




พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 

ประจำาปี 2013 เดือนตุลาคม

เพื่อให้ผู้ที่รู้สึกเหนื่อยล้าจากภาระหนักในชีวิต และรอคอยให้จบสิ้นลง  

จะสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าอย่างใกล้ชิด 

พระจิตเจ้าช่วยเราให้มองดูคนอื่นด้วยดวงตาใสสะอาด  
มองเห็นเขาเป็นพี่น้องในพระคริสต์ ที่ควรได้รับความเคารพและความรัก 

ข้อคิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

10 พฤษภาคม 2013 
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ขุมทรัพย์ 
พระคัมภีร์ 2013 
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“อบัซาโลม ขีล่่อวิง่ลอดใต้กิง่ต้นโอ๊คใหญ่  
ผมของอับซาโลมไปติดอยู ่กับกิ่งต้นโอ๊คนั้น  
ล่อที่เขาขี่ก็ว่ิงเลยไป ร่างของเขาจึงห้อยอยู ่
กลางอากาศ ทหารคนหนึ่งเห็นเข้าก็ไปรายงาน
โยอาบ...

โยอาบ หยิบหลาวสามอัน พุ่งเข้าที่หัวใจ 
ของอับซาโลมขณะที่ท ่านห้อยอยู ่ที่ต ้นโอ๊ค  
ทหารหนุม่สบิคนทีถ่อืเคร่ืองรบของโยอาบ กล้็อม
อับซาโลมไว้ แล้วประหารชีวิตท่านเสีย”

อับซาโลมเป็นโอรสที่กษัตริย์ดาวิดทรง 
รกัมาก แต่ท่านกค็ดิกบฏต่อบดิา การปราบกบฏ
นั้นต้องอาศัยก�าลังทหาร และสามารถก�าหัวใจ
ของเหล่าผู้กล้าไว้ในมือ

ดาวิดต้องการหัวใจของทหารที่ทุ ่มเท
สวามิภักดิ์ แต่ทหารต้องการให้พระองค์ทรง

แสดงว่าเหล่าทหารผู้อุทิศตนส�าคัญกว่าโอรส 
ผู้ก่อกบฏ ดาวิดต้องเลือกเอาเหล่าทหาร และ 
ไม่สามารถอาลัยไว้ทุกข์แก่ลูกรักได้

...พระเจ้าข้า ต�าแหน่งทางโลกนั้นน่ากลัว 
มนัเกาะกนิความรกัในครอบครวัของลกูจนไม่เหลอื  
การจะได้เป็นจอมกษัตริย์ กลับท�าให้เราต้อง
ผลักลูกเมียออกไปจากชีวิต และนอนกอดอาวุธ 
ในเต็นท์เดียวกับทหารคู่ใจ

เราอยากให้พวกเขาทุ่มเท เพือ่งานของเรา 
จะได้ส�าเร็จ เราก็ต้องทุ ่มเทอย่างไม่เห็นแก่
ครอบครัวเพื่อพวกเขาจะได้เห็นว่า เรามีค่าพอที่
พวกเขาจะตายแทนได้...นี่เป็นวิถีของโลก

ขอให้เรื่องราวของอับซาโลม และกษัตริย์
ดาวิด ในพระคัมภีร์ช่วยลูกให้พบทางออกใน
ชีวิตเช่นนี้ด้วยเทอญ 

อับซาโลมกับผมยาวสลวยของท่าน
(2ซมอ 18:1-15)
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อันเนื่องมาจากปก Cover Story

ปกหน้า

เดือนตุลาคมเป็นเดือนแม่พระลูกประค�าส�าหรับ
เราคริสตัง ทุกวัดมีการรณรงค์สวดสายประค�าทุกค�่าท่ี
หน้าถ�า้แม่พระ ในวดั หรอืเชิญพระรปูแม่พระไปสวดตาม
บ้านสัตบุรุษ เพื่อรักษาวัฒนธรรมคริสตังที่ส�าคัญคือ
การสวดสายประค�าพร้อมกันในครอบครัว และตอบรับ 
ค�าเช้ือเชิญของแม่พระทุกครั้งที่มีการประจักษ์มาแก่
มนุษย์ พระนางมักจะขอให้ส่งข่าวสารออกไปว่าขอให้
มนุษย์สวดสายประค�ากันให้มากเพื่อใช้โทษบาปและ 
ชะลอโทษบาปทีจ่ะเกดิขึน้ในโลก ภาพหน้าปกเป็นพระรปู
แม่พระแห่งฟาติมา ซึ่งก็มักจะเกี่ยวเนื่องกับสายประค�า 
อยู่เสมอ พระรูปแม่พระแห่งสายประค�านั้นเป็นพระรูปที่
อยู่ที่เมืองปอมเปอี ประเทศอิตาลี หรือที่วัดแม่พระลูก
ประค�า กาลหว่าร์ ตลาดน้อย กรุงเทพฯ หรือวัดแม่พระ
ลกูประค�า หลกัห้า จ.ราชบรุ ีขอให้เดอืนแม่พระลกูประค�า
น�าความช่ืนฉ�่าหัวใจที่คริสตังได้สวดสายประค�าอย่างมี
ความสุขสงบในจิตใจ อุทิศแก่คนที่เราห่วงใยทั้งที่ตาย
ไปแล้วและมีชีวิตอยู่

ปกหน้าใน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงปกครอง 
พระศาสนจักรในสมณสมัยได้ 6 เดือนกว่า ทุกครั้งที่
พระองคมี์โอกาสตรัสถงึพระนางมารีอา พระองคจ์ะทรง
ขอให้สัตบุรุษ แม้แต่คนรุ่นใหม่หรือเยาวชนอยู่เสมอว่า 
อย่าลืมการสวดภาวนาท่ีมีประสิทธิภาพของคริสตัง 
การสวดสายประค�าเปน็ค�าภาวนาตอ่พระเปน็เจา้อาศยั
ค�าเสนอวิงวอนของแม่พระท่ีมีประสิทธิผลแล้ว ยังเป็น
หนทางทีจ่ะท�าใหท้กุคนทีส่วดภาวนาสายประค�าจะมีชวีติ
ภายใน เร่ิมรู้จักวิธีท่ีจะร�าพึงไตร่ตรองและพิจารณา
อย่างเงียบๆเกี่ยวกับชีวิตตนเอง องค์พระเป็นเจ้าและ
เพื่อพี่น้องคนอื่น เรามีแบบฉบับในเรื่องนี้จากสมเด็จ
พระสันตะปาปาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ดังรูปและ 
ค�าสั่งสอนของพระองค์ท่านที่เสนอมานี้ E

d
it

or
’s

 N
ot

e

แม่พระสายประคำาแห่งปอมเปอี
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ทักทาย
editor’s note 

ความรื่นรมย์ในเดือนตุลาคม

เจ้าหน้าที่ในส�านักงานสื่อมวลชนของเรา  
ยกขบวนกันไปดูภาพยนตร์เรื่อง Jobs ในบ่าย 
วันหนึ่ง มันเป็นเรื่องราวประวัติของสตีฟ จอบส์  
ผูใ้ห้ก�าเนดิผลติภัณฑ์เปลีย่นโลก ในตระกลูแอป็เป้ิล 
ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นไอแพด ไอพอด ไอโฟน ฯลฯ  
ภาพยนตร์เป็นผลงานของ โจชัว ไมเคิล สเติร์น 
โดยเนื้อหาและผลการตอบรับไม่แรงเท่าที่ผู้สร้าง
คาดหวัง ส�าหรับผมมันไม่ใช่หนังที่พลาดไม่ได ้
เสียด้วยซ�้า แต่เหตุผลที่ผมตัดสินใจให้ผู้ร่วมงาน
ของเราได้ไปมีกิจกรรมแบบนั้นบ้าง ผมอยากให้ 
พวกเขาได้รบัความรืน่รมย์ และหลงัจากความรืน่รมย์ 
แล้ว เมือ่เรามีเวลาไตร่ตรองบ้าง เราอาจจะได้สะท้อน 
แง่มุมให้เก็บไปคิดต่อ ผมว่าถ้าดูกันละเอียดเรื่องนี้
คิดได้ตั้งแต่ชื่อเรื่องเลยทีเดียว

อุดมศานต์รายเดือนฉบับต้อนรับเดือน 
แม่พระ และการสวดสายประค�า ภาพปกหน้าจาก
พระพักตร์อันอ่อนหวานของแม่พระ สิบนิ้วที่พนม 
พร้อมกับความเรยีบง่ายของอาภรณ์ มีเพียงมงกฎุทอง 
เท่านั้นที่ดูมีค่าสูง เพราะคุณค่าของชีวิตมีมากกว่า
นัน้ มงกฎุนีจ้งึเป็นเพยีงสญัลกัษณ์ของการเป็นราชนิี 
ราชินีแห่งสวรรค์ บ่งบอกถึงตัวตนของนิตยสาร
ในแบบคาทอลิก ที่หมายมุ่งจะให้เป็นหนังสือใน
ครอบครัวและองค์กรคริสตชน รวมทั้งเผยแสดง
ตัวตนท่ามกลางหน่วยงานและองค์กรของพี่น้อง 
ต่างความเชือ่ อายทุีย่นืยาวร่วม 96 ปีของตวัหนงัสอื 
ได้เก็บเกี่ยวและบอกเล่าต�านานแห่งความเช่ือ 
คริสตชนมาเนิ่นนาน ให้สืบค้นและท�าหน้าที่บันทึก
ประวัตศิาสตร์บทต่อไปของพระศาสนจกัร ผ่านทาง
นิตยสารคาทอลิก ภาคภาษาไทย

ในการประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการกองทุน และแขกรับเชิญ ในปลาย
เดือนกันยายนที่ผ่านมา ท�าให้เราพบความเป็นจริง
หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไปของโลก
ยุคใหม่ สังคมการอ่าน หรือการปรับตัวทั้งของ 
พระศาสนจักรและโลก ไม่มีความส�าเร็จใดที่ไม่ 
แลกมาด้วยการออกแรงท�างานหนัก แต่คนท�างาน
ก็ควรจะรื่นรมย์กับสิ่งที่ท�าและเป็นอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้
งานที่ปรากฏออกมานั้นเปิดเผยตัวตนของความสุข
และความชื่นชมนั้นดุจเดียวกัน

เมือ่ผมถามขึน้ในทีป่ระชมุว่า ไปดภูาพยนตร์
เรื่องจ็อบส์แล้วเป็นอย่างไรบ้าง เจ้าหน้าที่อาวุโส 
น้อยสุดในส�านักงานกล่าวว่า “ได้พบว่า การท�างาน
ถ้าไปด้วยกันได้ การท�างานมันก็จะออกมาดีและ
ประสบความส�าเร็จ จ็อบส์สร้างทีมที่แข็งแกร่ง  
เพราะพวกเขาไปในทศิทางเดยีวกนั”  นอกจากจ็อบส์ 
จะสร้างทีมแบบนั้น จ็อบส์ยังไม่หยุดที่จะคิด เขา 
ไม่หยดุอยูก่บัความส�าเรจ็เดมิ ๆ  เขาไปต่อ นอกจาก
ชือ่จอ็บส์จะเป็นชือ่เรือ่งแล้ว จอ็บส์ในตวัสะกดภาษา
อังกฤษ Jobs อาจจะหมายถึงงานเป็นจ�านวนมาก
ก็ได้ ผู้ก�ากับอาจอยากจะบอกเราถึงวิธีการท�างาน 
ผิดบ้าง ถูกบ้าง เจ็บปวดล้มเหลว ประสบความ
ส�าเร็จ แต่จ็อบส์ก็เป็นคนในต�านานไปแล้วโลกไม่
อาจลืมชื่อของเขา แม้จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาแทนที่ 
เขาได้พิสูจน์ให้เราเห็นบางมุมของชีวิต ที่มีค่า
มากกว่าการท�างานแบบเช้าชามเย็นชามคือการกล้า
ที่จะฝัน แต่มากกว่านั้นคือท�าให้เป็นจริง   

เชญิพบความรืน่รมย์ในหน้าถดัไป และขอให้ 
คงไว้ซ่ึงความสขุและความหวงัตลอดเดือนสายประค�า  
เดือนตุลาคม

บรรณาธิการบริหารE
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ปฏิทิน
เดือนตุลาคม

4

15
14

7-12 ASIPA 
AsIPA Three International 

Training Workshop on SCCs 

/BECs Information Flier III

งานออกบูธ (Book Fair) 
บูธคาทอลิก M 14 โซน C 

วันที่ 4 ตุลาคม

วันที่ 14 ตุลาคม

ประชุมคณะกรรมการ
สภาการศึกษาฯ

วันที่ 15 ตุลาคม

วันที่ 17-18 ตุลาคม

วันที่ 21-24 ตุลาคม

วันที่ 26-31 ตุลาคม

สัมมนางานวิจัยเรื่อง 
สื่อกับสถาบันวิจัยสื่อ
แห่งเอเชีย

17-18

21-24

26-31

7-12

16-27
อบรมสื่อศึกษา  
หัวข้อ "แนวทาง 
สร้างกระบวนการ 
เท่าทันสื่อในโรงเรียน"

ประชุมบูโร 
สภาพระสังฆราชฯ

สัมมนาผู้สื่อสาร 
ความเชื่อ สามเณรปี 3  
วิทยาลัยแสงธรรม

20
วันที่ 20 ตุลาคม

วันแพร่ธรรมสากล

สมเด็จพระสันตะปาปา 

จะเสด็จเยือน "อัสซีซี"  

ถวายมิสซาและภาวนาหน้าหลุม

ศพของ "นักบุญฟรังซิสอัสซีซี"  

ผู้ที่พระองค์ทรงเลือกมาเป็น

พระนามของพระสันตะปาปา
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สารบัญ
Contentอุดมศานต์

คณะผู้จัดท�า
ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  
พระคุณเจ้าประธาน ศรีดารุณศีล 

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

เจ้าของ 
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ผู้อ�านวยการ 
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

บรรณาธิการบริหาร 
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

หัวหน้ากองบรรณาธิการ 
วัชรี กิจสวัสดิ์

กองบรรณาธิการ 
เสกสรร กองค�า 
สุพร เล่าเรียนธรรม

อุดมศานต์ นิตยสารรายเดือน
ค่าบ�ารุงปีละ 400 บาท  
โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ  
สาขาย่อยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย์  
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สกู๊ป/บทความพิเศษ/สัมภาษณ์
6 ปฏิทินคาทอลิก
8 พระวาจาเป็นดังประทีปส่องทาง 
14 สัมภาษณ์พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร
22 สกู๊ป พกศรัทธามาเลย

ชีวิตคริสตชน
30 ระหว่างเดือน 
32 วันละก้าวกับพระเยซู
34 ข้างธรรมาสน์ 
37 ท่วงท�านองแห่งรัก
38 สื่อศึกษา
40 บัญญัติศัพท์
41 บทความเตือนใจ
44 คุยกับเภสัชกร 
47 บันทึกธรรมทูต
50 มุมเล็กๆ ของนักเดินทาง
54 ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง 
56 กว่าจะเป็นนักบุญ 
58 คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
64 ดูหนัง
66 ไต่ตามโค้งตะวัน

เด็กและเยาวชน
72 สโมสรอุดมศานต์
73 การ์ตูนครูต้อย
77 ชวนน้องคุย
78 เก็บมาเล่า - เอามาฝาก
82 ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
84 มุมเด็กศิลป์
88 ชีวิต มันส์ๆ ของพี่แป้ง

กวี-ศิลป์
71 พงศ์ ประมวล
90 จดหมายจากผู้อ่าน
92 เขียนบทกวี เขียนชีวิต

วิสัยทัศน์ 

ประชากรของพระเจ้าร่วมเป็น

หนึ่งเดียวในความรัก แสวงหา 

ติดตามและประกาศพระเยซู 

คริสตเจ้า

พันธกิจ 

พระศาสนจักรในประเทศไทยมุ่งอุทิศตนฟื้นฟู

ชีวิตให้สนิทกับพระคริสตเจ้าโดยอาศัยพระ

วาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นหนึ่งเดียวร่วมมือ

และแบ่งปันซึ่งกันและกัน แสวงหาคุณค่าพระ

อาณาจักรในบริบทสังคม เสวนาฉันพี่น้องกับ

ผูม้คีวามเชือ่อืน่ ประกาศพระเยซคูรสิตเจา้ และ

เปน็ประจกัษ์พยาน ดว้ยการด�าเนนิชวีติเรยีบงา่ย  

รักและรับใช้ปวงชน โดยเน้นผู้ยากไร้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์ 

นักบวช และฆราวาสทั่วไป

2. เพื่อเสนอข่าวสาร บทความ สารคดี 

บันเทิงคดี บทวิจารณ์ที่มีคุณค่าต่อชีวิต

ตามจิตตารมณ์พระวรสาร

3. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจ

อันดีระหว่างประชาชนในด้านศาสนา 

สังคม และวัฒนธรรม
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พระวาจาเป็นดังประทีปส่องทาง 
คุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช, C.Ss.R.
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วันที่ 6 ตุลาคม 2013 
อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา 
พระวรสารนักบุญลูกา 17:5-10
มุมมองด้านสังคม

 พระวาจาของพระอาจารย์เจ้าวนัน้ีสะท้อน
ภาพสังคมของชาวยิวในสมัยพระเยซูเจ้าได้อย่าง
ชัดเจน คือสังคมที่มีทาส มีคนรับใช้ ผู้มีอ�านาจ
ด้านการเงินก็มีทาสรับใช้ คนท่ีมีอ�านาจทางด้าน
การปกครองก็มีทาสรับใช้เช่นกัน ทาสเหล่านี้ไม่มี 
สทิธิเ์สรใีดๆ ชวีติขึน้อยูก่บัความเมตตาของเจ้านาย  
ชีวิตของพวกเขาจึงไม่อาจถือได้ว ่าเป็นชีวิตที่ 
เต็มเปี่ยม ครบบริบูรณ์ ตามที่พระสร้างมา เพราะ
เสรีภาพเป็นคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ที่มีค่า
ยิ่งที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์

ประยุกต์พระวาจา

พระเยซูเจ ้ามองสภาพชีวิตในสมัยของ
พระองค์เป็นดังบทเรียนและปรัชญาสอนชีวิตจิต

ให้กับคนที่อยู ่รอบข้างพระองค์ ความเป็นทาส
จะน�ามาประยุกต์กับชีวิตจิตวิญญาณได้อย่างไร? 
ความเป็นทาสแม้จะมีส่วนเสยีตรงทีท่�าให้ความเป็น
มนุษย์ไม่สมบูรณ์เพราะขาดเสรีภาพ แต่ลักษณะ
ของความเป็นทาสทีรู่ห้น้าทีแ่ละบทบาทของตนกน็�า
มาประยุกต์ใช้กับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
พระเจ้าได้เช่นกนั แน่นอนพระเจ้าไม่เคยมองมนษุย์
ว่าเป็นทาสของพระองค์ แต่ถือว่ามนุษย์คือลูกของ
พระองค์ เพราะมนุษย์มาจากพระเจ้า พระองค์จึง
มองมนุษย์ด้วยความรักเมตตาเสมอ

มนุษย์เองเมื่อตระหนักในความเป็นของตน
ว่า ตนอยูไ่ด้เพราะพระเมตตาของพระเจ้า การรบัใช้ 
พระองค์ตามบทบาทและหน้าทีข่องความเป็นมนษุย์
ก็จะท�าให้จิตของเขาเปี่ยมด้วยความกตัญญูรู้คุณ
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ต่อพระ หลักการเช่นนี้เองในแง่ชีวิตจิต ชาวคริสต์ 
ของเราจึงต้องฝึกจิตให้มองความสัมพันธ์ระหว่าง
เรากับพระเจ้าบนพื้นฐานว่า เราอยู ่ได้เพราะ 
พระเมตตา ยิ่งเราเจียมตัวและรู ้คุณพระมาก 
เท่าใดจิตของเราก็จะห่างจากความหยิ่งทะนงและ 
ความอกตัญญูมากขึ้น และจิตจะเพิ่มความรักใน
พระเจ้ามากขึ้นเพราะความรู้ความเข้าใจอันนี้เอง 

ที่สุดมนุษย์ที่มีจิตอยู่ในระดับสูงแล้วย่อม
ตระหนักว่าเป้าหมายสูงสุดของการเป็นคนคือการ
ด�าเนินชีวิตในทางแห่งความดีค�าว่าดีแปลว่าการรัก
และรับใช้พระเจ้าผู้เป็นองค์แห่งความดีสูงสุด เมื่อ
เขาได้รบัใช้แล้วจติของมนษุย์มกัจะเรยีกร้องรางวัล
หรอืผลตอบแทน คนทีม่สีภาพชวีติจติทีส่งูนัน้ย่อม
ตระหนักว่ารางวัลแห่งความดีงามที่เขาได้ท�านั้นคือ
จิตที่ยินดีและขอเพียงเขาได้รักและรับใช้พระองค์
ก็พอแล้ว เพราะเขาจะเปรียบตัวเองเหมือนกับทาส
ของพระเจ้าเสมอ ทาสท่ีดีคือทาสท่ีได้มีโอกาสรัก
และรบัใช้เจ้านายและเจ้านายทีด่ย่ีอมเลง็เหน็ว่าควร
จะประทานรางวัลเช่นใดกับทาสผู้ซื่อสัตย์ การเป็น 
ทาสเช่นนีไ้ม่ใช่เป็นการท�าให้ความเป็นมนษุย์ต�า่ลง 
แต่ตรงกันข้ามยิ่งท�าให้เขามีความเป็นเหมือน 
เจ้านายของเขามากยิ่งขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2013 
อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
พระวรสารนักบุญลูกา 17:11-19
มุมมองด้านสังคม

ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
มนุษย์ในทุกยุคสมัย คนป่วยด้วยโรคเรื้อนใน
สมัยของพระเยซูเจ้านั้นมองได้หลายอย่าง คือเป็น
คนบาป กล่าวคือเพราะเขาท�าบาป โรคร้ายจึงเกิด
ขึ้นกับเขา โรคร้ายคือการลงโทษ เมื่อคนหนึ่งเป็น
โรคเรื้อน ร่างกายจะได้รับการทรมาน สิทธิ์ที่จะอยู่

ในสังคมที่มีคนยอมรับจะหมดไป กลายเป็นคน
ที่สังคมไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย ในด้านจิตใจ
พวกเขากจ็ะเกดิความวิตกกงัวลทกุวันเพราะสงัคม
รงัเกยีจทีเ่ขาตดิโรคร้าย ตวัเชือ้โรคเรือ้นเอง คนใน
ยคุนัน้ยงัไม่มยีารกัษาให้หายได้ ใครกต็ามทีต่ดิเชือ้
โรคร้ายนี้ชีวิตก็เหมือนตกนรกทั้งเป็น แต่พระเยซู
เจ้าไม่ได้มองเช่นนั้น

ประยุกต์พระวาจา

ในสิง่ไม่ดกีพ็บสิง่ดีๆ  ได้เสมอไม่มากกน้็อย 
นีคื่อความเป็นจรงิทีห่ลายคนมองข้าม คนโรคเรือ้น
เหล่านี้ได้น�าตัวเองมาพบกับความหวังแห่งชีวิตใน
องค์พระเยซเูจ้า ถ้าหากพวกเขาไม่เป็นโรคเรือ้น เขา
กค็งไม่มอบความหวังไว้ในพระเยซเูจ้า พระองค์คง
ไม่อยูใ่นสายตาของพวกเขา ไม่ว่าคนยวิในสมัยนัน้
จะมองคนโรคเรื้อนด้วยสายตาแบบใด แต่เพราะ
ความเป็นคนโรคเรือ้นทีอ่าภพันัน้เองเป็นสิง่ทีด่งึใจ
ของพระอาจารย์เจ้าให้เกดิความเมตตาและได้แสดง
พระเมตตาของพระองค์ให้ปรากฏ นี่คือสิ่งดีที่พบ
ได้จากสิ่งไม่ดีในนามค�าว่า โรคเรื้อน.... 

จิตของพระเยซูเจ้าเม่ือเห็นคนโรคเรื้อน 
เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่มีค่าควรแก่การตริตรอง เม่ือ
พระองค์เห็นคนโรคเรื้อน พระองค์ไม่ทรงรังเกียจ
หรือเมินหน้าหนีดังเช่นคนอื่นๆ แต่ตรงกันข้าม
กลับให้ความส�าคัญกับความรักเมตตาที่แฝงอยู่ใน
จิตใจของพระองค์ บางคนมองพระเยซูเจ้าว่าเป็น
เหมือนถังที่บรรจุพลังอัศจรรย์มากมายที่พร้อมจะ
เปิดและเทพลังแห่งความดีนั้นออกมา ไปที่ไหน
ก็ท�าอัศจรรย์ได้ทุกเม่ือ อันนี้ไม่น่าจะใช่ ก่อนที่
พระองค์จะท�าอัศจรรย์ทกุครัง้ สภาพแวดล้อมย่อม
พร้อม จติของผูใ้ห้และผูร้บัอศัจรรย์นัน้ต้องสกุงอม
ก่อนจิตของพระองค์เมื่อเห็นคนโรคเรื้อนก็เกิด
ความสงสารขึน้มา ความสงสารนีเ้องเป็นพลงัท�าให้
พระองค์รกัษาเขาให้หายอย่างน่าอัศจรรย์ คล้ายกนั 
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จิตเมตตามีอยู่ในตัวเราทุกคน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะ
เปิดจิตให้พลังนี้หลั่งไหลออกมามากน้อยเพียงใด
เท่านั้น ......ที่ใดมีเมตตาที่นั่นเราจะพบพระเจ้า......

จิตของผู้รับอัศจรรย์จะถูกยกระดับขึ้นสูง
เมื่อเขาได้รับเมตตาแล้วมีการตอบสนองด้วยใจ
กตัญญู คนดีคือคนที่มีจิตกตัญญูต่อความดีที่ตน
ได้รับจากผู้อื่น การดีใจจนลืมขอบคุณก็สะท้อนถึง
ระดับความดีของจิตคนได้เช่นกัน คนที่มีจิตระดับ
สูงเมื่อได้รับความเมตตาจากผู้ใด ส่ิงแรกท่ีเขาจะ
แสดงออกมาจากจิตใจลึกๆ คือค�าว่า ขอบคุณ 
ความรูสึ้กขอบคณุและปรารถนาจะตอบแทนความดี 
น้ันให้มากเท่าท่ีจะท�าได้ จติเช่นนีจ้ะเป่ียมด้วยความ
ปีติและเป็นสุข เขาจะพยายามตอบแทนคุณใน 
รูปแบบต่างๆ แล้วมนุษย์จะตอบแทนพระคุณ
พระเจ้าด้วยรูปแบบใดถึงจะเหมาะสม? คงไม่มี
อะไรทีเ่หมาะสมไปกว่าการขอบพระคุณพระเจ้าด้วย
สิ้นสุดจิตใจและรักพระองค์ในทุกลมหายใจ เมื่อ
คนหนึ่งขอบคุณพระ มันก็สะท้อนถึงการยอมรับ
ความจ�ากดัของตนและความต้องการพระเจ้ามาเตมิ
ส่วนที่ขาดหายให้เต็ม

วันที่ 20 ตุลาคม 2013 
อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

พระวรสารนักบุญลูกา 18:1-8
มุมมองด้านสังคม

สงัคมทีม่กีารพฒันาด้านวตัถมุากขึน้ มแีนวโน้ม 
จะพึ่งพาพระเจ้าน้อยลง ด้วยเหตุผลที่ผู้คนเกิด
ความเชื่อและความเข้าใจว่าการพึ่งพาตัวเองเท่านั้น
คือสิ่งที่ถูกต้องและการพึ่งพาพระเจ้าที่มองไม่เห็น
เป็นสิ่งที่เสียเวลาและงมงาย วัตถุคือความจริง  
จิตคือความลวง แนวความคิดทางสังคมเช่นนี ้
พบเหน็ในหมูค่นทัว่ไปรวมทัง้ในประเทศไทยของเรา 
ด้วย ค�าถามคอืความจรงิอยู่ทีใ่ด? ครสิตศาสนาของเรา 
สอนว่าความจรงิอยูใ่นพระเจ้า และพระเจ้าทรงเป็น 
จิตล้วน การปฏิเสธจิตคือความหลง การภาวนา 
วอนขอพระเจ้าไม่ใช่ความงมงายแต่เป็นการพิสูจน์
ความเชื่อมั่นต่อความจริงที่มองไม่เห็น การภาวนา
จึงเป็นส่วนหนึ่งของจารีตธรรมเนียมประเพณี
ของเราชาวคริสต์ อันที่จริงของทุกศาสนาเพราะ
ค�าว่าศาสนาในความหมายทางตะวันตกนั้นหมาย
ถึงการยอมรับว่าพระเจ้าทรงด�ารงอยู่แม้จะมอง
ไม่เห็นก็ตาม สังคมของชาวยิวสมัยพระเยซูเจ้า
ก็ยอมรับเรื่องศาสนาเช่นกัน พระเยซูเจ้าทราบดี 
ถงึจติใจของคนเม่ือเกดิการเบือ่หน่ายในการภาวนา 
พระองค์จึงให้ก�าลังใจและยืนยันถึงมิติของการ 
ภาวนาว่าจ�าเป็นต้องมีความพากเพียรและมีความ
เชื่อที่มั่นคง
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ประยุกต์พระวาจา

การภาวนาด้วยความเชือ่หมายถงึอะไร? คือ
การภาวนาที่จิตลึกๆ ยอมรับและตระหนักเสมอว่า
พระทรงได้ยนิค�าวงิวอนและความปรารถนาของเรา  
เพยีงแต่พระองค์ต้องการพสิจูน์ถงึความเชือ่นัน้และ
ความเดือดร้อนนัน้มีความหมายท่ีจะให้ผลดแีก่เรา
ผูท้ีก่�าลังเผชิญอยูด่ว้ย เหตนุีผู้ภ้าวนาจงึต้องตัง้สติ
ให้ด ีจติไม่ตกและไม่ลนลาน อยากให้เป็นไปตามที่ 
ตวัเองต้องการ เดีย๋วนี ้บดันีห้รอือย่างน้อยกเ็รว็ๆ นี้  
เพราะจติท่ีปรารถนาเช่นนัน้เป็นจติท่ีมองพระเจ้าว่า
เป็นดัง่ข้าทาสของตน จตินัน้ยงัไม่เป็นจติของผูใ้หญ่
ที่เข้าใจความจริงของชีวิต เป็นจิตท่ียังมีฐานอยู่ที่
อารมณ์ ความอยากได้เหมอืนเดก็ทัว่ไป การภาวนา
แบบผู้ใหญ่จึงต้องมีความพากเพียรที่วางบนฐาน
ของความเชื่อมั่นในพระเมตตาของพระเจ้าเสมอ

วันอาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
วันที่ 27 ตุลาคม 2013 
พระวรสารนักบุญลูกา 18:9-14
มุมมองด้านสังคม

มนษุย์เราเกดิมาพร้อมกบัเสรภีาพและความ
มั่นใจในตัวเอง ความม่ันใจนั้นท่ัวไปเป็นสิ่งดี  
เพราะถ้าไม่มัน่ใจเขาจะไม่ยอมท�าอะไร จะถกูความ
กลัวครอบง�า ผลก็คือ ชีวิตนี้จะไม่มีอะไรใหม่ๆ  
ขึ้นมา การพัฒนาก็จะช้า ความมั่นใจในตัวเองจึง
เป็นสิ่งดี แต่ถ้าหากมั่นใจจนเกินไปก็จะกลายเป็น 
สิ่งที่ก ่อให้เกิดความเสียหายตามมาในหลายๆ  
อย่างเช่น ความหลงตัวเอง การดูหม่ินคนทีอ่่อนแอ
กว่า การถือว่าสภาพแวดล้อมนั้นเขาควบคุมได้ 
เวลาเป็นของเขา ชีวิตเขาก�าหนดเอง ฯลฯ ในแง่
ของความดีงามก็เช่นกัน เราจะพบคนในสังคมที่
มีท่าทีเช่นนี้ ในสมัยของพระเยซูเจ้า มีคนเช่นนี้
หลายคน พระองค์สังเกตเห็นจึงน�ามาเป็นคติสอน
ใจบรรดาศิษย์ 

ประยุกต์พระวาจา

เรื่องความดีก็เช่นกัน ภาวะความมั่นใจและ
เชื่อมั่นก็เกี่ยวข้องด้วย คือ คนที่มั่นใจในความดี
ของตัวเองนั้นย่อมจะก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ 
เพราะความดีนั้นอันที่จริงมาจากพระ ค�าสอนของ
ชาวคริสต์คือมนุษย์มาจากพระ คนใดก็ตามที่ท�าดี 
ความดีนั้นคือการสะท้อนความดีของพระออกมา
จากตัวเขา จิตของเขาต้องไม่หลงว่าความดีนั้นเป็น
ของเขาเอง จิตทีห่ลงกจ็ะตกลงไปในความจองหอง 
ความเย่อหยิ่ง ทะนงตน ส่วนจิตที่ไม่หลงจะเกิด
เป็นคุณธรรมของความสุภาพ การถ่อมตน การ
ยอมรับในความจ�ากัดของตนและความเป็นของ
พระเจ้า จติของเขาจะมองเหน็ความสมัพนัธ์ระหว่าง
เขากับพระเจ้าเสมอ หรือจิตของเขาจะตระหนัก
ตลอดเวลาว่าพระเมตตาของพระเจ้าอยู่ล้อมรอบ
ตัวเขา เปรียบเสมือนปลาที่ต้องพึ่งพาน�้า น�้าคือ
ความดีงามที่พระประทานให้ คือคนเราต้องพึ่งพา
อากาศเพือ่มชีวิีต อากาศคอืสิง่ทีไ่ม่ใช่ของเราแต่มา
จากพระ เราพึ่งพาพระเสมอถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็
ไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ได้

คนดีแท้เมื่อเขาท�าด ีเขาจะตระหนักเสมอว่า
เขาท�าในพระนามพระเจ้า หรือเขาท�าเพื่อเพิ่มพูน
พระสิริมงคลและความดีงามของพระเจ้าให้คนอื่น
ได้เห็นและเกิดการยอมรับ ในแง่ชีวิตจิต ท่าที 
เช่นนี้เป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง และเป็นฐานที่มั่นคง
ของการเดินทางฝ่ายจิต จติทีห่ลงในความดีของตน
นั้นจะเรียกว่าดีแท้ไม่ได้ เพราะดีแท้มาจากพระเจ้า
เท่านั้น ดีของคนเราเป็นเพียงภาพสะท้อนความดี
ของพระเจ้า จติทีถ่่อมตนและเลง็เหน็ความบกพร่อง
ของตน นอกจากจะพบความจริงแล้ว พระเจ้ายัง
เมตตาคอยช่วยเหลือค�้าจุนให้เขาก้าวไปข้างหน้า
ได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย ข้อคิดอีกประการหนึ่ง
คือ เมื่อเราท�าดีขอให้เรายกความดีนั้นสรรเสริญ
พระเสมอ 
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สัมภาษณ์
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช  
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“ยอดเยี่ยม” ค�าชมเชยที่ไม่มีใครปฏิเสธ
ถึงคุณภาพ คุณภาพชีวิตของคนๆ หนึ่งก็เช่นกัน 
พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร 80 ปีมาแล้วกับ
เรือ่งราวมากมายในชวีติ และผลงานมากมายทีฝ่าก
ไว้ให้กบัพระศาสนจกัรไทยและสากล ประเทศไทย
และนานาอารยประเทศ ยงัยอดเยีย่มอยูเ่หมอืนเดมิ 
ไม่เคยแปรเปลีย่น เราชวนพระคณุเจ้ามาพดูคุยกนั
ในวัยวันของชีวิตที่มีเลข 8 น�าหน้าแล้ว

พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร พระสังฆราชกิตติคุณ 
ในวยั 80 ปีทีพ่ึง่ผ่านไปเม่ือวนัที ่19 มกราคม 2013 
กับภารกิจและงานที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ 

ในช่วงนี้เนื่องจากสังฆมณฑลสร้างบ้านให้
ใหม่ ซึง่มีห้องนอนกบัวดัน้อยอยูใ่นบริเวณเดยีวกนั 
จงึใช้เวลามากขึน้กบัการเข้าวดั สวดภาวนา และไม่
ได้เดินทางไปไหน ถ้าจะไปจริงๆ ก็มีบางวันที่ต้อง
ไปหาหมอที่กรุงเทพฯ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ การ
ไปร่วมฉลองวัดต่างๆ ก็มีน้อยลง เพราะเดินเหิน
ล�าบาก ความคิดมันไปก่อนที่จะก้าว 

บางครั้งเวลาเดินขึ้นบันได ถ้ามีราวบันได
หรือมีที่จับก็พอเดินได้ แต่ถ้าไม่มีอะไรให้จับก็อาจ
จะหกล้ม ตอนนี้กลายเป็นตาแก่ไปเลย 

ที่จริงอายุ 80 ปี ก็ถือว่าแก่แล้ว และมีคน
มาถามเราว่าเป็นอย่างไรบ้าง เราก็ตอบว่า เหมือน
เดิม เพียงแต่ทุกสิ่งที่เราเคยท�า เราอยากท�าให้มัน
เร็วคงไม่ได้แล้ว คือ ท�าอะไรได้ช้าลงไปเท่านั้นเอง

แสดงว่าชีวิตประจ�าวันหลักๆ นั้นส่วนใหญ่ใช้เวลา
กับการสวดภาวนา

ตอนนี้มีงานหลักๆ ด้านการเขียนบทความ 
งานแปลเอกสาร แล้วแต่ว่าใครจะสนใจให้ท�า ซึ่ง
เวลานี้ก็มีพิมพ์ไปหลายเล่มแล้ว แต่มีงานเขียน
หลักๆ ส่งให้อุดมสาร เป็นประจ�าทุกอาทิตย์ 

งานทีพ่ระคณุเจ้าท�าเหล่านี ้พระคณุเจ้าท�าด้วยใจรกั 
หรือความสุข หรือมีคนขอร้องให้ช่วยครับ

“อยากท�า” เพราะเราเองกเ็คยท�ามานานแล้ว  
และเนื่องจากสมัยก่อนนั้นเรามีเวลาไม่ค่อยมาก
เพราะต้องไปโน่นไปนี่ แต่เดี๋ยวนี้มีเวลามาก  
ปล่อยไปก็น่าเสียดาย

พระคุณเจ้าใช้เวลาตอนไหนในการท�างาน 

ส่วนมากจะเป็นช่วงเช้า ช่วงบ่ายจะไปเข้าวัด 
สวดภาวนา หรอืไม่กอ่็านหนงัสอืพมิพ์ อ่านหนงัสอื
ทั่วๆ ไป ที่ใช้เวลาช่วงเช้าท�างานแปลหนังสือ 
หรือเขียนหนังสือนั้น เป็นผลมาจากการที่เราม ี
ความคิดว่า สมัยก่อนตอนที่ยังไม่ได้เกษียณนั้น 
เวลานั่งว ่างๆ เช ่น นั่งรอเครื่องบิน เพราะ 

ยอดเยี่ยมอย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลง
พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร 

พระสังฆราชกิตติคุณ สังฆมณฑลอุดรธานี
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เดินทางบ่อย ก็ใช้เวลาช่วงนั้นแปลหนังสือ หรือ
เขียนหนังสือ ดีกว่านั่งรอเฉยๆ เสียเวลา และ
ได้ท�าตามที่ท่านนักบุญอัลฟอนโซ ได้สอนเรา 
ไว้ว่า “ให้เราใช้เวลาทุกนาทีให้เป็นประโยชน์”  
อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปเปล่าๆ อันนี้เป็นค�าสอน
ที่จูงใจเรามาตลอด

เรื่องสุขภาพ พระคุณเจ้าดูแลอย่างไร ต้องทาน
อาหาร ทานยา ออกก�าลังกายอะไรบ้าง?

ไม่ได้ออกก�าลังกายอะไร ใช้การเดินไปเดิน
มามากกว่า ส่วนในเร่ืองของสุขภาพมีโรคหัวใจ  
ตา เวลานี้ตาเป็นต้อหิน 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว ต้อง
หยอดยาวนัละ 6-7 คร้ัง เพราะฉะนัน้เวลาจะไปไหน 
มาไหนก็ล�าบาก ถ้าเราหยอดตาเอง มนัจะเสยีตวัยา
ไปแล้วครึ่งหนึ่ง เพราะหยอดไม่เข้า ยังหยอดเอง 
ไม่ได้ ฉะนั้นจึงต้องมีคนคอยหยอดตาให้ ท�าให้ 
ไปไหนมาไหนล�าบาก โดยเฉพาะตอนเย็นต้อง
ทานยา และหยอดตาด้วย และต้องไปรักษาที ่
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ด้วย

ในวยั 80 ปีอย่างนี ้ในช่วงเวลาทีผ่่านไป พระคณุเจ้า 
อยากจะบอกกับผู้คนให้รู้จักกับตนเอง หรือให้
เตรียมตัวอย่างไรบ้าง กับวัน วัย ในชีวิตที่จะ 
ผ่านเข้ามา

คิดว่าถ้าไปเตือนก็ไม่มีใครสนใจ เพราะว่า 
เขาคงจะบอกว่าฉันยังไม่แก่ เพราะความแก่มาใน
เวลาที่เราไม่รู้ตัว อย่างตัวเราเองก็รู้สึกว่ามันมาเร็ว  
เผลอแป๊บเดียว เราอายุ 80 แล้ว แต่ว่าถ้าเราจะ
เตอืนไปมนักเ็หมอืนลดน�า้บนหลงัเป็ด ผูค้นไม่ค่อย 
สนใจเท่าไหร่ เพราะเขาไปคิดถึงเรื่องการท�ามา
หากนิ การท�างาน คดิถงึเวลาปัจจบุนัมากกว่า และ
ส�าหรับเรา เราก็มองกลับไปในอดีตมากกว่า ว่า 
สิ่งไหนที่เราไม่ได้ท�าอะไรท�านองนั้น

ส�าหรับเรื่องที่สนใจเป็นเรื่องของหนังสือ
มากกว่า การที่ชอบเขียนหนังสือคงเป็นเพราะบิดา
เคยเป็นบรรณาธิการ ของหนงัสอืพมิพ์ Bangkok 
Chronical มาก่อน ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ภาษาอังกฤษ ที่บ้าน
จะมีเอกสารเกี่ยวกับการเขียนต่างๆ เต็มไปหมด 
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ตุลาคม เดือนแห่งทันตสุขภาพ

ศู น ย์ ทั น ต ก ร ร ม   โ ร ง พ ย า บ า ล เ ซ น ต์ ห ลุ ย ส์  
     ห่วงใยในสุขภาพปากและฟันของท่าน เราได้น าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางทันตกรรม    มาผนวกกับ
ประสบการณ์ และความช านาญของทีมทันตแพทย์ในสาขาต่างๆ  เพื่อการให้บริการตรวจรักษาสุขภาพปาก
และฟันอย่างครบวงจรในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง  เครื่องมือทันตกรรมทุกชิ้นได้ผ่านกระบวนการ       
ปลอดเชื้อที่ได้มาตรฐานตามหลัก Universal Precaution จนได้รับการไว้วางใจในบริการอย่างดีเสมอมา
ทางด้านทันตกรรมทั่วไป   ทันตกรรมประดิษฐ์  ทันตกรรมจัดฟัน  ทันตกรรมส าหรับเด็ก  ทันตกรรมตกแต่ง   
เวชศาสตร์ช่องปาก และศัลยศาสตร์ช่องปาก 

สอบถามได้ที่ : ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 3 อาคารร้อยปีบารมบีุญโทรศัพท์. 0-2675-5000 ต่อ 10301-2

เลขที่  27  ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท.์ 0-2675-5000  โทรสาร. 0-2675-5200  www.saintlouis.or.th

ฟันขาว  สดใส แข็งแรง ยิ้มอย่างมั่นใจ ด้วยทันตแพทย์
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เพราะคุณพ่อเก็บเอาไว้ สงสัยว่าเราคงได้รับความ
สนใจสิ่งเหล่านี้มาจากบิดา แต่คุณแม่ของพ่อบอก
ว่า เวลาโตขึ้นอย่าไปสนใจเรื่องหนังสือเหล่านี้เลย 
เพราะสิง่ทีค่ณุพ่อเกบ็เอาไว้บนโต๊ะมนัเยอะแยะ รก
รุงรังเต็มไปหมด แล้วคุณแม่ก็เก็บเอกสารหนังสือ
ต่างๆ เข้ากล่องหมด เวลาผ่านไปดูเหมือนมีเรา
เพียงคนเดียวที่ได้รับมรดกนี้จากผู้เป็นพ่อ

วยั 80 ปี พระคณุเจ้าได้เหน็โลก เหน็ประวตัศิาสตร์ 
เห็นเรื่องราวต่างๆ มามากมาย จนถึงยุคปัจจุบัน  
จากตรงนี้ขอให้พระคุณเจ้าแบ่งปันข้อคิดให้คนใน
ยุคน้ี หรือแสดงความคิดเห็นเกีย่วกบัความเชือ่มโยง 
ของการเปล่ียนแปลง จากวันนั้นถึงวันนี้ของ
พระคุณเจ้าครับ

ในฐานะที่เดินทางบ่อย ไปประชุมที่นั่นที่นี่ 
และรูส้กึจะเป็นพระสงัฆราชองค์เดียวท่ีเดนิทางมาก
ที่สุด เพราะเกี่ยวข้องกับสมาคมพระคริสตธรรม
ไทย พ่อเป็นผู้ที่เริ่มต้นแปลพระคัมภีร์ และเข้าไป
ร่วมงานกับสมาคมพระคริสตธรรมไทย 

ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่กลับมาจากอเมริกา 
ก็เริ่มแปลหนังสือของนักบุญอัลฟอนโซให้กับ
บรรดาสมาชกิ ซึง่นกับญุอัลฟอนโซได้เขยีนหนงัสอื 
เกี่ยวกับชีวิตและความศรัทธาต่างๆ ให้กับพวก 
นักบวชหลายเล่ม โดยเฉพาะนักบวชหญิงของเรา 
ไม่มีหนังสือเกี่ยวกับชีวิตจิตเป็นภาษาไทย ก็เลย 
เริ่มต้นแปล นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญ

ในคณะของเราเอง แต่ละวันก็มีรายการ
ต่างๆ เริ่มต้นกันตั้งแต่การร่วมมิสซา การเฝ้าศีล 
การสวดภาวนาแต่ละวัน และส่วนหนึ่งของชีวิต
ประจ�าวัน คือ การอ่านหนังสือเสริมศรัทธา วันละ 
ครึง่ชัว่โมงทกุวนั พวกนกับวชหญงิเขากม็กีฎเกณฑ์
อย่างนีด้้วยเช่นเดียวกนั แต่เวลานัน้เขาไม่มีหนงัสอื
จะอ่าน เพราะฉะนั้นก็เริ่มแปลหนังสือให้เขาอ่าน 
ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความศรัทธาของชีวิตนักบวช
มากกว่า 

ต่อมาภายหลัง พระคุณเจ้าดูฮาร์ต ซึ่งตอน
นัน้พ่อกท็�างานเกีย่วกบัเรือ่งแปลพระคมัภร์ี ช่วงนัน้ 
เรามีเพียงพระวรสารทั้ง 4 และหนังสือกิจการ
อัครสาวก แต่ว่าอย่างอื่นไม่มีแปลเลย ในส่วน
ของคาทอลิกพระคุณเจ้าดูฮาร์ตบอกว่าให้พวกเรา 
ช่วยกันเริ่มแปล เราก็เริ่มตั้งคณะกรรมการขึ้น 
ซึ่งก็มีคุณพ่อหลายๆ องค์มาช่วยกัน ในที่สุด
เราก็ช่วยกันท�าจนเสร็จครบพันธสัญญาใหม่และ
เม่ือทางสมาคมพระคริสตธรรมไทย เห็นว่าเรา 
ก�าลังแปล ก็สนใจและเห็นว่าของเก่าที่แปลไว้แล้ว 
มกีารปรบัปรงุ จึงมจีดหมายมาถงึสภาพระสงัฆราชฯ  
เพื่อขอให้เรามาร่วมแปลกับเขา และทางสภา 
พระสงัฆราชฯ ซ่ึงสมยัก่อนกไ็ด้ส่งเรือ่งนีใ้ห้พระคณุ- 
เจ้าดฮูาร์ต พระคณุเจ้าดฮูาร์ตจึงส่งต่อให้กบัผม และ
ให้ติดต่อไปที่สมาคมพระคริสตธรรมไทย สมาคม 
พระคริสตธรรมไทยซึ่งเป็นของคริสเตียน เราคง
ร่วมมือด้วยไม่ได้ เพราะเขาไม่ใช่คาทอลิก อันนั้น 
เป็นความคิดของพวกเราในสมัยนั้น แต่ผมก็ไป
ร่วมประชมุกบัเขาในฐานะผูส้งัเกตการณ์ เสรจ็แล้ว 
ก็มองดูแล้วว่า มันมีอะไรที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
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ของข้อความเชื่อนี้ และจะไม่แตะต้องอะไรมาก 
จึงพยายามประสานงานและติดต่อกับทางสภา 
พระสังฆราชฯ ตลอด เมื่อกลับมาก็ได้ปรึกษากับ
พระคุณเจ้าดูฮาร์ต พระคุณเจ้าก็บอกว่า ถ้าเราคิด
ว่ามันไม่มีอะไร หรือคิดว่าท�าได้ก็รับหน้าที่ไปเลย

มเีรือ่งหนึง่ท่ีประทับใจคือ ผมเป็นคนแรกที่
เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของสมาคมพระ
คริสตธรรมไทย ที่เป็นคาทอลิก และการที่เราไป
ติดต่อนั้นมีหลายแห่งเขาก็เลยใช้อันนี้เป็นตัวอย่าง 
จนกระทั่งผมได้ไปร่วมประชุมด้านศาสนสัมพันธ์ 
ที่กรุงโรม ซึ่งในอดีตเราเคยเรียกพวกคริสเตียน
ว่า เป็นพีน้่องครสิต์ท่ีแยกทางออกไป และเวลานัน้
ทีป่ระชมุกม็ผีูแ้ทนของสมาคมฯ เขากน็ัง่ฟังอยู่ เขา
ก็ยกมอืขึน้ เขาบอกขอโทษเถอะครบั เรามาประชมุ
ร่วมมือกัน ผมอยากขอเสนอให้เลิกใช้ค�าว่าพี่น้อง
ครสิต์ทีแ่ยกทางออกไปได้ไหม ให้เราใช้ค�าว่าพีน้่อง
ครสิต์ด้วยกนั หลังจากนัน้พระศาสนจกัรไม่เคยใช้
ค�าว่าพีน้่องคริสต์ท่ีแยกทางออกไปอกีเลย อนันีเ้ป็น
สิ่งที่ประทับใจผมจนกระทั่งทุกวันนี้

เรามาที่สังฆมณฑลอุดรธานี โอกาสวันสื่อมวลชน
สากล ครั้งที่ 47 พระคุณเจ้าได้ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดงานและกจิกรรมในวนัส่ือมวลชนสากล
ครั้งนี้ และพระคุณเจ้าเองในอดีตเป็นประธาน
สื่อมวลชนคาทอลิกฯ ด้วย พระคุณเจ้ามีอะไรจะ
ฝากหรือให้ค�าแนะน�าพวกเราบ้าง

การจัดงานในรูปแบบนี้ดีมากแล้ว ควรจะ
พยายามให้ขยายออกไปใหม้ากขึน้เทา่นัน้เอง สว่น
ที่จะต้องปรับปรุงอะไรนั้น เท่าที่มองดูรู้สึกจะไม่มี 
ขอเป็นก�าลังใจให้ 

พระคณุเจ้าบอกว่าตืน่แต่เช้า ได้ดูรายการแสงธรรม 
รายการโทรทัศน์ของศาสนา 

ผมดูทุกอาทิตย์เลยไม่เคยขาด เพราะว่าผม
ตื่นตี 2 ทุกวัน และวันอาทิตย์ก็ตั้งใจเตรียมตัว
เป็นพิเศษที่จะได้ดูรายการพระเจ้าสถิตกับเรา และ
รายการแสงธรรม ที่ออกอากาศอาทิตย์เว้นอาทิตย์

ส่วนในแง่ของสิ่งพิมพ์ พระคุณเจ้าก็ยังเขียน
บทความให้อย่างสม�่าเสมอ และช่วยแปลสาส์น 
วนัสือ่มวลชนสากลด้วย ต้องขอขอบคณุพระคณุเจ้า 
มากๆ ครับ ขอให้พระคุณเจ้าได้ฝากข้อคิดส�าหรับ
คริสตชนในการด�าเนินชีวิต อย่างน้อยกับวันเวลา 
ที่เรายังมีชีวิตอยู่นั้น เราได้ใช้ชีวิต และเรายังเป็น
คนที่มีคุณค่าอยู่

หลายครั้งเรามองดูสิ่งที่เราท�าเหมือนกับว่า
เราท�างานให้เสร็จๆ ไป แต่อันที่จริงเราต้องมองดู
สิ่งที่เราท�าไปด้วยว่า สิ่งที่เราท�าไปนั้นสามารถที่จะ
เป็นแบบฉบับให้คนอื่นเขาได้เห็นไหม มันเป็นงาน
ทีท่�าด้วยความเสยีสละ และเราท�าด้วยความรกัไหม 
และถ้าเรารักงานสื่อมวลชนนี้ มันจะแสดงออกมา
ในสิ่งที่เรากระท�าทั้งหมด เราตั้งใจท�าจริงๆ แม้จะ
มีอุปสรรค มีปัญหาบ้าง แต่เราตั้งใจท�า 

เราต้องอุทิศจิตใจกับงานนี้ 
ท�าด้วยความรัก ไม่ใช่ท�าเพราะ

เป็นหน้าที่ที่จะต้องท�า แต่ต้องท�า
ด้วยความรักจริงๆ และความรัก
จะแสดงตัวออกมาในการเสียสละ
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เราต้องอุทิศจิตใจกับงานนี้ ท�าด้วยความ
รัก ไม่ใช่ท�าเพราะเป็นหน้าที่ที่จะต้องท�า แต่ต้อง
ท�าด้วยความรักจริงๆ และความรักจะแสดงตัว
ออกมาในการเสียสละ พยายามหาหนทาง โดย
เฉพาะในสมัยใหม่นี้มีเทคนิคมากมาย เราจะท�า
อย่างไรเพื่อจะน�าสิ่งเหล่านั้นกลับมาใช้ในงานของ
พระศาสนจักรให้ได้คุณประโยชน์สูงสุด พอเห็น
เขามีโน่นมีนี่ เราจะท�าอย่างไรที่จะน�ามาใช้กับพระ
ศาสนจกัรหรอืสือ่มวลชนของเรานี ้เราต้องประสาน
กันอยู่ตลอดเวลา

ตอนแรกๆ พระศาสนจักรไม่เคยคิดว่าจะ
มีรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ แต่มีคนที่กล้าท�า 
และมันมาในรูปแบบต่างๆ เราต้องประยุกต์ เรา
ต้องกล้าท�า ไม่ใช่ว่าเขาท�าอย่างไรมา เราก็ท�าอย่าง
นั้นตลอดไป 

ขอให้แต่ละคนมีก�าลังใจ ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เจ้าหน้าท่ีทุกคนก็ขอให้ท�างานด้วยความ

เสียสละ ด้วยความรักงานจริงๆ มันจะแสดงออก
มาในผลงานที่เราท�า โดยเฉพาะผู้ที่สนใจ และ
โดยเฉพาะเยาวชนของพระศาสนจักรให้ได้หันมา
ดูสิ่งนี้ให้มากยิ่งขึ้น ดูซิว่าเราจะท�าอย่างไรเพื่อให้
งานของพระศาสนจักรก้าวหน้า อาศัยสื่อที่มีความ
ก้าวหน้าอยูต่ลอดเวลานี ้ขอให้เราได้น�าไปใช้ให้เกดิ
ประโยชน์อย่างแท้จริง ขอพระเป็นเจ้าได้อวยพร
และช่วยให้เรารบัใช้พระศาสนจกัรด้วยความจรงิใจ

พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร ยังอยู่กับเรา
ในงานของพระศาสนจักร ยังอยู ่กับเราในงาน
สื่อมวลชน และแน่นอนแม้ว่าพระคุณเจ้าจะอยู่ใน
วยัทีร่่วงโรย และสขุภาพทีท่รดุโทรมลงไป แต่หวัใจ
ของพระคณุเจ้าไม่เคยโรยรา ยอดเยีย่มอย่างไม่เคย
เปลี่ยนแปลง ขอบคุณพระเป็นเจ้าที่มอบพระคุณ-
เจ้ายอด พมิพสิาร ให้กบัพวกเราเพราะท่านได้มอบ
สิ่งที่เยี่ยมยอดเสมอต่อทุกคน 
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Scoop 
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช  

สนามบินดอนเมือง ผมดูตั๋วอีกครั้งเพื่อ
ความมั่นใจ การเดินทางไปจังหวัดเลยครั้งนี้  
ผมอยากไปเห็นบางอย ่างด ้วยตาของผมเอง  
มีโปรแกรมและความต้ังใจอยู่ในหัวคร่าวๆ แต่
พกศรัทธาไปเต็มหัวใจ ศรัทธาที่ว่านี้คือ จัดมา  
ฉันจะท�าตาม 

สนามบินที่เลย พอดี 

เคร่ืองบินเล็กของนกแอร์ พาผมร่อนลง
อย่างปลอดภัยที่สนามบินจังหวัดเลย เพียงเวลา 
ชัว่โมงกว่าๆ จิบ๊ จิบ๊ เป็นชือ่หนงัสอืของสายการบนิ 
หนังสือดูสวยดี วันนั้นผู้โดยสารเต็ม มีพระภิกษุ
เดินทางมาพร้อมกับผม เหมือนท่านเป็นที่เคารพ 
ญาติโยมให้เกียรติ ถามไถ่ เมื่อมาถึงสนามบินก็มี

พกศรัทธา มาเลย
รถมารอ ผมเองก็มีรถมารอเหมือนกัน แต่เจ้าของ
รถส�าทับว่า “หลวงพ่อท่านนี้ท่านดังในจังหวัดเลย
นะ ทางโรงเรียนเคยน�าเงินท�าบุญไปมอบ ท่านก็
แซงคิวให้พวกเราก่อน มีคนบอกว่าท่านเคยเป็น
เณร” ผมคิดในใจ เป็นพระภิกษกุต้็องเคยเป็นเณร
ไม่เหน็แปลกเลย ผูเ้ล่าคงเดาทางผมออก “ท่านเป็น
เณรคริสต์มาก่อน” 

รถกระบะกลางเก่ากลางใหม่ก�าลังพาผม 
มุ่งตรงสู่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เลย ฝนฟ้าเป็นใจ 
คนไทยชอบบอกว่าฤกษ์เย็น แต่คนที่พาผมมา 
กลับบอกว่า “เพิ่งเอารถไปล้าง จะมารับพ่อ ฝนตก
ซะ” ผมยิ้มเขินๆ เพราะคิดว่า ผมไม่น่ามีอิทธิพล
ต่อฟ้าฝนขนาดนั้น
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สองข้างทาง ผมเห็นป้ายบอกทางถึงการ 
เดินทางไปประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสามารถเดินทาง
ข้ามไปได้ ระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่ มีโรงเรยีนประจ�า 
จังหวัดที่มีห ้องสมุดที่ชื่อเหมือนนักร ้องที่ผม 
ชื่นชอบ อัสนีและวสันต์ รวมท้ังมีศิลปินสีน�้า 
อาจารย์สังคม ทองมี เห็นจังหวัดเล็กๆ เงียบๆ 
อย่างนี้นี่ไม่ธรรมดาซะแล้ว ในที่สุดรถกระบะ 
คันนั้นก็เลี้ยวมาจอดยังที่จอดรถข้างบ้านพัก 
พระสงฆ์ เสียงตะโกนเรียกป้าแม่บ้าน พร้อมกับ 
เสียงขานรับภาคภาษาอีสาน ผมฟังพอเข้าใจ  
ก่อนจะได้รับการดูแลอย่างดี ต่อจากวินาทีนี้เป็น 
ต้นไป หลังจากได้ชื่อเป็นแขกคุณพ่อผู้อ�านวยการ

ร่องรอยของโรงเรียนคาทอลิก 

รู้สึกเหมือนทุกอณูของผู้คนในพื้นที่แห่งนี ้
ก�าลังท�างาน คงเหลือผมนี่แหละ ผมเดินดูการ 
จัดดอกไม้ประดับรถเพราะวันรุ่งขึ้น ผมลืมบอก
ไปสินะว่า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เลย ที่ผมมาเขา

ก�าลงัจะฉลองการได้รบัรางวัลโรงเรยีนพระราชทาน 
ในระดบัมธัยมขนาดกลาง เพิง่ไปรบัรางวัลมาไม่นาน  
พิธีจัดขึ้นเพื่อฉลองความส�าเร็จที่ได้รับ เป็นขวัญ
และก�าลังใจให้กับทุกคนที่ท�างาน และเป็นการ 
จัดงานให้ชาวจังหวัดเลยได้ชื่นชมกับผลงานนี้ด้วย

เสียงเครื่องดนตรีวงโปงลาง แว่วเข้าหูอยู่
ใกล้ๆ เสยีงซ้อมละครภาษาอังกฤษ การจดัประดบั
ตกแต่งบริเวณ ฯลฯ ที่ใดก็ตามที่วัด โรงเรียน 

 อุดมศานต์  ตุลาคม 2013  23 

Crist 1-92 octobr.indd   23 10/2/13   6:04 PM



หรือหน่วยงานคาทอลิกอยู่ตรงนั้น ก็มีโอกาสได้
เผยแสดง ไม่ใช่เพียงศักยภาพ แต่เผยแสดง 
ตัวตนของเรา ความรับผิดชอบ ความเสียสละ 
ความรักในเพื่อนมนุษย์ การมีคุณภาพชี วิต  
การพร้อมช่วยเหลอื การเป็นผูน้�า ผมเชือ่ว่าร่องรอย 
แบบนี้ เราพบได ้ทุกที่  ตั้ งแต ่ตัว เ มืองสุดหรู  
ยันชนบทห่างไกล เพราะเราไม่ได้ขับเคลื่อนไป
ด้วยเงินแต่เราขบัเคลือ่นไปด้วยความตัง้ใจจรงิและ
คุณภาพชีวิต

ผมกลับมาที่บ้านพักพระสงฆ์เพื่อรอเพื่อนๆ 
อีกหลายคนที่ก�าลังเดินทางมาเย็นนี้ ความที่ชอบ
สังเกตเป็นทุนเดิม ผมสังเกตว่า คนที่อยู่ที่นี่ย่อม 
มีใจรักการอ่าน บางทีอาจจะชอบดูหนัง ฟังเพลง  
เสยีด้วยซ�า้ เพลงเพือ่ชวิีตกบัหนงัแอคชัน่ หนงัศาสนา 
กด้็วยนะครบั ผมเหมอืนคุน้ๆ กบัสิง่นี ้ความทรงจ�า 
เดิมๆ เริม่หวนกลบัมาอีกครัง้ ตอนปี 6 บ้านเณรใหญ่ 
แสงธรรม เมือ่ห้องของเณรใหญ่ เหลอืคนร่วมห้อง
น้อยลงเรื่อยๆ ปี 6 ผมอยู่กับเพื่อนผมคนนี้นี่เอง

เย็นนั้น เราดื่มกินมิตรภาพ

มื้อเย็นก่อนวันงาน บรรดาคุณพ่อรุ่นเพื่อน 
รุ่นพี่ รุ่นน้อง มาพบกันที่บ้านพักพระสงฆ์ เราทาน
ข้าวร่วมกัน มื้อนั้นเรื่องราวของงานอภิบาล และ
ประสบการณ์ถูกงัดมาแลกเปลี่ยนกัน ผมจดจ�า 
ได้บ้างไม่ได้บ้าง เช่น รูปปั้นพระโอเค ที่ตั้งอยู่ที่
ชายแดนประหนึง่ให้ขนบางอย่างเข้ามาได้ การท�างาน 
ท่ามกลางความท้าทายมากมาย มื้ออาหารและ
เวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัว เมื่อเพื่อนของเราอยากฟัง
เพลงฝรั่งสองเพลงสุดท้าย ขอเพลง “Take me 
Home” กับเพลง “Country Road” เออ..แต่
ว่ามันเป็นชื่อเพลงเดียวครับ “Take me home 
country road” เหน็ทจีะต้องแยกย้ายกนักลบับ้าน 
แล้วล่ะครับท่าน

เช้านั้นเหมือนวันบวชใหม่
คุณพ่ออดีตผู ้อ�านวยการ กับคุณพ่อผู ้

อ�านวยการคนปัจจุบัน ถูกน�าขึ้นรถคันที่สาม ซึ่ง
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น�าหน้าด้วยรถเอกสารโรงเรยีนพระราชทาน และน�า
ขบวนด้วยรถพระบรมฉายาลักษณ์ ขบวนดุริยางค์ 
นางร�า และขบวนนักเรียน เดินรอบตลาด เหมือน
ประกาศให้ทุกคนทราบว่า โรงเรียนเอกชนแห่ง
หนึ่ง น�าความภาคภูมิใจมาสู่ทุกคน ผมชอบช่วง
เวลานี้ ผมเห็นรอยยิ้ม เห็นการชักภาพเมื่อขบวน
ของโรงเรียนผ่านไป มีค�าถามเกดิขึน้บ้างเพราะไม่รู้
อะไรเลย แต่เมื่อพบค�าตอบ แต่เมื่อเห็นศักยภาพ
แบบนี้ เราไม่ต้องติดโปสเตอร์ขึ้นคัตเอาท์หรอก
ครับ เตรียมที่ให้พอแล้วกัน ผู้ปกครองคงแย่งกัน
ส่งลูกหลานเข้ามาเรียนแน่ๆ 

ผมนึกถึงวันบวชพระสงฆ์ใหม่ของบาง
สังฆมณฑล การน�าบรรดาพระสงฆ์บวชใหม่
เหล่าน้ันขึ้นรถแห่แสดงความยินดี ผมไม่เคยเห็น
ภาพจริงหรอกครับ แต่ผมเข้าใจแล้ว ว่ากิจกรรม

แบบนี้มันสร้างความสุขอย่างไร ผมไม่เชื่อว่าคน
ที่นั่งอยู่บน รถจะมีความสุขเท่านั้น คนที่ยืนมอง 
ถ่ายรูป พบเห็น แม้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็รู้สึกดี 
บางทีสังคมชนบทห่างไกลจากค�าเหล่านี้กว่าสังคม
เมือง อิจฉาตาร้อน หมั่นไส้ ไม่อยากเห็นใครได้ดี

งานด�าเนินไปได้ด้วยดี สวย สง่า น่าประทับใจ

แขกผู้ใหญ่มากมาย รออยู่ที่โรงเรียน ยังมี
กิจกรรมอีกหลายอย่างที่นี่ พระคุณเจ้าลือชัย ธาตุ
วิสัย ในนามประมุขสังฆมณฑลได้ให้เกียรติมา
ร่วมยินดี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด คุณพ่อและซิส
เตอร์มากมายที่ท�างานโรงเรียนอยู่ในสังฆมณฑลอุ
ดรฯ แขกคนส�าคญั ผูม้ีชือ่เสียงประจ�าจงัหวดัทัง้พี่
น้องต่างศาสนาและคาทอลิก งานพิธีต่างๆ ค่อยๆ 
ผ่านไป ผมชอบที่เด็กๆ พิธีกรใช้ภาษาอังกฤษได้
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ด ีใช้ภาษาจนีได้อย่างคล่อง ไม่เคอะเขนิ ผมเข้าใจ 
ค�าว่างานช้างมากขึ้น บางทีเราหาพบได้ในที่ไกล
จากตัวเมือง

ช่วงเวลาแห่งการผจญภัย ไปท่าบม
คุณพ่อประสงค์ วงษ์วบูิลย์สนิ คณะธรรมทตู 

แห่งมารีนิรมล (OMI) อาสาพาผมไปเยี่ยม
งานอภิบาลของคุณพ่อ หลังจากค�่าคืนที่เราดื่ม
มิตรภาพด้วยกันในค�่าคืนนั้น ผมได้ฟังเรื่องราว
สารพัดอันน่าสนใจ หมู่บ้านคาทอลิกที่มีกางเขน
รอบหมู่บ้าน การสร้างกางเขนใหญ่ การท�าวิดีทัศน์
เพ่ืองานประวตัศิาสตร์ และงานแพร่ธรรมกบัชมุชน 
โรงเรียนมัธยมต้นแบบ วัดแสวงบุญ ฯลฯ เหล่านี้
คงพอเพียงที่ผมจะเดินทางไปดูให้เห็นจริง 

วันนั้นคุณพ่อบอกว่าจะมีภคินีคณะเซนต์-
ปอล เดอ ชาร์ตร เข้ามาพบด้วย เพราะคุณพ่อได้
เชิญให้ร่วมสอนค�าสอนในช่วงตุลาคม พวกเขามา
ถึงช้ากว่า ผมเดินชมวัดและไปดูกางเขนทั้ง 4 ทิศ
ของหมู่บ้าน เป็นความคิดท่ีมีเอกลักษณ์ด ีและเมือ่
คณะภคินีมา เราไปเยี่ยมซิสเตอร์คณะอัสสัมชัญ 
ที่ดูแลโรงเรียนเซนต์จอห์น ท่าบม สักเล็กน้อย 
ผมชอบที่ได้เห็นภาพซิสเตอร์สองคณะช่วยจูงมือ 
ถือแขน อันเนื่องมาจากสายฝนที่กระหน�่าลง
มา ท�าให้ไม่สามารถลงจากรถได้ทันที น�้าเจิ่งทาง 
เข ้าบ ้าน ซิสเตอร์อัสสัมชัญซึ่งส ่วนใหญ่เป็น 
ชาวต่างชาติ มารับ มาช่วย มานั่งคุยกัน ชีวิตคน 
คงเสียดายเกินไปถ้าเราต้อนรับแค่ช่วงเวลาที่แขก
มาเยี่ยม เราล�่าลากัน ผมเชื่อว่าพวกเขาคงได้พบ
กันอีกไม่ช้า อย่างช้าสุดก็เดือนตุลาคม แต่ผมว่า
ส่ิงที่มากไปกว่านั้นส�าหรับคนไกล ไปเย่ียมเยือน
กันบ้าง คงดีทีเดียว

เชียงคาน ผมมาถึงแล้ว
เชียงคาน เป็นอ�าเภอท่ีผมได้ยินชื่อเสียง

มานานแล้ว โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบเมือง
ในลักษณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นเมืองปาย หรือตลาดน�้า
อมัพวา คณุพ่อประสงค์ พาผมมายงับรเิวณรสีอร์ท
ที่ชื่อว่า “อุ่นรัก ริมโขง”

ฝนตกมาปรอยๆ ยิ่งเพิ่มอุณหภูมิความ 
โรแมนติกให้กับพื้นที่ ประเทศไทยของเรายังมีที่ 
น่าอยู่อีกมาก บางทีถูกสร้างขึ้นมาใหม่ บางที
ธรรมชาตกิส็ร้างสรรค์ไว้ได้อย่างตืน่ตา เยน็นัน้เป็น
วันศุกร์ ผู้คนมาเที่ยวที่นี่มากจนร้านอาหารที่เรา
ตัง้ใจจะไปทาน ไม่สามารถรบัเราได้ เหลอืเชือ่จรงิๆ 

ในที่สุดเราทานอาหารอยู่บริเวณพื้นที่ของ
ซอย 11 ซึ่งแถวนั้นมีประมาณ 20 ซอย เป็น
ถนนโบราณ เงียบสงบ ฝนตกแบบนี้ยิ่งสงบขึ้น
ไปอีก มีร้านเปิดอยู่ไม่กี่ร้าน หลังอาหารผมเข้าไป
ดูโปสการ์ด และหนังสือสวยๆ หันไปดูชื่อร้าน 
อีกครั้ง ริมคานค่อยยังชั่ว ผมคิดว่าขึ้นคาน  
ค�่านั้นผมกลับไปนอนที่จังหวัดเลยอีกครั้ง ผมควร
จะรู้จักเลยมากกว่านี้

เลย เมืองอากาศดี มีผางาม
วันนี้ท ่านผู ้อ�านวยการให้เวลากับผมได้

เพราะงานใหญ่ผ่านไปแล้ว เราคุยกันสัพเพเหระ 
คณุพ่อพดูถงึวัดทีต้่องช่วยอภบิาล งานในชวิีตสงฆ์  
การรับผิดชอบฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑล  
การท�าวงดุริยางค์โดยเฉพาะทีมเครื่องเคาะเพื่อส่ง 
เข้าประกวด ฯลฯ ผมสงสัยว่าในความคิดของ
พระสงฆ์อย่างพวกเรามีอะไรอยู่ในนั้น นอกจาก
งาน งาน งาน สัตบุรุษ พี่น้อง สังฆมณฑล  
ผมไม่ค่อยเห็นพวกเราหลุดจากประเด็นนี้ไปไกล
และมากนกั 40 กว่ากโิลเมตร เราถงึสถานทีท่ีเ่รยีกว่า  
“สวนหิน ผางาม”

มาคุด้คู ้เพือ่ไปต่อยงัเมอืงสงบ เชยีงคาน ที่
นั่นเราพบแม่พระสายชลแห่งล�าน�้าโขง

เรากลับมาทานข้าวเที่ยงที่แก่งคุดคู้ ชื่อดู
หลบๆ ซ่อนๆ อาหารอร่อย ฝีมือจากกลุ่มแม่บ้าน 
มีต�านานที่มาที่ไปของการเรียกชื่อที่นี่มาแก่งคุ้ดคู้ 
อ่านไปงงไป แต่ผมมีที่น่าสนใจกว่านั้น ที่อ�าเภอ
เชียงคานนอกจากจะมีวัดคาทอลิกแล้ว ยังมีการ 
ตั้งพระรูปแม่พระสายชลและล�าน�้าโขงไว้ด้วย 
ประเด็นนี้ดึงความสนใจของผมได้ชะงัก

เมื่อรถจอดสนิท คุณพ่อประสงค์พาผม
เดินอ้อมมาด้านหลัง คุณพ่อโทรติดต่อหาคนมา
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เปิดประตู ไม่อยู่ซะแล้ว ผมคิดว่า งานนี้ไม่เป็นไร 
ลุยต่อ คุณพ่อบอกว่า ต้องขอให้พ่อปีนรั้วลวด
หนาม ผมคิดในใจ ไม่กลัวลวดกลัวโดนจับบุกรุก
มากกว่า เอาน่า อย่ากลัว พระสันตะปาปาเคยตรัส 
ผมก้าวข้ามรั้วลวดหนามเข้าไป ตอนแรกเห็นแท่น
ประดิษฐานแต่เพียงด้านหลัง แต่เมื่อเห็นด้านหน้า
แล้ว ขอบคุณคุณพ่อมากเลย รูปแม่พระรูปนี้...
ธรรมดามากกกกกกก

ผมถ่ายรูปแม่พระสายชลแห่งล�าน�้าโขงเก็บ
เอาไว้ รูปปั้นไม้องค์ไม่สูงมากนัก หน้าตาแกะสลัก
ไม่ละเอียด นัยว่าเป็นฝีมือของคุณพ่อที่รักในงาน
ศิลป์และรักแม่พระไปด้วยกัน ผมรู้สึกผิดหวังที่
จินตนาการไว้สูง แต่เมื่อตั้งสติและพบบทร�าพึงได้ 
รูปแม่พระท่ีต้ังอยู่ริมโขงรูปนี้ ความสวยงามอยู่ที่
ชีวิตของคนที่เชื่อพระนางมากกว่า สัญลักษณ์เรา
สร้างได้มากมาย แต่หัวใจเราสร้างกันด้วยศรัทธา
เท่านั้น ชุมชนที่มีรูปแบบนี้จึงหมายถึง ชุมชนที่เชื่อ

และนับถือในรูปนี้ ไม่ได้นับถือรูปปั้น แต่ระลึกถึง
ชวิีตของคนทีร่ปูนีแ้กะเลยีนแบบ เพือ่จะท�าให้คนที่
ยังมีชีวิตอยู่ ท�าชีวิตให้สวยงามเหมือนกับพระนาง
มารีย์ พระมารดาของพระคริสตเจ้า

เชียงคาน เมืองสองหน้า 

คนที่มาเชียงคานส่วนใหญ่จะท�าตัวเหมือน
กัน ใส่เสื้อยืดที่เขียนว่าเชียงคาน ขี่จักรยาน นั่ง
ละเลียดอาหารหรือกาแฟริมโขง จับจ่ายซื้อของ 
ทีร่ะลกึ ตะพายกล้องถ่ายรปู ร้านรวง บ้านช่อง บางจดุ 
เก่าจริง บางจุดท�าขึ้นใหม่ คนที่อยู่ที่นั่นทราบดีว่า 
ช่วงฤดูฝนผู้คนจะน้อยลง แต่ถ้าฤดูหนาว หรือ
วันหยุดยาวเมื่อใด ผู้คนก็มาเบียดเสียดกันอยู่ที่นี่

เชียงคานมีวัดคาทอลิกด้วย มีร้านกาแฟ
ที่คาทอลิกเป็นเจ้าของ ชื่อร้าน Open and 
Close Coffee ร้านกาแฟเปิดๆ ปิดๆ แห่งนี้มี
หนังสือพิมพ์คาทอลิก นิตยสารคาทอลิก ผมถาม
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ว่ามีชาวต่างชาติเคยมาถามหาพูดคุยอะไรบ้างไหม 
เขาบอกว่าเคยมีพวกเกาหลีที่อยู่นานๆ มียุโรปบ้าง 
ผมคิดว่าถ้าเราคาทอลิกไปแวะเวียนไปเยี่ยมทั้งวัด
และพี่น้องสัตบุรุษคงไม่เสียหลาย 

เชียงคานเหมือนมีสองหน้า หน้าที่หนึ่งคือ
ความเก่า คลาสสิค โบราณ น�าเราสูว่นัเวลาในอดตี  
แต่อีกหน ้าหนึ่งก็ คือการคืบคลานเข ้ามาของ 
นักท่องเที่ยว ที่จากไปพร้อมกับความสูญเสียของ
เอกลักษณ์ท้องถิ่นในท่ีสุด ถ้าไม่มีแผนรองรับ 
ที่ดี หรือที่คิดถึงแต่เม็ดเงินมากกว่า คุณค่าของ 
ชีวิตชนบท สงบ เยือกเย็น และมีสันติ

พกศรัทธา มาเลย เรื่องนี้ไม่จบง่ายๆ

เครื่องบินลงจอดที่สนามบินดอนเมือง ชีวิต
ไม่สงบอีกครั้ง นักท่องเที่ยวรอรถแท็กซี่ รถแท็กซี่
รอผู้โดยสาร ผมได้แท็กซี่โชคดี แต่ผมโชคร้าย 
เมือ่รถขบัออกมาได้ไม่นาน แอร์กห็ยดุท�างานซะง้ัน 

ผมใช้ความอดทนทัง้สภาพร่างกายทีเ่หนือ่ยอ่อนกบั
การเดินทางและสภาพจิตใจที่ถึงบ้านไปแล้ว คน
ขับพยายามแสดงความรับผิดชอบด้วยการลงจอด
และโบกรถให้ ไม่ได้ผล ไม่มีใครมาเจริญกรุง 40  
วันอาทิตย์ รถพาผมมาถึงบ้านในที่สุดพร้อมกับ 
การเปิดกระจกรับอากาศร้อนๆ จากด้านนอก 

ผมค่อยๆ นึกถึงเรื่องราวทั้งหมดบวกกับ
ค�าถามว่า ไปท�าอะไร ผมมีค�าตอบอยู่แล้ว แต่ถ้า
เฉลยตอนนี้ก็หมดสนุก ไว้เมื่อถึงวันนั้นแล้วเรา
ค่อยว่ากันดีกว่า แต่ถ้าเปลี่ยนค�าถามใหม่จากไป
ท�าอะไรกลายเป็น เอาอะไรไปบ้าง นี่เลยครับ ผม
พกศรัทธา มาเลย ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราทุกคน
ควรพกไปด้วย ที่ใดก็ตามบนโลกใบนี้ที่เราต้อง 
ย่างเหยียบไป มันเหมือนเรามี GPS ติดตัว God 
Please Send พระองค์โปรดส่ง...ฉันไปตาม 
เส้นทางที่คุณต้องการ 
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

ยึดมั่นในพระเจ้า 
และยึดโยงกับประชาชน

ความเชื่อในพระเจ้าของคริสตชน ท�าให้เรา
ส�านึกได้ว่าการยึดมั่นในพระเจ้า-พระบิดานั้น
จะต้องยึดโยงกับประชาชน-บุตรของพระองค์
และพี่น้องของเราด้วยในเวลาเดียวกัน

ประชาธิปไตยนั้นกลับถูกลิดรอนบั่นทอนลงไป
หลายครั้งหลายคราด้วยรัฐประหาร

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสิทธิและหน้าที่ของเรา
ทุกคนทุกส่วนท่ีจะต้องหวนกลับมาตระหนัก 
รับรู้ รักหวงแหนและท�านุบ�ารุงประชาธิปไตยให้
สมบทบาทด้วยชวีติจิตใจ ท้ังภาคทฤษฎแีละภาค
ปฏิบัติในวิถีชีวิตปัจจุบันของเรา

พูดสั้นๆ ก็คือว่าวิถีชีวิตของเราในฐานะ
ประชาชนอย่างเสมอภาคกันนั้นจะต้องด�ารงไว้
และด�าเนินไปในวิถีประชาธิปไตย 

ทัศนคติและวิถีชีวิตประชาธิปไตยจะต้อง
สะท้อนออกมาให้ปรากฏด้วยการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าท่ีของแต่ละคนในสถานการณ์ท่ีเป็น
จริง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงอุดมคติและ 
หล่อหลอมอุดมการณ์แห่งความเป็นประชาธปิไตย 
ให้สดใสและสกุใสสมเจตจ�านงร่วมกนั จนกระทัง่ 
กลายเป็นจิตนิสัยและกิจนิสัยในวิถีชีวิตจริง

ความเชื่อศรัทธาของเรานี้จึงกลายเป็น
รากฐานที่หนักแน่นมั่นคงในการเสริมสร้าง
ระบอบประชาธิปไตยให้ยืนยงและยิ่งใหญ่ยิ่งๆ
ขึ้น

ที่จริงค�าว่า “ประชาชน” นี้ถือได้ว่าเป็น
กุญแจไขระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงออกมา
ได้อย่างชัดเจน หรอืพดูได้ในอกีนยัหนึง่ว่าหวัใจ
ของประชาธิปไตยก็คือประชาชนนั้นเอง

ยิ่งกว่านั้น เพื่อให้ประชาธิปไตยเติบใหญ่
เต็มใบอย่างสมจริงเต็มที่ดังกล่าว ประชาชนใน
ใจความกว้างอนัหมายถงึเราทกุคน ทกุผู้ทกุฝ่าย 
และทุกส่วน จึงต้องมีส่วนร่วมกัน โดยการท�า 
ส่วนของตนเองให้กลมกลืนกับการท�าเพื่อ 
ส่วนรวมอย่างคู่ขนานกัน

แต่ทว ่าน ่าเสียดายอย่างยิ่ง หากเรา
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ของกระบวนการสร้าง
ประชาธิปไตยในประเทศของเรา จะเห็นได้ว่า

30   อุดมศานต์  ตุลาคม 2013 

Crist 1-92 octobr.indd   30 10/2/13   6:04 PM



ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า-ในพระบิดา
พระองค์ทรงสร้างเรามา จึงเป็นบ่อเกิดที่มาของ
เราทุกคน ในพระบุตรเราตระหนักดีว่าพระองค์
ทรงเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในพระนามพระ
เยซูคริสต์ ทรงเป็นประชาชนคนหนึ่งท่ามกลาง
มนุษยชาติบนพื้นพิภพนี้เหมือนเรา เพื่อไถ่บาป
เราและปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระปราศจาก
บาปท่ีแฝงมาในลักษณะความเห็นแก่ตัวทุก 

รูปแบบ และในพระจิตเราได้รับการดลใจและ
ความบันดาลใจให้ร้องเรียกพระเจ้าว่าพระบิดา 
ขณะเดยีวกนักร็บัรูว่้ามนษุย์ทกุคนเป็นพีน้่องกนั

ในพระตรีเอกภาพเราเชื่อในพระเจ้าเดียว
เป็นสามพระบุคคลท่ีคงไว้ซ่ึงความมีเอกลักษณ์
ในเอกภาพ ดุจเดียวกับท่ีมนุษยชาติมีความ
หลากหลายแตกต่างกันในพหุลักษณ์แต่จะต้อง
ธ�ารงรักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
คนในเอกภาพของความเป็นลูกพระและความ
เป็นพี่น้องของทุกคนในพระเจ้าองค์เดียวกัน

ด้วยความเชื่อเรายึดมั่นในพระเจ้าเดียว
เป็นสามพระบุคคล ด้วยความรักเรายึดโยง
กับประชาชนในองค์พระเจ้าและด้วยความไว้
วางใจ เราต้องร่วมมือร่วมใจกันสร้างระบอบ
ประชาธิปไตยบนพิภพชั่วคราวนี้ แล ้วให ้
เชื่อมโยงต ่อเนื่องไปให ้ถึงที่สุดพร ้อมกับ 
มวลประชาชนชาวสวรรค์ตราบชั่วนิจนิรันดร์ 

พูดสั้นๆ ก็คือว่าวิถีชีวิตของ
เราในฐานะประชาชนอย่าง

เสมอภาคกันนั้นจะต้องด�ารงไว้
และด�าเนินไปในวิถี

ประชาธิปไตย
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 ( iii ) ศึกษา ขยายความ สัมมนา สรปุ
แนวทางปฏิบัติจากข้อ 2, 47 และ 48 : 
 มสิซา/บูชาขอบพระคณุ และ ศลีมหาสนทิ 
(ในรปูแบบการภาวนา (ส่วนตัว) การพดูกบัตนเอง) 
 • พระครสิต์ เปลีย่นของธรรมชาตธิรรมดาๆ  
อย่างเช่น ขนมปัง และ เหล้าองุ่น ให้เป็นของขวัญ 
ศักดิ์สิทธิ์  ท� าให ้ฉันคิดท� าตามเช ่นกันใน
ชวีติประจ�าวนั ฉนัจะต้องท�าให้สิง่ธรรมดาศกัดิส์ทิธ์ิ 
ด้วย การหกัปังสอนให้ฉนัรู้จกัแบ่งปันของท่ีฉนัมใีห้ 
คนอื่นด้วย
 + เมือ่ฉนัรบัศลีมหาสนทิ เป็นตวัฉนัเองที ่
ถกูย่อย สลายในพระกายของพระคริสต์ ฉนักลายเป็น 
ส่วนหนึง่ของพระเยซ ูฉนัเป็นของพระองค์ พระองค์
ซื้อฉันด้วยพระโลหิตของพระองค์
 • เมื่อฉันเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซู ฉัน
ก็กลายเป็นสมาชิกของชุมชนคริสตชนกว่าหนึ่งพัน
ล้านคนทั่วโลก ท�าให้รู้สึกว่าหน้าท่ีด้านสังคมของ
ฉันเด่นขึ้น ฉันต้องรับผิดชอบท่ีจะท�าให้โลกดีขึ้น 
ฉันต้องดูแลพี่น้องร่วมโลกด้วย 
 • ศีลมหาสนิทสอน ให้พลัง และส่งฉัน
ออกไปด้วยความมุ่งมั่น เมื่อฉันได้รับจากพระองค์
อย่างล้นหลาม ฉันจะนิ่งดูดายไม่ดูแลเพื่อนมนุษย์
ได้อย่างไร?
 + เมื่อฉันรักและขอบพระคุณพระเยซู 
พระองค์น�าฉันสู่พระบิดาและพระจิต ท�าให้ฉันมี
ส่วนของชีวิตพระเจ้า ศีลมหาสนิทน�าฉันเป็นหนึ่ง
เดียวกับพระตรีเอกภาพอย่างแนบแน่นทีเดียว

 • ขณะท่ีฉนันมัสการและขอบคุณพระเยซู 
ส�าหรับทุกสิ่งที่พระองค์ประทานให้ฉัน ฉันเองก็มี
พลังที่จะเจริญรอยตามพระองค์ นั่นคือ ร่วมใน
พันธกิจส�าหรับความดีงามของส่วนรวม
 • ศีลมหาสนิทเปิดโอกาสให้ฉันขอบคุณ
พระเยซูด้วยความกตัญญูส�าหรับชีวิตในพระองค์ 
พระองค์มาหาฉันด้วยความรักนิรันดร และขอให้
ฉันมุ่งมั่นในพันธกิจของพระองค์ ซึ่งฉันยอมรับ
ด้วยความยินดี
 + ฉันเป็นทุกข์เสียในใจความบกพร่อง
ในบาปต่างๆ ของฉัน แต่พระเยซูได้มาช่วยฉัน  
ยกโทษฉัน ฟื้นฟูฉัน ฉุดฉันให้ยืนขึ้นใหม่ โลกนี้
เตม็ไปด้วยกบัดกั หลมุพราง ขวากหนาม มากมาย
เหลอืเกนิ เกนิกว่าทีฉ่นัจะเอาตวัรอดด้วยตนเองได้ 
แต่พระองค์ทรงช่วยฉนัโดยตลอดด้วยศีลอภัยบาป  
หนทางสู ่ความศักดิ์สิทธิ์ของฉันยังเป็นหนทาง 
ที่ยาวไกล
 • พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) เป็นการ
พบกับพระเจ้า ผู้เป็นมิตรสหายที่จะท�าให้ฉันฟื้นฟู
เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น และยกฉันสู ่ชีวิตนิรันดร 
ฉันโชคดีและได้รับพระพรมากมายเหลือเกินจาก
พิธีกรรม (มิสซา) นี้ที่เพื่อนๆ เป็นล้านๆ คนมี
ความปรารถนาอยากได้รับเช่นกัน
 • ขณะท่ีฉนัร่วมพธิกีรรมบชูาขอบพระคณุ
และรับศีลมหาสนิทนั้น ฉันไม่ใช่ได้รับพระองค์
เท ่านั้น แต่ส�าคัญกว่านั้น ฉันต้องมอบสิ่งที่
พระองค์หวังจะให้ส�าเรจ็ในตวัฉนัตามพระประสงค์

ชีวิตคริสตชนที่ตื่นตัวเติบโต 
อย่างต่อเนื่องจากวาติกันที่สอง
(The on-going growing Christian Life from  

Vatican II’s aggiornamento) 

วันละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล 
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ของพระองค์ (what He wishes yet to 
accomplish in me) นั่นคือ พระองค์ช่วยให้
ฉันเป็นลูกชาย/ลูกสาวของพระเจ้าตามที่พระองค์
ทรงสร้างฉนัให้เป็น (the son/daughter I was 
destined to be)

  + พิธีกรรมมิสซา/ศีลมหาสนิท เป็นยิ่ง
กว่าการร้ือฟื้นเหตุการณ์บนเขากัลวาริโอ (การ
สิน้พระชนม์บนกางเขน) แต่เป็นพธิกีรรมชวีติทีเ่ป็น
พยานถึงพลังอ�านาจ พลังรักของพระเจ้าที่บังเกิดที่
นี ่ขณะนีต้ลอดเวลาทีจ่ะไถ่กู ้ทีจ่ะเปลีย่นแปลงโลก 
ที่จะฟื้นฟูโลกใหม่

 • ก่อนหน้านัน้ในอดตี การรบัศลีมหาสนทิ
เป็นทีเ่ข้าใจว่าเป็นเรือ่งส่วนตวัเฉพาะฉนักบัพระเยซู
เท่านั้น แต่ขณะนี้ฉันเข้าใจใหม่ว่า นี่เป็นเรื่องของ
ส่วนรวมของพระศาสนจักร เป็นเรื่องของโลกที่ฉัน
ได้รับมอบพันธกิจท�าให้ดีขึ้น 

 • ศลีมหาสนทิมอบความเชือ่ท่ีแข้มแขง็ขึน้ 
ให้กบัฉนั ฉนัวางใจในแนวทางของพระองค์มากขึน้ 
ลดการพึ่งตนเองและแนวทางเห็นแก่ตัวลง ขณะที่ 
ฉันรักพระเยซูมากขึ้น ฉันก็ลดการแสวงหาความ
พอใจของตนเองลง ฉันพึ่งพระเยซูในฐานะ 
นายชุมพาที่ดีมากขึ้น และลดการพึ่งพาความคิด
และความสามารถของตนลง

  + ถ้าหากขาดมิสซาและศีลมหาสนิท ฉัน 
กจ็ะกลายเป็นเสมอืนร่างกายทีข่าดศรีษะ ขาดหวัใจ  
ถ้าหากขาดศลีมหาสนทิฉกัจ็ะหวิกระหาย และมชีวีติ 
ในความมืด ถ้าหากขาดวันอาทิตย์ (ขาดมิสซา)  
ฉันไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้

 • ในขณะท่ีฉันมุ่งม่ันเดินบนหนทางที ่
เสียสละแห่งมิสซา/ศีลมหาสนิท ฉันกลับตระหนัก
ถึงกางเขนในชีวิตมากขึ้น ฉันได้ยินเสียงเรียกให้
ละทิ้ง ละเว้นมากขึ้น ให้นบนอบถึงแก่ชีวิต ให้มี
ใจเมตตาอารี และมอบตนเองมากขึ้น

 • ฉันขอบคณุส�าหรับช่วงเวลาเงยีบระหว่าง
พิธีกรรม (มิสซา) มากขึ้น ความเงียบช่วยฉันด้าน
การภาวนา สนทนากบัพระเจ้า ในการร�าพงึ ในการ
ฟังเสียงของพระองค์
 + การมอบความรักสันติสุขให้แก่กัน
ระหว่างพิธีกรรม (มิสซา) เป็นอีกด้านหนึ่งของ  
ศลีศกัดิส์ทิธิ ์(ศลีมหาสนทิ) นี ้นัน่คอืการช่วยเหลอื
สังคม ก่อนที่ฉันจะไปรับศีลมหาสนิทฉันก็จ�าต้อง
ตกลงใจว่าฉันจะช่วยคนจน คนอ่อนแอ และคน
อื่นๆ ที่พระเยซูได้สิ้นพระชนม์เพื่อเขาด้วย
 • การกล่าว “อาแมน” เป็นการแสดง
ความเชือ่ของฉนัในพระเยซ ูเป็นการยนืยนัถงึความ 
มุ่งม่ัน และความเป็นปึกแผ่นกบัทกุอย่างทีพ่ระองค์
ทรงเริ่มต้นบนโลกนี้ให้ส�าเร็จลุล่วงไป ไม่ใช่เฉพาะ
กับคนดีที่เป็นนักบุญ แต่กับตัวฉันที่เป็นคนบาป
ด้วย
 • ศีลมหาสนิท สอนให้ฉันเห็นภาพ 
เปรยีบเทยีบของพระศาสนจกัรทีเ่ป็นเสมอืนแหอวน
ที่จับปลาทุกชนิดจากทะเล หรือเสมือนกับต้นข้าว
สาลแีละต้นหญ้าแพรกทีข่ึน้คูก่นัในทุง่นา เราทกุคน 
เป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์แบบ เราแต่ละคนมีหน้าที่ที่
จะคอยดูแล คอยส่งเสริม คอยช่วยเหลือสมาชิก
ของสงัคม ของพระกายทพิย์ของพระครสิต์ โลกเรา 
เตม็ไปด้วยผู้คนทีถู่กทอดทิง้ ทีอ่ยู่โดดเดีย่วตามล�าพัง  
ที่ร้องโอดครวญ และ ทุกข์ทรมาน เวลาของ 
การอยูร่่วมกนักเ็ป็นเวลาทีเ่ราจะเอาใจใส่ต่อปัญหา
ของโลกมนุษย์ด้วย
  + ในบทพระวรสาร การทวีขนมปังและปลา  
และแจกจ ่ ายแก ่ฝู งชน พระเยซูพึ่ งบรรดา 
อัครสาวกในการแจกจ่าย ในปัจจุบันพระองค์ก็พึ่ง
ฉันในการเอื้อมมือสัมผัสคนอื่น พระองค์เชื่อมโยง
การแจกจ่ายปังในอดีตกับศีลมหาสนิทในปัจจุบัน 
เข้าด้วยกัน
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ข้างธรรมาสน์ 
ไก่นักบุญเปโตร

ท่านมีเครดิตเท่าไร?

 เครดิต คือความไว้เนือ้เชือ่ใจกนัและกนั  
เช่ือถือได้ ไว้ใจได้ เช่นท่านไปซื้อของโดยยัง 
ไม่ต้องจ่ายเงินสด ติดไว้ก่อน จ่ายวันหลัง  
เรยีกว่า ซือ้เชือ่ หรอืว่าท่านไปขอยมืเงนิใคร หรอื
กูเ้งนิใคร โดยไม่ต้องเอาอะไรไปประกนั แปลว่า 
ท่านมีเครดิต หรือเขาให้เครดิตท่าน ยิ่งท่าน
ไม่ต้องท�าหนังสือสัญญายืมหรือกู้เงินด้วยเลย  
ก็หมายความว่า ท่านยิ่งมีเครดิตดียิ่งขึ้นด้วย
 ท่านมเีครดติดหีรอืไม่ด ีดไูด้ทีค่นอืน่จะ
ให้ท่านยมืเงนิหรอืไม่ ท่านมเีครดติเท่าไร ดไูด้ท่ี
คนอื่นจะให้ท่านยืมหรือกู้เงินจ�านวนเท่าไร บาง
คนเงินแค่ 50-100 บาท ยังไม่มีใครให้เขายืม
เลย มันน่าเจ็บใจไหมครับ เกียรติและศักดิ์ศรี
ของคน ราคาไม่ถึง 50 บาทเลยหรือ?
 เราต้องสร้างเกียรติ ศักด์ิศรี และ
เครดิตของเรา โดยเป็นสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน 
ครับ เพราะจิตตารมณ์ของเครดิตยูเนี่ยนสอน
ให้สมาชิกรักสามัคคี ช่วยเหลือกันและกันอย่าง
จริงจัง และจริงใจ ด้วยคุณธรรมเป็นรูปธรรม 
5 ประการ เป็นหลักประกันคือ
 1. ความซื่อสัตย์ โดยฝากเงินหุ้นอย่าง
น้อยเดือนละ 10 บาทเป็นประจ�าสม�่าเสมอซึ่ง 
ทุกคนท�าได้ไม่ยากเลย
 2. ความเสียสละ เงินหุ้นที่ท่านฝากไว้
นั้นสามารถช่วยเพื่อนที่เดือดร้อน กู้ไปใช้โดย
เสียดอกเบี้ยถูก ท่านก็มีส่วนช่วยเพื่อนได้ด้วย
ครับ

 3. ความรับผิดชอบ หัดให้ท่านรู้จัก 
รบัผดิชอบในการฝากเงนิหุน้เป็นประจ�าสม�า่เสมอ 
ยิ่งกว่านั้นกู้เงินไปแล้วก็ต้องส่งคืนตามสัญญา
ด้วย
 4. ความเห็นใจกันและกัน ให้คนท่ีมี
ความจ�าเป็นเดือดร้อนมากกว่าได้กู้ก่อน ยินดี
ค�้าประกันให้เพื่อน และเพื่อนก็ต้องไม่ท�าให้ 
ผู้ค�้าประกันต้องเดือดร้อน ฯลฯ
 5. ความไว้ใจกันและกัน เรากู้เงินได้
เมื่อจ�าเป็น เพราะเพื่อนไว้ใจเรา เราก็ต้องท�าให้
เพื่อนไว้ใจเราโดยส่งเงินคืนตามสัญญาด้วย
 คุณธรรมที่ เป ็นรูปธรรมเห็นได ้ 5 
ประการนี้ ก็ช่วยให้เรารักกันและกัน ช่วยเหลือ 
กนัและกนัอย่างจรงิจงัและจรงิใจได้อย่างสนทิใจ  
และแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทุกวันด้วย ทุกคนก็ยิ่งมี
เครดติมากขึน้ด้วย หลายแห่งกูเ้งนิได้เป็นจ�านวน
เงินหลายล้านด้วยครับ
 ถามว่า มีสมาชิกกู้เงินไปแล้วไม่ส่งคืน
ตามสัญญามีไหม? ก็มีเหมือนกัน เราก็พยายาม
แก้ไขกันไปด้วยความรัก คือเห็นอกเห็นใจ  
ผ่อนสั้นผ่อนยาวกันตามความเหมาะสม เราไม่
ทวงหนี้แบบนายทุนนอกระบบ แต่ถ้าเหลือขอ 
จรงิๆ กต้็องพึง่กฎหมายบ้านเมอืง แต่วธีินีแ้ทบจะ 
ไม่มีเลยครับ
 เครดติยเูนีย่นช่วยให้เรามเีครดติด ีและ
มากขึ้นเป็นล�าดับด้วย เป็นความภูมิใจในชีวิต
ของเราแต่ละคนเป็นอย่างยิ่งด้วยครับ 
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ท่วงทำานองแห่งรัก
ผงศิลา 

ศิลปิน
ศิลปินคนหนึ่งไปเยี่ยมเพื่อนหญิงอันเป็น

ที่รักของเขา เมื่อเขาไปถึงที่บ้านของเธอ เขาพบ
เธอก�าลังร้องไห้ เขาถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้น เธอ
หยิบผ้าเช็ดหน้าสีขาวราคาแพงให้เขาดู เขาเห็น
รอยหยดหมึกบนผ้าเช็ดหน้าผืนนั้น เธอบอกกับ
เขาว่ามันเป็นหมึกที่ลบไม่ออก ศิลปินผู้นั้นจึงขอ 
ให้เธอมอบผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นให้เขาสักระยะหนึ่ง 
เธอมอบผ้าเช็ดหน้าของเธอซึ่งดูสกปรกและ 
ไม่สวยงามอีกต่อไปแล้วให้กับศิลปิน 

สองสามวันต่อมาศิลปินกลับมาที่บ้านของ
เธอพร้อมกับกล่องของขวัญใบเล็ก ๆ น่ารัก 
ใบหนึ่ง เขาขอให้เธอเปิดกล่องของขวัญใบนั้น 
ต่อหน้าเขา เมื่อเธอเปิดกล่องของขวัญออกมา  
เธอแทบไม่เชือ่สายตาตนเอง เพราะภาพท่ีเธอเห็น
คอืผ้าเชด็หน้าสขีาวพร้อมลายดอกไม้ทีส่วยงาม ที่
เป็นเช่นนี้เพราะศิลปินผู้นั้นน�าผ้าเช็ดหน้าของเธอ
ไปวาดและแต่งเติม นอกจากมันจะไม่เลอะแล้ว 
มันยังดูสวยกว่าเดิมเสียด้วยซ�้า 

ชวนรำาพึง : 
พระเจ้าเปรียบเหมือนกับศิลปินที่ยิ่งใหญ่ คุณเชื่อไหมว่าสิ่งที่คุณคิด
ว่ามันไม่สวยงาม ไม่เหมาะสมกับชีวิตของคุณ ถ้ามันเป็นน�้าพระทัย
ของพระองค์ และคุณยอมมอบชีวิตของคุณไว้ในพระหัตถ์ของ
พระองค์ด้วยความวางใจ พระองค์จะทรงใช้สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นท�าให้
ชีวิตของคุณดีขึ้นและสวยงามกว่าเดิมอย่างแน่นอน
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สื่อศึกษา
 

กุญแจทั้ง 8 เพื่อความเชี่ยวชาญด้านสื่อ
ผู้อบรมสื่อมีฐานการสอนความรู้เรื่องสื่อจากบริบทและ 
หลักการส�าคัญของสื่อ ซึ่งจะช่วยสร้างพื้นฐานในการ 
ตรวจสอบและมาตรฐานอันเป็นที่นิยมกันเกี่ยวกับสื่อ

สนับสนุนนักเรียนให้รู ้จักวิเคราะห์ข่าว
เพื่อหาการบิดเบือนหรือความล�าเอียงท่ีพวกเขา 
มีความสนใจเป็นพิเศษ (เช่น ข่าวที่เกี่ยวกับเพศ 
ข่าวท่ีส่งเสริมพฤติกรรมอันตราย ข่าวที่เกี่ยวกับ
การบิดเบือนใน “โลกของข่าว” โดยน�ามาเปรียบ
กับโลกที่เป็นจริง รวมถึงการโฆษณาที่มุ่งเป้าไป
ยังเยาวชน)

สนับสนุนนักเรียนให้แสดงความรู้สึกและ
ความรู้โดยผ่านสื่อที่พวกเขาผลิต

ส่งเสริมให้มีการอภิปรายกันในหัวข้อที่มี
ความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับสื่อที่เป็นที่นิยมกัน

11. ใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการประเมิน
ให้นักเรียนสรุปความรู ้ของตนเกี่ยวกับ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยท�าเป็นรายงานและใช้สื่อ 
แบบอืน่แทนการเขยีนรายงาน (เช่น ใช้คอมพวิเตอร์  
โสตวิดีทัศน์ แสดงด้วยภาพถ่าย)

สนับสนุนให้นักเรียนท�างานกันเป็นกลุ่ม
เพื่อแสดงความเข้าใจของตนเกี่ยวกับเรื่องใด 
เรื่องหน่ึงด้วยการสร้างสื่อ (เช่น หนังสือพิมพ์ 
โฆษณา จดหมายข่าว คลิปวิดีโอ)

เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วให้นักเรียนสร้าง
สื่อ (เช่น จากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือวิดีโอ) 
ที่มีข้อมูลเป็นเท็จ และดูซิว่านักเรียนสามารถหา 
สิ่งที่เป็นเท็จและเป็นจริงในข่าวได้หรือไม่

12. ใช้สื่อเชื่อมโยงนักเรียนให้เข้ากับชุมชนและ
โลกเพื่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

หาความร่วมมือท�าโครงการกับสถาบัน
ชุมชน (พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ห้องนิทรรศการ 
ฯลฯ) ท่ีมีข้อมูลเท็จเกี่ยวกับประเด็นใดประเด็น
หนึ่ง แล้วดูว่านักเรียนจะสามารถพบสิ่งที่เป็นเท็จ
หรือเป็นจริงได้หรือไม่

ให้นักเรียนติดต่อศูนย์บริการชุมชนที่มี
ความเกี่ยวข้องกับหลักสูตร แล้วเสนอบริการของ
ตนในความช�านาญของการผลิตสื่อ (เช่น การ 
ถ่ายรูป วิดีโอ การออกแบบ การท�าเลย์เอาท์ 
หรือการใช้คอมพิวเตอร์) เพื่อช่วยโครงการของ 
หน่วยงานดังกล่าว

สนับสนุนนักเรียนรุ่นพี่ให้สอนเทคนิคการ
ผลิตสื่อหรือความรู้เรื่องสื่อให้กับนักเรียนรุ่นน้อง
ที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกัน

ใช้เวทีสื่อ (เช่น การเข้าถึงโทรทัศน์ชุมชน 
หนงัสอืพมิพ์ และนติยสาร) เพือ่สือ่และมส่ีวนร่วม
ในโครงการวิจัยเกี่ยวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 

ปรัชญาของหลักสูตรการศึกษาสื่อ
เราเชื่อว่า...
หลกัสตูร: ชวีติต้องเหมาะสมและตอบสนอง

ต่อความต้องการของยุคสมัยที่เกี่ยวกับศักดิ์ศรี
มนุษย์ ครอบครัว และสิ่งแวดล้อม

ควรไวต่อบริบทวัฒนธรรมและสังคมของ
ในการฏิสัมพันธ์กับความจริงของโลก

ควรส่งเสริมคุณค่าของสังคมที่สอนให้คน
รู้จักรับใช้และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ควรครอบคลมุครบวงจร มวีนิยั มโีครงการ
ชัดเจน หนักไปในเชิงวิเคราะห์ 

ควรมีมิติความคิดที่สูงส่ง มีภูมิปัญญา
เฉลียวฉลาดรอบคอบ เป็นสื่อที่ใช้เทคโนโลยี
หลายหย่าง รอบรู้ และมีการประเมินได้อย่าง 
ถูกต้องถ่องแท้

การถ่ายทอดความรู้ : ควรพัฒนาความ
ช�านาญขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ K-12 ทั้งด้านทัศนคติ
และคุณค่า

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สภาการศึกษาคาทอลิกฯ
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ควรครอบคลมุเป็นองค์รวม โดยมนีกัเรยีน
เป็นศูนย์กลาง มีปฏิสัมพันธ์กัน ครอบคลุม 
ท้าทาย และให้ความสนุกสนาน

ควรเหมาะสมกับประสบการณ์ของผู้เรียน
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังเกิดขึ้น
ในวงการสื่อและสังคม

ควรมีการพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์และ
สร้างสรรค์ในหมู่ผู้เรียน

ผู้เรียน : สร้างพลังให้พวกเขามีบทบาท
อย่างจริงจังในกระบวนของการเรียนรู้

ควรได้รับความรอบรู้ท่ีจ�าเป็นเพื่อจะได้
สามารถเป็นคนกลางส�าหรับการเปลี่ยนแปลง

ควรพฒันาความรับผดิชอบทางสงัคมและมี
บทบาทจริงจังในการเปลี่ยนสังคม

การประเมิน : ควรค�านึงถึงความช�านาญ 
คุณค่า และทัศนคติของผู้เรียน

ควรจดัให้มกีารประเมนิอย่างสม�า่เสมอและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตลอดเวลา

บรรยากาศของการเรียน : เปิดโอกาสให้มี
การสื่อระหว่างกันอย่างกว้างขวาง

ควรเป็นการส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้
ควรส่งเสรมิให้มคีวามเคารพต่อตวับคุคลที่

มีความแตกต่างกัน
ควรที่จะเอื้อต่อการสร้างชุมชน
ควรปล่อยให้นักเรียนด�าเนินกิจกรรมเพื่อ

การเปลี่ยนแปลง

วิสัยทัศน์
เราคาดหวังว่าเยาวชนจะได้รับพลังที่จะ...
ตระหนกัดีขึน้ถึงรูปแบบต่างๆ ของสือ่ ผลด ี

ผลเสียของสื่อที่มีต่อชีวิตและสังคมของพวกเขา
ชื่นชอบ วิจัย ต�าหนิ และประเมินข่าวสาร

และประเด็นต่างๆ ที่ปรากฏในสื่อ เพื่อที่พวกเขา
จะได้เป็นปัจเจกชนและสมาชกิทีด่ยีิง่ขึน้ของสงัคม

แสดงบทบาทจริงจังด้วยการเป็นคนกลาง
ของการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมคุณค่าของ

หลักสูตรการเรียนรู ้เรื่องสื่อส�าหรับโรงเรียนใน
ประเทศของตน

พันธกิจ
หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนมีความรู ้

เกี่ยวกับสื่อ มีความช�านาญ และมีคุณค่าที่จะ
เป็นผู้ใช้สื่อด้วยความสนุก ใช้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค์

เป็นประชาชนที่มีความรับผิดชอบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
คุณค่าส�าคัญ

ให้ความเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีมนุษย์
ด�ารงไว้ซึ่งคุณค่าของครอบครัว
ใส่ใจกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
รับผิดชอบต่อสังคม
เป็นพลเมืองที่ดี
ส่งเสรมิความเชือ่ สนัต ิความยตุธิรรม และ

ความเท่าเทียมกัน
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย
เมื่อจบหลักสูตรการเรียนเกี่ยวกับสื่อแล้ว 

ผู้เรียนจะเป็นนักสื่อสารมวลชนที่มีความช�านาญ
และเป็นนักสร้างสรรค์ เป็นผู ้ที่รู ้จักใช้สื่อที่มี
วจิารณญาณ เป็นปัจเจกชนทีม่จีติส�านกึด ีเป็นผูน้�า
ทีรู่จ้กัรบัใช้ผูอ้ืน่ และเป็นพลเมอืงทีรู่จ้กัรบัผดิชอบ

สิ่งที่หลักสูตรนี้มุ่งเป้าเป็นพิเศษได้แก่ :
พฒันาความตระหนกัถงึรปูแบบ คณุสมบตัิ 

หน้าที ่เป้าประสงค์ กระบวนการ ความรบัผดิชอบ 
และอิทธิพลของสื่อต่อปัจเจกชนและสังคม

แสดงให้เห็นว่าสื่อนั้นสามารถมีอิทธิพลต่อ
ความเชื่อ คุณค่า ทัศนคติ และรูปแบบชีวิตของ
บุคคลและสังคมอย่างไร

ประเมินบทบาทและอิทธิพลของสื่อในชีวิต
ของตนเองและในสังคม

ใช้สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งในตัว
ของปัจเจกชนและของสังคม 
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deposit of Faith = คลังความเชื่อ
deposition = 1. การถูกปลดจากต�าแหน่ง 
  2. วันปลงศพ (นักบุญโดยเฉพาะมรณสักขี)
  3. การอัญเชิญพระศพของพระเยซูเจ้าลงจากไม้กางเขน
descent into Hell, the  = การเสด็จลงใต้บาดาล
Desolata, Our Lady of Maria = แม่พระมหาทุกข์
desolation = ความแห้งแล้งฝ่ายจิต จิตใจแห้งแล้ง ความเหงาใจ
  ความรู้สึกโดดเดี่ยว
desolation, spiritual  = จิตใจหดหู่
despair = ความสิ้นหวัง 
destiny = ชะตาชีวิต
determinism = นิยัตินิยม
detraction = การใส่ความ
deuterocanonical book = (พระคัมภีร์) สารบบที่สอง
Deuteronomy = เฉลยธรรมบัญญัติ (ชื่อพระคัมภีร์)
devil = ปีศาจ
devil’s advocate  = ทนายฝ่ายค้าน (ในขบวนการขอแต่งตั้งเป็นนักบุญ)
devotion = การอุทิศตน กิจศรัทธา
devotion, monthly = การถวายกิจศรัทธาในแต่ละเดือน
diaconia = การรับใช้ (ในพระศาสนจักร)
dialogue = เสวนา
dialogics  = วิชาเสวนา
interreligious dialogue = ศาสนสัมพันธ์
diaspora = การพลัดถิ่น การกระจัดกระจายของชาวยิวจากอิสราเอล
Didache = หนังสือดีดาเค
diocese = สังฆมณฑล
diocesean administrator = ผู้รักษาการต�าแหน่งพระสังฆราช (คณะที่ปรึกษาของสังฆมณฑล  
  เป็นผู้เลือกตั้งภายใน 8 วัน หลังจากต�าแหน่งพระสังฆราชว่างลง 
หรือ  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้) 
diocesan clergy = สงฆ์สังฆมณฑล
diocesan curia  = คณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล
diocesan pastoral council  = สภาภิบาลสังฆมณฑล
discalced = ไม่สวมรองเท้า
discernment = พิเคราะห์แยกแยะ
discernment, gospel = วินิจฉัยอิงพระวรสาร
discernment of spirit = พิเคราะห์แยกแยะจิตดี-จิตชั่ว

D
บัญญัติศัพท์
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท์
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บทความเตือนใจ
นายแพทย์ค�านวณ อึ้งชูศักดิ ์

สวนวิญญาณ
เวลาพูดถึงสิ่งปลูกสร้างที่ส�าคัญๆ พวก

เรามักนึกถึงตึกรามบ้านช่องหรือปราสาทราชวังท่ี
ใหญ่โตอลงัการ แต่ทีส่�าคัญไม่แพ้กนัคือพืน้ดนิที่
แสนธรรมดาทีใ่ช้ปลกูไม้ใบ ไม้ดอกหรือไม้ผล ที่
เราเรยีกว่าสวน คงไม่ลมืทีพ่ระคัมภีร์ไบเบ้ิลกล่าว
ถงึการสร้างโลก ภายหลงัทีพ่ระเจ้าสร้างมนษุย์คน
แรกคืออาดัม พระองค์ทรงประทานสวนเอเดน
ให้เป็นที่อยู่อาศัย ต่อมาจึงสร้างเอวาและมนุษย์
คู่แรกนี้ก็อยู่อย่างมีความสุขในสวนที่เต็มไปด้วย
ดอกไม้และผลไม้ ไม่ได้อยู่ในพระราชวัง

ในสมัยกรีกโบราณมีการจัดล�าดับสิ่ง
มหัศจรรย์ไว้ 7 สิ่ง ที่ใช้ค�าว่ามหัศจรรย์คือความ
ย่ิงใหญ่ในระดบัทีเ่หลอืเชือ่ว่าเกดิจากฝีมือมนษุย์ 
ในจ�านวนนี้ได้แก่มหาปิระมิดในอียิปต์ ที่ใครไป
ดูก็บอกว่าท�าได้อย่างไร รูปปั้นเทพซีอุสในเมือง
โอลิมเปีย วิหารอาทีมีสในเมืองเอเฟซัส สุสาน
ของกษัตริย์โมซุลุส (Mausulus) ในดินแดน
ตุรกี รูปหล่อทองแดงของเทพเฮลีออสในกรีก 
ประภาคารยักษ์แห่งเมืองอเล็กซานเดียในอียิปต์ 
และสวนลอยฟ้าแห่งนครบาบโิลนในพืน้ทีป่ระเทศ
อิรักปัจจุบัน ในจ�านวนเจ็ดสิ่งนี้ยังคงเหลือมหา 
ปิระมดิให้เหน็อยูไ่ด้ในปัจจบุนัเท่านัน้ อกีหกสิง่นัน้ 
ก็พังทลายไปตามกาลเวลา รวมถึงสวนลอยฟ้า

ตามบนัทกึของนกัประวตัศิาสตร์กรกีกล่าว
ว่าที่กรุงบาบิโลนในสมัยกษัตริย์เนบูชัดนัคเซอร์
ที่สอง พระองค์ทรงสร้างสวนที่มีความสูงเหมือน
ภูเขาให้พระมเหสีอมียาตีส ที่เป็นธิดาของเจ้า 
ต่างเมือง เนื่องจากถิ่นก�าเนิดของพระมเหสีนั้น 
เป็นดนิแดนทีเ่ตม็ไปด้วยเนนิเขาและต้นไม้ดอกไม้  
พอตอ้งมาอยูท่ีก่รงุบาบโิลน มแีค่สวนเลก็ๆ ไม่มี
ต้นไม้เหมือนถิ่นเกิด ก็ท�าให้ทรงคิดถึงบ้านมาก 
ไม่เป็นอันกินอันนอน กษัตริย์ก็เลยสร้างสวน
ขึ้นมาเป็นภูเขาใหญ่โตมีไม้ดอกไม้ประดับเต็มไป
หมด ความยากอยู่ที่การบ�ารุงรักษาที่จะเอาน�้า
ขึ้นไปรดต้นไม้ดอกไม้ที่ปลูกเรียงรายเป็นล�าดับ

ชั้นสูงขึ้นไป วิศวกรต้องออกแบบกังหันวิดน�้า
สองตัวล�าเลียงน�้าจากล่างขึ้นไปสู่ยอดและเทให้
ไหลลงมา สวนบาบิโลนจึงมีจุดมุ่งหมายให้เกิด
การเพลิดเพลินคลายโศก 

ส�าหรับภูมิภาคตะวันออก สวนนอกจาก
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังเป็นที่ส�าหรับ
ปลีกวิเวกแสวงหาความสงบและก่อก�าเนิดความ
คิดต่างๆ ในพงศาวดารเรื่องสามก๊กท่ีพูดถึงการ
แย่งชิงอ�านาจท่ีจะครอบครองแผ่นดินจีน ก็เริ่ม
จากการท่ีต้ังโต๊ะแม่ทัพใหญ่ภาคตะวันตกของจีน 
และทหารเอกลิโป้ ท�ารัฐประหารยึดอ�านาจ 
ราชบัลลังก์ ท�าตัวประหนึ่งจักรพรรดิ บรรดา
ขุนนางท่ีซ่ือสัตย์ก็โดนก�าจัดไปทีละคนสองคน 
เสนาบดผีูใ้หญ่นามว่าอ้องอุน้จงึคดิหาทางก�าจัดต้ัง
โต๊ะ และกป็ระสบความส�าเร็จโดยเริม่จากการเดนิ
คดิค�านงึในสวนจนมาถงึการวางแผนยกนางเตยีว
เสี้ยน ลูกบุญธรรมให้ตั้งโต๊ะ เพื่อจะให้เกิดการ
แตกแยกกันเองกับลิโป้ จนสุดท้ายลิโป้ก็หลงกล
นางเตียวเสี้ยนผิดใจและฆ่าตั้งโต๊ะตาย 

สามก๊กฉบับวณิพกที่ประพันธ์โดยยาขอบ 
บรรยายว่า “...ตกกลางคืนพอเห็นเดือนหงาย 
อ้องอุ้นจึงเดินลงสวนดอกไม้อันที่ที่รโหฐาน เพื่อ
จักผ่อนอารมณ์ให้ค่อยคลายหายกลุ้มลงไปเสีย
บ้างเล่า... สิซ�า้ร้าย แสงซีดของดวงเดือนเหมือน
ความเศร้าหมองของราชส�านักฮั่น และหัวอกของ
ปวงประชาข้าแผ่นดินทุกวันนี้มิได้ผิดเลย ความ
ตั้งใจที่หมายว่าแสงเดือนแลความสงัดวิเวกใน
สวนจะเป็นเครื่องขับอารมณ์ให้คลายลงจากที่
ทุกข์ระทมนั้นเล่า ก็กลายมาพบข้อคิดที่ช่วยให้
เกิดการเปรยีบเทียบและท�าร้ายจิดใจให้ทุกข์หนกั
ลงไปอกี อ้องอุน้ผูร้กัแผ่นดนิกเ็กดิน�า้ตาโซมหน้า 
และปล่อยให้มั่นหลั่งไหลอยู่ฉะนั้น ด้วยความ
ทุกข์เทวษอันลืมตัว”

ตรงกันข้ามกับสวนของเสนาบดีอ้องอุ้นท่ี
ใช้แก้ไขปัญหาบ้านเมือง ในอดีตเรามีสวนที่ชื่อ
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แสนเพราะแต่พอได้ยินชื่อของสวนนี้ออกอากาศ 
ประชาชนเป็นต้องอกสั่นขวัญหายว่าเกิดการ
รัฐประหารยึดอ�านาจโดยกลุ่มทหารอีกแล้ว สวน
ที่ว่าคือสวนรื่น อยู่ตรงบริเวณเทเวศน์ สมัยก่อน
เป็นกองบัญชาการของคณะรัฐประหาร เวลาอ่าน
ประกาศของคณะที่ยึดอ�านาจก็จะลงท้ายว่า กอง
บัญชาการสวนรื่น

ในบรรดารปูแบบของการจดัสวนนัน้ แต่ละ
ประเทศกม็เีอกลกัษณ์ของตนเอง ถ้าเป็นแบบฝรัง่
ก็เน้นความใหญ่โต ใครไปพระราชวังแวร์ซายส์ 
ในฝรัง่เศสกจ็ะเหน็สวนใหญ่เขยีวขจเีป็นฉากหลงั 
มต้ีนไม้ใหญ่ให้ความร่มร่ืนปลกูเหมือนกนัทัง้ซ้าย
และขวาเหมือนฝาแฝด ตรงกลางมีสนามหญ้า
เขียวสด มีน�า้ผุและปฏิมากรรมตั้งอยู่เป็นระยะๆ 
พอเห็นทุกคนก็จะรู้สีกเหมือนได้ยินเพลงซิมโฟนี่
ที่มีจังหวะช้าๆ เร็วๆ ดังๆ ค่อยๆ

แต่ในบรรดาเอกลัษณ์ของสวนประจ�าชาติ
แล้ว ดูเหมือนญี่ปุ่นจะโดดเด่นมาก จนพวกเรา
ได้ยินค�าว่าสวนญี่ปุ่นติดหู สวนแบบญี่ปุ่นไม่เน้น
ที่ความใหญ่โต ตรงข้ามเน้นความเล็ก เรียบง่าย 
และสงบ พอเดินเข้าไปก็จะรู้สึกจิตใจเบาสบาย
ไม่ว้าวุ่น และตระหนักได้ว่าชีวิตเรานั้นไม่จ�าเป็น
ต้องมีอะไรมากมาย มีให้น้อยแต่ให้กลมกลืนกับ
ธรรมชาตเิป็นดีทีส่ดุ ในสวนมักจะมีต้นไม้ บ่อน�า้ 

น�า้ตกจ�าลอง มีปลา มีสะพาน มีก้อนหิน และ
ก้อนกรวด ทั้งนี้เพราะได้รับอิทธิพลจากลัทธิเซน 
ใช้เป็นที่นั่งไตร่ตรองฝึกสมาธิได้อย่างดี

ผมและครอบครัวเคยไปที่เมืองเกียวโต
เมอืงหลวงเก่าของญีปุ่่น ท่ีนัน่มวีดัเซนอยู่มากมาย 
มีอยู่วัดหนึ่งชื่อเรียวอันจิ (Ryoan-ji) มีชื่อเสียง
เรื่องสวนปริศนาธรรม พอเราเข้าไปก็พบผู้คน
มากมาย พยายามมองหาสวนกไ็ม่เจอ มอียูท่ีห่นึง่
มคีนนัง่นิง่ๆ กันมากมาย ทุกคนจ้องมองพืน้ท่ีรปู
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาดใหญ่กว่าสนามวอลเลย์บอล
เล็กน้อย ไม่มีไม้ดอก ไม่มีไม้ประดับ ทั้งสนามมี
แต่ก้อนกรวดและก้อนหนิทีเ่ขาเอามาวางไว้ เรยีก
ว่าสวนหิน (Rock Garden) ทุกเช้าพระภิกษุ
จะมาเกลี่ยก้อนกรวดให้เห็นเป็นแนวๆ เรียบๆ 
คนที่จ้องมองต่างก็สามารถจินตนาการพื้นกรวด
และก้อนหินท่ีมองอยู่ว่าจะสอนอะไรตนเองได้
บ้าง เหมือนการมองก้อนเมฆในวันท่ีท้องฟ้าใส
สะอาด และเห็นเมฆเปลี่ยนรูปร่างไปตามมโนจิต
ของตนเอง

สวนไม่เหมือนป่า ป่านั้นปล่อยให้ต้นไม้
ขึน้เองและจดัระเบยีบของมนัโดยววิฒันาการทาง
ธรรมชาติ สัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ ต้นไม้เล็ก ต้นไม้
ใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้ยืนต้น จะพึ่งพิงอาศัยกัน อาจ
จะดูรกๆ ดิบๆ บ้าง แต่เสน่ห์ของป่าก็อยู่ตรงที่

สวนหินที่วัดเรียวอันจิ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
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ความรกๆ ดิบๆ นี้แหละ แต่สวนนั้นต้องอาศัย 
มนุษย์เป็นคนดูแลจัดระเบียบ หากปล่อยให้รก 
รุงรังก็จะไม่งดงาม ไม่เพียงแต่ไม่เกิดความ 
เบกิบานเวลาทีม่อง แต่กลบัท�าให้เกดิความหงุดหงิด 
ติดตามมา 

เศรษฐีหรือคนที่มีฐานะดีๆ ที่มีสวนใน
บ้าน มักจะจ้างสถาปนิกมาออกแบบสวน เลือก
ต้นไม้ จัดการปลูกให้เสร็จ ทุกๆ สองสัปดาห์ก็
จะมีคนสวนมาตัดหญ้า แต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย ถึงเวลา
รดน�้าก็มีน�้าพ่นกระจายตามที่ตั้งเวลาอัตโนมัติไว้ 
เจ้าของบ้านท�าเพียงจ่ายเงินและชมดูความงาม
ของสวน แต่อะไรที่ได้มาง่ายย่อมไม่มีคุณค่า ไม่
เหมือนสิ่งที่เราลงมือท�าเอง

ที่บ้านของผมมีสวนเล็กๆ ภรรยาเป็นคน
ชอบปลูกต้นไม้ เราจึงปลูกเองตามใจชอบ ลอง
ผิดลองถูกไปเร่ือย ตอนต้นไม้เล็กๆ ก็ไม่ค่อย
มีปัญหาเท่าไหร่ แต่พอมันโตมากขึ้น ใบก็ไป
บังแดด ไม้ดอกที่ต้องการแดดที่ปลูกอยู่ก็ไม่
ออกดอก เวลาหน้าร้อนก็ต้องหมั่นรดน�้าให้มาก
ข้ึน หากน�า้ไม่พอหญ้ากต็าย ไม้ในกระถางก็เห่ียว
เฉาร่วงโรย ไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็ไม่มีดอกมีผลให้ชื่นชม 
พอถึงฤดูฝน สารพัดวัชพืชก็เริ่มเติบโต นอกจาก
น้ียังมีศัตรูพืชไม้ดอกและไม้ผลอีกมากมาย  
ต้นพุดน�้าบุศย์ที่อุตส่าห์ปลูกไว้ให้ได้กลิ่นหอม 
วันดีคืนร้ายก็เริ่มใบเหี่ยวแห้งทั้งต้น สุดท้ายแล้ว 
ก็พบว่ามีหนอนเจาะโคนต้นท�าลายท่อส่งน�้าใน
ล�าต้นจนหมด ดอกกล้วยไม้ที่ออกช่ออ่อนก็
โดนนกมาจิกกินไม่เหลือ มะม่วงที่ออกผลก็โดน
กระรอกแทะวันละ 4-5 ลูก จนเจ้าของบ้านไม่ได้
ชมิ อฐิตวัหนอนทีเ่อามาท�าทางเดินไว้รอบสวน ต้น
หญ้าก็งอกแทรกมาในระหว่างช่องอิฐจนรกรุงรัง
หากไม่ขยันถอนออกตอนต้นยังเล็ก 

หากจะให้สวนสวยเป็นระเบียบ เจ้าของ
บ้านต้องจัดระเบียบตัวเองก่อน คือต้องหมั่น 
ลงมาเดนิด ูหมัน่รดน�า้ พรวนดนิ ตดัหญ้า ใส่ปุ๋ย  
ก�าจัดวชัพชื ตดักิง่ ริดใบ ย้ายต�าแหน่งไม้กระถาง
ให้รับแดดหรือได้ร่มตามฤดูกาล ซึ่งกิจกรรม
เหล่านี้ ต้องออกเรี่ยวออกแรง ให้เวลากับมัน

ทุกๆ วัน ความเพลิดเพลินนั้นไม่ได้อยู่ที่ความ
สวยงามอย่างเดยีว แต่อยูท่ีเ่ราได้ขยนัจดัการดแูล
มันให้เรียบร้อย 

การดแูลสวนก็เหมอืนการดแูลชวีติฝ่ายจิต 
ชวีติฝ่ายกายเรายงัต้องคอยบ�ารงุรกัษา แต่อนจิจงั
ไม่ว่าจะดแูลดอีย่างไร ชวีติฝ่ายกายนัน้มแีต่เส่ือม
ถอยและสักวันก็จะต้องสูญสิ้น ตรงข้ามชีวิตฝ่าย
จิตนั้นหากยิ่งดูแลก็จะยิ่งเติบโตและพัฒนาไปสู่
ความดีพร้อม เรามีหน้าที่ร่วมมือกับพระในการ
รดน�้า พรวนดิน ก�าจัดวัชพืชของชีวิตฝ่ายจิต 

อีกสองปีข้างหน้าเราก็จะได้ฉลอง 500 ปี
ของนักบุญเทเรซาแห่งอาวิลา ท่านมีชีวิตอยู่ใน
ช่วงปี ค.ศ. 1515-1582 ในประเทศสเปน ได้รับ 
การสถาปนาเป็นนักบุญสี่สิบปีหลังเสียชีวิต และ 
ในปี 1970 ได้รับการยกย่องเป็นนักปราชญ์
แห่งพระศาสนจักร และยังเป็นนักปราชญ์หญิง 
คนแรก เป็นคนท่ีเขียนหนังสือชีวิตจิตท่ีส�าคัญ 
โดยถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเอง ท่าน 
เปรียบเทียบวิญญาณเหมือนสวน (Garden of 
the soul) และเราเป็นเจ้าของสวน หากสวน
ไม่ได้น�้า ต้นไม้ก็จะเหี่ยวเฉาและตายไปอย่าง
แน่นอน การรดน�้าต้นไม้ก็เหมือนการภาวนาให้
เราสนิทสัมพันธ์กับพระอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งมีอยู่
ด้วยกัน 4 ระดับ 

ระดับแรกเหมือนการต้องเดินไปตักน�้า
จากบ่อที่อยู่ไกลด้วยกระป๋อง ต้องออกแรงและ
เหน็ดเหนื่อย แต่อย่าท้อ ระดับที่สองเป็นเหมือน
การสร้างระหัดวิดน�้าท่ีช่วยตักน�้าขึ้นมา ท�าให้
รดน�้าได้ง่ายขึ้น ระดับที่สามคือการขุดคลอง 
ส่งน�้ามาเข้ามาถึงสวนโดยตรง และระดับที่สี่คือ
ได้น�้าจากท้องฟ้าท่ีให้ฝนตกต้องสม�่าเสมออย่าง 
พอเหมาะพอด ีการภาวนาและการพฒันาชวีติฝ่าย
จิตในระยะแรกๆ นั้นก็ย่อมต้องล�าบากใช้ความ
พยายามมากเหมือนดูแลสวน  แต่เมื่อพัฒนาไป
เรือ่ยๆ ก็จะง่ายขึน้เพราะเราเป็นหนึง่เดยีวกับพระ
มากขึ้น พระพรของพระเจ้าจะช่วยให้เราได้บรรลุ
ถงึความดงีามทีส่มบรูณ์ของชวีติฝ่ายจติตามทีเ่รา
เพียรพยายาม 
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คุยกับเภสัชกร
ผศ.ดร. มนต์ชุลี นิติพน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก 

ระวังสุขภาพ

จงตื่นเฝ้าและระวังเถิด เพราะท่านไม่รู้วัน
และเวลา (มัทธิว 25:13) วันนี้อยากจะเล่าเรื่อง
ที่ประสบกับตัวเองมา นึกแล้วยังอดใจหายไม่ได้  
เจ้าหน้าทีท่ีท่�างานออกก�าลังกายแทบทกุวนั วนัหนึง่ 
เล่นบอลอยู่หน้าที่ท�างาน และโดยไม่คาดถึง  
เขาล้มลง จะว่าพระอวยพรก็น่าจะได้ เพราะที่
เกิดเหตุอยู่ใกล้โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์
ของรัฐที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และแพทย์ได้ช่วย
ไว้อย่างฉิวเฉียด เขาหลับไปหนึ่งสัปดาห์เต็มๆ 
ระหว่างน้ันแพทย์ไม่สามารถจะบอกได้ว่า เขา
จะเป็นเจ้าชายนิทราหรือไม่ พระอวยพรอีกครั้ง
หนึ่ง เขาฟื้น และเป็นปกติ เรื่องค่าใช้จ่าย เขา
เป็นพนักงานของรัฐ และโรงพยาบาลที่ไปเป็น 

โรงพยาบาลในสงักดัเดยีวกนั ดงันัน้จงึไม่มปัีญหา
เรื่องค่าใช้จ่าย อีกรายหนึ่งเป็นเยาวชนหนุ่ม ใช้
ชีวิตอย่างใจปรารถนา สูบบุหรี่ ดื่ม รับประทาน
อาหารอร่อยท่ีชอบ ท�างานมากมาย จนไม่รูว่้านอน
คอือะไร วนัหนึง่ไปทานและดืม่กับเพือ่น และแล้ว 
เหตุการณ์ที่ไม่คิดฝันก็เกิดขึ้น เขาอาเจียนและ 
ล้มลงกบัพืน้ เพือ่นหามส่งโรงพยาบาลใกล้ทีเ่กดิเหตุ  
เป็นโรงพยาบาลทีม่ชีือ่แห่งหนึง่ แต่ไม่ทราบว่าเหตุ
เกดิกลางคนื เขาดืม่มาและอาเจยีน หายใจไม่ออก 
จึงให้ออกซิเจนตามที่คนไข้ขอร้อง และดูอาการ 
คนไข้ทนไม่ไหวต่อการรอดูอาการ จึงเปลี่ยน 
โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง แพทย์ที่ดูแลกังวลจน
เห็นได้ชัด แต่พวกเราก็ยังไม่เข้าใจว่าเกิดเหตุ
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กับเราได้ โดยไม่ขึ้นกับอายุ และเวลา เราต้อง
เฝ้าระวังตนเองเสมอ นอกจากร่างกายแล้ว เรา
ต้องดูแลฝ่ายจิตของเราด้วย การภาวนาเป็น 
ส่วนหนึ่งของชีวิต ในเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือน 
แม่พระ ขอเชิญชวนให้ร่วมใจกันสวดสายประค�า
เป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่สิ้นเสียงสายประค�า ไม่
เฉพาะเดือนตุลาคมเท่านั้น แต่ตลอดไป ขอพระ
อวยพระพรผ่านทางแม่พระให้ท่านอยู่ในพระพร
ของพระตลอดไป และมีสุขภาพท่ีดีเพื่อรักและ
รับใช้งาน ของพระตลอดไปด้วย 

ร้ายแรง ในที่สุดได้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่เป็น
โรงเรียนแพทย์ของรัฐที่ใหญ่ที่สุดอีกหนึ่ง แพทย์
ที่รับตัวไปและช่วยชีวิตอย่างทันการ รวดเร็วมาก 
เขาพกัฟ้ืนอยูท่ีโ่รงพยาบาลอยูร่ะยะหนึง่ เขาเล่าว่า
ระหว่างนัน้ มีนกัเรียนแพทย์มาซักประวติัมไิด้ขาด 
เพราะเป็นกรณีที่เกิดนี้ มิได้เกิดจากกรรมพันธุ์ 
แต่เกิดจากตนเองทั้งนั้น พระทรงสร้างเรามาและ
ประทานทุกอย่างที่เพียงพอให้เราด�ารงชีวิต ทรง
รักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิด (มัทธิว 4:23) 
แต่เราจะต้องระวังสุขภาพของตนเอง ขอแนะน�า
ให้ตรวจสุขภาพสม�่าเสมอ เพราะอะไรก็เกิดขึ้น
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แสงเรืองๆ
กอง บ.ก.

ส�าหรับเดือนนี้คอลัมน์ “แสงเรืองๆ” ขอ
แนะน�าให้เราได้รู้จักกับ “ครูค�าสอนแบบอย่าง” อีก
ท่านหนึ่งคือ คุณครูเทเรซา สาวินี เกษตรบริบูรณ์  
คุณครูเป็นสัตบุรุษวัดนักบุญมาร์โก จ.ปทุมธานี 
ปัจจุบันคุณครูสาวินี สอนอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ กรุงเทพฯ และงานที่ได้รับมอบหมายคือ 
เป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

คุณครสูาวนิ ียดึหลกัในการท�างานท่ีว่า “อย่า
ท้อแท้ในการท�าความดี เพราะถ้าเราไม่หยุดท�าความ
ดี เราจะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลา” (เทียบ กท 6:9)

ส�าหรบัแรงบนัดาลใจในการเป็นครูค�าสอนนัน้ 
คุณครูสาวินีกล่าวว่า มาจากความเชื่อจากครอบครัว 
และแบบอย่างจาก พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

คุณครูสาวินีมีมุมมองในการสอนวิชาค�าสอน
ว่า “การสอนค�าสอน เป็นการน�าข่าวดีไปสูเ่ดก็ๆ และ
หล่อหลอมให้เขาค่อยๆ เติบโต อย่างมีความเชื่อ 
และด�าเนินชีวิตด้วยความเชื่อ ความหวัง ความรัก”

คุณครูได้เสนอข้อคิดว่า “การร่วมมือกันใน
การสอนค�าสอนของบุคลากรเป็นสิ่งส�าคัญ รวมถึง
การให้ก�าลังใจซึ่งกันและกันในการท�างานเพ่ือพระ 
และให้ตระหนักถึงหน้าที่ความเป็นคริสตชนในการ
ประกาศข่าวดี”

คุณครูเทเรซา สาวินี เกษตรบริบูรณ์

ครูคำาสอนแบบอย่าง

“การสอนค�าสอน เป็นการน�าข่าวดีไปสู่เด็กๆ และหล่อหลอมให้เขาค่อยๆ เติบโต  
อย่างมีความเชื่อ และด�าเนินชีวิตด้วยความเชื่อ ความหวัง ความรัก”

คุณครูสาวินี ได้ฝากข้อคิดให้กับเราทุกคน 
รวมถึงเด็กนักเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับ “ความเชื่อ
ความศรัทธา - ความซื่อสัตย์” ว่า องค์พระเยซู
เจ้าทรงสอนว่า หากเรามีความเชื่อศรัทธา อัศจรรย์
จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา (เทียบ ลก 17:19) หาก
เรามีความเชื่อศรัทธา เราจะได้รับความรอดพ้นจาก
บาป และทุกข์ (เทียบ มก 2:5 ; ลก 7:50) และ
เราต้องมีความเชื่อศรัทธา เมื่อเราภาวนา (เทียบ มก 
11:24) ส่วนผู้ท่ีซื่อสัตย์ ต้องเริ่มจากการซื่อสัตย์ 
ในสิ่งเล็กน้อย (เทียบ ลก 16:10) และผู้ซื่อตรงจะ
เกิดผลมากมาย (เทียบ ลก 8:15)

ทีมงานแสงเรืองๆ เชื่อว่า ผู้อ่านทุกท่านคง
เห็นกันแล้วว่า คุณครูสาวินี เหมาะสมอย่างยิ่งแล้ว
ในการเป็นครู และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็น “ครู 
ค�าสอน” เพราะไม่ว่าเราจะถามค�าถามอะไร คุณครู
ก็จะตอบออกมาจากสิ่งท่ีคุณครูเชื่อ และจากสิ่งท่ี
คณุครสูอน เรยีกว่า ตอบตามแนวทางของพระวรสาร 
กันเลยทีเดียว...เราเชื่อเหลือเกินว่า ค�าสอนของ 
พระเยซเูจ้านัน้อยูใ่นชวีติของคณุครแูล้ว และนบัเป็น
อีกหน่ึงเมล็ดพันธุ์พระวาจา และข่าวดี ท่ีได้หว่าน
ไว้ใน “เนื้อนาบุญ” ในโรงเรียนคาทอลิกของเรา 
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หลังจากพระศาสนจักรคาทอลิก ได้พระ
สันตะปาปาองค์ใหม่ นามว่า “ฟรังซิส” นับเป็น
เวลาอีกช่วงหนึ่งที่ประวัติศาสตร์ จะต้องจารึก 
ถึงการเปลี่ยนแปลง แน่นอนว่า เราไม่ทราบว่าจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นอีกในอนาคต แต่มี
เครือ่งหมายบางอย่าง อย่างเป็นนยัส�าคญัทีก่ระตุน้
เตือนจิตส�านึกของคริสตชนทุกคนว่า เราในฐานะ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักรคาทอลิกสากล 
ย่อมนิง่ดูดายเฉยๆ ไม่ได้แน่ หากเห็นหัวหน้า หรอื
ผูน้�าของเรา ได้เรยีกร้องให้ลกูๆ ของพระศาสนจกัร 
ได้ท�าบางสิ่งบางอย่าง และสิ่งหนึ่งที่พระองค์เน้นก็
คือ “ท�าให้พระศาสนจักรเป็นของคนยากจน” ซึ่ง
พระสนัตะปาปา ไม่เพยีงแต่เรียกร้องด้วยค�าพดู แต่
พระองค์ได้ท�าอะไรหลายๆ อย่าง เพื่อปฏิเสธ สิ่งที่
ออกจะเป็นสิ่งที่หรูหราเกินไป ซึ่งถ้าเราอยู่ในฐานะ
แบบพระสันตะปาปา จะเห็นว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ 

บันทึกธรรมทูต
มิสชั่น 

และคงยากมากๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่าง 
เพราะต�าแหน่ง ทีเ่ป็นผูน้�าสงูสดุทัง้ทางโลกและทาง
ธรรม บวกกบัประวตัศิาสตร์อนัยาวนานของสถาบนั 
หรอืการฝืนประเพณทีีดู่เหมือนดี แต่มันหรหูราเกนิ
ไปนั้นมันเรียกร้องความเข้มแข็งอดทนอย่างมาก 
ต่อแรงกดดัน โดยเฉพาะจากบุคคลบางกลุ่ม

เรื่องส่วนพระองค์ของพระสันตะปาปา เรา
จะเกบ็ไว้ตดิตามกนัต่อไป แต่อยากให้เรามองดูสาร 
ของพระองค์ที่พระองค์สื่อถึงเราว่า พระศาสนจักร
เป็นประชากรที่มาจากบุคคลที่หลากหลายมากๆๆ 
แต่ในความเหมือนในความแตกต่างนั้นก็คือ พระ
ศาสนจักรเป็นของทกุคน และเลอืกทีจ่ะอยูข้่าง คน
ยากจน คนต�่าต้อย หรือคนที่อยู่นอกสายตาของ
สังคมเสมอ

เราแต่ละคนมีกระแสเรียกแตกต่างกัน แต่
เราสามารถท�าสิ่งต่างๆ เพื่อคนยากจนเหล่านั้น 

พระศาสนจักร
ของคนจน
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ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายร่วมกัน 
เพราะนั่นไม่ใช่แค่เป้าหมายทางสังคม แต่เป็น 
เป้าหมาย ทางชีวิตฝ่ายจิต ที่แฝงอยู่ในค�าสอน 
ของพระศาสนจักรคาทอลิกด้วย...

วันหนึง่บนสะพานลอยแห่งหนึง่ในมหานคร
ใหญ่ของกรุงเทพมหานคร ผมไม่รู้ว่าในเวลานั้น 
จะอยู่ในฐานะใด แต่ลึกๆ ของความเป็นคาทอลิก 
ท�าให้ผมยิงค�าถามหนึ่ง เพื่อถามหญิงขอทาน 
คนหนึง่ ทีน่ัง่อยูบ่นพืน้แฉะๆ ของสะพานลอย “มา
จากไหนหรือครับคุณป้า”... สิ่งที่ผมได้รับค�าตอบ
คือ การส่ายหน้า ประมาณว่า ไม่รู้ๆ และด้วย
สัญชาตญาณอะไรบางอย่างก็ไม่ทราบ ผมจึงถาม
ต่อว่า “พูดไทยได้หรือเปล่า?” คุณป้าเงยหน้ามอง
ผม แล้วก็ส่ายหน้าอีก... และด้วยประสบการณ์ที่
สั่งสมมา ผมจึงยิงค�าถาม อีกว่า “โมกปีณาอม?” 
(เป็นภาษาเขมรแปลว่า มาจากไหนหรือครับคุณ
ป้า?) คราวนี้คุณป้าเงยหน้า จ้องมองหน้าผมอย่าง
แปลกใจ อาจจะผสมตื่นเต้น ตามด้วยค�าตอบว่า 
“โมกปีปอยเปต” (มาจากปอยเปต) 

 ครบั เธอเป็นคณุป้าขอทานชาวกมัพชูาคน
หนึ่ง การสนทนาของผมกับคุณป้า เป็นไปอีกสัก 
พักใหญ่ ผมถามไถ่ถึงสารทุกข์สุกดิบ การที่ต้อง
ยอมล�าบาก ยอมเสี่ยง มาขอทานในประเทศไทย 
แน่นอนว่า ไม่ค่อยดีนักในสายตาของคนไทย แต่
ความที่คนไทยเป็นคนใจบุญและมีเมตตา ย่อม
ท�าให้คุณป้าคนนี้ มีรายได้พอประทังชีวิตได้ ซึ่ง
ผมก็แปลกใจด้วยว่า คุณป้าสามารถส่งเงินไป 
ช่วยเลี้ยงดูหลานๆ ที่ปอยเปตอีกด้วย ผมคิดไม่
ถงึว่าเงนิของพวกเราคนไทย จะมค่ีามากมายขนาด
นัน้ โดยสว่นตวัแลว้ ผมกก็งัวลเรือ่งกลุม่มจิฉาชพี
ทีค่อยใช้ความใจบญุของผูใ้ห้ เป็นเครือ่งมือในการ
หากิน แต่ในเวลานั้น ไม่ใช่เวลาตัดสินใคร เพราะ
สิ่งที่ผมท�า คือการได้สัมผัสคนจนบ้างตามที่พระ
ศาสนจักรสอน

มีคนเดินข้ามสะพานลอยหลายคน มองผม
ด้วยสายตาแปลกๆ แน่นอนว่า มันคงแปลกสัก
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หน่อย ที่จะมีใครลงไปนั่งคุยกับขอทาน และสิ่งที่
ผมอยากท�ามากกว่านีอ้กีคอื ไปถงึทีบ้่านของคุณป้า 
ไปเย่ียม ไปดู ไปเป็นเพือ่นและคอยดูว่า มอีะไรบ้าง
ที่เราพอจะท�าได้บ้าง แต่ความจ�ากัดในหลายอย่าง
ในเวลานั้น ผมจึงท�าได้แค่นี้ ส�าหรับคุณป้า อาจจะ 
ท�าให้รูส้กึดีขึน้หรือไม่ หรือเปล่าไม่รู้ แต่ส�าหรบัผม 
มนัท�าให้ผมฝึกท่ีจะออกจากกรอบรูปแบบของชวิีต 
เพื่อสัมผัสและไม่ลืมคนด้อยโอกาสเหล่านั้น

ถ้าเราเปิดหนังสือพิมพ์ หรือมองออกไป
ข้างๆ บ้าน เราจะเห็นคนจนอยู่รอบๆ เราเสมอ 
คาทอลิกเอง ก็มีทั้งคนรวยและคนจน แต่อยากให้
เราไม่ตกีรอบ มองแค่คนจนหรอืรวยเพยีงภายนอก 
แต่อยากให้เรามองถึงความต้องการภายในใจของ
พวกเขาด้วย บางครั้งคนรวยภายนอก อาจจะมีใจ
ที่ยากจนด้วยก็ได้ ซึ่งอาจตีความได้ว่า ใจยากจน 
จนยากที่แบ่งปันให้ใคร (ตระหนี่ ไม่รู้จักแบ่งปัน 
กลุ่มนี้เป็นคนที่มีรวยทางกาย แต่ขาดความร�า่รวย
ฝ่ายจิตใจ) หรือ มีใจยากจน ที่รู้ว่าตนเองยังขาด
ความสงบสุขฝ่ายจิตใจ ใจที่ยังมีอิ่มบุญ จึงแสวง
ส่ิงที่ตนเองขาด ซึ่งเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกร้อง  
คือ “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข” (มธ5:3 ; ลก 
6:20) เพราะคนท่ีมีใจแบบนี้จะแสวงความจริง  
ซึง่ไม่จ�ากดัว่าจะเป็นคนรวยหรือจนฝ่ายกาย เหมอืน 
นักบุญออกัสติน ที่ท่านแสวงหาจนกระทั่งพบว่า 
พระเป็นเจ้าคือความอิ่มเอิบใจของท่าน

พระศาสนจักรคาทอลิก ไม่ได้มีจุดหมาย
ในตัวเองว่าจะต้องท�าตนเองให้เป็นคนยากจน
แบบมองเห็นได้ภายนอก แต่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่
แสดงออกภายนอก ต้องสื่อถึงท่าท่ีฝ่ายจิตใจ ที่
พร้อมจะถือความยากจนตามค�าสั่งสอนของพระ
เยซูเจ้า เราเห็นพระสันตะปาปาปฏิเสธจะนอน 
ในวัง เสิร์ฟอาหารเอง ใส่รองเท้าหนังธรรมดา ใส่
กางเขนโลหะธรรมดา นั่งรถให้ธรรมดาที่สุด ฯลฯ 
น่ันเพราะแรงผลักดันภายในของท่าน ท่ีต้องการ
จะบอกว่า พระองค์อยากจะอยู ่ใกล้คนจนให้ 
มากที่สุด และใช้ทุกวิธีทางผลักดัน ผู ้น�าทั่ว

โลก และผู้น�าพระศาสนจักร ให้คิดถึงคนยากจน
มากกว่านี ้อย่างล่าสดุ คอืการไม่ให้เกดิสงครามใน
ซีเรีย ด้วยการรณรงค์ทุกคนในโลกให้การภาวนา
และอดอาหาร นั่นก็เพราะพระองค์ตระหนักดีว่า 
เม่ือใดเกิดสงคราม คนกลุ่มแรกที่จะต้องล�าบาก 
คือคนยากจน คนธรรมดาทั่วไปนั่นเอง

ส�าหรบัเราในฐานะสมาชกิของพระศาสนจกัร 
เรามีสถานะต่างกัน ตามฐานันดร ตามต�าแหน่ง 
ตามสิทธิและหน้าที่ของแต่ละคน เราไม่จ�าเป็นต้อง
ท�าอะไรเพ่ือคนยากจน ในแบบทีเ่หมอืนกนัทกุอย่าง 
แต่เราท�าได้ตามฐานะและสิง่ทีเ่ราก�าลงัเป็นอยู ่เป็น
ฆราวาส เป็นสงฆ์ เป็นนักบวช รอบๆ ตัวเรา มอง
ข้ามรั้วหลังบ้านเรา หรือนอกรั้วหมู่บ้านของเรา 
เราจะท�าอะไรได้บ้างเพื่อช่วยเหลือพวกเขา บางที
การช่วยรณรงค์ การร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ
อะไรบ้างอย่างก็เป็นการช่วยเหลือพวกเขาได้ ให้
เราท�าเถอะ! เพราะบางครั้งกิจกรรมบางอย่างง่ายๆ 
กลบักลายเป็นการช่วยเหลอืทีย่ิง่ใหญ่ส�าหรบัคนจน 
อย่างเช่นว่า การแยกขยะในบ้าน เอาขยะที่ขายได้ 
ให้คนเก็บขยะจนๆ เอาไปขายได้ การด�าเนินชีวิต
สวนทางบริโภคนิยม เช่น แค่การประหยัดไฟฟ้า 
เราก็ไม่ต้องสร้างเขื่อนที่ต้องไล่หลายหมู่บ้านออก
จากพื้นที่น�้าท่วม เพื่อผลิตไฟฟ้า หรือการกินพอดี 
อยู่พอดี ใช้พอดี ย่อมเบียดเบียนธรรมชาติน้อย
กว่า เพราะเราสามารถลดการท�าลายสิ่งแวดล้อม 
ดินน�้าอากาศ ซึ่งส�าหรับคนที่ไม่มีทางเลือกยังต้อง
พึ่งพาและใช้สิ่งเหล่านี้อยู่ ฯลฯ

ถ้าพระเยซูเจ้าลดตัวมาเป็นมนุษย์ มาอยู่
กับมนุษย์ เพื่อช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความบาป 
ความเห็นแก่ตัว แต่ให้มีใจเผื่อแผ่กัน จนถึงกับ
ตายบนไม้กางเขนขนาดนี้แล้ว เหล่าคนที่ติดตาม
พระองค์ที่เรียกว่าคริสตชน จะยังนิ่งเฉยโดย 
ไม่ท�าอะไรสักอย่างเพื่อคนยากจนแบบพระองค์ 
ท�าเชียวหรือ... 
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มุมเล็กๆ ของนักเดินทาง
คุณพ่อปิติศักดิ์  พงศ์จิรพันธุ์

การเดินทางมาถึงของมิตรภาพ
เดอืนสงิหาคมเป็นช่วงเวลาทีอ่ากาศร้อนทีส่ดุ

ในอิตาลี ผู้คนส่วนใหญ่มีโอกาสหยุดพักจากงาน
ประจ�าและเลือกที่จะปลีกตัวเองออกจากสังคมเมือง
เข้าสู ่ชนบทหรือสถานที่พักตากอากาศ วันไหนท่ี
ท้องฟ้าปลอดโปร่งและแดดออก ถือว่าวันนั้นอากาศ
ดี แดดยิ่งแรงยิ่งดี ถือเป็นของขวัญจากธรรมชาติ
ที่ประทานมาให้ไม่บ่อยนัก ผู้คนที่นี่จะตักตวงช่วง
เวลาหฤหรรษ์เหล่านี้ด้วยการท�ากิจกรรมกลางแจ้ง 
โดยเฉพาะการพาครอบครวัไปพกัผ่อนตามชายทะเล
และเลือกสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นเท่าที่สามารถเพื่อนอน
ตากแดดแบบที่บางคนเรียกให้ดูหรูขึ้นมาหน่อยว่า
นอนอาบแดด หลายคนเลือกพักผ่อนด้วยการปั่น
จักรยานไปตามถนนแคบ ๆ ในขณะที่นักปั่นน่อง
ทองบางคนกภ็มูใิจนกัหนากบัความส�าเร็จในการแย่ง
พื้นที่บนถนนกับรถยนต์คันใหญ่ ๆ  หรือบางคนอาจ
เลือกที่จะขึ้นไปสัมผัสอากาศที่เย็นกว่าเดิมบนภูเขา 
แต่ส�าหรับผม เดือนสิงหาคมยังคงเป็นช่วงเวลาแห่ง

การเดนิทาง แต่เป็นการเดนิทางเพ่ือพักผ่อน พักผ่อน
ในความหมายของการอยู่นิ่ง ๆ  หรือไม่ก็เคลื่อนไหว
ในจังหวะท่ีช้าลงกว่าเดิม ชะลอจังหวะการก้าวไป 
ข้างหน้าที่บางครั้งดูเหมือนถูกเร่งเร้าจนหายใจตาม
แทบไม่ทัน และเมื่อพยายามท�าความคุ้นเคยกับการ
อยู่นิ่งๆ จนส�าเร็จแล้ว เราจะค่อย ๆ ค้นพบคุณค่า
แห่งการก้าวเดินตามเส้นทางที่ผ่านมา เพราะแต่ละ
ก้าวมทีีม่า แต่ละก้าวมทีีไ่ป มทีัง้เหตแุละมทีัง้ผลของ
แต่ละก้าวย่าง น่าเสียดายที่ผู้คนส่วนหนึ่งเลือกที่จะ
ปล่อยผ่านคุณค่าเหล่านั้นให้ไหลไปพร้อมกับกระแส
ธารแห่งกาลเวลา เพราะบางเรือ่งราวอาจท�าให้เราเจบ็
ปวดจนไม่อยากย้อนนกึถงึ และบทเรยีนชวีติบางบท
อาจต้องแลกมาด้วยลมหายใจเฮอืกสดุท้ายกว่าจะค้น
พบทางออกของปัญหา ซึง่ทีส่ดุแล้วเรากผ่็านมนัมาได้

การช่วยงานในค่ายฤดูร้อนของเด็กๆ ใน
หมู่บ้าน Cavallermaggiore บนเขาสิ้นสุดลง
แล้ว หลายคนสงสัยว่าพระสงฆ์ไทยสองคนที่ภาษา
อิตาเลียนยังไปไม่ถึงไหนจะขึ้นไปช่วยงานอะไร 
ในค่ายฤดูร ้อนของเด็กๆ .. .ผมตอบได ้ทันที 
แบบไม่ต้องคิด ช่วงเวลาเกือบหนึ่งเดือนบนเขา 
คอืช่วงเวลาแห่งการกอบโกย กอบโกยอย่างค่อยเป็น 
ค ่อยไปไม ่ตะกละตะกลาม ท้ังการกอบโกย 
ประสบการณ์ทางภาษา กอบโกยคณุค่าแห่งมติรภาพ 
ไร้พรมแดน กอบโกยความมีชีวิตชีวาจากการได้ 
ใช้ชีวิตอยู่กับเด็กๆ กอบโกยคุณค่าจากการแบ่งปัน 
ประสบการณ ์ชีวิตและการแบ ่งป ันความเชื่ อ 
ผ่านทางพระวาจา ทุกๆ วันเรามีหน้าที่แบ่งปันข้อคิด
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จากพระวาจาเป็นภาษาอิตาเลียนซึ่งเราใช้โอกาสนี ้
ในการฝึกฝนทักษะทางภาษา สร้างประโยคง่าย ๆ 
โดยมีคุณครูคอยตรวจความถูกต้องให้ คุณครูของ
ผมมีหลายคน ทั้งพี่เลี้ยง ทั้งเด็ก ๆ  ที่สลับกันเข้ามา 
ช่วยเหลอืในการเตรยีมบทเทศน์ในมสิซาและการแบ่งปัน 
ข้อคิดจากพระวาจาในช่วงการภาวนาประจ�าวัน 
นอกจากนี้ เรายังมีโอกาสได้ท�าหน้าที่ศาสนบริกร 
ด้วยการโปรดศลีอภยับาปและถวายมสิซาขอบพระคณุ 
ผมคงต้องสารภาพตามที่พระสงฆ์รุ่นพี่แนะน�ามาว่า  
เวลาฟังแก้บาปไม่จ�าเป็นต้องพูดอะไรมากเพราะ
เราคงฟังเขาไม่ออก(ทั้งหมด) เมื่อเขาสารภาพบาป 
เสร็จ เราก็เพียงให้ข้อคิดสามสี่ประโยค จากนั้น 
ให้เขาสวดภาวนาใช้โทษบาปและสวดบทอภัยบาป 
แบบส้ัน...กจ็บ และคงเป็นเพราะความมัน่ใจเกนิร้อย 
ของสัตบุรุษว่าพระสงฆ์ไทยคงฟังภาษาอิตาเลียน 
ไม่รู ้เรื่อง จึงส่งผลให้มีสัตบุรุษมาสารภาพบาป 
กบัพระสงฆ์ไทยมากกว่าไปสารภาพบาปกบัพระสงฆ์ 
เจ ้าของภาษา โดยเฉพาะกับคุณพ่อเจ้าอาวาส 
ของพวกเขา ผมได้เข้าใจแบบข�า ๆ ขึ้นอีกหน่อยว่า 
..ชีวิตที่เป็นของขวัญส�าหรับคนอื่นเป็นอย่างนี้นี่เอง 
บนโต๊ะอาหารแต่ละมือ้ ผมดใีจทีไ่ด้มโีอกาสน�าเสนอ 
เร่ืองราวของประเทศไทยให้เยาวชนต่างชาติได้รู้จัก 
ถงึความแตกต่างแห่งวถิชีวีติผู้คน ภาษาและวฒันธรรม  
ค่านยิมทางสงัคม สถานทีส่วยงาม โดยเฉพาะอาหาร
ไทย ผมแอบปลื้มใจที่เด็กหลายคนอยากลองชิม 
น�า้พริกทีม่คีนไทยใจดนี�าขึน้มาฝาก ผมเตอืนพวกเขา 
แล้วว่าให้ค่อย ๆ ชิมทีละนิดเพราะมันเผ็ด แต่
ความอยากรู้อยากเห็นตามประสาเด็กคงมีพละก�าลัง 
มากเกินกว่าที่ผมจะรั้งเขาไว้ได้ ผมเลยได้สะใจที่
เห็นบางคนน�้าตาไหลจากการลองชิมน�า้พริก (นรก)  
นอกจากนี้ เด็กหลายคนมักเอ่ยถามถึงค�าทักทาย
เป็นภาษาไทยและกระหายที่จะรู้จักอะไรก็ตามที่เป็น
ของไทย ในขณะที่เด็กไทยส่วนหนึ่งก�าลังหลงอยู่ใน
กระแสของต่างประเทศ เลือกเปิดรับวัฒนธรรมต่าง
ประเทศแต่กลบัเตม็ใจมองข้ามคณุค่าทางวฒันธรรม
ที่งดงามของไทย โดยเฉพาะคุณค่าของการรักนวล
สงวนตวั ความมสีมัมาคารวะ การใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง น่าเสียดายที่ลูกหลานของเราก�าลังหลงลืม
รากเหง้าความเป็นไทยและน่าเสียใจแทนบรรพบุรุษ
ผู้พยายามรักษาและสืบทอดสิ่งเหล่านี้มาจนถึงรุ่น

ลูกรุ่นหลาน
ในค่ายฯ ของเด็กชั้นประถมห้า มีเด็กชาย 

คนหน่ึงชื่อมัทธิว เท่าท่ีผมสังเกตพฤติกรรมตลอด
ค่าย เขาเป็นเดก็ทีค่่อนข้างเอาแต่ใจ มกัแสดงออกว่า 
ไม่พอใจและชอบบ่นเกือบทุกเรื่อง คืนก่อนคืน
สุดท้ายของค่าย ผมเห็นเขานั่งร้องไห้ในห้องมืด ๆ 
ซึ่งอยู่ติดกับห้องท�ากิจกรรม ผมเดาว่าเขาคงทะเลาะ
กับเพ่ือนหรือถูกพ่ีเลี้ยงต�าหนิอย่างรุนแรง ผมเดิน
ผ่านความมืดเข้าไปในห้องจนได้ยินเสียงมัทธิวน่ัง
สะอึกสะอื้นอยู่ที่เก้าอี้ในมุมมืด แวบแรกนึกว่ากุมาร
ทองมาให้โชคแต่ไม่ใช่ จึงตรงเข้าไปหาและหยุดยืน 
ตรงหน้า แสงไฟทีเ่ลด็ลอดมาจากห้องข้าง ๆ  ช่วยให้
ผมแยกแยะออกระหว่างกมุารทองสญัชาตอิติาเลยีน
กับเด็กชายมัทธิว ผมวางมือบนบ่าและเริ่มคุยกับเขา 
มัทธิวยังคงร้องไห้ไม่หยุด สักพักผมจึงเดินจากมา
และแจ้งพ่ีเลี้ยงในสิ่งท่ีผมเห็น เช้าวันสุดท้ายก่อน
ท่ีทุกคนจะแยกย้ายกันกลับบ้าน มัทธิวเข้ามาหา
ผมและถามว่า "หลังจากนี้เราจะได้เจอกันอีกมั้ย?" 
"แน่นอน" ผมตอบมัทธิว บทสนทนาแสนสั้นที่ดู
เหมอืนปราศจากความหมายพิเศษ แต่ส�าหรบัผม มนั
สื่อถึงเครื่องหมายแห่งมิตรภาพและการได้ท�าหน้าที่
ของผู้อภิบาลแบบพระเยซูเจ้า ผมเชื่อว่ายังมีผู้คน
อีกมากมายท่ีโหยหาเครื่องหมายแห่งการประทับอยู่
ของพระเจ้าในชีวิตของเขา ผ่านทางการแสดงออก
ซึ่งน�า้ใจไมตรี ความห่วงใย ความเอาใจใส่ การให้
เวลาและการรับรู้ว่าเราทุกคนเป็นพ่ีน้องกัน เราทุก
คนมีพระบิดาองค์เดียวกัน และเราทุกคนต้องการ 
ความรักเฉกเช่นเดียวกัน 

เดือนสิงหาคมยังเป็นช่วงเวลาที่อายุของผม
ขยับขึ้นอีกหนึ่งปี ผมเพิ่งได้สังเกตสังกาแบบจริงจัง
อีกครั้งว่าความร่วงโรยของร่างกายค่อย ๆ มาเยี่ยม
เยือน แท้จริงมันคงมาสิงอยู่กับผมนานแล้วแต่ผม
อาจมองข้ามมันไป แต่ก็ช่างเถอะ บางครั้งทางออก
ของปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตอาจสิ้นสุดลงเพียงแค่การ
ยอมรบัและก้าวเดนิต่อไปข้างหน้า นัน่เพราะชวีติยงัมี
อะไรอกีมากมายรอให้เราได้เรยีนรูแ้ละมติรภาพกย็งั
คงรอเราอยู่บนเส้นทางท่ีก้าวผ่าน...เท่าน้ีก็เพียงพอท่ี
จะผลักดันให้เรากล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงใน
ชีวิตแล้ว..เห็นด้วยมั้ยครับ 
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โรงเรียนตั้งอยู่ที่ ตำ�บลพันท�้ยนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรส�คร 

ผู้สนใจติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการ 

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

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

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

เป็นโรงเรียนเปิดใหม่ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์ค�เบรียลแห่งประเทศไทย 

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

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

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

มัธยมศึกษ�ปีที่ 1 และมัธยมศึกษ�ปีที่ 4

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

“เรียนอย่างมีความสุข 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
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ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

 “ฝากให้พระองค์ดูแล”

ดิฉันอยากเชิญชวนให้พวกเราฝากชีวิตและ
การเดินทางในแต่ละวันไว้กับพระเป็นเจ้า วอนขอ
พระองค์ให้ทรงปกป้อง คุ้มครอง และดูแลเรา
ทุกวันด้วยเทอญ...เนื่องจากดิฉันได้ไปเยี่ยมคุณ
เอ๋ (คนรู้จัก) ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง หลังจากที่
ได้รับข่าวว่าคุณเอ๋ และคุณปาน ประสบอุบัติเหตุ 
ถูกรถ 10 ล้อชน อาการสาหัส กะโหลกศีรษะยุบ
ต้องดามด้วยเหล็ก มีบาดแผลบนใบหน้า และ
ต้องเย็บที่เปลือกตาหลายเข็ม นับเป็นเคราะห์ร้าย 
เพราะรถยนต์ก็เพิ่งซื้อมาใหม่ๆ และตัวเองกับสามี
ก�าลังจะไปร่วมงานศพที่หัวหิน แต่ยังนับว่าโชคดีที่
สามีบาดเจ็บไม่มาก แต่ตัวคุณเอ๋หมดสติไปหลาย
ชั่วโมง และต้องรอรถหน่วยกู้ภัยมาช่วยตัดเหล็ก 
เพราะสภาพรถบุบบี้ ไม่สามารถน�าคนเจ็บออกมา
จากรถได้

เหตุการณ์นี้ดูคล้ายๆ กับกรณีของดิฉัน
ที่เคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เช่นกัน ตอน
นั้นรถของดิฉันหมุนติ้วกลางถนนอยู่หลายรอบ
ก่อนที่จะกระเด็นไปชน
กับราวเหล็กกั้นถนน
หักพังทั้งแถบ รถถลา
ลงอย ่างแรงจนพลิก
คว�่า กระจกรถแตก
ละเอียด รถบุบบี้ทั้งคัน 
แต ่ปาฏิหาริย ์นักบุญ 
ยูดา (St. Jude) ช่วย
ดิฉันและสามีเอาไว้ เรา
ไม่มีบาดแผลหรือรอย
ถลอกใดๆ คงมีเพียง

หนึง่ในล้านเท่านัน้ และดฉินัมัน่ใจว่า “พระเป็นเจ้า 
พระองค์ทรงคุ้มครองเรา” และให้เรามีชีวิตอยู่จน
มาถึงทุกวันนี้ ดิฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณเอ๋และ
คณุปาน ความเจบ็ปวด อาการตกใจ และเสยีขวัญ 
และยิ่งไปกว่านั้นอีกตัวคุณเอ๋ต้องเข้ารับการผ่าตัด
ครั้งแล้วครั้งเล่า เพราะแผลที่เย็บบริเวณเปลือกตา 
มีปัญหา ท�าให้ตาเปิดไม่สนิท เราทุกคนต่างก็
วิตกกังวลว่าสุดท้ายแล้ว ผลการผ่าตัดจะออกมา
เป็นอย่างไร?... เมื่อคุณเอ๋เห็นใบหน้าของตนเองที่
กระจก เห็นรอยเย็บและแผลเป็นเธอถึงกับร้องไห้
โฮ เธอเสียใจ และตกใจ เธอบอกว่า ฉันมีใบหน้า
อย่างนี้จะไปท�างานหรือไปพบผู้คนภายนอกได้
อย่างไร? พวกเราต่างให้ก�าลังใจและปลอบโยน
ต่างๆ นานา โดยหวังว่าทุกอย่างจะดีเหมือนเดิม 
เพราะสมัยนี้การแพทย์ก็เก่งๆ ด้วยกันทั้งนั้น หาก
ลองสมมตว่ิาเหตกุารณ์เช่นนีเ้กดิกบัตวัเราๆ แต่ละ
คนบ้างล่ะ จะท�าอย่างไร จะท�าใจได้หรือ? ดูแล้ว
หดหู่จิตใจมาก เพราะไม่รู้ว่าจะช่วยบรรเทาใจได้
มากกว่านี้ได้อย่างไร?

จ ากอุ บั ติ เ หตุ
เรื่องนี้ เป็นบทสอนที่
เกิดจากความประมาท
ของคนขับรถ 10 ล้อที่
หลับใน เขาไม่สามารถ
เบรครถให้หยุดได้ จึง
พุ ่ งชนรถของคุณเอ ๋
อย่างแรง จึงท�าให้เกิด
เ ร่ืองสลดใจขึ้น.. .ถ ้า
ท่านผู ้อ ่านต้องขับรถ 
หรอืใช้ถนนหนทางหาก

ชีวิตของคนที่เคยเฉียด

ความตายมาแบบเส้นยาแดง

ผ่าแปด หลายชีวิตจะ

พยายามชดเชยวันเวลาที่

เหลืออยู่อย่างรู้คุณค่า และ

เห็นคุณค่าของความรัก 

ความเข้าใจอันดีต่อกัน
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เกิดมีอาการง่วง โปรดอย่าขับต่อ เพราะเราไม่รู้ว่า 
เราจะหลับในเวลาใด และหากเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ใช่
จะบาดเจ็บคนเดียว แต่จะไปชนถูกคนอื่นด้วย ขอ
ให้คิดเสมอว่า แต่ละชีวิตมีค่าหาที่เปรียบไม่ได้เลย

อกีกรณหีนึง่ ดิฉนัดูรายการ BIG FAMILY 
ได้เห็นคู่สามีภรรยาหลายคู่ที่ต่างก็มีปัญหาที่เกิด
จากภรรยาชอบใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย และซื้อของที่
ไม่เกิดประโยชน์ ไม่ช่วยกันประหยัด บรรดาสามี
ไม่พอใจภรรยา... ทางพิธีกรจึงเปิดโอกาสให้พวก
สามีได้ระบายความรู้สึก เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ในครอบครัว ส่วนภรรยาก็บ่นว่าสามี เพราะสามี
ไม่คิดจะช่วยงานบ้าน และพูดจาไม่สุภาพ

ที่ดิฉันสะดุดใจคือ คู่ของคุณพจน์ ที่เล่า
ถึงเหตุการณ์ระทึกใจ เมื่อคราวที่เขาไปแสวงบุญที่
อินเดียกับคณะทัวร์ และรถของเขาเสียหลักตกลง
เหว มีคนตายหลายศพ และบาดเจ็บกันทั้งคันรถ
รวมถึงตัวคุณพจน์ด้วย เขาคิดว่าตนไม่รอดแน่ 
เพราะมีบาดแผลทั้งตัว เขาเล่าว่า กระดูกขา แขน 
ไหปลาร้าหัก ล�าไส้แตก และกว่าจะมีคนมาช่วยก็
ใช้เวลานาน 

ตอนนัน้คุณพจน์ยงัมีสติและได้รับโทรศพัท์
จากภรรยาที่เป็นห่วงเขา เพราะเขาไม่ได้โทรติดต่อ
กลับเพื่อแจ้งว่า มาถึงที่หมายแล้วหรือยัง เขาถูก
ภรรยาต่อว่าอย่างแรง และคุณพจน์จึงบอกกับ
ภรรยาว่า เขาประสบอุบัติเหตุ รถตกเหว อาการ
สาหัส เพียงเท่านี้น�้าเสียงของภรรยาก็เปลี่ยนและ
กลับกลายเป็นความห่วงใย เธอบอกกับสามีให้เขา
บอกกบัคนทีจ่ะพาไปโรงพยาบาลว่า ขอให้น�าตวัเขา
ส่งโรงพยาบาลกรุงบอมเบย์ แทนที่จะเข้ารักษาที่ 
โรงพยาบาลต่างจงัหวดั เพราะมีหมอเก่งๆ ได้แนะน�า 
และระบุช่ือว่าท่ีบอมเบย์ ซึง่คุณพจน์ไม่ม่ันใจว่า เขา
จะมีชีวิตอยู่จนถึงตอนพบหมอหรือไม่ หนทางไกล
มาก ในขณะนัน้เขาคดิถงึครอบครวัและภรรยาและ
ทีเ่มอืงไทย ทแีรกๆ กย็งัห่วงว่าเงนิทองข้าวของและ

กล้องถ่ายรูปจะหายหมด แต่สุดท้ายเขาตัดความ
กังวลทุกเรื่องหมด เพราะถ้าเขาตายไปสิ่งเหล่านี้ก็
เปล่าประโยชน์ เขาหวังแต่มีชีวิต มีลมหายใจ จะ
พิการอย่างไรก็ยอมรับสภาพ นี่แสดงว่าคนเรากลัว
ตาย รักชีวิต อยากมีชีวิตรอดด้วยกันทั้งนั้น

ที่สุด ภรรยาของคุณพจน์ก็บินไปหาเขา อยู่
เฝ้าดูอาการ ปรนนิบัติเขาอย่างดี และให้ก�าลังใจ 
มันคือยาวิเศษส�าหรับเขา เขาได้รู้ซึ้งถึงความรัก 
ความอาทร ที่หาซื้อไม่ได้ด้วยเงิน “ความรัก” ได้
พิสูจน์แล้วด้วยการกระท�า เวลาผ่านไปเป็นเดือน 
ภรรยาล�าบากมากต้องนอนที่โรงพยาบาลไม่มีญาติ 
ไม่มีเพื่อน แต่ก็อยู่ดูแลเขาด้วยความเต็มใจ คุณ
พจน์เล่าทั้งน�้าตาว่า เขาซาบซึ้งและรักภรรยาของ
เขามากกว่าเดิม เห็นคุณค่าของภรรยาที่อยู่กับเขา
ทั้งยามทุกข์และยามสุข 

ตัวเขาเองก็เคยต�าหนิภรรยาในเรื่องการ 
จับจ่ายไร้สาระ แต่ปัจจุบันเขายอมรับทุกอย่างและ 
เห็นเป็นเรื่องเล็กไปหมด เขายอมรับว่า เขารัก
ภรรยามาก และพร้อมทีจ่ะชดเชย และท�าสิง่ดีๆ  ให้
ภรรยา อยากอยู่ใกล้ๆ กับภรรยา เพราะเขาเกือบ
จะไม่มีโอกาสดีๆ เช่นทุกวันนี้อีกแล้ว

ชีวิตของคนที่เคยเฉียดความตายมาแบบ 
เส้นยาแดงผ่าแปด หลายชีวิตจะพยายามชดเชย 
วันเวลาที่เหลืออยู่อย่างรู้คุณค่า และเห็นคุณค่า 
ของความรัก ความเข้าใจอันดีต่อกัน 

ทกุวันนีเ้ราต้องไม่ลมืทีจ่ะขอบคุณพระเป็น-
เจ้าทีช่่วยให้เราผ่านพ้นเหตกุารณ์ร้ายๆ ต่างๆ นานา
ไปได้ พระองค์ให้เรามีความสุข มีความสบายใจ 
ดฉินัจงึคดิเสมอว่า เราต้องรบีท�าสิง่ดีๆ  ช่วยเหลอืคน
รอบข้าง เราไม่รู้ว่าจะมีโอกาสดีๆ อีกเท่าใด เพราะ
ตราบใดที่ยังมีลมหายใจนั้นแสดงว่าพระเป็น- 
เจ้าให้เวลาเรา พระองค์ทรงต่อชีวิตให้เราในแต่ละ
นาที ท�าให้ทุกนาทียิ่งมีคุณค่าส�าหรับชีวิตเรา 
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กว่าจะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

นักบุญยอห์น เลโอนาร์ดี
St. JOHN LEONARDI  (1541-1609)

พระสงฆ์

ฉลองวันที่ 9 ตุลาคม

ยอห์น เลโอนาร์ดี เกิดที่ Tuscany กว่าท่าน
จะตอบรบักระแสเรยีกการเป็นพระสงฆ์กอ็ายมุากแล้ว 
และกระแสเรียกนี้ก็ค่อยๆ สุกงอม เพราะท่านได้ละ
อาชีพเภสัชกร เพื่อที่จะบวชเป็นพระสงฆ์ 

เมือ่เป็นพระสงฆแ์ลว้ท่านได้ตัง้คณะ “สหพนัธ์
แห่งค�าส่ังสอนคริสตชน”เพื่อที่จะอบรมสั่งสอนพวก
เดก็ๆ ให้มคีวามรูท้างด้านค�าสอน และตวัท่านเองกไ็ด้
เขียนหนังสือเล่มเล็กๆ ขึ้นเล่มหนึ่ง ซึ่งเต็มไปด้วยค�า
สั่งสอนอันเป็นแก่นสารของคริสตศาสนา

ท่านอุทิศชีวิตของท่านให้กับการริเริ่มที่ส�าคัญ
มากๆ คอื ท่านได้ตัง้คณะนกับวชชือ่ “คณะพระมารดา
แห่งพระเจ้า” ซึ่งอุทิศตนในด้านการอบรมสั่งสอน
ประชาชนทั่วไป และเน้นในการเป็นศาสนบริกรเพื่อ
ให้บริการด้านศีลศักดิ์สิทธิ์ 

ที่กรุงโรม ท่านได้มีส่วนในการตั้งบ้านเณร
ที่ส�าคัญของ “กระทรวงเผยแพร่ความเชื่อ” ส�าหรับ
ที่จะให้การอบรมแก่พวกเณรที่มาจากประเทศมิสซัง
โดยเฉพาะ 

ท่านยอห์น ได้สิ้นใจเพราะโรคติดต่อเนื่องจาก
ท่านได้พยาบาลเอาใจใส่ปรนนบิตัคินป่วยต่างๆ นานา 
ที่กรุงโรม ในปี ค.ศ.1609

นักบุญยอห์น เลโอนาร์ดี ได้ให้ตัวอย่างที่เห็น
ชัดๆ แก่เราส�าหรับการแพร่ธรรม 2 ประการด้วยกัน 
คอื (1) การเป็นประจกัษ์พยานถงึพระเป็นเจ้าผ่านงาน
แห่งความรกัเมตตา (2) มุง่การประกาศพระวาจา และ
การสอนค�าสอน

ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์โปรดแนะน�าค�้าจุน
ให้ลกูกลา้ทีจ่ะละทิง้สิง่ต่างๆ ซึง่ผกูมดัตวัลกูให้ตดิอยู่
กบัชวีติฝ่ายโลก เพือ่ลกูจะได้สามารถตดิตามพระองค์ 
ไปจนถงึสรวงสวรรรค์อนัเป็นนรินัดร และได้อยูเ่ฉพาะ
พระพักตร์พระองค์ด้วยเทอญ  
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คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา 

ความสุขจากสัมผัส จมูก

จมูก เป็นประสาทสัมผัสอีกหนึ่งอย่าง  
ที่สร้างประสบการณ์ชีวิตของเราให้เกิดลบหรือเสีย 
บวกกันได้ ซึ่งเชื่อว่าหลายคน อาจจะนึกไม่ออก 
ว่า จมูกนั้น จะสร้างประสบการณ์ให้เรา “เป็น” 
อะไร ได้อย่างไร?

จมูก ท�าหน้าท่ีรับรู้กลิ่นต่างๆ ผ่านทาง 
การดม ในปกติชนนั้น หากมีกลิ่นใดที่หอมสดชื่น 
ผ่านเข้ามา คนๆ นั้น จะค่อยๆ สูดลมหายใจ
กลิ่นที่โชยผ่านมาอย่างรู้สึกดี เพื่อให้กลิ่นนั้นผ่าน 
เข้าสู่จมูกอย่างเต็มๆ การสูดลมหายใจเข้าจะท�า
อย่างช้าๆ เต็ม ลึก หน้ายิ้มด้วยความรู้สึกดี 

ในทางตรงกนัข้าม หากมกีลิน่ไม่พงึประสงค์
โชยเข้ามาแตะปลายจมูก จมูกของเราจะหยุด 
การรับกลิ่นชั่วครู่ อาจท�าโดยการย่นจมูก พ่น
ลมหายใจออกทางจมูกแรงๆ เพื่อไล ่กลิ่นที่ 
แปลกปลอมออก หรือพยายามกลั้นลมหายใจไว้ 
เพื่อจะได้ไม่ต้องดมกล่ินนั้น หากต้องอยู่กับกลิ่น
นั้นนาน อาจมีการน�าอุปกรณ์ที่มีอยู่ในตัว นอกตัว 
เข้ามาช่วย เช่น หากระดาษทิชชู ผ้าเช็ดหน้า  
ผ้าขนหนู มาช่วยปิดทับไว้ เพื่อกรองกลิ่นอีกครั้ง 
หรือพยายามใช้มือ ใช้กระดาษ พัดให้กลิ่นออกไป 
และถ้าสามารถหาทางหนีทีไล่ได้ ก็จะมองหาทางที่
จะพาตัวออกจากสถานที่นั้นๆ ให้เร็วที่สุด เท่าที่จะ
ท�าได้ เพื่อจะได้หาอากาศดี อากาศบริสุทธิ์ เข้ามา
สู่ร่างกายกันอีกครั้ง

การท�าหน้าท่ีของจมูก จึงเป็นการพยายาม
น�าส่ิงดีเข้าสู ่กาย และปฏิเสธสิ่งที่เป็นลบออก
ไป เราอาจไม่รู้ว่าเราท�าอยู่อย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
แต่กระบวนการทางร่างกายนั้น ปรับการหายใจ

ของเราเองตลอดเวลา เมื่อเราอยู ่ในที่อากาศมี
มลพิษสูง เช่น เดินอยู่บนถนน ที่มีทั้งหมอกและ 
ควันพิษ จากท่อไอเสียรถยนต์ ระบบการหายใจ
ของเรา จะปรับการหายใจเข้าออก ให้สูดอากาศ
เข้าไปไม่เต็มปอดมากนัก เพื่อไม่ให้อากาศเสีย 
เข้าร่างกายมากจนเกินไป

แต่เม่ือใดกต็าม ทีเ่ราพาตวัเองไปสูแ่วดล้อม
ที่เป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทะเล น�้าตก หรือ
ภูเขา ร่างกายจะมีการปรับระบบหายใจใหม่ โดย
การหายใจเข้าและหายใจออกจะเป็นไปอย่างช้าๆ 
เต็ม แน่น ลึกมากขึ้น หลายคนจะมีการยืดแขนทั้ง
สองข้างออกไปด้านข้าง เปิดกว้าง แอ่นอก เงยคอ  
หลับตาพริ้ม เพื่อสูดโอโซน สูดอากาศดีให้เข้า
มาในร่างกายอย่างเต็มที่ ซึ่งหากมีโอกาสอยู่กับ
อากาศธรรมชาตหิลายๆ วัน เราจะรูส้กึได้ว่า สมอง
เราแจ่ม หน้าตาเราสดใส ร่างกายของเราสดชื่น  
แขง็แรง เพราะการรบัพลงัธรรมชาต ิผ่านทางระบบ
การหายใจนั่นเอง

ค�าถาม คือ นานเพียงใดแล้ว ที่เราไม่ได้มี
โอกาสสัมผัสพลังธรรมชาติ หรือนานเพียงใดแล้ว 
ที่เราไม่เคยทบทวน ส�ารวจประสบการณ์ตนเอง 
ผ่านทางจมูก เพื่อสร้างตนเองให้มีพลังชีวิต  
พลังทางกาย พลังใจขึ้นมา 

มีหลายคนกล่าวเปรียบเปรยว่า คนบางคน 
นั้น สูดลมหายใจรดทิ้งไปวันๆ ซึ่งเป็นการเปรียบ
เชิงประชดว่า แต่ละวันที่ผ ่านไปนั้นไม่ได้ท�า
อะไรขึ้นมาที่มีคุณค่าต่อตนเองหรือต่อคนอ่ืนเลย  
มัวแต่นั่งเบื่อ นั่งซึม นั่งเศร้า นั่งบ่น ทิ้งลมหายใจ
ให้หมดไป 
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การหายใจของคนกลุ่มนี้ จึงมีแต่เพียงการ
ถอนหายใจ “เฮ่อ.... เฮ่อ....” ไปเรื่อย นั่นเอง หรือ
ในทางตรงข้าม คนที่ท�าอะไรต่ออะไร จนเกิดเป็น
ความเครียด จริงจัง พาลคนอื่น เหมือนไม่มีใคร
ที่ได้ดั่งใจฉันสักคน การหายใจของคนกลุ่มนี้ จึง
มีแต่เพียงการหายใจเชิง “ฮึ่ม.... แฮ่...” หายใจถี่ 
แรง... หายใจร้อน หน้าตาเดือด ความดันเลือด
ขึ้น จนเกิดอาการของความดันสูง หรืออาการของ
ความดัน (ทุรัน) สูง

ชีวิตจึงไม่เคยสุข..... ขาดสติ.... อันเนื่องมา
จาก... ไม่เคยมีเวลาส�าหรับการส�ารวจ หรือใส่ใจ
ลมหายใจของตนเองนั่นเอง

เคยลองทบทวนย้อนกลบัมาดูหรือไม่ว่า เมือ่
เราต้องการเรียกสติให้คืนมา ไม่ให้สติแตก สติ
เตลิด สิ่งที่เราท�าได้อย่างง่ายดายมากคือการกลับ
มาควบคุมที่ลมหายใจ

การที่เราจะท�าให้ร่างกายจิตใจเรามีพลัง สิ่ง
ที่ช่วยได้ คือ การฝึกหายใจให้เต็ม แน่น ลึก ค�าที่
เราได้ยนิกนับ่อย คือ “อยากฝึกสติ ลองไปนัง่สมาธิ 
ท�าจิตให้ว่าง ใจจะได้นิ่ง จิตจะได้ส�ารวม สงบ” 

เพราะการนั่งสมาธิ ส่วนใหญ่แล้ว ล้วน
เป็นการสร้างประสบการณ์ความสุขจากลมหายใจ

เพราะ.... ลมหายใจ คือ สิ่งที่เป็นกลาง
ให้กายสงบได้อย่างรวดเร็ว และสร้างสุขได้อย่าง
ไม่ยาก

หลักการง่ายๆ ที่จะแนะน�าไว้ให้ผู้อ่านลอง
ฝึกท�ากัน คือ.... หากต้องการระบายของเสีย จง
หายใจออก หากต้องการสิ่งที่ดีเข้า จงหายใจเข้า 
หากยังไม่พร้อม ยังไม่มีสติสตางค์ที่มั่นพอ จง
หายใจออกก่อนแล้วจึงเริ่มหายใจเข้า นั่นคือ หาก
ของเสียออกไปได้ก่อน จึงจะมีท่ีว่างส�าหรับของดี
ให้เข้ามาได้ ....

แต่คนจ�านวนไม่น้อย ที่ท�าให้ตนเองแย่ พา
ตนเองไปหาประสบการณ์ลบ คือ เอาแต่นั่งระบาย 
เอาแต่ของเสียออก จนลืมน�าของดีเข้า ของเสีย 
ทีค้่างอยู ่จงึท�าให้แน่นอก ยงัไม่ทันจะยกออก เมือ่

พยายามเอาของดเีข้า จงึไม่มทีีว่่างพอทีจ่ะท�าให้เข้า
ได้... เกิดหนักอก หนักใจกัน 

วันๆ จึงเอาแต่ส่ายหัว ส่ายหน้า นั่งถอน
หายใจ “เฮ่อ ....ฮึ่ม.... ฮื่อ....เอ้อ... โอ้ย...” ถอน
แล้วถอนอีก ถอนอีกถอนแล้วทั้งวัน จนท�าให้
เหนื่อยให้ล้ากันในที่สุด 

ลองกลับมานั่งสบายๆ ผ่อนคลาย ปล่อย
อารมณ์ ผ่อนความคิดลบออกไปจากตัว ด้วยการ
เป่าปาก ผ่อนลมหายใจออกยาวๆ อย่างช้าๆ สัก 
3-5 รอบ เอาความเครียด ความเหนื่อย ความล้า 
ออกทางลมหายใจออก 

จากนั้น หลับตาพริ้ม ยกแก้มยิ้มเบาๆ จน
หน้ายิ้มตาม แล้วจินตภาพดอกไม้ที่เราชอบ ขึ้นมา
หนึง่ดอก มโนภาพนัน้ต่อ ด้วยความรูส้กึว่า ตวัเรา
ก�าลังสูดดมดอกไม้นั้น ประสาทสัมผัสทางการรับ
กลิน่จะเริม่ท�าหน้าที ่เมือ่สดูลมหายใจเข้า เราจะรบั
รูอ้ากาศทีผ่่านขึน้ไปทีโ่พรงจมูก ซึง่อยูร่ะหว่างหว่าง
คิ้ว ผ่านลงคอ ลงอก อากาศเข้าสู่ปอด ด้วยการ
รับรู้ความรู้สึกที่ท้องว่าท้องพองออก ช่วงด้านข้าง
ทั้งสองข้างของล�าตัวขยาย กลั้นลมหายใจไว้สักครู่
หนึง่ แล้วจงึผ่อนลมหายใจออก โดยเผยอปากออก
เลก็น้อย เพือ่ให้ลมหายใจออกผ่านออกทางปากได้
ด้วย ขณะหายใจออก พยายามให้ช่วงเวลาหายใจ
ออกยาวนานกว่าหายใจเข้าอย่างน้อยที่สุด 2 เท่า
ขึน้ไป การหายใจเช่นนี ้จะท�าให้ร่างกายผ่อนคลาย
ขึ้นมาก ปอดขยายตัวได้ดีขึ้น ท�าเช่นนี้ ประมาณ 
10 รอบ จะรู้สึกได้ว่าร่างกายผ่อนคลายขึ้น มีพลัง
กลับคืนมา และจะเริ่มรู้สึกว่าความสุขเกิดขึ้นจาก
ลมหายใจที่สุขได้ 

เมื่อ (หาย) ใจ (เข้า) เกิดสุขได้..... เมื่อ 
(หาย) ใจ (ออก) เกิดผ่อนคลาย ประสบการณ์
ดีๆ ย่อมเกิดขึ้นกับชีวิตได้อย่างแน่นอน..... สิ่งดีๆ 
ลองท�าดู  
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เปิดกรุ
อรสา ชาวจีน

พวก “อั้งยี่” ชักชวนให้คนจีนสมัครเป็น
สมาชิก และคิดว่าพวกตนสามารถท�าอะไรก็ได้ 
แม้จะผิดกฎหมายและผิดต่อความยุติธรรม เมื่อ
คริสตังจีนที่หนองบัวไม่ยอมสมัครเป็นสมาชิก จึง
เกิดเรื่องขึ้นในหมู่บ้าน คุณพ่อกรางด์เองเกือบตก
เป็นเหยื่อของคนพวกนี้ เรื่องมีอยู่ว่า

 “ชาวจนีทีห่นองบวัคนหนึง่เพิง่เป็นครสิตงั
ไม่นาน ก่อนจะเป็นคริสตัง เขาได้ยกบุตรชายคน
เล็กให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนต่างศาสนาที่มี
อิทธิพลที่สุดในหมู่บ้าน หลังจากเป็นคริสตังแล้ว 
วันหน่ึงเขาไปขอบุตรชายคนเล็กคืนเพราะไม่อยาก
ปล่อยให้อยู่ในความปกครองของคนต่างศาสนา 
ผู้นี้ ชายคนดังกล่าวไม่ขัดข้อง ได้คืนบุตรให้บิดา 
แต่ครึ่งชั่วโมงต่อมาได้เกิดเสียงดังขึ้นในหมู่บ้าน 
คณุพ่อกรางด์ไม่ได้สนใจเพราะคดิว่าคนต่างศาสนา
ทะเลาะวิวาทกัน จริงๆ แล้วครูค�าสอนของท่านถูก
ฆ่าตาย แต่คุณพ่อยังไม่ทราบ

เมื่อเสียงอึกทึกเงียบไป 2-3 นาที มีคนมา
พบคุณพ่อที่บ้านพักเพื่อขอพูดธุระบางอย่าง คุณ
พ่อกรางด์มิได้ระแวงสงสัย จึงลุกขึ้นและตามชาย 
คนนัน้ออกไป เมือ่อกไปหน้าประตเูหน็ชาวจีนกลุม่หนึง่ 
อยู่ข้างนอก ในมือมีทั้งมีดและปืน ไม่ต้องสงสัย 
พวกเขามุ่งมาท�าร้ายและต้องการฆ่าท่าน คนร้าย
วิ่งกรูไปยังคุณพ่อ แล้วดึงหนวดดึงเคราของท่าน 
ทั้งเตะและต่อยจนท่านกระเด็นไปข้างนอก แล้วใช้
มีดกรีดท่านเป็นแผลใหญ่สองแผล จากนั้นได้ลาก

ท่านไปจนถึงสนามหญ้าหน้าบ้านคนต่างศาสนาผู้มี
อิทธิพลดังที่ได้กล่าวมาแล้ว”

“ณ ที่นั้น เขาให้ท่านนั่งลงกับพื้น หลังพิง
ต้นไม้ มีชายหนุม่สองคนถอืขวานท�าท่าจะตดัศีรษะ
คุณพ่อ แม่บ้านของคุณพ่อเข้ามาห้าม และช่วยชวิีต 
ท่านไว้ ยิ่งกว่านั้น เธอยังเอายามาใส่แผลเพื่อ 
ห้ามเลือดที่ไหลโชกจนหยุด ขอพระเป็นเจ้าโปรด
ประทานรางวัลให้ผู้กระท�าดีนี้ด้วยเถิด!”

พวกฆาตกรใจร้ายไม่พอใจ จงึประชมุปรกึษา
หารือกันว่าจะท�าอย่างไรดีกับคุณพ่อ หลังจาก 
โต้เถียงกันอยู่นาน พวกเขาได้ตัดสินใจพาท่านไป
ที่ศาลาว่าการจงัหวดักาญจนบรุ ีในเวลานัน้คณุพ่อ 
กรางด์เป็นห่วงกงัวลว่า ถ้าพวกครสิตงัรูเ้รือ่ง จะพากนั 
จับอาวุธมาแก้แค้น ถึงแม้จะมีจ�านวนน้อยก็ตาม 
และพวกเขาคงถูกฆ่าตายหมด ดังนั้น คุณพ่อจึง
ขอให้ชายคนหนึง่ซึง่อยูท่ีน่ัน่ ไปบอกพวกครสิตงัว่า
ไม่ต้องท�าอะไรทั้งนั้น พวกคริสตังก็นอบน้อมด้วย
น�้าตานองหน้า คุณพ่อกรางด์ถูกน�าตัวไปขึ้นศาล
ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี แต่ที่สุดเขาได้
ปล่อยตวัคณุพ่อเป็นอสิระ และตดัสนิลงโทษผูร้้าย
พวกนั้นอย่างหนัก

ในหนังสือประวัติการแพร่ธรรมในสยาม
และลาว เขยีนโดย คุณพ่อโรแบต์ โกสเต แปลโดย 
อรสา ชาวจีน ได้เล่าถึงสถานการณ์บ้านเมืองใน
ช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 ไว้ว่า มีชาวจีนตั้งเป็นสมาคม
ลับเรียกว่า “ตั่วเฮีย” และในสมัยรัชกาลที่ 5 คน

คุณพ่อกรางด์ แห่งวัดท่าหว้า (ตอนจบ)

บาดแผลจากพวกอั้งยี่
สร้างวัดด้วยหนวด (ค.ศ. 1879 – 1891) 
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พวกนี้เริ่มขยายอิทธิพลมากขึ้นเป็น “อั้งยี่” เรียก 
ค่าคุม้ครองจากชาวบ้านและชาวจนีด้วยกนั มคีนจนี 
บางส่วนที่เป็นคริสตังได้ขอเข้าอยู ่ภายใต้ความ
คุ้มครองของกงสุลฝรั่งเศส

ในหน้าที่ 443 กล่าวถึงเรื่องนี้เพียงสั้นๆ ว่า 
“คุณพ่อกรางด์ถูกพวกอั้งยี่ 150 คน ท�าร้ายใน 
บ้านพักที่หวายเหนียว

ท่านถูกทุบตีอย่างป่าเถื่อน และถูกน�าตัว 
ลงเรอืไปเมืองกาญจนบรุ ีครสิตงัได้ช่วยท่านให้เป็น
อิสระ พวกอั้งยี่ฉวยโอกาสท�าเช่นนี้ได้เพราะกงสุล
ฝร่ังเศสเพิ่งเสียชีวิตด้วยอหิวาตกโรค ภายหลัง
พวกอัง้ยีถ่กูตามล่าตวัและตวัการใหญ่ถกูจับขงัคุก”

 เมื่อหายดีพอสมควรแล้ว คุณพ่อกรางด์
ได้กลับไปที่หวายเหนียวอีกครั้ง เวลานั้นมีคริสตัง 
800 คน วัดหนึ่งหลัง ที่สอนค�าสอนหนึ่งแห่ง 
โรงเรียน 2 แห่ง คุณพ่อเป็นผู้จัดการก่อสร้างเอง
ทุกอย่าง บ่อยคร้ังท่านรู้สึกเจ็บเสียดทางด้านขวา
และที่ไต

กนิอาหารไม่ค่อยมีรสชาติ และนอนไม่หลบั
บ่อยขึ้นเรื่อยๆ คุณพ่อสู้ทนต่อความเจ็บปวดอยู่
ตลอดเวลา 4 ปี

ค.ศ.1888 ขณะออกเดินทางไปฮ่องกง  
คุณพ่อรู้สึกปวดสะโพกอย่างรุนแรงกะทันหัน จน
อยู่ต่อไปไม่ได้ จึงเดินทางกลับสยามและท�างาน
ด้วยความกระตือรือร้นเหมือนเช่นเคยต่อไป  
ต่อมาท่านรู้สึกปวดสะโพกอีก จึงต้องพักรักษาตัว
อีกครั้ง การกลับไปพักในบ้านเกิดเมืองนอน คง
เป็นทางเดียวที่จะช่วยให้หายป่วยได้ อย่างไรก็ดี 
คุณพ่อต้องการออกจากมิสซังโดยค�าสั่งจากผู้ใหญ่
ด้วยความนอบน้อมเชื่อฟังเท่านั้น

ท่ีสุด คุณพ่อเดินทางไปฝรั่งเศสพร้อมกับ
คุณพ่อแปร์แบต์ในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1891

อากาศดีๆ แถบเทือกเขาวัลเลย์ ท�าให้
คุณพ่อแข็งแรงขึ้นมาก ท่านจึงอยากกลับมาอยู่
ท่ามกลางคริสตังของท่านอีก

แต่คุณพ่อมรณภาพอย่างกะทันหันวันที่ 20 
กรกฎาคม ค.ศ.1893

มเีรือ่งเล่าจากพระสงฆ์นกับวชรุน่เก่าๆ และ
สัตบุรุษคริสตังว่า “หลังจากเรื่องคุณพ่อกรางด์
ถูกท�าร้ายครั้งนี้ กงสุลฝรั่งเศส ได้ฟ้องร้องและ 
เรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลสยาม และที่สุดได้รับ 
ค่าชดเชยโดยคิดจากเส้นหนวดและเคราของ 
คุณพ่อที่ถูกดึงไป”

 ไม่ทราบว่าเท่าไหร่? และคิดกันอย่างไร? 
รวมเป็นเงินเท่าไหร่?

 แต่เมื่อคุณพ่อได้รับเงินจ�านวนนี้มา ท่าน
ได้น�าเงินไปสร้างวัดใหม่ที่สวยงามยิ่งขึ้น!

ในประวัติวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ท่าหว้า 
เขียนไว้ว่า

“ค.ศ.1879 คุณพ่อกรางด์มาเป็นเจ้าอาวาส
และได้สร้างวดัหลงัใหม่ ซึง่เป็นบ้านของพระ ตดิต่อ
กันมานานถึง 89 ปี”(ท�าเนียบวัดฯ หน้าที่ 417)

มเีรือ่งเล่าจากสตับรุษุของวัดนี ้และชาวบ้าน
ได้เล่าต่อๆ กันมาจนทุกวันนี้ เท็จจริงอย่างไร ผม
ไม่รับประกันครับ!

วัดหลังที่คุณพ่อกรางด์สร้างนี้
“สร้างมาจากหนวด!”

ข้อมูลอ้างอิง
1. ประวั ติวัดแม ่พระเป ็นที่พึ่ ง ท ่ าหว ้ า 

กาญจนบุรี “โอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี”
2. ประวัติการเผยแพร่คริสตศาสนาในสยาม

และลาว, อรสา ชาวจีน แปลและเรียงเรียง
จาก “Etudes et documents 17: 
Siam Laos histoire de la mission” 
เขียนโดย คุณพ่อโรแบรต์ โกสเต, MEP

3. ชีวประวัติบรรดามิสชันนารีคณะ MEP 
ค.ศ.1662-1987 เล่ม 1 A-K หลักฐาน
เล่ม V, โดยคุณพ่อวิกตอร์ ลาร์เก, MEP 
(ว. ลาร์เก)

4. ท�าเนียบวัดคาทอลิกในประเทศไทย
5. ข ้อ มูลจากพูดคุยกับพระสงฆ ์อา วุ โส  

สังฆมณฑลราชบุรีบางองค์
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พระสงฆ์พื้นเมืองมิสซังภาคอีสานรุ่นแรก (ภาพถ่ายก่อน ค.ศ.1947)

1. คุณพ่อยัง บัปติสต์ สต็อกแกร์ คณะ MEP ชาวเยอรมัน เกิด 23 มิถุนายน 1876 บวช 22 กันยายน 1900 
มรณะ 2 มิถุนายน 1948

2. คุณพ่อเลออง แปรูดง คณะ MEP เกิด 6 มกราคม 1878 บวช 26 มิถุนายน 1904 มรณะ 14 เมษายน 1961 
ที่กรุงเทพฯ

3. คุณพ่อเปาโล ศรีนวล ศรีวรกุล เกิด 1 ธันวาคม 1906 บวช 31 มกราคม 1932 มรณะ 31 พฤษภาคม 1982
4. คุณพ่ออันตน หมุน ธารา เกิด ค.ศ.1881 มรณะ 18 เมษายน 1969
5. คุณพ่ออันตน ค�าผง กายราช เกิด 7 พฤษภาคม 1907 บวช 1 มกราคม 1936 มรณะ 13 พฤศจิกายน 1985
6. คุณพ่อเปาโล ค�าจวน ศรีวรกุล เกิด 7 กุมภาพันธ์ บวช 1 มกราคม 1936 มรณะ 10 ตุลาคม 1979
7. คุณพ่ออัลแบร์ต ยอแซฟ ดง เกิด 27 พฤศจิกายน 1896 มรณะ 15 สิงหาคม 1976
8. คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ แท่ง ยวงบัตรี เกิด ค.ศ.1902 บวช 31 มกราคม 1932 มรณะ 3 มีนาคม 1963
9. คุณพ่อดอมินิก ซาวีโอ มนตรี มณีจิตร (จูสวย) เกิด 29 กรกฎาคม 1903 บวช 17 มกราคม 1932 มรณะ 30 

กันยายน 1974
10. คุณพ่อยอแซฟ อินทร์ นารินรักษ์ เกิด 19 มีนาคม 1914 บวช 13 ธันวาคม 1941 มรณะ 13 กันยายน 2001
11. คุณพ่อราฟาแอล คาร โสรินทร์ เกิด 31 พฤษภาคม 1910 บวช 29 มกราคม 1943 มรณะ 27 กุมภาพันธ์ 1994
12. คุณพ่อวิกตอร์ สีนวน ถิ่นวัลย์ เกิด 28 พฤศจิกายน 1908 บวช 6 สิงหาคม 1938 มรณะ 13 มีนาคม 1971
13. คุณพ่อเปโตร วันดี พรหมสาขา ณ สกลนคร เกิด 25 กรกฎาคม 1908 บวช 29 มกราคม 1943 มรณะ 22 

กุมภาพันธ์ 1980

ภาพและข้อมูล หนังสือ “อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง : ประวัติ ข้อมูล และการด�าเนินงาน” ค.ศ.2000
หนังสือ “บาทหลวง”..., พิมพ์ครั้งที่ 1, โรงพิมพ์อัสสัมชัญ, กรุงเทพฯ, 2003
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ภาพเคียงคำา
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ ์

   “ฝากบ้าน...วันเกิดแม่”

  ทุกชีวิตสุขสราญในบ้านใหม่ หลังไม่ใหญ่เอิบไมตรีที่เกื้อหนุน
ฝากบ้านไว้ในมหากรุณาธิคุณ ช่วยการุณโอบอุ้มและคุ้มกัน
  มอบพระองค์พร้อมกันในวันเสก ครอบครัว “เอกอักษราภรณ์” พรสวรรค์
ให้เปี่ยมสุขสดชื่นทุกคืนวัน สุดเบิกบานสราญจิตนิจนิรันดร์
  ขอขอบคุณ พ่อปรีชา สกุลอ่อน หลายปีก่อนเคยช่วยด้วยสร้างสรรค์
เสริมชีวิตจิตแกร่งพ่อแบ่งปัน ร่วมในวันเสกบ้านอันร่มเย็น
  แม่ศรีไพร กระทอง ของลูกรัก ซึ้งใจนักในไมตรีมีให้เห็น
แม้งานหนักตรากตร�าด้วยจ�าเป็น ยังมุ่งเน้นมางานที่บ้านเรา
  ทั้งญาติมิตรยินดีปรีดาด้วย ที่มาช่วยในงานเมื่อวันเสาร์
เจ็ดกันยาห้าหกฤกษ์ศกเนา ก�าหนดเอาวันพ่อว่างช่างพอดี
  ก่อนถึงวันฉลองของแม่พระ พร้อมที่จะน้อมถวายให้สุขศรี
บ้านหลังน้อยในวันอันแสนดี แม่มารีรับด้วยโปรดอวยพร
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วรรณกรรมเยาวชนจากบราซลิเรือ่ง “ต้นส้ม
แสนรัก” (My Sweet Orange Tree) โดย
ผู้เขียนคือ โฮเซ่ เมาโร่ เด วาสคอนเชลอส เป็น
หนังสือที่อยู่คู่กับนักอ่านบ้านเรามากว่า 30 ปีแล้ว 
ด้วยฝีมอืการแปลของ คณุมทัน ีเกษกมล จดัพมิพ์
โดยส�านักพมิพ์ดวงกมล เม่ือปี 2522 ส�าหรบัหลาย
คนนี่คือหนึ่งในหนังสือในดวงใจของเขา ผมเอง
ได้อ่านต้นส้มแสนรักเมื่อหลายปีก่อน เนิ่นนานจน
จ�ารายละเอยีดไม่ได้มากนกั นอกจากว่าตัวเอกเป็น
เด็กที่ซนมากๆ ชื่อ “เซเซ่” ชอบคุยกับต้นส้ม ด้วย
จนิตนาการแสนบรรเจดิว่าต้นไม้กพ็ดูคุยตอบโต้กบั
เขาเช่นกัน ต่อมาได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดี
ท่านหนึ่ง ท�าให้ชีวิตที่แม้จะล�าบากยากแค้น
ก็มีความสุขขึ้นมาได้ แต่ก็เป็นช่วง
เวลาที่ไม่ยาวนานนัก แน่นอน
ส่วนที่สะเทือนใจของหนังสือ
เล่มนี้ก็คือ เซเซ่ถูกพ่อของ
เขาที่ตกงานลงโทษด้วยการ
ตีอย่างรุนแรงเพราะความ
ซน ความเศร้าเช่นนีเ้องท�าให้
แม้จะรู ้ว่าเป็นหนังสือท่ีดีมาก
เล่มหนึ่ง แต่ถ้ากลับมาอ่านอีกต้อง
สะเทอืนใจเป็นแน่  โดยเฉพาะทุกคนท่ีได้
อ่านต้นส้มแสนรัก ย่อมอดไม่ได้ที่จะคิดถึงวัยเด็ก
ของตวัเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านสขุหรอืทกุข์ โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์กับครอบครัว กับพ่อ แม่ พี่ๆ น้องๆ 

 แต่มีเหตุท่ีต้องกลับไปค้นตู้หนังสือเพื่อ
หาต้นส้มแสนรักกลับมาอ่านอีกครั้ง เมื่อได้ดูหนัง

ที่ดัดแปลงจากหนังสือเล่มนี้ซึ่งมาฉายที่โรงหนัง 
ลิโด้ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา หนังเป็นผลงาน
ก�ากับของ มาร์คอส เบิร์นสไตน์ เขาเป็นหนึ่งใน
ผู้เขียนบทหนังเกี่ยวกับเด็กที่น่าประทับใจอีกเรื่อง
จากบราซิลคือ Central Station (1998) โด่ง
ดังจนได้เข้าชิงรางวัลออสก้าร์หนังต่างประเทศ 
ยอดเยี่ ยมและชิ งในสาขานักแสดงน� าหญิง 
ยอดเยี่ยมด้วย ส่วนผู้ก�ากับคือ วอลเตอร์ ซัลเลส 
ได้มาท�าหนังในอเมรกิาโดยยงัเล่าเรือ่งราวเกีย่วข้อง
กับเด็กและปัญหาครอบครัวคือ Dark Water 

 วาสคอนเซลอสเขียนหนังสือเล่มนี้มีชื่อ
ภาษาโปรตุเกสว่า O Meu Pe de Laranja 

Lima ตั้งแต่ปี 1968 ซึ่งชีวิตของเซเซ่
บางส่วนน่าจะมาจากประสบการณ์

ในวัยเยาว์ของนักเขียนเอง ที่
ตามประวัติบอกว่า ครอบครัว
เขายากจนมากจนที่บ้านส่งไป
อาศัยอยู่กับลุงในอีกเมืองหนึ่ง 
เมื่อมาดัดแปลงมาเป็นหนังให้
ร่วมสมัย ก็มีการปรับเปลี่ยน

เพิ่มเติมบางอย่างไปบ้าง เช่น เปิด
เรื่องให้เราเห็นเซเซ่ตอนเป็นผู้ใหญ่ที่ได้

เขียนหนังสือดังที่ โปรตุก้า ผู้ใหญ่ใจดีในชีวิตของ
เขาคาดหวังไว้ และขับรถรุ่นเดียวกับที่ตอนเด็กเขา
กระโดดเกาะท้ายรถจนถูกโปรตุก้าตี หรือตอนที่เซ
เซ่ไปช่วยเป็นลูกคู่ร้องเพลงกับนักดนตรีข้างถนน 
อาริโอวาลโด ก็เปลี่ยนจากขายหนังสือเพลงมาเป็น
ขายซีดี

ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตต ิ

ต้นส้มแสนรัก  : เด็กดีได้ ด้วยผู้ใหญ่ใจดี
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 แต่เนื้อหาสาระหลักๆ ในหนังสือยังอยู่
อย่างครบถ้วน ต้ังแต่สภาพความยากจนของชาวบ้าน  
ทีส่ะท้อนให้เหน็จากครอบครวัของเซเซ่ พ่อตกงาน 
แม่ต้องท�างานหนกัในโรงงานเพือ่เลีย้งดลูกูๆ หลาย
ชวีติ ลูกบางคนต้องออกจากโรงเรยีนมาช่วยท�างาน 
ชีวิตที่บีบคั้นรันทดท�าให้บางครั้งผู ้ใหญ่เช่นพ่อ  
พี่สาวหรือแม้แต่พี่ชายที่เขาสนิทด้วย ถึงกับลงไม้
ลงมอืท�าร้ายเซเซ่ จากความซกุซนตามประสาเดก็ๆ 
ความปากร้าย หรือแม้แต่จากความซื่อไร้เดียงสา
ของเขาเอง 

 ฉากหนึง่ทีส่ะเทอืนใจมากทัง้จากหนงัและ
หนงัสือกคื็อในวนัครสิต์มาส วนัพเิศษสดุของปีแต่
ครอบครวัเขา ไม่ได้มอีาหารอะไรพเิศษกนิ แน่นอน
ว่าของขวัญวันคริสต์มาสก็ไม่มีใครได้เช่นกัน แต่
เมื่อเซเซ่ได้ข่าวว่ามีรถมาแจกของขวัญเด็กๆ ใน
เมือง เขาจึงชวน หลุยส์ น้องชายค่อยๆ เดินไป
ให้ถึงจุดนัดหมาย แต่เมื่อมาถึงปรากฏว่า เห็นแต่
เศษกระดาษห่อของขวัญ จึงอดไม่ได้ท่ีจะตัดพ้อ
กับพระบุตรว่า  “พระองค์รักวัวและลาตัวเล็กๆ 
ในร้างหญ้า แต่ท�าไมไม่รักผม พระองค์โกรธผม
เพราะผมเป็นลูกที่ไม่ดีของพระเจ้า พระองค์โกรธ
ผมที่ผมหาของขวัญให้น้องไม่ได้ แต่หลุยส์ไม่น่า
จะต้องผิดหวังกับผมด้วยเลย ....”

 แม้เซเซ่ต้องประสบกับความยากล�าบาก
เพราะความยากจน ถูกท�าร้ายจากคนที่น่าจะให้
ความรักความเข้าใจกับเขา ผู้ใหญ่บางคนก็จริงจัง
เกินไปกับความซุกซนของเขา แม้บางครั้งเขาก็ท�า
เกินไปจรงิๆ ทีไ่ปท�าให้คนอืน่เดอืดร้อน แต่ลองกบั
ไปคิดถึงตัวเองตอนเด็กๆ เถิดว่า เด็กคนไหนบ้าง

ไม่เคยเล่นสนกุซกุซน เอาแต่ใจตวัเอง ร้องไห้ระงม
เพราะอยากได้ของเล่นที่ต้องการ แต่เซเซ่ก็ผ่านคืน
วันที่ไม่ง่ายในชีวิตมาได้ ด้วยความเป็นเด็กช่างคิด 
ช่างจินตนาการ สร้างโลกแฟนตาซีขึ้นมาทดแทน
โลกที่หมองหม่น  

ยังดีที่โลกเราไม่ได้มีแต่คนใจร้าย ยังมี 
คนใจดี มีรักในหัวใจ เช่น กลอเรีย พี่สาวที่คอย
ปกป้องน้องเสมอ คุณครูประจ�าชั้นที่ให้เงินเขาไป
กนิขนม และไม่ดุด่าเม่ือรูว่้าเขาไปขโมยดอกไม้จาก
บ้านคนอื่นมาปักแจกันที่โต๊ะครู นักดนตรีที่ให้เขา
ช่วยขายของ และโปรตุก้าผู้ใหญ่ที่รักและเข้าใจเขา
มากทีส่ดุ แม้ครัง้แรกทีเ่จอกนั  เซเซ่จะโกรธโปรตกุ้า 
มากเพราะถูกตีที่ไปแอบเกาะข้างหลังรถ แต่ใน 
วันที่ผู้ใหญ่คนนี้เห็นเขาเดินขากะเผลกเพราะโดน
เศษแก้วบาดเท้า โปรตุก้าเรียกเขาขึ้นรถและพาไป
ให้หมอท�าแผลให้ ซึง่เซเซ่บอกกบัเราว่า “ผมยิม้ทัง้
ที่เจ็บแผล แต่ในความเจ็บปวดนั้น ผมเพิ่งจะค้น
พบอะไรบางอย่างที่ส�าคัญมาก คนโปรตุเกสคนนี้ 
กลายเป็นคนที่ผมรักมากที่สุดในโลกไปแล้ว”

  เชื่อแน่ว่า กว่าเราจะเติบโตขึ้นเป็นผู้
เป็นคน นอกจากคนในครอบครัวที่คอยเกื้อหนุน
ช่วยเหลือแล้ว เราย่อมได้รับน�้าใจจากผู้ใหญ่ใจดี 
หลายๆ ท่าน ไม่ว่าจะเป็นเลีย้งข้าว พาไปดฟูตุบอล
ที่สนามศุภชลาศัย ให้เงินไปดูคอนเสิร์ต ให้กีต้าร์
มาฝึกเล่น ช่วยติววิชาที่ไม่เข้าใจ ฯลฯ สิ่งเหล่า
นี้ย ่อมตราตรึงอยู ่ในดวงใจของเด็กคนนั้นไป 
ชั่วชีวิตของเขา และเมื่อมีโอกาสผู้รับย่อม Pay It 
Forward ต่อไปยังผู้อื่น.. 
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ไต่ตามโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว 

ค้นพบอัศจรรย์ในทุกวันของชีวิต

จากที่ผมเขียนเรื่องการไตร่ตรองด้วย
หัวใจโดยใช้วิธีการส�ารวจชีวิตในฉบับที่แล้ว 
หลังจากนั้นผมมีโอกาสเป็นกระบวนกรให้กับ
ตัวแทนนักเรียนตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 กว่า 100 คน จาก 
5-6 โรงเรียนด้วยกัน ในตอนแรกผมมีความ
กังวลใจว่าการส�ารวจชีวิตจะเป็นประโยชน์กับ
เด็กนักเรียนชั้น ป.6 หรือไม่

สิ่งที่ผมทึ่งก็คือ ผมเห็นนักเรียนทุกคน
ยกมือยนืยันว่าได้ประโยชน์กบัชวีติของตนเอง... 
และท่ีส�าคัญผมมีโอกาสสัมภาษณ์เด็กนักเรียน
หลายคน... อย่างเช่น ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6  
คนหนึง่ค้นพบตวัเองว่าเขาเล่นเกมคอมพวิเตอร์มาก 
เกินไป และเขาอยากเปลี่ยนแปลงตนเอง เพราะ
รู ้ตัวว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบ 
ต่อการเรียนของเขามากยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งเขา 
ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น... เขาจึงมีข้อปฏิบัติ 
ว่าจะลดการเลน่เกมลง และให้เวลากบัการเรยีน
มากยิ่งขึ้น... 

ส่วนตัวแทนนักเรียนมัธยมฯ กลุ่มหนึ่ง
ส�ารวจชีวิตแล้ว วางแผนปฏิบัติด้วยการริเริ่ม
จัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนให้มากขึ้น อาทิ 
การเข้าแถวเพื่อซ้ือขนม ซ้ืออาหาร เพื่อลด
ความเบียดเสียด ให้เกิดการดูแลกันและกัน 
โดยเฉพาะน้องนักเรียนตัวเล็กๆ ให้ได้รับความ
ปลอดภัยด้วย

ส�าหรับผม การสนับสนุนให้เด็กนักเรียน
ค้นพบตนเองเป็นส่ิงที่มีคุณค่าอย่างมากต่อชีวิต
ของเขา... แตกต่างจากที่เราผู้ใหญ่พูดให้เขา
เปลี่ยนแปลงตนเอง โดยไม่มีโอกาสให้เขาได้
ส�ารวจชีวิตของเขา แต่อาจท�าให้เขารู้สึกอึดอัด
และต่อต้านในใจแทนการย้อนมองผลกระทบ
ต่อชีวิตของตัวเขาเอง....

การไตร่ตรองด้วยหวัใจนัน้ นอกจากจะใช้
วธีิการส�ารวจชวีติแล้ว ยงัอาจท�าได้ในอกีหลายๆ
รปูแบบทีเ่รยีบง่าย และยงัเป็นตวัช่วยให้เราได้ลง
ลึกกับชีวิต โดยเฉพาะการเชื่อมโยงชีวิต จิตใจ 
และจิตวิญญาณของเรากับมิติความสัมพันธ์กับ
พระเจ้า...

แน่นอนครับ พระเจ้าย่อมมีหนทางของ
พระองค์ส�าหรับเราแต่ละคนเสมอ เป็นพระองค์
ที่ทรงดูแลเรา ส่วนที่เราท�าได้คือ เตรียมตัวให้
พร้อมส�าหรับพระองค์ตามก�าลังที่เราจะท�าได้ 
พระองค์ไม่จ�าเป็นท่ีจะเข้ามาในชีวิตของเราตาม
วิธีการของเรา พระองค์มีหนทางของพระองค์
เองเสมอ... เราจึงตระหนักว่าทุกวิธีการเป็น
เพียงเครื่องมือหนึ่งเท่านั้น... สิ่งส�าคัญคือความ
ปรารถนาในหัวใจของเราที่อยากใกล้ชิดกับ
พระองค์ อยากมคีวามสนทิสมัพนัธ์กบัพระองค์.. 
(แม้ว่าบางทเีรากอ็ยากหนจีากพระองค์เหมอืนกนั 
เพราะเรารูส้กึเศร้าใจว่า ตวัเราช่างด้อยค่าและไม่
ดีพอกับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็ตาม 
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ค้นพบอัศจรรย์ในทุกวันของชีวิต
หลังจากนั้นเราก็พบว่าพระองค์ไม่ท้ิงเราและ 
มาหาเรา มาอยู่เคียงข้างเราในที่สุด....)

นั กบุญอิ กญาซิ โ อ เสนอไว ้ ในแบบ
ฝ ึกปฏิบัติจิตโดยให ้ เราร� า พึงด ้วยชีวิตถึง
ประสบการณ์ความรักที่พระเจ้ามีต่อเราเป็น 
ส่วนตัว... พระเจ้าทรงดูแลเราด้วยความรัก
เมตตาอย่างไรบ้าง... เมื่อเราให้เวลาตัวเอง นั่ง
ลง เปิดใจภาวนา ค่อยๆไตร่ตรองและเขยีนออก
มา... เราจะค้นพบอัศจรรย์ที่พระองค์กระท�าต่อ
เราในทุกวันเวลาของชีวิต... ทั้งอัศจรรย์ใหญ่ๆ 
และอัศจรรย์เล็กๆ... ตัวอย่างจากชีวิตจริงของ
ผม เช่นอัศจรรย์ใหญ่ๆ....

1. ครอบครัว พ่อแม่ พี่น้อง ญาติ ฯลฯ
2. ได้ยินพ่อแม่พูดเสมอว่า “ให้วางใจใน

พระเจ้า”
3. การหายจากโรคหอบทีเ่ป็นมานาน 10 ปี
4. รอดชวีติจากประสบการณ์เฉยีดตายใน

การเดินทาง 7 ครั้ง
5. การเลือกการตัดสินใจในทุกขั้นตอน

ของชีวิต (เรียนต่อ ท�างาน กระแสเรียก ช่วง
บั้นปลายของชีวิต)

6. แปรเปลี่ยนความทุกข์เป็นความเข้าใจ
ชีวิต-การงาน-ความรักอย่างน้อย 7 ครั้ง

7. ครู อาจารย์ที่ช่วยให้ชีวิตเปลี่ยนแปลง
และเป็นแบบอย่างมากกว่า 10 ท่าน

8. คุณพ่อที่มีอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิต 
กระแสเรียก และชีวิตภายในมากกว่า 10 ท่าน

9. รุ่นพี่ที่เป็นแบบอย่าง เพื่อนที่ให้ความ
เข้าใจ รุ่นน้อง ลูกศิษย์ที่ไว้วางใจ มากมาย
หลายคน

10. นกับวช ผู้ใหญ่ทีใ่ห้ความไว้วางใจ ให้
โอกาสกับชีวิต มากมายหลายท่าน

11. การจากไปของคนที่เรารัก การเรียน
รู้จากความเศร้า เสียใจ และความไว้วางใจใน
พระเจ้า

12............................................................. 
อัศจรรย์เล็กๆ (ที่ไม่เล็ก....)
 1. มีอาหารให้กินทุกวัน
 2. มีผลไม้ มีขนมให้กินทุกวัน

 3. มีที่อยู่ มีน�้าอาบทุกวัน
 4. มีลมเย็นๆพัดเย็นสบายทุกวัน 

(บางวันลมไม่ค่อยมี ก็มีพัดลมช่วย)
 5. นอนหลับ (ได้แม้ว่าจะมีเสียง

เครื่องบินผ่านที่พักอาศัยก็ยังหลับได้)
 6. เวลาป่วยกห็ายได้ ทัง้หายเองและ

ได้รับการรักษาให้หาย
 7. มเีวลานัง่พัก ผ่อนคลาย สบายใจ
 8. มีเวลาภาวนา เงียบๆ
 9. มีแรงบันดาลใจในการท�างาน
 10. มีโอกาสแบ่งปันพรสวรรค์ท่ีพระ

ประทานให้กับคนอื่น
 11. มีงานที่เป็นประโยชน์กับคนอื่น

เข้ามาให้ท�าเรื่อยๆ
 12. ได้รับมิตรภาพ ความรัก ความ

จริงใจ ความช่วยเหลือ การสนับสนุนจาก 
คนรอบข้างทุกวัน

 13. เดินทางไปไหนมาไหนด้วยความ
ปลอดภัย

 14. มีเพลงฟัง 
 15. มีแสงสว่าง
 16. มีเวลางีบเมื่อง่วง เพลีย
 17. มีเวลาดูแลสุขภาพกายใจของตนเอง
 18. มีความผิดพลาดเสียใจ และ

มีโอกาสกลับใจ มีโอกาสเรียนรู้จากความผิด
พลาด...

 19. มีความทุกข์และมีความสามารถ
เผชิญความทุกข์

 20. มีความสุข ความยินดี ดีใจ และ
เรียนรู้ที่จะอยู่ได้ในสุขและทุกข์
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 21. ได้เรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆทีเ่ป็นประโยชน์ 
น�ามาแบ่งปันกับคนอื่นได้...

 22. เป็นก�าลังใจ เป็นแรงบันดาลใจ 
ท�าประโยชน์ให้กับคนอื่น สนับสนุนคนอื่นให้
เติบโต

 23. มีช่วงเวลาที่ตระหนักว่า พระเจ้า
อยู่เคียงข้าง ไม่ทอดทิ้งเรา

 24. มีช่วงเวลาที่เราตระหนักว่า เรา
ต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่น จากพระเจ้า

 25. ..................................................

พอเริ่มเขียนสิ่งที่พระเจ้าทรงรักและดูแล
เรา... เราอาจพบว่า มีเรื่องราวเขียนมากมาย
ไม่รู้จบ... ระคนไปกับความซาบซึ้ง ตื้นตันใจ
กับความรักของพระองค์ที่มีต่อเราเป็นส่วนตัว... 
อยากขอบคุณพระเจ้าอย่างไม่สิ้นสุดเช่นกัน... 
ขอบคุณพระเจ้าในทุกวันของชีวิต... ส�าหรับ
การดูแล การน�าทางชีวิต การตระหนักรู้ถึงการ
สถิตอยู่ของพระองค์ในทุกสิ่ง... และด้วยพลัง
แห่งความรักและการขอบคุณนี้เองที่ท�าให้หัวใจ
ของเราเปิดออกจากตัวเอง และมีพื้นที่ให้กับ
หัวใจของคนอื่นด้วย... การออกไปแบ่งปันชีวิต 
แบ่งปันความรักกับคนรอบข้างผู้เป็นที่รักของ
พระองค์เช่นเดียวกับเรา... เป็นลูกของพระองค์
เช่นเดียวกับเรา... พระองค์ให้โอกาสเราร่วมทาง
แห่งความรักกับพระองค์.... 

ผมแบ่งปันการค้นพบอัศจรรย์ในทุกวัน 
ของชีวิตด้วยความหวังว่า ท่านผู้อ่านจะได้ค้น
พบแหล่งพลังแห่งความรักเมตตาของพระเจ้า
และอัศจรรย์ของชีวิตที่พระองค์มอบไว้ในตัว
ท่าน ในเรื่องราวชีวิตของท่าน ขอให้ท่านและ
ทุกคนในครอบครัวมีความสุข และมีชีวิตที่มี
ความหมาย... ด้วยการน�าของพระเจ้า พระเยซู
เจ้า และของพระจิตเจ้า... ขอแม่พระช่วยวิงวอน
เพื่อทุกท่านด้วยนะครับ

ประสบการณ์ความรักที่พระเจ้ามีต่อฉัน
เป็นส่วนตัว... (อัศจรรย์แห่งชีวิตของฉัน)

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

เชิญชมเว็บไซต์บ้านใส่ใจ www.carefor.org  
เพือ่ชวีติ ความรกั มติรภาพ ก�าลงัใจ สือ่สารอย่างสนัติ 
ปันน�้าใจ ถามตอบปัญหาชีวิต บ้านใส่ใจบนเฟซบุ้ค  
www.facebook.com/carefor.org

ขอเชิญชวนนักศึกษาคาทอลิกจูงมือกันมาท�า
ประโยชน์ร่วมกนักับชาวบ้านในค่ายจติอาสาและสมัผสั
ชีวิต 19-27 ตุลาคมนี้ ร่วมกันซ่อมหลังคาและซ่อม
ผนังห้องน�า้ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก บ้านแม่โป ต.ท่าสองยาง 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (สถานที่อยู่ในระหว่างการติดต่อ) 
สนใจทราบรายละเอยีดหรอืสมคัรได้ที ่www.carefor.
org/student  
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เทเรซา วริศรา เทียนรุ่งแสง
เยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่
“ในการท�างานต่างๆ นั้น เราไม่สามารถ
ท�าตามล�าพังได้ แต่จงมีความเชื่อและ
ความหวัง เพราะพระเจ้าทรงคอยน�าทาง
เรา และทรงอยู่เคียงข้างเรา”

เยาวชนของเรา
ศิษย์พระคริสต ์

มาพบกับคอลัมน์ “เยาวชนของเรา”...
ส�าหรับเดือนนี้ขอแนะน�าให้รู้จักกับ เทเรซา วริ
ศรา เทียนรุ่งแสง สตับรุุษวดัแม่พระแห่งเหรยีญ
อัศจรรย์ อ.แม่แตง ปัจจุบันน้องวริศราเป็น
นักศึกษา และเข้ามาเป็นผู้ร่วมงานเยาวชนของ
สังฆมณฑลเชียงใหม่ ซึ่งมีสถานที่ปฏิบัติงานอยู่
ในบริเวณอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่

ส�าหรับแรงบันดาลใจที่ท�าให้น้องวริศรา 
เข้ามาท�างานด้านเยาวชนน้ัน เธอกล่าวว่า “อยาก
เห็นเด็กๆ และเยาวชนเติบโตทั้งร่างกายและ
จิตใจในหนทางของพระเจ้า จึงท�าให้เธอรักและ
อยากท�างานนี้”

น้องวริศรา มีส่วนช่วยในหน้าที่เวลาจัด
กิจกรรมคือ “ช่วยก่อเพลง ก่อสวด เวลาจัด
กิจกรรม และยังช่วยในด้านงานบริการเรื่อง 
อาหาร น�้า ของว่าง (พี่แผนกเยาวชนมอบหมาย
ให้ท�า) และปัจจุบันเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ
เยาวชนเขต 1 สังฆมณฑลเชียงใหม่

จากการท�างานและร่วมจัดกิจกรรมท�าให้
เห็นว่ามีบางอย่างที่จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชน
มีความเชื่อในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นได้เธอจึงเสนอ
ว่า “เราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยี
เข้ามามากมาย มีสื่อต่างๆ ที่ล่อลวงเด็กๆ และ
เยาวชนให้ห่างไกลจากการเข้าวัดได้ง่าย ดังนั้น
การทีเ่ราจะจดักจิกรรม ซึง่ทกุครัง้เราจะพยายาม
สอดแทรกเร่ืองการแบ่งปันพระวาจาของพระเจ้า 
เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วม ซึ่งถือเป็นการช่วย 

ให้เยาวชนได้สัมผัส 
และซึมซับพระวาจา 
ของพระเจ ้ า และ 
ท�าให้เขาเหล่าน้ันได้
รู ้จักพระเจ้ามากขึ้น 
มีความเชื่อมากขึ้น 
และด�าเนินชีวิตไป 
ในหนทางของพระเจ้า”

น้องวริศรา ได้แบ่งปันถึงการท�างานกับ
เยาวชนว่า “งานเยาวชนเป็นกระแสเรยีกอย่างหนึง่ 
ที่ตนเองค้นพบ เพราะจากการท�างานกับเยาวชน 
นั้น ท�าให้เรารู้ว่าแม้ว่าเราไม่ใช่นักบวช แต่เราซึ่ง 
เป็นฆราวาสกส็ามารถแพร่ธรรมสามารถบอกเล่า 
เรื่องราวของพระเจ้า และพระเยซูเจ้าให้คนอื่น 
รู ้ได้ และเราดีใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งในการ 
ช่วยงานนี้”

 โอกาสนี้ น้องวริศราได้ฝากข้อคิด 
ก�าลังใจ และความปรารถนาดีถึงเพื่อนๆ พี่
น้องเยาวชนว่า “ในการท�างานต่างๆ นั้น เราไม่
สามารถท�าตามล�าพังได้ แต่จงมีความเชื่อและ
ความหวงั เพราะพระเจ้าทรงคอยน�าทางเรา และ
ทรงอยูเ่คยีงข้างเรา ผ่านทางเพือ่นพีน้่องของเรานี้
เอง และทีส่�าคญัทีส่ดุเราต้องมใีจรกั...ขอสนัตสิขุ
และความรักของพระเจ้าจงมีแก่ทุกๆ คนค่ะ” 
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“นม...เพื่อน้องที่ร้องหิว”

 ปัจจุบันในประเทศไทย มีเด็กท�รกแรกเกิด ถึง 6 ปี จำ�นวนม�กที่ถูกทอดทิ้ง กำ�พร�้แม่ และมีแม่ ที่ตกอยู่ในภ�วะ 

ย�กลำ�บ�ก ผู้ปกครองจำ�นวนม�กกำ�ลังประสบปัญห�เศรษฐกิจในครอบครัว ไม่ส�ม�รถจัดห�นมให้ลูกหล�นได้ดื่ม ทำ�ให้เด็ก 

ข�ดส�รอ�ห�ร ที่สำ�คัญต่อก�รเจริญเติบโตและคว�มแข็งแรงของร�่งก�ย 

 เด็กจำ�นวนหล�ยสิบชีวิต และ เด็กในสถ�นรับเลี้ยงเด็ก “ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก ชุมชนวัดมห�วงษ์ – มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6” 

จังหวัดสมุทรปร�ก�ร กว่� 200 ร�ย อ�ยุระหว่�ง 2.5-6 ขวบ ในก�รดูแลของมูลนิธิเพื่อก�รฟื้นฟูพัฒน�เด็กและครอบครัว (ฟอร์

เด็ก) ที่กำ�พร้� ถูกทอดทิ้ง และเด็กม�จ�กครอบครัวที่มีฐ�นะย�กจน มูลนิธิฯ กำ�ลังข�ดแคลนนมผง สำ�หรับเด็กเล็ก “โครงก�ร

นม...เพื่อน้องที่ร้องหิว” จัดขึ้นให้เด็กมีนมดื่มกินอย่�งน้อยให้ได้วันละ 1 ขวด หรือ 1 แก้วต่อวัน อนึ่งสถ�นรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์ฯ  

แหง่นี ้ไมไ่ดร้บันมดืม่สนบัสนนุจ�กภ�ครฐัเลย แตไ่ดร้บัเงนิอุดหนนุจ�กภ�ครฐัเพ่ือโครงก�รอ�ห�รกล�งวนั เพียงปลีะ 20,000 บ�ท 

และอตัร�ครพูีเ่ล้ียง 1 อัตร� เพือ่ช่วยเหลือเดก็กลุ่มน้ีเท�่นัน้ อนึง่มลูนธิฯิ จะมคี�่ใชจ้�่ยเพ่ือบรหิ�รจดัก�รและบริก�รเดก็ดอ้ยโอก�ส

ของเฉพ�ะศูนย์แห่งนี้ เฉลี่ยเดือนละ 250,000 บ�ทเศษ 

 มูลนิธิฯ ใคร่ขอเชิญชวนท�่นผู้มีจิตศรัทธ� ร่วมบริจ�คนมผงสำ�หรับเด็กท�รกแรกเกิด นมผงสำ�หรับเด็กอ�ยุ 1 ขึ้นไป 

หรือสมทบทุนเพื่อ “โครงก�รนม...เพื่อน้องที่ร้องหิว” เพียงกองทุนละ 500 บ�ท หรือ “โครงก�รอ�ห�รกล�งวัน : มื้อเที่ยงนี้... 

พี่เลี้ยงน้อง” จำ�นวนเงิน 2,000 บ�ท ต่อวันเนื่องในโอก�สต่�ง ๆ เช่น วันเกิด วันทำ�บุญของหน่วยง�น/ครอบครัว กิจกรรม CSR. 

หรือร่วมสมทบทุนต�มสมควร สนใจติดต่อสอบถ�มและร่วมแบ่งปันได้ที่ มูลนิธิเพื่อก�รฟื้นฟูพัฒน�เด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) 

1035/7-10 ถนนศรีนครินทร์ 35 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0-2721-2983 โทรส�ร 02-721-

2985,www.fordecthai.org 

 Email: fordecjulie@hotmail.com หรือ โอนเงินบริจ�ค ผ�่นบัญชีออมทรัพย์ 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาซีคอนสแควร์ เลขที่ 232-0-29388-5 

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

หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส – เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา นาม (ฟอร์เด็ก) 

ห�กโอนเงินบริจ�คแล้ว กรุณ�แจ้งให้มูลนิธิฯ ทร�บด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง ทั้งนี้เพ่ือออกใบเสร็จรับเงินบริจ�ค และท่�นส�ม�รถ 

นำ�ไปหักลดหย่อนภ�ษีเงินได้ประจำ�ปีต่อไป 

ส่วนง�นบริห�รและอำ�นวยก�ร :

สุม�ลี จรัสวิช�กร (จูลี่)

ผู้อำ�นวยก�ร 

โทรศัพท์ 0-2721-2983, 081-302-3411
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พระองค์ทรงอยู่บนนี้  ลูกอยู่ตรงนี้

●	 พระองค์ทรงอยู่บนนี้ ลูกอยู่ตรงนี้...
 ใครวางตัวเองไว้ในต�าแหน่งที่ถูกต้องได้
 คนนั้นจึงสมควรสวดภาวนาถึงองค์พระ
 ผู้ซึ่งประทับอยู่เบื้องบนได้ส�าเร็จ

●	 พระองค์ทรงอยู่บนนี้ ลูกอยู่ตรงนี้...
 พระเยซูเจ้าจึงทรงสอนเรา
 ให้วางต�าแหน่งตัวเองในฐานะเป็นลูก
 ได้ถูกต้องเสียก่อน

●	 “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
 พระองค์สถิตในสวรรค์...”
 และเป็นอันรู้กันว่า ส่วนลูกยังคงอยู่ 
 ณ แผ่นดินโลกน่าเวทนา อันเป็นสถานที่
 ก�าลังเดินทาง รอคอยว่าสักวันจะไปถึง
 ซึ่งที่ประทับของพระองค์บนสวรรค์

●	 แต่แม้ลูกจะอยู่เบื้องล่างนี้ 
 ลูกก็มั่นใจและคลายทุกข์โศกได้
 เพราะพระเยซูเจ้าทรงสอนว่าลูกอยู่ตรงนี้
 ในฐานะเป็นลูกของพระบิดาเจ้า

●	 ปัญหาของเราเมื่อสวดภาวนาและมีชีวิต
 จึงกลายเป็นว่า สับสนในต�าแหน่งแห่งที่ของตน
 ลืมยอมให้ชีวิตเป็นไปตามพระประสงค์เบื้องบน
 เอาพระองค์ลงมาเพื่อทวงขอให้เป็นไป
 ตามกิเลสของตน.
 
                                                 

19 ก.ย. 2013
พงศ์ ประมวล

(ภาพ : ประค�าสายน้อย)
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สโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋องและชาวคณะ 

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี

จูเนียร์ โฟโต้

1 2 3ด.ญ.เนตรนภา นวลเอี่ยมเอก
โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา สาธุ

ด.ญ.ชุติมณฑน์ ทองพันชั่ง
โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา สาธุ

ด.ญ.ภัคจิรา มะลิโพธิ์กลาง
โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา สาธุ

“ยิ้มของน้องพั้นช์”
จากป้าทิพย์

“ยิ้มพิมพ์ใจ”
จากน้องพิมพ์มณี
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ชวนน้องคุย

น้องวิรุฬห์ น้องพีรพงษ์ น้องวิทวัส น้องณัฐนนท์ น้องณรสันติ น้องจักรกฤษ น้องกรณพัฒน์ น้อง 
สุเทพ น้องภูสิทธิ์ น้องวทัญญู น้องธีรพงศ์  จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน น้องเบญจมาศ น้อง 
พิยาดา น้องพีรพล น้องกัลยาณี น้องสิทธิพล น้องวาสนา น้องปณต น้องชลิตา น้องอรสาร น้องธัญญาภรณ์ 
น้องณาดาวดี น้องก้องเกียรติ น้องกษิดิ์เดช น้องพัชรินทร์ น้องชัญญศรณ์ น้องสุวนันท์ น้องจิรนันท์ น้อง
พลอยชมพู น้องลลิตา น้องพัณณ์ชิตา น้องบุญสิตา น้องวิลาสินี น้องเพชรลดา น้องธนพร น้องภัทรกันย์ 
น้องกันต์กนิษฐ์ น้องชบัญชิดา น้องก้องเกียรติภูมิ น้องนันทิดา น้องณัฐนิชา น้องมนต์นภา น้องบัณฑิตา  
น้องพริญาณ์ น้องพสชนนั น้องอรสิรา  น้องเพียงดาว น้องเพชรศริ ิน้องชนม์นภิา น้องธมลวรรณ น้องชนกชนม์  
น้องชัญญานุช น้องพีรณัฐ และน้องพิมศรี จากโรงเรียนสารสาสน์พัฒนา สาธุ กรุงเทพฯ

ชวนน้องคุย

สวัสดีครับน้องๆ เด็กๆ  ที่น่ารักทุกคน พี่เชื่อ
ว่าทกุคนคงมคีวามสขุกบัช่วงปิดเทอม แต่คงมบีางคน
อาจจะเรยีนพเิศษในวชิาต่างๆ ทีเ่ลอืกไว้ และมบีางคน 
ใช้เวลาอยูก่บัโทรทศัน์ หรอืใช้คอมพวิเตอร์ ซึง่บางคน 
ใช้คอมพวิเตอร์ส�าหรบัค้นคว้าหาข้อมลู หรอืหาความรู้
เพิ่มเติมเสริมการเรียนรู้ (ความรู้รอบตัว) อันนี้พี่ป๋อง
ขอปรบมือให้ ส่วนบางคนที่ชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 
หรือเล่นเกมผ่านโทรศัพท์มือถือแบบต่างๆ ก็ขอให้
เล่นอย่างเหมาะสมไม่มากเกินไป ต้องรู้จักแบ่งเวลา 
เพราะได้ยินมาว่า “บางคนเล่นแบบไม่หลับ ไม่นอน 
ไม่สนใจใคร คุณพ่อคุณแม่จะพูดอะไร ก็ไม่สนใจ” 
อย่างนี้ไม่ดีนะครับ 

พี่ป๋องเชื่อว่า น้องๆ และมวลสมาชิกสโมสร 
อุดมศานต์จะไม่เป็นอย่างนี้แน่ เพราะน้องๆ “อยาก
เป็นเดก็ด.ี.. อยากท�าให้คณุพ่อคณุแม่สบายใจ... ไม่ดือ้ 
ไม่ซน... เป็นคนขยัน... และเป็นคนที่ท�าให้ครอบครัว 
มรีอยยิม้...ท�าให้ทุกคนรกักนั...และหากน้องๆ คนไหน
ท�าได้อย่างนี้รีบเขียนจดหมายมาบอก หรือแบ่งปัน  
เล่าสู่กันฟัง พี่ป๋องมีรางวัลพิเศษมอบให้ครับผม

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 หรือส่งทาง E-mail: 

udomsarn@gmail.com นะครับ

ยิ้ม...ยิ้ม...ยิ้ม...

*รางวัลชม
เชย*
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เก็บมาเล่า - เอามาฝาก
Children 

รักการอ่าน
พี่ยังเก็บบทความ “ท�าอย่างไร? ให้ลูกรัก 

การอ่าน” ชิ้นนี้เอาไว้ ซึ่งได้จากงานสัปดาห์หนังสือ
แห่งชาติเมื่อปีท่ีแล้ว ขอน�ามาแบ่งปัน เพราะเชื่อ
ว่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณพ่อคุณแม่ และน้องๆ 
ด้วย...จริงอยู่ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีที่มาเร็ว 
รุนแรงมันก�าลังทะลักเข้าบ้าน... แต่ถ้าเราอยากให้
ลกูรกัการอ่าน เราต้องลองอ่านดูและน�าไปลองท�าดู  
ถ้าดีก็บอกต่อๆ กันด้วยนะครับ

1. ก�าหนดเวลาอ่านในบ้าน เป็นเรื่องส�าคัญ
มาก เป็นการสร้างวินัยให้รักการอ่าน พ่อแม่ต้อง
เริ่มต้นอ่านก่อน และท�าอย่างสม�า่เสมอ ต้องตั้งใจ
ว่า “เป็นเวลาอ่านหนงัสอืของครอบครวั” ทกุคนอ่าน

2.ให้อิสระในการเลอืกอ่าน เม่ือก�าหนดเวลา
อ่านแล้ว ก็ควรให้อิสระในการเลือกอ่านหนังสือ
ที่ชอบ หรือให้เลือกเวลาที่ต้องการอ่าน อยาก
อ่านที่ไหน อ่านมุมไหน ก็สุดแท้แต่ ขอให้รู้สึก
เพลิดเพลินกับการอ่าน

3.สังเกตความชอบของลูก พ่อแม่และคน
ใกล้ชิดที่จะสังเกตลูก ว่าลูกสนใจอ่านหนังสือ
ประเภทใด ก็พยายามน�าหนังสือประเภทนั้นมาให้
ได้สัมผสัอย่างสม�า่เสมอเป็นการเปิดโลกหนงัสอืให้
กับลูก แต่ต้องเป็นหนังสือที่ลูกชอบ 

4.สร้างบรรยากาศในบ้าน อาจจะมีมุมอ่าน
หนังสือ แล้วปิดทีวี ต้องสร้างบรรยากาศในการ
อ่าน หรือชักชวนให้ลูกอ่านหนังสือให้ฟัง ที่ส�าคัญ
ถ้าลูกอ่านหนังสือแบบจับจด หรืออ่านไม่จบเล่ม ก็
อย่าไปดุว่า เพียงแต่เราช่วยกระตุ้นให้เขาอ่านเรื่อง
เดิมให้จบ

5.แรงจูงใจจากคนในครอบครวั ทีส่�าคญัพ่อ
แม่ต้องอ่านหนังสือให้ลูกเห็นทุกวัน ลูกอาจอยาก
เล่นเกม ก็ถือโอกาสชวนลูกอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับ
เกมทีล่กูชืน่ชอบกไ็ด้ สดุแท้แต่จะตกลงกนั อาจจะ
ใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งค้นคว้า
ของการอ่านไปด้วยก็ได้

ทีส่ดุ อย่าปฏเิสธ ถ้าลกูจะขอใช้คอมพวิเตอร์
เพือ่เล่นเกมบ้าง เพราะเด็กยคุนีช้ืน่ชอบการเล่นเกม 
และในเมื่อเราไม่สามารถห้ามเขาได้ คนเป็นพ่อแม่ 
ก็ควรหากลยุทธ์ให้เรื่องการอ่าน เข้ามาเป็น 
ส่วนหนึง่ในชวีติทดแทนหนทางใดหนทางหนึง่ และ
ท้ายที่สุดต้องไม่ลืมว่า...ไม่มีสูตรส�าเร็จที่จะให้ลูก
ของเรารักการอ่าน แต่คนที่เป็นพ่อแม่ต้องไม่หยุด
หรือย่อท้อที่จะส่งเสริมเรื่อง “รักการอ่าน” ให้กับ
ลูกของคุณ นะครับ
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“มากินอาหารกันเถิด” น้องๆ รู้หรือเปล่า
ว่า พระเยซูเจ้าทรงสามารถเตรียมอาหารเช้าให้
กับบรรดาศิษย์ของพระองค์...วันหนึ่งหลังจากที่
พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว บรรดา
ศิษย์ของพระองค์ออกไปทอดแหจับปลา ขณะ
ที่เขาขึ้นฝั่ง เขาเห็นกองไฟและมีปลาย่างสุกแล้ว 
และเขาแปลกใจที่เห็นพระเยซูเจ้าเป็นพ่อครัวให้

พระเยซเูจ้าทรงยนือยูบ่นฝ่ัง พระองค์ทรง
ร้องถามว่า “ลกูเอ๋ย มีอะไรกนิบ้างไหม” เขาตอบ
ว่า “ไม่มี” พระองค์จึงตรัสว่า “จงเหวี่ยงแหไป
ทางกราบเรือด้านขวาซิ แล้วจะได้ปลา” เขาจึง
เหวี่ยงแหออกไป และดึงขึ้นไม่ไหว เพราะได้
ปลาเป็นจ�านวนมาก”

น้องๆ เคยทานปลาเป็นอาหารเช้าไหม 
ชาวประมงถือเป็นกิจวัตรที่ดี เขาตื่นแต่เช้าออก
หาปลา และถ้าเขาโชคดี ก็อาจจะได้ปลามาย่าง
เป็นอาหารเช้า... เมื่อน้องๆ ทานอาหารเช้า ก็
ลองคิดถึงเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงเตรียมอาหาร
เช้าให้บรรดาศิษย์ของพระองค์ พวกเขาก็รู้สึก

รักพระคัมภีร์
 

ก
าร

์ต
ูน

...
ค

ำาส
อ

น
 

ทึ่ง พวกเขาคงทานอาหารมื้อนั้นร่วมกันด้วย
ความเอร็ดอร่อย

 น้องๆ เด็กๆ ควรอ่าน บทพระวรสาร
ตามค�าบอกเล่าของนักบุญยอห์น บทที่ 21 ข้อ 
4-14 นะครับ
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น้องสุริยา ธงชัย  (สตางค์) *3196*
เกิด : 10 พฤศจิกายน 2544
การศึกษา : โรงเรียนพุฒิชัยวิทยา
วิชาที่ชอบ : คอมพิวเตอร์ เพราะได้ค้นคว้าข้อมูลในการเล่าเรียน
อนาคตอยาก : ท�าธุรกิจส่วนตัว เพราะมีอิสระทางความคิดและ
เป็นเจ้าของกิจการ
เป็นคนมีนิสัย : ร่าเริง พูดน้อย
สัตว์เลี้ยงที่ชอบ : นกแก้ว
ชอบใช้เวลาว่าง : ดูทีวี และใช้คอมพิวเตอร์
กีฬาที่ชอบ : ฟุตบอล
อาหารที่ชอบ : ไก่ทอด KFC
ความสามารถพิเศษ : คอมพิวเตอร์
อื่นๆ : -

น้องวุฒิพงษ์ สงค์โพธิกลาง  (แบงค์) *3197*
เกิด : 17 กุมภาพันธ์ 2546
การศึกษา : โรงเรียนพุฒิชัยวิทยา
วิชาที่ชอบ : คอมพิวเตอร์ เพราะได้ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย
อนาคตอยาก : ท�าธุรกิจค้าขาย เพราะท้าทายความสามารถ
เป็นคนมีนิสัย :  ร่าเริง ยิ่มง่าย คุยเก่ง
สัตว์เลี้ยง : นกแก้ว
ชอบใช้เวลาว่าง : ปลูกผัก รดน�้าผัก เลี้ยงเป็ด ประดิษฐ์หุ่นยนต์
กีฬาที่ชอบ : ฟุตบอล 
อาหารที่ชอบ : ไก่ทอด KFC ส้มต�า และผัดกะเพราไก่ 
ความสามารถพิเศษ : คอมพิวเตอร์
อื่นๆ : ชอบประดิษฐ์หุ่นยนต์

สมาชิกใหม่

สวัสดีครับ...มาถึงช่วงของ “สมาชิกใหม่” จุดประสงค์ของสโมสรฯ เพื่อให้น้องๆ ได้รู้จัก  
“เพื่อนใหม่” สโมสรฯ แต่หากต้องการรู้จักกันมากขึ้น แลกเปลี่ยนความคิด แบ่งปันประสบการณ์ 
ก็ขอให้ติดต่อผ่านทางโรงเรียนหรือสถาบันที่เพื่อนใหม่สังกัด นะครับ
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สวัสดีค่ะน้องๆ ที่น่ารักทุกคน ฉบับนี้พี่อ้อย
มีนิทานมาฝาก ชื่อเรื่อง “บ้านระเบียบ” เรื่อง
มีอยู่ว่า

มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อน้องมาร์ค น้องมาร์ค
มีของเยอะแยะมากมาย ตั้งแต่เสื้อผ้า ของเล่น 
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน แม่ของน้องมาร์ค
บอกเขาว่าเขาต้องรู้จักจัดเก็บของให้เป็นระเบียบ 
ใช้เสร็จแล้วก็ต้องเก็บของให้เข้าที่ จนมาร์ครู้สึกว่า
บ้านของเขาน่าจะชื่อ “บ้านระเบียบ” น่าจะเหมาะ...
แต่มาร์คก็ข้ีเกียจเก็บของ
ต่างๆ เขาเกบ็บ้างไม่เกบ็
บ้าง หรือจะเก็บก็ตอนที่
แม่บ่น แม่ว่า เท่านั้น

ม า ร ์ ค ไ ด ้ รั บ
การสอนว ่ า เมื่ อกลับ
จากโรงเรียน ต้องเก็บ
อุปกรณ์การเรียน ทั้ง
สมุด ปากกา ดินสอ 
ต�าราเรียนของตนเอง
ให้เป็นที่เป็นทาง เป็น
ระเบียบเรียบร้อย เมื่อ
จะท�าการบ้านจะได้หยิบ
ฉวยมาท�าได้โดยไม่ต้อง
เสียเวลาค้นหา รวมทั้งหัดแบ่งเวลาให้เป็นระเบียบ
ด้วย กล่าวคอื เวลาเรยีน เวลาเล่น เวลาท�าการบ้าน 
เวลาอ่านหนงัสอื และเวลาพกัผ่อน ซ่ึงถือเป็นการหดั
ให้มีความรับผิดชอบ เป็นคนที่สามารถจัดระเบียบ
ชีวิตของตนเองในแต่ละวันด้วย

แม่พยายามฝึกให้มาร์คมีระเบียบ ให้ท�าการ
บ้านเสร็จอย่างรวดเร็วและถูกต้อง มีเวลาเหลือ
ส�าหรับการทบทวนบทเรียน อีกทั้งการบ้านก็ 
ไม่คั่งค้าง จะได้เข้านอนแต่หัวค�่า และตื่นเช้าไป
โรงเรียนในวันถัดไป

วันหน่ึงมีเพื่อนชวนมาร์คไปบ้านที่บ้านของ
เขา มาร์คได้ขออนุญาตแม่ ซึ่งแม่ก็ให้ไป ไม่ได้ว่า

ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 

อะไร พอไปถึงที่บ้านเพื่อน เขาก็พบว่า บ้านเพื่อน
ของเขารกมาก มขีองวางระเกะระกะไปหมด ของใช้
ในบ้านก็วางเต็มโต๊ะทั้งจานชาม ช้อน ส้อม ไม่ได้
ท�าความสะอาด ท�าให้ไม่มีที่ท�าการบ้าน เตียงนอน
ก็มีของเล่นวางเต็มไปหมด เดินไปไหนก็สะดุดโน่น
นี่ เพ่ือนเขาก็หัวเราะว่ามาร์คไม่รู้จักมองทาง เดิน
สะดุดตลอด

เมื่อมาร์คเห็นความไร้ระเบียบขนาดนี้ เขา
ก็เร่ิมเก็บของ แล้วบอกให้เพ่ือนเก็บของตัวเอง

ด้วย แทนที่จะเล่นกลาย
เป็นมาร์คกับเพื่อนใช้
เวลาทัง้วนัจดับ้านให้เป็น
ระเบยีบ ไม่นานทกุอย่าง
ก็สะอาดและอยู ่ในที่ๆ 
ควรอยู ่ อุปกรณ์การ
เรียนก็อยู่บนโต๊ะเขียน
หนังสือ จานชามช้อน
ส้อมอยู่ในครัว ของเล่น
ก็อยู ่ในมุมๆ หนึ่งใน
ห้องนอนไม่ได้กระจาย
อยู่ทั่วบ้าน

เมื่อแม่ของเพื่อน
กลับมาบ้านก็ตกใจว่า

ท�าไมบ้านสะอาด และชื่นชมมาร์คมากๆ และเมื่อ
แม่ของมาร์คมารับ แม่ของเพื่อนก็ชมมาร์คให้แม่
เขาฟัง แม่รู้สึกภูมิใจในตัวมาร์คมาก และมาร์คก็
รู้สึกในตัวเอง เขาบอกแม่ว่าที่แม่พร�่าสอนของเขา 
จริงๆ เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ ทั้งๆ ที่เขาเคยเบื่อ
และไม่อยากท�า แต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าท�าไม
ความมีระเบียบจึงส�าคัญ ตั้งแต่นั้นมามาร์คก็จัด 
ข้าวของของตนเองอย่างเป็นระเบยีบโดยทีแ่ม่ไม่ต้อง
บ่นหรือเตือนอีกเลย

น้องๆ คะ อย่าลืมหัดจัดระเบียบของๆ  
ตัวเองด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

บ้านระเบียบ
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ต่อจากนัน้อกีไม่นานกมี็จดหมายซองหนึง่
ส่งมาที ่สโมสรอดุมศานต์ ซึง่กเ็ป็นจดหมายของ 
ด.ญ.พัชฎาพร ศิริจันทร์ หรือน้องเนปจูนนั้นเอง 
ที่ได้เขียนแจ้งถึงที่อยู่ / บ้านที่พักอาศัย... ซึ่งท�า
ให้พี่ๆ  ทมีงานบางคนทีช่อบล้อเล่น ข�าข�า ได้หาย
ข้องใจและเลิกแซวเสียที่ เพราะจริงๆ แล้วน้อง
เนปจนูมบ้ีานอยูท่ี ่จงัหวดัปทมุธาน ีแค่นีเ้องครบั

และขอร่วมแสดงความยนิดกีบัน้องเนปจนู 
ด้วย ที่ได้ส่งภาพวาดระบายสีเข้ามาร่วมสนุก 
ชิงรางวัล ผลการตัดสินน้องเนปจูนได้ล�าดับที่ 3  
“ขอปรบมอืให้” จรงิๆ เลย อยูแ่ค่ชัน้ ป.3 เท่านัน้
เอง พี่ขอเป็นก�าลังใจให้ ต้องพยายามขึ้นอีกนิด 
ค่อยๆ ฝึกฝีมอืไปเรือ่ยๆ อกีไม่นาน “ฝันจะเป็น
จริง” ครับ

ฝากถงึน้องๆ และมวลสมาชกิ เมือ่ตดิต่อ
กับสโมสรอุดมศานต์ กรุณาจ่าหน้าซองให้ถูก
ต้องสมบูรณ์ด้วย เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่บ้าน  
ชื่อหมู่บ้าน (ถ้ามี) หมู่ที่ ตรอก ซอย ถนน 
ต�าบล/แขวง อ�าเภอ/เขต จังหวัด พร้อมทั้งใส่ 
รหัสไปรษณีย์ ให้ชัดเจน... “จ่าหน้าถ้วนถี่ 
ไปรษณีย์หาง่าย จดหมายถึงเร็ว” นะครับ

เรามาพบกับน้องๆ ตรงนี้ ในพื้นที่ของ “ไขกล่องค�าถาม”...น้องๆ คงจ�ากันได้เมื่อเดือน

กรกฎาคมที่ผ่านมา พี่ได้ลงข้อความว่า “อยากทราบที่อยู่ของ ด.ญ.พัชฎาพร  ศิริจันทร์ หรือ 

น้องเนปจูน...เพราะจะได้ส่งของรางวัลเล็กๆ น้อยๆ ไปให้ เน่ืองจากน้องเนปจูน ได้ส่งผลงาน

ระบายสี “มุมเด็กศิลป์” และ “ เกมสโมสรอุดมศานต์”...

ไขกล่องคำาถาม
พี่ป๋อง 
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มุมเด็กศิลป์
Art มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ

 “สายประค�า : กุญแจสวรรค์”
  ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
   (หมดเขตรับผลงานวันที่ 5 พฤศจิกายน 2013)
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ไบเบิ้ล วาไรตี้
พี่ป๋อง 

ช่วงของ “ไบเบิ้ล วาไรตี้” ครั้งนี้ พี่ป๋องมี “อัศจรรย์ของพระเยซูเจ้า” พระองค์ทรงขับไล่

ปีศาจ ทรงบ�าบัดรักษาผู้ป่วยทุกคน... “พระองค์ทรงรับเอาความอ่อนแอของเราไว้ และ

ทรงแบกความเจ็บป่วยของเรา”...พี่ขอยกย่องว่า “พระเยซูเจ้า นายแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่”...

ขอให้น้องๆ ถวายทุกสิ่งให้กับพระเจ้าด้วยความรัก ความเชื่อ และความศรัทธาต่อ

พระองค์ เพื่อจะได้เป็นไปตามน�้าพระทัยของพระองค์ และอย่าได้วิตกกังวล หรือมีความ

กระวนกระวายใจ แต่จงสวดภาวนาอยู่เสมอ แล้วพระองค์จะทรงดูแลน้องๆ เอง 

อัศจรรย์ของพระเยซูเจ้า
1.ทรงรักษาคนถูกปีศาจสิ่งที่คาเปอรนาอุม (ลก 4:31-37) 2.ทรงรักษาผู้ป่วยจ�านวนมาก 

(ลก 4:40-41) 3.ทรงรักษาคนโรคเรื้อน (มธ 8:1-4  ; มก 1:40-45  ; ลก 5:12-16) 4.ทรง
รักษาผู้รับใช้ของนายร้อย (มธ 8:5-13  ; ลก 7:1-10) 5.ทรงรักษามารดาของภรรยาเปโตร  
(มธ 8:14-15  ; มก 1:29-31  ; ลก 4:38-39) 6.ทรงรกัษาชาวกาดาราผูถ้กูปีศาจสงิ (มธ 8:28-34 ;  
มก 5:1-20  ; ลก 8:26-38) 7.ทรงรักษาคนอัมพาต (มธ 9:1-8  ; มก 2:1-12  ; ลก 5:17-26) 
8.ทรงรักษาหญิงตกเลือด+ปลุกชีวิต (มธ 9:18-26 ; มก 5:21-43 ; ลก 8:40-56) 9.ทรงรักษาคน
ตาบอดสองคน (มธ 9:27-31) 10.ทรงรักษาคนใบ้ถูกปีศาจสิง (มธ 9:32-34) 11.ทรงรักษาชาย
มือลีบ (มธ 12:9-14 ; มก 3:1-6 ; ลก 6:6-11) 12.ทรงรักษาคนตาบอดเป็นใบ้ที่ถูกผีสิง (มธ 
12:22-32) 13.ทรงรักษาบุตรหญิงชาวคานาอัน (มธ 15:21-28  ; มก 7:24-30) 14.ทรงรักษาคน
ถูกปีศาจสิง (มธ 17:14-21  ; มก 9:14-29  ; ลก 9:37-43) 15.ทรงรักษาคนตาบอดสองคนที่
เมืองเยรีโค (มธ 20:29-34) 16.ทรงรักษาคนใบ้หูหนวก (มก 7:31-37) 17.ทรงรักษาคนตาบอด
ที่เบธไซดา (มก 8:22-26) 18.ทรงรักษาคนตาบอดที่เยรีโค (มก 10:46-52  ; ลก 18:35-43) 
19.ทรงรักษาสตรีพิการในวันสับบาโต (ลก 13:10-17) 20.ทรงรักษาคนเป็นโรคบวม (ลก 14:1-6) 
21.ทรงรักษาคนโรคเรื้อนสิบคน (ลก 17:11-19) 22.ทรงรักษาใบหูผู้รับใช้สมณะ (ลก 22:50-51) 
23.ทรงท�าให้พายุสงบ (มธ 8:23-27  ; มก 4:35-41 ; ลก 8:22-25) 24.ทรงทวีขนมปังครั้งแรก 
(มธ 14:15-21  ; มก 6:30-44  ; ลก 9:10-17) 25.ทรงด�าเนินบนผิวน�้า (มธ 14:25-33  ; 
มก 6:45-52) 26.ทรงทวีขนมปังครั้งที่สอง (มธ 15:32-39  ; มก 8:1-10) 27.เงินหนึ่งเหรียญใน
ปากปลา (มธ 17:24-27) 28.ทรงสาปต้นมะเดื่อ (มธ 21:18-22  ; มก 11:12-19) 29.จับปลา
ได้จ�านวนมาก (ลก 5:1-11) 30.ทรงปลุกบุตรหญิงม่ายที่เมืองนาอิน (ลก 7:6-17) 31.ทรงเรียก 
นาธานาเอล (ยน 1:48-51) 32.งานสมรสที่หมู่บ้านคานา (ยน 2:1-12) 33.พระเยซูเจ้ากับหญิงชาว 
สะมาเรียที่บ่อน�้า (ยน 4:1-42) 34.ทรงรักษาบุตรชายของข้าราชการ (ยน 4:46-54) 35.ทรงรักษา 
ผู้ป่วยที่สระเบเธสดา (ยน 5:1-9) 36.ทรงท�าอัศจรรย์ทวีขนมปัง (ยน 6:1-15) 37.ทรงพระด�าเนิน
บนน�้า (ยน 6:16-21) 38.ทรงรักษาคนตาบอด (ยน 9:1-40)  และ 39.การกลับคืนชีพของ 
ลาซารัส (ยน 11:1-44)...

* หากน้องๆ คนไหนสามารถค้นพบอัศจรรย์ของพระเยซูเจ้าได้มากกว่านี้ พี่ป๋องมีรางวัลให้  
อ้อ!...น้องๆ ต้องอ่านพระคัมภีร์บ่อยๆ ...อ่านให้เป็นนิสัย...อ่านทุกๆ วันได้ยิ่งดีครับ

อุปมา : นิทานเปรียบเทียบของพระเยซูเจ้า
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เพียงเธอห่วงใยใส่ใจวัยเยาว์
นู๋ฉวย 

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน ในเดือนตุลาคมนี้ 
จะมีค่ายผู ้น�าเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 30  
ณ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 
22 ตุลาคม ค.ศ.2013 โดยมีคุณพ่อจิตตาภิบาลหนุ่ม
ไฟแรง คุณพ่อดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์ (พ่อเอ้ก) เป็น
ผูร้บัผดิชอบโครงการ จดัขึน้ทีศ่นูย์เยาวชนดอนบอสโก  
บางสัก ในหัวข้อ “Year of Faith ธรรมทูตแถวหน้า” 
ภายใต้พระวาจา “จงไปสัง่สอนนานาชาตใิห้มาเป็นศิษย์
ของเรา” (อ้าง มธ.28:19 

โดยใช้กระบวนการอบรมในรูปแบบของการ
เสวนาระหว่างชีวิตกับพ่ีน้องต่างความเชื่อ เพ่ือท้าทาย
เยาวชนให้กล้าเป็น “ธรรมทูตแถวหน้า เป็นประจักษ์
พยานแห่งความเชื่อด้วยชีวิตของเขาเอง และสามารถ
ไตร่ตรองประสบการณ์ทีไ่ด้เรยีนรู ้ท�าให้เกดิความเข้าใจ 
ความเป็นจริงของสังคม รวมทั้งค้นหาแรงบันดาลใจ
ใหม่ ๆ จากประสบการณ์นั้น ๆ และสามารถน�ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตของตน และแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ 
เยาวชนต่อไป

สิ่ งหนึ่ งซึ่ ง เป ็นสัญลักษณ ์ที่ท� าให ้ เห็นถึ ง
เอกลักษณ์ของแต่ละมิสซังคือ ตราสัญลักษณ์ของค่าย 
ซึ่งปีน้ีผู้ที่ออกแบบได้ให้ความหมายได้อย่างจับใจ จึง
ขอแบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ ด้วย

เปลวไฟ และเลขสามสิบ ที่อยู่เหนือไม้กางเขน 
หมายถึง องค์พระจิตเจ้า ผู้ประทานพละก�าลังให้กับ 
ชวีติครสิตชน เลขสามสิบ คอื ช่วงของกาลเวลาท่ีจดังาน 
ชมุนมุเยาวชนระดบัชาตมิาถงึปีทีส่ามสบิ ซึง่อยูร่วมเป็น
หนึ่งเดียวกันกับเปลวไฟ มีความหมายถึง การจัดงาน
ชมุนมุเยาวชนแต่ละครัง้ และยงัเป็นเครือ่งหมายแสดง
ถงึ ความร้อนรนในการเป็นประจกัษ์พยานด้วยชวีติ ใน
การประกาศข่าวดีท่ามกลางเพ่ือนพ่ีน้อง ดังพระวาจา
ที่กล่าวว่า “ท่านท้ังหลายจงไปส่ังสอนนานาชาติให้มา
เป็นศิษย์ของเรา”

รูปเรือ และคลื่นในทะเล เป็นเครื่องหมายถึง
พระศาสนจักร ท้องถิ่นแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 
ซึ่งมีสภาพภูมิทัศน์ขนาบด้วยทะเลท้ังสองฝั ่ง คือ 
อ่าวไทยและอันดามัน ในความหมายทางพระคัมภีร์
และเทววิทยา ยังหมายถึง พระศาสนจักรที่เปรียบ
เสมือนเรือที่น�าพาประชากรของพระเจ้าไปสู่ความรอด 
ท่ามกลางกระแสคลื่นลมที่มีทั้งสงบราบเรียบ และ 
ปั่นป่วนวุ่นวาย คือ กระแสสังคมในยุคปัจจุบัน

รูปคนในเรือ หมายถึง เยาวชนจาก 10 
สงัฆมณฑลและ 9 องค์กร มาอยูร่่วมกนั ซึง่แสดงออก

ถึงความเป็นน�้าหนึ่งในเดียวกัน ในฐานะเป็นสานุศิษย์
ที่ใกล้ชิดของพระเยซูเจ้า 

ไม้กางเขน อยู่กึ่งกลางเยาวชน หมายถึง องค์
พระเยซูเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนชีพ จาก
ความตาย เป็นข่าวดีที่เราจะต้องประกาศให้กับเพื่อน
พี่น้องได้รับรู้ ถึงความจริงนี้ เป็นศูนย์กลางของชีวิต
เราเยาวชน กึ่งกลางยังมีความหมายถึง การประทับ
อยู่ท่ามกลางพวกเราเสมอ ไม่ว่าจะเจอกับความยาก
ล�าบาก ปัญหา ความสุข ความชื่นชมยินดี พระองค์
ไม่ทรงทอดทิ้งเรา

เส้นสีฟ้าและเส้นสีม่วง ประกอบร่วมกันเป็นรูป 
หัวใจ หมายถึง สีฟ้า คือ แม่พระ ผู้มีหัวใจที่เต็มไป
ด้วยความวางใจ ความหวังในพระเจ้า สีม่วง คือ สี
แห่งความหวังและการรอคอย ซึ่งเป็นสีของเยาวชน 
ผู้เป็นความหวังของพระศาสนจักร ของสังคมเสมอมา 
เมือ่รวมเข้าด้วยกนั กลายเป็นรปูหวัใจแห่งความวางใจ 
ความหวังในองค์พระเจ้า ในการประกาศข่าวดี ความ
รอด มาสู่เพื่อนพี่น้องในสังคม

แผนที่โลก หมายถึง พื้นที่ สนามงาน ที่เรา
แต่ละคนจะต้องออกไปท�าหน้าท่ีในการเป็นผู้ประกาศ
ข่าวดี น�าความรอดขององค์พระเยซเูจ้าไปสูท่กุคน ด้วย
การเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิตของเรา

พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงท้าทายเยาวชน
โลก ในมิสซาปิดว่า “จงอย่ากลัว! เมื่อเราต้องออกไป
ประกาศพระนามพระคริสตเจ้า พระองค์จะอยู่กับเรา 
พระองค์ทรงน�าหน้าเราและเคียงข้างเรา เพราะพระ
เยซูทรงสัญญากับศิษย์ของพระองค์ว่า "เราจะอยู่กับ
พวกท่านเสมอ" (มธ 28:20) และนี่คือความจริง พระ
เยซูไม่เคยทอดทิ้งเราให้อยู่คนเดียว พระองค์จะทรง
อยู่เคียงข้างเราเสมอ

นี่เป็นสิ่งที่ท้าทายเยาวชนให้มีส่วนร่วมในงาน
ธรรมทตู การท�าให้ผูค้นรู้จักพระคริสตเจ้าเป็นของขวัญ 
ล�้าค่ามากที่สุด ที่บรรดาเยาวชนสามารถน�าไปมอบให้
กับผู้อื่น เมื่อเยาวชนท�าการประกาศพระวรสาร เขาเอง 
กเ็จรญิก้าวหน้าขึน้ ในขณะทีเ่ขาก�าลงัหยัง่รากลกึลงใน 
พระครสิตเจ้า และเกดิมวีฒุภิาวะมากขึน้ในฐานะทีเ่ป็น
คริสตชน  การท�าหน้าท่ีเป็นธรรมทูตเป็นมิติส�าคัญ
แห่งความเชื่อ เราไม่สามารถที่จะเป็นผู้เชื่อที่แท้จริงได้ 
หากเราไม่ท�าการประกาศพระวรสาร การประกาศพระ 
วรสารคอื ผลแห่งความชืน่ชมทีเ่กดิจากการทีไ่ด้พบกบั 
พระคริสตเจ้าแล้ว
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เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋อง 

(A.)

(B.)

 พระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงทูลพระองค์ว่า “เขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “คุณแม่  
คุณแม่ต้องการส่ิงใดจากลูก เวลาของลูกยังมาไม่ถึง” พระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงกล่าวแก่บรรดาคนรับใช้ว่า 
“เขาบอกให้ท่านท�าอะไร ก็จงท�าเถิด” (ยอห์น 2:3-5)
 ส�าหรับเกมฯ ครั้งนี้อยากให้น้องๆ ช่วยกันค้นหาจุดต่างที่มีอยู่ใน 2 ภาพนี้ รวม 10 แห่ง ใครค้นพบ
ครบแล้ว รีบส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
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ชีวิต มันส์ๆ ของพี่แป้ง
พี่แป้ง-มันส ์

ร�ำลึกถึงเยำวชนวันวำน...
“เธอคือมวลพลังผู้กลำ้และแกร่ง เธอร้อนแรงดังแสงตะวัน
เธอคือแสงดำวแห่งควำมสุขสันต์ เธอรำ่เริงและเบิกบำน...”

สมยัทีพ่ีแ่ป้งเป็นเดก็ จ�าได้ว่าคณุพ่อจะส่งไป
อยู่ค่ายผู้น�า ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเวลา 
3 วันบ้าง 5 วันบ้าง ที่บ้านสวนยอแซฟ สามพราน 
จังหวัดนครปฐม โดยที่แอบน้อยใจมาโดยตลอด
ว่าท�าไมไม่ได้ไปเที่ยวที่อื่นบ้าง เรียกได้ว่าเป็น 
เด็กคนหนึ่งที่ใช้ชีวิต “โตในค่าย” ทุกช่วงปิดเทอม
เลยทีเดียว

การ “อยูค่่าย” ของเดก็และเยาวชนคาทอลกิ 
เสมือนเป็น “กุศโลบาย” ที่พระศาสนจักรวางแผน
หล่อหลอมเด็กๆ มิใช่แค่เพื่อผูกพันกับศาสนา
เท่านั้น แต่ยังคงเป็นไปเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้กลายเป็นกลุ่มบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมใน
อนาคต

กลุ่มของเยาวชนในโรงเรียนคาทอลิกนั้น  
ก็เริ่มปูพื้นฐานตั้งแต่วัยประถมต้นยาวไปจนถึง
ระดับชั้นมัธยมปลาย นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่ม
ของเยาวชนตามโบสถ์และนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ที่บ้านเซเวียร์ โดยสลับกลุ่มกันไปตามช่วงอายุและ
ความสนใจ

การผ่านประสบการณ์ “โตในค่าย” ของพีแ่ป้ง 
นั้น ล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยตกผลึกความคิดพี่แป้ง 
ฝึกฝนให้เป็นมีคุณภาพทั้งทางโลกและทางธรรม 
โดยกลุ่มเยาวชนแต่ละกลุ่มนั้นแบ่งเป็น

“กลุ่มกองหน้าร่าเริง”  คือกลุ่มเด็กตัวจิ๋ว
วัยประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยหลักปฏิบัติก็ง่ายๆ 
ตามสโลแกน “ร่าเริง กล้าหาญ เสียสละ” ที่เน้น
ให้เยาวชนน้อยของเราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น
โดยใช้กฎความเสียสละซ่ึงถือเป็นหลักความด ี
พื้นฐาน ตลอดจนการคงไว้ซ่ึงความเบิกบานของ
ชีวิตวัยแรกเริ่ม

เมื่อเด็กๆ โตขึ้นมาอยู ่ในช่วงระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 เด็กๆ ก็จะถูกเลื่อนขั้นไปอยู่ 
“กลุ่มพลศีล” เด็กวัยนี้พระศาสนจักรได้มอบหมาย
งานหลกัให้เป็นผูแ้พร่ธรรมตวัน้อยหรอืยวุธรรมทตู 
ตามจติตารมณ์ “ภาวนา พลีกรรม แพร่ธรรม รบัศลี”  
เพราะกิจพื้นฐานเหล่านี้ เด็กๆ ควรได้รับการฝึก
ให้เป็นนิสัย เพื่อเตรียมตัวมีชีวิตคริสตชนอย่าง
สมบูรณ์แบบ

พอโตเป็นวัยรุ่น “กลุ่มเยาวชน Y.C.S.” ก็
กลายเป็นพลังมวลชนของหนุ่มสาวที่ไม่มีข้อจ�ากัด 
ทางด้านศาสนามาแลกเปลี่ยนทัศนคติ เรียนรู ้ 
หลักการด�าเนินชีวิต ปูพื้นฐานไปสู่วัยผู้ใหญ่ ผ่าน 
กระบวนการการแก้ไขปัญหาตามหลักจิตตารมณ์  
SEE JUDGE ACT หรือ มองดู ไตร่ตรอง 
และลงมือกระท�าผ่านทางปรีชาญาณศักดิ์สิทธิ์ที่ได้
รับจากพระเจ้า

นอกจากกลุม่Y.C.S.  “กลุม่เยาวชนพลมารย์ี”  
ยงัคงเป็นกลุม่วยัรุน่ทีร่วมตวักนัอย่างเหนยีวแน่นใน
ฐานะกองทหารของพระแม่มารีอา น�าก�าลังปกป้อง
พระศาสนจกัรผ่านการสวดสายประค�า เยีย่มผูป่้วย 
แพร่ธรรม และงานสังคมสงเคราะห์ต่างๆ

ไม่ว่าจะผ่าน “การโตในค่าย” มาแล้วกี่ปี  
กฎของค่ายและจติตารมณ์ของกลุม่เยาวชนคาทอลกิ
ทีโ่รงเรยีนได้สัง่สมผ่านกจิกรรมการแก้ปัญหาต่างๆ 
ยังคงใช้ได้ดีเสมอ พาลหวนร�าลึกภาพได้ชัดเจนก็
ตอนที่พ่ีแป้งได้มีโอกาสอ่านบทความของโรเบิร์ต 
ฟูลกัม ตอนที่ชื่อว่า “ความสุข...รู้แล้วตั้งแต่อยู่
อนุบาล” ความตอนหนึ่งกล่าวว่า...

“ส่ิงที่ผมเรียนรู้ตอนเป็นเด็กอนุบาล คือ
แบ่งปันทุกสิ่งแก่เพื่อนๆ อย่าเก็บไว้คนเดียวเล่น
อย่างยุติธรรม ไม่เอาเปรียบเพื่อนไม่รังแกคนอื่น 
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แบบฟอร์ม
สมัครสมาชิกใหม่ 

สมัครสมาชิกใหม ่ ต่ออายุสมาชิก

ชื่อ................................................................นามสกุล.......................................................................
ที่อยู่..................................................................................................................................................
......................................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์....................................

 อุดมสาร (รายสัปดาห์ 1 ปี 52 ฉบับ 400 บาท)
 อุดมศานต์ (รายเดือน 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

โดยเฉพาะผู้อ่อนแอกว่า เก็บสิ่งของให้เข้าที่เมื่อ
ใช้เสร็จ ท�าความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อยเมื่อ 
เล่นเสร็จ ไม่แย่งเอาสิ่งของของคนอื่นมาเป็น 
ของตัวเอง เมื่อท�าให้คนอื่นเจ็บต้องขอโทษ ล้างมือ 
ก่อนรบัประทานอาหารหรือขนม กดชกัโครกทกุครัง้ 
เมื่อท�าธุระในห้องน�า้เสร็จ ขนมคุกกี้ใหม่ๆ และนม 
เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ มีชีวิตอยู่อย่างสมดุลรู้จัก
แบ่งเวลาเรียนบ้างวาดรูประบายสีร้องเพลงเต้นร�า
เล่นบ้างท�างานบ้างนอนหลับสักงีบในตอนบ่าย เมื่อ
ออกสูโ่ลกภายนอก จงระวงัรถรา จบัมือกนัไว้ให้มัน่  
เดินเกาะกลุ่มไปด้วยกัน ปลาทอง หนูพุก หนูขาว  
หรอืเมลด็พชื มเีกดิแล้วกม็ตีาย คนเรากเ็ช่นเดยีวกัน

จงระลึกถึงหนังสือ ‘มานะกับมานี’ หรือ
หนังสือแบบหัดอ่าน ก.ไก่ ข.ไข่ ค�าส�าคัญที่เราหัด

อ่าน-เขียน และมักเขียนตัวโตๆ คือ ‘ระวัง’ ทุกสิ่ง 
ทุกอย่างที่เราต้องเรียนรู้ เราได้เรียนรู้แล้วตั้งแต ่
ชั้นอนุบาล” 

พออ่านบทความของคุณลุงฟูลกัมจบ ก็ 
ตบมอืดงัๆในใจว่า นีแ่หละ!!! สิง่เหล่านีพ้ีแ่ป้งกร็ูแ้ล้ว
ตั้งแต่ “โตในค่าย”

ประเทศเราจะมีวิเศษขนาดไหน ถ้าทุกคน 
น�ากฎพื้นฐานที่ได้เรียนรู ้หมดแล้วตั้งแต่วัยเด็ก  
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนได้สอน มาปฏิบัติ
ในชีวิตจริง ลองหลับตานึกถึงกฎของเด็ก “โต 
ในค่าย” สักหนึ่งข้อดูสิคะ มันจะมีรอยยิ้มออกมา 
ได้อย่างบอกไม่ถูก ลองส่งบุตรหลานของท่านไป 
“โตในค่าย”ดูสิคะ แล้วท่านจะเห็นความต่างค่ะ
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จดหมายจากผู้อ่าน
นายปณ.สาธุฯ

เรียน คุณ ป.ณ.สาธุฯ ที่เคารพ

 นับจากวันที่มีคุณพ่อเจ้าวัด เดินเข้ามาทักทายครอบครัวของเรา พวกเรามีความสุขมาก โดยเฉพาะกับ 
ตัวของดิฉันเอง เพราะคุณพ่อได้ให้โอกาสกับลูกชายคนเล็กของดิฉันซึ่งก�าลังเรียนอยู่ชั้น ป.5 ได้เข้าไปฝึก 
เป็นเด็กช่วยมิสซาด้วย

 ส�าหรับลูกสาวคนโตของดิฉันเรียนอยู่ชั้น ม.1 แล้ว ก�าลังอยู่ในช่วง “วัยรุ่น วัยว้าวุ่น” ...แต่นับว่าโชคดี 
ที่เขายังสนใจเข้าวัดเข้าวาบ้าง และตอนนี้ทุกครั้งที่ไปร่วมมิสซาลูกสาวก็จะไปนั่งใกล้ๆ กับกลุ่มนักขับร้องของวัด 
ก็เห็นลูกเรา “ร้องๆ ตามๆ เขาไป” 

 วันนี้ดิฉันดีใจมากขึ้น ที่เห็นลูกๆ เริ่มเข้าไปมีส่วนร่วมในมิสซา หรือในกิจกรรมต่างๆ ของศาสนากับ
ทางวัดบ่อยขึ้น ซึ่งอันที่จริงดิฉันก็อยากให้ลูกๆ ได้มีส่วนร่วมอย่างนี้มานานแล้ว แต่ไม่มีโอกาส ไม่มีจังหวะ ไม่รู้
ว่าจะเชือ่มต่อสิง่ต่างๆ เหล่านีก้บัใครเขา เพราะทกุครัง้ทีเ่ราสามคนไปร่วมมสิซาเสรจ็ พอมสิซาจบเรากจ็ะกลบับ้าน
เลย ไม่เคยได้คุยกับใคร เราปฏิบัติเป็นอย่างนี้มานานแล้ว

 ตอนนีย้ิง่ดใีจไปกว่านัน้อกี เพราะเมือ่อาทติย์ทีแ่ล้วเรากไ็ปร่วมมสิซากนัเหมอืนเดมิสามคน (ดฉินั ลกูสาว 
และลูกชาย) แต่สิ่งที่เหลือเชื่อ ที่อยากเรียกว่าเป็น “เสียงเรียกของพระ” ก็ว่าได้ เพราะสามีของดิฉันซึ่งเป็นคน
ต่างศาสนา เขาเดินลงจากรถตามพวกเราสามคนเข้าไปในวัดด้วย เขาไปนั่งๆ ยืนๆ เขาไม่พูดอะไร... ดิฉันเห็น
เขานั่งยิ้มตลอดมิสซา เพราะคงเห็นลูกชายที่ก�าลังช่วยมิสซาอยู่บนพระแท่น บางทีก็เห็นเขาเหลือบไปมองลูกสาว
บ้าง ยิ้มไป ยิ้มมา 

 เวลานี้ครอบครัวเรามีความสุขมาก เราไม่เรียกร้องอะไรมากไปกว่านี้ เพราะดูเหมือนทุกอย่างพระเป็น
เจ้า “ค่อยๆ ตอบ... ค่อยๆ ให้” ตามที่ดิฉันสวดภาวนา และดิฉันอยากเขียนมาเล่าแบ่งปันว่า พระเจ้าไม่เคย 
ทอดทิ้งผู้ที่สวดวอนต่อพระองค์เลย อยากบอกทุกคนว่า “อย่าหยุดสวด” นะคะ

กราบขอบพระคุณพระเป็นเจ้าสิ้นสุดดวงใจ
 ขอบคุณ คุณ ป.ณ. สาธุฯ ด้วย
 โรซา มาลา จันทร์อุดม

ตอบ คุณโรซา มาลา จันทร์อุดม

เวลาคนเราบอกว่า “มีความสุข” ก็นับว่าดีแล้ว แต่ชีวิตจะถือว่าประเสริฐเลยทีเดียวเมื่อพูดว่า “มีความสุข
ในการรักองค์พระเยซูเจ้า”  นับว่าครอบครัวของคุณโรซา มาลาได้รับพระพรอันประเสริฐจริงๆ ที่ในวันอาทิตย์
ไปวัดแล้วมีความสุขในองค์พระเยซูเจ้าที่ทรงสัมผัสดวงใจของเราในพิธีมิสซา “อุดมศานต์” ถือว่าจดหมายฉบับ
นี้เป็นการยืนยันแก่เราทุกคนว่าหากเรามีความพากเพียรอดทน ศรัทธามั่นคง ที่สุดเราก็จะค้นพบขุมทรัพย์อัน
ประเสริฐในการไปวดัร่วมพธิมีสิซากบับรรดาสตับรุษุ ขมุทรพัย์ทีซ่่อนอยูใ่นบทอ่านพระคมัภร์ีทัง้สามบท ขมุทรพัย์
ที่ซ่อนอยู่ในการมีส่วนร่วมตามบทบาทที่เรามีในพิธีกรรม แม้แต่เด็กๆ ที่มาช่วยมิสซาบนพระแท่น หรือเยาวชน
ที่มาอ่านพระคัมภีร์ การได้ร่วมร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์

อีกประเด็นหนึ่งที่จดหมายฉบับนี้สื่อมาถึงเราก็คือ หากคุณพ่อทางวัดเปิดโอกาสหรือสนับสนุนให้เยาวชน
ที่มาวัดได้มีโอกาสมีส่วนร่วม วัยรุ่นวัยว้าวุ่นที่ผู้ปกครองห่วงกังวลก็จะพอเดินไปในทางที่ดีงามอาศัยคุณพ่อที่วัด
ชี้น�าทางให้แก่พวกเขาโดยหยิบยื่นโอกาสมีส่วนในพิธีกรรมดังที่ลูกๆ ของคุณมาลา โชคดีมีโอกาส และสิ่งนี้ยัง
ส่งผลความรักของพระในดวงใจผู้เป็นพ่อซึ่งยังไม่ได้รับศีลล้างบาป ซึ่งเหมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อได้หว่าน
ลงบนดวงใจของเขาแล้ว

ทุกวันนี้เวลาสวด”ขอให้มีความสุข” อย่าลืมเพิ่มเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับว่า “ในทุกช่วงชีวิตขอให้มีความ
สุขในการได้รักองค์พระเยซูเจ้า” อย่าไปสุขในเรื่องอันตรายใช้จ่ายไร้สาระหรือไปสุขในการเบียดเบียนคนอื่นให้
เดือดร้อน

                           ป.ณ. สาธุฯ
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เรียนคุณ ป.ณ. สาธุฯ ที่นับถือ

ผมประทับใจในสมเด็จพระสันตะปาปาฟ
รังซิสอย่างมาก ในความนอบน้อมถ่อมตน และ
ทรงรกังานอภบิาลสตับรุษุ อยากให้คณุ ปณ.สาธุ
เล่าเกร็ดค�าสอนเล็กๆ น้อยๆ ของท่านให้ฟังบ้าง
ครับ

 ขอขอบพระคุณอย่างสูง
 เปโตร จงรัก ไชยพร

        
        ตอบ คุณ เปโตร จงรัก ไชยพร

ทุกวันนี้อะไรที่สมเด็จพระสันตะปาปา 
ฟรังซิสตรัส อะไรที่พระองค์ทรงกระท�า เป็นเรื่อง
ทีเ่ข้าถงึจิตใจผูค้นอย่างทีส่ดุ ทัง้เราครสิตชน และ
แม้ผู้ที่มีความเชื่ออื่น เป็นที่ประทับใจของคน 
ทั่วโลก ผมขอน�าเอาค�าสอนเรื่องค�าภาวนาที่
พระองค์ทรงสอนสัตบุรุษแบบง่ายๆในสมัยที่
พระองค์ยังไม่ทรงเป็นพระสันตะปาปา เพียง
ด�ารงต�าแหน่งพระอคัรสงัฆราชแห่งบวัโนส ไอเรส 
ประเทศอาร์เจนตนิา พระองค์สอนเรือ่งค�าภาวนา
ง่ายๆว่าจะช่วยให้เราสวดภาวนาอยูเ่สมอและสวด
ให้แก่ตัวเองและสังคม ดังนี้ครับ

ค�าภาวนาห้านิ้วของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

1). นิ้วหัวแม่มือเป็นนิ้วที่ใก้ลชิดตัวเรามากที่สุด ดังนั้นจงเริ่มต้นสวดภาวนาให้กับคนที่อยู่ใก้ลชิดกับคุณ 
พวกเขาเป็นคนที่คุณระลึกถึงจดจ�าได้อย่างง่ายดาย การสวดภาวนาให้กับคนอันเป็นที่รักของเราเป็น “ข้อผูกมัด
อันหอมหวาน”

2). นิ้วถัดไปคือ “นิ้วชี้” จงสวดภาวนาให้กับคนที่สั่งสอนคุณ ให้ค�าแนะน�าและเยียวยาจิตใจ พวกเขา
ต้องการการสนับสนุนและปรีชาญาณเพื่อชี้ทางแก่ผู้อื่น จงสวดภาวนาเพื่อพวกเขาอยู่เสมอ

3). นิ้วถัดมา “นิ้วกลาง” เป็นนิ้วที่ยาวที่สุด เตือนเราให้คิดถึงผู้น�าของเรา รัฐบาลผู้ปกครองและบุคคลที่
อยู่ในอ�านาจหน้าที่  พวกเขาต้องการแสงสว่างน�าทางจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

4). นิ้วที่สี่คือนิ้วที่ใช้สวมแหวน “นิ้วนาง” ซึ่งน�าความปลื้มแปลกใจมาสู่ชีวิต เป็นนิ้วที่อ่อนแอที่สุดเพื่อ
เตือนใจเราให้สวดภาวนาเพื่อผู้ที่อ่อนแอ ผู้ป่วยหรือถูกปัญหารุมเร้า พวกเขาต้องการค�าภาวนาจากคุณ

5). ที่สุด เรายังมีนิ้วที่เล็กที่สุด นิ้วก้อยจะต้องเตือนใจให้นึกถึงตนเอง เมื่อคุณสวดภาวนาให้กับบุคคล
ต่างๆ ทั้งสี่นิ้วแล้ว คุณก็ควรจะหันมามองดูสิ่งที่คุณต้องการในมุมมองที่สมควร และคุณก็จะสามารถสวดภาวนา
เพื่อความต้องการของตนเองในรูปแบบที่ดีขึ้น

(ค�าสอนของสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ ในขณะทีย่งัด�ารงต�าแหน่งพระอคัรสงัฆราชแห่งบวัโนส ไอเรส)

ป.ณ.สาธุฯ
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เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

...เมื่อยัง คงมี ความหวัง
ความหวัง ก็ยัง มีอยู่
ตราบใด ใจยืน หยัดสู้
คือเปิด ประตู ชีวิต
...แสงริบ แสงหรี่ ที่เห็น
จะเป็น เช่นเพื่อน สนิท
หยดน�้า หยดน้อย หยดนิด
ก็ยัง มีสิทธิ์ เป็นน�้า
...จึงขอ ทอแสง ส่องใส
ส่องใจ ให้ได้ ดื่มด�่า
เปลี่ยนหวัง เป็นการ กระท�า
เพื่อย�้า ยืนยง คงเดิม
...หวังจึง มีลม หายใจ
ยิ่งได้ พลัง มาเพิ่ม
พลัง แห่งรัก จักเติม
ช่วยเสริม ให้หวัง ยังงาม.

ภัศม์

หวังไว้ หัวใจเอ๋ย...
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