




พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 

ประจำาปี 2013 เดือนสิงหาคม

เพื่อให้ผู้ปกครองและครูอาจารย์ จะช่วยชนรุ่นใหม่ให้เติบโตขึ้น  

มีมโนธรรมเที่ยงตรงและมีชีวิตที่สอดคล้องกัน

การเอาใจใส่ต่อสิ่งสร้าง ไม่เป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าตรัสถึงในช่วงอรุณของประวัติศาสตร์  

แต่พระองค์มอบให้เราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของพระองค์ด้วย

ข้อคิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

5 มิถุนายน 2013
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ขุมทรัพย์ 
พระคัมภีร์ 2013 
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ความดีของนางรูธ ชาวโมอับเธอเป็น 
หญิงต ่างชาติ ต ่างศาสนา ที่ซื่อสัตย ์ต ่อ 
นางนาโอมีแม่สามี นางรูธติดตามนางนาโอม ี
เข้ามายังแผ่นดินอิสราเอลเมื่อสามีตาย และ 
แม้นางนาโอมีแม่สามีจะบอกว่า ‘นางไม่มีอะไร 
จะให้แล้วเพราะยากจน นางบอกนางรูธให้
ไปแต่งงานใหม่จะมีชีวิตที่ดีกว่า’ แต่นางรูธ 
ตอบว่า “แม่อย่าเร่งรัดให้ดิฉันละทิ้งแม่ หรือ 
ห้ามดิฉันไม่ให้ไปกับแม่เลย แม่จะไปที่ไหน 
ดิฉันจะไปที่นั่นด้วย แม่จะอยู่ที่ไหน ดิฉันก็จะ 
อยู ่ ท่ี นั่ นด ้ วย ประชากรของแม ่ จะ เป ็น
ประชากรของดิฉัน พระเจ้าของแม่จะเป็น
พระเจ้าของดิฉันด้วย แม่ตายที่ไหน ดิฉันก็
จะตายและถูกฝังที่นั่นด้วย ขอพระเจ้าทรง 
ลงโทษดิฉันตามที่ทรงเห็นควรเถิดถ้าดิฉัน 
ยอมให ้สิ่ งหนึ่ งสิ่ ง ใดนอกจากความตาย 
มาพรากดิฉันไปจากแม่” เมื่อนางนาโอมี 
เห็นว่าลูกสะใภ้คนนี้ตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่จะไป 
กับนาง จึงไม่พูดอะไรอีก (นรธ 1:15-17) 

ทัง้สองจงึเดนิทางต่อไปจนถงึเมอืงเบธเล-
เฮม...ที่นั้นนางรูธขออนุญาตนางนาโอมีเพื่อไป
เก็บเศษข้าวที่ตกตามพื้นหลังจากคนเก็บเกี่ยว
ท�าตกไว้ในทุ่งนา ซึ่งทุ่งนาพื้นนั้นเป็นของโบอาส 
ซึ่งเป็นคนดีใจ และเป็นญาติคนหนึ่งของนาง 
นาโอมีด้วย 

คุณธรรมความดีของคนเช่นนี้ แม้จะมิใช่
ชาวอิสราเอลประชากรของพระเป็นเจ้า พระองค์
ก็เลือกนางรูธให้เป็นบรรพบุรุษของกษัตริย์ 
ดาวิด เพราะนางรูธได้แต่งงานใหม่กับโบอาส  
มีบุตรชื่อโอเบค โอเบคมีบุตรชื่อเจสซี และเจสซี 
มีบุตรคนสุดท้องชื่อดาวิด ผู้ที่พระเยซูเจ้าจะมา
ประสูติในราชวงศ์กษัตริย์ดาวิดนี้

“พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าเห็นผู้คนมากมาย 
ท่ีเคยเป็นคนต่างความเชื่อ เดินเข้ามาขอรับ 
ศีลล้างบาป และกลับกลายเป็นลูกของพระองค์
คนแล้วคนเล่า เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า
ของชนนานาชาติ ขอให้ความรอดพ้นแผ่ไป 
จนท่ัวพื้นพิภพ และผู้มีคุณธรรมความดีได้รับ
สิ่งดีในชีวิตของตนเฉกเช่น นางรูธ ด้วยเทอญ”

นางรูธ เก็บข้าวตกในนาของโบอาส
(นรธ 2:1-23)
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อันเนื่องมาจากปก   Cover Story

ปกหน้า

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงยื่นพระหัตถ์ไปสัมผัสพระบาท
ของพระรูปพระมารดามารีย์ เพื่อจะนำานิ้วพระหัตถ์ที่สัมผัสพระรูปนั้นมา 
แตะต้องที่ริมฝีปาก เป็นการจูบนมัสการพระรูปมารดา และพระบุตร 
ของพระนาง

ทกุส่ิงทีส่มเดจ็พระสันตะปาปาฟรังซสิไดท้รงกระทำาตัง้แตท่รงเขา้สู่ 
สมณสมัยปกครอง พระศาสนจักรของพระองค์นั้นเต็มไปด้วยเลือดเนื้อ 
มชีวีติชวีา และมคีวามเปน็มนษุยอ์ยา่งสงู อนับง่วา่พระองคท์รงเลยีนแบบ
องค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ และทรงเข้าใจความทุกข์ยาก
ลำาบากของเราทุกประการ (ฮบ 4:15)

สมเด็จพระสันตะปาปาได้ทรงเข้าใจชีวิตของผู้คนในโลกปัจจุบัน
อย่างมากเช่นเดียวกัน

เดือนสิงหาคม มีวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติขึ้นสู่สวรรค์ทั้ง
กายและวิญญาณ ในวันท่ี 15 อุดมศานต์ขอร่วมใจเทิดพระเกียรติ
พระมารดามารีย์ร่วมกับพี่น้องทุกท่าน

ปกหน้าใน

ประมวลภาพบรรยากาศเพียงบางส่วนของงาน “วันเยาวชนโลก” 
ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เม่ือวันท่ี 22-27 กรกฎาคม ที่ 
ผ่านมา เพื่อผู้อ่านจะได้ร่วมยินดีกับพระศาสนจักรที่ห่วงใยเยาวชน และ
จัดงานระดับโลกให้แก่พวกเขา เชื่อว่าบรรดาเยาวชนจะรับรู้ถึงความรัก
ของพระเยซูเจ้าที่มีต่อพวกเขา ผ่านทางพระศาสนจักรและสมเด็จ 
พระสันตะปาปาฟรังซิสที่รักยิ่งของพวกเรา
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ทักทาย
editor’s note 

แต่ละวันคือพระพร  
แต่ละพระพรคือสิ่งดีที่มอบให้แก่กัน

สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย ประกาศยกเคร่ือง 
ครัง้ใหญ่ ส่ิงนีน่้าจะเป็นพาดหวัข่าว เมือ่งานสือ่มวลชน
คาทอลิกประเทศไทยพาตนเองมาถึงปีที่ 2013 ปีที่อีก 
ไม่นานจะเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกสู ่ระบบ 
ดิจิตอล ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระบบ 
การเรียน การเงิน ผู้คนสังคม การใช้ชีวิตจะเปลี่ยน
ไป และแน่นอนในส่วนของศาสนาหนึ่งเราเดินร่วมไป 
กับพี่น้องทุกคน ทุกชาติทุกภาษา และพระศาสนจักร 
คาทอลิกในเมืองไทย เราก�าลังเข้าสู่ปีที่ 50 แห่งการ
ยกระดับพระฐานานุกรมสถาปนาเป็นสังฆมณฑล  
ในปี 2015 โลกหมุนเร็ว ขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยี
และการสื่อสาร ผมคงไม่พูดเกินจริง ถ้าเราจะต้อง 
ปรับตัวกันแบบยกเครื่องเลยทีเดียว

อุดมศานต์ที่ท่านก�าลังถืออยู ่ในมือได้ฤกษ ์
เดินทางไปก่อนในฐานะพี่ใหญ่ ของงานสื่อมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย ที่เปิดตัวกันมาตั้งแต่ปี 1917 
ในนามสารสาสน์คฤศตัง ในฉบับนี้เราจะพบหน้า 
ที่ เพิ่ม ข้ึนจากสีเดียว กับ ส่ีสี เพิ่มหน ้าสองส ี
เข้ามาอีก เพื่อให้เกิดความสวยงาม ดึงดูดความ
สนใจ น่าอ ่านและสะสมเป็นสมบัติทางปัญญา  
คงไม่พอถ้าปรับปรุงรูปลักษณ์เน้ือหาทั้งหมด ก�าลัง
ค ่อย ๆ ตอบโจทย์นิตยสารส�าหรับครอบครัว 
คริสตชน เรื่องบางเรื่องคงค่อย ๆ ทยอยน�ามาปรุงรส  
และขยับเข้าออกจนลงตัวในที่สุด แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น 
คอลัมน์จะถูกจัดเป็นกลุ่มมากกว่าเป็นคอลัมน์ประจ�า 
เพราะเงื่อนไข ของภาระและธรรมชาติของนิตยสาร 
สกูป๊เดด็ ๆ  อกีมาก เตรยีมน�าเสนอในเดอืนถดัไป อาทิ  
บทสัมภาษณ์พระคณุเจ้ายอด พมิพสิาร ความสมัพนัธ์ 
ระหว่างนครรฐัวาตกัินกับประเทศไทย และจุดแขง็ทีห้่าม
พลาดส�าหรับหนังสือศาสนาคือการไตร่ตรองพระวาจา 
ของพระ จากพระวรสารประจ�าอาทติย์ของเดอืนนัน้ ๆ  

โดยบรรดานักพระคัมภีร์หลากหลายผลัดเปลี่ยนกัน
มาให้ความรู้ ใครชอบส�านักใดเชียร์ใครโปรดติดตาม 
ปฏิทินคาทอลิกเพ่ือรายงานเหตุการณ์ส�าคัญในเดือน
นัน้ ๆ  รวมทัง้เปิดตวันกัเขยีนใหม่หลายท่าน ทีซุ่ม่ซ่อน
อยู่ในสังคมน�้าหมึก รับปากกากันมาเนิ่นนาน บัดนี้ถึง
คราต้องเทยีบเชญิมารบัมอืกบัสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นไป

ขณะที่ผมนั่งเขียนบทบรรณาธิการเพ่ือทักทาย
กับผู้อ่าน ผมยังเปิดเว็บไซต์ตัวใหม่ของสื่อมวลชน
คาทอลิกฯ เอง ท่ีอยู่ในช่วงการทดลอง และก�าลัง
ทดลองถ่ายทอดสด การสัมมนารายการหนึ่ง ณ ห้อง
ประชุมอาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ชั้น 10 
สถานที่ท�าการของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
เพ่ือรองรับการเติบโตและขยายงานด้านสื่อมวลชน
ให้ตอบสนองสังคมข่าวสารข้อมูล การสร้างเครือข่าย  
การพฒันาศกัยภาพ ในไม่นานเราคงมเีวบ็ไซต์รวมงาน 
ทกุด้านของสือ่มวลชนคาทอลกิฯ เข้าด้วยกนั และร่วมเป็น 
ส�านักงานกลางของข่าวคาทอลิกทั่วไทย ไม่มีเหตุผล 
อื่นครับ เรามุ่งจะรับใช้ซึ่งกันและกันเท่านั้นเอง

เราเลือกเดือนสิงหาคมเป็นเดือนท่ีเราเริ่ม
การยกเครื่องอย่างชัดเจนเพราะเป็นเดือนที่เรามีวัน
สื่อมวลชนสากล พวกเราเดินทางไปจัดงานกันถึง
สังฆมณฑลอุดรธานี พระคุณเจ้าลือชัย ธาตุวิสัย เปิด
ประตูต้อนรับอย่างเต็มที่ร่วมกับคุณพ่อที่น่ารัก และ
พ่ีน้องพระสงฆ์ นักบวช อีกหลายท่าน พระคุณเจ้า
ยอด พิมพิสาร ส่งหนังสือแปลเล่มล่าสุด ของท่านว่า
เผื่อมีประโยชน์เราจะได้จัดพิมพ์เผยแพร่ หนังสือเล่ม
นั้นชื่อว่า “แต่ละวันคือพระพร” ผมเชื่อมั่นสนิทใจว่า 
สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทยจะขบัเคลือ่นทกุวนัไป
ด้วยพระพร เราไม่มแีละไม่เป็นอะไร เราเพยีงมพีระพร 
และเป็นสะพานของพระพรนั้นสู่เพื่อนพี่น้อง

บรรณาธิการบริหารE
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ปฏิทิน
เดือนสิงหาคม

สภาการศึกษาคาทอลิก 
แห่งประเทศไทย  
จัดประชุมสัมมนา 
ประจำาปี 2556 ครั้งที่ 43  
ที่โรงแรมเอเชีย  
พัทยา จ.ชลบุรี หัวข้อ  
“โรงเรียนคาทอลิก 
ในมาตรฐานสากล”

04

12

วันที่ 4 สิงหาคม 2013

วันที่ 12 สิงหาคม 2013

วันที่ 2-4 สิงหาคม 2013

วันที่ 18-21 สิงหาคม 2013

วันสื่อมวลชนสากล  
ครั้งที่ 47

กิจกรรมวันสื่อมวลชน
สากล  
ที่โรงเรียนเซนต์เมรี่  
อุดรธานี และอาสนวิหาร
พระมารดานิจจานุเคราะห์ 
อุดรธานี

2-4
18-21

วันเฉลิมพระชนม- 
พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ

Calendar
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สารบัญ
Contentอุดมศานต์

คณะผู้จัดทำา
ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  
พระคุณเจ้าประธาน ศรีดารุณศีล 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
ภราดาหลุยส์ ชาแนล  
อ.ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา  
อ.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

เจ้าของ 
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ผู้อำานวยการ 
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

บรรณาธิการบริหาร 
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

หัวหน้ากองบรรณาธิการ 
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วิสัยทัศน์ 

ประชากรของพระเจ้าร่วมเป็น

หนึ่งเดียวในความรัก แสวงหา 

ติดตามและประกาศพระเยซู 

คริสตเจ้า

พันธกิจ 

พระศาสนจักรในประเทศไทยมุ่งอุทิศตนฟื้นฟู

ชีวิตให้สนิทกับพระคริสตเจ้าโดยอาศัยพระ

วาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นหนึ่งเดียวร่วมมือ

และแบ่งปันซึ่งกันและกัน แสวงหาคุณค่าพระ

อาณาจักรในบริบทสังคม เสวนาฉันพี่น้องกับ

ผูม้คีวามเชือ่อืน่ ประกาศพระเยซคูรสิตเจา้ และ

เปน็ประจกัษ์พยาน ดว้ยการดำาเนนิชวีติเรยีบงา่ย  

รักและรับใช้ปวงชน โดยเน้นผู้ยากไร้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์ 

นักบวช และฆราวาสทั่วไป

2. เพื่อเสนอข่าวสาร บทความ สารคดี 

บันเทิงคดี บทวิจารณ์ที่มีคุณค่าต่อชีวิต

ตามจิตตารมณ์พระวรสาร

3. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจ

อันดีระหว่างประชาชนในด้านศาสนา 

สังคม และวัฒนธรรม
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วันอาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา
วันที่ 4 สิงหาคม 2013 

“สุขสันต์วันพระเจ้า” แด่พี่น้องคริสตชน 
ทุกท่าน วันนี้วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2013 

ให้เราเปิดหวัใจของเราฟัง ไตร่ตรองพระวาจา 
ของพระเจ้าด้วยกนัครบั พระวาจาของพระเจ้าทีว่นันี้ 
สอนอะไรเรา. . . หนังสือป ัญญาจารย ์ เสนอ 
ประโยคทองแห่งปรีชาญาณของมนุษย์เพื่อมนุษย์
มีชีวิตอยู่ในกระแสโลกและสิ่งที่เรามนุษย์เรียกว่า  
“ความม”ี ของเรา... ปัญญาจารย์กล่าวว่า “ไม่เท่ียงแท้ 
ที่สุด ทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงแท้” พ่อเคยได้ยินค�าแปล
เดิมที่ใช้ส�าหรับข้อความนี้เช่นกัน “อนิจจัง อนิจจัง 
ทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจัง” ในค�าแปลใหม่ของพระ
คัมภีร์ตอนนี้ต้องการเน้น “ความไร้สาระ” ของ
สรรพสิ่ง ที่เราเรียกว่า “สิ่งของ” 

ใช่ครับ เป็นความจริง.. พ่อเห็นโลกของเรา
เป็นเช่นนี ้ถ้าเราพจิารณาด ี“กระแสโลก” วตัถนุยิม
รุนแรงเหลือเกิน... พ่อจ�าได้ว่า เรามี มี และก็มี 
อะไรต่างๆ มากมายที่ “ไม่เที่ยงแท้” ถ้าเราจะมอง
ด้วยสายตาของความเชื่อ พิจารณาด้วยปรีชาญาณ
ทีเ่ทีย่งตรง... การค้าเทคโนโลย ีคดิดสูคิรบั เราเคย 
มีไอโฟนตัวแรกเข้ามาในประเทศไทย พ่อจ�าได้ว่า 
เปิดตัวเมื่อสักสิบกว่าปีก่อน คนก็บ้าคลั่งกันมาก 
พ่อจ�าได้ว่า เขาเปิดตัวในอิมแพคเมืองทองธานี  
เจ้าไอโฟนตัวแรกออกสู ่สายตา มันถูกเก็บใน
ตู ้กระจกเหมือนเครื่องเพชรหรืออัญมณีทีเดียว  
คนเดินดูรอบๆ ดูด้วยความกระหายอยากได้ 
ไม่มีปุ ่มกด ใช้นิ้วสัมผัส ครับน่าต่ืนตาตื่นใจ 
ตืน่เต้นจรงิๆ เมือ่วางขายคนกซ็ือ้ในสนนราคาทีแ่พง 
มากๆ จ�าได้ว่า เครื่องรุ่นแรกๆ (คุณภาพต�่ามาก 
ณ ปัจจบุนั ไม่มีใครใช้แล้ว) ราคาเกอืบห้าหม่ืนบาท  
(ทั้งที่วัสดุที่ใช้รวมกันไม่น่าจะเกินราคาสักหลักพัน  
ถึงหรอืเปล่ากไ็ม่ทราบ...) แต่คนกแ็ห่ซือ้กนั ประคบ 
ประหงมรกัยิง่กว่าลูก และถ้าเป็นลูกกรั็กมันย่ิงกว่า 
พ่อแม่.. ปีเศษผ่านไป... จบ จบ จบจรงิๆ ไอโฟนสอง  
ต่อมาก็ไอโฟนสาม และสามจีเอส และก็สี่... ตอน
นี้ก็ห้า... ที่เรียกว่า แน่ๆ เยี่ยม ก็หมดไปในเวลา 

อันแสนสั้น.. ยี่ห้ออื่นๆ ก็เช่นกัน ไม่ว่าจะมีเกีย
หรอืไม่มเีกยีคอืโนเกยี หรอืซมัซงุหลากหลายเอส...  
มาเร็ว ไปเร็ว จบลงเร็วมาก.... จะเอาเรื่องอะไร
อีก ตลาดรถยนต์หรือครับ... นิวโน่นนิวนี่ ฯลฯ  
ก็ค่อยๆ เปิดตลาดมาและก็คลั่งกันและก็ค่อย 
แอบจากไปอย่างไร้ร่องรอย บางรุ่นไม่มีใครคิด 
จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยซ�้า... แต่ที่แน่ๆ ทุกรุ่น 
ก็มีสี่ล้อเหมือนกัน... 

พ่ออยากให้เราเพียงแต่คิดถึงเวลาที่ผ่านมา
กับสิ่งของที่เรา มี มี แล้วก็มี บางคนเคยใช้ไอโฟน
ตัง้แต่รุน่แรกจนปัจจบุนั... และคงใช้ต่อไป ตอนได้มา
ใหม่ๆ มนักสุ็ดยอด แล้วเพยีงระยะเวลาส้ันๆ ปีเดยีว  
หรือแม้แต่ครึ่งปี ความสุดยอดของมันก็อยู่ในตู้
โทรศพัท์มอืสอง... อย่างอืน่ๆ ยีห้่ออืน่ๆ ของใช้อืน่ๆ  
ก็เช ่นกันครับ ถ้าชีวิตของเราคริสตชนติดกับ 
สิ่งที่ “มี” คือ สิ่งของที่ใช้ หรือที่เรียกรวมๆ กันว่า 
“วัตถนุยิม” เรากเ็หน็ความไม่เทีย่งแท้จรงิๆ ครบั... 

พระวาจาของพระเจ ้าวันนี้จากหนังสือ 
ปรีชาญาณเพียงประโยคเดียวก็เกินพอครับ ให้สติ  
ให้ปัญญา ให้พลังความเชื่อแก่เรา ไม่มีอะไรมี
สาระเท่ากับ “ชีวิตและจิตวิญญาณ” ไม่มีอะไร
มีสาระเท่ากับ “พระเจ้าองค์พระปรีชาญาณ”  
พ่อเชือ่ว่า ถ้าเรามพีระองค์ เราจะสามารถรูต้ระหนกั
ถึงความ “พอเพียง” เพราะ “มีพระเจ้าเพียงพอ” 
จริงๆ ครับ พระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าก็สอนเรา
ด้วยนิทานเปรียบเทียบ เศรษฐีที่ย่ามใจคิดว่าจะมี
พอที่สะสมและกินใช้ได้ตลอดไป... ครับ แต่ชีวิต  
ใครจะทราบว่า จะรอดได้เพียงไหน ถ้าเรายึดกับ
วัตถุ เราจะรู้ว่าเราไม่สามารถควบคุมชีวิตตนเอง
ได้ด้วยซ�้า ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าเราจะอยู่ต่อไปนานเท่าใด  
ดังนั้น ในกระแสโลกวัตถุนิยม พระวาจาของ
พระเจ้าสอนเราให้มั่นคงในเรื่องจ�าเป็นที่สุดครับ 
“วางใจในพระเจ้า” เราอาจมีสมาร์ทโฟนแบบนั้น
แบบนี้ พ่ออยากให้เราสมาร์ทจริงๆ ครับ คือ มี
ปรีชาญาณในการด�าเนินชีวิตครับพ่อเชิญชวน 
ทุกท่านให้วางใจในพระเจ้านะครับ พระองค์คือ 
พระศิลามั่นคง และความเชื่อของเราครับ...ขอ
พระเจ้าอวยพรครับ “สุขสันต์วันพระเจ้าครับ”

พระวาจาเป็นดังประทีปส่องทาง 
คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

8   อุดมศานต์  สิงหาคม 2013 
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วันอาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
วันที่ 11 สิงหาคม 2013 
“สุขสันต์วันพระเจ้า” แด่พี่น้องคริสตชน 
ทุกท่านครับ....

พ่ออ่านพระวาจาของพระเจ้าวันอาทิตย์นี้แล้ว 
พ่อรู้สึกว่าเพียงแต่ชื่อหนังสือพระคัมภีร์ก็ปลื้มแล้ว
ครับ “ปรีชาญาณ” (Wisdom) พระคัมภีร์พันธ-
สัญญาเดิมเน้นเรื่องปรีชาญาณมากๆ และเท่าที่เรา
ทราบปรีชาญาณนี้เราได้เรียนรู้จากท่าทีของกษัตริย์
ซาโลมอน คนที่โลกของพระคัมภีร์ถือว่าเป็นตัวแทน
ของคนท่ีเป่ียมด้วยปรีชาญาณทีเดยีวเวลาทีซ่าโลมอน 
ยังเด็กและต้องสืบทอดหน้าที่กษัตริย ์จากดาวิด 
พระราชบิดา พระเจ้าได้ถามซาโลมอนในพระสุบิน
ว่าปรารถนาสิ่งใดพระองค์ พระยาห์เวห์จะประทาน
ให้ และเรารู้ประโยคล�้าค่าคือซาโลมอนถ่อมตนและ
ยอมรับว่าท่านไม่พร้อมที่จะเป็นกษัตริย์ปกครอง 
และท ่านเองต ้องการขอพระเจ ้าโปรดประทาน  
“ปรชีาญาณ” แก่ท่าน เพือ่จะสามารถวนิจิฉยัแยกแยะ
ความดีจากความชัว่และสามารถให้ค�าตัดสนิ ปกครอง
อย่างยุตธิรรมและถกูต้อง พ่อรูส้กึว่า พระคัมภีร์ท�าให้
เรารู้ว่า “ปรีชาญาณคือสิ่งที่น่าปรารถนาที่สุด” 

พ่อคิดว่าเรามาเจาะลึกความหมายของ 
ปรีชาญาณกันดีกว่าครับ... ชีวิตท่ีมีปรีชาญาณตาม 
ค�าสอนของพระคมัภร์ีคอือะไรจริงๆ หรือครบั... พ่อมี 
บทสรุปอย ่างรวดเร็วครับ.. ส�าหรับซาโลมอน  
เรื่องราวท่ีท�าให้ท่านดูเป็นกษัตริย์ท่ีมีปรีชาญาณมาก  
คือ “การตัดสิน” แยกแยะกรณีของแม่สองคน 
ที่มีลูกทั้งคู่และคนหนึ่งทับลูกของตนตายไปแล้วเอา
ลูกมาสลับและแย่งชิงลูกคนท่ีมีชีวิตกัน ซาโลมอน
หลังจากฟังความและการทะเลาะกันของท้ังสองคน 
ซาโลมอนสั่งให้น�า “ดาบมาตัด” ตัดทารกที่มีชีวิตให้
แม่สองคนไปคนละคร่ึง และแม่คนหนึง่ไม่ยอมให้ตดั
และยอมยกให้อีกคนหนึ่งไป... ซาโลมอนจึงประกาศ
ว่าหญงิคนท่ีไม่ยอมให้ฆ่าทารกนัน้คอืแม่แท้ๆ... ครบั 
ค�ากิริยาส�าคัญคือ “ตัด” หรือ “ตัดสิน” เราก็ทราบว่า
ถ้ามีการแบ่งสินทรัพย์ถ้ามีชิ้นเดียวก็ต้อง “ตัด” แบ่ง
กัน... นั่นคือประเด็นของ “ปรีชาญาณ” ครับ การ

ตดัสนิอย่างถูกต้อง ยุตธิรรมและเป่ียมด้วยความจรงิ 
ในพระคัมภีร์เราพบว่าพ้ืนฐานของปรชีาญาณคือความ
ย�าเกรงพระเจ้า... พ่อชอบความคิดนี้ของพระคัมภีร์ 
จังเลย “ความย�าเกรงพระยาห์เวห์คือบ่อเกิดหรือ 
พืน้ฐานของปรชีาญาณ” (สภษ 9:10) หรอื “ความย�าเกรง
พระยาห์เวห์และการรังเกียจความอยุติธรรม” นั่นคือ 
ปรีชาญาณ...(เทียบ สภษ 8:13)

ชีวิตของเราในยุคปัจจุบัน เรายังมีปรีชาญาณ
กันเพียงพอไหม สังคมของเรา การเมืองของเรา  
บ้านเมืองของเรา เด็กๆเยาวชนของเรา เพ่ือนร่วมชาติ 
ของเรา เรามีชีวิตอย่างมีปรีชาญาณเพียงพอไหม  
พ่อคิดว่า วันอาทิตย์นี้คริสตชนของเราที่ไปโบสถ์  
ไปฉลองวันพระเจ้า ไปฟังพระวาจา รับศีลมหาสนิท  
เราต้องเป่ียมด้วย “ปรชีาญาณ” จรงิๆ นะครบั สงัคม
ของเราดูเหมือนขาดปรชีาญาณอย่างไม่มีความย�าเกรง 
พระเจ้า ความย�าเกรงต่อบาปลดน้อยลงเหลือเกิน 
บาปสาธารณะ คอร์รปัชัน่ การฉ้อโกง การท�าร้ายชวีติ
หรือฆาตกรรม การค้ามนุษย์ที่ดาษด่ืนและดูเหมือน
ความละอายต่อบาปนั้นลดลงจนเกือบจะหมดความ
อายไปเสียแล้ว.. สังคมบริโภคนิยม สังคมเห็นแก่ตัว 
เอาแต่ได้ จนไม่ได้มองความต้องการของเพือ่นพีน้่อง  
ฯลฯ พ่อคิดว่านี่คือสังคมที่ขาด “ปรีชาญาณ” จริงๆ 
เป็นหน้าที่เราคริสตชนอย่างแน่นอนครับที่จะขอ 
ปรชีาญาณ และทีเ่ราต้องเจรญิชวีติอย่างมปีรชีาญาณ 
คือ ย�าเกรงพระเจ้าและเกลียดชังบาปและความ 
อยุติธรรมทุกชนิด

 พี่น้องที่รักครับ พระวาจาของพระเจ้าจาก
พระวรสารวันนี้เตือนเรา และย�้าเราอีกครั้งให้เรา
ต้องเจริญชีวิตอย่างชาญฉลาดเหมือนคนใช้ที่รอคอย
นายของตนจะกลับมา ตื่นเฝ้ารอคอย กล่าวได้ว่า  
เราต้องรัก ต้องย�าเกรงพระเจ้า และเจริญชีวิตอย่าง
มีปรีชาญาณแท้จริง เริ่มจากพวกเราคริสตชนทุกคน
นะครับ ขอพระเจ้าอวยพรให้เรา สังคมเรา ได้เรียนรู้
ความชอบธรรมและเจรญิชวีติอย่างมปีรชีาญาณเสมอ
จริงๆ ย�าเกรงพระเจ้า และรักเพื่อนพี่น้องนะครับ ให้
เราเป็นแสงแห่งความรกัและย�าเกรงพระเจ้าเพือ่สงัคม
ทีม่ดืมนด้วยกระแสโลกจะได้เรยีนรูก้ระแสแห่งปรชีา-
ญาณของพระเจ้านะครับ... สุขสันต์วันพระเจ้าครับ
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สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 
ทั้งกายและวิญญาณ
วันที่ 18 สิงหาคม 2013 

“สุขสันต์วันพระเจ้า” แด่พี่น้องคริสตชนทุกท่าน
ครบั....สขุสนัต์วนัสมโภชแม่พระรบัเกยีรตยิกขึน้สวรรค์
ทั้งกายและวิญญาณที่เราเลื่อนมาจากวันที่ 15 สิงหาคม

พ่อจะเขยีนอะไรดใีนโอกาสฉลองสมโภชแม่พระ  
แน่นอน พระแม่มารีย ์มีความส�าคัญอย่างยิ่งใน 
พระศาสนจกัรคาทอลกิ พระแม่อยูใ่นประวตัศิาสตร์และ
ในความทรงจ�า โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในความศรัทธา
มากมายเหลือเกินของพระศาสนจักร... และแน่นอนมี
คนคิดหาเหตุผลว่าท�าไม พี่น้องต่างนิกายอาจจะรับยาก
หรอืไม่เหน็ด้วยกบัการให้เกยีรตแิม่พระเหลอืเกนิขนาดนี้ 
และบ่อยครัง้กน็�ามาซึง่ความแตกต่างและไม่เหน็ด้วยกบั
การให้เกยีรตแิม่พระมากขนาดน้ีของครสิตชนคาทอลกิ... 
พ่อจะเล่าประสบการณ์สักหน่อยครับ พ่อเคยได้รับเชิญ 
ให้ไปบรรยายเรื่องความศรัทธาต่อพระแม่มารีย์ให้กับ
การเสวนาของคริสตชนที่เรียกว่าเป็นคริสตสัมพันธ์  
มีพี่น้องคริสต์โปรเตสแตนต์จ�านวนมาก ทั้งนักศึกษา
และคณาจารย์ที่เป็นศาสนาจารย์ เราศึกษาร่วมกัน และ
แสวงหาความเข้าใจร่วมกัน แบ่งปันความรู้ความเข้าใจ
ร่วมกันและตอบข้อซักถามมากมาย อันที่จริงพ่อไม่
ได้รับเชิญให้บรรยายเรื่องนี้ แต่เป็นการบรรยายเรื่อง 
พระคัมภีร ์ บังเอิญว่าคุณพ่อผู ้รับเชิญมาบรรยาย 
ท่านป่วยและเพิ่งทราบ ณ เวลานั้นเอง เมื่อพ่อบรรยาย
พระคัมภีร์ส่วนของพ่อจบ ทางทีมผู ้จัดได้ทาบทาม
พ่อให้บรรยายแทนในเรื่องความเชื่อคาทอลิกเกี่ยวกับ 
พระแม่มารีย์ แน่นอนท้าทายมากเพราะเราต้องบรรยาย
ให้กับพี่น้องต่างนิกายที่ไม่เชื่อในพระแม่เหมือนเราหรือ
อาจจะต่อต้านเป็นนัยๆ อยู่แล้ว แต่พ่อได้ตอบรับด้วย
ความจ�าเป็นและบรรยายทันที เรามีพระคัมภีร์อยู่ในมือ
เราจะกลัวอะไร จึงเลือกพระคัมภีร์ตอนน้ีเพื่อบรรยาย
และเปรียบเทียบครับ 

หนงัสืออพยพบทที ่25:10ff เน้ือหามสีรปุๆ ดังนี้  
“ท่านจะต้องสร้างหบีไม้กระถนิเทศใบหน่ึง ยาวสองศอก 
ครึ่ง กว้างหนึ่งศอกครึ่ง และสูงหนึ่งศอกครึ่ง ท่านจะ 
ต้องบุภายในและหุ้มภายนอกด้วยทองค�าบริสุทธิ์ และ 
ท�าขอบทองค�าไว้รอบหีบ ท่านจะต้องท�าห่วงทองค�า 
สีห่่วงตดิไว้ทีข่าหบีทัง้สีด้่าน ด้านละสองห่วง ท่านจะต้อง
ท�าคานด้วยไม้กระถินเทศแล้วหุ้มทองค�า ท่านจะต้อง
สอดคานนี้ในห่วงที่อยู่ข้างหีบทั้งสองด้าน ส�าหรับหาม 

คานนั้นจะต้องทิ้งไว้ในห่วงของหีบ อย่าได้ถอดออกเลย 
ท่านจะต้องน�าแผ่นศิลาจารึก สองแผ่นที่เราจะให้ท่าน
ใส่ไว้ในหีบนั้น” (ถ้ามีโอกาสอ่านต่อจากนี้ไปจะดีมาก
ด้วย) พ่อได้ใช้เวลาอธบิายสรปุว่า หบีพระบญัญตัสิ�าคญั 
เหลอืเกนิ ล�า้ค่าเหลอืเกนิ และชาวอสิราเอลให้ความเคารพ 
นับถือ ศรัทธาหีบพระบัญญัติเรียกว่าแตะต้องไม่ได้เลย 
และพระเจ้าได้สัง่อย่างละเอยีดลออถงึเรือ่งขนาดของหบี
พระบัญญัติ วัสดุที่ต้องใช้ รูปแบบที่ต้องกระท�า.. ถ้าจะ
ถามว่า “ท�าไม” ค�าตอบคือเพราะหีบนี้ใช้บรรจุพระวาจา
ของพระเจ้า พระบัญญัติของพระเจ้า จึงต้องให้ความ
เคารพ ล�า้ค่าและเอาใจใส่อย่างมากในรายละเอยีดน่ันเอง 
ไม่ใช่หบีไม้หุม้ทองทีม่ค่ีาในตวัเอง แต่เพราะพระบญัญตัิ 
ศิลาจารึกที่บรรจุพระวาจาของพระเจ้า ที่ท�าให้หีบนี้ต้อง
ได้รบัความเคารพ และจดัเตรยีมอย่างล�า้ค่าทีส่ดุไปด้วย

พ่อจึงสรุปว่า แน่นอนหีบพระบัญญัติต้องล�้าค่า
เพราะบรรจุความล�้าค่าสูงสุด... พ่อจึงเปรียบเทียบว่า 
“พระแม่มารีย์” เลือดเนื้อของพระแม่ พระครรภ์ของ 
พระแม่เป็นที่รองรับการบังเกิดมาของ “พระวาจาหรือ
พระวจนะ” ขอพระเจ้าที่ลงมาเป็นมนุษย์มิใช่หรือ... 
และพระคัมภีร์ยืนยันเช่นนั้นจริงๆ ดังนั้น เรามาถึง 
บางอ้อจริงๆ เป็นบางอ้อขนาดใหญ่มาก พระศาสนจักร
คาทอลิกรักเคารพศรัทธาพระแม่มารีย์และให้เกียรติ
ถวายพระนามพระแม่มากมาย และหนึ่งในพระนามนั้น
คือ “หีบพระบัญญัติ” แม่พระเป็นหีบพระบัญญัติ และ
ยิ่งกว่าหีบพระบัญญัติ ไม่ได้เพียงบรรจุแผ่นศิลาแต่ 
พระวาจาที่ได้รับเอากายบังเกิดเป็นมนุษย์... ดังนั้น 
แน่นอนที่สุด เราคาทอลิกมิได้ประกาศว่าพระแม่เป็น 
“พระเจ้า” แม่พระไม่เป็นพระเจ้าอย่างแน่นอน แต่แม่พระ 
ได้รับความเคารพเพราะพระแม่ได้เป็นภาชนะรองรับ 
พระจติ เป็นหบีพระบญัญตั.ิ.. เวลาทีเ่ราครสิตชนภาวนา 
เรากข็อแม่พระช่วยภาวนาต่อพระเจ้าเพือ่เราด้วย “สนัตะ
มารีย์พระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อเราคนบาป...”

ดังนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ แม่พระพึ่งได้รับเกียรติสูง 
ในท่ามกลางมนุษย์ แม่พระเป็นสุดยอดแบบอย่าง 
ของชีวิตคริสตชนในการตอบรับพระประสงค์ของ 
พระเจ้า พึงได้รับความเคารพนับถืออย่างแน่นอน และ
มีเหตุผลที่เราจะรักพระแม่ เพราะพระแม่คือหีบพระ
บัญญัติบรรจุพระวจนะของพระเจ้า ไม่ได้เป็นพระเจ้า 
มิได้เสมอเหมือนพระเจ้า แต่เป็นยอดแบบอย่างของ 
คริสตชนจริงๆ... ดังนั้น สุขสันต์วันสมโภชครับ ขอให้
เราศรัทธาในพระแม่อย่างมีพลังและมีเหตุผลค�้าจุนจาก
พระคัมภีร์เช่นนี้เสมอครับ
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วันอาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา
วันที่ 25 สิงหาคม 2013 
“สุขสันต์วันพระเจ้า” แด่พี่น้องคริสตชน
ทุกท่านครับ....

อิสยาห์บทที่ 66 เป็นบทสุดท้ายของหนังสือ 
ประกาศกอสิยาห์ เป็นหนงัสอืประกาศกเล่มทีย่าวทีส่ดุ
ในพระคมัภร์ีหมวดประกาศก เป็นค�าประกาศเพือ่การ
รวบรวมทกุชาตทิกุภาษาเข้ามาเพือ่จะได้เหน็พระสริขิอง
พระเจ้า เข้ามารับความรอดพ้น ได้เข้ามารับพระพร
ของพระเจ้า ณ เยรูซาเล็ม ท�าให้พ่อเห็นภาพจริงๆ 
ของวันพระเจ้า วันแห่งความรอด วันแห่งความสุขใน 
พระสิริของพระเจ้า

อิสยาห์ตอนนี้ ท�าให้พ่อเห็นภาพที่ประชาชน
ทั้งหลายเคลื่อนชีวิตเข ้าไปหาความรุ ่งโรจน์และ 
ความดีของพระเจ้า อีกทั้งท�าให้พ่อคิดถึงความจริง
ของพระศาสนจักรในโลกปัจจุบันของเรา... พ่อคิดถึง
บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 
พระสันตะปาปาที่รักย่ิงของเรา พระองค์ยังทรงเป็น 
ความทรงจ�าที่ดีที่สุดในชีวิตขอพ่อ พ่อเคยจินตนาการ
ว่า ถ้าเราไม่ได้มีพระสันตะปาปาเช่นยอห์น ปอล ที่ 2 
ในระยะเกือบสามสิบปีท่ีผ่านมา โลกของเรา ความเป็น 
คริสตชนของเราจะเป็นอย่างไรหนอ มีน้อยคนนะที่
จะได้ไปกรุงโรม ที่จะได้เห็นพระสันตะปาปา ได้ไป
สัมผัสกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปา และแล้วสมเด็จ
พระสันตะปาปายอห์น ปอล ท่ี 2 ที่รักยิ่งของโลก
ก็ได้ท�าให้โลกเห็น ได้สัมผัส ได้รักและได้ใกล้ชิด
กับพระสันตะปาปา... พระองค์เป็นพระสันตะปาปา
ที่ท�าลายสถิติโลกมากที่สุด เป็นที่รักมากที่สุดยิ่งกว่า 
ซูเปอร์สตาร์คนใดๆ พระองค์ออกเดินทาง ออกจาก
กรุงโรม ในประเพณีเดิมๆ พระสันตะปาปาจะไม่ออก
จากอิตาลีง่ายๆ เลย แต่ทุกคนที่อยากได้เห็น ได้เฝ้า
พระสันตะปาปาต้องไปกรุงโรม แต่ยอห์น ปอล ที่ 2 
เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์

พระองค์ออกเดินทางไปทั่วทุกทวีป ทุกมุม
โลกเท่าที่จะทรงท�าได้ เคยทราบไหมว่าในสมณสมัย
พระองค์ได้เดนิทางกว่าหน่ึงล้านกโิลเมตร เดนิทางออก
จากกรุงโรมมากกว่าร้อยครั้ง และที่ส�าคัญพระองค์ไป
พ�านักในประเทศต่างๆ ขณะเดินทาง หรือที่ต่างๆ ที่ 
ไปเยี่ยมเยียน รวมเวลาที่ยอห์น ปอล ที่ 2 เรียกง่ายๆ 
นอนค้างคนืนอกโรมแล้ว มากกว่าสองปีครึง่หรอืเกอืบ

เก้าร้อยคืน... โอช่างมหัศจรรย์จริงๆ ครับ พ่อติดตาม
สถิติแล้วพ่อทึ่งเหลือเกิน...

พ่อไม่ทราบว่าท�าไม โลกจงึยนิดีมากนกั ชาวโลก 
ทั่วทุกมุมของโลกต่างยินดีมากเหลือเกินที่ได้เห็น 
พระสนัตะปาปา ได้ใกล้ชดิพระองค์ ทีม่ะนลิางานชมุนมุ 
เยาวชนโลก ในมสิซาปิดมปีระชาชนโดยเฉพาะเยาวชน 
เข้าร่วมมิสซาประมาณ 5 ล้านคน เป็นไปได้อย่างไร  
ท�าไมพระสันตะปาปาจึงเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข 
และความยินดียิ่งนัก ที่ใดพระองค์เสด็จไปที่นั่นคือ
คลืน่มหาชนล้นหลามมุ่งไปด้วยความสขุและความยินดี

จากนั้น เมื่อเรามีสมเด็จพระสันตะปาปา 
เบเนดิกต์แม้เวลาสั้นๆ แต่พระองค์ก็ได้ให้ข้อค�าสอน
ที่ต้องท�าให้คริสตชนได้หันกลับมาที่พระคริสตเจ้า
ในยุคปัจจุบัน และที่สุด ณ ปัจจุบัน เรามีสมเด็จ 
พระสันตะปาปาฟรังซิสผู้ท�าให้โลกหลงรักพระองค์
อย่างรวดเร็ว เกิดเป็นกระแสที่อยากเปลี่ยนแปลง 
อยากรัก อยากใกล้ชิดคนยากไร้ และอยากที่จะฟื้นฟู
ชีวิตพระศาสนจักร.. 

ท่ีกล่าวมาท้ังหมดคือผูแ้ทนพระครสิตเจ้าท่ีเรามี 
ประสบการณ์โดยตรงในยุคของเรา โดยเฉพาะยอห์น 
ปอล ที่ 2 บุญราศีที่รักที่เคยได้มาพ�านักพักค้างใน 
ประเทศเราถึงสองคืน อันยังเป็นความทรงจ�ามิรู้ลืม  
พ่อเห็นภาพจริงๆ ว่า ตราบใดที่เรามีความเชื่อใน
พระเจ้า ในพระคริสตเยซู โลกทั้งโลกได้มีความสุข  
มีความรัก มีความหวังและมีความรอดพ้นจริงๆ  
และเคลื่อนสู่ความสุขและความรอดพ้นนั้น

วันนี้พระวาจาท� า ให ้ เ ร าต ้องยอมรับว ่ า  
“วันพระเจ้า” ยังคงมีค่าที่สุด เมื่อมีพระคริสต์เป็น
ศูนย์กลางของชีวิตของชุมชนพระศาสนจักรหรือ 
ของชุมชนศิษย์พระคริสต์ พระเยซูเจ้าสอนเราให้
เหมือนพระองค์ สุภาพ ถ่อมตน เลือกเดินทางเข้า
ประตูแคบ คือหนทางแห่งความรักและความถ่อมตน 
พระศาสนจักรคือหนทางนั้น หนทางที่น�าเราสู่พระเจ้า 
สู่ความรุ่งโรจน์ สู่แสงสว่างในพระองค์ 

ภาพของวันอาทิตย์ “วันพระเจ้า” เป็นภาพที่
ชัดเจนที่สุด และสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล 
ที่ 2 เคยทรงเน้นย�้าเราให้ฉลองวันพระเจ้าอย่างมีค่า 
ที่สุดเสมอ “Dies Domini” วันพระเจ ้าคือ 
วันแห่งความรักและความสุขของคริสตชน วันแห่ง 
การเคลื่อนชีวิตไปรวมกันเพื่อถวายพระเกียรติแด่
พระเจ้า.. “สุขสันต์วันพระเจ้า” ครับ
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สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16

วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 47
“เครือข่ายของสื่อมวลชน ประตูแห่งความจริง

และความเชื่อ ช่องทางใหม่แห่งการเผยแผ่พระวรสาร”

พระสังฆราชกิตติคุณยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. ถอดความ

พี่น้องชายหญิงที่รัก

 ในโอกาสวันสื่อมวลชนสากล ค.ศ. 
2013 ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้ข้อคิดเกี่ยวกับ
ความจ�าเป็นทีส่�าคญัมากยิง่ขึน้ เกีย่วกบัหนทางที่
คนในยคุปัจจบุนัใช้ตดิต่อกนั ข้าพเจ้าปรารถนาที่
จะพิจารณาถึงการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารใน
แบบ “ดิจิตอล” ซึ่งช่วยเสริมสร้าง “เวที” ใหม่ 
เป็นจัตุรสัสาธารณะทีเ่ปิดให้มนษุย์แบ่งปันความ
คิดเห็น ข่าวสารและข้อคิด ซึ่งก่อให้เกิดความ
สมัพนัธ์ในลกัษณะใหม่และสร้างชมุชนให้เกดิขึน้

 ช่องทางดังกล่าวนี้ หากน�าไปใช้ในชีวิต
ได้อย่างสุขุมรอบคอบจะช่วยให้เกิดการเสวนา
และแสดงความคิดเห็นตอบโต้ระหว่างกันขึ้น 
ซึ่งถ้าปฏิบัติด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน และค�านึงถึงความเป็นส่วนบุคคล ด้วย
ความรอบคอบ และบนพื้นฐานแห่งความจริง
แล้ว จะสามารถช่วยสานสัมพันธ์ความเป็นหนึ่ง

เดียวกันระหว่างบุคคลกับบุคคล และสามารถ 
ส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัว
มนุษย์ การแลกเปลี่ยนข่าวสารจะกลับกลาย
เป็นการสือ่สารทีจ่รงิแท้ และโยงใยไปยงัมติรภาพ  
ซึ่งช่วยสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน หากเครือ-
ข่ายเหล่านี้ได้ถูกเชิญชวนให้ก้าวไปถึงความเป็น
ไปได้อันยิ่งใหญ่นี้แล้ว บรรดาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จึงต้องพยายามให้เกิดความจริงใจ ด้วยเหตุผล 
ที่ว่าในการติดต่อสัมพันธ์นั้น เรามิได้แต่เพียง
แบ่งปันความคิดเห็นและข่าวคราวเท่านั้น แต่ 
ในเมื่อถึงที่สุดแล้ว เราแบ่งปันตัวของเราเอง

 การพฒันาเครอืข่ายสือ่สารมวลชนย่อม
เรียกร้องให้มีการอุทิศตน ผู้คนก�าลังเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และเสาะแสวงหามิตรภาพ ใน
การหาค�าตอบส�าหรับค�าถามที่มีอยู่ในใจ รวม
ทั้งความสนุกสนาน แต่ไม่เพียงเท่านั้น เขายัง
แสวงหาการเพิ่มพูนความรู้ในระดับสติปัญญา 
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เพื่อแบ่งปันความรู้นั้นและต่อยอดไปสู่วิธีการ
ต่างๆ เครือข่ายในลักษณะนี้ก�าลังกลายเป็น 
ส่วนหนึ่งของสังคม เพราะเป็นการน�ามนุษย์
มาร่วมมือกันบนพื้นฐานของความต้องการขั้น 
พื้นฐาน เครือข่ายสังคมจึงเป็นการหล่อเลี้ยง
ความต้องการที่ฝังอยู่ในจิตใจของมนุษย์

 วัฒนธรรมของเครือข่ายสังคมและ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบแห่งการสื่อสาร ย่อม
ท้าทายผู้ทีป่รารถนาจะพดูความจริงและแสวงหา
คุณค่าที่แท้จริง แต่หลายคร้ังดังที่เกิดขึ้นใน 
เครอืข่ายสือ่สารมวลชน ความส�าคัญและผลจาก
วิธีแสดงออก ดูเหมือนจะถูกตัดสินด้วยความ
เป็นที่นิยมชมชอบ มากกว่าความสลักส�าคัญ
และคุณค่าที่ควบคู่มากับสาส์นเหล่านี้ การเป็น
ที่นิยมชมชอบมักจะเช่ือมโยงกับผู้ที่มีชื่อเสียง
โด่งดังมากกว่าเหตุผล บางคร้ังเสียงที่ไม่ค่อย
ดังนักของเหตุผล อาจถูกคว�่าบาตรด้วยข้อมูล
อันมากมายจนท�าให้ไม่เป็นที่สนใจ ดังนั้น 
นักสื่อสารมวลชนจึงต้องอุทิศตนในเรื่องการ
เสวนา การแสดงออกซึ่งเป็นแรงจูงใจไปสู่ความ
หวังอันสูงส่งแก่ผู้ที่อุทิศตนในเรื่องสื่อมวลชน 
การเสวนาและการโต้แย้งทางความคิดเห็น
สามารถที่จะก้าวหน้าและเติบโตได้ หากเรา
สนทนาและเอาจริงเอาจังกับผู ้ที่มีความคิดที่ 
แตกต่างจากเรา “เมื่อเรายอมรับความเป็นจริง
และความแตกต่างในด้านวัฒนธรรม ต่างคน
ต่างไม่เพียงแต่ยอมรับว่าวัฒนธรรมอื่นๆ มี
อยู่ในโลกเท่านั้น แต่พวกเขายังพยายามที่จะ
น้อมรับความรู้เพิ่มเติม แถมยังมอบสิ่งดีที่เขามี

อยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นความจริงและงดงาม” (จาก 
พระด�ารัสในโอกาสการประชุมวัฒนธรรมโลก 
เมอืงเบเลม็ ลสิบอน 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2010)

 สิง่ท่ีท้าทายบรรดาเครอืข่ายสงัคมต่างๆ 
ก็คือ ท�าอย่างไรพวกเขาจึงจะร่วมมือกันได้ เพื่อ
ให้พวกเขาได้รับความร่วมมืออย่างเต็มท่ีจาก
บรรดาผู้ที่มีความเชื่อ และปรารถนาจะแบ่งปัน
พระวรสารของพระเยซูเจ้า คุณค่าของศักดิ์ศรี
มนุษย์ ซ่ึงค�าสั่งสอนของพระองค์สนับสนุนผู้ที่
มีความเชื่อ โดยตระหนักแน่ชัดว่า หากข่าวดี
มิได้รับการเผยแผ่ในโลกดิจิตอลแล้ว เขาอาจ
จะมไิด้สมัผสักบัประสบการณ์ของคนเป็นจ�านวน
มาก ที่เห็นถึงความส�าคัญของการมีส่วนร่วมใน
การด�าเนินชีวิต สภาพแวดล้อมของดิจิตอลมิใช่
เป็นแต่เพียงโลกท่ีอาจเป็นไปได้เท่านั้น แต่สิ่ง
นี้คือประสบการณ์ประจ�าวันของคนเป็นจ�านวน
มาก โดยเฉพาะเยาวชน เครอืข่ายของสงัคมมใิช่
เป็นผลของการโต้ตอบกันระหว่างมนุษย์เท่านั้น 
แต่พวกเขามีส ่วนในการปรับปรุงเครื่องมือ 
ของสื่อมวลชน ซึ่งมีส่วนเสริมสร้างมิตรภาพ 
ความเข้าใจกนัหลงัจากท่ีได้รบัการพจิารณาอย่าง 
รอบด้านของบรรยากาศดังกล ่าว จึงเป ็น 
ส่วนประกอบที่ส�าคัญในการมีส่วนในโลกแห่ง
สื่อมวลชนของเราอีกด้วย

 จงึจ�าเป็นท่ีจะต้องมคีวามสามารถในการ
ใช้ภาษาใหม่ มใิช่เพือ่ให้ทนักบัเหตกุารณ์เท่านัน้ 
แต่โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพือ่เป็นการช่วยให้คณุค่า
อันสูงส่งของพระวรสารได้มีหนทางท่ีจะสามารถ
เข้าถงึจิตใจของมนษุย์ทุกคน ในบรรยากาศของ
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โลกดิจิตอลนั้น สิ่งที่เขียนไว้จะมีรูปและเสียง
ประกอบไปด้วย การสื่อสารที่มีผลดังเช่นนิทาน
เปรียบเทียบของพระเยซูเจ้า จะต้องมีมโนภาพ
และเข้าถึงผู้ที่เราเชิญชวนให้สัมผัสพระธรรม 
ล�้าลึกแห่งความรักของพระเจ้า นอกจากนั้นเรา
ยังทราบดีว่า ประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร
นั้นเปี ่ยมไปด้วยสัญลักษณ์และเครื่องหมาย
ต่างๆ มากมาย ข้าพเจ้าคิดถึงตัวอย่างของ
กางเขน รูปพระ รูปพระแม่มารีอา ถ�้าเลี้ยงสัตว์ 
ในเทศกาลของคริสตสมภพ กระจกสี และ
รูปภาพต่างๆ ในวัดของเรา ส่วนมากเป็นมรดก
ทางด้านศิลปะของมนุษย์ซึ่งได้มาจากศิลปิน 
และนกัดนตร ีผูพ้ยายามแสดงออกถงึความจรงิ
แห่งความเชื่อ

 ในเครือข่ายเกี่ยวกับสังคม ผู้ที่มีความ
เช่ือแสดงถึงความจริงใจของพวกเขา ด้วยการ
แบ่งปันแหล่งทีม่าแห่งความหวังและความชืน่ชม
ยินดีของพวกเขา กล่าวคือความเช่ือในพระเจ้า
ผู้ทรงพระเมตตาและเปี่ยมด้วยความรัก ซึ่ง 
ได ้รับการเผยแสดงในองค์พระคริสตเยซู  
การแบ่งปันนี้มิใช่เพียงแสดงออกซึ่งความเชื่อ 
ของพวกเขาอย่างแจ ่มแจ ้งเท ่านั้น แต่ยัง
แสดงออกซึ่งการเป็นประจักษ์พยานในรูปแบบ
ซึ่งเขาแบ่งปัน “การเลือก สิ่งที่เขาชอบมากกว่า
และตดัสนิใจทีเ่ป็นไปในแนวทางแห่งพระวรสาร 
แม้จะมิได้กล่าวออกมาโดยตรงก็ตาม” (สาส์น
วันสื่อมวลชนสากล ค.ศ. 2012) แนวทางท่ี 
น่าสนใจในการเป็นประจักษ์พยานดังกล่าวก็
คือ การเต็มใจ มอบตัวเองด้วยการตอบปัญหา
อย่างอดทน และด้วยการให้เกียรติผู้คน ใน
ขณะท่ีมีความก้าวหน้าในการแสวงหาความจริง

และความหมายของชีวิตมนุษย์ การเสวนาใน
วงการสื่อเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อ เป็นการเน้นถึง 
ความส�าคัญของศาสนาในการโต้แย้งและใน 
การเจริญชีวิตในสังคม

 ส�าหรบัผูท้ีน้่อมรบัพระพรแห่งความเชือ่
ด้วยจิตใจที่เปิดกว้างแล้ว ค�าตอบอันลึกซึ้งต่อ
ค�าถามของมวลมนุษย์เกี่ยวกับความรัก ความ
จริง และความหมายของชีวิต ซึ่งเป็นค�าถามที่ 
จะพบในวงการสื่อสาร เราสามารถพบได้ในองค์
พระเยซูคริสตเจ้า เป็นเรื่องธรรมดาที่บรรดา 
ผู ้ที่มีความเชื่อมีความปรารถนาที่จะแบ่งปัน
ด้วยความเคารพนับถือ และระแวดระวังกับ 
ที่เขาพบในวงการดิจิตอล แต่ในที่สุดแล้ว หาก
ความพยายามของเราในอันท่ีจะแบ่งปันพระ 
วรสารได้รับผลตอบแทนที่ดี ก็เนื่องมาจากพลัง
แห่งพระวาจาของพระเจ้าท่ีจะสัมผัสกับจิตใจ 
เสมอๆ ก่อนหน้าที่เราจะใช้ความพยายามใดๆ 
การไว้วางใจในพันธกิจของพระเจ้าย่อมยิ่งใหญ่
กว่าความไว้วางใจทีเ่รามอบให้กบัความพยายาม
ของมนุษย์ ในแวดวงดิจิตอลก็เช่นเดียวกัน 
แม้ว่าการใช้วาจาท่ีรุนแรงและยุยงให้เกิดความ
แตกแยก หรือจะมีสิ่งท่ีน่าชื่นชมเกิดขึ้น เราก็
ยังได้รับเชิญให้ไตร่ตรองอย่างดี ให้เราระลึก
ถึงเรื่องของประกาศกเอลียาห์ ท่านทราบว่าเป็น 
พระสุรเสียงของพระเจ้า มิใช่พายุลมแรง มิใช่
เสียงแผ่นดินไหวหรือไฟไหม้ แต่เป็น “พระ
สุรเสียงท่ีราบเรียบ เสียงท่ีแผ่วเบา” (1 พกษ 
19:11-12) เราต้องเช่ือมั่นในความจริงท่ีว่า  
ความปรารถนาขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ทีจ่ะรกั และ
ได้รับความรักที่จะพบกับค�าตอบและความจริง 
อันเป็นความปรารถนาที่พระเจ้าพระองคเ์องทรง
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ใส่ไว้ในหัวใจของมนุษย์ทั้งชายและหญิงทุกคน  
ท�าให้เพื่อนพี่น้องร่วมยุคสมัยของเราเปิดใจ 
รบัส่ิงทีท่่านบญุราศพีระคาร์ดนิลันวิแมน เรยีกว่า 
“แสงสว่างอันอ่อนโยน” แห่งความเชื่อ

 เครือข่ายสังคมนั้น นอกจากจะเป็น
วิธีการแพร่ธรรมแล้ว ยังนับว่าเป็นส่วนส�าคัญ
ส่วนหนึ่งในการพัฒนามนุษย์ ตัวอย่างเช่นใน
ภูมิศาสตร์และวฒันธรรมบางแห่งทีค่รสิตชนรูส้กึ
โดดเดี่ยว เครือข่ายทางด้านสังคมยังสามารถย�้า
เตือนพวกเขาให้รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับหมู่คณะ
แห่งความเชือ่ทีม่อียูท่ัว่โลก เครอืข่ายนีย้งัช่วยให้
มีการแบ่งปันความเช่ือและพิธีกรรมต่างๆ ช่วย
ให้พวกเขาได้อธิษฐานภาวนา โดยมีความรู้สึก
ใกล้ชิดกับผู้ที่ความเชื่อเดียวกับพวกเขา การ
สมัผสักบัค�าถามและความสงสยัของผูท่ี้ห่างไกล
จากความเชือ่ ควรช่วยให้เรารูส้กึถงึความจ�าเป็น
ในอันที่จะบ�ารุงเลี้ยงความเชื่อว่าพระเจ้าสถิตกับ
เราและเน้นความรักในเชิงปฏิบัติ “แม้ข้าพเจ้า
จะพูดภาษาของมนุษย์และของทูตสวรรค์ได้  
ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็เป็นแต่เพียงฉาบหรือ
ฉิ่งที่ส่งเสียงอึกทึก” (1 คร 13:1)

 ในโลกดจิติอลกย็งัมเีครอืข่ายสงัคม ซึง่
ช่วยให้พวกเรา ในปัจจุบันได้มีโอกาสอธิษฐาน
ภาวนา ร�าพึงและแบ่งปัน พระวาจาของพระเจ้า 
แต่เครือข่ายเหล่านี้ก็สามารถเปิดทางให้มุมมอง 
ด้านอ่ืนๆ ในความเชื่อของคนเป็นจ�านวนมาก
และยังพบกับความจริงถึงความส�าคัญของ
การเผชิญหน้า สัมผัสกับชุมชนหรือแม้กระท่ัง
การแสวงบุญ เร่ืองราวซึ่งมีส่วนส�าคัญในการ
ด�าเนนิไปในแนวทางแห่งความเชือ่เหล่านีค้งต้อง
ขอบคุณการเริม่ต้นค้นพบ โดยอาศยัเครอืข่ายนี้ 

ในความพยายามของเราทีจ่ะให้พระวรสารมพีืน้ที่
ในโลกดจิติอล เรายงัสามารถเชือ้เชญิผูอ้ืน่ให้มา
รวมตัวกันเพื่ออธิษฐานภาวนา หรือเฉลิมฉลอง
พิธีกรรมในที่ใดที่หนึ่ง เช่นที่วัดหรือวัดน้อย 
มิใช่สิ่งที่แปลกที่จะร่วมมือกันและแสดงออก  
ซ่ึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน และเป็นประจักษ์
พยานแห่งพระวรสาร ในสภาพความเป็นอยู่ท่ี 
แท้จริงของเรา โดยร่างกายหรือในโลกดิจิตอล 
เมื่อเราอยู่ต่อหน้าผู้อื่นไม่ว่าด้วยร่างกายหรือ
อาศัยเครื่องมือดิจิตอล หรือไม่ว่าเมื่อเราอยู่กับ 
ผู้อื่นด้วยวิธีใด เราได้รับเชิญให้ป่าวประกาศ
ความรักของพระเจ้าจนสุดแดนแผ่นดิน

 ข้าพเจ้าวอนขอพระจิตเจ้าทรงสถิตอยู่
กับท่าน และทรงประทานแสงสว่างให้แก่ท่าน
เสมอ และข้าพเจ้ายินดีท่ีจะอวยพรทุกท่าน  
เพือ่ให้ท่านเป็นผูเ้บกิทางและเป็นประจกัษ์พยาน
ให้แก่พระวรสาร “ท่านท้ังหลายจงออกไปท่ัวโลก 
ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง” (มก 16:15)

จากส�านักวาติกัน วันที่ 24 มกราคม 2013 
วันฉลองนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์
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สาส์นของพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 47

พี่น้องชายหญิงที่รัก

 สมเดจ็พระสนัตะปาปากติตคิณุเบเนดกิต์  
ที่ 16 ได้ทรงมอบสาส์นวันสื่อมวลชนสากล  
ครั้งที่ 47 แก่พวกเราภายใต้หัวข้อ “เครือข่าย
ของส่ือมวลชน ประตแูห่งความจรงิและความเชือ่ 
ช่องทางใหม่แห่งการเผยแผ่พระวรสาร”

 สมเด็จพระสันตะปาปายังคงให้ความ
ส�าคัญกับการสื่อสารแบบ “ดิจิตอล” ซึ่งมีความ
ส�าคัญและอิทธิพลอันทรงพลังต่อชีวิตมนุษย์ใน
ปัจจุบัน 

 พระองค์ทรงกล่าวถึง “เวทีใหม่” หรือ 
“ลานสาธารณะ” ที่มนุษย์สามารถเข้าไปแบ่งปัน
ความคิดเห็น ข่าวสาร ข้อคดิ ความเชือ่ การโฆษณา  
ดังนั้น บนลานแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยสิ่งที่ดี
มากมาย สิ่งทีร้่ายกเ็ยอะ สาเหตเุพราะความเป็น 
“สาธารณะ” นั่นเอง

 ในส่วนทีด่ ีพระองค์ทรงชีใ้ห้เหน็โอกาส
สร้างความสัมพันธ์ ความเป็นหนึ่งเดียว ท�าให้
มนุษย์กลับกลายเป็นครอบครัวใหญ่ บนลาน
แห่งนี้ มนุษย์สามารถสร้างมิตรภาพ แบ่งปัน
ความรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน  
ช่วยแก้ปัญหาคาใจ และรักษาสิ่งแวดล้อม 

 ยิ่งกว่านั้น ลานสาธารณะแห่งนี้ ยังเปิด
โอกาสให้มีการประกาศพระวรสารของพระเยซู 
เจ้า ส่งเสริมศักดิ์ศรีของมนุษย์ การแบ่งปัน 
ความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ ช่วยมนุษย์ให้มี
โอกาสอธิษฐานภาวนา ร�าพงึและแบ่งปันพระวาจา 
ของพระเจ้า ซึ่งช่วยให้เกิดความบรรเทาส�าหรับ
ผู้มีทุกข์ และความหวังแก่ผู้ที่สิ้นหวัง

 ในแง่ลบ บนลานสาธารณะแห่งนีก้ม็สีิง่
ไม่ดอียูม่ากเหมอืนลานสาธารณะทัว่ไป เนือ่งจาก
อทิธพิลและประสทิธภิาพเฉพาะของมนั คนจงึน�า
ไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตนหรอืพวกพ้องของตน 
เช่น การบดิเบอืนความจรงิ การโฆษณาแอบแฝง 
การใช้สื่อเพื่อท�าลายผู้อื่น หรือสร้างบารมีให้กับ
ตนเอง เป็นต้น

 องค์สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเตือน
ผู้ใช้สื่อให้มีความรอบคอบและใช้เพื่อประกาศ
ความรกัของพระเจ้าจนสดุปลายแผ่นดนิ พระองค์ 
ทรงภาวนาและอวยพรให้ทุกท่าน “เป็นผู้เบิกทาง 
และเป็นประจักษ์พยานให้แก่พระวรสาร ให้ 
‘ออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง’ 
(มก 16:15)
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พินิจสาส์นวันสื่อฯ ในบริบทของการนำาไปใช้
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

แนวทางทีพ่ระศาสนจกัรมอบให้ครสิตชน  
ไม่ใช่กฎระเบียบข้อบังคับ แต่เป็นข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็นที่ผ่านการตกตะกอนทางความคิด 
และการเฝ้ามองการเคลื่อนไปของโลกด้วย
สายตาแห่งจิตวิญญาณที่จาริกไปพร้อมกับโลก
ใบนี้

แน่นอนค�าถามเดียวกันอาจมีค�าตอบ
หลากหลาย สังคมไทยอาจตอบโลกของสื่อสาร
มวลชนกับการมาถึงของยุคทีวีดิจิตอล เพียง
ใครจะถือครองหรือได้ประโยชน์มากน้อยกว่า
กัน เมด็เงนิจะหมนุเข้ารฐับาลเทา่ไหร่ ใครจะถือ
สิทธิ์และช่วงชิงผลก�าไรต่อปี ที่ถือว่าเป็นความ

ก้าวหน้าขององค์กรท่ามกลางความเคลื่อนไหว
อันร้อนระอุ พระศาสนจักรไม่ได้คิดแค่นั้น มา
อ่านสาส์นวันสื่อมวลชนสากล ไปพร้อมๆ กัน 
กบัการตคีวามให้เข้าใจมากขึน้และปรบัใช้ในชวีติ

ประเด็นที่ 1 ปูพื้นฐานกันก่อน
ปกติแล้วพระศาสนจักรคาทอลิกมี

หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับงานสื่อสารมวลชนชื่อ
ว่า สมณสภาสื่อสารสังคม สันตะส�านัก โดยมี
พระอัครสังฆราชเคลาดิโอ เชลลี เป็นประธาน 
และวันฉลองนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ คือ
วันที่ 24 มกราคม ของทุกปี องค์สมเด็จพระ
สันตะปาปาจะออกสาส์นที่เราเรียกว่า สาส์นวัน

บทความพิเศษ
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช 

18   อุดมศานต์  สิงหาคม 2013 

Crist 1-92 ok to print.indd   18 8/9/13   3:57 PM



 

สื่อมวลชนสากล ครั้งนี้เป็นครั้งท่ี 47 ในหัวข้อ 
ท่ีว่า “เครือข่ายของสื่อมวลชน ประตูแห่ง 
ความจริงและความเชื่อ ช่องทางใหม่แห่งการ
เผยแผ่พระวรสาร” ออกในสมณสมัยของ
สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16  
แต่วันสื่อมวลชนจะอยู ่ในเดือนพฤษภาคม  
ซึ่งมาสู ่ยุคสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา 
ฟรงัซสิแล้ว ส�าหรบัพระศาสนจกัรไทยเราท�าการ
ฉลองวันสื่อมวลชนสากลในอาทิตย์แรกของ
เดือนสิงหาคม ที่เปิดประเด็นไว้แบบนี้เพราะ 
ผู้เขียนสังเกตว่า แม้จะมีผู้น�าต่างกัน แต่กระแส
ธารของความเป็นหนึ่งเดียว สามารถด�าเนิน 
ต่อไปอย่างไม่ติดขัด เอกภาพ ภราดรภาพ  
ความเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นสิ่งที่พระศาสนจักร
สื่อให้โลกได้เห็นเสมอมา

ประเด็นที ่2 ชดัเจนเมือ่ย่อหน้าแรกบรรทัดท่ีสาม 

กล่าวว่า “เครือข่ายการสื่อสารในแบบ
ดิจิตอล ซึ่งช่วยเสริมสร้างเวทีใหม่”

หน้าที่หนึ่งของสื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทยคอืการตดิตามความเคลือ่นไหวของ
สือ่มวลชน เพือ่ตอบรบั ร่วมมอื แบ่งปันความคดิ
เหน็ในเวทรีะดบัต่างๆ ข้อมลูจากการประชมุเรือ่ง
ทีวีดิจติอล ในเวทเีสวนาเรือ่งประโยชน์สาธารณะ
จากการจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการทีวีดิจิตอล 
มีข้อมูลที่น่าสนใจคือ “ตามที่คณะกรรมการ
กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ก�าหนดการ
เปล่ียนผ่านการรับส่งสญัญาณโทรทศัน์จากระบบ
อนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล โดยมีเป้าหมายเริ่ม
ทดลองการแพร่ภาพภายในปี 2556 เริ่มเปิด
ประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอล
ได้ภายในกลางปี 2556 อีกทั้งยังได้ก�าหนดให้ 
ครัวเรือนในเมืองใหญ่สามารถรับสัญญาณใน

ระบบดิจิตอลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใน  
5 ปี จนสุดท้ายจะเริ่มกระบวนการยุติการให้
บรกิารระบบอนาลอ็กในช่วงเดอืนมกราคม 2558 
ซึ่งถือเป็นการปิดฉากยุคอนาล็อก สู่ยุคดิจิตอล 
ของวงการโทรทัศน์เมืองไทยอย่งเป็นทางการ”

เวทีใหม่ของยุคดิจิตอลที่ก�าลังจะมา
ไม่ใช่ความน่าหวาดกลัวอีกต่อไป และไม่ใช่
การเตรียมต้ังรับ แต่เป็นการท่ีเราจะเข้าไปมี 
ส่วนร่วมใช้เส้นทางใหม่ เพื่อสื่อพระคริสต์
อย่างไรต่างหาก

ประเด็นที่ 3 ในจัตุรัสสาธารณะที่เปิดออก

ในสาส์นวันสื่อมวลชนสากล พระ
สันตะปาปาได้กล่าวถึงจัตุรัส เหมือนพื้นท่ี
สาธารณะ ที่เปิดออกให้ผู้คนได้แบ่งปัน 

การแบ่งปันในโลกออนไลน์ ดูเหมือน
เป็นหัวใจหลัก เราพบการกดภาพมากมายอย่าง
ไม่เคยปรากฏมาก่อน ท้ังในงานพธีิ การเดนิทาง  
ก่อนรับประทานอาหาร หัวใจของการกระท�า 
แบบนี้มากไปกว่าการบันทึกเก็บไว้คือ “แบ่งปัน”

แบ่งปัน ในมุมนี้ของสาส์นวันสื่อคือ 
แบ่งปันความคิดเห็น แบ่งปันข่าวสารข้อมูลอัน
แสดงถึงความสัมพันธ์ต่อกัน และสร้างชุมชน
ของผู้ที่รัก ชอบในสิ่งเดียวกัน นอกจากนั้นยัง
เป็นเวทีแสดงข้อคิดอันหลากหลายท่ีอาจจะเกิด
ขึ้นได้ หัวใจของการแบ่งปันนี้ น�าไปสู่ความ
เคารพ การให้เกยีรต ิและการค�านงึถงึความเป็น
บุคคลของผู้อื่นด้วย

ประเด็นที่ 4 เมื่อมีความคิดเห็นต่าง เราควรท�า
อย่างไร?

ในสาส์นวันสื่อมวลชนฉบับนี้ ได้เตือน
เราไว้ล่วงหน้าว่า คนจะให้ความนิยมชมชอบ
ตัวบุคคล มากกว่าความสลักส�าคัญและคุณค่า 
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หรือในประเด็นของความคิดเห็นที่ต่างกัน พระ
สันตะปาปาได้เสนอทางออกไว้ดังนี้

การเสวนาและการโต้แย้งทางความคิด
เห็นสามารถที่จะท�าให้เกิดความก้าวหน้าและ
เติบโตได้ เมื่อเรายอมรับความต่างนั้นเสียก่อน 

การยอมรับความต่างจงึเป็นการยอมรบั
ในความหลากหลาย พระพรของพระ น่าสนใจ
และเหมาะสมกับสถานการณ์ในสังคมไทย เวที
เสวนาในแง่มุมต่างๆ จึงควรถูกส่งเสริม แต่ 
ทุกคนต้องมาด้วยสมองที่เปิด และใจที่กว้างพอ
จะรบัความรูส้กึแห่งความเป็นบคุคลทีพ่ระเจ้ารกั
ทุกคนเท่าเทียมเสมอกันก่อน 

ประเด็นที่ 5 ภาษาใหม่ ไม่ใช่เพื่อให้ทันต่อ
เหตุการณ์เท่านั้น

ความรวดเร็ว เป็นแนวทางต้นๆ ของ
การสื่อสารในยุคปัจจุบัน การช่วงชิงพื้นที่ให้ได้
ข่าวก่อนใคร วงในแค่ไหนยิ่งดูยั่วยวนให้คน 
ใคร่รู้และติดตาม มากไปกว่านั้นคือ นอกจาก 
ภาพนิง่และถ้อยค�า ยงัมีเสยีงและภาพเคลือ่นไหว  
ยิ่งมีคลิปสั้นๆ ประกอบ ยืนยันความเที่ยงตรง
แม่นย�าของสิ่งที่ปรากฏในสื่อ ยิ่งดูเหมือนว่า
มาถูกทาง แต่สื่อในแบบศาสนาต้องการมาก

ไปกว่านั้น “จ�าเป็นที่จะต้องใช้ภาษาใหม่ มิใช่
เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์เท่านั้น แต่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เพื่อเป็นการช่วยให้คุณค่าอันสูงส่งของ 
พระวรสาร ได้มีหนทางที่จะสามารถเข้าถึงจิตใจ
ของมนุษย์ทุกคน” สื่อในมุมของศาสนา ไม่ได้
เรยีกร้องมาก แต่เรยีกร้องให้เป็นประจกัษ์พยาน
ถึงสิ่งนี้ “คุณค่าพระวรสาร”

ประเดน็ที ่6 ค�าถามไหนท่ีจะพบในวงการสือ่สาร

สิ่งที่มนุษย์เฝ้าเพียรถาม และแสวงหา
ค�าตอบอยู่ทุกวันคือ “ความรัก ความจริง และ
ความหมายของชีวิต”

ค�าว ่าเครื่องมือยังสะท้อนมากกว ่า
อุปกรณ์ มนุษย์เป็นเครื่องมือที่เผยแสดงความ
รักของพระเจ้า เป็นความจริงของสิ่งสร้างและ
ทุกวันจึงด�าเนินไปเพื่อตอบค�าถามความหมาย
ของการมชีวิีตอยูน่่าสนใจมากขึน้ไปอกีตรงท่ีเมือ่
นกึถงึพระวาจาของพระมากมายทีพ่ดูถงึชวีติของ
เรากับการท�างานของพระ

การไว้วางใจในพนัธกจิของพระเจ้าย่อม
ยิ่งใหญ่กว่าความไว้วางใจที่เรามอบให้กับความ
พยายามของมนุษย์ในแวดวงดิจิตอล ในสาส์น
วนัสือ่ได้ชีช้วนให้เราดชูวีติของประกาศกอสิยาห์ 
พระสรุเสยีงของพระเจ้า “พระสรุเสยีงทีร่าบเรยีบ 
เสียงที่แผ่วเบา” (1 พกษ 19:11-12) แม้จะ 
ราบเรียบ แผ่วเบาแค่ไหน ผมก็เชื่อว่า ยังเป็น
น�า้เสยีงทีม่พีลงัอยูด่ ีเพราะตัง้มัน่อยูใ่นพลงัของ
ความรัก และความจริง

ประเด็นที่ 7 อย่าหลงลืมหน้าที่คริสตชนในโลก
ใบนี้ ในโลกดิจิตอล

ในโลกดิจิตอล ก็ยังมีเครือข่ายสังคม 
ซึง่ช่วยให้พวกเราในปัจจบุนัได้มโีอกาสอธษิฐาน
ภาวนาร�าพึงและแบ่งปันพระวาจาของพระเจ้า 

“คำาว่าเครื่องมือยังสะท้อน
มากกว่าอุปกรณ์ มนุษย์เป็น
เครื่องมือที่เผยแสดงความรัก
ของพระเจ้า เป็นความจริงของ
สิ่งสร้างและทุกวันจึงดำาเนินไป
เพื่อตอบคำาถามความหมาย

ของการมีชีวิตอยู่”
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แต่เครือข่ายเหล่านี้ก็สามารถเปิดทางให้มุมมอง
ด้านอื่นๆ ในความเชื่อของคนเป็นจ�านวนมาก 
และยังพบกับความจริงถึงความส�าคัญของการ 
เผชิญหน้าสัมผัสกับชุมชน หรือแม้กระท่ังการ
แสวงบุญ 

ไม่มีอะไรต้องอธิบายเพิ่มเติม ถ้อย
ความชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ ในสาส์น
วันสื่อย่อหน้าท้ายๆ

ประเด็นที่ 8 เราได้รับเชิญให้ป่าวประกาศ 
ความรักของพระเจ้าจนสุดแดนแผ่นดิน

ปัจจุบัน ถ้ามีค�าว่า สื่อของคาทอลิก
มีน้อย คงต้องคิดใหม่ เรามีผู้ผลิตสื่อในพระ
ศาสนจักรมากขึ้น ทั้งท�าอย่างยิ่งจริงจัง ทั้งท�า 
แบบสนับสนุนงานตนเอง ผมเห็นว ่ายังมี 
ช่องทางเปิดให้เราอีก 2 ทางที่น่าสนใจคือ การ
เผยแพร่ให้มากขึ้น และการน�าไปสู ่ช่องทาง 
ของเวทีระดับประเทศ 

ผมเคยถามครูค�าสอนของสังฆมณฑล
หนึ่งเล่นๆ ว่า ครูคาทอลิก นักเรียนคาทอลิก 
คือคนท่ีท�าให้เกิดโรงเรียนคาทอลิกใช่ไหม? 
ค�าตอบคือใช่...ผมเคยถามว่า แล้วโรงเรียน
คาทอลกิมห้ีองสมดุไหม? ค�าตอบคอืม.ี..ผมถาม
ต่อไปอีกว่า ห้องสมุดโรงเรียนคาทอลิกควรมี
หนังสือเกี่ยวกับคาทอลิกหนังสือพิมพ์คาทอลิก  
นิตยสารคาทอลิก ใช่ไหม? ค�าตอบคือใช่... 
เป็นโลจิกที่ง่ายที่สุด แต่ในทางปฏิบัติ คงไม่มี
ใครบังคับใคร ทุกคนพยายามท�าดีที่สุด นี่คือ 
ค�าตอบท่ีบอกว่า ควรเผยแพร่ให้มากขึน้ เรามอีกี
หลายสนามของการเผยแพร่ โรงเรียนคาทอลิก 
โรงแรมที่พักที่มีเจ้าของเป็นคาทอลิก ส�านักงาน
ที่มีผู้บริหารเป็นคาทอลิก ห้องสมุดประชาชน 
ขายบ้าง แจกบ้าง ช่วยเหลือกันประกาศ 
ความรักของพระ
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ส่วนเวทีด้านนอกอีกมากมาย สัปดาห์
หนังสือต่างๆ การมีหนังสืออ่านนอกเวลาท่ีเป็น
วรรณกรรมดีๆ ของคาทอลิก เราให้นักเรียนใน
สถาบนัเราอ่านได้ไหม การเปิดตวัหนงัสือ เสวนา
เกี่ยวกับเรื่องหนังสือ ไม่เพียงเท่านั้นในรายการ
โทรทัศน์ วิทยุ แวดวงศิลปิน เมื่อเราต้องเผย
แพร่กแ็ปลว่าต้องท�าให้คนรูจ้กั เมือ่เราต้องท�าให้
คนรู้จัก ค�าว่าอยากดังกับการเป็นที่รู ้จักและ
เผยแผ่ความรักของพระ ต้องถกูจดัวางให้แม่นย�า 
ถ้าสื่อไม่เผยแสดงตัวเอง ก็คงผิดธรรมชาติ เรา
แสดงอะไรต่างหาก คือธรรมชาติของเรา

ประเด็นที่ 9 เราต้องประกาศข่าวดี 

ประเดน็สดุท้าย เมือ่ค�าตอบชดัเจนแล้ว 
กลับโยนค�าถามให้เราคริสตชนอย่างจังว่า ทุก
สื่อที่เรามีในมือ ในอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ ในไอดี
ที่จดทะเบียน ในการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว 
ในอินตราแกรมที่เราแสดงภาพ ในการกดไลค์
แต่ละครั้ง ในการทวิตข้อความ ให้ช่องทางที่เรา
อ่านข่าว ในรายการสนุกที่เรารับชม ในแอพพลิ
เกชั่นท่ีเราโหลดมาใช้ ในโทรศัพท์ท่ีเราพูดคุย
สนทนา ฯลฯ เราเลือกประกาศข่าวดี เป็นข่าวดี 
และเผยแผ่ข่าวดี 

ข่าวดีที่ว่านี้ก็คือ พระเจ้ารักเรา “ท่าน 
ท้ังหลายจงออกไปท่ัวโลก ประกาศข่าวดีให้
มนุษย์ทั้งปวง” (มก 16:15)
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ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
ที่ปรึกษา สมณสภาสื่อสารสังคม ส�านักวาติกัน

คิดอย่างไรกับหัวข้อของสาส์นวันสื่อมวลชน
สากลครั้งนี้ 

ก่อนอื่น ควรต้องตระหนักว่า วัน
ส่ือมวลชนสากล เป็นวันที่มีความส�าคัญย่ิงใน
ปฏิทินของพระศาสนจักรสากล เพราะเป็นวัน
ที่ที่ประชุมสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 เมื่อห้า
สิบปีมาแล้วเป็นผู ้ก�าหนดให้มีขึ้นทุกปี และ
ทุกปีจะมีสาส์นจากสมเด็จพระสันตะปาปาใน
หัวข้อที่สะท้อนถึงอิทธิพลของสื่อที่มีต่อชีวิต 
ของมนุษยชาติ

พระศาสนจักรไม่สนใจเร่ือง hard-
ware และ software จะใช้เครื่องมือชนิดใด  
รุ ่นไหน โปรแกรมเวอร ์ชั่นอะไรไม่ส�าคัญ  
พระศาสนจักรสนใจชีวิตของผู้คนในสังคมที่ถูก
กระทบจากสื่อต่างๆ เหตุนี้จึงได้บัญญัติศัพท์
ใหม่ขึ้นมาว่า social communication หรือ
สื่อสารสังคม

ในปีนี้ พระศาสนจักรค�านึงถึงอิทธิพล
ของ social networks หรือเครือข่ายสังคมที่
ผู้คนจ�านวนมหาศาลทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เยาวชนได้เข้าสู ่เครือข่ายนี้ในอัตราที่รวดเร็ว
มาก การท่ีพระศาสนจักรจะเข้าสูเ่ครอืข่ายสงัคม
นี้ จ�าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงเครือข่าย
สังคมนี้ที่ก�าลังท�าให้การสื่อสารระหว่างผู้คนใน
สังคมเปลี่ยนโฉมไปอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน
โดยอาศยัสือ่ใหม่อนัเกดิจากความก้าวหน้าอย่าง
ไม่หยดุยัง้ของดจิติอลเทคโนโลยด้ีานการสือ่สาร 
ทัง้นีเ้พือ่ช่วยท�าให้คณุค่าสงูส่งของพระวรสารได้
เข้าถึงจิตใจมนุษย์ทุกคนในโลกดิจิตอลนี้ได้

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเห็นว ่า 
เครือข่ายสังคมเป็นดั่งชุมทางหรือจุดพบกันของ
ความจริงและความเชื่อ อีกท้ังยังเป็นพื้นท่ีใหม่
ในการประกาศข่าวดีส�าหรับพระศาสนจักร

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาปีนี้ 
ยังเตือนให้เราระมัดระวังด้านลบของเครือข่าย
สังคม เพราะเป็นการง่ายที่จะไม่สื่อสารด้วย 
ความจริง อีกทั้งยังมีการใช้ค�าพูดที่รุนแรง  
หยาบคาย ยั่วยุ และก่อความแตกแยก เพียง
เพราะคิดว่าเราสามารถปกปิดชื่อจริงของเรา
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ในเครือข่ายสังคมได้ สมเด็จพระสันตะปาปา 
ทรงขอให้เราอย่าลมืความจริงทีว่่า มนษุย์เราย่อม
ปรารถนาที่จะรักและได้รับความรัก ที่จะได้พบ
ความหมายของชีวิตและพบกับความจริง

ในฐานะที่อยู ่ในแวดวงสื่อมวลชน และเป็น
คาทอลิก ใช้สนามงานนั้นในการร่วมประกาศ
ข่าวดีอย่างไร 

การประกาศข่าวดีคือการประกาศองค์
พระคริสตเจ้าผู้เป็นองค์ความรัก และองค์ความ
จรงิ เราจ�าเป็นต้องเร่ิมด้วยการตัง้ใจทีต่วัเราก่อน
ว่าจะสื่อแต่ความจริงในเครือข่ายสังคม ไม่คิด
ที่จะหลอกลวงผู้ใด ระมัดระวังในการใช้ค�าพูด 

ในเครือข่ายสังคม จะมีโอกาสอยู่เสมอ
ทีจ่ะได้ยนิ ได้รบัทราบถงึความทกุข์ ความกงัวล 
การสูญเสียของผู้คนในเครือข่าย นี่เป็นโอกาสที่

ดีที่จะให้ความรักของพระเจ้าไปสู่เขาผ่านทางเรา 
ด้วยการแสดงความเหน็ใจ เข้าใจ ปลอบโยน ให้
ก�าลังใจ และภาวนาให้เขา

ในเครือข่ายสังคม มีการรับ-ส่งภาพ
และข้อความที่ดีมีความหมายเปี่ยมด้วยคุณค่า
พระวรสารอยู่เสมอ เราสามารถแชร์ต่อไปสู่ผู้อื่น
ในเครือข่ายของเราให้ได้ข้อคิดดีๆ ส�าหรับชีวิต
ของเขาได้อย่างไม่ล�าบากยากเย็นเลย

ในเครือข่ายสังคม เราไม่ควรนิ่งเฉย
ดูดายในการเป็นปากเสียงให้แก่ผู้ไร้เสียง ได้แก่ 
ผู้ยากไร้ ผู้ได้รับความอยุติธรรม ผู้ที่ถูกข่มเหง
รังแก ผู้ที่อยู่ชายขอบของสังคม ฯลฯ

สื่อและเทคโนโลยเีปน็ของประทานจาก
พระเจ้า จงึพงึใช้เพือ่ให้เกดิประโยชน์เพือ่ให้เกดิ
ความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์
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INTERVIEW

ธีระ ธัญญอนันต์ผล  
ผู้ประกาศข่าว พิธีกร และผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
บ้านเกิด : วัดนักบุญอันเดร บางภาษี นครปฐม
ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ 
บางบัวทอง นนทบุรี

คิดอย่างไรกับหัวข้อของสาส์นวันสื่อมวลชน
สากลครั้งนี้ 

“สาส ์นจากสมเด็จพระสันตะปาปา
กิตติคุณ ทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์เข้าใจ
ธรรมชาติของสื่ออย่างแท้จริง โดยเฉพาะสื่อยุค
ใหม่อย่าง Social Media หรอืเครอืข่ายสงัคม 
ที่ส่งผลวงกว้างในโลกปัจจุบัน เพราะพระองค์
ทรงต้องการเห็นความร่วมมือในทางสร้างสรรค์ 
การให้ และการรับฟังนานาทัศนะต่อข่าวสารท่ี
จะน�าไปเผยแพร่ ส่งต่อ การร่วมแสดงความ 
คิดเห็น โดยเฉพาะข่าวดีของพระเป็นเจ้า 

แน่นอนว่ายุคปัจจุบัน “ความเชื่อ” มัก
จะถูกท้าทายด้วยการพิสูจน์ทาง “วิทยาศาสตร์” 
เป็นส่ิงท่ีเราต้องยอมรับ การเผยแผ่พระธรรม
ค�าสอนต่างๆ ไปสู่ผู้อื่น มักจะมีค�าถามกลับมา
เสมอ สิ่งหนึ่งที่พระสันตะปาปา ทรงเน้นย�้าให้
เป็นแนวทางก็คือ การน�าสิ่งดีๆ มาบอกเล่า เปิด
กว้างรับฟังข้อสงสัย และตอบค�าถามด้วยความ
นอบน้อม ถือเป็นแนวทางทีส่มควรในการเผยแผ่
พระวจนะของพระเป็นเจ้า 

ในพระวรสาร มีสิ่งดีๆ ซ่อนอยู่ทุก
บรรทัด แต่การน�าเสนอต่อผู้อื่นควรจะประกอบ
ด้วยศาสตร์ และศลิป์ หลายคนคงจะเหน็รปูแบบ 
การขายตรงแบบ hard sale ของบางนิกาย ที่
เน้นไปสูค่วามเชือ่มากกว่าเหตุผล เมือ่ใครไม่เชือ่
ก็กล่าวหาว่าเขาถูกครอบง�าโดยปีศาจ หลงใหล 
มัวเมา ฯลฯ สิ่งนี้แหละท�าให้เกิดปัญหาในการ
ประกาศข่าวดีของพระเป็นเจ้า การที่จะท�าให้
คนอื่นเกิดความเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัย  
จึงต้องเริ่มจากเข้าใจธรรมชาติของเขาก่อน  
ยอมรับฟัง และยกเหตุผลประกอบ และพึง 
ปฏิบัติตามค�าสอนของพระองค์ คือ มอบ 
ความ “รกั” ต่อเพือ่นมนษุย์ ซึง่จะท�าให้เขาเข้าใจ
เรามากขึน้ด้วยเช่นกนั และสิง่ท่ีตามมาจะพสิจูน์
ได้ว่า สิ่งที่พระเป็นเจ้าตรัสสอนเรานั้นมีค่า และ
เป็นสัจธรรม และน�ามาซึ่งความเชื่อในที่สุด”

ในฐานะที่อยู ่ในแวดวงสื่อมวลชน และเป็น
คาทอลิก ใช้สนามงานนั้นในการร่วมประกาศ
ข่าวดีอย่างไร 
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“หลายค ร้ั งที่ มี โอกาสอยู ่ หน ้ าจอ
โทรทัศน์ หรือหน้าปัดวิทยุ และมีข่าวสารต่างๆ 
เกิดขึ้น เช่นเทศกาลปัสกา คริสต์มาส หรือวาระ
ส�าคัญต่างๆ เช่นการเลือกพระสันตะปาปา ก็จะ
น�าเสนอข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ชม ผู้ฟังเข้าใจมากขึ้น  
เช่นคริสต์มาส ไม่ใช่แค่การให้ของขวัญซ่ึงกัน
และกัน แต่ที่แท้จริงแล้วเป็นการฉลองพระ 
คริสตสมภพ ความส�าคัญคือการนึกถึงพระองค์
ที่ทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์  เพื่อเพื่อนมนุษย์ 
ความรัก และการให้อภัย ฯลฯ  

สิ่งที่ท�าได้ทางอ้อม คือการวางตัวใน
ฐานะส่ือมวลชน การไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้ที่
ต่างศาสนา ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สื่อมวลชน
คาทอลิกพึงกระท�า การให้เกียรติซึ่งกันและกัน
เป็นสิ่งที่พระเป็นเจ้าทรงสอน และอยากให้เรา
เป็น การอ่อนน้อมถ่อมตน เหมือนที่พระองค์
ทรงล้างเท้าอัครสาวก ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง 
ของสื่อมวลชนคาทอลิกได้เป็นอย่างดี เหล่านี ้
ถกูน�ามาใช้ในวิชาชพีสือ่ได้อยูเ่สมอ และในท่ีสดุ
ก็จะเป็นการประกาศข่าวดีทางอ้อม เพราะเมื่อ 
ผู้อื่นเคารพการวางตัวของเรา และเขารู้ว่าเรา 
เป็นคาทอลิก เขาก็จะเปิดรับในคริสตศาสนา
มากขึ้น”
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INTERVIEW

คุณพ่ออมรกิจ พรหมภักดี
พระสงฆ์สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
ปัจจุบันศึกษา Social / Pastoral 
Communication มหาวิทยาลัยซานโตโทมัส  
ประเทศฟิลิปปินส์

คิดอย่างไรกับหัวข้อของสาส์นวันสื่อมวลชนสากล 
ครั้งนี้

คิดว่าเป็นหัวข้อที่เหมาะสมกับช่วงเวลา 
และสถานการณ์ในปัจจบุนั ซึง่ต้องยอมรับความจรงิ 
ว่า ปัจจุบัน เครื่องมือสื่อสารค่อนข้างเข้าถึงได้ง่าย 
ช่วยให้การสือ่สารสะดวก รวดเรว็ เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับอดีตที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีใน
ยุคปัจจุบัน น�ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
สื่อที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง นับตั้งแต่สื่อบุคคล
ที่เปลี่ยนแปลงเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์
พัฒนาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ สื่อวิทยุและ
สื่อโทรทัศน์ ปัจจุบันการพัฒนาระบบเทคโนโลยีไม่
หยดุนิง่ สือ่อนิเทอร์เนต็พฒันาขึน้มาเพือ่การตดิต่อ
ส่ือสารท่ีสะดวกรวดเร็ว กลายเป็นสื่อใหม่ที่ท�าให ้
ผู้ส่งสารและผู ้รับสารท�าหน้าที่ส่งและรับสารได ้
พร้อมกันเป็นการสือ่สารสองทาง และสือ่ยงัสามารถ
ส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ เสียง และ
ข้อความไปพร้อมกัน โดยรวมเอาเทคโนโลยี
ของสื่อดั้งเดิม เข้ากับความก้าวหน้าของระบบ
เทคโนโลยีท�าให้สื่อสามารถสื่อสารได้สองทางผ่าน
ทางระบบเครือข่ายและมีศักยภาพเป็นสื่อแบบ
ประสม (Multimedia) ซึง่ปัจจบุนั สือ่ใหม่ (New 
Media) พัฒนาขึ้นหลากหลาย ที่เป็นที่รู้จักและ 
นิยมกันมากขึ้น

แต่จะท�าอย่างไร ให้สื่อที่มีมากมายใน
ปัจจบุนั ได้เป็นสือ่ทีน่�าเสนอความจรงิ ความถกูต้อง  
และในบริบทของสื่อมวลชนคาทอลิก จ�าเป็นต้อง
มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน นั่นคือ น�าเสนอความเชื่อ 
เผยแผ่ข่าวดี 

หัวข้อสาส์นวันสื่อมวลชนสากลครั้งนี้  
จงึเป็นโอกาสด ีทีเ่ราในฐานะสือ่มวลชน จะพจิารณา
ให้ความส�าคัญกับช่องทางใหม่แห่งการเผยแผ ่
พระวรสาร ที่ไม่สามารถปิดกั้นได้อีกต่อไป มีผู้คน 
มากมายที่ เป ็นพยานถึงข ่าวดี พร้อมน�าเสนอ  
แบ่งปัน ข่าวดทีีต่นได้รบัตามอปุกรณ์ ความสามารถ  
และความถนัดของตนเอง “เครือข่ายส่ือมวลชน” 
จึงไม่ใช่ภาพฝันอีกต่อไป แต่จะเป็นความจริง 
ภาคปฏิบัติที่เราจะร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม 
ตามพระพรของแต่ละคน

เวลานี้เห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม คือการใช้ 
พ้ืนทีส่่วนตวัในสือ่ใหม่ เพ่ือแบ่งปันข่าวด ีมพีระสงฆ์  
นักบวช และคริสตชนหลายท่าน ใช้เพื่ออภิบาล 
ด้วยพระวาจาของพระเจ้า บ้างก็ใช้เพื่อบอกเล่า  
แบ่งปันเรือ่งราว กจิกรรม ในองค์กร ความประทบัใจ  
ชวิีตส่วนตวั บางพืน้ทีก่เ็ปรียบเหมอืนบนัทกึประจ�าวัน  
ส่ือหลักในวันนี้ เพียงสร้างเครือข่ายของกลุ่มคน  
ก็จะสามารถเปิดประตูสู่ความจริง และความเชื่อ 
อีกมากมายในเวลาที่จ�ากัด และรวดเร็ว

ปัจจุบัน ใช้เวลาอยู ่ในห้องเรียนด้าน
สื่อมวลชนซะเป็นส่วนใหญ่ครับ พร้อมกับเพื่อน
ต่างชาติในเอเชีย ก็มีโอกาส บอกเล่า แบ่งปัน  
เรื่องราวในประเทศไทย และพร้อมกับรับฟัง 
ข่าวดีของประเทศเพื่อนบ้าน ก็เป็นโอกาสของการ
เผยแผ่พระวรสาร และแบ่งปันพระพรที่แต่ละ
คน แต่ละประเทศได้รับเช่นกัน เรื่องราวดีๆ ของ 
บางประเทศ ก็น�าความสุข ความชื่นชมยินด ี
แก่กัน และเกิดแรงบันดาลใจอยากที่จะท�าบ้าง  
นี่ก็เป็นคุณค่ายิ่งใหญ่แล้วครับ
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INTERVIEW

ความเชื่อ หรือควรจะปฏิเสธเมื่อคิดว่าสารนั้นไม่ใช่
สิ่งที่ควรน�าไปปฏิบัติ หรือเผยแพร่ต่อไป 

ป ัจจุบันในการสื่อสารระบบดิจิตอล  
แค่เพียงกดแป้นคย์ีบอร์ดตามใจคนคดิ ความคดินัน้
กส็ามารถสือ่สารไปถงึคนได้แทบทัง้โลก ในฐานะที่
เป็นคาทอลิก ก็ควรจะต้องแสดงตนในแบบอย่าง 
ตามค�าสอนที่พระได้แสดงให้พวกเราได้เห็น ตาม
ค�าสอนที่พระอยากให้พวกเราได้แสดงออกเพ่ือ
เป็นแบบอย่างต่อคนอื่นๆ ตามความเชื่อของ 
ชาวคาทอลิก เพราะฉะนั้น ความหมายของ
สื่อมวลชนในปัจจุบันนี้ ไม่น่าจะจ�ากัดแค่คน 
ท�าหนังสือ คนเขียนหนังสือ คนท�ารายการวิทยุ
โทรทัศน์แต่น่าจะหมายถึงพวกเราทุกคน ที่เมื่อได้
แสดงความเชื่อ แสดงความรัก แสดงความเห็น 
ตามค�าสอนของคาทอลิก ต่อบุคคลอื่นๆ นั่น
หมายความว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งของสื่อมวลชน  
ที่ได้น�าสารแห่งความเชื่อ ความรัก ของพระไป 
เผยแพร่ออกไปต่อผู้อื่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

สื่อมวลชน ในความหมายของการส่ือ  
น�าสารต่าง ๆ   ที่มี ไปสู่คนอีกคนหนึ่งให้ได้รับรู้ใน
สิ่งเดียวกัน เหมือนกัน โดยปราศจากการเติมแต่ง
ความคดิเหน็ให้มากไปกว่าความจริงทีค่วรจะสือ่สาร 
ส่วนผู้ที่ได้รับ หากเป็นคนที่มีความรู้ผิด รู้ชอบ  
ก็สามารถที่จะแยกแยะได้ว่า สารที่มีคนสื่อสารให้
นัน้ มเีนือ้แท้เป็นอย่างไร และควรจะปฏิบตัติามด้วย

ภคพล ราชวงศ์ 
ชื่อในวงการ FIAT FROST 

(นักแต่งเพลงอิสระ / ผู้ก�ากับมิวสิกวิดีโอ / นักวาด

ภาพประกอบ)

ปัจจุบัน น�าบุตรสาวมารับศีลล้างบาป แล้วร่วมมิสซา

ที่วัดนักบุญเซนต์โทมัส รามค�าแหง 184 มีนบุรี

นานมาแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปา 
ยอห์น ปอล ที ่2 เคยตรสัไว้ว่า “สือ่สารมวลชนเป็น 
สิ่งที่ทรงพลังมาก” ซึ่งท่านได้พิสูจน์ในช่วงเวลา
ด�ารงต�าแหน่งของท่าน ด้วยการใช้สื่อ ในการ
เผยแผ่ศาสนา แสดงสมัพนัธไมตรกีบันานาประเทศ  
จนเป็นที่กล่าวขานและยกย่องจากบรรดาผู้น�าและ
ประชาชนทั่วโลกมาแล้ว ปัจจุบันเทคโนโลยีได้
พฒันาขึน้ อนิเทอร์เนต็ใช้กนัแพร่หลายทกุครวัเรอืน  

สังคมออนไลน์เกิดขึ้น และแสดงผลรวดเร็วกว่า
ส่ือทีวี วิทยุและส่ิงพิมพ์ในหลายครั้ง ดังนั้นการ
ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้มีวิสัยทัศน์ใน 
การใช้สื่อออนไลน์เพื่อเข้าถึงคนรุ่นใหม่ ผมถือว่า
เป็นสัญญาณที่ดีมาก

ในมุมมองของคนที่ท�างานสายบันเทิงมา 
ระยะหนึ่ง ผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อรูปแบบใด  
มีทั้งคุณและโทษ เพราะมันเป็นแค่กระบอกเสียง
ของข่าวสารหรือคนที่ต้องการสื่อ ดังนั้นการที่ใช ้
ในทางที่ดี ในการประกาศข่าวดีของพระเป็นเจ้า 
เราก็ย่อมท�าได้ในทุกทาง สอดคล้องกับยุคสมัย 
ย่อมเป็นสิ่งที่ดี แล้วอาจช่วยลดช่องว่างระหว่าง 
คริสตชนรุ่นใหม่ กับรุ ่นพ่อแม่อีกด้วย อาจน�า 
ไปสูก่ารท�ากจิกรรมทีด่จีากรุน่สูรุ่น่ต่อไป อกีมากมาย 
ในอนาคต...
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ 

ทุกวันนี้กระแสเรียกมีน้อย 
แม้พระเยซูเจ้ายังทรงเรียกเราอยู่เสมอ

กระแสเรียกมีน้อย
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 ค�า“กระแสเรียก” สื่อความหมายว่า
เป็น“เสียงเรียกมาจากพระเยซูเจ้า” ซึ่งมีผลใน
จิตใจของผู้มีความเชื่อศรัทธาตอบรับการเรียก
ของพระองค์
 แม้กระทั่งอาจจะเป็นเสียงสะท้อนจาก
ค�าเชิญชวนของบุคคลหรือผ่านสถานการณ์และ 
วิธีการต่างๆ นานามาอีกชั้นหนึ่งก็ตาม แต่ทั้งนี้ 
ทั้งนั้นการตอบรับจะต้องมาจากเจตจ�านงอัน
ซื่อตรงของผู้ที่ได้รับการเรียกจากพระ
 ปัจจบุนัดเูหมอืนว่ากระแสเรยีกมจี�านวน
ลดน้อยถอยลงไปทุกที บางทีก็ลดลงไปแบบ
ฮวบฮาบอย่างน่าใจหาย
 เราอาจพูดตัดพ้อ
ได้ด้วยส�านวนทางศาสนา
ว่า แล้วใครเล่าจะมาเป็น
ทายาททางศาสนา เพื่อต่อ
อายหุรอืสบืทอดเจตนารมณ์ 
และอุดมการณ์ด้วยศาสนา
ธรรมขององค์พระศาสดา
ให้ยั่งยืนยาวนานกันต่อไป
 ความโน ้ม เอี ยง
ด้านจ�านวนประชากรภายใน 
ครอบครัวได้ลดจ�านวนบุตรลงไปอย่างมาก 
ส ่งผลกระทบถึงการยกบุตรถวายแด ่พระ
หรือถวายวัดนั้นก็พลอยมีจ�านวนน้อยลงตาม 
ไปด้วย

 ยิง่กว่านัน้ ยงัประสมโรงกบักระแสโลก
ในยคุโลกาภวิตัน์ ชนดิมาแรงแบบน�า้เชีย่วกราก 
จนกระทั่งไหลบ่าท้วมทะลักพัดเอากระแสเรียก
ภายในจิตใจให้กระเจิดกระเจิงไป กลบเสียง
เรียกของพระจนแทบจะเงียบสนิท 

 กระนั้นก็ดี ยังมีข ้อสังเกตในบาง
ประเทศกลับมีกระแสเรียกให้เห็นเป็นจ�านวน
มาก อาทิ ในประเทศเวียดนามเป็นต้น นั่น
เป็นเพราะมาจากความเอาใจใส่ในการถือปฏิบัติ
ศาสนาอย่างศรัทธา โดยหมั่นไปวัดไปวากันเป็น
ประจ�าทั้งครอบครัว ชนิดเห็นกันทุกรุ่น ทุกเพศ
และทุกวัยก็ว่าได้

 ด ้วยเหตุนี้  กระแสเรียกการเป ็น 
พระสงฆ์ นักบวช หรือฆราวาสแพร่ธรรม
จึงยังมีอยู ่มาก ท้ังนี้เพราะรากฐานความเชื่อ

ความศรัทธาของครอบครัว  
ยั งมั่นคงและมีชี วิตชีวา 
อย ่างเห็นได ้ชัดแน ่นอน  
กระแสเรยีกท่ีแท้จรงิจกัต้อง 
เกิดจากกระแสรักพระและ
เพื่อนมนุษย์ภายในจิตใจ   
แล้วแสดงออกมาด้วยวิถี
คริสต ์ในชี วิตประจ� าวัน
อย่างสมจริงสมจัง จึงจะ
เป็นการรองรับท่อธารแห่ง

พระหรรษทานของพระและรับรองของการมี
กระแสเรียกที่มั่นคงและยั่งยืน

 พระเยซูเจ ้าองค ์ เดียวกันนี้ยังทรง 
เรียกร้องเราด้วยพระสุรเสียงแห่งกระแสเรียก 
กระแสรักและกระแสความรอดจากพระองค์
อยู่เช่นเดิมนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและจะยัง
คงด�าเนินต่อไปในอนาคตอย่างไม่มีวันสิ้นสุด  
เราจึงไม่ควรหยุดท่ีจะภาวนาขอพระเจ้าผู้เป็น
เจ้าของนาให้ส่งคนงานมาอย่างเพียงพอกับข้าว
ในนาอันมีอยู ่มากมายมหาศาลที่ก�าลังรอการ
เก็บเกี่ยว 

“เราอาจพูดตัดพ้อได้ 
ด้วยสำานวนทางศาสนาว่า  

แล้วใครเล่าจะมาเป็นทายาท 
ทางศาสนา เพื่อต่ออายุหรือ

สืบทอดเจตนารมณ์และ
อุดมการณ์ด้วยศาสนาธรรม
ขององค์พระศาสดาให้ยั่งยืน

ยาวนานกันต่อไป”

กระแสเรียกมีน้อย
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ในปี ค.ศ. 2012 พระศาสนจักรคาทอลิก
ฉลองการเปิดประชุมสภาสังคายนาสากลวาติกัน
ครั้งที่สอง ครบรอบปีที่ 50 (วันที่ 11 ตุลาคม 
ค.ศ. 1962) การประชุมสังคายนานี้ใช้เวลาถึง  
4 ปี นับแต่ ค.ศ. 1962 ถึง ค.ศ. 1965 โดย
แบ่งวาระการประชุมเป็น 4 สมัย (ใช้เวลาเฉลี่ย 
สมัยละ 2-3 เดือน)

ในการประชุมสมัยแรกที่เริ่มแต่วันที่ 11 
ตุลาคม ถึงวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1962 ไม่มี
เอกสารสรุปประกาศออกมา เอกสารสังคายนา
วาติกันที่สอง เร่ิมประกาศอย่างเป็นทางการ 
ก่อนปิดสมัยที่สอง โดยเอกสาร 2 ฉบับที่ประกาศ
ในปี ค.ศ. 1963 คือ:

1. พระธรรมนญูว่าด้วยพธิกีรรมศกัดิส์ทิธ์ิ - 
ประกาศเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1963

Constitution on the Sacred Liturgy 
(Sacrosanctum Concilium)

ฟื้นฟู เปลี่ยนแปลง พิธีกรรม (liturgical 
reforms and renewal)

2. พระสมณกฤษฎีกา ว่าด้วยสื่อมวลชน - 
ประกาศเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1963

Decree on the Media of Social 
Communication (Inter Mirifica)

การสือ่สารกบัมวลชนท่ัวโลก ส่งเสรมิการพฒันา 
และส่วนร่วมในการพัฒนาของพระศาสนจักร 

(communications for continuing 
human progress and the contribution 
that Catholics in particular might make)

เป ็นที่ยอมรับกันทั่ วพระศาสนจักรว ่ า  
ผลจากสภาสังคายนาวาติกันที่สองนี้ มีมากมาย
มหาศาล ต ่อการเกื้ อกูล สนับสนุน การ
ด�าเนินชีวิตของคริสตชนให้ส�านึก ตระหนักรู ้  
รู ้ดีขึ้น รู ้มากขึ้น รู ้กระจ ่างขึ้น ท�าให ้ชีวิต 
มีความหมาย มีเป้าหมายที่ชัดเจน เพิ่มพลัง 
กระตือรือร ้น มีชี วิตชีวา สมกับความตั้งใจ 
ของบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23  
ผู ้ริเริ่มสังคายนาวาติกันที่สองนี้ ที่ต้องการให ้
พระศาสนจักร aggiornamento ตัวเองเสมอๆ  
(update ตัวเอง ตื่นตัว เติบโต ปรับตัวให้ 
ทันสมัย ตามสมัย แต่ไม่ตามกระแสโลก)

‘ราฟาแอล’ จึงใคร่ขอเสนอแนวทางการ 
update คริสตชนไทย โดยการน�าเอกสารของ
สภาสังคายนาวาติกันที่สองนี้ มาศึกษา ร�าพึง 
สรุปแนวทางปฏิบัติ ประกบกับแผนอภิบาล
ของสภาพระสังฆราชฯ และของสังฆมณฑลทั้ง  
10 ของพระศาสนจักรประเทศไทย แนวทางการ
ศึกษา ร�าพึง สรุปแนวทางปฏิบัติเอกสารสังคายนา
วาติกันที่สอง ท�าได้ง่ายๆ ดังนี้:-

ก. อันดับแรก : อ่าน ศึกษา สรุปเนื้อหา
ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ที่ท�างาน 
คณะ องค์กร ฯลฯ ของตนเอง

ชีวิตคริสตชนที่ตื่นตัวเติบโต 
อย่างต่อเนื่องจากวาติกันที่สอง
(The on-going growing Christian Life from  

Vatican II’s aggiornamento)

วันละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล 
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ข. น�าข้อสรุปเนื้อหาส�าคัญจาก ข้อ ก. มา
จัดประเภทและล�าดับความเร่งด่วน และน�าไป
ประกบกับแผนอภิบาลของ สภา/ สังฆมณฑล/ 
วัด/ คณะ/ องค์กร ฯลฯ

(ดูตัวอย่างตารางเทียบแผนอภิบาลฉบับ
ต่างๆ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ท่ีเสนอ
ให้ในหนังสือปลายปี/ ต้นปี “ค.ศ. 2012 เชิญ
เราฉลอง” หน้า 373-396) นอกเหนือไปจากนี้ 
เนื้อหาส�าคัญจากเอกสารสังคายนาวาติกันที่สอง
เหล่านี้ยังช่วยให้บทเรียน 36 บทในแผนอภิบาล
คริสตชนสู่ปีศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ. 2015 มีมิติสมบูรณ์
ขึ้น คือ 3D (สามด้าน):

- ด้านกว้าง (แผนอภิบาล ของ วัด/
สังฆมณฑลระดับพระศาสนจักรท้องถิ่น)

- ด้านยาว (แผนอภิบาลของสภาพระ-
สังฆราช พระศาสนจักรประเทศไทย)

- ด้านลกึ (ข้อค�าสอน ของพระศาสนจกัร
สากล)

ค. วิเคราะห ์ประเด็นส�าคัญต่างๆ ที่ 
ตนเอง/ หน่วยงาน/ คณะ/ วัด ฯลฯ ของตน 
ควร/ต้องปฏิบัติ ควร/ ต้องพัฒนา ฯลฯ

ง. เชื้อเชิญเพื่อน สมาชิกคณะ/ องค์กร 
ฯลฯ ร่วมประชุมศึกษา ขยายความ สัมมนา ท�า 
workshop ท�า group dynamics วางราย
ละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติต่อไป

จ. เมื่อใกล้วันครบปีที่ 50 ของเอกสาร
สังคายนาวาติกันที่สองแต่ละฉบับ จัดให้มีการ
ประชมุใหญห่รอืเลก็ mini congress แลว้แต่
กรณี เพื่อ update วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
แผนอภิบาลฉบับ ค.ศ. 2011-2015 ไปในตัว 
และเสรมิแผนอภบิาลต่อจากปี ค.ศ. 2015 ให้ไป
ถงึ ค.ศ. 2020 ด้วยกย่็อมได้ แล้วเสนอให้ผูใ้หญ่
พจิารณาประกาศใช้เป็นการ ‘aggiornamento’ 

ไปในตัวอย่างต่อเนื่องในบริบทของข้อเสนอ 
ข้างต้น ‘ราฟาแอล’ ได้ลองท�า exercise นี้
ส�าหรับตนเองด้วยดังนี้.- 

1. พระธรรมนญูว่าด้วยพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิ์

( i ) เนื้อหาส�าคัญ :

ข้อ 2 : “งานไถ่มนษุย์ลคุวามส�าเรจ็อาศยั
พิธีกรรม” ...... เฉพาะอย่างยิ่งในบูชามิสซา 
พิธีกรรมจึงเป็นเครื่องมือดีเด่นท่ีช่วยให้สัตบุรุษ
แสดงด้วยชีวิตและให้คนอื่นเห็นประจักษ์.....  
มีทั้งแบบมนุษย์และแบบพระเจ้า ทั้งแลเห็นได้
และแลเห็นไม่ได้ ......การปฏบัิติงานมุง่ไปยงัและ
เป็นรองบ�าเพ็ญญาณภาวนา.... พระศาสนจักร
เป็นหมายส�าคัญที่ตั้งไว้ท่ามกลางประชาชาติ

ข้อ 6 : ดังนี้ อาศัยศีลล้างบาป มนุษย์
จมลงในรหัสธรรมปัสกาของพระคริสตเจ้า  
เขาตายกบัพระองค์ ถกูฝังกบัพระองค์ และกลบั
คืนชีพกับพระองค์

ข้อ 7 : เ พื่ อ ท� า ง า น อั น ยิ่ ง ใ ห ญ ่ นี ้
พระคริสตเจ ้ าสถิตในพระศาสนจักรของ 
พระองค์เสมอ เฉพาะอย่างยิ่งในเวลาประกอบ
พิธีกรรม พระองค์สถิตในพิธีสักการบูชา
มิสซา..... พระองค์สถิตอยู่ภายใต้รูปปรากฏ 
ของศีลมหาสนิท พระองค ์สถิตอยู ่ ในศีล 
ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ด้วยฤทธานุภาพของพระองค์  
ถึงขนาดว ่าเมื่อใครคนหนึ่งท�าพิ ธีล ้างบาป  
ก็เป็นพระคริสตเจ้าเองท่ีทรงกระท�าพิธีล้างบาป 
พระองค์สถติอยูใ่นพระวาจาของพระองค์ เพราะ
เป็นพระองค์ที่ตรัส เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ใน 
พระศาสนจักร ที่สุดพระองค์สถิตอยู ่ด ้วย 
เมื่อพระศาสนจักรภาวนาและขับร้องสดุดี......  
จึงเป็นการถูกต้องที่จะถือว่าพิธีกรรมเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่สงฆ์ของพระเยซูคริสตเจ้า

(อ่านต่อเดือนหน้า)

 อุดมศานต์  สิงหาคม 2013  33 

Crist 1-92 ok to print.indd   33 8/9/13   3:57 PM



ข้างธรรมาสน์ 
ไก่นักบุญเปโตร

บุตรแห่งมนุษย์มาเพื่อรับใช้ผู้อื่น

 พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่า 
“บุตรแห่งมนุษย์มิได้มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้ แต่มา
เพือ่รบัใช้ผูอ้ืน่” (มธ 20:28) พระเยซเูจ้าทรงเป็น
แบบฉบับของผู้รับใช้ที่ดีที่สุด เรียกว่าสมบูรณ์
แบบไร้ที่ติเลยทีเดียว รับใช้จนกระทั่งยอมตาย
บนกางเขนด้วย
 “ผู้ที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่ จะต้องท�า
ตนเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น และผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็น
คนที่หนึ่งในบรรดาท่านทั้งหลาย ก็จะต้องท�าตน
เป็นผูร้บัใช้” (มธ 20:26-27) ในการกนิเลีย้งครัง้
สุดท้าย หลังจากที่พระเยซูทรงล้างเท้าพวกอัคร
สาวกแล้ว ตรัสว่า “เราวางแบบอย่างไว้ให้แล้ว 
ท่านจะได้ท�าเหมือนกับที่เราท�ากับท่าน” (ยน 
13:15) 
 ในการรับใช้ผู้อื่น ก่อนอื่นหมดต้องมี
เจตนาบริสุทธิ์จริงๆ คือ เพื่อเห็นแก่ความรัก
ที่เรามีต่อพระเป็นเจ้าเท่านั้น “ท่านท�าสิ่งใดต่อ 
พี่น้องผู้ต�่าต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ท�า 
สิ่งนั้นต่อเรา” (มธ 25:40) ฉะนั้น เมื่อเราช่วย- 
เหลือผู ้อื่นไม่ใช่เพื่อปัดความร�าคาญ ไม่ใช่
เพื่อเอาหน้า ไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นชมสรรเสริญ  
หรือเพื่อหวังผลตอบแทนจากเขา “จงให้ยืม 
โดยไม่หวังอะไรกลบัคนื แล้วบ�าเหนจ็รางวลัของ
ท่านจะใหญ่ยิง่” (ลก 6:35) หรือมอีะไรแอบแฝง
เป็นอันขาด
 วิธีช่วยผู้อื่นที่ดีที่สุด ได้บุญมากที่สุด 
ผู ้ได้รับความช่วยเหลือก็ดีใจและสุขใจที่สุด  

ผู้อื่นที่รู้เห็นก็พลอยร่วมอนุโมทนาคุณร่วมบุญ 
ไปด้วย คือ
 1. ช่วยด้วยความยินดี เต็มใจ หน้าตา
ยิม้แย้มแจ่มใสเบกิบาน มใิช่ด้วยจ�าใจ หลกีเลีย่ง
ไม่ได้ หน้าบูดหน้าเบี้ยว บ่นพึมพร�าแม้ในใจ 
ด้วยล่ะ
 2. ช่วยในทุกสิ่งทุกอย่างที่ช่วยได้ เต็ม
ก�าลังความสามารถ แม้กระทั่งจะต้องไปขอร้อง
คนอื่นให้มาช่วยด้วยก็ยิ่งดีครับ
 3. ช่วยทุกคน ไม่มียกเว้นใคร แม้
กระท่ังคนท่ีเราไม่ชอบหรือศัตรู ตามแบบชาว 
สะมาเรียใจดีในพระวรสาร (ลก 10:29-37)
 4. ช่วยทันทีทันใด โดยไม่ต้องรีรอ 
หรือลังเลใจ มิฉะนั้นจะสายเกินกาล สุภาษิต
ละติน กล่าวว่า “ท�าบุญทันที ได้บุญสองเท่า”
 “อันความกรุณาปรานี จะมีใครบังคับ 
ก็หาไม่ หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จาก 
ฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน” (พระราชนิพนธ์ใน
รัชกาลที่ 6)
 คนของรัฐ คนของประชาชน และ
เป็นต้น คนของพระ ต้องเป็นคนด ีมเีมตตา ใจดี 
ใจกว้าง สุภาพ ถ่อมตน อดทน เสียสละ รับใช้
ทุกคนเสมอ ยินดีอภัยให้ทุกคน และอื่นๆ ...ขอ
ให้ทุกท่านได้รับพระพรจากพระเป็นเจ้าอย่าง 
เต็มเป่ียม ท้ังในโลกนี ้และในสวรรค์ด้วยเทอญ 
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ท่วงทำานองแห่งรัก
ผงศิลา 

ปรีชาญาณของนกแก้ว
ที่อารามเก่าแก่แห่งหนึ่งบนภูเขาในประเทศ

ทเิบต อธกิารของอารามมชีือ่ว่าไดมาลา ท่านปรารถนา
จะฉลองครบร้อยปีแห่งการก่อตั้งอารามในรูปแบบ 
ที่สร้างสรรค์ และเพื่อให้นักพรตในอารามของท่านมี
ความสนุกสนาน ในขณะเดียวกันก็ได้รับความรู้มาก
ขึ้นด้วย ท่านจึงจัดการแข่งขันที่ค่อนข้างแปลกขึ้นมา
ในหมู่คณะของท่าน เจตนาของท่านก็คือท่านต้องการ
จะสอนความจริงอนัย่ิงใหญ่ฝ่ายจติแก่ทุกคนในอาราม

ท่านได้มอบนกแก้วสามตัวให้กับนักพรต 3 
คนในอารามของท่าน และสั่งพวกเขาว่า “ใครก็ตามที่
สามารถฝึกนกแก้วให้มีความรู้ในสิ่งที่มีคุณค่า ความ
จริงฝ่ายจิตและข้อค�าสอนทางศาสนาได้ดีท่ีสุด จะได้
เป็นผู้สืบทอดต�าแหน่งอธิการต่อจากท่าน นักพรต 3 
คนมีเวลา 6 เดือนที่จะฝึกนกแก้ว

เมื่อเวลาที่ก�าหนดมาถึง นักพรตทั้งอาราม
จ�านวน 300 คน ได้มารวมตัวกันที่ห้องประชุมใหญ่ 
เพื่อชมและเป็นประจักษ์พยานในการแข่งขันที่จะเริ่ม
ข้ึน ท่านไดมาลาเรียกไทชุง ผู้เข้าแข่งขันคนแรกเข้า
มา หลังจากที่ได้โค้งค�านับด้วยความเคารพต่ออธิการ
และสมาชิกในคณะแล้ว ไทชุงให้สัญญาณแก่นกแก้ว
ของเขาให้เริ่มการแสดง

นักพรตทุกคนตกตะลึงเมื่อได้ฟังนกแก้วของ
ไทชุงพูดอย่างคล่องแคล่วถึงค�าสอนของศาสนาต่างๆ 
เจ้านกแก้วแสนรู ้ยังได้บรรยายถึงปรีชาญาณของ 
นักปราชญ์ในสมัยโบราณและธรรมล�้าลึกฝ่ายจิตอื่นๆ 
หลังจากใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงเพื่อฟังความฉลาด
รอบรูข้องเจ้านกแก้วแล้ว บรรดานกัพรตต่างปรบมอืให้
กบันกแก้วตวันัน้ด้วยความอศัจรรย์ใจ พวกเขาชืน่ชม
ไทชุงที่ได้ฝึกนกแก้วของตนมาเป็นอย่างดี

คนต่อมาคือหว่างซุง และเช่นเดียวกันทุกคน
ต้องประหลาดใจอย่างมาก เนือ่งจากเจ้านกแก้วตวันัน้
เริม่ต้นแสดงความสามารถของมนัด้วยการสวดภาวนา
โดยขับร้องเพลงอาเวมารีอา หลังจาก
นั้นจึงได้พูดถึงงานเขียนของนักบุญ
ออกัสติน นักบุญฮีลารี และแม้แต่
บางส่วนของหนงัสอืซุมมาเทโอโลจกิา 
ของนักบุญโทมัส อไควนัส และเจ้า
นกน้อยยังขับร้องเพลงเตเดอุมเป็น
บทสวดส่งท้ายเพื่อจบการบรรยาย 

อันเต็มเปี ่ยมไปด้วยความรอบรู ้ของมันซึ่งใช้เวลา
ประมาณเกือบสองชั่วโมง ทันทีที่การแสดงจบลงเสียง
ปรบมือกราวใหญ่ของทุกคนในอารามก็ดังขึ้น

คนสุดท้ายคือหยังเจีย ทุกคนต่างคอยดูว่าเจ้า
นกตัวสุดท้ายจะแสดงอะไรที่เหนือกว่าเจ้านกสองตัว
แรก พวกเขาต้องผิดหวังเมื่อพบว่าหลังจากที่หยังเจีย
ให้สัญญาณแล้ว เจ้านกแก้วของเขาก็ยังคงเงียบและ
ไม่พูดอะไรเลยแม้แต่ค�าเดียว หลังจากนั้นสองนาที 
หยงัเจียได้ประกาศว่าการแสดงความสามารถของนกแก้ว 
ของเขาจบลงแล้ว ในขณะที่ทุกคนรู้สึกผิดหวังแต่
สีหน้าของท่านอธิการกลับเต็มไปด้วยรอยยิ้ม แน่นอน
ท่านเข้าใจว่านกแก้วของหยงัเจยีต้องการจะแสดงอะไร

นกัพรตคนหนึง่ถามหยงัเจยีว่า “น้องรกั ความ
สามารถที่นกแก้วของเธอแสดงคือความเงียบหรือ?” 
“ใช่ครับ” หยังเจียตอบ พี่น้องอีกคนหน่ึงในอาราม
ถามหยังเจียต่อไปว่า “เธอก็รู้ไม่ใช่หรือว่างานน้ีเป็น
งานส�าคัญแต่ดูเหมือนว่า เธอไม่ได้ฝึกนกของเธอเลย”  
หยังเจียตอบว่า “พี่ที่รัก จริงๆ แล้วนกแก้วของผม
มีความรู้มากกว่าเจ้านกแก้วสองตัวแรก มันสามารถ
อธิบายค�าสอนของแต่ละศาสนา น�ามาเปรียบเทียบ 
และวิเคราะห์ได้ ไม่เพียงแต่ความรู้ทางศาสนาเท่านั้น 
เจ้านกแก้วตัวนี้ยังรอบรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ” แต่นักพรตคนหนึ่ง
ก็ขัดจังหวะขึ้นมาว่า “น้องรัก ถ้านกแก้วของเธอมี
ความสามารถมากมายอย่างที่เธอพูด ท�าไมเวลาเธอ
บอกให้มันแสดงความสามารถมันจึงเงียบ พี่ไม่เห็น
มันแสดงอะไรให้พวกเราดูเลย” หยังเจียอธิบายให้ 
ทุกคนในอารามเข้าใจในท่ีสุดว่า “พี่น้องท่ีรัก ท่ีเป็น 
เช่นนีก้เ็พราะว่า ผมฝึกให้นกแก้วของผมมคีวามสภุาพ
แม้มันจะมีความรู้มาก”

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้
คือหยังเจีย

ชวนรำาพึง : 
นักบุญเปโตรได้เตือนใจพวกเราในจดหมายฉบับแรกของท่าน “จงมี
ความถ่อมตนต่อกันเถิด เพราะพระเจ้าทรงต่อต้านคนเย่อหยิ่ง
จองหอง แต่ประทานพระหรรษทานแก่ผู้ถ่อมตน ดังนั้นจงถ่อมตนลง
อยู่ใต้พระหัตถ์ทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เพื่อพระองค์จะได้ยกย่องท่าน
เมื่อถึงเวลาอันควร” (1ปต 5:5-6)
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สื่อศึกษา
 

กุญแจทั้ง 8 เพื่อความเชี่ยวชาญด้านสื่อ
ผู้อบรมสื่อมีฐานการสอนความรู้เรื่องสื่อจากบริบทและ 
หลักการสำาคัญของสื่อ  ซึ่งจะช่วยสร้างพื้นฐานในการ 
ตรวจสอบและมาตรฐานอันเป็นที่นิยมกันเกี่ยวกับสื่อ

กุญแจทั้ง 8 ได้แก่

1. สื่อทุกสื่อเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา

สื่อไม่ได้แสดงให้เห็นแค่เพียงความจริง
ภายนอก ตรงกันข้ามกลับแสดงให้เห็นถึงการ
เสกสรรปั ้นแต่งที่สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นใน
หลายมิติอันเป็นผลจากการตัดสินใจจากหลายๆ 
ปัจจยั ความเชีย่วชาญเรือ่งสือ่อยูท่ีก่ารถอดรหสัสือ่
ที่ถูกสร้างขึ้นมานั้น โดยแยกออกเป็นส่วนๆ เพื่อ
แสดงว่าสื่อดังกล่าวถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร
2. สื่อสร้างความจริง

สื่อเป็นตัวรับผิดชอบต่อสิ่งท่ีเราสังเกต 
และมีประสบการณ์แล้วเราก็สร้างความเข้าใจของ 
เราเองกบัโลกว่ามนัด�าเนนิไปอย่างไร ความคดิเหน็ 
เกี่ยวกับความจริงส่วนใหญ่ของเรามีพื้นฐานมา
จากสารที่สื่อสร้างขึ้นมาแล้วถ่ายทอดมายังเรา จะ
มีทัศนคติ การตีความ และข้อสรุปเบ็ดเสร็จใน
สื่อดังกล่าว สื่อจะให้ท�าเรามีจิตส�านึกถึงความจริง
ไม่มากก็น้อย
3. ผู้เสพสื่อมีการต่อรองความหมายของสาร

สือ่มอบวตัถดุบิมากมายให้เราสร้างภาพของ
เราเองเกี่ยวกับความจริง จากนั้นเราก็ “แปลง” 
ความหมายไปตามปัจจัยแห่งปัจเจกชนต่างๆ เช่น 
ความต้องการและความอยากรู้ของตนเอง ความ
สบายใจและความทุกข์ใจในวันนั้น ทัศนคติทาง
เพศและเผ่าพันธุ ์ ภูมิหลังทางวัฒนธรรมของ
ครอบครัว ฯลฯ
4. สื่อมีมิติเชิงพาณิชย์อยู่ด้วยเสมอ

ความเชีย่วชาญเร่ืองสือ่จะท�าให้เราตระหนกั
ได้ว่าส่ือมกัจะได้รบัอทิธพิลจากมติเิชงิพาณชิย์ และ
มตินิีจ้ะมผีลต่อเนือ้หา เทคนคิ และการจดัจ�าหน่าย

อย่างไร การผลิตสื่อส่วนใหญ่มักจะเป็นธุรกิจ 
เพราะฉะนั้นจะต้องมีก�าไร ปัญหาเรื่องเจ้าของ 
และการควบคุมจึงมีบทบาทส�าคัญมาก ปัจเจก
ชนเพียงไม่กี่คนเป ็นผู ้ก�ากับสิ่งที่ เราดู อ ่าน  
และฟังจากสื่อ

5. สื่อมีสารที่มีคุณค่าและมีอุดมการณ์

ในมุมมองหนึ่งนั้นผลผลิตของสื่อทุกชนิด
เป็นการโฆษณา คือมีการประกาศถึงคุณค่า
และหนทางแห่งการด�าเนินชีวิต จะกล่าวออกมา 
อย่างเปิดเผยหรือละไว้ให้เข้าใจสื่อส่วนใหญ่จะ 
ให้ข่าวที่เป็นอุดมการณ์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ  
เช่น ธรรมชาติของชีวิตที่ดี คุณค่าของบริโภค 
นิยม บทบาทของสตรี การยอมรับอ�านาจ  
ชาตินิยม ฯลฯ

6. สื่อมักจะมีการเชื่อมโยงกับประเด็นของ
สังคมและการเมือง

สื่อมีอิทธิพลมากต่อการเมืองและสร้างการ
เปลีย่นแปลงทางสงัคม โทรทศัน์สามารถมอีทิธพิล
ได้อย่างกว้างขวางในการเลือกผู้น�าชาติเกี่ยวกับ
ภาพพจน์ สื่อช่วยให้เรามีความห่วงใยต่างๆ เช่น
เรื่องสิทธิของพลเรือน ความอดอยากในแอฟริกา 
การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ท�าให้เรามีความ 
ใกล้ชิดกับประเด็นของบ้านเมืองและปัญหา 
ของโลก เพือ่ทีเ่ราจะได้เป็นประชากรแห่ง “หมูบ้่าน
โลก” ของมาร์แชล แมคลูฮัน

7. รูปแบบและเนื้อหามีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิดในสื่อ

ดังที่ มาร์แชล แมคลูฮัน ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า 
สื่อแต่ละสื่อมีภาษาของตนเองและมีวิธีถอดรหัส
ความจริงตามวิธีการของตนเอง
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8. สื่อแต่ละสื่อมีรูปแบบดึงดูดใจผู้เสพที่เป็น
อัตลักษณ์ของตน

เช่นเดียวกับที่เราชื่นชอบบทกวี ร้อยแก้ว 
ร้อยกรองบางชิ้น เราก็ควรที่จะสามารถชื่นชมได้
กับรูปแบบและผลของสื่อต่างๆ ได้ด้วย

(John Pngente, S.J. From Barry 
Duncan et al. Media Library

Resource Guide, Ontario Ministry 
of Education, Toronto, ON. Canada, 1989)
หลักการพื้นฐานในการผนวกวิชาสื่อสาร
มวลชนเข้าไปในหลักสูตรการศึกษา

ความเชี่ยวชาญเร่ืองสื่อเป็นความสามารถที่
จะเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และผลิตสื่อได้ใน
หลากหลายรูปแบบ ใน Project Look Sharp 
เราให้ค�าจ�ากัดความ “สื่อ” ไว้อย่างกว้างๆ ซึ่งรวม
ถงึ โทรทัศน์ วิทยุ หนงัสอื นติยสาร หนงัสอืพมิพ์ 
ป้ายโฆษณา ภาพยนตร์ เทปเพลง วิดีโอเกม และ
สื่อผ่านคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

การศึกษาเรื่องสื่อเริ่มต้นในปี 1970 โดย
เน้นการป้องกันสื่อดีกับสื่อเลว เอกสารการอบรม
ส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่ผู้ปกครอง ในช่วง 15 ป ี
ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนเป้าหมายการอบรมไปที่การ
สร้างอ�านาจให้กับบรรดาครูบาอาจารย์ รูปแบบของ 
การสร้างอ�านาจจะเน้นไปท่ีสารเก่ียวกับการเมือง 
สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงการใช้สื่ออย่าง 
เฉลียวฉลาดและอย่างมีประสิทธิภาพ

หลกัการดังกล่าวจัดขึน้เพือ่ครูและเจ้าหน้าที่
ทุกระดับที่สนใจในการสอนความรู ้ด้านสื่อใน
หลักสูตรของโรงเรียน หลักการของมันได้แก่การ
สร้างหลักสูตรเพื่อใช้สอนในห้องเรียน เรารู้สึกว่า
วิธีนี้จะได้ผลดีกว่าการถือเอาการสอนสื่อเป็นวิชา
ที่แยกออกไปเป็นวิชาพิเศษ

หลัก 12 ประการต่อไปนี้เป็นค�าแนะน�าเพื่อ
ใช้เป็นแนวส�าหรบัการสร้างหลกัสตูรแทรกเข้าไปใน
หลักสูตรท่ัวไป กิจกรรมท่ีระบุไว้ในแต่ละหัวข้อ

เป็นตัวอย่างเท่านั้น เราอาจสร้างกิจกรรมอ่ืนตาม
ความจ�าเป็นของห้องรียนหรือหลักสูตร

1. ใช้สื่อเพื่อฝึกการสังเกต การคิดในแบบ
วิเคราะห์ วิจารณ์ หาจุดยืน และฝึกความช�านาญ
ในการผลิตสื่อ

สนับสนุนนักเรียนให้รู ้จักคิดวิเคราะห ์
เกี่ยวกับข้อมูลที่มีอยู่ในสื่อต่างๆ (รวมทั้งความรู้
จากหนงัสอืเรยีนหรอืสือ่อืน่ๆ ทีพ่บได้จากในบ้าน)

ชี้ให้เห็นหนทางที่สารจากสื่ออาจถูกตีความ
แตกต่างกันออกไปจากคนที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน

ส่งเสริมนักเรียนให้รู ้จักสังเกต รู ้จักจ�า  
โดยบอกให้นักเรียนมองหาจุดเด่นพิเศษเมื่อ 
ดูวิดีโอหรืออ่านสิ่งพิมพ์ แล้วถามพวกเขาเกี่ยวกับ
สิ่งที่เขาเห็นหรืออ่านในภายหลัง

ให ้นัก เรียนค ้นคว ้ าสิ่ งนอกต� ารา เพื่ อ
วิเคราะห์แง่มุมต่างๆ ของสารที่ปรากฏในสื่อ  
(เช่น บุคลิกของผู้อ่านหรือผู้เขียนข่าว เทคนิค 
ที่ใช้ดึงดูดความสนใจ วิธีการโฆษณาที่เอาสินค้า
มาแทรกในสื่อด้วยวิธีการต่าง ๆ)

2. การใช้สือ่กระตุน้ความสนใจในเรือ่งใหม่  
อาทิ

โชว ์คลิปวิดีโอที่ตื่นเต ้น อ่านเรื่องสั้น  
(เรื่องจริงหรือนิยาย) เกี่ยวกับหัวข้อใหม่

ให ้นักเรียนแบ ่งกลุ ่มอ ่าน วิ เคราะห ์  
และอภิปรายกันถึงบทความในนิตยสารหรือ
หนังสือพิมพ์เกี่ยวกับหัวข้อใหม่

ใช้วิดีโอสั้นๆ นิตยสาร หรือบทความสั้นๆ 
กระตุน้ใหม้กีารอภปิรายกนั สนบัสนนุนกัเรยีนให้
แสดงสิง่ทีเ่ขารูแ้ล้วหรอืแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
เรื่องดังกล่าว

อธิบายให้นักเรียนทราบว่าจะค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร

ส่งเสริมนักเรียนให้รู ้จักวางแผนสร้างสื่อ 
(สร้างภาพ วิดีโอ หนังสือพิมพ์ หรือท�ารายงานใน
นติยสาร) เกีย่วกบัเรือ่งใดเรือ่งหนึง่เพือ่ให้นกัเรยีน
คนอื่นๆ อ่าน

(อ่านต่อเดือนหน้า)
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บัญญัติศัพท์
 

corporal = ผ้ารองเครื่องบูชา (แผ่นปังและถ้วยกาลิกส์)
Corpus Christi = พระคริสตวรกาย
cosmogony  = ก�าเนิดจักรวาล
cosmology  = จักรวาลวิทยา
cosmic Christ = พระคริสต์ ในฐานะจุดเริ่มต้นและสัมบูรณภาพแห่งจักรวาล
  (เทียบ คส 1:15-20)
council = 1. สภา 2. คณะที่ปรึกษา 3. การประชุม
council fathers = สมาชิกสภาสังคายนา
diocesan pastoral council  = สภาภิบาลสังฆมณฑล
presbyteral council  = สภาสงฆ์
scholar council = บัณฑิตสภา
general council = สภาสังคายนาสากล 
covenant = พันธสัญญา 
covetousness = ความโลภ
creation = การสร้าง การเนรมิต การสร้างสรรค์
Creator = พระผู้สร้าง
creatures = สัตว์โลก สิ่งสร้าง
credence table  = โต๊ะวางขวดเหล้าองุ่นและน�้า (ข้างพระแท่น)
Credo = บทข้าพเจ้าเชื่อ
Creed = 1. บทข้าพเจ้าเชื่อ 2. ข้อความเชื่อ
cremation = ฌาปนกิจ การเผาศพ
crib = ถ�้าพระกุมาร
crosier = ไม้เท้าพระสังฆราช (ในพิธี)
cross = ไม้กางเขน
Sign of the cross = เครื่องหมายกางเขน (การท�าสัญลักษณ์ไม้กางเขน)
crucifix = ไม้กางเขน (ที่มีรูปพระเยซูคริสต์ตรึงอยู่)
crucifixion = การตรึงบนไม้กางเขน
cruets = ขวดเล็ก ๆ (ใส่น�้า และเหล้าองุ่น ในพิธีมิสซา)
crusade = สงครามครูเสด
crusader = นักรบครูเสด
Eucharistic crusader, the = พลศีล
crypt  = ห้องใต้ดินของวัด
curate = ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
curia  = คณะกรรมการบริหาร ศูนย์กลางบริหาร
curia, diocesan = คณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล ศูนย์กลางบริหารของสังฆมณฑล
Curia Romana (the Roman Curia) = คเูรยีโรมานา (องค์การปกครองส่วนกลางของพระศาสนจกัรคาทอลกิ)
custom = ขนบธรรมเนียม ประเพณี

C (ต่อจากเดือนที่แล้ว)

(อ่านต่อเดือนหน้า)
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บทความเตือนใจ
นายแพทย์คำานวณ อึ้งชูศักดิ ์

วิดนำ้าทั้งมหาสมุทร

เทศกาลอีสเตอร์หรือปัสกาเป็นการเฉลิม
ฉลองที่ส�าคัญที่สุดของชาวคริสต์ พระเยซูได้ถูก
ประหารโดยจับตรึงกับกางเขน แต่แล้วก็กลับคืน
ปรากฏมาให้เหล่าสาวกได้เห็น เป็นการยืนยันว่า
ชีวิตมนุษย์ไม่ได้สิ้นสุดอยู่ที่ความตาย ความตาย
เป็นเพียงการเปลี่ยนสถานะ คนที่หลงติดในโลก
ก็จะกลัวความตาย แต่ชาวคริสต์ที่แท้กลับต่าง
โห่ร้องตะโกนใส่ความตายว่า “กูไม่กลัวมึง” ใน
งานศพของชาวคริสต์ จึงมีบรรยากาศที่อาจเริ่ม
ด้วยความเศร้าแต่จบด้วยความสงบสันติว่า “เขา
ได้จากเราไปในโลกนี้ เพื่อกลับไปหาพระเจ้าใน
สวรรค์”

แม้เหล่าสาวกได้พบกบัองค์พระเยซเูจ้าเมือ่
พระองค์กลบัเป็นขึน้มาหลายครัง้หลายครา หลาย
วันหลายสัปดาห์ แต่ก็ยังไม่กล้าพอที่จะออกไป
ตะโกนว่าองค์พระเยซูได้เอาชนะความตายแล้ว 
ยังหลบๆ ซ่อนๆ อยู่ จนถึงวันที่พระเยซูเจ้าจะ
เสด็จขึ้นสวรรค์ เหล่าสาวกก็พากันเข่าอ่อนว่า
จะท�าอย่างไรดี ขนาดมีพระองค์อยู่เรายังกลัวๆ
กล้าๆ ถ้าพระองค์ไปเสียแล้ว ความกล้าก็คงจะ
หมดเหลือแต่ความกลัว 

พระเยซูเจ้ารู้ทันจึงบอกกับเหล่าสาวกว่า 
“อย่ากลัวเลย พระเจ้าจะสถติกบัท่าน พระองค์จะ
ทรงส่งพระจติของพระองค์ลงมาอยูก่บัท่านตลอด
ไป” ชาวคริสต์จึงมีการเฉลิมฉลองในวันสัปดาห์
ถัดมา โดยเป็นการฉลองพระจิต เวลาที่พูดว่า
เฉลิมฉลอง ไม่ได้หมายถึงการจัดงานเลี้ยงอย่าง
ชาวโลกทีเ่ฮฮาปาร์ตีก้นัไปตามโอกาส แต่เป็นการ
ไปร่วมพิธีมิสซาหรือพิธีบูชาขอบคุณพระเจ้าใน
โบสถ์ที่พระองค์อยู่กับพวกเราเสมอ 

ปีนี้วันฉลองพระจิต ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 
19 พฤษภาคม เช้าวันเสาร์ที่ 18 มีการประชุม 
เวชบคุคลคาทอลกิในบรเิวณโรงพยาบาลเซนต์หลยุส์  
ในการประชุมก็เน้นสาระว่าได้ท�าอะไรกันบ้าง จะ
ท�าอะไรต่อไป ที่ประชุมตกลงกันว่าจะมีการไป
ท�ากิจกรรมในเดือนกันยายนที่อัครสังฆมณฑล
ท่าแร่-หนองแสง ที่บ้านสองคอน และในจังหวะ
นัน้กจ็ะเชญิคณุพ่อมาเทศน์ในประเดน็ทีน่่าสนใจ  
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ในฐานะจิตตาธิการ
ก็ถามว่า พวกเราอยากฟังเทศน์เรื่องอะไร มี
คนเสนอว่าปีนี้เป็นปีแห่งความเชื่อก็น่าจะเทศน ์
เรื่องท�านองนี้แหละ ฝากให้คุณพ่อไปก�าหนดเอา
เองก็แล้วกัน 

หลงัประชมุระหว่างทานข้าวกนั ผมได้นัง่คยุ 
กับอาจารย์วรวุฒิ จรรยาวนิชย์ อาจารย์ผู้ใหญ่
ท่ีเป็นประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกมานาน 
ปัจจุบันท่านเกษียณแล้วแต่ก็ยังมาร่วมให้ก�าลัง
ใจสนับสนุนการด�าเนินงานของชมรมในฐานะ 
ที่ปรึกษา อาจารย์เป็นคนที่มีอารมณ์ขันแต่แทรก
ด้วยแง่คิดลึกๆ อาจารย์ชวนคุยเรื่องข้อความเชื่อ 
ทีพ่วกเราถกูสัง่สอนด้วยการท่องและสวดเสยีงดงัๆ  
แต่ในใจลึกๆ เราสงสัยตลอดเวลาว่า “จริงหรือ” 

ข ้อค�าสอนหลักด ้านจริยศาสตร ์และ 
ศลีธรรมของคาทอลกินัน้ชดัเจนและถกเถยีงยาก 
การสอนให้รกัผูอ้ืน่ เป็นสจัธรรมทีไ่ม่มใีครปฏเิสธ 
แต่ข้อค�าสอนด้านเทววิทยาหรือด้านที่เกี่ยวกับ
พระเจ้านี้ซิ เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้จริงๆ ล�าพัง
เชื่อว่ามีพระเจ้านั้นก็โอ (เค) อยู่ แต่พอบอก
ว่าพระเจ้ามีหนึ่งเดียวแต่มีสามพระบุคคล คือ 
พระบิดา พระบุตร และพระจติ เท่านัน้แหละต่างคน 
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ก็จินตนาการไปต่างๆ นานา เผลอๆ จะหลงไป
ว่ามีหลายพระเจ้า (Polytheism) แทนที่จะเป็น
พระเจ้าเดียว (Monotheism) 

สญัชาตญาณอย่างหนึง่ของมนษุย์คอืความ
ขี้สงสัย อยากค้นคว้าหาค�าตอบ คนที่มีเรื่องนี้
มากหน่อยก็เรียกว่าเป็นพวกนักคิด นักปราชญ์ 
ตัวอย่างเช่น นักบุญออกัสติน ที่มีชีวิตในช่วง 
ค.ศ. 354-430 ซ่ึงกรุงโรมก�าลังเสื่อมถอยและ
แตกสลาย พระศาสนจักรถือท่านเป็นนักปราชญ์
ใหญ่รุ่นเฮฟวี่เวท ที่วางรากฐานของระบบความ
เชื่อในศาสนาคาทอลิกในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ 

นักบุญออกัสตินได้แต่งหนังสือข้อค�าสอน
มากมาย แต่ทีข่ึน้ชือ่คือเร่ือง City of God หรอื
อาณาจักรของพระเจ้า ที่ท่านแต่งก็เพราะกรุงโรม
ที่เกรียงไกรมาหลายร้อยปี ได้ถูกยึดและท�าลาย
โดยชนเผ่าที่สมัยนั้นถือกันว่าเป็นคนป่าคนเถื่อน
ของยุโรปตอนเหนือ พอกรุงโรมแตก ผู้คนก็พูด
ไปต่างๆ นานาว่าเพราะโรมเปลี่ยนมารับศาสนา
คาทอลิกเป็นศาสนาประจ�าจักรวรรดิ์ ออกัสติน
จึงรวบรวมพลังเขียนหนังสือเล่มยาวให้เห็นว่า
อาณาจักรท่ีเกิดจากน�้ามือของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น
กรีกหรือโรมนั้น มีเกิด มีรุ่งเรือง แล้วก็ต้องมี
ล่มสลายไม่วันใดก็วันหนึ่ง ตรงข้าม อาณาจักร
ของพระเจ้าจะคงอยู ่ตลอดไป ทั้งนี้เนื่องจาก
อาณาจกัรของมนษุย์มักจะก่อก�าเนดิมาจากความ
รกัความหลงในความยิง่ใหญ่ทางฝ่ายโลก ยามใด
ผูป้กครองและผูค้นมศีลีมธีรรมกจ็ะอยูอ่ย่างสนัติ 
แต่ยามใดผูป้กครองใช้อ�านาจและความเลวร้าย ก็
จะชักน�าพาไปสู่ความทุกข์และแตกดับไม่ช้าก็เร็ว

ตามประสานกัปราชญ์ อธบิายเรือ่งทางโลก
แล้วนักบุญออกัสตินก็พยายามคิดและอธิบาย
เรื่องของพระเจ้าโดยเฉพาะเร่ืองพระตรีเอกา 
นุภาพ ตามต�านานที่ได้ยินต่อๆ กันมา ท่านก็คง
กระอักกระอ่วนใจที่ต้องเทศน์สอนในเร่ืองที่ท่าน

ก็ยังไม่ทะลุปรุโปร่ง โดยเฉพาะในเรื่องพระเจ้าที่
เป็นบุคคลเดียวแต่มีสามพระองค์ ได้แต่ขบคิด
หวังพิชิตปริศนานี้ตลอดเวลา เวลากินก็ไม่ได้
นอน เวลานอนก็ยังคิดอยู่นั้นแหละ เดินไปไหน
มาไหนก็คิดไปด้วย 

วันหนึ่งนักบุญออกัสติน ก็เดินภาวนา
ไปตามชายทะเล เดินไปก็คิดเรื่องพระเจ้าหนึ่ง
เดียวแต่สามพระองค์ไปเรื่อยๆ คิดเท่าไรก็ยังคิด 
ไม่ออกอยู่ดี จนไปเจอเด็กเล็กๆ คนหนึ่งที่ก�าลัง
วิง่ไปตักน�า้ในทะเลด้วยฝาหอยเล็กๆและมาหยอด
ลงบนแอ่งน�้าที่อยู่บนฝั่ง ผู้ใหญ่อย่างออกัสติน
เห็นเด็กมีความเพียรพยายามวิ่งไปมาไม่หยุด  
ก็สงสัยว่าเด็กท�าอะไรจึงหยุดดูและเอ่ยถามว่า

“เด็กน้อย เจ้าทำาสิ่งนี้ เพื่ออะไร”

เดก็ก็ตอบว่า “ผมจะวดิน�า้ท้ังมหาสมทุรมา
ใส่ไว้ในแอ่งนี้ครับ คุณปู่” 

นักบุญออกัสตินหัวเราะชอบใจและสอน
เดก็ด้วยความเอน็ดวู่า “หลานรกัของปู ่มนัเป็นไป
บ่ได้หรอก ให้หลานตักจนตาย น�้าในมหาสมุทร
ก็ไม่หมดแน่”

เด็กน้อยดึงชายเส้ือคนรุ ่นปู่และกระซิบ
ท่ีข้างหูของออกัสตินสองสามประโยค ท�าให ้
ออกัสตินถึงกับเงียบงัน ยืนขึ้นมองท้องฟ้า นับ
หนึ่ง นับสอง นับสาม และร้องแบบคนอีสาน
ว่า “แม่นแล้ว” พอได้สติอีกครั้งจะก้มลงขอบใจ
หนูน้อย ก็ปรากฏว่าเจ้าหนูซึ่งต�านานบอกว่าเป็น
เทวดาน้อยทีพ่ระเจ้าส่งมาไขปรศินา ได้วิง่หายตวั
ไปแล้วยิ่งกว่าเล่นซ่อนหา

ตามท้องเรื่องบอกว่าเด็กน้อยบอกกับปู่
ออกัสติน “ผมสามารถวิดน�้าทั้งมหาสมุทรหยอด
ลงรูให้หมด ก่อนท่ีท่านจะสามารถตอบโจทย ์
เรื่ องพระเจ ้ าองค ์ เดียวแต ่มีสามพระองค ์  
(พระตรีเอกานุภาพ)” 
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นักบุญออกัสตินอาจจะเริ่มยอมรับว ่า 
ความส�าคัญไม่ได้อยู่ที่ความพยายามและความ
ส�าเรจ็ในการสามารถเข้าใจพระเจ้าได้ทะลุปรโุปร่ง 
แต่อยู่ที่ความพยายามและความส�าเร็จในการ
สัมผัสและรักพระองค์ 

ตอนเด็กๆ ผมก็เรียนค�าสอนในเรื่อง
นี้ พอถึงเรื่องพระบิดา พระบุตร พระจิต รวม
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว ผมและหลายคนก็เป็น
งงไม่แพ้นักบุญออกัสติน จ�าได้ว่าบราเดอร์พยุง 
ประจงกิจ สอนแบบเปรียบเทียบง่ายๆ ว่า “อย่า
คิดมาก พระเจ้าเหมือนสามเหลี่ยม สามเหลี่ยม
ก็ต้องมีสามมุม และสามด้าน พระตรีเอกานุภาพ
ก็คือสามเหลี่ยมด้านเท่า มุมทั้งสามเท่ากันคือ 60 
องศา และแต่ละด้านก็เท่ากันด้วย หากมีสองมุม
ก็ไม่ใช่สามเหลี่ยม หากแต่ละมุมไม่เท่ากันก็ไม่
เรียกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่า” นับว่าเป็นค�าอธิบาย
ที่ช่วยให้เด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งที่เริ่มเรียน
วิชาตรีโกณ (Tigronometry) อย่างผมเข้าใจ
เรื่องพระตรีเอกานุภาพทางอ้อม

พอเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้นก็นึกได้ว่า 
พระตรีเอกานุภาพอาจเปรียบเสมือนน�้า ท่ีเรียก
กันว่าน�้านั้นแท้จริงแล้วมีสามสถานะ เวลาเป็น
ของแข็งเรียกน�้าแข็ง เวลาเป็นของเหลวเรียกน�้า 
เวลาเป็นไอเรียกไอน�้า พระบิดาเหมือนน�้าแข็ง 
พระบุตรเหมือนน�้าในแม่น�้า และพระจิตเหมือน
ไอน�า้ท่ีมองไม่เหน็ หากไปประเทศหนาวเราจะเหน็
ความสมัพนัธ์ระหว่างสามน�า้นี ้น�า้แขง็บนยอดเขา
สูงละลายตัวเองเป็นน�้าไหลลงในรูปแม่น�้าล�าธาร 
มาให้ผู้คนได้อาบดื่มกินด�ารงชีวิต และไหลลง 
สู่มหาสมุทรในทีส่ดุ น�า้ในแม่น�า้มหาสมทุรระเหย
กลายเป็นไอน�้าลอยขึ้นไปบนฟ้า พออุณหภูมิ 
พอเหมาะกก็ลัน่ตวัเป็นหยดน�า้ตกมาเป็นฝน หรอื
บางครั้งก็ตกลงมาเป็นหิมะขาวโพลนปกคลุม 
ยอดเขา และต่อมาก็ละลายกลับมาเป็นน�้าไหลลง
สู่เบื้องล่างใหม่

การสงสัยในข้อความเชื่อจึงไม่ใช่เรื่อง
แปลก ไม่ใช่บาป ตอนที่พระเยซูปรากฏองค์กับ
เหล่าสาวกหลงักลบัคนืชพีจากการถกูตรงึกางเขน 
ทุกคนเห็นและเชือ่ ยกเว้นวนันัน้นกับุญโทมสั ซึง่
มีธุระและขาดประชุม แม้เพื่อนอัครสาวกจะมา 
บอก แต่โทมัสเซย์โนท่าเดียว บอกว่าจนกว่าจะ
เหน็พระเยซเูองด้วยตาและเอามอืแยงเข้าในสข้ีาง
ของพระองค์ท่ีโดนหอกทหารโรมนัแทงบนกางเขน 
จึงจะยอมเชื่อ ถ้าเป็นสมัยนี้ใครกล้าคิดและกล้า
พดูแบบนกับญุโทมสั คงโดนคนอืน่หาว่าเป็นพวก
อเทวะ หรือโดนคนอื่นตัดหางปล่อยวัดหาว่ามา
ท�าให้ความเชื่อสั่นคลอน 

แต่พระเยซูเจ้าเข้าใจในสัญชาตญาณนีข้อง
มนุษย์อย่างพวกเรา เพราะพระองค์ก็เคยเป็น
มนษุย์ จงึกลับมาหาโทมสัและเชญิให้โทมสัพสูิจน์
ความจรงิได้ โดนไม้นีเ้ข้าไปโทมสักเ็ลยเป็นกลุม่ที่
เชือ่หนกัแน่นไปกว่าเดมิ แต่พระเยซกูไ็ม่วายทีจ่ะ
ตบท้ายว่า “เจ้าเชื่อเพราะเห็น (พิสูจน์) ก็ดีแล้ว 
แต่ก็เป็นบุญของผู้ที่เชื่อแม้จะไม่ได้เห็น”

ที่คุยกับอาจารย์วรวุฒิ จรรยาวนิชย์ ใน
เทีย่งวนันัน้ อาจารย์ดจูะเป็นคนสนใจในเรือ่งของ
ข้อความเชือ่ต่างๆ อยูม่าก ท่านบอกว่าเพิง่ไปเยีย่ม
น้องสาวที่ฝรั่งเศส ตอนอยู่ต่างแดนก็มีโอกาสได้
ถามไถ่พระสงฆ์ทีเ่ป็นกลุม่นกัคดิ นกัวทิยาศาสตร์ 
เพือ่ขอให้อธบิายรหสัธรรมความเชือ่ต่างๆ ค�าตอบ 
ที่ได้จากบรรดาพระสงฆ์เหล่านั้นคือ “มนุษย์
อธิบายเรื่องต่างๆ จากประสบการณ์ การตอบ
เรื่องความเชื่อนั้นก็เช่นเดียวกัน แต่หลายครั้งที่ 
เราตอบไม่ได้ ไม่ใช่เพราะส่ิงนัน้ไม่มจีรงิ แต่เพราะ
เราไม่ได้มีประสบการณ์ตรงกับเรื่องนั้นๆ ให้
ขวนขวายหาค�าตอบต่อไป แล้วสักวนัหนึง่หากเป็น 
พระประสงค์ของพระเจ้าเราจะเข้าใจความจรงินัน้”
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คุยกับเภสัชกร
ผศ.ดร. มนต์ชุลี นิติพน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก 

สารตกค้าง (2)

ด้วงงวงข้าว หรือมอดข้าวสาร (Sito-
phillus spp.) ด้วงงวงเป็นแมลงที่พบท�าลาย
ทัง้ข้าวเปลอืก และข้าวสาร ตวัเตม็วยัของด้วงงวง
มีสีน�้าตาลด�า ยาวประมาณ 2.0-3.0 มิลลิเมตร 
ส่วนหัวจะยื่นออกมาป็นงวง สามารถบินออกไป
ท�าลายเมลด็พชืตัง้แต่ยงัอยูใ่นไร่นา ตวัเมียวางไข่
บนเมล็ดขณะที่เมล็ดเริ่มสุกแก่ ไข่จะฟักในระยะ 
3-6 วัน ตัวอ่อนสีขาว ล�าตัวสั้นป้อม และอาศัย
กัดกินอยู่ภายในเมล็ด ระยะตัวอ่อน 20-30 วัน 
จงึเข้าดกัแด้ นาน 3-7 วนั เมือ่เป็นตวัเตม็วยั จะ
เจาะผิวเมล็ดออกมาท�าให้เมล็ดเป็นรู วงจรชีวิต 
ใช้เวลา 30-40 วัน ตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้นาน 
1-2 เดือน หรือมากกว่า

ผีเสื้อข้าวสาร (Corcyra cephalonica 
Stainton) ผเีสือ้ข้าวสาร (Rice moth: Corcyra  
cephalonica Stainton) เป็นแมลงศัตรูของ
ข้าวสาร โดยเฉพาะข้าวสารที่เก็บไว้เป็นเวลานาน 
ท�าให้ข้าวสารเสื่อมคุณภาพจนไม่สามารถบริโภค
ได้ เกิดจากตัวอ่อนของผีเสื้อข้าวสารไปชักใยอยู่
ระหว่างเมล็ดข้าว ท�าให้ข้าวสารติดกันเป็นกลุ่ม 
และตัวอ่อนจะอาศัยแทะเล็มข้าวสารอยู่ภายใน
ใยนั้น นอกจากนี้ยังขับถ่ายของเสียออกมาเป็น
เม็ดเล็กๆ กระจายอยู่เต็มกองข้าว ตัวเต็มวัย
เป็นผีเสื้อขนาดกลางสีน�้าตาลอ่อน ไข่จะฟักใน 
4-5 วัน เป็นตวัอ่อนสขีาวปนเทา ตวัอ่อนจะสร้าง
ใยปกคลุมตัวเองไว้ ระยะตัวอ่อน 28-41 วัน 
จึงเข้าดักแด้ในปลอกที่สร้างขึ้นภายหลัง ระยะ
ดักแด้ 6-13 วัน จึงเป็นตัวเต็มวัย วงจรชีวิตใช้
เวลา 30-40 วัน

(ต่อจากเดือนที่แล้ว)

การป้องกันและก�าจัดแมลงในโรงเก็บ 
โดยใช้สารเคมี

เป็นวธิทีีน่ยิมปฏบิตั ิเพราะเป็นการป้องกนั
และก�าจัดท่ีได้ผลรวดเร็ว หากน�าสารเคมีหรือ
สารฆ่าแมลงมาใช้ ควรทราบถึง ชนิดของสาร 
ฆ่าแมลง วธิกีารน�ามาใช้ ปฏกิรยิาของสารฆ่าแมลง  
ค่าความเป็นพิษของสาร เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อจะได้
ใช้สารฆ่าแมลงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ถ้า
ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ก็อาจใช้สารเคมีท่ีออกฤทธิ์นาน 
และอัตราสูงได้ แต่ถ้าใช้เมล็ดเพื่อการบริโภค 
ต้องค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค โดย
ใช้สารที่สลายตัวได้ในเวลา ที่ก�าหนด และควร
ใช้ตามค�าแนะน�า

สารฆ่าแมลง (Insecticides) คอืสารพษิ
ท่ีสามารถฆ่าแมลงได้ แมลงได้รบัสารพษิโดยการ
สัมผัส การกินอาหาร หรือโดยการหายใจเอาสาร
พิษเข้าไปในตัวแมลง พิษมีผลต่อระบบประสาท 
มผีลเป็นอมัพาตหรอืตายได้ สารฆ่าแมลงแบ่งออก 
เป็น 2 ชนิดคือ

1. สารฆ่าแมลงชนดิถูกตัวตาย (Contact 
insecticides) สารฆ่าแมลงถูกตัวตายเป็นสาร
ฆ่าแมลงที่ท�าให้แมลงตายเมื่อสัมผัสกับสารฆ่า
แมลง แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มออร์- 
กาโนคลอรีน (Organochlorine) กลุ่มออร์- 
กาโนฟอสฟอรัส (Organophosphorous) 
กลุ ่มไพรีทรอยด์ และไพรีทรอยด์สังเคราะห์ 
(Pyerthoid) กลุ่มคาร์บาเมท (Carbamate) 
กลุ่มอื่นๆ (Miacellaneous compound) 
ในสารฆ่าแมลงทั้ง 5 กลุ่มนี้ กลุ่มออร์กาโน
คลอรีน (Organochlorine) เป็นกลุ่มที่ถูก
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ห้ามน�ามาใช้กับผลิตผลเกษตร ส่วนสารฆ่าแมลง 
อีก 3 กลุ ่ม คือกลุ ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส 
(Organophosphorous) กลุ่มไพรีทรอยด์ 
(Pyerthoid) และกลุม่คาร์บาเมท (Carbamate) 
เป็นกลุ่มที่น�ามาใช้กับผลิตผลเกษตรได้ แต่ใน
แต่ละกลุม่กม็ข้ีอจ�ากดัเพราะสารฆ่าแมลงทุกชนดิ
ในแต่ละกลุ่ม ไม่สามารถน�ามาใช้กับผลิตผล
เกษตรได้ทุกชนิด จะใช้ได้เพียงบางชนิดเท่านั้น 
สารฆ่าแมลงอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มอื่นๆ สาร 
ฆ่าแมลงนี้เป็นกลุ่มใหม่ซ่ึงจะท�าปฏิกริยาโดยการ
ขัดขวางการสร้างไคติน (Chitin) ในแมลง

2. สารฆ่าแมลงชนิดรม (Fumigant) 
คือ สารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตทุกในรูปของ
ไอ หรือควัน เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง 
เน่ืองจากสามารถท�าลายแมลงศัตรูได้ทุกชนิด 
และทุกระยะการเจริญเติบโต ไม่มีพิษตกค้าง 
เมือ่เปรียบเทยีบกบัวธิกีารใช้สารฆ่าแมลง สารรม
ทีน่�ามาใช้มอียูห่ลายชนดิ แต่ทีน่ยิมมากคอื เมทลิ
โบรไมด์ (Methyl bromide) และฟอสฟีน  
(Phosphine) สารเมทิลโบรไมด์ เป็นตัวท�าลาย
ชัน้โอโซนในชัน้บรรยากาศท�าให้โลกร้อนขึน้ และ
แสงอุลตราไวโอเลตมากกว่าปกติ ดังนั้นจึงมี
มาตรการยกเลิกการใช้ ยกเว้นการรมเพื่อการส่ง
ออก แต่ต้องยกเลิกการใช้ภายในปี ค.ศ. 2015 
ดงันัน้ในปัจจบุนัจงึมกีารใช้สารรมฟอสฟีนมากขึน้ 
สารรมทุกชนิดเป็นอันตรายต่อมนุษย์ แม้มีความ
เข้มข้นน้อย ดงันัน้การใช้สารรมต้องใช้ด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ และผู้ปฏิบัติต้องได้รับการ
ฝึกอบรมวิธีการรมที่ถูกต้อง

ดังนั้นเราต้องฉลาดเลือก ฉลาดบริโภค 
ซึ่งไม่ง่ายเลยในปัจจุบันนี้ ต้องวิงวอนขอให้ทุก 
ภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องมีความรับผิดชอบต่อผูบ้รโิภค
มากขึ้น
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แสงเรืองๆ
กอง บ.ก.

“แสงเรืองๆ” ได้ท�าหน้าที่น�าเสนอ “คุณครู” 
ผู้เสียสละ และผู้เป็นแบบอย่างที่ดี... มาถึงวันน้ี 
ครบ 12 ท่าน (กินเวลา 1 ปีพอดี) และเราจะยังคง
ติดตาม เพื่อน�าเสนอบรรดาคุณครูผู้เป็นแบบอย่าง 
“ผู้เป็นแม่พิมพ์” มาให้ได้รู้จักกันต่อไป ซึ่งครั้งนี้ 
ขอแนะน�า...คุณครูเทเรซา เบญญานันท์ ผันพลี : 
ครคู�าสอนแบบอย่าง ผูย้ดึมัน่และแน่วแน่ในพนัธกจิ 
ชีวิตครูค�าสอนไทย

ครูเบญญานันท์ เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญ 
ยอแซฟ ดอนทอย หนองสนกุ และสมคัรเป็นครสูอน 
ค�าสอน จบการศึกษาด้านคริสตศาสนธรรม ค�าสอน 
ภาคฤดูร ้อน ที่ศูนย ์อบรมคริสตศาสนธรรม
สามพราน และเข้ารับการอบรมด้านคริสตศาสนธรรม  
(พระคัมภีร์ พิธีกรรม ศาสนสัมพันธ์ ฯลฯ) ผ่าน 
หลักสูตรการอบรมครูค�าสอนระดับเขต ร่วมฟื้นฟู 
จิตใจครูค�าสอนภาคอีสานที่ จ.นครราชสีมา ร่วม 
ชมุนมุครคู�าสอนภาคอีสานที ่จ.อุบลราชธาน ีร่วมงาน 
วนัครคู�าสอนไทย ทีว่ดัสองคอน และร่วมงานชมุนมุ
ครูค�าสอนระดับชาติ ครั้งที่ 4 ที่วิทยาลัยแสงธรรม 
จ.นครปฐม และขึ้นรับเกียรติบัตร ‘ครูค�าสอน 
แบบอย่าง’ ในโอกาสนี้ด้วย

ครูเบญญานันท์ เป็นครูค�าสอนของอัคร-
สังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง โดยรับหน้าที่สอน 
ค�าสอนประจ�าอยู่ที่วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-
หนองสนุก ซึ่งปัจจุบันสอนมาเป็นเวลา 9 ปีแล้ว 
และงานที่ได้รับมอบหมาย คือ สอนค�าสอนให้กับ

เทเรซา เบญญานันท์ ผันพลี 

“ครูคำาสอนแบบอย่าง”
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง

“การสอนคำาสอน เป็นงานที่จำาเป็น ทั้งการประกาศสอน และการปฏิบัติตนเองสมกับ 
เป็นลูกของพระ สิ่งหนึ่งที่คนต่างความเชื่อมองเราคือ รักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง ถ้าทุกคน
ทำาได้ในสิ่งที่พูดทุกวัน การสอนเรื่องพระเยซูเจ้าจะเป็นเรื่องที่ใครๆ ก็อยากรู้จัก”

เด็กที่เตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรก นับเป็นภารกิจ
ที่ส�าคัญอย่างยิ่ง

ครูเบญญานันท์ ยึดหลักในการท�างาน “ผู้ใด 
อยากเป็นคนที่หนึ่ง ก็ให้ผู้นั้นท�าตนเป็นคนสุดท้าย
และเป็นผู้รับใช้ของทุกคน” และคุณครูได้บอกถึง 
แรงบันดาลใจในการเป็นครูค�าสอนว่าเป็น “องค ์
พระเยซูเจ้า” ที่เป็นแรงบันดาลใจที่ส�าคัญที่สุด

มมุมองของคุณครคูือ “การสอนค�าสอน เป็น
งานท่ีจ�าเป็น ท้ังการประกาศสอนและการปฏิบัติ
ตนเองให้สมกับเป็นลูกของพระ...สิ่งหนึ่งที่คน 
ต่างความเชื่อมองเราคือ ‘รักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง’ 
ถ้าทุกคนท�าได้ในสิ่งท่ีพูดทุกวัน การสอนเรื่อง 
พระเยซูเจ้าจะเป็นเรื่องที่ใครๆ ก็อยากรู้จัก”

คุณครูเบญญานันท์ ได้ฝากข้อคิดให้กับเด็ก
นกัเรยีนในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัความศรทัธา ความซือ่สตัย์ 
ว่า “ถ้าเรารักพระเจ้าเป็น ความศรัทธาและความ
ซื่อสัตย์จะสะท้อนชัดเจน”

“แสงเรืองๆ” เข้าใจว่าคุณครูเบญญานันท์ 
ต้องการจะบอกว่า สิ่งท่ีส�าคัญคือ เราต้องรักพระ 
ให้เป็นก่อน และต้องรักให้จริง เมื่อนั้นแสงแห่งการ
เป็นประจักษ์พยานก็จะทอส่องไปยังเพ่ือนพ่ีน้อง 
ทุกคน...จึงขอร่วมส่งค�าภาวนา และก�าลังใจแด่
คุณครูค�าสอนคาทอลิกไทยทุกท่าน เพราะตัวครู 
ค�าสอนคอืสือ่การสอนทีด่ทีีส่ดุ ขอให้เข้มแขง็ ยดึมัน่ 
ในความเชื่อและความรักตลอดไปเทอญ

46   อุดมศานต์  สิงหาคม 2013 

Crist 1-92 ok to print.indd   46 8/9/13   3:57 PM



ในปีแห่งความเชือ่ ท่ีสมเด็จพระสันตะปาปา
กิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 ได้ทรงริเริ่มนี้ เป็นหน้าที่
รบัผดิชอบหลกั ของสมณสภาส่งเสริมการประกาศ 
ข่าวดีใหม่ โดยจัดโครงการและกิจกรรมตลอด
ปี เพื่อส่งเสริมความเชื่อ ทั้งนี้ในส่วนของแต่ละ 
มิสซังและสังฆมณฑลท่ัวโลก ก็มีแตกต่างกันไป 
แต่ส�าหรับท่ีโรม ในฐานะศูนย์กลาง ได้จดักจิกรรม 
ต่อเนือ่งตลอดปี โดยเฉพาะในหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
กับการแสวงบุญที่โรม ได้มีเว็บไซต์โดยเฉพาะชื่อ  
www.operaromanapellegrinaggi.org  
เพือ่ตดิตามกจิกรรมต่างๆ ซึง่จดัทีก่รงุโรม กจิกรรม
ที่จัดผ่านมาแล้วในปี 2013 มีดังนี้คือ งานเปิด 
ปีแห่งความเชื่อ วันโปรดศีลก�าลังเยาวชน (27-28 
เมษายน) วันแห่งความเป็นพี่น้องและกิจศรัทธา
สาธารณะ (3-5 พฤษภาคม) วันแห่งการเฉลิม
ฉลองสมณสาส์นข่าวดีแห่งชวีติ (15-16 มถินุายน) 

บันทึกธรรมทูต
มิสชั่น 

ปีแห่งความเชื่อ  

กับงานด้านกระแสเรียก
กิจกรรมการแสวงบุญสู่หลุมศพนักบุญเปโตรของ
บรรดาสามเณร โนวิส และผู้เกี่ยวข้อง งานด้าน
กระแสเรียก (4-7 กรกฎาคม) ซึ่งผมจะแบ่งปัน
เกี่ยวกับงานนี้ครับ ส่วนกิจกรรมที่เหลือคือ วัน
ชุมนุมครูค�าสอน (26-29 กันยายน ซึ่งได้ข่าวว่า
จะมีตัวแทนจากประเทศไทยเรามาร่วมด้วย) และ
วันแม่พระ (12-13 ตุลาคม) ก็จะจบกิจกรรม 
ปีแห่งความเชื่อ 2012-2013

ส�าหรับงานด้านกระแสเรียกนี้ กิจกรรม 
วันแรก (4/7/13) ตอนบ่าย เริม่จากบรรดาสามเณร 
โนวิส ผูฝึ้กหดั และผูเ้กีย่วข้องกบังานด้านกระแส-
เรยีก จารกิแสวงบญุจากปราสาทเทวดา (ซานอังเจโล  
ซึ่งอยู่ติดแม่น�้าไทเบอร์ ห่างจากวาติกันประมาณ
หนึ่งกิโลเมตร) ไปยังหลุมฝังศพของนักบุญเปโตร 
และมีการภาวนาและประกาศข้อความเชื่อที่นั่น  
วันที่สอง (5/7/13) ตอนเช้ามีสอนค�าสอนตาม 

 อุดมศานต์  สิงหาคม 2013  47 

Crist 1-92 ok to print.indd   47 8/9/13   3:57 PM



กลุ่มภาษา เที่ยงตรงมีมิสซา บ่ายเปิดให้แสวงบุญ
ตามวัด ที่ก�าหนดให้เป็นวัดที่รับพระคุณการุณย ์
ในการแสวงบุญ ซึ่งมีอยู ่ทั้งหมด 7 เส้นทาง  
(กลุ ่มวัด) ในโรม (มีแผนท่ีแจก) ตอนค�่ามี
กิจกรรมการแบ่งปันเกี่ยวกับกระแสเรียก และการ 
เป็นพยาน วันที่สามเป็นวันเสาร์ (6/7/13) มีมิสซา 
ตอนเช้าและตอนสายมีศีลอภัยบาป และเปิดโอกาส 
ให้แสวงบญุต่อ แต่ส�าหรับผูเ้กีย่วข้องในการอบรม  
เช่น บรรดาอธิการบ้านเณร คณะผู้ให้การอบรม  
ได้เข ้าสัมมนา ตลอดช่วงเช ้าเกี่ยวกับหัวข ้อ  
“บทบาทของผูใ้ห้การอบรม สูง่านรับใช้การประกาศ 
พระวรสารใหม่” ส่วนตอนเย็น ที่หอประชุมเปาโล
ภายในเขตวาติกัน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
ได้พบปะบรรดาสามเณร โนวสิ และทรงเทศน์สอน
พวกเขา ตอนเย็นทางวาติกัน ได้เปิดสวนภายใน
วาติกัน เพื่อกิจศรัทธาต่อแม่พระ วันสุดท้าย 
เป็นวันอาทิตย์ (7/7/13) พระสันตะปาปาได้เป็น
ประธาน ปิดกิจกรรมส�าหรับกระแสเรียก ภายใน
มหาวิหารนักบุญเปโตร

งานนี ้ต้องขอบพระคณุพระเป็นเจ้า ส�าหรบั
การได้มโีอกาสเข้าร่วมกจิกรรมและโครงการนี ้ทัง้นี้
เพราะเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ผมได้เลือกที่จะ
ใช้เวลาช่วงปิดเทอม ขอเข้าเรียนหลักสูตรผู้ให้การ
อบรม ซึง่จัดส�าหรบัผูเ้กีย่วข้องกบัการอบรมทัว่โลก
ทีบ่า้นเณรมารย์ีมารดาพระศาสนจกัร (Pontificio 
Collegio Maria Mater Ecclesiae) ปีนี้
มีผู้เข้าร่วมประมาณ 80 ท่าน ซึ่งทั้งหมดเป็น 
พระสงฆ์ ที่มาจากสังฆมณฑลและนักบวชต่างๆ  
ทัว่โลก จากประเทศอาเซยีนเรามีไทย พม่า กมัพชูา 
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย

วันที่เราได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมนี้
คือ ได้ไปฟังบรรยายที่หอประชุมที่มหาวิทยาลัย 
ลาเตลัน จากพระอัครสังฆราชริโน ฟิซิเชลลา 
ประธานสมณสภาส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่  
โดยเน้นเรื่องการศึกษาและการอบรม โดยเฉพาะ
ส�าหรับผู้ที่เตรียมตัวเป็นพระสงฆ์ หรือนักบวชใน
อนาคต ส�าหรับช่วงบ่ายพวกเราที่เข้าร่วมสัมมนา 
ก็มีเวลาส�าหรับเยี่ยมชมกรุงโรม และแสวงบุญ 
ตามโบสถ์วิหารต่างๆ ซึ่งส�าหรับบางคนนับว่าเป็น
ประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้สัมผัสกรุงโรม และ
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางผู้จัดได้จัดเตรียมคู่มือ
แผนที่ ให้ส�าหรับบรรดาเณร โนวิส ได้มีโอกาส
ร�าพึงไตร่ตรองด้วย มีวจนพิธีกรรมสั้นๆ และการ
รับศีลอภัยบาป รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ 
เพื่อได้รับพระคุณการุณย์ในปีแห่งความเชื่อนี้ด้วย

ส�าหรับพี่น้องที่ไม่มีโอกาสมาร่วมที่กรุงโรม 
ทางกรุงโรมได้น�าเสนอวิธีการเพื่อให้พี่น้องสัตบุรุษ 
ได้มีส่วนรับพระคุณการุณย์นี้ด้วย ซึ่งพระคุณเจ้า 
วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้สรุปมาได้ดังนี้ “ตลอดปีแห่ง
ความเชือ่ (11 ตลุาคม 2012-24 พฤศจกิายน 2013)  
สตับรุษุทกุคนทีเ่ป็นทกุข์จรงิใจโดยรบัศลีอภยับาป 
และศีลมหาสนิทอธิษฐานภาวนาตามเจตนาของ
สมเดจ็พระสนัตะปาปาจะได้รบัพระคณุการณุย์ครบ
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บรบิรูณ์ (Plenary Indulgence) เพือ่การชดเชย
ใช้โทษบาปของตนเองอาศัยพระเมตตาของพระเจ้า
และอุทิศแด่วิญญาณของผู้ล่วงลับ

ก. ทกุครัง้ทีท่่านฟังบทเทศน์อย่างน้อย 3 ครัง้ 
หรือร่วมฟังการบรรยายอย่างน้อย 3 ครั้งเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตามสภาสังคายนาวาติกัน ท่ี 2 และ
เกี่ยวกับหนังสือค�าสอนพระศาสนจักรคาทอลิกใน
วัดหรือในสถานที่เหมาะสม

ข. ทกุครัง้ทีท่่านไปจารกิแสวงบุญมหาวิหาร
ของสมเด็จพระสันตะปาปา กาตากอมบ์คริสตชน 
(สุสานใต้ดิน) อาสนวิหารสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ที่พระ
สังฆราชท้องถิ่นได้ก�าหนดส�าหรับปีแห่งความเชื่อ 
(ตัวอย่างเช่นมหาวิหารสักการสถานของพระนาง
พรหมจารีมารีย์ของอัครสาวกหรือนักบุญองค์
อุปถัมภ์) ร่วมพิธีกรรมหรืออย่างน้อยมีช่วงเวลา
ไตร่ตรองร�าพึงนานพอสมควรและสวดบทข้าแต่
พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย บทยืนยันความเชื่อ
วอนขอต่อพระนางพรหมจารมีารย์ีหรอืแล้วแต่กรณี
ภาวนาต่ออัครสาวกหรือนักบุญองค์อุปถัมภ์

ค. ทุกครั้งในวันที่พระสังฆราชท้องถิ่น
ก�าหนดส�าหรบัปีแห่งความเชือ่ (ตวัอย่างเช่นสมโภช
พระเยซูเจ้า พระนางพรหมจารีมารีย์ วันฉลอง 
อัครสาวกนักบุญองค ์อุปถัมภ ์และวันฉลอง
ธรรมาสน์นักบุญเปโตร) ในสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ
เมื่อท่านร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างสง่าหรือ
พิธีท�าวัตรรวมทั้งประกาศยืนยันความเชื่อในบท
ทางการแบบใดแบบหนึ่ง

ง. วันใดวันหนึ่งในระหว่างปีแห่งความ
เชื่อท่านเลือกอย่างเสรีไปเยี่ยมสถานที่โปรดศีล 
ล้างบาปหรือสถานท่ีอื่นๆ ท่ีท่านได้รับศีลล้างบาป 
ถ้าท่านรื้อฟื ้นค�าสัญญาแห่งศีลล้างบาปในบท
ทางการแบบใดแบบหนึ่ง

สัตบุรุษผู ้ เป ็นทุกข์เสียใจในบาปแต่ไม่
สามารถร่วมฉลองได้เพราะเหตุผลต่างๆ (เช่น  
ชีลับ นักโทษ คนชรา ผู้ป่วย ผู้อยู่ในโรงพยาบาล

หรือป่วยนาน) จะได้รับพระคุณการุณย์โดยปฏิบัติ 
ตามเง่ือนไขเดียวกันหากร่วมใจกับสัตบุรุษอ่ืน
ในช่วงเวลานั้นเป็นพิเศษฟังโอวาทของสมเด็จ
พระสันตะปาปาหรือพระสังฆราชที่ถ่ายทอดทาง
โทรทัศน์หรือวิทยุท ่านสวดที่บ ้านหรือสถานที่ 
ที่ท่านอยู่ (เช่น วัดน้อย ในอารามในโรงพยาบาล 
ในทัณฑสถาน...) สวดบทข้าแต่พระบิดาของ
ข้าพเจ้าทัง้หลาย บทยนืยนัความเชือ่และบทภาวนา 
อ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของปีแห่ง 
ความเชื่อพร้อมกับถวายความทุกข์หรือความ 
ยากล�าบากในชีวิตของท่าน”

ในวนัทีส่มเดจ็พระสนัตะปาปา ทรงให้โอวาท
กับบรรดาเณรและผู้ฝึกหัด วันนั้นพระองค์ตรัส
จากใจของพระองค์เอง ทรงสอนว่า กระแสเรียก 
การเป็นพระสงฆ์หรือนักบวช ไม่ใช่เพียงเรื่อง 
ชั่วครั้งชั่วคราว แต่เราต้องสวดขอพระเป็นเจ้าให้
เราสามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาด เพื่อติดตาม
พระองค์ เพราะนี่คือการตอบเสียงความรักของ
พระองค์ และต้องเป็นชีวิตแห่งความชื่นชมยินดีมี
ความสุข ทรงเน้นเรื่องการใช้ทรัพย์สมบัติในโลก 
การมีรถยนต์ การมีสมาร์ทโฟน เลือกที่ใช้ได้แบบ
เรยีบง่าย หลกีเลีย่งความหรหูรา ทรงเน้นสีด้่านคอื 
การมีชีวิตฝ่ายจิต การแสวงหาความรู้ การท�างาน
อภิบาลรับใช้ และการมีชีวิตหมู่คณะ ซึ่งจุดหลัง
นี้ทรงเน้นให้หลีกเลี่ยงการนินทากัน และกล้าที่จะ
ยอมรับความผิดบาปของตนเอง รวมทั้งให้ออกไป
ท�างานประกาศพระวรสารด้วย ไม่ใช่แค่วจิารณ์แล้ว
ก็ไม่ได้ท�าอะไร ให้ดูคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา 
เป็นแบบอย่างที่กล้าหาญส�าหรับเราทุกคน

ผมอยากขอเสริมอีกว่า การอบรมเณร  
ผูฝึ้กหดั ไม่ใช่แค่งานของอธิการ หรอืคณะผูใ้ห้การ
อบรม เท่านั้นนะครับ แต่เป็นงานของเราในกลุ่ม 
คริสตชนทุกคนด้วย...
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มุมเล็กๆ ของนักเดินทาง
คุณพ่อปิติศักดิ์  พงศ์จิรพันธุ์

เช้าวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2013 ประมาณ
เจ็ดโมงเช ้าตามเวลาของมิลาน ประเทศอิตาลี  
หลังจากท่ีผมสวดท�าวัตรในห้องพักส่วนตัวของอาราม 
กาปูชินเสร็จ ผมเล่ือนหน้าจอไอแพดเข้าไปส�ารวจ 
ความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตบนหน้าเฟซบุ๊คส่วนตัว 
ปรากฏว่ามีข้อความเตือนจากเพื่อนชาวเฟสท่านหนึ่ง
เข้ามาแสดงเจตจ�านงขอผกูสมัพนัธ์เป็นเพือ่นออนไลน์ 
ชื่อและรูปจากโปรไฟล์ของเธอคุ้นหน้า..ผมจึงคลิก 
โอเคร และไม ่ ถึง ย่ีสิบวินาทีต ่อจากนั้น เธอก็ 
ส่งข้อความชักชวนให้ผมตอบรับภารกิจอันใหญ่ยิ่ง
แบบท่ีผมไม่ทันตั้งตัว กว่าสามัญส�านึกจะเข้ามา 
สิงร่างอีกครั้งผมก็ตอบตกลงที่จะเขียนบทความลง
ในหนังสืออุดมศานต์เสียแล้ว...แถมบรรณาธิการยัง 
ใจกว้างให้อสิรภาพทางความคดิในการถ่ายทอดเรือ่งราว 
ซะอกี ผมจงึเบาใจแล้วว่าหากเรือ่งราวทีผ่มถ่ายทอดใน
บทความนี้หาสาระอะไรไม่ได้หรือไม่เหมาะสมจะด้วย
ความต้ังใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม จะมีผู้รับผิดชอบแทน
ผมแน่นอน...ขอบคุณครับบรรณาธิการผู้ใจดี 

บทความในคอลมัน์ “มมุเลก็ๆ ของนกัเดนิทาง”  
เป็นการถ่ายทอดมุมมองของนักเดินทางคนหนึ่งที่ 
จับพลัดจับผลู ได้มาศึกษาต่อด้านเทววิทยาที่กรุงโรม  
ประเทศอติาล ีเป็นระยะเวลาสามปี ช่วงเวลาเจด็เดอืน 
แห่งการเริ่มต้นเรียนภาษาอิตาเลียนในโรงเรียนภาษา 
ท่ีเมืองมิลานผ่านพ้นไปแล้วด้วยความยากล�าบากแต่
ก็มอบบทเรียนที่หลากหลายนอกเหนือจากบทเรียน
ทางภาษาให้ก้าวต่อไปคือ การก้าวออกไปแสวงหา
ประสบการณ์ทางภาษา สังคม วัฒนธรรมและการ 
ช่วยงานอภบิาล แต่สิง่ทีน่่าสนใจมากกว่านัน้คอื ในทกุ ๆ   
มติแิห่งการเรยีนรูจ้กัชวีติในต่างแดน การเดนิทางของ
จติวญิญาณหรอืชวีติฝ่ายจติค่อย ๆ  ขบัเคลือ่นไปด้วย
ฟันเฟืองตัวเล็ก ๆ ภายในแต่ทรงพลัง ลองติดตามดู
นะครบั ปล.เอาใจช่วยให้ทกุท่านสามารถอ่านไปจนถงึ
อักษรตัวสุดท้าย ออกตัวไว้ก่อนครับว่าบทความที่จะ
ได้อ่านต่อไปน้ีไม่ใช่สารคดีท่องเท่ียว ไม่ใช่บทความ
วิชาการที่ให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของสถานที่หรือ
บุคคลส�าคัญต่าง ๆ อยากให้ลองอ่านเพลิน ๆ แล้ว 

กรองเอาสาระที่อาจซุกซ่อนอยู ่ตามซอกตามหลืบ
ของกองทัพตัวอักษรที่ถูกน�ามาปะติดปะต ่อกัน 
คงพอเป็นเพ่ือนร่วมทางบนเส้นทางชีวิตที่ดูเหมือน 
วกวนและวุ่นวายนี้ได้บ้าง 

 เดอืนมถินุายนของอติาล ีอากาศร้อนซะแล้ว 
บริเวณจัตุรัสหน้ามหาวิหารแห่งมิลานคลาคล�่าไปด้วย
กลุ่มนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก กะเกณฑ์เอาทางสายตา
ทีไ่ม่ค่อยซือ่สตัย์ของผม เข้าใจว่าจตัรุสัแห่งนีน่้าจะเป็น 
แหล่งรวมฝูงชนทุกทวีปเข้าด้วยกันไม่แพ้สถานที ่
ท ่องเที่ยวใดในโลก แม้ว ่าโดยปกติตลอดทั้งป ี  
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกก็จะเปลี่ยนผลัดกันเข้ามา 
เยี่ยมชมมหาวิหารรูปแบบโกธิคอันงดงามและเลื่องชื่อ 
หลังนี้อยู ่แล ้ว ตลอดระยะเวลาหกถึงเจ็ดเดือน 
ก่อนหน้านี้ ผมเดินผ่านมหาวิหารหลังนี้ทุกสัปดาห์ 
สัปดาห์ละห้าวันเพื่อไปเรียนภาษาอิตาเลียนหรือไม่ก็
เดินแกว่งแขนแกว่งขาเล่นให้คลายความกังวลและ 
คิดถึงบ้าน ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาสอนเราว่า 
การหยุดนิ่งอยู่กับที่ก็คือการก้าวถอยหลังดีๆ นี่เอง  
และแม้ชีวิตจะพบเจออุปสรรคหนักแค่ไหนแต่เราก็ยัง 
ต้องก้าวต่อไปให้ได้ “อย่ากลับคืนค�าเมื่อเธอย�้าสัญญา  
อย่าเปลี่ยนวาจาเม่ือเวลาแปรเปลี่ยนไป....” บทเพลง 
รางวัลแด่คนช่างฝันของคุณจรัล มโนเพชร ถูกเปิด 
ผ่านโทรศัพท์มือถือครั้งแล้วครั้งเล่า นั่นท�าให้ผม 
มองย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นแห่งการเดินทาง บน 
เส้นทางแห่งการเรียกและถูกเรียก รวมทั้งการเลือก 
และถูกเลือก ในชีวิตของคนปกติคนหนึ่งจะต้อง
ผ่านการตัดสินใจสักกี่ครั้งกี่หน การตัดสินใจเลือกท�า 
อะไรก็ตามในแต่ละครั้งผมเชื่อว่าเป็นการเก็บรวบรวม
ประสบการณ์ทางเหตุผลและความรู้สึกเข้าด้วยกัน 
มันเป็นแบบฝึกหัดที่ท ้าทายความสามารถในการ 
ใช้ชีวิตของเรานั่นเอง ผมนั่งมองดูนักท่องเที่ยวหลาย
คนก�าลังสนุกกับการให้อาหารนกพิราบ หลายคน 
ก�าลังเพลิดเพลินกับการเก็บความประทับใจลงใน 
กล้องถ่ายภาพ โพสต์ท่ามุมนั้นมุมนี้เพื่อให้รูปภาพ 
ของตนเองออกมาดดู ีคูร่กัหลายคูก่�าลงัแสดงความรกั 
แบบเปิดเผย รวมทัง้ขบวนแถวนกัเดนิทางทีย่นืรอการ 
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ตรวจค้นสัมภาระเพื่อเข้าชมภายในมหาวิหาร ความ 
เคล่ือนไหวของสิ่งมีชีวิตรอบด้านท�าให ้บางครั้ง 
ผมอดแปลกใจไม่ได้ว่า ลึกลงไปในจิตวิญญาณแล้ว 
มนษุย์เราก�าลงัแสวงหาสิง่ใด ค�าตอบนัน่มหีลากหลาย 
ขึ้นอยู่กับทัศนคติและประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคน  
ผมมองเห็นคนต่างด้าวที่ดิ้นรนท�างานสารพัดรูปแบบ 
เพือ่แสวงหาเงนิเอาตวัรอดในเมอืงใหญ่เมอืงนี ้รปูแบบ 
ชีวิตของคนท่ีไม่เคยหยุดนิ่งหากแต่ต้องระมัดระวัง 
ตวัอยูเ่สมอในจงัหวะเดยีวกนั นัน่ท�าให้ผมเข้าใจว่าชวีติ 
ไม่เคยง่ายดายอย่างที่เราคาดหวังและอยากให้เป็น  
แต่อย่างไรมนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้เก่ง
ที่สุด เหมือนน�้าที่ไหลไปในทุกที่ที่มีทางออก ภาพ
ชีวิตหลาย ๆ ภาพในเมืองนี้ช่วยเสริมก�าลังใจของ
ผมในการผ่านพ้นอุปสรรคได้เป็นอย่างดี อุปสรรค 
และปัญหาในชีวิตน�าสองเท้าของเรากลับมายืนอยู ่
เบือ้งหน้ากางเขนของพระเยซเูจ้า เราพบค�าตอบของชวีติ 
ผ่านทางเครื่องหมายนั้น เหตุใดชีวิตจึงไม่ราบรื่น 
ไม่สมหวัง เหตุใดจึงต้องพบเจอกับความยากล�าบาก 
แบบมาราธอน จริงหรือไม่ที่บางคนเคยกล่าวหาว่า  

“คริสตศาสนาเป็นศาสนาแห่งการยอมจ�านนต่อพระ 
ประสงค์ของพระเจ้า?” ประสบการณ์ชวีติทีด่�าเนนิตามพ
ระวาจาของพระเท่านั้นจะยืนยันกับเราว่าความเชื่อ 
และความศรัทธาของเราจะไม่ไร้เหตุผลและสูญเปล่า  
เมือ่ชวีติเคลือ่นไหวไปตามครรลองของความเชือ่ เราจะ 
แลเห็นเครื่องหมายยิ่งใหญ่ของการประทับอยู่ของ
พระเจ้าในชีวิตประจ�าวันของเรา 

 เดือนกรกฎาคม ผมหนีบคุณพ่อสุพัฒน์  
หลิวสิริ เพื่อนพระสงฆ์รุ่นเดียวกันจากอัครสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ หอบสมัภาระทีค่่อนข้างพะรงุพะรงั ขึน้รถไฟ
จากมิลานไปลงสถานี Cavallermaggiore หมู่บ้าน
เลก็ ๆ  ทางใต้ของตรุนิ ภารกจิส�าคัญก�าลงัรอเราอยูท่ีน่ัน่  
ตลอดเดือนกรกฎาคมเราจะขึ้นเขาไปช่วยค่ายฤดูร้อน 
ของเด็ก ๆ ในเขตวัด จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคงต้อง
ฝากทุกสิ่งไว้ในความดูแลของพระ เม่ือกลับลงมา 
จากเขา ผมคงมีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์ที่จะเกิด
ขึ้นนี้กับผู้อ่านทุกท่าน ขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงตัว
อักษรสุดท้าย ขอความเชื่อศรัทธาของเรายังมั่นคงต่อ
ไปในทางของพระองค์
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ในปีก�รศึกษ� 2555 จัดก�รเรียนก�รสอนเป็นปีก�รศึกษ�แรก 

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

มัธยมศึกษ�ปีที่ 1 และมัธยมศึกษ�ปีที่ 4

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

“เรียนอย่างมีความสุข ประสบความสำาเร็จในชีวิต”

ASSUMPTION COLLEGE
English Program (EP) at Rama II Campus
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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ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

เรื่องครั้งหนึ่ง 
ยังจำาได้

รปูภาพเก่าๆ ถกูน�าออกมาจากกล่องอกีครัง้ 
หลังจากที่ไม่ได้หยิบออกมาดูหลายปี และดิฉันมัก
จะสะดดุและหยดุสายตาอยูก่บัรูปภาพสมัยท่ียงัเป็น
นักศึกษา ได้เห็นภาพตัวดิฉันและเพื่อน(ชาย) ที่
ก�าลังช่วยกันจัดภาพของเพื่อนๆ เพื่อลงในหนังสือ
รุน่ ทีจ่ะแจกให้ก่อนวนัรบัปรญิญา เป็นงานสดุท้าย
ของพวกเรา ซึง่ไม่มวีนัลมืกบัความวุน่วายในการท�า
หนงัสือรุน่ในครัง้นัน้ เพราะกว่าจะท�าส�าเรจ็กเ็หนือ่ย 
กันถ้วนหน้า

ดิฉันช่วยงานทางฝ่ายศิลป์กับ “เอ” เพื่อนที่
สนิทกันมาก เขาเป็นคนสุภาพ อ่อนโยน และเป็น
สุภาพบุรุษ เขาเข้าใจความรู้สึกของทุกคน และ
เพราะความเป็นเพื่อน เราจึงคุยกันได้ทุกเรื่อง แม้
เรื่องส่วนตัวของเขาๆ เขาก็น�ามาพูดคุยปรึกษากับ
ดิฉันเพื่อขอความคิดเห็น สิ่งใดดีดิฉันก็สนับสนุน 
แต่สิ่งที่ผิดดิฉันก็คอยตักเตือน คนเราใช่จะเป็น
คนดีสมบูรณ์แบบกันทุกคน แน่นอนว่า ย่อมต้อง
มีอะไรผิดพลาดบ้างในชีวิต

หลงัจากรบัปรญิญากนัไปแล้ว พวกเราต่างก็
แยกย้ายกันไปตามเส้นทางทีเ่ลอืกไว ้ส่วน ‘นายเอ’ 
นั้นเขากลับไปอยู่บ้านเกิดของเขา และส�าหรับดิฉัน 
ก็ท�างานบริษัทเอกชนที่ใจรัก แต่เราก็ยังได้ทราบ
ข่าวคราวของกันและกัน

นานวันผ่านไป...จากค�าบอกเล่าของเพื่อนๆ 
เล่าว่า ‘เอ’ เปล่ียนไป กาลเวลาท�าให้ ‘เอ’ เชีย่วชาญ

กับชีวิต เขารู้จักคนมากขึ้น เริ่มคบผู้หญิงมากขึ้น 
เปลี่ยนหน้าบ่อยๆ สุดท้ายเขาก็แต่งานกับ “ไหม” 
และมีลูก 2 คน ซึ่งเขาควรจะสร้างครอบครัวให้
มั่นคงและมีความสุข แต่เขากลับทะเยอทะยาน
อยากร�่ารวย และอยากให้สังคมยอมรับในตัวเขา
มากขึ้น เขาไม่มีเวลาให้กับภรรยาและลูกๆ มักจะ
อ้างว่า ติดงาน มีประชุม และพบลูกค้า

น่าสงสาร “ไหม’ ที่รอคอยสามีกลับมา 
ทานข้าวด้วยก็ต้องผิดหวัง เพราะ ‘เอ’ กลับดึก 
ทุกวัน โดยไปหาความสุขนอกบ้าน เขาหาวิธีโกหก
ภรรยา ไม่อยากให้ภรรยากังวลและบ่น เขาจึงใช้
ชวีติแบบหนุม่โสดปล่อยตวัอย่างสนกุสนาน แต่การ
ปฏิบตัต่ิอครอบครวักแ็ย่ลง ‘เอ’เริม่มีหนีส้นิมากจน 
ต้องให้ภรรยาไปขอยืมเงินจากญาติๆ โดยอ้างว่า
จะขอยืมไปลงทุน ซึ่งภรรยานั้นรักสามีมากยอมท�า 
ทุกอย่าง แม้แต่บ้านก็ยังน�าไปจ�านอง 

ปัญหานีเ้กดิขึน้จากสิง่แวดล้อมชกัน�าไป คน
เราถ้าโชคดีก็จะมีคนดีๆ อยู่รอบข้างคอยให้ก�าลัง
ใจ และชกัน�าไปในทางทีด่ ีแต่ตรงกนัข้ามถ้าเราคบ
คนที่ไม่มีคุณธรรมก็จะชักชวนกันลงนรก จึงควร
ไตร่ตรองให้ดว่ีาเราก�าลงัก้าวขึน้สวรรค์หรอืลงนรก 
ต้องมีสติ และมีความอดทนต่อสิ่งยั่วยวนต่างๆ 

สมยันีค้นดีๆ  หายาก จะมองกนัแต่ภายนอก 
และนิยมชมชอบทางด้านวัตถุ อยากได้โน่น 
อยากได้นี่ และบางคนยอมเอาร่างกายเข้าแลก  
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เพือ่จะได้มเีงนิมาใช้จ่ายอย่างสบาย ผูช้ายส่วนใหญ่
ชอบใช้เงินหว่าน เพ่ือให้ได้มาซึ่งความสุขชั่วครู่  
เขาไม่ได้คิดถึงครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ

ครอบครัวใดท่ีมีหัวหน้าครอบครัวที่ดีที่รัก
ภรรยาและลูก ยอมท�าทุกอย่างให้สมาชิกในบ้านมี
ความสุข มั่นคง ก็นับเขาว่าถูกลอตเตอรี่ รางวัลที่ 
1 แล้วค่ะ ซึ่งปัจจุบันมีน้อยมาก ใครท�าดีเราต้อง
ให้ก�าลังใจเขาเยอะๆ

สังคมก�าลังเน่าเฟะ เห็นแก่ตัว เกิดปัญหา
คอร์รัปชั่น ความซื่อสัตย์ในทุกด้านขาดหายไป 
เช่นเดียวกับ ‘เอ’ เขาหลงงมงายกับความสุข 
จอมปลอม ไม่นานสุขภาพ
ของเขาเร่ิมทรุดโทรม 
โรคต่างๆ เริ่มรุมเร้า 
เขาปวดท้องบ่อยขึ้นจึง
ไปพบแพทย์ และหมอ
ได้ตรวจพบว่า‘เอ’เป็น
โรคมะเร็งท่ีล�าไส้ระยะ
สุดท้าย รักษาไม่ได้ เขา
รอเวลาเท่านัน้ ‘เอ’ตกใจ
และกลัวความตาย เขา
ไม่เคยคิดว ่าโรคนี้จะ
เกิดกับเขา เขาใช้ชีวิตอย่างประมาทมาตลอด เขา
อยากจะย้อนเวลากลับไปเพื่อท�าตัวให้ดี แต่ก็สาย
เสียไปแล้ว... 

‘เอ’ หวนนึกถึงภาพที่เขาเริ่มคบกับ ‘ไหม’ 
นับเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสุขเหลือเกิน ต่างเอาอก
เอาใจกัน และถนอมน�้าใจซึ่งกันและกัน ไม่เคยใช้
อารมณ์และวาจาที่หยาบคาย แม้เขารู้ว่า‘ไหม’เป็น
คนดีเป็นคู่ชีวิตของเขา เป็นแม่ศรีเรือน แต่เขา
กลับมองข้ามไป และคอยมองหาหญิงอื่นที่จ้องแต่
จะไถ่เงินจากเขา ซึ่งเขาก็ยอมท�าตนเป็นคนตาบอด 
แต่สุดท้ายไม่มีใครดีกว่าภรรยาและลูก เพราะเมื่อ

ได้รู้ความจริงว่าสามีเป็นโรคร้าย ภรรยาและลูกก็
ช่วยกันให้ก�าลังใจและทุ่มเทความรักให้เขามากขึ้น 
เพราะเวลาเหลือเพียงน้อยนิด 

เอโทรศัพท์มาปรับทุกข์กับดิฉัน และเขา
ส�านึกผิด ดิฉันรู้สึกสงสารเขาและครอบครัว ดิฉัน
ได้แต่เตือน ให้ก�าลังใจ และขอให้ท�าใจให้สบาย 
เมื่ออดีตหวนกลับไปไม่ได้แล้ว เราเหลือเพียงเวลา
ปัจจุบัน ขอให้ท�าทุกนาทีอย่างคุ้มค่า เพื่อทุกคน
จะได้ระลึกถึงเขา แม้ว่าเขาจะจากไป แต่ความ
รัก ความผูกพันและสายใยในครอบครัวก็ยังอยู่
ตลอดไป

ทกุคนหนคีวาม
ตายไปไม่ได้ แต่เลือก
จะท�าตวัเองให้มีคุณค่า
ได้ ซึ่ง‘เอ’ส�านึกผิด
ขอโทษภรรยาและลูก
ที่มองข้ามเพชรแท้ไป 
เขาสัญญาว่าจะท�าตัว
ใหม่และยอมรับความ
จริง เขาจะพยายามท�า
ทุกนาทีที่เหลืออยู ่บน
โลกใบนี้อย่างดีที่สุด

ขณะที่ดิฉันก�าลังเขียนเรื่องราวของ‘นายเอ’ 
เขากไ็ด้จากโลกนีไ้ปแล้ว แต่เรือ่งราวทีเ่หมอืนละคร
น�้าเน่าก็ยังคงอยู่ในความทรงจ�าของดิฉัน...”เวลา
เหมอืนสายน�า้ทีไ่ม่ไหลกลบั” เราจงึควรใช้ชวีติอย่าง
ไม่ประมาท ควรสร้างสมธรรมและท�าแต่ความดี
ก่อนที่จะไม่มีโอกาส ก่อนที่ม่านชีวิตจะปิดฉากลง 
ชวิีตของคนเราสัน้มาก ขอให้ใช้ทกุนาทอีย่างคุม้ค่า
ในความดี... แล้วดิฉันก็รวบรวมเก็บรูปภาพเก่าๆ 
เข้ากล่องอีกครั้ง... สวัสดีค่ะ

“ครอบครัวใดที่มีหัวหน้า

ครอบครัวที่ดีที่รักภรรยา

และลูก ยอมทำาทุกอย่างให้

สมาชิกในบ้านมีความสุข 

มั่นคง ก็นับเขาว่าถูก

ลอตเตอรี่ รางวัลที่ 1”

 อุดมศานต์  สิงหาคม 2013  55 

Crist 1-92 ok to print.indd   55 8/9/13   3:57 PM



กว่าจะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

นักบุญหลุยส์  กษัตริย์
St. Louis IX,

(King of France) (1214-1270)

ฉลองวันที่ 25 สิงหาคม

นักบุญหลุยส์ หรือกษัตริย์หลุยส์ ที่ 9 แห่ง
ประเทศฝรัง่เศส ได้รบัการอบรมเยีย่งครสิตชนผูแ้กร่ง
กล้าจากพระมารดา โดยพระองค์ได้พยายามเจริญชวีติ
ด้วยความเชื่อแบบคริสตชน ทรงละท้ิงนิสัยฉุนเฉียว 
เปลี่ยนเป็นสุภาพ สงบนิ่ง และเพราะความเชื่อแบบ 
คริสตชนที่ได้ช่วยค�้าจุนพระองค์มิให้หว่ันไหว และ
ท�าให้พระองค์ฉลาดรอบคอบในการแสวงหาสันติ 
พระองค์ได้รับพระเกียรติยกย่องว ่า กษัตริย ์ผู ้ 
“เป็นเอก” แห่งทวีปยุโรป 

พระองค์เป็นแบบอย่างที่แท้จริงของฆราวาส 
คริสตชน ทรงโปรดการฟังเทศน์และจะร่วมมิสซา 
วันละ 2 ครั้ง สวดภาวนาบ่อยๆ แม้ขณะประทับบน 
หลังม้าทรงขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าอย่าง
สม�่าเสมอ ทรงสร้างวัดแซงต์-ชาแปลล์ และสร้าง 
โรงพยาบาลหลายแห่ง ทรงมอบที่ดินผืนใหญ่ 
เพือ่งานการกศุล ทรงสนพระทยัคนยากจน มอบอาหาร  
เครื่องนุ่งห่ม ทรงสัมผัสผู้ป่วย ทรงป้อนอาหารให้ 
ผู้ป่วยโรคเรื้อนด้วยพระองค์เอง และตรัสบรรเทา
ใจ ให้ค�าแนะน�าที่จ�าเป็นและเชิญชวนให้วางใจใน 
พระเป็นเจ้า

พระองค์สมัครเป็นสมาชิกชั้นที่สามของคณะ
ฤาษีฟรังซิสกัน ชีวิตของพระองค์สะท้อนให้เห็นถึง
จิตตารมณ์ของนักบุญฟรังซิส พระองค์ได้ก่อให้เกิด 
ธรรมเนียมการย่อเข ่าเมื่อสวดบทข้าพเจ้าเชื่อถึง 
พระเป็นเจ้า (Credo) 

พระองค์ร ่วมในสงครามครูเสดเพื่อปกป้อง 
พระศาสนจักรในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ถึง 2 ครั้ง เคยถูก
จับเป็นเชลย แต่ก็ทรงกลับไปร่วมในสงครามอีก แต่
กองทัพของพระองค์ประสบกับโรคระบาดอย่างหนัก 
พระองค์ทรงสวมบทบาทแม่ทัพ และบุรุษพยาบาล  
ช่วยเหลือเหล่าทหารหาญคาทอลิกที่บาดเจ็บล้มตาย
จ�านวนมาก ท่ีสุดพระองค์ติดเชื้อจากโรคระบาดนั้น
และสิ้นใจ ในวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ.1270 ที่ประตู 
เมืองตูนิส 

มีเรื่องเล่าว ่า เมื่อกษัตริย์หลุยส์เสด็จกลับ
จากสงคราม ทรงน�าวัตถุที่เชื่อกันว่าเป็น‘มงกุฎหนาม’ 
และ ‘พระธาตุบางส่วนของไม้กางเขนที่ตรึงพระเยซูเจ้า’  
กลับมาด้วย... พระองค์ทรงกล่าวยืนยันความเชื่อ 
ด้วยความกล้าหาญ และมั่นคงอย่างยิ่งเมื่อคราวที ่
ทรงถูกชาวซาราเซนควบคุมตัว และถูกบังคับให้
ปฏิเสธความเชื่อคริสตชน มิฉะนั้นจะถูกทรมานให้
ถึงแก่ความตาย พระองค์ตรัสตอบว่า “ท่านฆ่าได้เพียง
ร่างกายข้าพเจ้า แต่จะไม่อาจท�าร้ายวิญญาณข้าพเจ้า
ได้หรอก”ส�าหรับกษัตริย์หลุยส์ ที่ 9 แล้ว“ไม่มีสิ่งใด
เลวร้ายเท่ากับการยอมปฏิเสธความเชื่อในองค์พระ
เยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระเป็นเจ้า”...นักรบฝ่าย 
ตรงข้ามยกย่องในความเชื่อ ความศรัทธาต่อศาสนา 
และวีรกรรมอันย่ิงใหญ่ของพระองค์ เพราะมิได้รบ 
เพื่อบัลลังก์ แต่รบเพื่อความยุติธรรม พิธีปลงพระศพ 
จัดขึ้นที่มหาวิหารนอเตรอะดามแห่งปารีส และอัญเชิญ 
ไปประดิษฐาน ณ มหาวิหารแซงต์-เดอนีส์
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คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา 

ประสาทสัมผัสทั้งห้า  
พาเกิดประสบการณ์  (ตอน 2)

เดอืนทีแ่ล้ว ได้เขยีนถงึประสาทสมัผสัทางตา 
พาเกิดประสบการณ์ หากใครได้ลองท�าการบ้าน ฝึกใช้ 
ประสาทสัมผัสทางตาในด้านบวกในช่วงหนึ่งเดือน 
ทีผ่่านมา น่าจะเร่ิมมปีรากฏการณ์ของการมองโลกใน
แง่ดี มีภาพในแง่บวกผ่านเข้ามาให้ประทับตากันบ้าง

ในฉบับนี้ จะเป็นการทบทวนประสบการณ์
ชีวิตที่เกิดจากประสาทสัมผัสทางหูกันบ้าง 

ถ ้าหากจะไล ่ เลียงกันแล ้ว หู ถือเป ็น 
ประสาทสมัผสัทีม่ผีลต่อการรบัรู ้รองเป็นอนัดบัสอง
จากประสาทสัมผัสทางตา ก็ว่าได้ 

ถ้าคิดเป็นร้อยละ คนเราเรียนรู้ผ่านทางการ
มองเห็น ร้อยละ 75 การได้ยนิ ร้อยละ 13 การสมัผสั 
ร้อยละ 6 ผ่านทางกลิ่น ร้อยละ 3 และผ่านทางรส
ร้อยละ 3 

และหลายครั้ง เราเรียนรู้พร้อมกันผ่านทาง 
การมองเห็นและการได้ยิน เรียกว่ารวมกันแล้ว 
ประสาทสัมผสัทัง้สองนี ้มผีลต่อการเรียนรู้ถงึ ร้อยละ  
88 เลยเชียว 

หากลองจ�าเพาะเจาะจงตรงลงไปที่ประสาท
สัมผัสทางหู เราลองมาทบทวนกันว่า “หู” ของเรา
นั้น พาเกิดประสบการณ์อย่างไรบ้างในชีวิต

ตามหลักกายวิภาค “ห”ู ของคนเรานัน้ ท�าหน้าท่ี 
เกี่ยวข้องกับการทรงตัวและการรับรู้เสียง ซึ่งในที่นี้  
ขอพูดถึงหน้าที่ของหูที่เกี่ยวข้องเรื่องของเสียง ท่ี
ท�าให้เกิดประสบการณ์ในตัวบุคคลกัน 

จะว่าไปแล้ว เสยีงทีผ่่านเข้ามาทางหนูัน้ เป็นได้ 
ทั้งเสียงที่เป็นเพียง “ได้ยิน” และเสียงที่เป็นการ 
“ได้ฟัง” 

เราอาจต้องกลับมาดูนิยามกันก่อนว่า “การ
ได้ยิน” (Hearing) กับ “การได้ฟัง” (Listening) 
นั้นต่างกันหรือไม่

หากประสาทสมัผสัทางหขูองเรานัน้ ท�าหน้าที่
ได้อย่างปกติ ไม่มีปัญหาเรื่องประสาทการรับรู้ทางหู 
ทีเ่รยีกว่า “หหูนวก” เราจะ “ได้ยนิ” เสยีง เมือ่มคีลืน่
เสียงเข้ามากระทบที่หู หู จะท�าหน้าที่รับและส่งคลื่น
เสียงที่ได้ยินนั้นผ่านใบหู เข้าสู่รูหู ผ่านไปหูชั้นนอก 
หูชั้นกลาง หูชั้นใน และส่งต่อสัญญาณไปท่ีสมอง
ต่อว่า เสียงที่เข้ามากระทบคือเสียงอะไร ท�าให้เรารู้
ว่า มีเสียงผ่านเข้ามา และเป็นเสียงอะไร 

หากเสยีงทีผ่่าน “ได้ยนิ” ผ่านห ูเป็นการตัง้ใจ
พร้อมรบัรู ้แปลความหมาย รวมถงึมกีารประมวลผล 
คิดต่อ คิดตาม นั่นหมายถึงว่า เสียงที่ “ได้ยิน” เริ่ม
เปลี่ยนเป็นการ “ได้ฟัง” 

ตัวอย่างเช่น เวลาไปรับประทานอาหารท่ี
ชายทะเล เมื่อลงจากรถ เราจะ “ได้ยิน” เสียงคลื่น
กระทบฝั่ง ไม่ว่าจะตั้งใจจะ “ฟัง” เสียงคลื่นหรือไม่
กต็าม เพราะเสยีงคลืน่ทะเล จะพาคลืน่เสยีงผ่านเข้า 
ประสาทสมัผสัการรบัรูท้าง “ห”ู และเข้าไปทีส่มองให้ 
แปลความว่า เสียงที่ได ้ยินนั้น คือเสียงคลื่น  
หากไม่ได้ใส่ใจกับเสียงนั้นต่อ เราแทบจะลืมไปเลย
ว่า มีเสียงคลื่นทะเลขับกล่อมเราอยู่ตลอดเวลาที่นั่ง
รับประทานอาหาร ท้ังน้ี เน่ืองจากประสาทสัมผัส 
ทางหู “ตั้งใจ” ที่จะมุ่ง “รับรู้” และ “ใส่ใจ” ไปยัง
เสียงสนทนาที่พูดคุยกันในกลุ่มมากกว่า 

น่ันแสดงว่า การท่ีเราได้ยินเสียง ไม่ได้
หมายความว่า เราฟังเสียงนั้นอยู่ การ “ได้ยิน” เป็น
เพียงสถานแีรกของการได้ฟัง หากหยดุจอดแค่สถานี
แรก เราจะเพียงได้ยนิเสยีงว่า มเีสยีงกระทบห ูเพียง
รูว่้าเสยีงอะไร แต่หาก “ได้ฟัง” เสมอืนเราเคลือ่นต่อ
จากสถานีแรกไปสถานีที่สองต่อ 

ลองกลับเข้ามาเทียบเคียงกับการใช้ชีวิตของ
เรากันบ้าง......
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ในการใช้ชีวิตของคนเรา หลายครั้ง เราอาจ
เคยได้ยนิ หรือ เคยพดูว่า “ฟังกนับ้างส.ิ.... คณุไม่เคย 
สนใจท่ีจะฟังผมเลย... ผมพูดอะไรไปเคยเข้าหู  
เข้าหัวบ้างไหม เคยฟังกนับ้างไหม.....บอกให้ฟังไง...”

หรือ เราอาจมีการโต้กลับ หรือได้รับการ
ตอบโต้จากคูส่นทนาว่า “ฟังอยู ่.... รู้แล้ว... ฟังมามาก 
พอแล้ว... ไม่อยากจะฟัง อีกต่อไปแล้ว.. ฉันเบ่ือ
เหลือเกินที่จะฟัง.....” 

นั่นคือ..... สิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า “การฟัง”  
มีความหมายลึกซึ้งกว่า “การได้ยิน” เพราะ.... หาก 
ฟังเป็น เราจะจับใจความ จับประเด็นได้

และหากยิง่การฟังนัน้ ก่อให้เกดิการ “ฟังใจ” 
กนัได้ การฟังนัน้ จะมอีานภุาพมากขึน้ สามารถเจอืจาง
หรอืชะล้างภาวะ “ฝังใจ” หรอืความรูส้กึ “ผกูใจเจบ็”  
ที่ท�าให้เกิด “ผิดหู ผิดใจ” ขึ้นมากันได้ 

หากเรามุ่งแต่พูดกันคนละเรื่อง เรามัวแต่คุย
กันคนละราว เราเอาแต่ตั้งหู ตั้งท่า ตั้งตาทะเลาะกัน 
ไม่มีใครฟังเสยีงใคร มแีต่คนพดู ไม่มคีนฟัง ต่างฝ่าย 
ต่างยืนอยู่บนต�าแหน่งความคิดของตนเอง ลืมเปิดหู 
ทั้งสองข้าง เพื่อจะ “ฟังเสียง” ของคู่สนทนาอย่าง
ตั้งใจ

ประสบการณ์แบบนี้ ..... เราก็เหนื่อย .... เขา
ก็เหนื่อย เรียกได้ว่า ไม่มีใครได้ มีแต่เสียกับเสีย 
เพราะต่างฝ่ายต่างต้องการให้คู่สนทนาฟัง ในขณะ
ที่ตนเองนั้นเอาแต่ใจ เอาแต่พูด พูด พูด เท่านั้น

จะว่าไปแล้ว.... คนเรานั้นแปลก เรื่องไร้สาระ
กลับทนฟังและเก็บจ�ามาใส่ใจ แต่เรื่องที่เป็นสาระ 
กลับเบือนหู รู้สึกเบื่อเบื่อ เพราะไม่น่าสนใจ 

ดังนั้น..... หากมุ่งหมายให้เกิดประสบการณ์ 
ที่ดี ประสบการณ์ใหม่มาประทับหูแล้วนั้น 

เรื่องบางเรื่องในชีวิต ที่ไม่ได้เรื่อง เมื่อ “ฟัง” 
ผ่านเข้าหูและรับการประมวลความจากสมองแล้ว  
รับรู้ได้ว่า สิ่งนั้นเกิดท�าให้เสียใจ น้อยใจ เจ็บใจ 
ช�้าใจ ฝังใจ ให้ปรับจากการ “ฟัง” ลดลงเพียงแค่ 
“ได้ยิน” ก็เพียงพอแล้ว นั่นคือ เมื่อเสียงไม่ดีผ่าน 
เข้ามา ไม่ต้องเงีย่ห ูบนัทกึเกบ็เสียงนัน้ไว้ในความทรงจ�า  
ให้คอยเจ็บ หรือน�ามาต่อความยาว สาวความยืด  

ให้ยืดเยื้อและเยิ่นเย ้อด ้วยเรื่องที่ไม ่ เป ็นเรื่อง  
ยินเพียงผ่านหูไป จะได้ไม่เสียสติ ไม่ผูกใจเจ็บ  
ไม่ต้องคอยระคายหู หรือ ไม่ต้องคอยรอระแคะ
กันอีก 

ไม่ว่าจะเป็นการฟังเรื่องนินทาว่าร้าย ค�าพูด 
ก่นด่า ค�าพูดหยาบคายเสียหาย ค�าประชดประชัน
ท่ีใครต่อใครจับกลุ่มพูดว่าร้าย หรือการฟังค�าพูดท่ี
ใครอาจจะว่าเราต่อหน้าเพราะโทสะ และโกรธานั้น

จงปรับหูให้อยู่แค่ “ได้ยิน” ก็พอแล้ว ที่ค�า
โบราณว่า เข้าหูซ้าย ทะลุหูขวาไปเลย หรือถ้าเรื่อง
ไม่ดีมากเหลือ ให้เสียงเข้าหูไหน ออกหูนั้นไปเลย 
จะได้ไม่ต้องเก็บความเดือด ความแค้น ความเคือง
เอาไว้ ความอาฆาต ความพยาบาท ความเสียใจจะ
ได้จางลงไปจากใจ 

ในขณะเดียวกัน เรื่องบางเรื่องในชีวิต ควร 
“เปิดหู” ไว้ให้กว้าง ผึ่งหูออกไว้ให้มาก เพื่อเปิด
ประสบการณ์แห่งการ “ฟัง” และเพ่ือให้เกิดการ 
เปิดใจให้กว้างขึ้น 

ไม่ว่าจะเป็นการฟังค�าตักเตือน ค�าติ ค�าชม 
ที่ผู้พูดมุ่งหวังให้เรานั้นดี และดียิ่งขึ้น มิใช่คอยแต่
ปิดหู แล้วเดินหนี ไม่ยอมรับฟังปัญหา เพราะท้าย
ที่สุด.... หนี (ปัญหา) เท่าไร ก็ไม่พ้นต้องกลับเผชิญ 
(ปัญหา) อีกอยู่ดี

สู้กลับมาเปิดหูเพื่อ “ฟังใจ” อย่างตั้งใจ ฟัง
ว่าคู่สนทนาต้องการสื่ออะไร ต้องการสอนอะไร 
ต้องการให้ข้อคิดใด น่าจะดีกว่า 

เพราะยิ่งฟังมากเท่าไหร่ เรายิ่งได้ความคิด 
ได้ปัญญา ได้สาระจากปัญหา ได้ผ่อนหนักเป็นเบา  
สมองจะพร้อมเก็บเรื่องราวดีๆ จากเสียงที่มา
ประทับหูมากขึ้น และจากการเปิดใจ จักได้ปรับ 
ความเข้าใจซึ่งกันและกันได้ด้วย

แบบนี้แหละ.... ที่เรียกว่า วิน วิน และวิน 
(Win-Win) ด้วยกันทั้งหมด

การบ้านเดือนน้ี.... ลองปรับหูตนเองกันดูว่า 
สถานการณ์ไหน เหมาะแก่การ “ฟัง” และเรื่องราว
ใดที่เหมาะแก่การ “ได้ยิน” ..... เพื่อมุ่งหวังการเกิด
ประสบการณ์ใหม่ทางหูให้เพิ่มขึ้นในชีวิตกันนั่นเอง
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เปิดกรุ เรื่องเก่า
อรสา ชาวจีน 

คนเราแม้จะอยู่ใกล้กันวันนี้ แต่อดีตของ
แต่ละคนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง บางคนเดินทาง
ไกล กว่าจะมาอยู่ใกล้กัน เพียงไม่กี่ชั่วโมง หรือ
ไม่กี่วัน ส�าหรับบางคนอาจจะมาเพื่ออยู่ร่วมกัน
ตลอดชีวิต

มสิชันนารีปัจจบัุนและในอดีต เป็นตัวอย่าง
ที่ดีที่มองเห็นได้ แต่ละคนมาจากต่างประเทศ  
ต่างเชือ้ชาต ิและมาอยูใ่นประเทศไทย ได้อทุศิชวิีต
เพื่อหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อ ความศรัทธา  
ต่อพระเป ็นเจ ้าบนแผ่นดินไทย แต่ละคนม ี
เรื่องราวมากมายท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตซึ่งน่าสนใจ
และน่าติดตาม

คุณพ่อปิแอร์ กรางด์ (Pierre GRAND) 
เกิดวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ.1852 ที่แซงต์-ยือ
เลียง-ซัปเตย (แขวงโฮ๊ต-ลัวร์)

เข้าเรียนในบ้านเณรเลก็ท่ีชาร์เตรอส์ เข้าบ้าน
เณรคณะมสิซงัต่างประเทศวนัที ่17 กนัยายน ค.ศ.
1872 รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 10 ตุลาคม 
ค.ศ.1875 ได้รับมอบหมายให้มาเป็นมิสชันนาร ี
ในมิสซังสยาม ออกเดินทางจากกรุงปารีสวันที่ 30 
ธันวาคม ค.ศ.1875

คุณพ่อเริ่มเรียนภาษาไทยจนเข้าใจได้
อย่างรวดเร็ว แม้การออกเสียงในภาษาของ
ตะวันออกจะยากมากก็ตาม เม่ือท่านสามารถ 
พูดและฟังจนเข้าใจแล้ว ประมุขมิสซังได้ส่งไปอยู่
วัดแม่พระลูกประค�า กาลหว่าร์ ในความดูแลของ
คุณพ่อซาลาแด็ง

คุณพ่อกรางด์ แห่งวัดท่าหว้า

บาดแผลจากพวกอั้งยี่
สร้างวัดด้วยหนวด (ค.ศ.1879-1891)

คุณพ่อกรางด์ยังเรียนภาษาจีนอีก 2 ภาษา 
คือ แต้จิ๋ว และฮากกา (จีนแคะ) เพราะจ�าเป็นต้อง
รู้เพื่อท�างานแพร่ธรรม

ท่านสามารถเรียนรู ้และเข ้าใจได้อย่าง
รวดเร็ว

ค.ศ.1877 ได้รับมอบหมายให้ปกครองดูแล
กลุ่มคริสตังที่บางปลาสร้อย ชลบุรี

ค.ศ.1879 ได้รับมอบหมายให้ปกครองดูแล
กลุม่ครสิตงักลุม่ใหญ่ทีบ่างช้าง สมทุรสงคราม ท่าน
ท�างานได้ผลดีและอยู่ที่นี่เป็นเวลา 2 ปี

ค.ศ.1882 คุณพ่อซัลม็องด์มารับหน้าที่
แทน ส่วนคุณพ่อกรางด์ได้รับมอบหมายให้ไปอยู่
วัดที่ห่างไกล ยากล�าบากมากกว่า และมีปัญหา 
ยุ่งยาก เป็นเหมือน “ได้เลื่อนต�าแหน่ง” ตามภาษา
มิสชันนารี

ที่หวายเหนียว ริมแม่น�้าแม่กลอง อยู่ห่าง
จากบางช้างไปทางเหนอื เป็นระยะทางเดนิเรอื 2 วนั  
มีคริสตังใหม่กลุ่มหนึ่งจ�านวน 120 คน ที่นั่น
ต้องการคนหนกัแน่นและผ่านประสบการณ์มาแล้ว 
คุณพ่อกรางด์จึงเป็นผู้ที่เหมาะสม

อาคารไม้ไผ่หลงัหนึง่ยาว 18 เมตร กว้าง 7 เมตร  
ถกูใช้เป็นทีส่อนค�าสอนและเป็นวัด คณุพ่อต้องพกั
อยู่ในอาคารแห่งนี้ รวมทั้งครูค�าสอนด้วย วัดใหม่
แห่งนี้ยังไม่มีอะไรเลย ต้องสร้างใหม่หมดทุกอย่าง 
คุณพ่อลงมือท�างานอย่างกล้าหาญโดยตัง้ความหวัง 
ไว้ว่าต้องท�าให้คนกลบัใจจ�านวนมากทีห่วายเหนยีว
และเขตใกล้เคียง ท�าให้ความกระตือรือร้นของ
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ท่านเพิ่มทวีขึ้น และความหวังของท่านก็เป็นจริง 
มีผู้เตรียมตัวรับศีลล้างบาปจ�านวนมาก ไม่ใช่แค่
ที่หวายเหนียวเท่านั้น แต่ยังมีที่ส�าโรงซึ่งคนที่นี่
อาศัยอยู่ใกล้ป่าที่คนปลูกยาสูบมาถากถางไว้ และ
ที่หนองบัว เชิงเทือกเขาที่แบ่งอาณาจักรสยามและ 
อาณาจักรพม่า ภายในระยะเวลาสองสามปี  
คุณพ่อได้โปรดศีลล้างบาปให้ผู้ใหญ่หลายร้อยคน 
ท่านคาดว่าจะประสบผลส�าเร็จมากกว่านี้อีก แต่
ได้เกิดเร่ืองไม่คาดคิดขึ้น และกลายเป็นปัญหา 
ยุ่งยากส�าหรับท่าน

“พวกหัวหน้าอั้งยี่” (สมาคมลับชาวจีน) ที่
หยุดโฆษณาหาสมาชิกมาหลายปีแล้ว ได้เริ่มลงมือ
รณรงค์หาสมาชิกอีกคร้ัง โดยเสียค่าสมาชิกแค่
คนละ 4 บาท สมาชิกแต่ละคนมีสิทธ์ิลงชื่อใน
บัญชีใหญ่ของสมาคมลับ และได้รับใบรับรองเป็น
สมาชิกของสมาคม ยิ่งกว่านั้นยังมีค�ารับรองว่าจะ 
ได้รับความช่วยเหลือและคุ ้มครองเมื่อถึงคราว
จ�าเป็น

มกีารชกัชวนในหมูช่าวจนี ทกุคนสมัครเป็น
สมาชิก “อั้งยี่” ยกเว้นพวกคริสตัง ในไม่ช้า “พวก
อั้งยี่” คิดว่าตัวเองท�าอะไรก็ได้ แม้จะผิดต่อความ
ยุติธรรม และผิดกฎหมาย คุณพ่อกรางด์เองเกือบ
ตกเป็นเหยื่อคนพวกนี้ เรื่องมีดังนี้

“ชาวจีนที่หนองบัวคนหนึ่งซึ่งมีครอบครัว
แล้วและเพิ่งเป็นคริสตังไม่นาน วันหนึ่งเขาไปพบ
คนต่างศาสนาท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดในหมู่บ้าน เพื่อขอ
บุตรชายคนเล็กของเขาคืน เขาได้ยกให้เป็นบุตร
บุญธรรมของชายคนนี้ก่อนจะเป็นคริสตัง เขา 
ไม่อยากปล่อยให้บุตรชายอยู่ในปกครองของคน
ต่างศาสนาผู้นี้

ในตอนแรกชายคนดังกล่าวไม่ได้ขัดข้อง
อะไร เขาคืนบุตรให้บิดา แต่คร่ึงชั่วโมงหลังจาก
นั้น เกิดเสียงดังในหมู่บ้านคุณพ่อกรางด์ไม่ได้

สนใจเพราะคิดว่าพวกคนต่างศาสนาทะเลาะวิวาท 
กัน ที่จริงครูค�าสอนของท่านถูกฆ่าตาย แต่ 
คุณพ่อยังไม่ทราบ

พอเสยีงอกึทกึเงยีบไปสกั 2-3 นาท ีมคีนมา
พบคุณพ่อที่บ้านพัก และเชญิทา่นออกมานอกหอ้ง
เพื่อขอพูดธุระบางอย่าง คุณพ่อกรางด์มิได้ระแวง
สงสัย จึงลุกขึ้นและตามชายคนนั้นออกไป เมื่อมา
ถึงประตูห้อง ท่านเห็นชาวจีนกลุ่มหนึ่งอยู่ข้างนอก
ถือมีดถือปืน ไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปแล้ว พวกนั้น
มุ่งมาท�าร้ายและต้องการฆ่าท่าน พวกคนร้ายวิ่งกรู
ไปที่คุณพ่อ ดึงหนวดดึงเคราของท่าน ทั้งเตะและ
ต่อยท่านจนกระเด็นออกไปข้างนอก แล้วยังใช้มีด
กรีดท่านเป็นแผลใหญ่สองแผล จากนั้นได้ลาก
ท่านไปจนถึงสนามหญ้าหน้าบ้านคนต่างศาสนาผู้มี
อิทธิพลที่ได้กล่าวมาแล้ว” 

ข้อมูลอ้างอิง
1. ประวัติวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า 

กาญจนบุรี “โอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี”
2. ประวัตกิารเผยแพร่ครสิตศาสนาใน

สยามและลาว, อรสา ชาวจีน แปลและเรียง
เรียงจาก “Etudes et documents 17: 
Siam Laos histoire de la mission” 
เขียนโดย คุณพ่อโรแบรต์ โกสเต, MEP

3 . ชี วประวั ติ บรรดามิ สชันนาร ี
คณะ MEP ค.ศ.1662-1987 เล่ม 1 A-K 
หลักฐานเล่ม V, โดยคุณพ่อวิกตอร์ ลาร์เก, 
MEP (ว. ลาร์เก)

4. ท�าเนยีบวัดคาทอลกิในประเทศไทย 
5. ข้อมูลจากพูดคุยกับพระสงฆ์อาวุโส 

สังฆมณฑลราชบุรีบางองค์
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ฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่อยอแซฟ อินทร์ นารินรักษ์ ค.ศ.1966 ณ วัดพระนามเยซู นาค�า

1. บราเดอร์กมล เสมอพิทักษ์ (เณรใหญ่ปีนัง, คุณพ่อ) 2. คุณสมร จูมค�าตา (เณรใหญ่ปีนัง)  
3. บราเดอร์ตรรกวิทย์ เวียรชัย (เณรใหญ่ปีนัง, คุณพ่อ) 4. คุณพ่อพิชิต ศรีอ่อน  
5. คุณประนอม ศรีอ่อน (เณรใหญ่ปีนัง)  6. คุณพ่อวันดี พรหมสาขา ณ สกลนคร 
7. คุณพ่อค�าจวน ศรีวรกุล  8. คุณพ่ออินทร์ นารินรักษ์  
9. คุณจ�าเนียร วรวัฒน์ชัยพันธ์ (เณรใหญ่ปีนัง)  10. คุณพ่อเสงี่ยม ดีศรีวรกุล  
11. บราเดอร์บันลือ เกียรติธาตรี (เณรใหญ่ปีนัง, คุณพ่อ) 12. คุณพ่อแบร์นารด์ กิลแมง, MEP  
13. คุณพ่อแอนโทนี ทอมส์  14. คุณวิสันต์ ซึมเมฆ (เณรใหญ่ปีนัง) 
15. คุณพ่อไอศวรรย์ จันทร์ลือชัย

ขอขอบคุณ : พระคุณเจ้าหลุยส์ จ�าเนียร  สันติสุขนิรันดร์   ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม  
ภาพและข้อมูลจาก : หนังสือ “อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง : ประวัติ ข้อมูล และการด�าเนินงาน” ค.ศ.2000
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ภาพเคียงคำา
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ ์

“ยามท้อแท้..อย่าท้อถอย”
 ร่วมดีใจในวันอันแสนสุข ยามสนุกอยู่ด้วยช่วยเกื้อหนุน
เมื่อเจ็บไข้เอื้อเฟื้อคอยเจือจุน ยังเปี่ยมบุญใส่ใจพร้อมไมตรี
 ทุกรอยเท้าน้องพี่ที่อุทิศ ทั้งชีวิตงดงามตามวิถี
ด้วยแสงธรรมน�าใจในทางดี หนึ่งชีวีปฏิบัติเพราะศรัทธา
 โลกผืนใหญ่ใบนี้ยังมีรัก ภาระหนักจึงไม่ใช่ปัญหา
หากหัวใจใฝ่ดีมีเมตตา ตามมรรคาแห่งชีวิตคริสตชน
 ถึงระก�าล�าบากหากใจสู้ ยังมีผู้อยู่ใกล้ไม่ขัดสน
จะทุกข์ร้อนเพียงใดให้อดทน ไม่อับจนหนทางอย่างแน่นอน
 มีปัญหาหันหน้าปรึกษาพระ ไม่ลดละเดินตามทุกค�าสอน
ได้รอยยิ้มอิ่มใจในพระพร ตามขั้นตอนแบบอย่างทางพระองค์
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จาก Smallville ถึง Man of Steel

พลังรักของครอบครัวและความหวังของมนุษย์

ซูเปอร์แมนที่ให้ก�าเนิดโดย เจอร์รี่ ซีเกล 
และ โจ ชสูเตอร์ เป็นซเูปอร์ ฮโีร่ขวญัใจคนทัว่โลก 
โดยเฉพาะเด็กผู้ชายต่างมีเขาเป็นแบบอย่าง ฮีโร่
ผู้นี้ก�าเนิดครั้งแรกในแอ็คชั่น คอมิคส์ เมื่อเดือน 
มิถุนายน 1938 หรือ 75 ปีที่แล้ว นอกจากผลิต
เป็นหนงัสือการ์ตนูอย่างต่อเนือ่งจนถงึปัจจบัุนแลว้  
ซูเปอร์แมนยังโลดแล่นทางทีวีท้ังรูปแบบการ์ตูน
และซีรี่ส ์คนแสดง รวมท้ังภาพยนตร์ในโรง  
ที่ยังอยู่ในความทรงจ�าคือซูเปอร์แมนที่รับบทโดย 
คริสโตเฟอร์ รีฟ ใน Superman The Movie 
(1978) งานก�ากับของ ริชาร์ด ดอนเนอร์ ที่ได้ 
มาร์ลอน แบรนโด มาแสดงเป็น จอร์–เอล ล่าสุด
ปี 2006 ก็มี Superman Returns ของผู้ก�ากับ 
ไบรอัน ซิงเกอร์ 

มาถึงซูเปอร์แมนฉบับล่าสุดเลี่ยงไม่มีค�าว่า 
Superman ในชื่อหนัง เหมือนต้องการสื่อถึง
ความแตกต่างของซูเปอร์แมนภาคนี้กับภาคก่อนๆ 
ความน่าสนใจของหนังเร่ิมจากมีชื่อของ คริสโต-
เฟอร์ โนแลน เป็นผู้อ�านวยการสร้างและบทเป็น
ของ เดวิด เอส. โกเยอร์ โดยโนแลนเป็นคนคิด
เรื่องกับโกเยอร์ ซึ่งทั้งคู่คือผู้สร้างความส�าเร็จให้
กับ Batman ไตรภาค แม้ผู้มารับบทซูเปอร์แมน
คนใหม่คือนักแสดงชาวอังกฤษ เฮนรี่ คาวิลล์ จะ
มิใช่ดาราชื่อดัง แต่หนังก็การันตีว่าซูเปอร์แมน

ภาคนี้ไม่ได้ขายแต่งานสร้างยิ่งใหญ่ แอ็คชั่นเร้าใจ 
และสเปเชี่ยล เอ็ฟเฟ็คน่าตื่นตา เพราะหนังมีทีม
นักแสดงที่แข็งแกร่งมาก ทั้งฝ่ายชายคือ รัสเซลล์ 
โครว์, เควิน คอสต์เนอร์, ลอว์เรนซ์ ฟิชเบร์ิน และ
ฝ่ายหญิงได้แก่ ไดแอน เลน และ เอมี่ อดัมส์ 

Man of Steel ผลงานก�ากับของ แซ็ค  
สไนเดอร์ (เจ้าของผลงานที่โดดเด่นด้านภาพและ
การเล่าเรื่องที่สนุกจาก 300 และ Watchmen 
แต่หนังทั้งสองเรื่องมีฉากรุนแรงอยู ่มาก) เล่า
ก�าเนิดของซูเปอร์แมนตั้งแต่บนดาวคริปตัน เม่ือ 
จอร์-เอล (โครว์) ตัดสินใจส่งลูกน้อย คาล-เอล 
มายังโลกมนุษย์ ก่อนดาวจะดับสูญลง เนื่องจาก
ทรัพยากรบนดาวถูกน�ามาใช้จนหมดสิ้น ต่อมา
หนังอธิบายว่า เด็กน้อยคนนี้เป็นเด็กคนแรกใน
รอบหลายร้อยปีที่ถือก�าเนิดโดยธรรมชาติ ไม่ได้
ผ่านขัน้ตอนทางวิทยาศาสตร์เช่นเดก็คนอ่ืนบนดาว  
ที่จะถูกก�าหนดอนาคตมาแล้วว่าโตขึ้นจะให้เป็น
อะไร ฉะนั้นเด็กคนนี้จึงมีเสรีภาพที่จะเลือกทาง
เดินชีวิตของตนเอง นอกจากนี้เรายังได้รับการ
แนะน�าให้รู้จักกับ นายพลซ็อด (ไมเคิล แชนน่อน 
เล่นบทร้ายอีกครั้ง ต่อจากบทต�ารวจกังฉินในหนัง
จักรยานสุดสนุก Premium Rush) คู่ต่อกรกับ 
ซูเปอร์แมน ที่ตามมาล้างผลาญเขาถึงโลกมนุษย์ 

เช่นเดียวกับซีรี่ส์ Smallville ที่เล่าเรื่อง

ดูหนัง
ภูมินทร์  พงษ์ไกรกิตต ิ
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ทารกจากดาวดวงอื่นท่ีมากับยาน
อวกาศขนาดเล็ก ตกลงมากลางทุ่ง
พร้อมกับฝนดาวตก เมื่ออยู่ในโลก
เขามีชื่อว่า คลาร์ก อาศัยอยู ่กับ
ครอบครัวเคนท์ซึ่งเป็นเกษตรกรใน
เมืองชื่อสมอลล์ วิลล์ รัฐแคนซัส 
โดยเริม่เล่าต้ังแต่ช่วงท่ีเขาก�าลงัเรียน
ไฮ สคูล ให้เห็นภาพความรักความ
ผูกพันที่ครอบครัวเคนท์มีต ่อกัน 
แม้คลาร์กจะไม่ใช่ลูกแท้ๆ หรือ 
พูดให้ชัดๆว่า เขาเป็นมนุษย์ต่างดาว  
แต่ทั้งโจนาธานและมาร์ธา ก็รักเขา
ปานดวงใจ เพราะสัมผัสว่าเด็กหนุ่ม
คนนี ้มคีวามคิด ความรู้สึก ความใฝ่ดีในตัว และชอบ
ช่วยเหลือคนอื่น ไม่ต่างจากเด็กทั่วไป พ่อแม่เลี้ยง
จึงท�าทุกวิถีทางที่จะปกปิดความลับของเขา เพราะ 
รูด้ว่ีาถ้าความลับของลูกถกูเปิดเผยออกไป ชวีติของ 
คลาร์กจะไม่ได้พบกับความสงบสุขอีกเลย 

ใน Man of Steel เราได้เห็นความทุกข์
ของคลาร์กตั้งแต่อยู่ชั้นประถม ที่ไม่เข้าใจว่าท�าไม
ตนจึงมีความสามารถพิเศษแตกต่างจากคนอื่น 
เช่นสามารถมองเห็นโครงกระดูกของครูและเพื่อน 
ได้ยินแม้แต่เสียงกระซิบ หรือเมื่อถูกคนอื่นแกล้ง
อยากจะตอบโต้แต่ก็ท�าไม่ได้ แต่ในสถานการณ์
คับขัน เขาเลือกที่จะช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพราะ
เหน็คณุค่าความศักด์ิสทิธิข์องชวีติ แม้การทีค่นอืน่
เหน็พลงัพเิศษของเขาจะมเีรือ่งยุง่ยากตามมากต็าม 
แต่เขาก็ผ่านความสับสนว้าวุ่นใจ ความทุกข์จาก
การถูกรังเกียจเดียดฉันท์มาได้ก็ด้วยความรักจาก
พ่อแม่บนโลกที่ยืนเคียงข้าง เข้าอกเข้าใจและให้
ก�าลังใจเขาเสมอ

ด้านความรักของคลาร์ก ใน Smallville 
เขามอบท้ังหมดของหัวใจให้กบั ลาน่า เพือ่นร่วมชัน้
เรยีน (ใน Man of Steel เราได้เห็นลาน่าตอนเดก็ 
อยู่บนรถโรงเรียน นั่งแถวข้างๆ คลาร์ก จากนั้น
รถยางระเบิดแล้วตกจากสะพานลงแม่น�้า) ขณะที่ 
โคลอี ้เพือ่นสนทิกแ็อบชอบคลาร์กเช่นกนั แต่คลาร์ก 

รักโคลอี้แบบเพื่อน ความลับที่เขามาจากดาวดวง
อืน่และมพีลงัพเิศษเหนอืมนษุย์ กลบัเป็นอปุสรรค
ท�าให้ไม่สมหวังในรัก สร้างความทุกข์ให้เขาอยู่
หลายปี และต่อมาได้พบรักครั้งใหม่กับ ลูว์อิส  
นักข่าวหนังสือพิมพ์ Daily Planet (แม้ลูว์อิส 
ในซีรี่ส์กับในหนังจะมีความเป็นมาและบุคลิกที่ 
แตกต่างกันออกไป) ซึ่งเพลง Superman (It’s 
not Easy) ของวง Five for Fighting ถ่ายทอด
ความยากล�าบากของคลาร์กไว้อย่างน่าฟังว่า ...
I’m only a man in a silly red sheet
Digging for Kryptonite on this one way street
Only a man in a funny red sheet
Looking for special things inside of me
It’s not easy to be me.

ความอยู่ยั่งยืนยงของซูเปอร์แมน น่าจะ
เป็นเพราะเขาเป็นฮีโร่ที่รักครอบครัว คิดถึงคนอื่น
มากกว่าตนเอง และคราวใดทีเ่พือ่นมนษุย์ต้องการ
ความช่วยเหลือ เขาไม่เคยลังเลที่จะยื่นมือออกไป 
ช่วย ทั้งยังต้องเผชิญความขัดแย้งในจิตใจที ่
ไม่สามารถแสดงตวัตนทีแ่ท้จรงิออกมาได้ จนหลาย 
ครั้งต้องสูญเสียมิตรภาพหรือคนรักไป แต่เขา 
ยังเลือกที่จะท�าดีและมีความหวังในหัวใจใฝ่ดีของ
มนุษย์อยู่เสมอ
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ไต่ตามโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว 

ตักเตือนกันด้วยหัวใจ

เมื่อเรามีความในใจที่อยากบอก อยาก 
ตักเตือนใครสักคนหนึ่ง โดยเฉพาะคนที่เรารัก 
ห่วงใย และหวังดี... เราอาจพบกับความล�าบาก
ใจอยู่ไม่น้อยที่จะบอกให้เขารับรู ้ค�าตักเตือน 
ของเรา โดยที่มั่นใจว่าเรากับเขายังคงรักษา 
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วย...

เมื่อย้อนมองประสบการณ์ชีวิตของเรา
เอง... หลายๆ ท่านคงเคยมปีระสบการณ์ทีไ่ด้รบั 
ค�าตักเตือนและยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ 
คนที่ตักเตือนเรา... ไม่ได ้รู ้สึกขัดเคืองใจ 
แต่อย่างใด... เรากลับรู้สึกขอบคุณเขา ซาบซึ้ง
ใจในความห่วงใยที่เขามีต่อเราอีกต่างหาก...  
ส่ิงนี้ท�าให้ผมรู ้สึกอัศจรรย์ใจว่า เขาท�าได้
อย่างไร... ผมหาค�าตอบจากประสบการณ์ของ
ตนเอง และประสบการณ์ของผู้คนรอบข้าง... 

ค�าตอบที่ผมได ้ยินจากผู ้คนหลายๆ  
คนกค็อื... “รู้สกึดีเพราะคนทีเ่ตอืนพดูด้วยความ 
อ่อนโยนกับเราซึ่งเราสัมผัสได้จากน�้าเสียง 
สายตา” ... “ เขาให้ความชัดเจนกับเรา” ...“เขา
บอกเจตนาว่าอยากช่วย อยากเรียนรู้ร่วมกัน
และไม่มีค�าต�าหนิกล่าวโทษเรา” ... “เขาเตรียม
ความพร้อมโดยถามเราว่า เราพร้อมจะรับ 
การตักเตือนจากเขาหรือไม่” ... “เมื่อเขา 
ตักเตือนเราแล้ว เขาถามเราว่าเราคิดอย่างไร 
กับค�าตักเตือนของเขา” ...

การค้นพบทั้งหมดนี้เป็นแรงบันดาลใจ
ให้ผมสนใจฝึกฝนตนเพื่อให้และรับค�าตักเตือน
ด้วยความจริงใจและใส่ใจต่อกันในเหตุการณ์ 
ต่างๆของชีวติ...เพราะผมตระหนกัว่าการตกัเตือน 

หรอืการได้รบัเสยีงสะท้อนจากคนรอบข้างช่วยให้
เราทุกคนเติบโตขึ้น...

เมื่อผมมีโอกาสเรียนรู ้และฝึกปฏิบัติ 
กับ ดร.มิกิ คาชตาน (Miki Kashtan)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารอย่างไร้ความรุนแรง 
(Nonviolent Communication) ดร.มิกิให้
เราฝึกปฏิบัติตามแนวทางส�าหรับการตักเตือน
หรือการให้เสียงสะท้อน(Feedback) โดย
เน้นหัวใจส�าคัญท้ังหมด 6 ประการเริ่มจาก 
สิ่งที่ส�าคัญที่สุด 2 ประการคือ

• การให ้ข ้อสังเกตท่ีชัดเจน เฉพาะ
เจาะจง จะช่วยให้คนท่ีรบัค�าตักเตือนรูส้กึง่ายต่อ 
ความเข้าใจ โดยไม่รู ้สึกว ่าได้รับค�าต�าหนิ  
กล่าวโทษ อาทิ การบอกเขาว่าเราได้ยินเขาพูด 
หรือเห็นเขาท�าอะไร

• ความตั้งใจในส่วนลึกของเราที่อยาก
ช่วย สิ่งนี้มีพลังและมีส�าคัญมาก เพราะช่วย
ให้คนที่รับค�าตักเตือนสัมผัสได้ และเปิดใจรับ
พิจารณาสิ่งที่เราอยากบอกเขา

นอกนั้นมีเพิ่มเติมอีก 4 ประการคือ

• การให้โอกาสเตรียมตัวเตรียมใจก่อน
เพือ่ช่วยให้คนท่ีเราจะตักเตือนมคีวามพร้อมและ
เต็มใจรับค�าตักเตือน เช่น การบอกเขาว่า เรามี
เรือ่งส�าคญัอยากคยุกบัเขา เขาพร้อมจะรบัฟังสกั 
15 นาทีไหม

• บอกถึงสิ่ งส� าคัญของการตักเตือน 
ครั้งนี้ว่าส�าคัญอย่างไรเพราะอะไรเราจึงบอกเขา 
เช่น เพื่อความราบรื่นในความสัมพันธ์ เพื่อการ
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เรียนรู้ร่วมกัน หรือมีเป้าหมาย มีความต้องการ
บางอย่างร่วมกัน

• การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมมีความ 
ร่วมมือกัน โดยให้ความสนใจผลกระทบของ 
การตักเตือนของเราที่มีต่อเขาและสนใจฟัง 
ส่ิงส�าคัญของเขาด้วยอาทิ เมื่อบอกสิ่งท่ีเรา 
อยากตักเตือนหรือสะท้อนแล้ว เราอาจถาม 
เขาว่า เขารู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เราบอกเขา...  
และฟังเขาว่าอะไรเป็นสิ่งที่ส�าคัญส�าหรับเขา

• การให้ค�าแนะน�าทีช่ดัเจน เฉพาะเจาะจง 
เพื่อให้โอกาสเขาเลือกให้ความร่วมมือในสิ่งที่ 
เขาท�าได้เปิดโอกาสและให้อิสระที่จะปฏิเสธ 
ค�าแนะน�าของเราได้พร้อมกับให้โอกาสเขาเสนอ
วิธีการอื่นๆ ที่เขายินดีท�า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการวางแผนปฏิบัติร่วมกัน

ดร.มกิใิห้ข้อสงัเกตว่าหลายครัง้ ผูค้นบอก
ว่าเขาอยากตักเตือนคนอื่น โดยบอกว่าเขารู้สึก
ไม่พอใจบางอย่างกับคนๆ นั้นการบอกความ 
ไม่พอใจเช่นนีไ้ม่ใช่การตกัเตอืนหรือการให้เสยีง
สะท้อน(Feedback)... การตระหนกัรูใ้นความ
แตกต่างของสองสิ่งนี้ ช่วยให้เราตั้งหลักและ
เลือกได้ว่า เราอยากสื่อสารความไม่พอใจหรือ
อยากให้ค�าตักเตือนกันแน่ และเราหวังผลอะไร
จากการพูดคุยกับเขา...

===========================

ส�าหรบัการรบัค�าตกัเตอืนหรอืการรบัเสยีง
สะท้อนนั้น ดร.มิกิ คาชตาน ให้แนวทาง 4 
ประการดังนี้

• ถ้าเรารู้สึกไม่ม่ันใจว่าเขาอยากช่วย...
เราได้ยินค�าวิจารณ์ ค�าตัดสิน ต�าหนิ กล่าวโทษ  

เราสามารถรับมือได้โดยท�างานกับโลกภายใน
ของตัวเรา (Inner work)โดยต้ังความต้ังใจ 
ของเรา เช่น ตั้งใจรับฟังเพื่อเป็นโอกาสในการ
เรียนรู ้ เติบโต นอกนั้นเราสามารถเพิ่มการ
ยอมรับตนเองได้ ซึ่งจะช่วยให้เราไม่ถูกท�าร้าย
จากค�าวิจารณ์นั้น และเราสามารถเลือกได้ว่า
อะไรเป็นสิ่งที่อยากน�ามาพิจารณาปรับปรุงตน 
หรืออะไรไม่ได้ช่วยให้การปรับปรุงตน เราก็
สามารถปล่อยวางไปได้... การฝึกฝนตนเอง 
เช่นนี ้เราสามารถท�าได้ตลอดเวลา ไม่เฉพาะเวลา
เราพบค�าวิจารณ์ ตัดสิน กล่าวโทษ

• ถ้ามคีนมาตักเตือนทันทีทันใด... โดยท่ี
เราไม่ได้ตั้งตัวหรือตั้งตัวไม่ติด...เราอาจบอกเขา
ว่า “ฉันอยากฟังสิ่งที่เธออยากพูดกับฉันในตอน
ที่ใจฉันพร้อมนะ ขอเวลาอีก 15 นาทีค่อยคุย
กันได้ไหม(หรืออาจคุยกันวันพรุ่งนี้ได้ไหม)”ซึ่ง
เป็นการสื่อสารว่าเรายินดีที่จะรับฟัง เรามีความ
เคารพเขาด้วย และเราขอเป็นช่วงเวลาทีเ่ราพร้อม
ด้วย

• คนท่ีตักเตือนเราโดยไม่ได้ให้ข้อสงัเกต
เฉพาะเจาะจง... ซึ่งท�าให้เราเกิดความสับสน งง 
หรือไม่เข้าใจเราสามารถบอกเขาในท�านองว่า 
“ฉันอยากเข้าใจ อยากร่วมมือกับเธอเพื่อรับสิ่ง
นี้นะ...เธอช่วยยกตัวอย่างให้ฉันสัก 1-2 เรื่อง
จะได้ไหม ฉันจะได้เข้าใจชัดเจนมากขึ้น”

• ถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับเขา 
เราอาจพูดว่า “ที่เธอมาพูดกับฉันเพราะสิ่งนี้
ส�าคัญส�าหรับเธอ...... ใช่ไหม”หลังจากนั้นเราจะ
ทราบว่าจะพูดคุยต่ออย่างไรหรือจะหาค�าแนะน�า
ที่เฉพาะเจาะจงต่อไป

ถ้าเราไม่รู้ว่าสิ่งท่ีเขาพูดนั้นมีความส�าคัญ
ส�าหรับเขาอย่างไร เราอาจถามเขาว่า “ช่วยบอก
ฉันหน่อยได้ไหมว่า เพราะอะไรสิ่งนี้จึงส�าคัญ
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ส�าหรับเธอ”เราจะพอทราบได้ว่าจะคุยต่อไป
อย่างไร การหาค�าแนะน�าอาจท�าได้โดยบอกเขาว่า 
“แล้วเธอมีข้อเสนอแนะอะไรให้กับฉันบ้างไหม” 
การรับมือเช่นนี้ จะช่วยให้เกิดความร่วมมือ 
กันแทนการต่อสู้หรือต่อต้านกัน

ในขณะเดียวกัน เราอาจบอกสิ่งส�าคัญ
ส�าหรับตัวเราให้เขารับรู้ด้วยก็ได้(เราอาจสังเกต
ได้ว่าเป็นช่วงเวลานั้นเหมาะสมหรือไม่ที่จะบอก
เขา) เช่น“คุณพร้อมฟังมุมมองของฉันในเรื่องนี ้
ไหม”ถ้าเขาบอกว่าไม่อยากฟังเรา... เราก็คงไม่มี 
อะไรท่ีจะท�าได้ในขณะนั้น... นอกจากจะรักษา 
ความสัมพันธ์กับเขาซึ่งจะมีผลในระยะยาว...  
หรือคงความสัมพันธ์ในระดับที่ เรารับได้...  
หรือถือโอกาสเป็นการฝึกฝนทางจิตวิญญาณ
ของเรา... 

เป็นอย่างไรบ้างครับกับแนวทางการให้
และรับการตักเตือน ผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์
ช ่วยให้ทุกท่านมีทางเลือกเพิ่มเติมเพื่อท่าน 
จะได้ตักเตือนกันด้วยหัวใจ ตักเตือนกันด้วย
ความตั้งใจที่จะเปิดใจบอกความจริงในหัวใจ
ของเราควบคู่ไปกับความใส่ใจที่เรามีต่อเขา...  
ให้ความส�าคัญทั้งคู่ไปพร้อมๆ กัน...

ขอพระเยซูเจ้าอวยพรทุกท่านและทุกคน 
ในครอบครัวของทุกท่านให้มีความสุขสันติ
ภายในหัวใจ และขอแม่พระอยู่เคียงข้างท่าน 
ช่วยวิงวอนเพือ่สิง่ทีม่คีวามหมายต่อชวีติของท่าน
ผู้อ่านทุกท่านนะครับ

----------------------------------

1) เชิญชมเว็บไซต์บ้านใส่ใจ www.carefor.
org เพื่อชีวิต ความรัก มิตรภาพ ก�าลังใจ 
สื่อสารอย่างสันติ ปันน�้าใจ ถามตอบปัญหาชีวิต  
บ้านใส่ใจบนเฟซบุ๊ค www.facebook.com/
carefor.org

2) ขอเชิญท่านที่สนใจเรียนรู้และฝึกฝนทักษะ“ 
การเป็นคนกลางด้วยหัวใจ : เป็นคนกลางเพื่อ
สร้างสันติ แก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
ในชวีติ ครอบครวั ทีท่�างาน และชมุชน” (ขัน้ต้น) 
ในวันที่ 19-22 สิงหาคม 2556 ติดต่อและ 
สมัครได ้ที่ศูนย ์นักบวชหญิง สามพราน  
โทร. 0-2429-0367
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ผมนายโยธิน ตางาม ชื่อเล่นทีม เกิดใน
ครอบครวัทีมี่แม่เป็นคริสตชน ส่วนพ่อตอนแรกเป็น
พุทธแล้วมาเรียนค�าสอนและรับศีลล้างบาปทีหลัง 
แม่ให้ผมรบัศลีล้างบาปตัง้แต่เดก็ๆ และเรยีนอยูใ่น
โรงเรยีนเซนต์กาเบรียล (จ.เพชรบรูณ์) จนถงึชัน้ป.6 
ตลอดเวลาทีเ่รยีนอยูท่ีน่ัน้กไ็ด้มโีอกาสเรยีนค�าสอน
อย่างสม�่าเสมอทั้งกับครูค�าสอน และบราเดอร์ที่มา
สอนในช่วงซัมเมอร์ มีโอกาสได้ช่วยมิสซาฯ อ่าน
บทอ่าน และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวัดตลอดเวลา  
จนกระทั่งมีความคุ้นเคยกับคุณพ่อเจ้าวัด (คุณพ่อ 
อภิเดช สุภาจักร ์) จนอยากที่จะใช้ชีวิตตาม 
แบบอย่างของท่าน จงึมคีวามสนใจทีจ่ะเข้าบ้านเณร 
ดังนั้นผมจึงตัดสินใจเข้าบ้านเณรตั้งแต่ชั้น ม.1 ที่ 
สามเณราลัยจอห์นปอล จ.นครสวรรค์ และเป็น
หัวหน้าชั้นปีมาเกือบตลอด จนกระทั่งจบม.6 เป็น 
ครูเณรอยู่เกือบ 1 ปี และก็ได้รับความไว้ใจจาก
คุณพ่ออธิการ (คุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ)  
ให้เป็นครูเณรใหญ่ ซึ่งในช่วงนั้นถือว่าเป็นช่วงที่
มีความสับสนในเรื่องของกระแสเรียกของตัวเอง 
อย่างมากพอสมควร แต่ในขณะเดียวกันนั้นเอง
ผมก็ไม่ได้คิดที่จะถอดใจไปซะเลย แต่ตรงกันข้าม 
ผมก็ได้พยายามที่จะท�าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มที่ เพื่อจะค้นพบตัวเอง จนในที่สุดก็รู้ว่า 
ยงัมอีกีหลายวธีิในการจะท�าหน้าท่ีรับใช้ และช่วยเหลอื
สังคม จึงตัดสินใจออกมาเรียนต ่อในระดับ
อุดมศึกษา 

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ เยาวชน  
ในคอลัมน์ “เยาวชนของเรา”  
ฉบับนี้ ขอแนะนำาน้อง “ทีม”  

นายโยธิน ตางาม อีกหนึ่งจากผู้แทน
เยาวชนสังฆมณฑลนครสวรรค์  

ที่ได้รับทุนสนับสนุนให้เข้าร่วมงาน 
วันเยาวชนโลก ครั้งที่ 28  

ที่ประเทศบราซิล

ปัจจุบันก�าลัง
ศึกษาอยู ่ที่มหา-
วิทยาลัยนเรศวร 
จ.พิษณุโลก คณะ
สังคมศาสตร์ สาขา
พัฒนาสังคมในชั้น
ปีที่ 3

กิจกรรมเยาวชน
ที่ท่านได้รับมอบ- 
หมาย/ดูแล
- ประธานเยาวชนเขต 2 สังฆมณฑลนครสวรรค์
- ประธานชมรม NU Catholic ม.นเรศวร
เหตผุลของการได้รบัเลอืกเป็นผูแ้ทนจากสงัฆมณฑล

สิ่งที่ท�าให้ผมได้รับเลือกให้มาเป็นตัวแทน
นั้น ส่วนตัวคิดว่าน่าจะมาจากการที่ในช่วงการเป็น
เณร เพราะบ้านเณรได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ  มากมาย 
เกี่ยวกับเยาวชน ซึ่งหลาย ๆ ครั้งผมก็ได้มีส่วนใน
การรับผิดชอบในกิจกรรมเหล่านั้นด้วยท�าให้เป็นที่
รู้จักของบรรดาเยาวชนในสังฆมณฑลค่อนข้างมาก 
เลยคิดว่าในส่วนนี้เองที่ท�าให้เพื่อน ๆ เยาวชนให้
โอกาสกับผมในการเป็นตัวแทนไปร่วมกิจกรรม
เยาวชนโลก
เมื่อกลับจาก WYD จะช่วยงานเยาวชนของ 
สังฆมณฑลอย่างไรบ้าง

ส่ิงแรกที่ตั้งใจไว้คือจะท�าอย่างไรให้เยาวชน
ของเราสามารถแสดงพลังที่แต่ละคนล้วนมีอยู่แล้ว
ในตัวออกมาให้ได้มากที่สุด และสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ  
ให้กับวัดให้กับชุมชนของเขามากที่สุด จากนั้นก็คิด
ต่อไปว่าจะท�าอย่างไรให้เยาวชนที่พวกเขาสามารถ
จะรวมกลุ่มกันได้ในแต่ละวัดแล้วนั้น ให้สามารถ
พัฒนาต่อยอดไปสู่น้อง ๆ   ที่จะก้าวมาเป็นเยาวชน
ในรุ่นต่อ ๆ  ไปได้แบบไม่รู้จบ ทั้งนี้ผมยังเชื่อว่า
บุคคลที่ก้าวพ้นจากการเป็นเยาวชนไปแล้วนั้น จะ
สามารถเป็นก�าลังช่วยเหลือพระศาสนจักรในด้าน
ต่อ ๆ ไปได้อีก และวัฏจักรนี้ จะช่วยหล่อเลี้ยง
ให้พระศาสนจักรเติบโต และเผยแพร่ไปยังพ่ีน้อง 
ต่างศาสนาได้อย่างแน่นอนในอนาคต

เยาวชนของเรา
ศิษย์พระคริสต ์
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โครงการอาหารกลางวัน : มื้อเที่ยงนี้...พี่เลี้ยงน้อง

 “อ�ห�ร” เป็นปัจจัยหลัก 1 ใน 4 ที่จำ�เป็นต่อก�รดำ�รงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งจะข�ด 

เสียมิได้ โครงก�ร “มื้อเที่ยงนี้...พี่เลี้ยงน้อง” เพื่อช่วยเหลือเด็กโดยเฉพ�ะกลุ่มเด็ก ศูนย์

พัฒน�เด็กเล็กชุมชนวัดมห�วงษ์ - มูลนิธิฟอร์เด็ก 6 มีเด็กในคว�มอุปก�ระอ�ยุระหว่�ง 

2.5-6 ขวบ กว่� 200 คน เด็กส่วนใหญ่ม�จ�กครอบครัวที่มีฐ�นะย�กจน ถูกทอดทิ้ง บ้�ง

กำ�พร้� อ�ศัยอยู่ในชุมชนแออัด/สลัม หล�ยคนน้ำ�หนักและส่วนสูงต่ำ�กว่�เกณฑ์ม�ตรฐ�น 

ข�ดส�รอ�ห�รและมีพัฒน�ก�รไม่เหม�ะสมกับต�มวัย อนึ่งสถ�นรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้ ได้รับ

เงินอุดหนุนจ�กภ�ครัฐเพื่อโครงก�รอ�ห�รกล�งวัน เพียงปีละ 20,000 บ�ท และอัตร�ครู

พี่เลี้ยง 1 อัตร� เพื่อช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้เท่�นั้น อนึ่งมูลนิธิฯ จะมีค่�ใช้จ่�ยเพื่อบริห�รและ

บริก�รเด็กด้อยโอก�สของศูนย์แห่งนี้ เฉลี่ยเดือนละ 200,000 บ�ทเศษ 

 เพียงบริจ�คเงินจำ�นวน 2,000 บ�ท ท่�นจะส�ม�รถเลี้ยงอ�ห�ร แก่เด็กได้ถึง

จำ�นวน 200 ร�ย เด็กจะได้รับส�รอ�ห�รที่ถูกหลักอน�มัยเหม�ะสมกับวัย ได้เรียนรู้อ�ห�ร

ของแต่ละมื้อ โดยท่�นส�ม�รถช่วยเหลือในน�มบุคคลหรือนิติบุคคล เนื่องในโอก�สต่�ง 

ๆ เช่น วันเกิด วันครบรอบสถ�ปน�หน่วยง�น วันบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม วันทำ�บุญ 

กิจกรรม CSR. ต้องก�รเลี้ยงอ�ห�รน้องๆ ที่มีวันคล้�ยวันเกิดประจำ�เดือน (เดือนละ 1 

ครั้ง/12 ครั้งต่อปี) เป็นต้น มูลนิธิฯไม่สนับสนุนให้ผู้อุปก�ระคุณ ทำ�อ�ห�รหรือนำ�อ�ห�ร

ม�เลี้ยงเด็กเอง ก�รที่เด็กกินอิ่มจนเหลือทิ้งเกินคว�มต้องก�ร เกิดก�รเปรียบเทียบและมี

ท�งเลือกอย่�งไม่เหม�ะสม ไม่เป็นคว�มประสงค์ของมูลนิธิฯ ห�กมีเงินเพิ่มท�งมูลนิธิฯ 

จะจัดก�ร ด้วยก�รเพิ่มจำ�นวนมื้ออ�ห�รในวันถัดไป หรือก�รสมทบทุนอ�ห�รเพื่ออน�คต

 ดุจหนึ่ง “ลูกเขา...เราเลี้ยง” น้ำ�ใจจ�กท่�นส�ม�รถช่วยให้ผู้ปกครองลดคว�ม

วิตกเกี่ยวกับบุตรหล�นระหว่�งวัน ทำ�ให้ตนเองส�ม�รถประกอบอ�ชีพ ทำ�ม�ห�เลี้ยงชีพ

ได้อย่�งมีคว�มสุขและมีประสิทธิภ�พสูงสุด บุตรหล�นจะไม่ได้ถูกทอดทิ้งอยู่ต�มลำ�พัง 

เสี่ยงต่อภัยอันตร�ยต่�งๆ เด็กจะได้ก�รดูแลด้วยคว�มรักและคว�มอบอุ่น อิ่มท้อง ทำ�ให้

ครอบครัวของผู้ทุกข์ย�กมีคว�มเข้มแข็งขึ้นและช่วยลดระดับปัญห�ของเด็กในสังคมไทย

ได้ระดับหนึ่งคว�มร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อก�รพัฒน�เด็ก 

และแบ่งปันคว�มอิ่ม เพื่อให้เด็กมีคว�มเจริญเติบโต อย่�งมีพัฒน�ก�รในทุกด้�น คือ ด้�น

ร่�งก�ย ด้�นอ�รมณ์-จิตใจและสังคม และด้�นสติปัญญ� เงินบริจ�ค-สิ่งของทุกชิ้น และ/

หรืออ�ห�รทุกจ�น มีคุณค่�อย่�งยิ่งต่อก�รดำ�เนินง�นต�มภ�รกิจและเพื่อประโยชน์สูงสุด

แก่เด็ก

 มลูนิธิฯ ใคร่ขอเชิญชวนใหท่้�นผูม้จิีตศรัทธ� รว่มดว้ยชว่ยเหลอื โครงก�รอ�ห�ร 

กล�งวัน : มื้อเที่ยงนี้...พี่เลี้ยงน้อง เพียง 2,000 บ�ท หรือ โครงก�รนม...เพื่อน้องที่ร้องหิว  

กองทุนละ 500 บ�ท ก�รอุปก�ระเด็กให้มีอน�คตช่วยเหลือเดือนละ 900 บ�ท หรือสมทบทุนต�มแต่เห็นสมควร สนใจติดต่อ

สอบถ�มและร่วมแบ่งปันได้ที่ มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) 1035/7-10 ถ.ศรีนครินทร์ 35 

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0-2721-2983 E-mail : fordecjulie@hotmail.com   หรือ 

โอนเงินบริจ�ค ผ่�นบัญชีออมทรัพย์ 

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซีคอนสแควร์ เลขที่ 232-0-29388-5 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศรีนครินทร์-อ่อนนุช เลขที่ 104-2-08068-0

 หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส - เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา (นาม ฟอร์เด็ก)

 ห�กโอนเงินบริจ�คแล้ว กรุณ�แจ้งให้มูลนิธิฯ ทร�บด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง ทั้งนี้เพื่อออกใบเสร็จรับเงินบริจ�ค และ

ท่�นส�ม�รถนำ�ไปหักลดหย่อนภ�ษีเงินได้ประจำ�ปีต่อไป 
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เวลาหมุนกลับมาที่เก่า

 •  เมื่อถึงอีกวัยหนึ่งของเล่นเหล่านั้น 
กลับเป็นของมีค่า มิใช่เพราะเราจะเล่น
แต่เพราะมันมีประวัติศาสตร์ที่น่าจดจ�า 
ของมวลมนุษยชาติ ที่มีเราอยู่ในนั้น 
ซึ่งแม่หยั่งรู้แต่เรามองไม่เห็น
 • เวลาหมุนกลับมาที่เก่าด้วยหัวใจใหม่ 
ถ้าโลกนี้มีคนเห็นค่าหนูน้อยอย่างที่แม่ท�า
บางทีเราอาจไม่ต้องกระเสือกกระสน  
เฝ้าดั้นด้นเก็บรวบรวม
ตัวตนของเราอันเป็นของมีค่า 
ที่ครั้งหนึ่งเราโยนทิ้งไปในชีวิตอย่างโง่เขลา.

 17 ก.ค. 2013
ภาพ;ค�า: พงศ์ ประมวล

 • ปัญญาจารย์กล่าวว่า 
“มีวาระส�าหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์
...มีวาระแสวงหาและวาระท�าหาย
วาระเก็บรักษาไว้และวาระโยนทิ้งไป
วาระฉีกขาดและวาระเย็บ 
วาระนิ่งเงียบและวาระพูด(ปญจ 3:1,5-7) 
 • เมื่อพ้นวัยเด็กเราโยนของเล่นเก่าๆ ทิ้ง
เพราะไม่มีความหมายส�าหรับเราอีกแล้ว
มีแต่คุณแม่ที่หวงแหนหนูน้อยอย่างเรา 
ท่านเก็บทุกตัวไว้ในตู้นานนับสิบปี
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สโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋องและชาวคณะ 

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี

จูเนียร์ โฟโต้

1 2 3น้องวิรุฬห์  ชูเกียรติวนา
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
สามพราน

ด.ญ.นภัสสร  หาญณรงค์
โรงเรียนชุมชนประทาย 
จ.นครราชสีมา

ด.ญ.กัลยาณี  เราะหมัด
โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา 
สาธุประดิษฐ์ 34

“ยิ้มของน้องแคลร์&น้องอลิส”
จากอาม่า

“ยิ้มรับวันใสๆ ของน้องข้าวปู้น”
จากแม่ขวัญ
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ชวนน้องคุย

สวัสดีครับน้องๆ เด็กๆ และมวลสมาชิก
สโมสรฯ ที่น่ารักทุกคน ก่อนอื่นหมด พี่ป๋อง ขอ
ขอบพระคุณอย่างสูง ส�าหรับคณะผู้ใหญ่ และ
คุณครูของโรงเรียนต่างๆ อาทิ ร.ร.พุฒิชัยวิทยา 
จ.ชยัภมู ิร.ร.ยอแซฟอปุถมัภ์ จ.นครปฐม ร.ร.อุดม
วทิยา จ.ราชบรุ ีร.ร.ชมุชนประทาย ร.ร.บ้านหนอง-
พลวง ร.ร.เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา จ.นครราชสีมา 
ร.ร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย และร.ร.สารสาสน์พัฒนา 
สาธฯุ ทีใ่ห้การสนบัสนนุน้องๆ เดก็นกัเรยีนในการ
ร่วมกิจกรรมกับสโมสรอุดมศานต์อย่างสม�่าเสมอ 
ขอขอบพระคุณมากๆ ครับผม 

พ่ีป๋องขอเชิญชวนน้องๆ เด็กๆ ได้ร่วม
ส่งภาพถ่ายที่มีรอยยิ้มในคอลัมน์ “จูเนียร์โฟโต้  
2013”... แล้วอย่าลืม!!! เราแต่ละคนช่วยกัน
ส่งรอยยิ้มและก�าลังใจให้แก่กันและกัน... และ
น้องๆ คนไหนที่สนใจสมัคร “สมาชิกใหม่”  
ก็ รีบ เขียนสมัครกัน เข ้ ามาได ้ เลย นะครับ  
“สมัครฟรี” ครับผม บ๊ายบาย...สวัสดีครับ

น้องโชติกา น้องปิ่นมนัส น้องพัชฎาพร น้องสุริยา น้องวุฒิพงษ์ น้องรัตติ น้องศิลดา *โรงเรียนยอแซฟ
อปุถมัภ์ น้องฤทธเิดช น้องณฐันนท์ น้องศกัดิร์ะบลิ น้องสเุทพ น้องธรีพงศ์ น้องวาสติา น้องณฏัฐ์นลนิ น้องจริสฏิฐ์  
น้องกรกนก น้องอัญชิสา น้องวรกฤต *โรงเรียนสาสน์พัฒนา น้องณัชชา น้องพีรณัฐ น้องวราคณา น้องชัญญานุช  
น้องชตุมิณฑน์ น้องชาลติา  น้องยพุารตัน์ น้องกนกรกัษ์ น้องณฐัรกิานต์  น้องเปรมฤทยั น้องมทุติา น้องธนวรรณ  
น้องสุทธิชัย น้องวะรด น้องเบญจวรรณ น้องวนิดา น้องพิมศรี น้องบุศญภัทร น้องธนกฤต น้องกัญญาณัฐ  
น้องปัทมพร น้องปิยฉัตร น้องจิตมินตรา น้องชนกชนม์  น้องสุพัตรา น้องสุธามาศ น้องกัญญานัฐ น้องอภิ
ชญา น้องพิชญ์สินี น้องมัชฌิมา น้องวรานุช *โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย น้องสาวินี น้องภัณฑิรา น้องอันดา  
น้องแพตรี น้องกิดาการ น้องกัลยกร น้องภาณิชา น้องนันท์นภัส  น้องวริษฐา น้องมิญชญา น้องเปี่ยมขวัญ  
น้องเมลินดา น้องณัฏฐณิชา น้องตรีชยา น้องปณาลี น้องเกรซ น้องมาลินณรเร้า น้องพอดี  น้องกาญา  
น้องสิริภา น้องภัทร น้องปาล์มมี่ น้องจิดา น้องนันทิกานต์ น้องพิชชาภรณ์ น้องพลอยปภัส และน้องภัสสร

*รางวัลชม
เชย*

จูเนียร์โฟโต้ โครงการ 2013

น้องๆ คนไหนมีภาพสวยๆ ก็รีบส่งภาพ “ยิ้ม...ยิ้ม...

ยิ้ม...” เข้ามาร่วมสนุกกับทางสโมสรอุดมศ
านต์ได้เลย เอาแบบ

เห็นรอยยิ้มชัดๆ นะครับ

พี่ป๋อง ขอขอบคุณอีกครั้งที่บรรดาคุณพ่อ คุณแม่ ผู้

ปกครอง และน้องๆ คอยสนับสนุนกิจกรร
มนี้ ขอแสดงความ

ชืน่ชมมา ณ โอกาสนีด้้วยครบั และขอเชิญชวนให้ส่งภาพ “ยิม้...

ยิ้ม...ยิ้ม...” ในปี 2013 เข้ามาร่วมกันอีกน
ะครับ...

เมือ่ส่งภาพมาร่วมสนกุ อย่าลมืเขยีนชือ่ ทีอ่
ยู ่และตัง้ชือ่

ภาพมาด้วยก็จะดีมากครับ

ส่งมาที่ พี่ป๋อง สโมสรอุดมศานต์ ชั้น 8 

อาคารเลขที ่122/11 ซ.นาคสุวรรณ (นนทร ี14) ถ.นนทรี 

ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 10120   หร
ือส่งทาง E-mail: 

udomsarn@gmail.com นะครับ

ยิ้ม...ยิ้ม...ยิ้ม...
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เก็บมาเล่า - เอามาฝาก
Children 

เด็กกับสื่อ

 พี่ป๋องและทีมสื่อมวลชนคาทอลิกฯ ยังคง 
หนักแน่นในคติพจน์ท่ีว่า “เลือกส่ือที่ดีไว้ในบ้าน 
เหมอืนให้ลกูหลานทานอาหารปลอดสารพษิ”...ปัจจบุนั
เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเราไม่อาจปฏิเสธความส�าคัญ
ของ “สื่อ” เพราะสื่อมีบทบาทในการสื่อสาร และเรารู้
ว่า สื่อมีความจ�าเป็นส�าหรับชีวิตคนยุคใหม่ ซึ่งทุกวัน
นี้ สื่อ มาในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี 
สมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารต่อสังคม 
ท�าให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป สื่อกลายเป็น 
ส่ิงจ�าเป็นท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยง สื่อเข้าถึงผู้บริโภคด้วย
ความสะดวกรวดเร็ว และน�าเสนอด้วยวิธีอันแยบยล 
จนผู้บริโภคอย่างน้องๆ เด็กๆ เยาวชน (วัยรุ่น)  
อาจไม่ทันล่วงรู้ “รู้ไม่เท่าทันสื่อ” 
 พีป๋่องเห็นมกีารท�าโพล์ส�ารวจการใช้ชวิีตของ
เด็กและเยาวชน เรื่อง “ชีวิตไซเบอร์” และพบว่า เด็ก 
60% มีโทรศัพท์มือถือใช้ และ 48% บอกว่าโทรศัพท์
มอืถอืเป็นสิง่ทีข่าดไม่ได้ และยังพบอกีว่า เดก็ 40% ใช้
อินเทอร์เน็ต เพื่อความบันเทิงมากกว่าหาความรู้ ชอบ
เล่นเกมส์ในคอมพวิเตอร์ แน่นอนมเีร่ืองค่าใช้จ่ายตาม
มา... พี่ป๋องเห็นแล้วเป็นห่วงน้องๆ เด็กๆ และโพล์ยัง
ชี้ให้เห็นว่า มีเด็กไทยจ�านวนมากที่รู้ไม่ทันสื่อ และยึด 
ตดิกบัการบรโิภคสินค้าต่างๆ ติดห้าง ติดหรู ติดสนิค้า 
ยี่ห้อดังๆ นี่เป็นเพราะแรงยั่วยุจากสื่อที่ดึงดูดน้องๆ 
เด็กๆ ให้ติดกับดักเกิดการบริโภคอย่างรุนแรง แสดง 
ว่า สื่อนั้นได้ชักน�าน้องๆ เด็กๆ ไปในทิศทางที่ 
ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และไม่ดี
 มีหลายคนติดกับดักของสื่อในเรื่องของ 
ความฟุ่มเฟือย เกินความจ�าเป็น บางคนสนใจ ยึดติด
กบัสือ่ออนไลน์มากขึน้ ติดต่อค้นหาเพือ่นในโลกเสมือน
จริง หาความสุขที่เต็มไปด้วยสื่อสารพัดชนิด ที่มีทั้ง  
“สื่อดี - สื่อร้าย” สื่อมันพร้อมจะชักจูงน้องๆ เด็กๆ  
ที่รู้ไม่เท่าทันสื่อ เพราะบางคนขาดภูมิคุ้มกัน มีความ
อ่อนแอทางจิตใจ ไร้หลกัยึดพึง่พงิ ซ่ึงอาจจะให้เสยีคน 
ความประพฤติเสีย หรือเสียอนาคตได้โดยง่าย

 ทกุวนันี ้“สือ่” มุง่ทีเ่ดก็ๆ และเยาวชน (วยัรุน่)  
เป็นเป้าหมายการค้าของเขา เพราะคนกลุม่นีมี้จุดอ่อน...  
พ่อแม่รักลูก ลูกอยากเล่น อยากกิน อยากได้ อยาก
ม.ี.. พ่อแม่กใ็จอ่อน สือ่รูว่้านีค้อืจดุอ่อนกจ็ะเข้าตรงจดุ
นี้... อย่าลืม! สื่อเป็นธุรกิจที่ต้องท�าก�าไร ทุกรายการมี
โฆษณา รายการที่เป็นสาระความรู้ หรือแม้แต่รายการ
เด็กๆ สื่อก็ยังส่งเสริมการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย “ยิ่ง
บริโภคมาก สื่อยิ่งก�าไรมาก”
 พี่ป๋องคิดว่า การแก้ปัญหา หลีกเลี่ยง หรือ 
ไม่เสี่ยงกับปัญหา ท�าได้โดยที่น้องๆ เด็กๆ จะต้อง  
“รู้เท่าทันสื่อ” บริโภคสื่อในปริมาณที่พอดี เพื่อจะได้มี
เวลาให้กับการเรียน อ่านหนังสือ ท�าการบ้าน ทบทวน
บทเรียนและการเตรียมตัวสอบ... น้องๆ เด็กๆ อยู่ใน
วัยเรียน มีหน้าที่คือ “ตั้งใจเรียน ศึกษา หาความรู้ 
อย่างดี” พี่ป๋องไม่ได้บอกให้น้องๆ เด็กๆ ปฏิเสธสื่อ 
แต่บอกให้รู้จักความพอดี “อย่าให้สื่อหลอกเราได้” 
และ “ต้องรู้เท่าทันสื่อ” 
 ดูเหมือนพ่ีป๋อง ‘เพ้ออยู่คนเดียว’ แต่พ่ี
เชื่อว่าหากเราทุกคนร่วมมือกันท�าให้ “สื่อ” เป็นสื่อที่
สร้างสรรค์ คนจะเจริญขึ้น “จิตใจดีงาม” สังคมเจริญ
รุ่งเรือง และพี่ป๋องขอย�้าว่า “สื่อ ต้องมีจรรยาบรรณ  
มจีรยิธรรม และต้องสร้างสรรค์” ต้องปกป้องคุม้ครอง
เด็กทุกคน ให้พ้นจากพิษภัยทั้งปวง อย่าลืม!... 
“เลือกสื่อที่ดีไว้ในบ้าน เหมือนให้ลูกหลานทานอาหาร
ปลอดสารพิษ”ครับผม
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เธอทราบไหมว่า พระคัมภีร์เคยกล่าวถึงการ
แต่งแต้มทาขอบตา ก็เป็นการเสริมสวยที่สตรี
ท�าที่ขอบตาไงล่ะ!...คร้ังหนึ่ง เม่ือชาวเยรูซาเล็ม
ด�าเนินชีวิตนอกลู่นอกทาง ประกาศกเยเรมีย์  
เตือนเขาให้เปลี่ยนแนวทางการด�าเนินชีวิต 
เสยีใหม่และเลกิคดิถงึเรือ่งบ้าๆ บอๆ เสยีที ท่าน
กล่าวว่า “กรุงเยรูซาเล็มที่ถูกทิ้งร้างเอ๋ย เจ้าจะ
ท�าอะไร แม้เจ้าจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีม่วงแดง 
จะสวมเคร่ืองประดับทองค�า ทาขอบตาให้เข้ม
ขึ้น เจ้าก็จะแต่งตัวให้งดงามโดยไร้ประโยชน์ 
คนรักของเจ้าจะดูหมิ่นเจ้า เขาทั้งหลายต้องการ
ชวีติของเจ้า” เหน็ไหมว่าสตรีรู้จกัใช้เครือ่งส�าอาง
ตั้งแต่สมัยโน้นแล้ว...

รักพระคัมภีร์
 

 ครอบครัวของเธอเคยแต่งตัวสวยงาม
ส�าหรบังานฉลองหรอืเปล่า?  วนันัน้ สตรหีลายคน 
รวมทั้งคุณแม่ของเธอหรือพี่สาวน้องสาวก็ 
แต่งตัวสวยพริ้ง ทาปากแดง ทาแก้มชมพู  
ผู้ชายกแ็ต่งตัวสดุหล่อ ขัดรองเท้ามนัแผลบ็ หวีผม 
เสียโก้ พวกเด็กๆ ก็แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สวย 
ท่ีมีสีสันน่ารัก แต่เธอแต่งตัวอย่างพิถีพิถัน 
เช่นนี้ เมื่อเธอไปวัดหรือเปล่า? ที่ไหนส�าคัญ 
กว่ากัน ไปเข้าวัดหรือเที่ยวงานประจ�าปี หรือ
เที่ยวห้างสรรพสินค้า ครับผม
 น้องเด็กๆ ควรอ่านหนังสือประกาศก
เยเรมีย์ บทที่4 ข้อที่ 30 ด้วยนะ... เพราะ  
“พระคัมภีร์ มีค�าตอบเสมอ” ครับผม
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น้องอิศรา รสทิพย์ (น้องโบ๊ท) *3192*

เกิด : 29 กันยายน 2547
การศึกษา : โรงเรียนธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี
วิชาที่ชอบ : ชอบทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาวาดเขียน 
(เขียนลายเส้นการ์ตูน) 
อนาคตอยากเป็น : พระสงฆ์ (บาทหลวง)  
 เพราะชอบ
เป็นคนมีนิสัย : ร่าเริง แจ่มใส ซุกซน
สัตว์เลี้ยงที่ชอบ : แมว สุนัข ปลา
ชอบใช้เวลาว่าง : เล่น ดูทีวี และเที่ยว
กีฬาที่ชอบ : ชอบกีฬาทุกชนิด
อาหารที่ชอบ : ผัดกะเพรา และผัดพริก
ความสามารถพิเศษ : -
อื่นๆ : - 

น้องนภัสสร หาญณรงค์ (เบนซ์) *3193*

การศึกษา : โรงเรียนชุมชนประทาย   
 จ.นครราชสีมา
วิชาที่ชอบ : ภาษาอังกฤษ  
 เพราะได้รู้ภาษาต่างประเทศ และค�าศัพท์
อนาคตอยากเป็น : ครู เพราะจะได้สอนเด็ก 
 ที่ด้อยโอกาส
เป็นคนมีนิสัย : ร่าเริง แจ่มใส เฮฮา
สัตว์เลี้ยงที่ชอบ : สุนัข
ชอบใช้เวลาว่าง : เล่นกีฬา ดูหนัง ฟังเพลง  
 และเล่นกับเพื่อนๆ
กีฬาที่ชอบ : ฟุตบอล และแชร์บอล
อาหารที่ชอบ : ผัดกะเพรา+ไก่ไข่ดาว  
 ส้มต�า+ไก่ย่าง
ความสามารถพิเศษ : ร้อยมาลัย วาดรูป  
 ระบายสี
อื่นๆ : ร้องเพลงและเต้น

สมาชิกใหม่

สวัสดีครับ...มาถึงช่วงของ “สมาชิกใหม่” จุดประสงค์ของสโมสรฯ เพื่อให้น้องๆ ได้รู้จัก  
“เพื่อนใหม่” สโมสรฯ แต่หากต้องการรู้จักกันมากขึ้น แลกเปลี่ยนความคิด แบ่งปันประสบการณ์ 
ก็ขอให้ติดต่อผ่านทางโรงเรียนหรือสถาบันที่เพื่อนใหม่สังกัด นะครับ
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สวัสดีค่ะน้องๆ ที่รักทุกคน ฉบับนี้พี่อ้อยมี
นิทานมาฝาก ชื่อเรื่อง “คนเหมือนกันแต ่
ไม่เหมือนกัน” เรื่องมีอยู่ว่า...

 ครั้งหนึ่ง มีเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่ง เขาได้ 
ให้พนักงานหนุ่มคนหนึ่งขึ้นมารับต�าแหน่งผู้บริหาร  
ท�าให้ผู ้บริหารเก่าแก่ชุดเดิมไม่พอใจ เลยถาม 
เจ้าของบริษัทว่า ท�าไมถึงให้พนักงานหนุ่ม 
ที่ไม่มีประสบการณ์มาอยู่ในต�าแหน่ง
ผู ้บริหารท่ีส�าคัญเช ่นนี้ เจ ้าของ
บริษัทตอบว่า ถึงเป็นคนเหมือนกัน 
แต่ก็ไม่เหมือนกันนะ

 วั น ห นึ่ ง 
ระหว่างทางเดินก�าลัง 
จ ะ ขึ้ น ตึ ก พ ร ้ อ ม 
ผู ้ บ ริ ห า ร ชุ ด เ ก ่ า 
เจ ้าของบริษัทก็ได้ 
ยิน เสียงแมวร ้อง 
ก็เลยถามผู ้บริหาร 
ชุดเก่าว ่า “ได้ยิน 
เสียงอะไรไหม?”  
ผู ้ บ ริ ห า ร ชุ ด เ ก ่ า ก ็
ตอบว่าที่ได้ยินเป็นเสียง
แมวร้อง มันร้องมาหลายวัน
แล้ว เจ้าของบริษัทก็ถามต่อไปว่า ท�าไมแมวถึง 
มาร้องที่หน้าบริษัททุกวัน มีอะไรเกิดขึ้นหรือ?  
ผู้บริหารชุดเก่าก็หายไปสักครู่หนึ่ง แล้วก็กลับมา 
บอกว่า ได้ลองไปถามคนแถวๆ นี้ดู ได้ค�าตอบ 
มาว่า ลูกแมวหายไป แม่แมวก็เลยร้อง

ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 

 เจ้าของบริษัทก็ไม่ว่าอะไร ให้คนไปตาม 
พนักงานหนุ่มมาแล้วถามค�าถามเดิมว่า “ได้ยิน
เสียงอะไรไหม?” พนักงานหนุ ่มบอกว่าได้ยิน
ครับ เจ้าของบริษัทถามว่า ท�าไมมันถึงร้อง? 
พนักงานหนุ ่มก็หายไปสักครู ่หนึ่งแล้วกลับมา 
บอกว่า ที่หน้าบริษัทของเรามีแมวสีขาวลายจุด 

ตัวหนึ่ง เป็นแมวจรจัด เพิ่งออกลูก
มา 4 ตัว แล้วเจอสุนัขจรจัดมา
ไล ่กัดลูกของมัน มันเลยร ้อง 
ไม ่หยุด แต ่ตอนนี้พนักงาน
หนุ ่ ม ได ้ จั ดการหาที่ อยู ่ ให ้
มันแล ้ว และให ้คนจัดหา

ย า เ พื่ อ ท� า แ ผ ล ใ ห ้ กั บ 
แม่แมวและลูกแมวด้วย 
มันคงจะไม่ร้องอีกแล้ว

 เ จ ้ า ข อ ง บ ริ ษั ท หั น
ไปมองหน ้าผู ้บริหาร 
ชุด เก ่ าและบอกว ่ านี ่
แหละ “คนเหมือนกัน 
แต่ไม่เหมือนกัน” ต่างกัน 

ตรงความใส่ใจในรายละเอยีด 
ต่างๆ การใส่ใจและค้นหาข้อมูล 

ท�าให้ค�าตอบไม่เหมือนกัน ทั้งๆ  
ที่ก็ถามด้วยค�าถามเดียวกันแท้ๆ

 จบแล้วค่ะน้องๆ พี่อ้อยอยากให้น้องๆ 
เป็นคนช่างสังเกต และใส่ใจกับสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการเรียน หรือความรู้ต่างๆ รอบตัวเรา 
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

“คนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน” 
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ไัขคำาถาม  ตอบจิปาถะ
พี่ป๋อง 

 เนื่องจากพวกพี่ๆ ทีมงานเห็นว่า ควร
จะมีการติดต่อกลับไปยังน้องๆ สมาชิกรุ ่น
แรกๆ เพือ่ขอทราบความเป็นไปต่างๆ และข้อมลู 
เกี่ยวกับตัวของน้องๆ ...เนื้อความส่วนใหญ่
เน้นตรงจุดที่ว่า น้องๆ เป็นอย่างไรกันบ้าง? 
สบายดีหรือเปล่า? เติบโตเป็นผู้ใหญ่หรือยัง? 
ปัจจุบันก�าลังท�าอะไรอยู่? หรือศึกษาเพิ่มเติม?  
หรือท�างานแล ้ว? ฯลฯ และเพื่อจะได ้ม ี
การประสานสัมพันธ์ ติดตาม ข่าวสาร ข้อมูล 
ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของน้องๆ สมาชิก
 โดยจดหมายดังกล่าวที่ส่งไปถึงน้องๆ 
นัน้ จะมแีบบฟอร์ม “บทสมัภาษณ์” แนบไปด้วย  
เพื่อขอความร่วมมือจากน้องๆ ช่วยกรอก  
“บทสมัภาษณ์” เพือ่จะน�าข้อมลูต่างๆ มาลงตพีมิพ์  
เล่าแบ่งปันถึงช่วงวันเวลา และประสบการณ์
ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของน้องๆ 
 พี่ป๋องเชื่อว่าสิ่งที่น้องๆ ได้เขียนเล่า
แบ่งปันนั้นจะเป็นประโยชน์ แก่เพื่อนๆ น้องๆ 
สมาชิกใหม่ และเป็นการต่อเติม เสริมก�าลังใจ  
และเสริมพลังในการด�าเนินชีวิตของกันและกัน  
ในหมู่มวลสมาชิกสโมสรอุดมศานต์ด้วยกัน... 
แต่ปรากฏว่ามีน้องๆ สมาชิกจ�านวนหนึ่งที่มี
การโยกย้ายที่อยู่ จดหมายจึงถูกตีกลับ “คืน 
ผูฝ้ากส่ง” (ส่งคนืพีป๋่อง) และระบวุ่าตรงช่องท่ีว่า  
“ย้ายไม่ทราบทีอ่ยูใ่หม่”...ซึง่มรีายชือ่น้องๆ ดงันี้  
คุณวีรพงษ์ บุญพร (น้องโท๊ต) คุณศิริญญา 

แซ่ลิ้ม (น้องแนน) คุณนิภา สุธาเกียรติสกุล 
(น้องเฮียะ) คุณเจษฎา สุ่มงาม (น้องเอ็ด) 
คุณอมรชัย ขาวข�า (น้องแมน) คุณสายสมร  
สงัขทตั (น้องจิว๋) คณุนชุจรย์ี กมลเวช (น้องนชุ)  
และ คุณประกิจ แซ่ตั้ง (น้องกิจ) “ไม่ต้อง
เสียใจ” นะครับ
หากเพื่อนๆ สมาชิกฯ คนใด รู้จักกับเพื่อนคน
ไหน และทราบรายละเอียดข้อมูล หรือโทรศัพท์
ของเพือ่นๆ ดงักล่าว โปรดติดต่อกลบัมายงัพีป๋่อง  
สโมสรอุดมศานต์ ด้วยนะครับ

สโมสรอุดมศานต์ ชั้น 8 เลขที่122/11 ซ.นนทรี 14   
ถ.นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1806 ครับผม

สำาหรบัคอลัมน์ “ไขคำาถาม-ตอบจปิาถะ” ครัง้นี ้พ่ีป๋อง ขอหยบิจดหมาย “คนืผูฝ้ากส่ง” ซึง่เป็น 

จดหมายที่พี่ป๋องและทีมงานได้ส่งไปถึงน้องๆ ประมาณ 20 คน ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 

ที่ผ่านมา ซึ่งน้องๆ กลุ่มน้ีล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกสโมสรอุดมศานต์รุ่นแรกๆ “ลำาดับต้นๆ”   

ครับผม
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มุมเด็กศิลป์
Art มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ

“ราชินีสวรรค์”
ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

(หมดเขตรับผลงานวันที่ 5 กันยายน 2013)
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ไับเบิ้ล วาไรตี้
พี่ป๋อง 

มาพบกันตรงนี้กับคอลัมน์ “ไบเบิ้ล วาไรตี้” ครั้งนี้พี่ป๋องยังคงมีสาระดีๆ  

จากพระคัมภีร์มาฝากน้องๆ อีกเช่นเคย และเดือนสิงหาคมนั้น  

เรามักให้ความสำาคัญกับบรรดา “ผู้ที่เป็นแม่”  

ซึ่งก็หมายรวมถึงบรรดาสตรีทั้งหลายด้วย

พี่ป๋อง จึงเห็นว่า “ไบเบิ้ล วาไรตี้” ครั้งนี้น่าจะเกี่ยวกับบรรดา  

“สตรีที่เด่นๆ ในพระคัมภีร์” (GREAT WOMAN of the BIBLE) ที่เรามักจะกล่าวถึง 

หรือได้ยินชื่อกันบ่อยๆ นะครับ พี่ป๋องจึงขอนำาเสนอดังต่อไปนี้

(A) Eve  เอวา มารดาแห่งสรรพชีวิต (ปฐมกาล 3)
(B) Sarah ซาราห์ มารดาแห่งความเชื่อ (ปฐมกาล 17)
(C) Rebekah เรเบคาห์ ภรรยาของอิสอัค (ปฐมกาล 24)
(D) Rachel and Leah ราเคล และเลอาห์ ภรรยาของยาโคบ (ปฐมกาล 29)
(E) Rahab ราหับ สตรีต่างศาสนาแห่งเยริโค (โยชูวา 2)
(F) Deborah เดโบราห์ ผู้พิพากษาหญิง (ผู้วินิจฉัย 4)
(G) Ruth รูธ สตรีผู้มีใจเพื่อแผ่ (นางรูธ 1)
(H) Hannah ฮันนาห์ สตรีผู้เชื่อในพระเจ้า (1 ซามูเอล 1)
(I) Michal Abigail and Bathsheba 
 มีคาล, อาบีกายิล, บัทเชบา ภรรยาดาวิด (1-2 ซามูเอล)
(J) Jezebel เยเซเบล สตรีผู้ชั่วร้าย (2พงศ์กษัตริย์)
(K) Judith ยูดิธ สตรีม่ายผู้ช่วยชาติให้รอด (ยูดิธ 8)
(L) Esther เอสเธอร์ ราชินีแห่งเปอร์เซีย (เอสเธอร์ 2)
(M) Mary มารีย์ พระมารดาของพระเยซูเจ้า (มทัธวิ 1)
(N) Martha and Mary มาร์ธา และมารีย์ สหายของพระเยซูเจ้า (ลูกา 10)
(O) Mary Magdalene มารีย์ มักดาลา พบพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ (มัทธิว 28)

น้องๆ เด็กๆ เมื่อเปิดพระคัมภีร์อ่าน และน�ามาไตร่ตรอง
จะพบว่าพระเจ้ามีแผนการส�าหรับลูกๆ ของพระองค์เสมอ ครับผม
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เพียงเธอห่วงใยใส่ใจวัยเยาว์
นู๋ฉวย 

 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน นู๋ฉวยขอเป็น 
ตัวแทนเยาวชนในการเล่าบรรยากาศภาพความ
ประทับใจในพิธีเฉลิมฉลอง “ปีแห่งความเชื่อ 
ระดับชาติ” ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนที่แล ้ว 19-20 
กรกฎาคม ในหัวข้อ “คาทอลิกไทยรวมใจในปี
แห่งความเชื่อ เพื่อฟื้นฟูการประกาศข่าวดีขึ้นใหม่”  
ณ โรงเรยีนยอแซฟอปุถมัภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม 
 โดยในวันที่ 19 กรกฎาคม ช่วงเช้ามีการ
ชุมนุมนักเรียนคาทอลิกกว่า 3,000 คน ในหัวข้อ 
“ความเชื่อกับเยาวชนคนรุ่นใหม่” ณ หอประชุม 
บญุราศสีมเดจ็พระสนัตะปาปาฯ เร่ิมด้วยบรรยากาศ 
ที่บรรดาพระสังฆราชพบปะพูดคุยกับนักเรียน
คาทอลิก สร้างความประทับใจแก่เด็กและเยาวชน
เป็นอย่างมาก จากนั้นชมวิดีทัศน์และการแสดง  
3 ชุด เก่ียวกับ “ความเชื่อ การประกาศข่าวดี” 
กิจกรรมประกอบจังหวะเพลง” “ปีแห่งความเชื่อ” 
และ Bible Contest ซึง่เป็นการตอบค�าถามเกีย่วกบั 
พระคัมภีร์และความรู้เกี่ยวกับปีแห่งความเชื่อ
 จากนัน้มพีธิบีชูาขอบพระคณุแบบเยาวชน 
โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็น
ประธาน บรรดาพระสังฆราชและพระสงฆ์ก็เข้าร่วม
กับบรรดานักเรียนและเยาวชนด้วย
 หลังอาหารเที่ยง มีกิจกรรม เพื่อเชิญ
ชวนเด็กๆ และเยาวชนร่วมเฉลิมฉลอง 36 ปี งาน
เยาวชนคาทอลกิไทย ฐานกจิกรรมกระแสเรยีกจาก
คณะนกับวชต่างๆ ฐานกจิกรรมเกีย่วกบัพระคมัภร์ี 
และฐานกิจกรรมหลักธรรมค�าสอน หลังจากนั้นก็มี 
วจนพิธีกรรมปิดกิจกรรมปีแห่งความเชื่อส�าหรับ
นักเรียนคาทอลิก 
 ช่วงที่ 2 มีการชุมนุมเยาวชน ณ บ้าน
สวนยอแซฟ อ.สามพราน จ.นครปฐม ในหัวข้อ 
“ความเชื่อกับเยาวชนคนรุ่นใหม่” โดยเน้นที่พิธี
ตื่นเฝ้าภาวนา เพื่อฟื ้นฟูความเชื่อและอธิษฐาน
ภาวนาต่อหน้าพระธาตุบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน  
พระธาตบุญุราศคีณุพ่อนโิคลาส บญุเกดิ กฤษบ�ารงุ  

และพระธาตุบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น 
ปอล ที่ 2 โดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ 
เป็นประธาน ณ หอประชุมเซนต์ไมเกิ้ล บรรยากาศ
การภาวนาในวนันีใ้ช้รปูแบบภาวนาเทเซ่ โดยมกีลุม่ 
เยาวชน กลุ่มครอบครวั พร้อมกบับรรดาสัตบรุษุใกล้
เคียง ผู้ฝึกหัดในบ้านนักบวช บ้านเณร และบ้าน- 
อบรมต่างๆ เข้าร่วมมากมาย และมกีารถ่ายทอดสด
ทางอนิเทอร์เนต็ เพือ่พีน้่องทีอ่ยูท่างบ้านสามารถชม
และร่วมใจภาวนากนัอย่างพร้อมเพรยีง นอกจากนัน้
ยังมีพิธีโปรดศีลอภัยบาปด้วย

 เช้าวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ.2013  
พี่น้องคริสตชนจากทั่วประเทศก็เดินทางมาสมทบ
กบัพวกเรา และชมวดิทีศัน์ “ความเชือ่ การประกาศ
ข่าวด”ี จากนัน้ทกุคน ทกุกลุม่องค์กร ทีพ่ร้อมใจกนั 
สวมเสือ้ปีแห่งความเชือ่ของสงัฆมณฑล หรอืเสือ้ทมี
ทีเ่หมอืนกนั พร้อมธงสญัลกัษณ์ประจ�ากลุม่ เข้าร่วม
ขบวน “ธรรมยาตรา” ซึ่งเป็นการเดินทางไปพร้อม
กับแบบอย่างความเชื่อ พระธาตุบุญราศีทั้ง 7 แห่ง
สองคอน, พระธาตบุญุราศคีณุพ่อนโิคลาส บญุเกดิ  
กฤษบ�ารุง และพระธาตุบุญราศีสมเด็จพระ 
สนัตะปาปายอห์น ปอล ที ่2 โดยมพีระอคัรสงัฆราช
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี

 จากนั้นสัตบุรุษทุกท ่ านร ่วมพิธีบูชา
ขอบพระคุณ พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วย
พิธกีรรม และผูอ่้านพระคมัภร์ี โดยพระอคัรสังฆราช  
จ�าเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธาน

 พระเจ้าเป็นองค์แห่งความรัก รักคือสิ่ง
เดียวที่จะท�าให้หัวใจมนุษย์เต็มเปี ่ยมและท�าให้
มนุษย์หันหน้ามาเป็นพี่น้องกัน  หวังว่าแบบอย่าง
ความเชื่อของบุญราศีทั้ง 8 แห่งประเทศไทย จะ
ท�าให้พี่น้องหยั่งรากลึกแห่งความเชื่อลงในพระองค์ 
และพร้อมทีจ่ะเป็นพยานแห่งรกัด้วยชวีติและกจิการ
ประจ�าวัน

 สุขสันต์วันแม่ค่ะ...
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เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋อง 

(A.)

(B.)

 ชาวสะมาเรียผู้หนึ่ง... เห็นเขาก็รู้สึกสงสาร จึงเดินเข้าไปหา เทน�้ามันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้ว
พันผ้าให้... “คนที่แสดงความเมตตาต่อเขา”...ท่านจงไปและท�าเช่นเดียวกันเถิด” (ลูกา 10:29-37) 
 ส�าหรับเกมฯ ครั้งนี้อยากให้น้องๆ ช่วยกันค้นหาจุดต่างที่มีอยู่ใน 2 ภาพนี้ รวม 10 แห่ง ใครค้นพบ
ครบแล้ว รีบส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
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ชีวิต มันส์ๆ ของพี่แป้ง
พี่แป้ง-มันส ์

คุณธรรม ไม่ใช่ คุณ-นะ-ท�ำ 
...เด็กๆ โปรดอ่ำนก่อนเซ็งที่จะท�ำดี

 ระหว่างทีว่่างจากการบนิ ดฉินัมหีน้าทีเ่สรมิใน
การเปน็อาจารย์พเิศษตามโรงเรยีนตา่งๆ และเนือ่งจาก
ตนเองจบทางด้านการพฒันาการเดก็และเยาวชนมา จงึ
ได้เข้ามาช่วยงานพระศาสนจกัรด้านการอบรมคณุธรรม
และจรยิธรรมนกัเรยีน รวมถงึการให้ความรูผู้ป้กครอง
และคณาจารย์ในการเล้ียงดูบุตรหลาน คร้ังหน่ึงดิฉัน
มีโอกาสได้ไปอบรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียน
ชื่อดังแห่งหนึ่ง เมื่อจบการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต
ของตัวเองที่ผ่านร้อนผ่านหนาวกว่าจะสามารถยืนหยัด
เป็นผู้ใหญ่ตอนต้นได้อย่างมีคุณภาพน้ัน มีนักเรียน
ชายคนหนึ่งลุกขึ้นยืนเพื่อถามค�าถามที่ทุกคนข้องใจว่า  
“พีแ่ป้งครับ พีแ่ป้งเป็นแอร์โฮสเตสกด็อียูแ่ล้ว เงนิเดอืน 
ก็ดี แล้วมาท�าอะไรที่นี่ พี่แป้งได้อะไรเหรอครับ” เด็ก 
คนอื่นพากันพยักหน้าเออออเห็นด้วยกับค�าถามน้ัน 
วินาทีนี้งานเข้าพี่แป้งซะแล้ว...ดิฉันเงียบไปสักพัก
หนึ่ง เกิดปรากฏการณ์ปิ๊งแว้บ!!! ขึ้นมาในหัวสมอง 
ถึงบรรยากาศเก่าๆ สมัยยืนร้องเพลงประจ�าโรงเรียน 
ดิฉันตอบค�าถามนี้อย่างสั้นๆ ว่า “มีบทเพลงท่อนหนึ่ง
ของโรงเรยีนทีพ่ีแ่ป้งได้ยนิทกุวนั ว่าแล้วดฉินักร้็องว่า...
พร้อมรับใช้ได้ในทุกกาละ ทุกฐานะทุกแห่งหน พร้อม
พลีตนเพื่อสร้างความหวังและเสริมพลังแรงกล้า ข้าฯ 
ยินดีพร้อมพลีและสละเพื่อเจือจุนและสร้างสรรค์ อีก
จะไม่สร่างแรงจะไม่จางร้างไปจากหัวใจ...” 

 เม่ือจบค�าร้อง ท้ังห้องประชุมเงียบกริบ 
เด็กคนนั้นยืนขึ้นอีกคร้ัง พร้อมปรบมือให้ดิฉันใน 
ค�าตอบ ดิฉันใจช้ืนขึ้น ยิ้มรับเสียงปรบมือ พร้อมทั้ง

อธบิายบทเพลงนีต่้อว่า พีแ่ป้งไม่เคยลมืว่าเราได้รบัการ 
ปลูกฝังมาตลอดชีวิตของการเป็นนักเรียน หน้าที ่
ความเป็นคริสตชนได้ตอกย�้าเราทุกเช้าของการเรียน 
ค�าสอนว่า พระเยซตูรสัว่า ผูท้ีเ่ป็นใหญ่กต้็องท�าตนเป็น
ผู้รับใช้ เครื่องหมายเซอร์เวียมท่ีพี่แป้งติดไว้ท่ีหน้าอก 
ในสมัยเรียน เป็นเครื่องยืนยันการยินดีรับใช้พร้อม 
ท�าดีในทุกโอกาส ไม่เลือกเวลา สถานที่

 ดิฉันเล่าเรื่องกฎดาวกระจายให้เด็กๆ ฟังต่อ 
กฎนี้มีหลักง่ายๆ คือ เมื่อผู้ใดท�าให้ใจเราเป็นสุข จง
น�าความสุขใจน้ันส่งต่อให้คนอีกห้าคน พร้อมท้ังบอก
ให้เขาท�าเช่นเดยีวกนั ยคุสมยัปัจจุบนั ฟังดคูล้ายความ
ชัว่จะท�าง่ายกว่าความด ีเพราะผลแห่งการท�าดจีะสง่ผล
เมื่อถึงเวลาอันควร มนุษย์ส่วนใหญ่จึงพลั้งไปกับจริต
แห่งความสบาย และความเห็นแก่ตัว พี่แป้งมาพูดให้
เด็กๆ ฟังในวันนี้ เพื่อมายืนยันกับเด็กๆ ว่า ชีวิตคือ 
การเรียนรู้ การเรียนรู้ทั้งถูกทั้งผิด เมื่อรู้ถูกก็น�าไปใช้
ให้ถูก ความถูกและความดีจะสร้างคุณค่าให้ชีวิตซึ่ง
เงินตราซื้อไม่ได้ เมื่อรู้ผิดก็คิดแก้ไขปรบัปรุงอย่าท�าผดิ
ให้เป็นนิสัย มีความผิดมากมายที่น�าเงินตราและความ
สบายมาให้ หลายครั้งความพลั้งพลาดของมนุษย์จึง
เกดิปรากฏการณ์ “เซง็ทีจ่ะท�าด”ี คณุธรรมจึงกลายเป็น
เรื่องของ คุณ-นะ-ท�า ขออย่าให้เครื่องหมายความดี
กระจุกตัวอยู่เพียงแค่นักบวช คณาจารย์ หรือคนกลุ่ม
หนึ่ง ถึงเวลาแล้วที่เด็กๆ ต้องหนักแน่นและมั่นคงใน
การกระจายความดี อย่าให้คุณธรรมมีความหมายว่า 
คุณ-นะ-ท�า แต่จงท�าทั้งเรา...ทั้งเขา ชีวิตจึงเป็นธรรม
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แบบฟอร์ม
สมัครสมาชิกใหม่ 

สมัครสมาชิกใหม่ ต่ออายุสมาชิก

ชื่อ................................................................นามสกุล.......................................................................

ที่อยู่..................................................................................................................................................

......................................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์....................................

 อุดมสาร (รายสัปดาห์ 1 ปี 52 ฉบับ 400 บาท)

 อุดมศานต์ (รายสัปดาห์ 1 ปี 12 ฉบับ 400 บาท)

(ช�าระล่วงหน้า 5 ปี, 10 ปี มีของที่ระลึกมอบให้โดยได้ส่งเงินมาเป็นจ�านวน.........................บาท

โดยทาง เงินสด

 ธนาณัติ สั่งจ่าย ป.ณ.ยานนาวา 10120 ในนาม “ซิสเตอร์ศักดิ์ศรี งามวงศ์”

 เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย “การพิมพ์คาทอลิก”

 โอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยโอเรียนเต็ล

 ในนาม “การพิมพ์คาทอลิก” บัญชีเลขที่ 226-0-006040

 * กรณีโอนเงินกรุณา FAX. ใบสลิป (Pay in) กลับไปยังการพิมพ์ฯ  

 หรือโทรศัพท์แจ้งให้ทราบด้วย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการช�าระเงิน 

 และออกใบเสร็จรับเงิน
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จดหมายจากผู้อ่าน
นายปณ.สาธุฯ

เรียน คุณ ปณ.สาธุ ที่นับถือ

     ดิฉันเป็นคริสตังท่ีอายุมากแล้ว เห็นพวกเด็กๆ  
ลูกหลานพูดกันว่าไม่ต้องไปอ่านอุดมสารแล้ว เดี๋ยวนี้เปิดดู
ในคอมพิวเตอร์ มีข่าวพระสันตะปาปามากมาย มีรูปบนจอ 
สีสวยด้วย แต่มันก็ไม่เคยเอามาให้ดิฉันดูบ้างเลย ดิฉัน
กลัวว่าจะเป็นจริงอย่างที่หลานๆ มันพูดแล้วต่อไปก็จะไม่มี 
อุดมสารที่พิมพ์เป็นเล่มแบบทุกวันนี้อีก  เราคนเก่าแก่ รู้จัก
อุดมสารมาแต่ไหนแต่ไร ได้รับทางไปรษณีย์ก็ดีใจ เหมือน
เจอเพือ่นเก่าได้เหน็รปูพระ รปูพระสนัตะปาปา รปูนกับญุแล้ว
ชื่นใจ ไอ้ครั้นจะไปดูที่คอมพิวเตอร์แบบหลานๆ ก็ท�าไม่เป็น 
มันไม่ใช่ทางของเราคนแก่ก็เรียนมาเท่านี้แหละค่ะ  อยากให้
คุณปณ.สาธุเข้าใจเท่านั้นเอง
      สุดท้ายนี้ ขอให้คุณปณ.สาธุและหนังสืออุดมสาร 
ได้รับพระพรจากพระเป็นเจ้าตลอดไป ดิฉันจะสวดภาวนา 
ให้คนท�าหนังสือและพวกคุณพ่อ ซิสเตอร์ทุกๆ คน

ขอแสดงความนับถือ
เซซีลีอา รนันท์ เพียรพล
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ตอบ คุณเซซีลีอา รนันท์ เพียรพล

 ผมเชื่อว่าคุณเซซีลีอา รนันท์ คงจะ
ต้องเป็นคนที่มีความสุขมาก เวลาได้รับหนังสือ 
อุดมสาร แล้วค่อยๆ หาที่สงบๆ ในบ้านหลัง
จากเสร็จจากการงานแล้ว นั่งอ่านข่าวของพระ
ศาสนจักร อาจมีข้อคิดเป็นค�าสอนบ�ารุงเลี้ยง
จิตใจ และได้ดูภาพนักบุญ พระสันตะปาปา  
พระคาร์ดินัล ฯลฯ สิ่งที่คุณก�าลังหวั่นกลัวอยู่ว่า
สักวันหนึ่งอาจจะไม่มีอุดมสารแบบเป็นหนังสือ 
เพราะเด็กๆ และคนสมัยนี้ใช้คอมพิวเตอร์กัน
ทั้งนั้นก็จริงอยู่ แต่ไม่ต้องกลัวหรอกครับเพราะ 
การอ่านหนังสือยังคงเป็นรูปแบบหนึ่งของชีวิต 
(life style) ที่มนุษย์เรายังคงพบความสุขกับ 
การเอนหลังบนเก้าอี้ตัวโปรด นั่งใต้ต้นไม้ใน
สวน ในศาลานอกบ้าน นั่งรถเดินทางไกล แล้ว
ค่อยๆ อ่านหนงัสอืพมิพ์เป็นเล่ม ได้ลบูได้สมัผสั
เนื้อกระดาษ ได้ดูรูปประกอบและงานศิลป ์
บนหน้ากระดาษอย่างมคีวามสขุแบบทีค่อมพวิเตอร์ 
มาทดแทนอารมณ์ความรู ้สึกและจินตนาการ
ของการอ่านหนังสือแบบนี้ไม่ได้ ตอนแรกๆ
ท่ีมีคอมพิวเตอร์ ใครๆ ก็บอกว่าต่อไปนี้โลก
จะไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษ หนังสือจะพิมพ์
จ�านวนน้อยลง เพราะเราสามารถเปิดอ่านใน
คอมพิวเตอร์ได้ ที่ไหนได้ตั้งแต่วันที่เขาพูดจน
มาถึงวันนี้เกือบ20ปีมาแล้ว หนังสือกลับเพิ่ม 
ยอดพมิพ์ถล่มทลายเป็นจ�านวนมากอย่างทีไ่ม่เคย
มีมาก่อนในประวัติศาสตร์ ลองเดินเข้าไปดูใน
ร้านหนังสือบ้านเราสิครับ หนังสือออกใหม่มา
วางบนแผงไม่เว้นแต่ละวัน บางเล่มพิมพ์ครั้งละ 
3,000 เล่ม พิมพ์มา 32 ครั้งแล้ว (ฮา) และผม
กลับเห็นว่าคอมพิวเตอร์กลับใช้กระดาษอย่าง 
สิ้นเปลืองขึ้นเวลาจะพิมพ์จากเครื่องออกมาดู 
เพราะส่วนใหญ่พิมพ์ทิ้งพิมพ์ขว้างจนกระดาษ
แผ่นดีๆ ล้นขยะเกือบทุกส�านักงาน 

 หนังสืออุดมสารยังคิดถึงซิสเตอร์ยาย
ที่อยู่กับเด็กนักเรียนในร้านขนม เวลาเด็กยัง
ไม่ลงมาซ้ือขนมท่านก็อ่านอุดมสารในการรอท�า
หน้าท่ีอย่างซ่ือสัตย์ของท่านในโรงครัว บรรดา
คริสตังผู้สูงอายุเป็นหลักความเชื่อแก่ลูกหลาน 
พวกเขาเหล่านั้นก็ต้องการบ�ารุงเลี้ยงความเชื่อ
เพื่อจะมั่นคงในองค์พระเป็นเจ้า คนป่วยตาม 
โรงพยาบาล ผู้คนนัง่รอหมอเพือ่ตรวจท่ีหน้าห้อง 
ในห้องรับแขกของโรงเรียน บ้านนักบวช แม้แต่
ห้องรบัแขกบ้านเรา เราจะยกเลกิหนงัสอือดุมสาร
เพื่อจะเหลือแต่คอมพิวเตอร์เท่านั้นได้อย่างไร 
ในเมื่อเราก�าลังจะประกาศข่าวดีแบบใหม่อย่าง
เข้มข้น เราเพิ่มมิติหนึ่งแต่ไม่ใช่ไปตัดมิติหนึ่งที่ 
ดีอยู่แล้วทิ้งไป ที่ส�าคัญ การอ่านแบบที่ผู้คน
อ่านกันอยู่ในคอมพิวเตอร์ เป็นคนละอย่างกับ 
การอ่านหนังสือโดยสิ้นเชิง การอ่านหนังสือเป็น
วิถีชีวิตที่เสริมสร้างปัญญา ก่อเกิดจินตนาการ 
สร้างสมาธแิก่บคุคล บรหิารก้านสมองและพฒันา 
ขอบเขตปัญญาให้แตกฉาน โดยเฉพาะความนกึคิด 
และจิตใจ
 อุดมสาร และอุดมศานต์รายเดือน 
(ปีที9่3) ยงัคงอยรูบัใช้ครสิตชนและพระศาสนจกัร 
ไปอกีนาน ตราบเท่าทีพ่ระเป็นเจ้าทรงพอพระทัย
ไม่ใช่ตามใจวยัรุน่ ตามใจใคร แต่เรากต้็องปรบัตัว 
ให้เหมาะสมกับยุคสมัยอย่างแน่นอนครับ
 ขอพระเป็นเจ้าอวยพรให้คุณเซซีลีอา  
รนนัท์ อ่านอดุมสารและอดุมศานต์อย่างมคีวาม
สุขตลอดไปครับ
                        ปณ.สาธุฯ
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เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

ค�าถาม :  ชาวสะมาเรียผู้ใจดีอยู่ที่ไหน
   อยากรู้จักรู้ใจให้สนิท
   อยากคบค้าสมาคมชมชีวิต
   อยากมีมิตรมากน�้าใจคล้ายคล้ายคุณ
    เผื่อเวลาคราทุกข์มาถมทับ
   ไม่ตกอับไม่เอกาไม่ว้าวุ่น
   เพราะมีมิตรชิดใกล้ผู้ใจบุญ
   พร้อมช่วยเหลือเกื้อหนุนอย่างแน่นอน
    ชาวสะมาเรียผู้ใจดียังมีไหม
   หรืออยู่ในนิทานเมื่อกาลก่อน
   หรือความดีมีเมตตาเอื้ออาทร
   แค่บทสอนสะท้อนใจให้ร�าพึง
ค�าตอบ :   พระเยซูสอนเรามากกว่านี้
   คนดีดีที่พระองค์ทรงกล่าวถึง
   ใครก็ตามงามจิตคิดค�านึง
   คือผู้ซึ่งใส่ใจผู้ใกล้ตน
    ชาวสะมาเรียผู้ใจดียังมีอยู่
   ลองมองดูให้รู้จักอีกสักหน
   มองกระจ่างอย่างน้อยมีหนึ่งคน
   คือตัวคุณเมื่อข้ามพ้นผ่าน “ตัวกู”

9 กรกฎาคม  2001

จากหนังสือ รวมบทกลอนของภัศม์ “ก้าวเดินอย่าเกินก้าว”

“ชำวสะมำเรียอยู่ที่ไหน”
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