�วนี้	

	

	 น้องๆ เด็กๆ คะ เราต้องขยันตั้งใจเรียนหนังสือกันนะคะ เพราะวิชาความรู้เป็น

ทรัพย์สมบัติที่มีค่าและติดตัวเราไปตลอดชีวิตค่ะ.....แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ   

ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
2 พี่อ้อย
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 ม�พบกันตรงนี้กับคอลัมน์	 “ไบเบิ้ล	 ว�ไรตี้”	 พี่ป๋องหยิบมีส�ระดีๆ	 ม�ฝ�ก	 ซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่

เกม	แต่เป็นข้อมูลที่ว่�	“ใครบ้างควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์”	ม�แบ่งปันแก่น้องๆ	พี่ป๋องทร�บม�ว่�

หล�ยๆ	วัดพย�ย�มส่งเสริมให้สัตบุรุษอ่�นพระคัมภีร์	สนใจพระคัมภีร์	และรักพระคัมภีร์ให้ม�กยิ่งๆ	ขึ้น	

ไบเบิ้ลวาไรตี้

ใครบ้างควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์
เยาวชน	 ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์	 เพื่อเรียนรู้ว่�ควรดำ�รงชีวิตอย่�งไร

ผู้สูงอายุ	 ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์	 เพื่อเรียนรู้ว่�ควรต�ยอย่�งไร

ผู้ไม่รู้	 ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์	 เพื่อพบปรีช�ญ�ณ

ผู้เป็นนักปราชญ์	 ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์	 เพื่อพบคว�มสุภ�พถ่อมตน

ผู้ร่ำารวย	 ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์	 เพื่อมีคว�มเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น

ผู้ยากไร้	 ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์	 เพื่อพบคว�มบรรเท�ใจ

ผู้ที่เป็นนักฝัน	 ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์	 เพื่อพบคว�มปีติ

ผู้ฝึกหัด	 ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์	 เพื่อพบคำ�แนะนำ�

ผู้อ่อนแอ	 ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์	 เพื่อพบพลัง

ผู้เข้มแข็ง	 ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์	 เพื่อพบทิศท�ง

ผู้โอหัง	 ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์	 เพื่อพบก�รเตือนสอน

ผู้ต่ำาต้อย	 ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์	 เพื่อพบคว�มยินดี

ผู้มีความทุกข์	 ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์	 เพื่อพบสันติสุข

ผู้อ่อนล้า	 ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์	 เพื่อพบก�รพักผ่อน

ผู้เป็นคนบาป	 ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์	 เพื่อพบคว�มรอด

ผู้สงสัย	 ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์	 เพื่อพบคว�มมั่นใจ

คริสตชนทุกคน		 ควรอ่านหนังสือพระคัมภีร์	 เพื่อพบก�รนำ�ท�งไปสู่พระเจ้�

“คนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุข...” (ลูกา 11:28)
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มุมเด็กศิลป์คร�วนี้ชื่อภ�พ		“พระองค์จะทรงดูแล”

ระบ�ยสีเสร็จแล้วส่งม�ร่วมสนุกชิงร�งวัลกันนะครับ

(หมดเขตรับผลง�นวันที่	5	กรกฎ�คม	2013)

มุมเด็กศิลป์
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เพียงเธอห่วงใยใส่ใจวัยเยาว์
2 นู๋ฉวย
	 ต�มที่องค์สมเด็จพระสันตะป�ป�เบเนดิกต์	 ที่	 16	 (พระสันตะป�ป�กิตติคุณ)	 ทรงเชิญชวนเย�วชน

ทั่วโลกให้เข้�ร่วมง�นวันเย�วชนโลก	 ณ	 เมืองริโอ	 เดอ	 จ�เนโร	 ประเทศบร�ซิล	 ภ�ยใต้หัวข้อพระคัมภีร์	

“เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา”	(มธ	28:19)	

	 ดังนั้น	 คณะกรรมก�รค�ทอลิกเพื่อคริสตชนฆร�ว�ส	 แผนกเย�วชน	 จึงให้ก�รสนับสนุนผู้แทน

เย�วชนค�ทอลิกไทยเข้�ร่วมง�นดังกล่�ว	ซึ่งมีผู้เข้�ร่วม	25	ท่�น	โดยจะเดินท�งระหว่�งวันที่	13	กรกฎ�คม	

ถึง	3	สิงห�คม	ค.ศ.	2013	กิจกรรมต่�งๆ	จะมีอะไรบ้�งโปรดติดต�มตอนที่	2	ในเดือนหน้�นะคะ	

	 และเพื่อให้ก�รเข้�ร่วมง�นวันเย�วชนโลกเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภ�พ	ท�งแผนกเย�วชนฯ	จึงจัดอบรม

เตรียมผู้แทนเย�วชนไทย	 ระหว่�งวันที่	 8–9	 มิถุน�ยน	 ที่บ้�นซ�วีโอ	 อ.ส�มพร�น	 จ.นครปฐม	 เพื่อให้		

ผู้เข้�ร่วมทุกท่�นได้ทำคว�มรู้จักซึ่งกันและกัน	พร้อมทั้งแนะนำหัวหน้�กลุ่มและสม�ชิกเพื่อเสริมสร้�งมิตรภ�พ

ก่อนก�รเดินท�ง		

	 ก�รเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับง�นวันเย�วชนโลก	เหตุผลที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2	

ทรงกำหนดให้มีง�นเย�วชนโลกขึ้น	 ก็เพื่อให้เย�วชนจ�กทั่วโลกม�เฉลิมฉลอง	 และมีกิจกรรมเสริมสร้�งคว�ม

เชื่อคว�มศรัทธ�ร่วมกัน	 ทั้งก�รเรียนคำสอน	 ก�รชุมนุมภ�วน�	 ก�รคืนดีกับพระเจ้�ผ่�นท�งศีลอภัยบ�ป	 ก�ร

แนะนำจิตวิญญ�ณ	 นิทรรศก�ร	 ก�รแสดงดนตรี	 และที่สำคัญคือก�รตื่นเฝ้�พร้อมกับพระสันตะป�ป�	 ซึ่งใน

โอก�สนี้	สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	ก็จะเข้�ร่วมพบปะกับเย�วชนด้วย	

	 ก�รศึกษ�ส�ส์นจ�กสมเด็จพระสันตะป�ป�เบเนดิกต์	 ที่	 16	 (พระสันตะป�ป�กิตติคุณ)	 ที่ทรงเขียนถึง	

เย�วชนโลก	 ก่อนที่ท่�นทรงสละตำแหน่ง	 พระองค์ได้ทรงท้�ท�ยเย�วชนให้เป็น	 “ธรรมทูตแถวหน้า”	 กล้�ที่

จะไปบอกเล่�เรื่องร�วของพระเยซูเจ้�แก่เพื่อนต่�งศ�สน�	และชักชวนเข�ให้ม�เป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้�		

	 นอกจ�กสัญลักษณ์ก�งเขนวันเย�วชนโลก	 และรูปแม่พระ

แล้ว	 ยังมีนักบุญองค์อุปถัมภ์ของง�นเย�วชนโลกอีก	 18	 องค์	 ที่ได้

รับก�รคัดเลือกขึ้นม�เพื่อให้เป็นแบบอย่�งแห่งคว�มเชื่อแก่เย�วชน	

ที่จะถือปฏิบัติและส�ม�รถเดินต�มแบบอย่�งคว�มเชื่อนั้นได้		

	 ในก�รเข้�ร่วมง�นเย�วชนโลกครั้งนี้	 พวกเร�คนไทยจะ		

เข้�ร่วมง�นชุมนุมเย�วชนสติกม�ติน	 ครั้งที่	 1	 และร่วม	 Mission	

Week	 เพื่อเรียนรู้จักจิตต�รมณ์และง�นอภิบ�ลของคณะรอยแผล

ศักดิ์สิทธิ์	 เพื่อคนย�กจนในประเทศบร�ซิล	 ดังนั้นจึงมีคว�มสำคัญ		

ยิ่งที่ผู้เข้�ร่วมจะเรียนรู้จักคณะนี้ก่อนเข้�ร่วมง�นดังกล่�ว	

	 ก�รเตรียมตนเองก่อนก�รเดินท�งเข้�ประเทศบร�ซิล	 ซึ่ง

ทุกคนจะต้องฉีดย�ป้องกันไข้เหลือง	 (Yellow	 Fever)	 พร้อมทั้งนำ

หลักฐ�นก�รฉีดวัคซีนดังกล�่วแนบม�พร้อมกับหนังสือเดินท�ง	 ก�ร

เรียนรู้จักวัฒนธรรม	 ก�รว�งตัว	 ภ�ษ�ท้องถิ่น	 และเตรียมก�รแสดง

วัฒนธรรมไทย	ก็เป็นอีกหนึ่งที่สำคัญและควรศึกษ�ก่อนก�รเดินท�ง	

	 ก�รเข้�ร่วมง�นวันเย�วชนโลก	 ถือเป็นโอก�สดีที่เร�จะได้ถ่�ยทอดคว�มเชื่อด้วยคว�มรักร้อนรนไป

ยังเพื่อนๆ	 จ�กทั่วโลก	 เย�วชนเป็นทรัพย�กรที่มีค่�และสำคัญม�กสำหรับพระศ�สนจักรและสังคม	 จงเป็น

ธรรมทูตแถวหน้�!	และเป็นประจักษ์พย�นต่อคว�มรักของพระเจ้�		

	 ขอพี่น้องทุกท่�นภ�วน�เพื่อผู้แทนเย�วชนไทย	 ในก�รเดินท�งไกลเพื่อเก็บเกี่ยวประสบก�รณ์คว�ม

รักนี้ด้วยเทอญ	
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	 “ฟ้า แผ่นดิน และสิ่งประดับทั้งปวงก็สำาเร็จบริบูรณ์” (ปฐมกาล 2:1)...	พระผู้เป็นเจ้�

ทรงมอบโลกนี้แก่เร�ทุกคน	น้องๆ	เด็กๆ	ต้องช่วยกันดูแลรักษ�ธรรมช�ติของโลกใบนี้ให้เขียวชอุ่ม	

ชุ่มชื่น	สดใส	น่�อยู่ตลอดไปนะครับ

	 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 18 

Frustration 

 
Dick: “Harry,	what	is	the	meaning	of frustration? 

Sammy,	 a	 high	 school	 teacher,	 told	me	 days	 ago	

that	 he	 suffered	 from	 frustrations.	 He	 is	 good	 at	

English	and	French	but	the	principal	asked	him	to	

teach	 physical-drill.	When	he	 had	 some	 free	 time,	

the	principal	would	give	him	some	extra	work.	When	

he	was	at	home	his	mother-in-law	pretty	often	nagged	

him	for	more	money	and	so	on.	He	has	been	more	

or	 less	depressed.	Why	should	such	things	happen	

to	him	and	what	to	do,	then?”	

	

Harry:	 “Frustration	means:-	 (a)	 to	 cause	 some	

one	to	have	some	feelings	of	annoyed	disappointment	

or	dissatisfaction:	(b)	to	prevent	the	fulfillment	of	;	

cause	 the	 failure	 of	 ;	 after	 knowing	 the	meanings	

them	please	 listen	 to	 the	Ecc.	 Ch.9:	 11&12,	 you’ll	

understand	 well	 the	 preordination	 of	 God	 (11) I 

realized another thing, that in this world fast runners 

do not always win the races, and the brave do not 

always win the battles. Wise men do not always 

earn a living, intelligent men do not always get 

rich, and capable men do not always rise to high 

positions. Bad luck happens to everyone. (12) You 

never know when your time is coming. Like birds 

suddenly caught in trap, like fish caught in a net, 

we are trapped at some evil moment when we least 

expect it   .”	

	

Dick:	 “Thanks	 a	 lot,	 Harry.	 Now	 it	 makes	me	

also	understand	the	Ecc.	Ch.9:11&12	:-	God controls 

the actions of wise and righteous men, even their 

love and their hate. No one knows anything about 

what lies ahead of him.”	

	

	

บทที่ 18 

การทำให้ไม่สมหวัง 

	

ด๊ิก	“คุณแฮร์ร่ี	กรุณ�อธิบ�ยคว�มหม�ยของ การทำให้

ไม่สมหวัง? 	คุณแซมม่ี	เพ่ือนของผม	เป็นครูโรงเรียน

มัธยม	บ่นกับผมว่�หมู่น้ีเข�ประสบแต่คว�มไม่สมหวัง

อยู่บ่อยๆ	เข�เก่งภ�ษ�อังกฤษและฝร่ังเศส	แต่ครูใหญ่

ให้เข�ไปสอนพละ	ตอนว่�งก็ไม่ได้ว่�ง	ครูใหญ่เอ�ง�น

ม�ให้ทำ	 กลับบ้�นโดนแม่ย�ยเหน็บเรื่องเงินไม่พอใช้	

แซมมี่รู้สึกหดหู่ม�ก	 มัวแต่คิดว่�	 ทำไมหนอสิ่งเลว

ร้�ยแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับเข�	 เร�จะช่วยเข�ได้อย่�งไร

ครับ	คุณแฮร์รี่”	

แฮร์รี่	 “ที่คุณเล่�ม�นั้นตรงกับคว�มหม�ยของมัน

เลย	 คือ	 (ก)	 ทำให้รู้สึกหงุดหงิดในคว�มผิดหวังหรือ

ทำให้เกิดคว�มไม่พอใจ	 (ข)	 เป็นอุปสรรคต่อคว�ม

สำเร็จและทำให้ เกิดคว�มล้มเหลว”	 เมื่อทร�บ

คว�มหม�ยแล้วก็อ่�นปัญญ�จ�รย์	 บทที่	 9	 ข้อ	 11	

และ	 12	 จะช่วยให้เร�เข้�ใจดีขึ้นในก�รที่พระเจ้�ทรง

สอนบ�งอย่�งให้เร�ทร�บไว้ล่วงหน้�ว่�สิ่งที่เร�คิดหวัง

อ�จจะไม่เป็นดังที่ค�ดไว้ก็ได้	 (11)	 ข้�พเจ้�ยังทร�บ

อีกอย่�งหนึ่งว่�ในโลกนี้เมื่อวิ่งแข่ง	คนวิ่งเร็วมิได้ชนะ

เสมอไป	 คนกล้�ห�ญก็มิได้ชนะสงคร�มอยู่เสมอ	 คน

ฉล�ดก็มิได้ทำม�ห�เลี้ยงชีพเสมอไป	 คนมีสติปัญญ�

ก็มิได้ร่ำรวยอยู่เสมอ	 คนมีคว�มส�ม�รถก็มิได้เลื่อน

ตำแหน่งเสมอไป	 โชคร้�ยเกิดขึ้นแก่ทุกคน	 ท่�นไม่รู้

ว่�จะม�ถึงท่�นเมื่อไร	 (12)	 ก็เป็นเหมือนนกที่ติดกับ

ดักนั่นแหละเหมือนปล�ที่ติดอวน	 เร�ติดกับดักของ

คว�มชั่วในขณะที่เร�ค�ดไม่ถึง”	

ดิ๊ก “ขอบคุณม�กคุณแฮร์รี่	หลังจ�กที่ได้อ่�นปัญญ�-

จ�รย์	บทที่	9	ข้อ	11	และ	12	มันทำให้ผมเข้�ใจ	ข้อ	

1	อย่�งชัดแจ๋ว	ข้�พเจ้�ใคร่ครวญอยู่น�นถึงเรื่องนี้	ก็

เห็นว่�พระเจ้�ทรงควบคุมก�รกระทำของคนมี

สติปัญญ�และคนดี	แม้กระท่ังคว�มรักและคว�มเกลียด

ชังของเข�	 ไม่มีผู้ใดทร�บว่�มีอะไรคอยอยู่เบื้องหน้�

เข�”	
	

2 Sor Assadong

ชวนคิดชวนอ่าน
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จดหมายจากผู้อ่าน
2 นาย ป.ณ. สาธุฯ

    
เรียน	คุณ	ป.ณ.	ส�ธุฯ	ที่นับถือ	

	 ดิฉันไปร่วมมิสซ�ที่วัด	 พอจบพิธีคุณพ่อเจ้�วัดประก�ศว่�	 “ขอพี่น้องช่วยกันไป

ชักชวน	 และไปบอกต่อๆ	กันด้วยว่�	 ท�งวัดจะเปิดสอนคำสอนสำหรับเด็ก	 และผู้ใหญ่	 ห�ก

ใครมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่สนใจศ�สน�คริสต์	อย�กเรียนคำสอน	อย�กรู้เรื่องพระเยซู	ก็ส�ม�รถ

แนะนำ	 และให้ม�ขอสมัครเรียนได้กับคุณพ่อที่บ้�นพักพระสงฆ์	 และอีกเรื่องหนึ่งคือ	 ห�กมี

ญ�ติ	 -	พี่น้องที่ทิ้งวัด	 ไม่กล้�เข้�วัด	หรืออ�จเป็นเพร�ะแต่งง�นไม่ถูกต้อง	หรือมีปัญห�เรื่อง

ชีวิตสมรส	 ก็ขอให้ม�ติดต่อ	 ม�พูดคุยกับคุณพ่อ	 (พระสงฆ์)	 ที่บ้�นพักพระสงฆ์ได้	 เพร�ะ		

พระศ�สนจักรนั้นเปิดกว้�ง	และพย�ย�มช่วยเหลือในเรื่องต่�งๆ	เหล่�นี้อยู่แล้ว...”	

	 ดิฉันอย�กจะเรียนปรึกษ�	 คุณ	 ป.ณ.ส�ธุฯ	 ว่�	 ดิฉันมีญ�ติที่เข้�ข่�ยต�มที่คุณพ่อ		

เจ้�วัดได้ประก�ศอยู่เหมือนกัน	 และมีหล�นๆ	 บ�งคนที่ยังไม่ได้เรียนคำสอน	 (แต่ล้�งบ�ปแล้ว)	

ซึ่งทั้งพ่อและแม่ของหล�นๆ	 ก็แยกท�งกันไปแล้ว	 ต่�งคนต่�งก็ไปมีแฟนใหม่	 โดยไม่ได้ทำ		

พิธีแต่งง�น	และต่�งคนต่�งถือศ�สน�...	คำว่า “ชีวิตคริสตัง” ของครอบครัวนี้และลูกๆ ดู

จืดจางลงไป... ดิฉันเองก็ กล้าๆ กลัวๆ (เราแค่ป้าแก่ๆ คนหนึ่ง) ไม่รู้จะไปพูดหรือไป

ชักชวนเขาอย่างไร?  คุณป.ณ.สาธุฯ ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ 

	

	 	 	 	 	 	 				ขอขอบคุณอย่�งสูง	

	 	 	 	 	 	 มารีอา ภาวนา  แก้วรุ่งเรือง  

 

ตอบ คุณมารีอา ภาวนา แก้วรุ่งเรือง 

					ผมแยกคำถ�มคุณเป็น	2	ประเด็นก็แล้วกันนะครับ	เพร�ะประเด็นแรกดูเหมือนจะไม่ได้

ถ�มอะไรเพียงแต่อย�กเสนอคว�มคิดที่ชื่นชม		

 ประเด็นแรกก�รเปิดสอนคำสอนให้แก่ทั้งเด็ก	 และผู้ใหญ่	 ซึ่งจัดโดยคุณพ่อต�มวัด	

ต่�งๆ	 มีช่วงเวล�เรียนที่แน่นอนในช่วงปีหนึ่งๆ	 นับว่�เป็นก�รแพร่ธรรมที่ยังเป็นสิ่งจำเป็น		

ในยุคสมัยของเร�อย่�งม�ก	 เพียงแต่ถ้�เร�ทำได้ก็อำนวยคว�มสะดวกให้แก่ผู้ม�เรียน		

ม�กขึ้น	เช่น	

	 ปีนี้จัดเรียนช่วงเช้า	 ปีถัดไปจัดเรียนช่วงค่ำ	 สลับกัน	 เพร�ะผู้ม�เรียนบ�งคนอ�จ

สะดวกไม่เหมือนกัน	 ก็เป็นก�รอำนวยคว�มสะดวกให้แก่สัตบุรุษอย่�งม�ก	 ส่วนเด็กๆ	 สอน

วันอ�ทิตย์เลยก็ได้	 พ่อแม่พ�ลูกม�วัดวันอ�ทิตย์อยู่แล้ว	 หลังมิสซ�พอทักท�ยกันแล้วก็มีครู

หรือบร�เดอร์สอนคำสอนให้แก่เด็กๆ	 ในวันอ�ทิตย์เลยก็สะดวกดี	 พอเที่ยงก็เลิก	 พ่อแม่ก็พ�

ลูกไปท�นข้�วกันเป็นวันครอบครัว	 	 บ�งวัดจัดสอนคำสอนผู้ใหญ่ตอนค่ำ	 วันธรรมด�	 เข�		

เลิกง�นท�นข้�วแล้วก็ม�เรียน	บ�งวัดนัดกับผู้เรียนเป็นครั้งๆ	เอ�เวล�ที่ตรงกันระหว่�งคุณพ่อ	

และผู้เรียน	 บ�งวัดทำยิ่งกว่�นั้นคือ	 สอนช่วงเช้�	 เพร�ะบ�งคนเปิดร้�นตอนบ่�ย	 หรือข�ย
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อ�ห�รตอนเย็น	 ผมคิดว่�ก�รแพร่ธรรม	 ส่วนหนึ่งก็คือก�รอำนวยคว�มสะดวกให้ผู้เรียน

ม�เรียนได้	 ในพระคัมภีร์เล่�ว่�นักบุญเป�โลท่�นต้องฉวยเวล�พักเที่ยงของช�วเอเฟซัส	

คือพวกเข�ทำง�นกันตอนเช้�	 พอ11.00	 น.	 พักเที่ยง	 ท่�นก็ไปที่ห้องประชุมของช�ย		

คนหนึ่งชื่อ	 ไทรันนัส แล้วก็สอนไปจนถึง	 16.00	 น.	 เพร�ะช�วเอเฟซัสจะพักเที่ยงย�ว	

และทำง�นจ�กสี่โมงเย็นไปจนถึงค่ำ	 ทำอยู่เช่นนี้เป็นเวล�สองปี	 (กจ	 19:8-10)	 คุณพ่อ

ท่�นไม่เอ�ตัวเองเป็นที่ตั้ง	 แต่เอ�สัตบุรุษเป็นที่ตั้ง	 เพร�ะเห็นแก่ก�รสอนคำสอน		

แพร่ธรรมนั่นเอง	

     ประเด็นที่สองอันนี้เป็นปัญห�ของคุณและอีกหล�ยคนที่มีน้ำใจดีอย�กช่วยเหลือ

เด็กๆ	 ที่ห่�งเหินก�รปฏิบัติกิจศรัทธ�	 หรือช่วยเหลือครอบครัวที่	 “ชีวิตคริสตังจืดจาง

ลง”	 ให้กลับม�มีชีวิตคริสตังที่มีชีวิตชีว�	 ‘เร�ก็แค่ป้�แก่ๆ	 คนหนึ่ง’	 ผมคิดว่�	 เร�ควร	

เริ่มต้นด้วยก�รรักพวกเข�เท่�ที่ทำได้	 มีเงินน้อยอ�จจะซื้อขนมเล็กน้อยๆ	 ไปฝ�กเด็กๆ	

พบเจอสัตบุรุษที่วัดถ้�สนิทกันลองถ�มว่�ที่บ้�นเข�มีเสื้อผ้�เด็กที่คับแล้วใส่ไม่ได้บ้�งไหม	

แต่สภ�พดี	 ก็แบ่งปันนำไปให้เด็กเหล่�นี้	 เครื่องเขียน	 ของเล่น	 สมุด	 โต๊ะเขียนหนังสือ	

ฯลฯ	 เร�ก็แค่ป้�แก่ๆ	 คนหนึ่งที่รักลูกหล�นได้	 ตรงนั้นแหละครับที่จะเป็นจุดเริ่มต้นชีวิต

คริสตังที่มีชีวิตชีว�ของพวกเข�	 เพร�ะเข�จะสัมผัสคว�มรักของพระที่มีอยู่จริงผ่�นท�ง

กิจก�รเมตต�ที่มนุษย์กระทำต่อกัน	 เห็นไหมครับเร�ไม่ต้องเริ่มที่ชักนำเข�ไปเรียน		

คำสอนหรอก	 แต่เมื่อเร�คุ้นเคยและรักกันแล้ว	 พวกเข�จะรู้ได้เลยว่�ที่คุณมีเมตต�กับ

บ้�นเข�ม�เป็นเพื่อน	 เป็นกำลังใจ	 ก็เพร�ะคุณมีพระในชีวิต	 น�นไปสักพักคุณอ�จ		

เอ่ยป�กชวนเข�ว่�	 อ�ทิตย์หน้�ป้�จะม�รับไปร้องเพลงในพิธีมิสซ�ที่วัดกันนะ	 	 เร�จะ

เห็นว่�ก�รเริ่มต้นเรียนคำสอนพูดเรื่องศ�สน�คือก�รเริ่มต้นเป็นประจักษ์พย�นคว�มรัก

ของพระที่มีต่อเร�ในโลกนี้	แล้วอย่�หวังผลง�น	ผลตอบแทน	หรือแม้แต่หวังว่�จุดหม�ย

ของเร�ต้องสำเร็จ	เร�ทำทั้งหมดเพร�ะเร�รักเข�	ผมลืมบอกไป	เริ่มแรกสุดเร�ต้องสวดขอ

พระเปิดดวงใจของเข�ให้รับรู้เรื่องร�วคว�มรักของพระได้ง่�ยๆ	 นี่เป็นขั้นตอนแรกของ

ก�รนำเข�กลับม�ห�พระคือ	 สวดภ�วน�ขอพระเปิดดวงใจของเข�ให้ได้สัมผัสคว�มรัก

ของพระต่อเข�ที่มีม�ตั้งน�นแล้ว	แต่เข�ไม่รู้ไม่ตระหนัก	

	 	 	 	 	คุณจะเห็นได้ว่�ง�นประก�ศพระวรส�ร	หรือก�รประก�ศข่�วดี	 เร�ต้องนำข่�วดีม�

ให้เข�เลย	ไม่ต้องไปบอกว่�จะเอ�ม�ให้แต่ให้เลย	ของที่ให้เป็นของดี	อันนับว่�เป็นข่�วดี	

คือคว�มรักของพระที่มีอยู่รอบตัวเร�	 คุณพ่อต�มวัดต้องมีต�ร�งเวล�ที่อำนวยคว�ม

สะดวกเพื่อสอนคำสอนให้เข�เลย	 ถึงจะเป็นข่�วดีจริง	 	 พระเยซูเจ้�ทรงเห็นคนพิก�ร	

พระองค์ทรงรักษ�เข�ให้ห�ยทันทีเลย	นี่ไงครับ	ข่าวดี 

ป.ณ.สาธุฯ 

June2013_31-92.indd   91 5/29/56 BE   4:43 PM



มิถุนายน 2013
92

2 ภัศม์

สมโภช ท่านยอห์น บัปติสต์
(24		มิถุน�ยน)

	 	 คือผู้ถ�งท�งหย�บให้ร�บรื่น

คือผู้ยืนยันย้ำ�คำ�สวรรค์

คือผู้ถ่อมใจแท้แน่นิรันดร์

คือผู้นั้น...	ท่านยอห์น บัปติสตา

	 	 เกิดจ�กพ่อและแม่ที่แก่แล้ว

ดูไม่มีวี่แววเป็นดังว่�

เอลิซาเบธ	เธอก็ล่วงวัยชร�

ส่วนท่�น	เศคาริยาห์ ห�ต่�งไป

	 	 สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็น

สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นได้

เพราะเหตุว่าถ้าพระองค์ประสงค์ใด

จะอย่างไรก็ลุล่วงอย่าห่วงเลย

   22  มิถุนายน  2001

จากหนังสือ รวมบทกลอนของภัศม์ “ก้าวเดินอย่าเกินก้าว”

June2013_31-92.indd   92 5/29/56 BE   4:43 PM


	CoverA.jpg
	CoverB.jpg
	18.jpg
	ArtJune#Final1-30.pdf
	ArtJune#Final31-92.pdf



