




พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 

ประจำาปี 2013 เดือนพฤศจิกายน

เพื่อให้พระสงฆ์ที่ประสบกับความยากลำาบากจะได้รับการบรรเทาใจ  

รักษาความเชื่อไว้ในช่วงสงสัย และยืนหยัดมั่นคงด้วยความซื่อสัตย์จนตลอดชีวิต 

ฉันซื่อสัตย์ต่อพระคริสต์ในชีวิตประจำ�วันหรือไม่  
ฉันแสดงคว�มเชื่อด้วยคว�มเค�รพแต่ด้วยคว�มกล้�ห�ญด้วยหรือไม่ 

ข้อคิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

13 พฤษภาคม 2013 
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ขุมทรัพย์ 
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เมือ่ประวตัศิาสตร์เล่าถงึความปรชีาฉลาด
ของคนในโลก แน่นอนย่อมต้องมีกษัตริย ์
ซาโลมอน พระราชโอรสที่สืบราชสมบัติชาติ
อิสราเอลต่อจากกษัตริย์ดาวิดร่วมอยู ่ในหมู ่
ผู้ปรีชาเหล่านั้นด้วย 

หลงัจากอบัซาโลมพระราชโอรสได้ก่อกบฏ 
และถูกประหารในป่าเอฟราอิมแล้ว “ซาโลมอน” 
ราชโอรสที่ประสูติจากนางบัทเชบา ผู้เคยเป็น
ภรรยาของอุรียาห์ ทหารของกษัตริย์ดาวิด ก็
ขึ้นสืบราชสมบัติต่อจากพระราชบิดา พระองค์
ท่านทรงเป็นคนดี 

คร้ังหนึ่ง กษัตริย์ซาโลมอนเสด็จไปที่
เมืองกิเบโอนเพื่อถวายเครื่องบูชา เพราะที่นั่นมี
สกัการสถานทีส่�าคญัมาก กษตัรย์ิซาโลมอนทรง 
เผาสัตว์หนึ่งพันตัวเป็นเครื่องบูชาบนพระแท่น 
คืนนั้นพระผู ้เป็นเจ้าทรงส�าแดงพระองค์แก่
กษัตริย์ซาโลมอนในพระสุบิน ตรัสว่า “จงขอ
ส่ิงท่ีท่านอยากให้เราประทานแก่ท่าน” กษัตริย ์
ซาโลมอนทูลตอบว่า “...ขอประทานความเข้าใจ 
แก่ผู ้รับใช้ของพระองค์ เพื่อจะได้ปกครอง
ประชากรของพระองค์อย่างยุติธรรม และรู้จัก
วินิจฉัยแยกความดีจากความชั่ว ถ้าพระองค์ไม่
ประทาน ใครเล่าจะปกครองประชากรจ�านวน
มากเช่นนี้ของพระองค์ได้...” กษัตริย์ซาโลมอน 
ทูลขอปรีชาญาณ เพื่อวินิจฉัยประชากร และ
ความรอบรู้เพื่อปกครองแผ่นดิน องค์พระผู้เป็น
เจ้าทรงพอพระทัยประทานให้ด้วยยินดี เพราะ

กษัตริย์ซาโลมอนมิได้ขอชีวิตให้ยืนยาว หรือ
ความมั่งคั่ง ข้าวของเงินทองวัตถุ

พระเจ้าตรสัว่า “เพราะท่านได้วอนขอเช่นนี้  
แทนท่ีจะวอนขอชีวิตยืนยาวหรือความมั่งคั่ง 
หรอืขอให้เราท�าลายชวิีตของศตัร ูแต่ได้ขอความ
เข้าใจเพื่อจะตัดสินอย่างถูกต้อง เราจะท�าตามที่
ท่านขอ เราจะให้ความเข้าใจและปรีชาญาณใน
การตัดสินอย่างที่ผู้ใดไม่เคยมีมาก่อน หรือจะ
มีในภายหลัง สิ่งที่ท่านไม่ได้ขอ เราก็จะให้ด้วย 
คอืความมัง่คัง่และเกยีรตยิศอย่างทีไ่ม่มกีษตัรย์ิ
องค์ใดเคยม ีถ้าท่านด�าเนนิชวีติในหนทางของเรา 
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดและบทบัญญัติของเรา ดัง
ที่ดาวิดบิดาของท่านเคยปฏิบัติมาแล้ว เราจะให้
ท่านมีชีวิตยืนยาว” (1พกษ 3:10-14) 

กษัตรย์ิซาโลมอนทรงวินจิฉยัคดแีล้วตรสั
ว่า“...อย่าฆ่าเดก็เลย จงให้เดก็ทีย่งัมชีวีติแก่หญงิ
คนแรกเถิด นางเป็นแม่ที่แท้จริงของเด็ก” เมื่อ
ชาวอิสราเอลได้ยินค�าพิพากษาของกษัตริย์ ต่าง
กม็คีวามย�าเกรงพระองค์ เพราะตระหนกัวา่พระ
ผู้เป็นเจ้าประทานพระปรีชาญาณแก่กษัตริย์เพื่อ
พิพากษาคดีอย่างยุติธรรม (1พกษ 3:27-28)

...ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ารู ้
เท่าทันผู้มาท�าร้าย โกหก หลอกลวง เฉกเช่น
กษัตริย ์ซาโลมอนทรงรู ้ เท ่าทันค�าโกหกของ
หญิงที่มาทูลเพื่อแย่งชิงลูกจากมารดาที่แท้จริง 
ของทารกนั้น ด้วยไหวพริบและสติป ัญญ 
จากพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าข้า 

ซาโลมอนสั่งทหารผ่าเด็กออกเป็นสองส่วน
(1พกษ 3:16-28)
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อันเนื่องมาจากปก Cover Story

ปกหน้า

“อดุมศานต์” ขอร่วมแสดงความยนิดกีบั บราเดอร์ 
มาร์ติน ประทีป โกมลมาศ โอกาสครบรอบชีวิต ปีที่80 
ไม่มีอะไรจะกล่าวถึงบราเดอร์ได้ดีไปกว่า “ผู้มีคุณูปการ
การศึกษาคาทอลิกประเทศไทย” ผลงานทางการศึกษา
และพัฒนาสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งระดับ
ประเทศและระดับสากล คุณธรรมที่ควบคู่ไปกับวิชาการ 
วิสัยทัศน์อันยาวไกลที่บราเดอร์มีต่อการศึกษาของพระ
ศาสนจักรในประเทศไทย ที่สุด ชีวิตนักบวชที่มั่นคง 
สม�่าเสมอในการสวดภาวนาและร่วมพิธีบูชามิสซาของ
พระเยซูเจ้า ภักดีต่อจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี 
กรญีอง เดอ มงฟอร์ต และ คณะเซนต์คาเบรยีล ขอร่วม 
ขอบพระคุณพระเป็นเจ้าที่ประทาน บราเดอร์มาร์ติน  
มาให ้แก ่พระศาสนจักรในประเทศไทย อาศัยค�า 
เสนอวิงวอนของพระนางมารีอา อัครเทวดาคาเบรียล  
นักบุญหลุยส์ มารี ขอพระเป็นเจ้าทรงประทานพระพร 
แก่บราเดอร์ให้มีสุขภาพแข็งแรง กระแสเรียกมั่นคงและ
เป็นเสาหลักแก่การศึกษาคาทอลิกเสมอไป

ปกหน้าใน

ภาพวาดบนเพดานโดมในวิหาร Battistero, 
Padova ประเทศอิตาลี 1375-1378 ภาพ “พระเยซูเจ้า
และบรรดานักบุญในสวรรค์”

“อุดมศานต์” ไม่อาจจะตีพิมพ์ภาพทั้งครบบน
พืน้ผวิเพดานโดมได้หมด ซึง่เป็นภาพพระเยซเูจ้าประทบั
ตรงกลาง และล้อมรอบไปด้วยทูตสวรรค์และนักบุญ 
ทั้งหลาย ซ่ึงมีรายละเอียดสมบูรณ์มาก เป็นภาพวาดสี
บนปูนเปียก(fresco) วาดโดย Giusto de’menabuoi 
(Firenze ca.1330-Padova ca.1390) อุดมศานต์ 
ขอร่วมใจในเดือนพฤศจิกายน ระลึกถึงผู้ล่วงลับกับ 
พระศาสนจกัรคาทอลกิ “วนัที1่ สมโภชนกับญุทัง้หลาย” 
“วันที่2 ระลึกถึงวิญญาณผู้ล่วงลับทุกดวง” และตลอด 
ทั้งเดือนสวดให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทุกคน.
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ทักทาย
editor’s note 

เย็นลม ในภาวะร้อน

ผมนึกถึงฉากเท่ๆ ในตอนจบที่ตัวน�าใน
ภาพยนตร์เดินจากมาจากที่ไหนสักแห่ง แล้วมี
สายลมพัดปะทะใบหน้าของเขาเบา ๆ ลอนผม 
ข้างหน้ายามต้องลมปลิวพริ้วไหวเพียงเล็กน้อย 
สีหน้าทะนงยังคงเดินต่อไป ด้วยก้าวย่างที่มั่นคง
หัวใจที่เปี่ยมหวัง เก็บพลังศรัทธาไว้คงมั่น เพราะ
ทราบดีว่า “ชีวิตต้องด�าเนินต่อไป” ความรู้สึก
เดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับผมขณะเดินออกมาจาก 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในค�่าคืนวันสุดท้าย
ของการออกบูธในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ  
ร่วมกับส�านกัพมิพ์คาทอลกิ ในเป็นความภาคภมูใิจ
อย่างบอกไม่ถูก ความฝันในวัยเด็กใครจะคิดว่า  
ผ่านเรือ่งราวมาหลายสบิปี เป็นมือของเราทีร่่วมสร้าง
มันให้เป็นจริงในวัยวันที่เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ม ี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ งานในมุมหนึ่งของพระศาสน-
จักรคาทอลิกไทย ผมเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตต้องการ
แรงบันดาลใจ

นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู ในวันที่
ผมมีโอกาสไปแบ่งปันเตรียมฉลองวัดให้กับวัดที่มี 
ชือ่นี ้ทีอ่.หนองจอก ไม่ง่ายทีจ่ะหาแง่มมุเพือ่เตรยีม
จิตใจสัตบุรุษในการเทศน์ตรีวารครั้งนั้น เมื่อต้อง
เริ่มตระเตรียมไม่น่าเชื่อว่าผมนึกถึงช่วงเวลาที่ได้
เดินทางไปที่บ้านเกิดของท่าน พร้อมกับคณะสงฆ์
กรุงเทพฯ ฆราวาสกลุ ่มหนึ่งและพระคาร์ดินัล  
รอบนั้นเราไปร่วมฉลอง 350 ปี การก่อตั้งของคณะ
มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ก่อนกลับได้ไปที่ 
ลีซีเออซ์และที่นั่นผมซื้อหนังสือหนาและหนักมา 

เล่มหนึ่ง เป็นหนังสือรวบรวมเรื่องราว เอกสาร 
ภาพถ่าย งานศลิปะ บทบนัทกึ ฯลฯ เรยีกได้ว่าเกอืบ
ทั้งหมดที่นักบุญเทเรซาองค์น้อยสะสม ในหนังสือ
เล่มนั้นแสดงให้เห็นว่าท่านนักบุญมีพรสวรรค ์
ด้านศิลปะเหมือนกัน แล้วท่านได้ติดรูปหนึ่งเอาไว้
ที่หน้าห้องพัก เป็นรูปพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า  
ผมพบค�าตอบทันทีถึงวันนั้นที่ซื้อหนังสือเล่มนี้  
และน�ามาเดนิทางข้ามน�า้ข้ามทะเล เพือ่วนัหนึง่จะใช้  
แต่ในเนื้อหาของมัน ท่านนักบุญก็ใช ้รูปดวง
พระหฤทยันัน้เพือ่สร้างแรงบนัดาลใจในชวีติเช่นกนั

อุดมศานต์รายเดือนค่อย ๆ ปรับรูปโฉม 
อย ่างเนียนนวลสุขุม ท ่านผู ้อ ่ านคงเห็นการ
เปลี่ยนแปลงบ้างไม่มากก็น้อย ที่ส�าคัญที่สุดคือ 
การเก็บรายละเอียดของทุกหน้าอย่างซื่อสัตย์
และเห็นคุณค่าของผู ้อ ่าน จากทุกจิ๊กซอว์ของ
กระบวนการการท�างาน ฉบับนี้ขอน�าท่านพบกับ 
เรื่ อ งร าวของปู ชนียบุคคลอีกท ่ านหนึ่ ง ของ 
พระศาสนจักรไทย ภราดามาร์ตนิ ประทปี โกมลมาศ  
การประชุมอย่างต่อเนื่องของการขับเคลื่อนวิถี
ชุมชนวัดที่ขานรับงานของสหพันธ์สภาพระสังฆราช 
แห่งเอเชยี อาซปิา คร้ังนีจ้ดัทีป่ระเทศไทย คอลัมนสิต์ 
แวะเวียนมาเล่าเรื่องดี ๆ น่าสนใจเช่นเคย มากไป
กว่านัน้ ผมเชือ่ว่า จะสร้างแรงบนัดาลใจ และปลุกเร้า 
ความเชื่อให้เติบโต

เย็นลมที่ปะทะใบหน ้ าในช ่วงฤดูกาล
เปลี่ยนแปลง ขอให้ฤดูใจคงมั่นและไม่แปรเปลี่ยน
ผัน เรายังมีความหวังในเส้นทางก้าวเดิน

บรรณาธิการบริหาร
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9
วันที่ 9 พฤศจิกายน

วันเพื่อนอุดมสาร ครั้งที่ 12

อาสนวิหารอัสสัมชัญ 

/ โรงเรียนอัสสัมชัญ

ปฏิทิน
เดือนพฤศจิกายน

1

23
17

11
วันที่ 1 พฤศจิกายน

วันที่ 23 พฤศจิกายน

วันที่ 11 พฤศจิกายน
ฉลองอายุครบ 80 ปี  

ภราดามาร์ติน ประทีป โกมลมาศ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

สุวรรณภูมิ

วันที่ 17 พฤศจิกายน

วันที่ 24 พฤศจิกายน

วันที่ 28 พฤศจิกายน

ปิดปีแห่งความเชื่อ  
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
ที่วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี  
ที่วัดแม่พระฟาติมา  
บ้านนาคำา อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี 
สังฆมณฑลอุดรธานี  
ที่อาสนวิหารพระมารดา
นิจจานุเคราะห์ จ.อุดรธานี 

24
วันที่ 11-16 พฤศจิกายน

ประชุมสหพันธ์สภา 
พระสังฆราชแห่งเอเชีย  
(FABC-OSC) ครั้งที่ 18  
ที่ประเทศกัมพูชา หัวข้อ 
“50 Years After  
‘Inter Mirifica’: Asian 
Communication  
Challenges”

11-16

28

วันที่ 8 พฤศจิกายน
50 ปีโรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ

8

สมโภชพระเยซูเจ้า
กษัตริย์แห่งสากล
จักรวาล 

ปิดปีแห่งความเชื่อ  
แขวงศรีราชา  

สังฆมณฑลจันทบุรี 

อบรมสื่อศึกษา 
โรงเรียนโยนออฟอาร์ค

16
21

วันที่ 16 พฤศจิกายน

วันที่ 21 พฤศจิกายน

อบรมสื่อศึกษา  

โรงเรียนนารีวิทยา

พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชน 

ดีเด่น ที่โรงแรมโอเรียนเต็ล 

สมโภชนักบุญทั้งหลาย วันเพื่อนอุดมสาร
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6 ปฏิทินคาทอลิก
8 พระวาจาเป็นดังประทีปส่องทาง 
14 360 องศา กับบราเดอร์มาร์ติน
26 สกู๊ป อาซิปา (AsIPA) เสริมพลังวิถีชุมชนวัด

ชีวิตคริสตชน
30 ระหว่างเดือน 
32 วันละก้าวกับพระเยซู
34 ข้างธรรมาสน์ 
37 ท่วงท�านองแห่งรัก
38 สื่อศึกษา
40 บัญญัติศัพท์
41 บทความเตือนใจตนเอง
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 
คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี

อาทิตย์เทศกาลธรรมดาสัปดาห์ที่ 31  
(สมโภชนักบุญทั้งหลาย)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2013 

มัทธิว 5:1-12ก

ค�านิยามของค�าว่า “ความสุข”

ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา และเป็น
สิง่ทีอ่ยูใ่นความนกึคิดของคนเราตลอดเวลา ความ
สุขเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่เป็นเหมือนบ่อน�้าพุ
ที่ผุดขึ้นจากส่วนลึกของจิตใจของเรามนุษย์ บาง
คนมีความสุขได้จากเรื่องง่ายๆ ในเหตุการณ์ชีวิต
ประจ�าวัน ในขณะท่ีบางคนกลับมองหาความสุข 
ไม่เจอ ทั้งนี้ ท้ังนั้นขึ้นอยู ่กับความพึงพอใจที ่
แตกต่างกัน ดังนั้น ความสุขจึงไม่มีค�านิยามที่
ตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ชีวิตแต่ละคน
เองที่ท�าให้นิยามนั้นหลากหลาย

อ่านพระวาจา “ความสุขแท้ 8 ประการ”

เมื่อเราได้อ่านพระวาจาตอนนี้ โดยส่วนตัว
รู้สึกขัดใจ หรือเกิดค�าถามมากมายกับส่ิงที่พระ
เยซเูจ้าตรสัสอน เพราะถ้าใช้มาตราวดัความสุขของ
มนุษย์โลก ค�าสอนของพระองค์ดูเหมือนว่าจะเกิด
ความขัดแย้ง และช่างเป็นไปไม่ได้เสียจริง แต่ถ้า
เราได้ลองอ่านพระวาจาอย่างพินิจพิเคราะห์ จะพบ
ว่าค�าสอนของพระองค์สะท้อนสถานการณ์ศาสนา 
สังคม การเมือง และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวยิว
สมยันัน้ พระองค์ทรงเสนอแนวทางแห่งความสขุแท้
จากสถานการณ์ท่ีประชาชนประสบความยากล�าบาก 
และถูกกดขี่ข่มเหงจากเพื่อนร่วมชาติด้วยกัน หรือ
จากคนต่างชาติก็ตาม

เป็นไปได้อย่างไร

ความสุขแท้จะเกิดแก่คน 8 ประเภทนี้ได้
อย่างไร กล่าวคือ ผู้มีใจยากจน ผู้เป็นทุกข์โศก
เศร้า ผู้มีใจอ่อนโยน ผู้หิวกระหายความชอบธรรม 
ผู้มีใจเมตตา ผู้มีใจบริสุทธิ์ ผู้สร้างสันติ และผู้ถูก

เบยีดเบยีนข่มเหงเพราะความชอบธรรม เมือ่เราได้
ฟังค�าสอนของพระเยซเูจ้า เราจะมคีวามรูส้กึว่าแทบ
จะเป็นไปไม่ได้เลย แต่เมื่อเราได้เข้าใจสถานการณ์
ของชาวยวิ และข่าวสารทีพ่ระเยซเูจ้าตรสักบัเราแล้ว 
เราจะพบว่าความสุขแท้นั้นหาใช่เรื่องภายนอก แต่
กลับเกิดขึ้นจากภายใน คือ จิตใจของเรา เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน มิใช่อดีต หรือต้องรออนาคต และเกิด
ขึน้เฉพาะผูท้ีค่วามหวังของเขาอยูท่ีพ่ระเจ้าแต่เพยีง
ผู้เดียวเท่านั้น พูดง่ายๆ คือ เราไม่สามารถมีชีวิต
อยู่ได้เลยโดยปราศจากพระองค์ ผู้ที่มีความรู้สึก
นกึคดิ และด�าเนนิชวีติอยูภ่ายใต้ประสบการณ์แบบ
นี้เท่านั้นจึงจะพบความสุขแท้

อ่านพระวาจา อ่านชีวิต

ความสุขแท้จึงเกิดขึ้นได้กับทุกๆคน โดย
เฉพาะคนที่ความหวังทั้งหมดอยู่กับพระเจ้า ไม่
ว่าจะเป็นคนร�่ารวย หรือคนยากจนก็ตาม ยิ่งใน
สถานการณ์ของชาวยิว ผู้ที่ยากจน และถูกกดขี่
ข่มเหงกม็มีาก ผมจงึอยากขอแบ่งปันประสบการณ์ 
สั้นๆ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์เมื่อ
วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา มีคนถามกันว่า 
ประเทศนี้ เป ็นประเทศคาทอลิกแต่ท�าไมเกิด 
ภัยพิบัติบ่อย พระเจ้าลงโทษพวกเขาหรือ 

จากค�าถาม และจากการได้อ่านพระวาจา
ตอนน้ี ผมกลับมีความคิดเห็นที่ต่าง เพราะเท่าที่
สังเกต และได้คุยกับสัตบุรุษหลายคนที่นี่ เขากลับ
เตม็เป่ียมไปด้วยความเชือ่ ความหวัง และความรกั 
ในพระเจ้ามากขึ้น เพราะเขาไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น 
กับพวกเขาในอนาคต ในวินาทีที่แผ่นดินไหว  
พวกเขาหนตีาย โบสถ์ และบ้านเรอืนถกูท�าลายไม่มี 
ทีอ่ยู ่แต่พวกเขากลบัเชือ่ว่าพระเจ้าปกป้องคุม้ครอง
ดูแลพวกเขาเสมอ

จากค�าสอนเรื่องความสุขแท้ 8 ประการ แม้
ผมจะไม่ได้อธิบายลงรายละเอียด ซึ่งต้องใช้หลาย
หน้ากระดาษทีเดียว แต่ผมเชื่อแน่ว่า บทสรุปของ
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บัญญัติ (หนังสือ 5 เล่มแรกของพระคัมภีร์เดิม) 
พวกเขาไม่เชื่อเรื่องการเป็นขึ้นจากตายหรือการรับ
บ�าเหน็จรางวัล หรือการรับโทษหลังความตาย สิ่ง
หนึ่งที่พวกเขาเน้นมากคือ ความมีอิสระเสรีภาพ

โดยปกติ บ่อยๆ ครั้ง พระเยซูผู้มักจะ 
ต�าหนิพวกฟาริสี และสอนเราว่าให้เราเชื่อในสิ่งที ่
พวกเขาสอน แต่อย่าเลียนแบบการกระท�าของ 
พวกเขา เพราะพวกเขาสอน แต่ไม่ท�า พระวาจา
ในวันนี้ พระเยซูกลับเห็นไปในทางเดียวกันกับ 
ชาวฟาริสีที่เชื่อในเรื่องการกลับคืนชีพของบรรดา 
ผู้ตาย ในขณะที่ชาวสะดูสี หัวชนฝา ไม่ยอมเชื่อ
ในเรื่องนี้ มองว่าเป็นเรื่องเหลวไหล เพราะพวกเขา
เน้นชีวิตในโลกปัจจุบันนี้เพียงเท่านั้น 

ชาวสะดูสี ผู้หัวหมอ หัวกฎหมาย

ชาวสะดูสี ซึ่งพวกเขาบางคนร่วมมือกับ
ชาวฟาริสีเพื่อที่จะก�าจัดพระเยซูเจ้า ได้ใช้เรื่องเล่า
ตามประเพณีของชาวยิวในการสืบทอดสกุลของ
ครอบครัว เมื่อพี่ชายคนโตตายไปโดยไม่มีบุตร 
แล้วทกุคนกร็บัภรรยาของพีช่ายเป็นภรรยาของตน
แต่กไ็ม่มบีตุรเช่นกนั แล้วสดุท้ายเมือ่วนักลบัคนืชพี 
หญิงนี้จะเป็นภรรยาของใคร พวกเขาต้องการให้
พระเยซูจนมุม แต่ไม่เป็นเช่นนั้น พระองค์ได้ใช้
วิธีการตอบแบบมนุษย์ ด้วยการยกข้อความพระ
คมัภร์ีในพนัธสญัญาเดมิโดยกล่าวถงึโมเสสว่าท่าน
ยืนยันแล้วว่าผู้ตายจะกลับคืนชีพในข้อความเรื่อง
พุ่มไม้ เมื่อพูดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า เป็นพระเจ้า
ของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของ 
ยาโคบ พระองค์มิใช่พระเจ้าของผู้ตาย แต่เป็น
พระเจ้าของผู ้เป็น เพราะทุกคนมีชีวิตอยู ่เพื่อ
พระองค์ (ลก 20:37-38) 

พระเยซูเจ้าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการ
ตรัสสอนถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์
เอง

ความสุขแท้ 8 ประการนั้นเกิดขึ้นกับบุคคลที่มี
จิตใจแสวงหา และเชื่อวางใจในพระเจ้าเท่านั้น แม้
เขาจะผ่านสถานการณ์ยากล�าบากเท่านั้นก็ตาม เขา
ก็สามารถพบความสุขแท้ได้เสมอ

อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2013 

ข่าวดี ลูกา 20:27-38

 เรื่องราวเกี่ยวกับการสนทนาในตอนนี้
เรื่อง “การกลับคืนชีพ” ค่อนข้างท่ีจะเข้าใจยาก 
หากไม่มพีระเยซเูจ้ามาให้ความกระจ่างกบัเรา ก่อน
จะร�าพึงพระวาจาไปพร้อมๆกัน ให้เรามาดูว่าฟาริสี  
และสะดูสีแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น

ฟาริสี และสะดูสี สองกลุ่มใหญ่ๆ ผู้มีอิทธิพล
ในสังคมยิว

ฟาริสีเป็นกลุ่มผู้น�าทางศาสนาของชาวยิว ที่
มีบทบาทส�าคัญในปาเลสไตน์ เกิดขึ้นจากกลุ่มคน
ทีม่คีวามตัง้ใจแน่วแน่ทีจ่ะประพฤตติามกฎบญัญัติ
ทุกข้อ ที่ปรากฏในธรรมบัญญัติของโมเสส พวก 
ฟาริสีมีความเชื่อในเรื่องต่างๆ ที่ไม่ได้บันทึกใน
หมวดธรรมบัญญัติ (หนังสือ 5 เล่มแรกของ 
พระคมัภีร์เดิม) เช่น การเป็นขึน้จากตาย วิญญาณ 
ทูตสวรรค์ (กจ 23:6-8) ในสมัยพระคัมภีร์ใหม่
ผู้น�าทางศาสนาของยิวจะแบ่งออกเป็น 2 พรรค
ใหญ่ๆ พรรคที่มีจ�านวนสมาชิกมากกว่าคือ พรรค
ฟาริสี อีกพรรคหนึ่งคือพรรคสะดูสี

สะดูสี ส่วนใหญ่เป็นผู้น�าทางการเมืองและ
มีอิทธิพลในสภายิว ตระกูลมหาปุโรหิตล้วนอยู่ใน
พรรคสะดูสี เป็นกลุ่มที่มีความส�าคัญมากในช่วง 
ปี 200 ก่อน ค.ศ. จนถึงปี ค.ศ. 70 กลุ่มนี้จะตั้ง
ตนเป็นศตัรกูบัพระเยซ ูพวกเขาปฏเิสธค�าสอนและ
การปฏบัิติทุกอย่าง ท่ีไม่ได้บันทึกไว้ในหมวดธรรม
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พระเยซูเป็นแบบอย่างของผู้มีปรีชาญาณ  
สัง่สอนแบบอาจารย์ผูมี้อ�านาจแท้ พระองค์ทรงตอบ
ชาวสะดูสีด้วยข้อความจากพระคัมภีร์ ตามเหตุ 
ตามผล ไม่ได้ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ เพื่อยืนยันให้
พวกเขาเข้าใจในเรื่องการกลับคืนชีพ ขอบคุณชาว
สะดสูที�าให้เราได้เข้าใจเกีย่วกบัเรือ่งการกลบัคนืชพี
ว่ามีจริง เพราะพระเยซูเจ้าเป็นผู้ยืนยันเอง ท�าให้
พระศาสนจักรได้รักษาข้อความเชื่อนี้ไว้ และถือว่า
ค�าสอนเรื่องการกลับคืนชีพนั้นเป็นการประกาศ
ยืนยันความเชื่อที่ส�าคัญที่สุดในคริสตศาสนา

การตอบค�าถาม และการอธบิายอย่างชดัเจน
ของพระเยซูเจ้านี้เองเป็นการประกาศถึงการกลับ
คืนชีพของพระองค์เองเช่นกันว่าพระองค์จะเป็น
บุคคลแรกที่กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย เพื่อผู้ที่
มีความเชื่อในพระองค์จะมีส่วนในการกลับคืนชีพ
นั้นด้วย ในพิธีกรรมของพระศาสนจักรนั้นชัดเจน
มาก โดยเฉพาะในพิธีบูชาขอบพระคุณที่เน้นพระ
วาจา และศีลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งล้วนมีจุดศูนย์กลางอยู่
ที่การประกาศความเชื่อในรหัสธรรมปัสกาเพียง
เท่าน้ัน คือ พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์ พระ 
ครสิตเจ้าได้ทรงกลบัคนืพระชนมชพี พระครสิตเจ้า
จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง 

อ่านพระวาจา อ่านชีวิต

ย้อนมองมนุษย์ในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะ
สังคมไทยของเรา แทบไม่ต่างอะไรจากสมัยพระ
เยซู เพราะหลายๆคนด�าเนินชีวิตราวกับว่าโลกนี้
เท่านั้นที่เป็นจริง ส่วนโลกหน้านั้นไม่มีจริง การจะ
หาความสุข ความสนุกนั้นมีเพียงบนโลกนี้เท่านั้น 
ไม่มีเป้าหมายอะไรในชีวิตหลังความตาย แต่
ส�าหรับคริสตชน เราเชื่อว่าการด�าเนินชีวิตบนโลก
นี้เป็นเพียงการจาริกแสวงบุญเพื่อก้าวไปสู่บ้านแท้
ถาวร คือชีวิตนิรันดรที่พระเจ้าทรงสัญญา และจัด
เตรียมไว้ส�าหรับผู้ที่เชื่อ หวัง และรักพระองค์ผ่าน
ทางเพือ่นพีน้่องบนโลกนี ้เราจะเป็นประจกัษ์พยาน

ได้อย่างไรแก่ผู้ที่ไม่เชื่อในเรื่องการกลับคืนชีพ เรา 
จะเป็นมโนธรรมส�าหรบัสงัคมได้อย่างไรว่าการท�าดี
นัน้ย่อมได้ด ีและส่งผลด ีคอื ชวิีตนรินัดร ครสิต- 
ชนจึงต้องเป็นแบบอย่างในการด�าเนนิชวิีตอย่างผูม้ี
เป้าหมายในชีวิต คือ การกลับคืนชีพ ไม่ใช่มีชีวิต
ให้ผ่านไปวันๆ

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2013 

ข่าวดี ลูกา 21:5-19

ข่าวดีของพระเจ้าในตอนดังกล่าวนี้อาจอ่าน 
แล้วเข้าใจยากสักนิดหนึ่ง เพราะเต็มไปด้วย 
เรือ่งราวหลายเรือ่งราวประกอบกนั ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง 
พระวิหาร สงคราม การกล่าวอ้างเป็นพระเมสสยิาห์  
การแตกแยกระหว่างชนชาติ หรือแม้แต ่ใน
ครอบครัว และเรื่องการเบียดเบียน หากเรามอง 
จิ๊กซอว์ทีละชิ้นเราก็อาจไม่รู ้ว ่าเป ็นภาพอะไร  
หากเราได้เห็นภาพทั้งภาพก่อนก็ท�าให้ง ่ายขึ้น 
ที่จะต่อจิ๊กซอว์นั้นให้ส�าเร็จได้

จิ๊กซอว์ที่ต้องต่อให้ครบ

การร�าพึงพระวาจาในตอนนี้เช่นเดียวกัน 
ภาพรวมของข่าวดี คือ การที่พระเยซูเจ้าก�าลัง
เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อท�าตามพระประสงค์
เพื่อให้แผนการไถ่กู้มนุษยชาติให้ส�าเร็จไปตามค�า
ท�านายของบรรดาประกาศกในพันธสัญญาเดิม 
และที่ส�าคัญตามพระสัญญาของพระเจ้าที่ได้ให้ไว้
แก่บรรพบุรุษของชาวยิว ก่อนหน้านี้พระองค์ทรง
ตรัสท�านายถึงการรับทรมาน สิ้นพระชนม์ และ
การกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ถึงสามครั้ง 
จนท�าให้อัครสาวก สานุศิษย์ และประชาชนหลาย
คนงุนงงกบัสิง่ทีพ่ระองค์ตรสัว่าหมายถงึอะไร พวก
เขายังเชื่ออย่างสนิทใจว่าการเข้ากรุงเยรูซาเล็มของ
พระองค์ในครั้งนี้คงไม่ต่างอะไรกับครั้งที่โมเสส
กลับจากลี้ภัยไปเข้าเฝ้าฟาโรห์อีกครั้งหนึ่งเพื่อน�า
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ชนชาติอิสราเอลให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสของ
ชาวอียิปต์ซึ่งนานนับร้อยปี 

พระเยซูเจ้ากล่าวถึงการที่ผู้ติดตามพระองค์
จะถูกเบียดเบียน พระวิหารจะถูกท�าลาย และ
สงครามที่จะเกิดขึ้น ในขณะที่ก�าลังเสด็จเข้ากรุง
เยรูซาเล็ม แน่นอนที่กลุ ่มชนผู ้ติดตามจะคาด
เดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเม่ือพระองค์เสด็จเข้ากรุง
เยรูซาเล็มอย่างเปิดเผย พวกเขาก�าลังจะเป็นอิสระ
จากการเป็นอาณานิคมของชาวโรมันอย่างแน่นอน 
ทั้งๆที่พระเยซูเจ้าค่อยๆ เปิดเผยถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น
หลายครั้งแล้วก็ตาม ดูเหมือนว่าสานุศิษย์ และ
ผู้ติดตามพระองค์หลายๆคนยังคงมีความเข้าใจที่
ผิดถึงจุดประสงค์การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของ
พระองค์

ค�าท�านายของพระเยซู เจ ้ าผู ้ เปรียบดัง 
ประกาศกผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งได้สะท้อนถึงการ
เบียดเบียนคร้ังยิ่งใหญ่ท่ีจะเกิดขึ้นกับคริสตชน 
การที่พระวิหาร และชนชาติของพวกเขาจะถูก
ท�าลายเช่นเดียวกัน ผู้ติดตามพระองค์ซึ่งมีความ
คิดในเรื่องวันของพระเจ้า นั่นคือ วันที่พระเจ้า
จะท�าลายล้างความชั่วบาปไปจากแผ่นดินคงต้องมี
เรือ่งสงครามแน่นอน แต่พวกเขาคงคดิไม่ถงึว่าพระ
วิหาร และชนชาตอิันเปน็ที่รกัหวงแหนของพวกเขา
จะถูกท�าลาย พระเยซูเจ้าทรงกล่าวท�านายสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นจริงล่วงหน้า 

ท่านท้ังหลายจะเป็นทีเ่กลยีดชงัของทกุคนเพราะ
นามของเรา (ลก 21:17)

พระเยซูเจ้าตรัสเรื่องนี้ล่วงหน้าว่า “ท่าน 
ทั้งหลายจะเป็นท่ีเกลียดชังของทุกคนเพราะนาม
ของเรา” แม้บรรดาสานุศิษย์ยังไม่ค่อยเข้าใจก็ตาม 
แต่พวกเขาก็พอรู้ว่าพระอาจารย์ไม่เป็นที่พอใจของ
บรรดาฟาริสี และสะดูสีสักเท่าไรนัก คนเหล่านี้
จ้องจับผิด และคอยที่จะจับกุมพระองค์ทุกขณะ 
การเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้าในครั้งนี้

จึงท�าให้บรรดาศิษย์ม่ันใจอย่างผิดๆ ว่าพระองค์
จะต้องท�าสิ่งยิ่งใหญ่แก่ชนชาติแน่นอน 

ค�าที่พระเยซู เจ ้าตรัสนั้นได ้ เกิดขึ้นจริง 
ภายหลังที่บรรดาอัครสาวก สานุศิษย์ได้ทยอยกัน 
ถูกเบียดเบียน จับกุม ทรมานจนถึงความตาย  
ไม่ว่าจะเป็นสเตเฟน นักบุญยากอบอัครสาวก  
เปโตร บรรดาอัครสาวก และเปาโล อาศัยเลือด 
ของพวกเขาท�าให้พระศาสนจักรเติบโตขึ้น และ
จ�านวนผู้เชื่อในพระเยซูเจ้าก็ทวีขึ้น 

แต่เส้นผมบนศีรษะของท่านจะไม่เสียไปแม้แต่
เส้นเดียว ด้วยการยืนหยัดมั่นคงท่านจะรักษา
ชีวิตของท่านไว้ได้ (ลก 21:18-19)

ด้วยพระวาจาตอนนี้เองที่บรรดาศิษย์ระลึก 
หลังจากที่พระเยซูเจ้าได้กลับคืนพระชนมชีพ พวก
เขาได้รับพลัง ความกล้าหาญ และการน�าจากพระ
จิตเจ้าในการเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าต่อหน้าทุกๆ
คนอย่างไม่เกรงกลัว เพราะพวกเขามีค�าค�า้ประกัน
แล้วว่าแม้แต่เส้นผมของพวกเขาสักเส้นเดียวจะ 
ไม่เสียไป นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่พ้น
จากความตาย แต่หมายถึงว่าพวกเขาจะรักษาชีวิต
นิรันดรที่พระองค์ทรงสัญญาแก่ผู้ที่เชื่อ และยืน
หยัดจนถึงที่สุดต่างหาก 

อ่านพระวาจา อ่านชีวิต

ย้อนมองชวิีตของเราเช่นกนั การเบยีดเบยีน
ในยุคปัจจุบันนั้นมาในรูปแบบของความสะดวก
สบาย อ�านาจ เกียรติ และเงินตรา เดี๋ยวนี้ใครๆก็
อยากสบายด้วยกันทั้งนั้นจึงหลงลืมพระวาจา หรือ
บ้างก็ไม่ใส่ใจเพราะเพียงคิดถึงโลกนี้เท่านั้น ผู้ที่
ด�าเนนิชวิีตตามค�าสอนของพระเยซเูจ้าเท่านัน้ทีต้่อง
ทวนกระแสของโลก ที่ใดมีความเกลียดชัง และ
ความอยตุธิรรม ให้น�าความรกั และความยตุธิรรม
ไป อย่างไรก็ตาม ค�าสัญญาของมนุษย์เป็นเหมือน
ลม แต่สัญญาของพระเจ้ามั่งคงดั่งขุนเขา 
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สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล 
(วันกระแสเรียก)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2013 

ข่าวดี ลูกา 23:35-43

พระเยซเูจ้ากษัตริย์แห่งสากลโลก กษัตรย์ิที่
แตกต่างจากกษัตริย์ทั้งหลาย

อาทิตย ์นี้ เป ็นสัปดาห์สุดท้ายในปฏิทิน
พิธีกรรม อาทิตย์หน้าจะเข้าสู่เทศกาลเตรียมรับ
เสด็จพระคริสตเจ้า หัวข้อหลักของข่าวดีในวันนี้
พูดถึง “กษัตริย์” แต่บรรยากาศนั้นดูไม่น่าอภิรมย์
นกั เพราะการพดูถงึกษัตริย์ควรจะพดูถงึพระราชวงั 
บัลลังก์ ข้าทาสบริวารรับใช้ ชีวิตที่หรูหราฟุ้งเฟ้อ 
และสะดวกสบาย ภาพเหล่านั้นไม่มีให้เห็นในพระ
วาจาตอนนีเ้ลย แต่กลับเป็นฉากท่ีเต็มไปด้วยคราบ
เลอืด ความรุนแรง และการสาปแช่ง เพราะกางเขน
ถือว่าเป็นการลงโทษแบบชาวโรมันที่ลงโทษผู้ร้าย
คดีร้ายแรง แถมป้ายที่ติดอยู่เหนือศีรษะของพระ
เยซูเจ้ายังบ่งชัดว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ของชาวยิว 
แต่เป็นกษัตริย์ในลักษณะที่แตกต่างกับกษัตริย์
ทั่วไปอย่างสิ้นเชิง

ประจักษ์พยานรู้เห็น

ผูท้ีผ่่านไปมาต่างเป็นประจกัษ์พยานรูเ้ห็นถงึ
การรับทรมาน และความตายของพระองค์ หลาย
ต่อหลายคนอาจได้ติดตามพระองค์ตั้งแต่ภารกิจ
เปิดเผย เมื่อพระองค์ทรงรับศีลล้างจากยอห์นผู้ท�า
พิธีล้าง ณ แม่น�้าจอร์แดน หลายคนอาจเป็นคนที่
เคยได้ฟังค�าเทศนาของพระองค์ในที่ต่างๆ ได้เห็น
อัจรรย์จากการรักษาคนเจ็บไข้ในหลายๆท่ี บาง
คนอาจเป็นคนท่ีได้รับการรักษาจากพระองค์ด้วย
ซ�้า พวกเขาคงรู้ดีว่าผู้ที่ก�าลังถูกตรึงกางเขนนั้น
เป็นอย่างไร เหมาะสมส�าหรับโทษอุจฉกรรจ์แบบ
นี้หรือไม่ 

ถ้อยค�าในข่าวด ีเมือ่เราฟังอย่างพจิารณา ฟัง
ราวกบัว่าค�าสบประมาทพระองค์กลบักลายเป็นการ
ยืนยันว่า “พระองค์ทรงเป็นใคร” ซึ่งพระองค์ได้
เคยถามบรรดาศิษย์ของพระองค์ว่า “ท่านว่าเรา
เป็นใคร” (ลก 9:18,20) วันนี้เราได้เป็นประจักษ์
พยานชัดเจนว่าพระองค์หาใช่ผู้ที่มาปลดปล่อยชาว
อสิราเอลจากการเป็นทาสของชาวโรมนั แต่พระองค์
เป็นผู ้ปลดปล่อยชาวอิสราเอลจากการเป็นทาส
ของบาปซึ่งมีพลังน�าไปสู่ความตายตลอดนิรันดร 
ต่างหาก พระเยซูจึงเป็นกษัตริย์แห่งกษัตริย์ 
ทั้งหลายที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร พระองค์ไม่ได้
มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้ แต่มาเพื่อรับใช้ และมอบตน
เป็นสินไถ่บาปทุกคน 

การผจญล่อลวงเกิดขึ้นกับเราทุกคนจวบจน
วินาทีสุดท้าย

มารไม่มีบารมีไม่เกิด เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นทอง
แท้ย่อมต้องผ่านไฟเป็นธรรมดา ถ้าท้อเป็นเพียง
ถ่าน ถ้าผ่านจึงเป็นเพชร เพชรผ่านความร้อน 
ไม่ต�า่กว่า ห้าพนัองศาฟาเรนไฮต์ ได้รบัความกดดัน
มากกว่า 1 ล้านปอนด์ต่อตารางนิ้ว ด้วยระยะเวลา
อันยาวนานจนกระทั่งกลายเป็นเพชร เพชรที่เป็น
เครื่องประดับอันงดงาม ล�้าค่า พร้อมๆกับเป็นของ
ที่มีความแข็งที่สุดในโลก

เมื่อเรามองชีวิตพระเยซูเจ้าตั้งแต่ยังอยู่ใน
ครรภ์มารดาก็ถูกตามล่าจนต้องลี้ภัยไปอยู่ประเทศ
อียิปต์ซักระยะ เมื่อถึงช่วงชีวิตเปิดเผย เริ่มด้วย
ด้วยการถูกมารประจญในถิ่นทุรกันดารถึง 40 วัน 
และตลอดภารกจิอันเปิดเผยกมี็การผจญล่อล่วงให้
พระองค์ท�าตามน�้าใจตัวเองมากกว่าน�้าพระทัยของ
พระบิดาอยู่บ่อยครั้ง การผจญยังไม่สิ้นสุด ไม่เว้น
แม้แต่ช่วงสุดท้ายของชีวิต ในขณะที่พระองค์ถูก
ตรึงอยู่บนกางเขน การประจญเช่นนี้จะเกิดกับเรา
ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน
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เราทุกคนล้วนมีส่วนในความตายของพระองค์
เราอาจมีอารมณ์ร่วม และไม่พอใจว่าท�าไม

ผู้บริสุทธิ์ ท�าดีมาทั้งชีวิตกลับต้องมาจบชีวิตแบบนี้ 
ด้วยเครื่องทรมานร้ายกาจ เหมือนผู้ร้ายอุกฉกรรจ์ 
แต่แท้ที่จริง เราทุกคนต่างมีส่วนร่วมในความตาย
ของพระองค์ทั้งสิ้น เพราะเราทุกคนเป็นคนบาป 
ไม่มีใครที่ไม่เคยท�าบาป ดังนั้น พระเยซูเจ้า ผู้
เป็นดั่งลูกแกะบริสุทธิ์ที่ถวายเป็นเครื่องบูชาของ
พระเจ้า ทรงรับแบกบาปทั้งหมดของเราเป็นค่าไถ่
แทนบาปผดิของคนท้ังมวล พระองค์ผูเ้ป็นกษตัรย์ิ
แห่งกษัตริย์ทั้งหลาย บัลลังก์ของพระองค์ คือ ไม้
กางเขน และมงกุฎของพระองค์ คือ มงกุฎหนาม 
เกียรติและอ�านาจของพระองค์ คือ ความรัก และ
การให้อภัยจนวินาทีสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะคืน
ลมหายใจสุดท้ายแก่พระบิดา

โจรผู้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
โจรสองคนทีส่มควรแก่โทษตรงึกางเขน คน

หนึ่งกลับด่ากราด และพูดจาถากถางพระเยซูเจ้า
ว่า ถ้าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ หรือกษัตริย์
แท้จริงก็ให้ช่วยตัวเองเสียก่อน พระองค์กลับนิ่ง
เฉยกับค�าพูดของเขา ส่วนโจรอีกคนหนึ่งได้ส�านึก
ถึงความบาปผิดของตน และใช้ช่วงเวลาสุดท้าย 
กลับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการวอนขอพระ
เมตตาจากพระองค์บนไม้กางเขน พระองค์ตรัส
ตอบว่า “วันนี้ ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์” (ลก 
23:43) 

อ่านพระวาจา อ่านชีวิต
เราแต่ละคนมีโอกาสเท่าเทียมกันเสมอใน

การเตรียมตัวส�าหรับวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งการ 
กลับใจแบบฉบัพลนักอ็าจมีได้เสมอ แต่เราอย่ารอให้ 
เวลานั้น ซึ่งเราอาจไม่ทันได้มีเวลาตระเตรียม 
อย่างดี ดังนั้น ในแต่ละวัน ให้เราจะได้กลับใจ 
ปรับเปลี่ยนความคิด ค�าพูด และการกระท�าของ
เราให้สอดคล้องกบัน�า้พระทยัของพระเจ้าผูท้รงเป็น
องค์ความรัก และพระบิดาผู้พระทัยดี 
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สัมภาษณ์
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช  
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ผมเชื่อว่าตลอดระยะเวลา 80 ปี ภราดา 
มาร์ติน ประทีป โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ได้ท�างานไว้
มากมาย มีประสบการณ์ มีสิ่งที่ฝากไว้ให้กับ 
ลกูหลานและการศึกษาไทย... ขอพาท่านผู้อ่านร่วม
ตดิตาม “360 องศา กบับราเดอร์มาร์ตนิ ความทรงจ�า  
ต�านานการศึกษา และคาทอลิกที่มีชีวิต” 

ชีวิตของบราเดอร์มีหลากหลายแง่มุม โดยเฉพาะ
ด้านการศึกษา บราเดอร์มีผลงานที่โดดเด่น เป็น
นักการศาสนา เป็นผู้น�าพามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ให้มีชื่อเสียง และบราเดอร์เองก็ยังเป็นผู้สนใจงาน
ด้านศลิปะด้วย... บราเดอร์ครบัหลายสิง่หลายอย่าง
ที่เกิดขึ้นมานี้ได้มาจากไหนครับ

  ผมได้มาจากศาสนานี่แหละครับ ศาสนา
คริสต์ คาทอลิก ซึ่งผมเองเมื่อก่อนนี้ก็เกิดมาเป็น
ชาวพุทธ และคุณพ่อของผมก็อยากให้ผมเรียน
โรงเรียนคาทอลิก จึงพาผมมาฝากไว้ที่โรงเรียน
เซนต์คาเบรียล ให้มีที่อยู่ และผมก็อยู่กับคุณย่า 

ตัวคุณพ่อเองในสายตาของผม คุณพ่อเป็นคน
บาป อยู่นอกศาสนา เพราะว่าแต่งงานก็ไม่ถูกต้อง
ตามวิธีการของศาสนา เมื่อคุณพ่อพาผมมาฝากไว้
ให้อยูก่บัคณุย่า คณุย่าพยายามท�าให้ผมท�าตวัเป็น
คาทอลกิ ท่านปลกุผมให้ตืน่ไปวัดแต่เช้า และตอน
กลางคืนคุณย่าก็เอาพระคัมภีร์มาอ่านให้ฟัง พระ
คัมภีร์ที่คุณย่าอ่านให้ฟังนั้นเป็นเรื่องสนุก ผมชอบ
มาก ซึง่ตอนนัน้กไ็ม่รูจ้กัอะไร รูแ้ต่เพยีงว่าเป็นเรือ่ง
สนุก และจากการที่คุณย่าได้อ่านพระคัมภีร์ให้ฟัง 
จากผลการฟังคุณย่าอ่านพระคัมภีร์นีเ้องท�าให้ผมมี 
ความเชี่ยวชาญด้านการตอบพระคัมภีร์ เวลาที่ผม
เรียนหนังสือที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล บราเดอร์
มักจะเอารูปภาพพระคัมภีร์มาให้ดู และท่านจะ
อ่านพระคัมภีร์ แล้วอธิบายให้ฟัง และผมมักจะ
แย่งเพื่อนตอบ เพื่อจะอวดว่ารู้ดีกว่า ซึ่งก็ท�าเช่นนี้
มาเรือ่ยๆ จนกระทัง่ผมเองอยากรบัศลีอย่างคนอ่ืน
เขาบ้าง แต่ผมก็รู้ตัวว่า เรายังไม่ได้ล้างบาป ตอน
นั้นอายุ 15 ปีแล้ว ผมก็บอกกับบราเดอร์ว่า ผม
ไม่เรียนค�าสอนกับบราเดอร์หรอก เรียนแล้วไม่ได้
อะไรขึ้นมา ผมก็เลยไปหาซิสเตอร์ที่คอนแวนต์ ที่
เดก็นกัเรยีนสมยันัน้ชอบเรยีกว่า “ครลูสิ” ซสิเตอร์
อาลีส  สุจิตรานันท์ (มารีอา ประพันธ์) ท่านบอก
ผมว่า หนอูยากรบัศลี มาได้เลย ครจูะสอนให้ ผม
กไ็ปเรยีนค�าสอนกบัซสิเตอร์แทบทกุวัน เพือ่เตรยีม
ตัวจะได้รู้จักศาสนา ได้รับศีลล้างบาป และสุดท้าย
ผมกไ็ด้รบัศลีล้างบาป วนันัน้เป็นวนัทีด่ใีจมากทีส่ดุ 
เพราะว่าไม่เคยรู้ว่า ศีลล้างบาปนั้นจะท�าให้เรามี
ความสุข เป็นลูกของพระเจ้าแบบนี้

360 องศา กับบราเดอร์มาร์ติน  
ความทรงจำา ตำานานการศึกษา และคาทอลิกที่มีชีวิต

ภราดามาร์ติน ประทีป โกมลมาศ
อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

อดีตนายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
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นั่นแสดงว่า สิ่งที่บราเดอร์ได้ท�างานต่างๆ จน
ประสบความส�าเร็จ เป็นท่ียอมรับนับหน้าถือตา 
ในปัจจุบันนี้ก็เพราะศาสนานั่นเองใช่ไหมครับ

มาจากศาสนา เพราะเมื่อผมรับศีลแล้ว ต่อ
ไปเวลามาเรียนค�าสอน ผมก็มักจะแย่งเพื่อนตอบ
ค�าถามในวิชาค�าสอน เพราะอยากอวดเพื่อนๆ ว่า  
รูด้กีว่าเขา และหลังจากเรียนจนขึน้ ม.8 แล้ว บราเดอร์ 
มาชวนให้เข้าคณะเซนต์คาเบรียล ผมก็ยินดีไป 
และเพราะครูลิสเคยบอกผมว่าเป็นพระสงฆ์ไม่ได้  
เพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้เป็นคริสตัง ผมก็บอกว่า  
“ไม่เป็นไรหรอก รับใช้พระได้กพ็อแล้ว” ผมตดัสนิ
ใจมาบวชกเ็พือ่ให้คณุพ่อคณุแม่ได้กลบัใจ แล้วผม
ก็ไปบวช ไปเรียนหนังสือต่อไป สุดท้ายผมก็ไปอยู่
ที่อินเดีย เตรียมตัวเป็นนักบวช

บราเดอร์ครับ การที่ตัดสินใจมาเป็นบราเดอร์  
ก็เพื่อจะให้คุณพ่อคุณแม่ได้กลับใจ แต่เวลาที ่
บราเดอร์ตัดสินใจแบบนี้ได้รับอิทธิพลทางความ
เชื่อจากตรงไหนครับ หรือจากใครเป็นพิเศษไหม  
ในการที่จะมาเป็นคาทอลิก

มาจากวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน 
เพราะว่าเช้าขึน้มา ซึง่ตอนนัน้ผมยงัไม่ได้รบัศลีล้าง
บาป แต่ทุกๆ เช้าคุณย่าก็ปลุกให้ตื่นไปเข้าวัดตอน 
6 โมง ซึ่งเวลา 05.30 น. ผมต้องรีบตื่นแล้ว ท�า
เป็นนิสัยจนกระทั่งบางวันก็ไปวัดก่อนเวลา ไปนั่ง
รอมาสเตอร์แสวง ซึ่งเป็นคนงานวัด เขาจะมาเปิด
ประตูวัด ผมก็จะไปช่วยเขาเปิดหน้าต่าง ท�าอย่าง
นีแ้ทบทุกวัน จนชาวบ้านที่ไปวัดทุกวันเขาจ�าผมได้ 
บอกว่า “ไอ้หนูคนนี้ช่วยวัดเสมอ” เพราะฉะนั้น
เวลาทีเ่ราไปบวชพวกเขาจงึสญัญาว่า จะสวดให้เรา

มาจนถึงวันนี้บราเดอร์มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย 
กลายเป็นทีรู่จ้กั เป็นทีย่อมรบั บราเดอร์มีความคิด
อย่างไร มันช่วยเสริมชีวิตนักบวชอย่างไร

มนัช่วยเสรมิ เพราะว่ามนัท�าให้เราประพฤติ
ตนอยู่ในกรอบ เป็นตัวอย่างที่ดี เพราะเมื่อมาเป็น
บราเดอร์มาเข้าคณะที่ต้องสอนหนังสือนี้ ก็ต้องให้
ความรู้แก่เด็ก ความรู้ที่ได้มานั้น ต้องมุมานะเล่า
เรียนไปจนประสบความส�าเร็จ
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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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บราเดอร์ท�างานมามากมายเคยท้อบ้างไหม 
จะว่าเคยท้อก็อาจเป็นไปได้ แต่ยิ่งท�ายิ่ง

สนุก รู้สึกสนุก เพราะว่าได้ร่วมมือกับพระเจ้าสร้าง
อะไรสักอย่างหนึ่ง ได้ท�าสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญให้ 
ทุกคนรู้จักพระองค์ ก็ไม่ย่นย่อท้อเพียงแต่ว่า คิด
ทุกวันนะ หรือว่าอาจจะเป็นจุดนี้เองที่ท�าให้มุมานะ 
คอืผมคดิว่าคณุพ่อยงัไม่ได้กลบัใจ เพราะฉะนัน้เรา
ต้องสวดมากขึ้น และตั้งใจเรียนมากขึ้น เพราะว่า
คุณพ่อเป็นข้าราชการ ท่านก็ทิ้งวัด แต่ผมมาทราบ
ทีหลังว่า ถึงแม้คุณพ่อจะทิ้งวัดก็จริง แต่กระเป๋า
ของคุณพ่อมักจะมีลูกประค�าเก็บไว้ และคุณพ่อ
ทราบว่าผมอยูก่บัคณุย่าผมกไ็ด้ไปวดั ไปช่วยมิสซา
เกอืบทกุวนั แม้ตอนนัน้ยงัไม่ได้รับศีลล้างบาปกจ็รงิ 
แต่ว่าท�าตนเหมือนคนท�างานวดั จนกระทัง่วันทีค่น
ท�างานวัดเขาไปเป็นทหาร ผมดีใจที่ได้มีโอกาสจัด
พระแท่น ได้ตบแต่งพระแท่น ได้จัดเสื้อพระสงฆ์  
และเตรียมตัวก่อนร่วมมิสซา ช่วยซิสเตอร์ท�า  
ไม่เคยท้อใจ เพราะมันเป็นชีวิตที่สนุก ท�าแล้วก็
ชอบที่จะท�าอย่างนั้น

อยากฟังเร่ืองทัศนคติของบราเดอร์บ้าง? อีก
ไม่นานเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีงานวิจัย 
บางชิ้น บอกว่า การศึกษาไทยตกต�า่ สู้เขาไม่ได้ 
ตรงนี้บราเดอร์ในฐานะที่เป็นนักการศึกษาและ 
ได้รับการยอมรับทุกแวดวงอยู่แล้ว บราเดอร์มี
ความคิดอย่างไรกับการศึกษาไทยในปัจจุบัน

เรื่องนี้จะพูดเข้าตัวเองก็ได้คือ เขาประกาศ
กันมาว่า การศึกษาไทยได้อันดับที่ 8 ซึ่งผมก็ไม่
ค่อยเชือ่ คนไทยเรยีนเก่ง แต่คนเรยีนเก่งและเรยีน
ดีๆ มันมีน้อย เพราะฉะนั้น ผมเองเนื่องจากมาอยู่
ที่สภาการศึกษาคาทอลิกฯ นี้ ก็มีโอกาสไปประชุม
ต่างประเทศเยอะ เป็นต้นไปประชมุท่ีองค์การยเูนส
โก ผมทราบดีว่า องค์การยเูนสโกเป็นองค์การทีใ่ห้
ค�าตอบเรือ่งการศกึษา และทกุประเทศทัว่โลก โดย
กระทรวงศึกษาธิการ ต้องฟังปรัชญาและนโยบาย
จากองค์การยูเนสโก 

เมื่อผมเป็นเลขาธิการของสภาการศึกษา
คาทอลิกฯ ผมก็ได้ไปประชุมต่างประเทศ โดย
เฉพาะไปประชุมที่องค์การยูเนสโก ที่ปารีส เมื่อปี  
ค.ศ. 1971 เป็นปีที่ส�าคัญมากเพราะทางองค์การ
ยูเนสโก ประกาศค�าแถลงการณ์ และในฐานะที่
เราเป็นตัวแทนของคาทอลิกนี้ ท�าให้ผมมีโอกาส
ได้เข้าในประชุมนั้น ซึ่งเป็นที่ประชุมนานาชาต ิ
ทัง้โลก และเพราะเราเป็นคาทอลกิเราจงึได้รบัโอกาส 
นี้ ในหนังสือนั้นได้พูดถึงเรื่องการปฏิรูปการศึกษา 
ของโลกใหม่หมด โดยเน้นในเรื่องของการเรียน
เพื่อชีวิต เราได้อะไรหลายๆ อย่างมากมาย และ
น�ามาแบ่งปันกับคาทอลิก และเวลาประชุมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ เราก็มีไอเดียไปเสนอเขา 
ต่อมาทางองค์การยูเนสโกประกาศใหม่ถึงเสาหลัก 
4 ประการทางการศึกษาที่ส�าคัญ คือ เรียนเพื่อรู้ 
(Learn to know) เรียนเพื่อท�าให้เป็น (Learn 
to do) เรียนเพื่อมีชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยสันติ 
(Learn together) และเรียนเพื่อชีวิต (Learn 
to be) ความคิดหรือไอเดียเหล่านี้ได้มาแล้ว 
และก็มาเผยแพร่ที่เมืองไทย ทางรัฐบาลไทยก็ส่ง
ผู้แทนไปประชุมที่ยูเนสโก ที่นั่นเองผมก็สังเกตว่า 
ฝ่ายรัฐบาลเขารู ้สึกแปลกใจที่เห็นผมอยู ่ที่นั่น  
ภายหลังเขาจึงทราบว่า ฝ่ายคาทอลิกนั้นมีโอกาส
อยู่ทั่ว เช่น องค์การสภาผู้ปกครองและครูของโลก 
เราก็เข้าไปอยู่ด้วย

เพราะฉะนัน้ จากองค์การยเูนสโก ในจติใจ
ผมรู้ว่าอะไรเป็นอะไร หรือที่ว่าเมืองไทยจะเรียน
สู้เขาไม่ได้ ก็อาจจะเป็นความจริงในแง่ที่ว่า เด็ก
นักเรียนที่เรียนเก่งเรียนดีนั้นมีน้อย และเด็กไทย
เราเด๋ียวนี้เริ่มขี้เกียจไม่ขวนขวายที่จะเรียนเรื่อง
วิทยาศาสตร์ เรื่องคณิตศาสตร์ เรื่องภาษา เด็ก
ไม่ขวนขวาย จึงสู้เพื่อนบ้านในบางแห่งไม่ได้ แต่
ว่าโดยทั่วไปแล้วเราสู้ได้ ถ้ารัฐบาลตั้งงบประมาณ 
พอเพียง และรัฐบาลมีครูที่พร้อมที่จะสั่งสอน 

ตัวอย่างเช่นที่สิงคโปร์เมื่อ 10 ปีก่อน ตอน
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ทีค่อมพวิเตอร์เริม่เข้ามาใหม่ๆ วงการสอน Digital 
Library เริ่มการสอนอย่างนั้น ซึ่งครูของเขานั้น 
เขาประกาศเลยว่า ภายในปีนี้ทุกคนที่เป็นครู ทั้ง
ครปูระถมและครูมัธยมต้องใช้คอมพวิเตอร์เป็นให้
หมด และผมก็ติดตามว่า ที่สิงคโปร์ประกาศอย่าง
นั้นแล้วท�าได้จริงไหม ผมก็ไปดู และเห็นว่าเป็น
จริง จริงอย่างไรผมถามคุณครูว่า เขาตั้งกฎเกณฑ์
เอาไว้อย่างนั้น และเราต้องหาที่เรียนคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งเขาก็มีให้อยู่แล้ว ต้องเรียนเองปฏิบัติเอง และ

เอาไปใช้ที่โรงเรียน ครูท�าอย่างนี้ทุกคนทั่วสิงคโปร์
พร้อมกันหมด

ค�าว่าท่ัวสิงคโปร์ มันท�าให้เรานึกถึงตัวเอง 
เราเสียเปรียบ เพราะเรามีไม่ครบ เรามีแต่คนบาง
กลุ่มที่มีโอกาสและเข้าถึง มีอีกหลายกลุ่มเข้าไม่ถึง 
เพราะฉะนั้นเราจะว่าที่เราแพ้เขา เราก็แพ้เขาตรง
นี้ เนื่องจากการเมืองเข้าไปสู่การศึกษามากมาย 
ท�าให้เกิดปัญหา ผมกับฝ่ายคาทอลิกของเรา เรา
ต้องไม่ยอม เราต้องมุมานะที่จะให้การศึกษาอย่าง
ถูกต้องต่อไป ท�าให้ฝ่ายคาทอลิกเราได้ลงมือ
ศึกษา เช่น เรื่องที่เราต้องเน้นเรื่องอัตลักษณ์การ
ศึกษาของคาทอลิก เป็นต้น และของเราไม่ต้องมี
อะไรมากมาย เมื่อพูดถึงอัตลักษณ์การศึกษาของ
คาทอลิก เราก็ดูจากเอกสารของสังคายนาวาติกัน
ที่ 2 ในถ้อยแถลงที่ส�าคัญมาก ที่มีชื่อว่าการศึกษา
คาทอลิก (Gravissimum Educationis) มี
นิยามให้หมด และในนิยามนี้มีตอนหนึ่งที่พวกเรา

รู้สึกแปลกใจมาก ก่อนหน้าสังคายนาวาติกันที่ 2 
นี้ เราไม่พูดถึงเรื่องนี้ แต่พอประกาศแถลงการณ์
ข้อนี้ของปี ค.ศ. 1965 เรารู้สึกได้ทันทีว่า การ
ศึกษาที่จะให้แก่เยาวชนเรียนนั้น ต้องเน้นเรื่อง
อิสรภาพและเสรีภาพส่วนบุคคล มิฉะนั้นจะไม่ใช่
เป็นการศึกษาที่แท้จริง อันนี้ไม่เคยมีใครในเมือง
ไทยประกาศอย่างนี้ แต่พระศาสนจักรคาทอลิก
ได้ประกาศ เพราะพระศาสนจักรได้เข้าถึงองค์การ 
ยเูนสโก ประกาศออกมาชดัเจน การศึกษาต้องเน้น
เรื่องนี้ อิสรภาพและเสรีภาพส่วนบุคคล โรงเรียน
เป็นแหล่งแพร่ธรรม โรงเรียนเป็นแหล่งที่ให้ความ
สว่างแก่เด็ก

สภาการศึกษาคาทอลกิฯ บราเดอร์เป็นผูร้เิริม่ก่อตัง้ 
จนถึงปัจจุบัน ค�าว่า “อัตลักษณ์” ก็ดี หรือค�าว่า 
“จุดยืน” ก็ดี บราเดอร์มีค�าแนะน�าอย่างไร เราจะ
ไปในทศิทางใด หรอืจะเสนอแนะสิง่ไหนเป็นพเิศษ
เกี่ยวกับการศึกษาคาทอลิกในปัจจุบัน 

ถกูต้องมาก ในปีสองปีนีเ้อง ฝ่ายอัตลกัษณ์
ของคาทอลกิเราได้เน้นเรือ่งอัตลกัษณ์อย่างถงึพรกิ
ถึงขิง เพราะว่าสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 11 

การศึกษาที่จะให้แก่เยาวชนเรียนนั้น 
ต้องเน้นเรื่องอิสรภาพ 
และเสรีภาพส่วนบุคคล  

มิฉะนั้นจะไม่ใช่เป็นการศึกษาที่แท้จริง 
อันนี้ไม่เคยมีใครในเมืองไทย 

ประกาศอย่างนี้ แต่พระศาสนจักร
คาทอลิกได้ประกาศ
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ตรสัว่าการศกึษาต้องมีเป้าหมายท่ีเน้นเร่ืองจดุหมาย
ปลายชีวิต เป็นเป้าหมาย คือ คนเราเกิดมาท�าไม? 
มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร? ตายแล้วไปไหน? คาทอลิก
ต้องทราบ เพราะฉะนั้น เราต้องเขียนจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษา พระสมณกฤษฎีกาท่ีสังคายนา
วาติกัน ที่ 2 ประกาศยิ่งแน่ชัดขึ้นว่าการศึกษา
ต้องให้เด็กมีอิสรภาพในการเลือก พระศาสนจักร 
ไม่เคยประกาศอย่างนีม้าก่อน แต่ยคุใหม่นี ้เหมอืน
พระศาสนจักรจะรู้ว่าต้องเตรียมตัวให้เยาวชน จึง
จะเป็นการศึกษาส�าหรับมนุษย์ที่สมบูรณ์

การศกึษาคาทอลิก ได้รับการยอมรับในมุมหนึง่ ใน
ด้านตรงข้ามอกีฐานะหนึง่กถ็กูมองว่า เป็นโรงเรยีน
ของชนชั้นกลาง หรูหรา ในขณะที่จริงๆ แล้วเรา
ท�างานด้านการศึกษา และเราก็ให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วย อยากทราบว่าบราเดอร์
มองเรื่องนี้อย่างไร?

ตัง้แต่มีพระสันตะปาปาองค์ใหม่ คือ สมเดจ็
พระสนัตะปาปาฟรังซสิ ทรงได้รับเลอืกให้เป็นพระ
สันตะปาปา พระองค์มีท่าทีที่เปลี่ยนไปจากองค์
ก่อนๆ พระองค์ทรงเน้นเร่ืองของการช่วยเหลือ
คนยากจนให้รู้จักการศึกษาที่ถูกต้อง และทรงขอ

ให้คณะนักบวชช่วยสอน ช่วยท�างานเพื่อคนยาก
คนจน ความจรงิโรงเรยีนคาทอลกิมีจดุหมายนี ้คือ 
ช่วยเหลือคนยากคนจน แต่ในทางปฏิบัติอาจจะมี
เสียงพูดกันมากว่าแท้จริงคาทอลิกไม่ได้ช่วย ก็น่า 
เสียดาย เพราะที่คาทอลิกท�าเพื่อคนยากคนจนนั้น  
ท�าให้คาทอลกิมหีน้ามตีา ส�าคญัเพราะว่า จดุมุง่หมาย 
ของการศึกษาคาทอลิกก็เพื่อสอนคนตามหลักค
ริสตธรรม และมุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้  
รับแสงสว่างจากพระธรรมได้เห็นความจริงข้อนี้

นักเรียนคาทอลิกกับเพื่อนนักเรียนที่
ไม่ใช่คาทอลิกจะต้องใช้ความเป็นมิตร 

ใช้ความเป็นเพื่อนนี้ ปรึกษาหารือ 
ด้วยกัน และด้วยวิธีการนี้จะท�าให้เขา
ทั้งสองนั้นได้ใช้ความเป็นเพื่อนก่อให้
เกิดสติปัญญา อันนี้นักวิทยาศาสตร์

และนักจิตวิทยาได้บอกชัดเจนว่า
ปัญญาของวัยหนุ่มสาวสองคน  

ถ้าคุยกัน คบกันบ่อยๆ ในบรรยากาศ
ของโรงเรียน ของสถานศึกษา ไม่ช้า
จะบรรลุถึงความมีวุฒิภาวะทั้งสอง
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นักเรียนคาทอลิกกับเพื่อนนักเรียนท่ีไม่ใช่
คาทอลิกจะต้องใช้ความเป็นมิตร ใช้ความเป็น
เพื่อนนี้ ปรึกษาหารือด้วยกัน และด้วยวิธีการนี้จะ
ท�าให้เขาทั้งสองนั้นได้ใช้ความเป็นเพื่อนก่อให้เกิด
สตปัิญญา อนันีน้กัวทิยาศาสตร์และนกัจติวทิยาได้
บอกชดัเจนว่าปัญญาของวยัหนุม่สาวสองคน ถ้าคยุ
กัน คบกันบ่อยๆ ในบรรยากาศของโรงเรียน ของ
สถานศึกษา ไม่ช้าจะบรรลุถึงความมีวุฒิภาวะท้ัง
สอง และฝ่ายคาทอลิกที่คิดวิธีการนี้ คือ คาทอลิก
คยุกนักบัคนทีไ่ม่ใช่คาทอลิก แลกเปล่ียนความคดิ
เห็นด้านปัญญาต่อกัน ก็จะช่วยให้เขาบรรลุถึงวุฒิ
ภาวะทางศีลธรรม

ผมจ�าได้ว่า ตอนอยู่โรงเรียนในสมัยช่วงชั้น 
ม.6-7-8 เรากช็อบเถยีงกนัในเรือ่งศาสนา เราเถยีง
กันไปเถียงกันมา เราก็ไม่ทะเลาะกัน แต่มีเพื่อน
คาทอลกิทีม่าช่วยผมเถยีง จนวนัหนึง่เรากท้็ากนัว่า 
“ถ้าใครไม่รู้เรื่องนี้จริงต้องยอมเปลี่ยนศาสนา” แต่
พวกเราก็อดใจไว้ เพราะเป็นเพื่อนกันดีกว่า 

ในวัย 80 ปีของบราเดอร์ บราเดอร์ยังท�างาน  
ไปร่วมประชุม และยังมีข้อคิดที่ดีๆ แก่พวกเรา  
บราเดอร์คิดอย่างไรกับการทุ่มเทนี้

บ่อยครั้งคิดว่า เราควรจากโลกนี้ไป แต่คิด
อีกทีหนึ่ง มันเหมือนเป็นการท้าทายพระเจ้า มัน
คงจะเป็นเพราะว่า เรายินดีมีชีวิตต่อไป เพื่อสิริ
มงคลของพระองค์ เพราะฉะนั้นเราต้องสู้ และถ้า
ถงึเวลาจะต้องจากโลกนีไ้ป ให้เราไปด้วยความยนิดี 
ผมเองรอดจากความตายมา 5 ครั้งแล้ว บางทีก็
รู้สึกแปลกใจว่า ท�าไมผมพูดอย่างนี้ เพราะว่าใน
ชีวิตที่อยู่นี้ โอกาสที่จะจากโลกนี้มันเกิดขึ้นกับตัว
ผมถึง 5 ครั้ง ผมจ�าได้ว่า ผมคิดอยู่เสมอว่า ด้วย
พระเมตตาของพระเจ้านี้ ที่ท�าให้ผมรอดชีวิตมาได้
ถึง 5 ครั้งแล้ว เพราะฉะนั้นอายุ 80 ปี นี้ พอจะ
ถึงเวลาจากโลกนี้ก็ยินดีไปพบพระองค์

บราเดอร์คิดว่า สิ่งท่ีท�ามาตลอดท้ังชีวิตนี้ ถ้าเรา
มองโลกในเชิงได้ไป ให้มา อะไรเป็นการตอบแทน
ที่บราเดอร์ได้รับครับ?
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ผมมานึกแปลกใจมาก ที่พระวรสารโดย
นักบุญมัทธิว ได้บอกชัดเจนว่า อัครสาวกเปโตร 
ถามพระเยซูเจ้าว่า แล้วพวกเราจะได้อะไรเป็นการ
ตอบแทน พระองค์ตรัสตอบว่า เจ้าจะได้ชีวิต
นรินัดรในโลกหน้า และผลตอบแทนร้อยเท่าทวคีณู
ในโลกนี้ (เทียบ มธ 19:29) คุณพ่อคุณแม่ของผม
ไม่ใช่คนร�่ารวย แต่พอมาเป็นนักบวช สิ่งตอบแทน
เรื่องเงินทอง ข้าวของ มันมาเอง รู้สึกแปลกใจ
ว่าร้อยเท่าทวีคูณได้ในโลกนี้ เพราะฉะนั้นต้อง
ขอบคณุพระทีใ่ห้ผมไม่มคีวามล�าบากเลย เพราะว่า
พระองค์ให้ผมแล้วในโลกนี้และให้เดี๋ยวนี้

บราเดอร์ครับ 80 ปี กบัชวีติท่ีผ่านมา ขอให้บราเดอร์ 
ช่วยฝากข้อคิดกับผู้อ่านครับ 

80 ปี เป็นชีวิตที่ยาวนานพอสมควร แต่
ว่าเมื่อเรามองย้อนหลังไป เราจะเห็นว่า เราได้พบ
การประจญล่อลวง เราได้พบความล�าบากในชีวิต 
แต่ถ้าเราอดทนและสู้ต่อไป พระองค์จะเป็นรางวัล

ให้เราเอง ฉะนั้นผมเองได้สู้เสมอ ไม่ยอมแพ้ มา
จากค�าขวัญในหนังสือและสมุดที่เราใช้ตอนเรียน
อยู่ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล LABOR OMNIA 
VINCIT คือ “ความวิริยะ อุตสาหะ เอาชนะ 
ทุกอย่าง” 

เด็กรุ่นปัจจุบันไม่เข้าใจสิ่งนี้ ที่เขาว่ากันว่า  
เราเรียนแพ้ในประเทศอาเซียนแทบทั้งหมด ถ้าเรา
ขวนขวายเราจะชนะ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
เราชนะหมด เราต้องมุมานะ ไม่ยอมแพ้ ถ้าเอาชนะ
อย่างนี้ ออกแรงอย่างนี้ เราจะเหนือคนอื่นเขา  
แต่เราไม่ได้เรยีนเพือ่เหนอืคนอืน่ เราเรยีนเพือ่จะได้
รู้จัก รัก และปรนนิบัติพระเจ้า เราเรียนเพื่อสิ่งนี้ 
เพื่อความรู้ และปรัชญาลึกซึ้งของศาสนา

ผมเชื่อว่าตลอดระยะเวลาที่เราได้คุยกับ
ภราดามาร์ติน ประทีป โกมลมาศ เราก็ได้ข้อคิด 
และสิ่งดีๆ มากมาย เป็นข้อคิดที่ไม่ได้เป็นแค่
ปรัชญาในการด�าเนินชีวิต แต่บราเดอร์ได้พิสูจน์
ด้วยชีวิตของบราเดอร์เอง 
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Scoop 
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช  

สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแห่งประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการอาซิปา (AsIPA) 
ระดับนานาชาติครั้งที่ 3 หัวข้อ “สร้างความยั่งยืน
ให้ชุมชนคริสตชนย่อยและเสริมสร้างประสบการณ์ 
เชิงพนัธกจิ” (Sustaining SCCs and deepening 
the experience of mission) โดยส�านักงานเพื่อ
ฆราวาสและครอบครัว (Desk of Office of Laity 
and Family) ของสหพนัธ์สภาพระสงัฆราชแห่งเอเชยี 
ร่วมกบัคณะท�างาน วถิชีมุชนวดัของพระศาสนจกัรไทย 
(BEC National Team of Thailand) ระหว่าง
วันที่ 7-12 ตุลาคม 2013 ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน 
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมในเวทีเป็น 
พระสงัฆราช พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส ทัง้สิน้ 78 
คน จาก 11 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ปากีสถาน 
อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย พม่า เวียดนาม 
ศรีลังกา ไต้หวัน และประเทศไทย

คุณพ่ออาเธอร์ จากประเทศอินเดีย เป็นทีม 
ผู้จัด ให้สัมภาษณ์ว่าการอบรมอาซิปาครั้งที่ 3 ซึ่งครั้ง
ท่ี 2 ก็จัดในประเทศไทย ครั้งน้ีมีผู้แทนเข้าประชุม
จาก 11 ประเทศ จ�านวน 78 คน มีทั้งพระสังฆราช  
พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส พระศาสนจักร 
ท้องถิน่ส่งผูแ้ทนเข้าร่วมประชมุจ�านวนมากทีส่ดุ รู้สกึว่า 
กลุ ่มคริสตชนย่อยท�างานได้ดีส�าหรับประเทศไทย  
การอบรมครัง้นีจ้ะช่วยการเสรมิสร้างกลุม่ครสิตชนย่อย 
ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

การอบรมเร่ิมด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน ทุกคนต่างมีประสบการณ์ในการท�างาน
มาคนละหลายปี จากน้ันเราจะด�าเนินการสร้างความ

อาซิปา 
(AsIPA) 
เสริมพลัง
วิถีชุมชนวัด

ตระหนัก คือสร้างความเข้าใจให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับ
พระศาสนจักร ท�าให้ทราบว่าเหตุใดพวกเขาจึงต้องมา
ประชุมกันในครั้งนี้ คือพวกเขาต้องฟื้นฟูชีวิตคริสต-
ชน ทกุคนต้องเข้าใจว่าตนเองต้องมบีทบาทอย่างไรใน
พระศาสนจักร และต้องเดินไปในทิศทางใด จะต้อง
วางแผนช่วยพระศาสนจกัรอย่างไร การอบรมครัง้นีจ้ะ
ช่วยให้พวกเขามีความเข้าใจ และท�าให้ทุกคนเข้ามามี
ส่วนร่วม เราต้องเรียนรู้ถึงค�าสอนด้านสังคมของพระ
ศาสนจักร บัญญัติแห่งความรักเป็นต้นต่อคนยากไร้ 
และเราต้องมีการเปลี่ยนแปลง ต้องเปลี่ยนโครงสร้าง
ของการพัฒนา หลีกเลี่ยงการเอารัดเอาเปรียบ ต้อง
เคารพสิทธิมนุษยชน ต้องให้ความนับถือต่อศักด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย์ 

นอกนั้นเราจะให้การอบรมผู้น�าให้รู้จักด�าเนิน
การประชุม ในการสื่อสาร ในการรายงาน และที่
ส�าคัญที่สุดคือต้องติดตามพระคริสตเจ้า ด�าเนินชีวิต
อย่างมีคุณค่า ฟื้นฟูชีวิตตนเอง และเป็นดุจพระเยซู
อีกองค์หนึ่ง ซึ่งเราจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันในการ
สร้างชีวิตฝ่ายจิต

ทวีปเอเชียบางประเทศมีคริสตชนจ�านวน
มาก บางประเทศก็มีน้อย แต่วิธีของอาซิปาสามารถ
น�าไปใช้ได้ทุกประเทศเพ่ือฟื้นฟูชีวิตคริสตชน อาศัย
กิจกรรมแห่งความรัก และอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง 
คริสตชนจะต้องน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตทั้งส่วนตัว 
ภายในครอบครวั ชมุชน และสงัคม การฟ้ืนฟดูงักล่าว
มไิด้หมายถงึแต่การสวดภาวนา แต่หมายถงึการลงมอื
ปฏิบัติด้วย ต้องด�าเนินชีวิตแบบคริสตชนที่มีศรัทธา 
ในทุกระดับ การประชุมใหญ่สามัญของอาซิปาจะมี
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ทุกๆ 3 ปี ครั้งต่อไปคิดว่าจะจัดขึ้นในประเทศไทย 
ขณะนี้ก�าลังด�าเนินการในรายละเอียดอยู่

ผมรู ้สึกชื่นชอบและชื่นชมประเทศไทยใน
หลายด้าน นับเป็นครั้งท่ี 8 แล้วท่ีมีโอกาสเดินทาง
มาประเทศไทย และทุกครั้งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ 
BEC ผมรู้สึกว่าคริสตชนมีความสนใจในประเด็นนี้ 
ตอนท่ีไปเย่ียมชุมชนคริสตชนต่างๆ รู้สึกว่าผู้ที่ร่วม
โครงการมีความสนใจมาก เขาให้การต้อนรับและให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี และผมก็มีความยินดีที่ได้มี
ส่วนร่วมในการอบรม เรื่อง BEC

ภราดาทินรัตน์ คมกฤส กล่าวว่า การประชุม
ครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ต่อเนื่องจาก 2 
ครั้งที่แล้ว แต่ละปีเราจะจัดอบรมประมาณ 1 อาทิตย์ 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 และ 2011 แต่ปีที่แล้วบังเอิญมี
สมัชชาของอาซิปา เราจึงเลื่อนมาเป็นปีนี้ มาเป็นครั้งที่ 
3 และหลักสูตรที่ว่านี้ก็ครบ 3 ครั้ง ครบวงจร บาง
ประเทศเขาก็เสียดายที่ไม่สามารถมาร่วมได้ ซึ่งทีม 
วิทยากรเองบางทีก็ไปถึงประเทศนั้นเลยไปจัดกัน 
ต่างหาก เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว และจะได้ครบ
หลักสูตรที่ได้ก�าหนดไว้

ครั้งนี้ เราร่วมจัดกับเขา ในฐานะที่เขาขอใช้
สถานที่ และเพื่อความสะดวกด้วยเขาจึงใช้เมืองไทย
ของเรา ซึ่งจริงๆ เมื่อปี 2010 เขาก็มาจัดที่พัทยา ซึ่ง
กเ็ป็นครัง้แรก และคร้ังทีส่องจัดทีอ่นิโดนเีซีย และครัง้
ท่ีสามได้ยินว่าจะไปจัดที่ประเทศอื่นแต่ก็ขลุกขลักบ้าง 
จึงมาจัดในเมืองไทย ก็สะดวก

เป็นที่น่าเสียดายที่หลายคนได้มาครั้งที่หนึ่ง 
แต่ไม่ได้มาในครั้งที่สอง หรือว่าคนที่มาทั้งครั้งที่หนึ่ง
และครั้งที่สองแล้ว แต่ครั้งที่สามนี้อาจจะติดบ้าง แต่
ยิ่งไปกว่านั้นจากเวียดนาม เขาไม่เคยมาเลยทั้งครั้งที่
หนึ่งและครั้งที่สอง แต่คราวนี้เขาสนใจมาก เราก็เชิญ
เป็นเขามาพิเศษเขาก็มาร่วมในครั้งที่สาม แต่เราจะให้
เขาได้ 100% คงเป็นไปไม่ได้ 

ส�าหรับคร้ังนี้เท่าที่ผมสังเกตผู้ที่มาร่วมนั้นให้
ความสนใจมาก ซึ่งเราก็มีโปรแกรมที่ค่อนข้างจะหนัก 
แม้กระทั่งภาคค�่าทานอาหารเสร็จแล้วเราก็ยังมีต่อ แต่
ผมก็รู้สึกว่าผู้เข้าร่วมให้ความร่วมมือเต็มที่ เขาทุ่มเท
เต็มที่เราก็เตรียมให้เขาอย่างเต็มที่ด้วย 

ผมถอืว่าเป็นโอกาสทีด่ด้ีวย ทีท่มีงานวถิชีมุชน
วัดในประเทศไทยของเราได้มาท�างานด้านนี้ เพราะ
ว่าอีก 2 ปี ข้างหน้า คือ ค.ศ. 2015 นั้น AsIPA 
จะมาจัดสมัชชาในอาเซียน ครั้งที่ 7 ซึ่งจะมาจัดใน
ประเทศไทยของเราอีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นเรียกว่า
เป็นการเตรยีม เป็นการฝึกทมีงานของเราไปในตวัด้วย

ทีจ่รงิแล้วอาซปิาเกดิและเตบิโตในประเทศไทย
ตั้งแต่แรกเลยก็ว่าได้ ในการอบรมหลายครั้งที่มีมา
แล้ว เป็นต้น สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้เริ่มมา
ตั้งแต่สมัยพระคุณเจ้าประพนธ์ ชัยเจริญ ได้เริ่มอย่าง 
แข็งขัน ผมก็รู้สึกเสียดายเพราะเวลาที่ท่านเสียไป ก็มี
การซบเซาลงไปบ้าง แต่ก็ยังมีอยู่ หรือทางอัครสังฆ-
มณฑลท่าแร่-หนองแสง นัน้ กไ็ด้ด�าเนนิการอย่างเตม็
รูปแบบ เรียกว่า ครบสูตรเลยก็ว่าได้ มีทุกวัด เป็น
ปีที่ 7 แล้ว ดังนั้นจึงมีหลายสังฆมณฑลที่เริ่มสนใจ 
ว่าท�าไมที่อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ ท�าได้ ซึ่งก็มีการไป
ศึกษา ไปดูงาน ไปสัมผัส ไปดูความเป็นจริงกันที่นั่น  
และกลบัมาดซูว่ิา เราจะเริม่ได้ไหม? ทีส่�าคญัผมว่าการ
เริ่มวิถีชุมชนวัด ก็คือว่า เราจะพยายามให้ฆราวาสได้
เข้ามามีส่วนให้มาก เพราะวิถีชุมชนวัดไม่ใช่อะไรอื่น 
คือ การมีส่วนร่วม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ฆราวาส ตามจิตตารมณ์ของพระศาสนจักรเอง และ
ของสหพนัธ์สภาพระสงัฆราชแห่งเอเชยี (FABC) ด้วย

ช่วงหลังๆ เรายังได้เน้นและท�าความเข้าใจว่า 
“วิถีชุมชนวัดคืออะไร” แต่เราเน้นว่า “จะท�าอย่างไร? 
อันนี้จึงส�าคัญ “เราจะท�าอย่างไร” เพราะถ้าเรารู้แล้ว 
แต่ว่าเราท�าไม่ได้ มันก็ไม่เกิด แต่ถ้าหากว่าเราท�าได้ 
เรามีทักษะ เราก็จะสามารถที่จะไปเริ่มกลุ่มในชุมชน
ของเราได้ ขณะนี้ในประเทศไทยของเรานั้น เราก�าลัง
อยู่ในขั้นเริ่ม เราเริ่มด้วยการมาสัมผัสพระวาจา มาใช้
พระวาจาในชุมชนของเราให้มากขึ้น เป็นหมู่คณะให้
มากขึ้น เป็นชุมชนย่อยและมีการมาแบ่งปันกัน และ
จากสิ่งนี้เองท�าให้เราเกิดความตื่นตัว คนที่มาแบ่งปัน
กันนี้ ก็ได้มาไตร่ตรองพระคัมภีร์ด้วยกัน และเขาก็
จะตื่นตัวทุกอาทิตย์ พระเยซูเจ้าได้เรียกร้องเราให้ท�า
อะไรบางอย่าง ส�าหรับเพื่อนพี่น้องของเรารอบข้างมิใช่
หรือ? และเราจะค่อยๆ เติบโตขึ้นไป นี่คือวิถีชีวิตของ
ชุมชนของเรา
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วิถีชุมชนวัด เราแปลค�านี้มาจากค�าที่เราใช้
ในสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย ว่าวิถีทาง
ใหม่ของการเป็นพระศาสนจักร และพระศาสนจักร
ที่สหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย พูดถึงนี้บอก
ว่า พระศาสนจักรจะต้องถือเสมือนว่า ไม่ว่าจะเป็น
พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช หรือฆราวาส จะต้อง
อยู่ร่วมกันแบบพี่แบบน้อง อันนี้เป็นค�าหลักเลย อยู่
แบบพี่แบบน้อง หมายความว่า เราจะต้องเน้นเรื่อง
นี้ให้มากขึ้น เราจะต้องเน้นเร่ืองความเป็นพี่เป็นน้อง
ของเรา และเราก็สามารถที่จะเรียกได้ว่า เป็นแบบ
อย่างทั่วๆ ไปได้

และในเมื่อพระศาสนจักรเน้นว่า ทุกคนต้องมี
ส่วนร่วมแล้ว หมายความว่า คริสตชนทุกคนสามารถ
จะเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักรในรูปแบบนี้ด้วย
ความตื่นตัว และก่อนที่จะตื่นตัวได้นี้ เราต้องพร้อม 
ซึ่งก็คือ มีความพร้อม และสนใจที่จะรับฟังความ
เคลื่อนไหว เช่น ขณะนี้พระศาสนจักรไทยของเรา
ก�าลังเน้นอะไร เราเน้นเรือ่งนีม้าปีที ่3 ทีเ่น้นเป็นพเิศษ 
ตั้งแต่ปี 2000 ซึ่งจริงๆ แล้ว เราเน้นมา 13 ปีแล้ว 
แต่จะเรียกว่า เราค่อยๆ ไป เมื่อมีความพร้อม เราก็
ค่อยๆ เริ่ม คริสตชนทั่วไป ผมก็คิดว่าถ้าหากเราเริ่ม
ด้วยการสนใจพระวาจาให้มากขึ้น ซ่ึงพระศาสนจักร
ก็ได้ใช้เวลา 3 ปี ในการที่จะส่งเสริม ในปีพระวาจา 
ส่งเสรมิการอ่านพระคมัภร์ี การสนใจพระวาจา รักการ
อ่านพระวาจาให้มากขึ้น อันนี้เป็นสิ่งพื้นฐาน 

โดยส่วนตัวแล้วผมไม่คิดว่าเทคนิคจะส�าคัญ
กว่าจิตตารมณ์ซ่ึงมาจากพระคัมภีร์ คริสตชนเราถ้า
เราปล่อยพระคัมภีร์ ถ้าเรายังไม่เคยสนใจพระคัมภีร์ 
ถ้าเราไม่เคยสัมผัสพระคัมภีร์ เราก็ไม่สามารถเข้าใจ
วิถีชีวิตแบบนี้ได้ อันน้ีเป็นความคิดส่วนตัวจริงๆ 
จากประสบการณ์ที่ผมได้รับผ่านๆ มาเพราะฉะนั้น
ที่ใดอยากจะเริ่มขอให้รักพระคัมภีร์ก่อน สนใจที่จะ
อ่านพระคัมภีร์ และเมื่อเข้ามาแบ่งปันกันจะท�าให้มี
ชีวิตชีวา เพราะว่าคุณแบ่งปันในส่ิงที่พระบอกคุณ 
ให้ท�า ให้เจรญิชวีติ และเมือ่นัน้แหละทีค่ณุได้แบ่งปัน
สิ่งที่มาจากจิตใจของเรานี้ ความเป็นพี่เป็นน้อง และ
ความเชือ่ของเรากจ็ะได้รบัการเสรมิให้เข้มแขง็มากขึน้ 
ผมขอเชิญชวนคริสตชนทุกคน เราก�าลังเน้นเรื่องการ
เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า เมื่อเราเป็นศิษย์เราก็ต้องฟัง
พระองค์ โดยรับฟังจากพระวาจาเท่านั้นเอง

ความหมายของ AsIPA มาจากค�าว่า Asian 
Integra Pastoral Approach กระบวนการอภบิาล
แบบบูรณาการของคริสตชนเอเชียคณะพระสังฆราช
แห่งเอเชีย ได้ประกาศในแถลงการณ์สุดท้ายจากที่
ประชุมสหพันธ์สภาพระ-สังฆราชแห่งเอเชียครั้งที่ 5 
ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ว่า ชุมชนวัดและ
พระศาสนจักรหลังปี ค.ศ. 1990 นี้ ต้องเป็น “พระ
ศาสนจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม” เป็น “ชุมชนวัดที่เป็น
จิตหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนคริสตชนย่อยๆ” พระ
ศาสนจักรที่เป็น “ประจักษ์พยานถึงองค์พระคริสตเจ้า
ผู้กลับคืนพระชนมชีพ” (FABC 5 ข้อ 8)

ประเด็นปัญหาก็คือ จะสนับสนุนวิถีชุมชน
วัด หรือ “วิถีทางใหม่ของการเป็นชุมชนวัด” นี้ได้
อย่างไร ฉะนั้นในปลายปี 1993 โดยการสนับสนุน
ร่วมกันของสองส�านักงานในสหพันธ์สภาพระสังฆราช
แห่งเอเชีย (FABC) คือ ส�านักงานเพ่ือการพัฒนา
มนุษย์ (OHD) และส�านักงานเพื่อกิจการฆราวาส 
(OL) ได้จัดการประชุมปรึกษากันที่กัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย และเสนอให้กระบวนการทางด้าน
อภิบาลสนับสนุน “พระศาสนจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม” 
ในเอเชียว่า AsIPA ซึ่งย่อมาจาก Asian Integral 
Pastoral Approach 

Asian

โครงการนี้ต้องการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของ
สหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชียและช่วยคริสตชน 
เอเชียให้เผชิญชีวิตตามแบบชาวเอเชีย ในแสงสว่าง
แห่งพระวรสาร

Integral

โครงการนีบ้รูณาการให้เกดิความสมดลุในชวีติ 
คริสตชน ระหว่างชีวิต “ฝ่ายจิต” กับชีวิตทางด้าน 
“สังคม” ระหว่างชีวิต “ส่วนบุคคล” กับชีวิต “ชุมชน” 
ระหว่างชวีติ “ผูน้�าทางฐานนัดร” กบั “ผูร่้วมรบัผดิชอบ 
ที่เป็นฆราวาส”

Pastoral
โครงการนี้ มุ ่ ง เน ้นการฝ ึกอบรมฆราวาส  

ในพันธกิจ ด้านงานอภิบาลของพวกเขาในชุมชนวัด 
ในพระศาสนจักร และในสังคมโลก
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Approach

กระบวนการของเอกสารคู่มือชุดต่าง ๆ เหล่า
นีส้ร้างขึน้เพือ่เป็นเครือ่งมอื ท�าให้งานอภบิาลในชมุชน
วัดมี “พระคริสตเจ้า” และ “ชุมชน” เป็นศูนย์กลาง 
นอกจากนั้น ยังเป็นการโน้มน�าสมาชิกที่ร่วมประชุม
กลุ่มให้ค้นหาประสบการณ์ “การเป็นชุมชนวัดในวิถี
ทางใหม่” นี้ด้วยตนเอง

การใช้เอกสารคู่มือ AsIPA

เอกสารคู่มือ AsIPA เรียบเรียงขึ้นส�าหรับ 
ครสิตชน ชายหญิงชาวบ้านท่ัวๆ ไปในระดบัวดั เอกสาร 
เหล่านี้สามารถน�ามาใช้ได้ผลดีที่สุดในชุมชนคริสตชน
ขนาดเล็ก ชุมชนเพื่อนบ้าน สภาภิบาลวัด หรือกลุ่ม
ขนาดเล็กอื่นๆ ในชุมชนวัดก็ได้

เอกสารคู่มือ AsIPA ยังอาจน�ามาใช้ได้กับ
กลุ่มขนาดใหญ่ เช่น ในการสัมมนา หรือในวัด แต่
ต้องรักษา “วิธีการมีส่วนร่วม” อาศัยการท�างานใน
กลุ่มย่อยเป็นส�าคัญ

ลักษณะเด่นของกระบวนการ AsIPA

1. เอกสารคู่มือ AsIPA รับเอา “วิธีการการมี
ส่วนร่วม” มาใช้ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะแสวงหา
และค้นพบ ด้วยตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้

2. เอกสารนี้เรียบเรียงขึ้นมาในลักษณะที่ว่า  
ผู้น�ากลุ่ม (facilitator) อาจน�ามาใช้ได้ด้วยการ 
เตรียมตัวเพียงเล็กน้อย

3. ผู้น�ากลุ่มควรจะปฏิบัติตามเอกสารคู่มือนี้
อย่างเคร่งครัดที่สุดเท่าที่จะท�าได้ และเปิดโอกาสให้ 
ผู้เข้าประชุมมีส่วนร่วมตามที่ระบุไว้ในเอกสาร

4. ผู้น�ากลุ่มจะไม่พึงพอใจกับค�าตอบเพียง
ค�าตอบเดียวต่อประเด็นค�าถามแต่สนับสนุนให้ผู้เข้า
ประชุมแสวงหาค�าตอบให้มากที่สุดเท่าท่ีจะมากได้ 
เทคนิค “แบ่งปันกับคนข้างเคียง” 2-3 คน (Buzz 
groups) จะช่วยให้มีส่วนร่วมได้มากขึ้น

 5. บทเสริม อาจช่วยเพิ่มเติมจากสิ่งที่ผู้เข้า
ร่วมประชมุกลุ่ม ได้ค้นพบแล้วและสรุปประเดน็ส�าคญั

 6. บทสรุป เจตนาเพ่ือใช้เป็น “การให้
ข้อมูล”สหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) 
ได้ด�าเนินงานเพื่อฝึกอบรมฆราวาสและตั้งหน่วยงาน 
AsIPA เพ่ิมเติมในส�านกังานเพ่ือกิจการฆราวาส (OL) 
มีการฝึกอบรมครั้งแรกที่หัวหิน ในปี ค.ศ. 1991 และ
ต่อมาอีกหลายครั้งในประเทศไทยจนถึงปี ค.ศ. 2000 
ขณะนี้ส�านักงานส่งเสริมวิถีชุมชนวัดได้จัดแปลคู่มือ 
ฝึกอบรมต่างๆ เป็นภาษาไทยแลว้ ซึง่สามารถน�าไปใช้
ทัง้ส�าหรบัฝึกอบรมผูน้�า และส�าหรบัวถิชีมุชนวดัทัว่ไป

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ทีมงานจากประเทศไทย
ได้วางแผนร่วมกันโดยมีจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อปรับปรุงกระบวนการประสานงานวิถี
ชมุชนวดัของทมีระดบัประเทศให้เข้มแขง็ยิง่ขึน้ภายใน 
6 เดือน

2. เพือ่ส่งเสรมิและเสรมิสร้างทมีงานของสงัฆ-
มณฑลให้มีผู้น�าและผู้อภิบาลที่กระตือรือร้น อาศัย 
การฝึกอบรมในทุกระดับ เป็นต้นในด้านชีวิตจิต 

3. เพ่ือปลุกจิตส�านึกและประสานงานกับ
สงัฆมณฑล และสภาภบิาลในการส่งเสรมิวถิชีมุชนวดั 
ในลักษณะที่ตอบสนองสภาพแท้จริงของชุมชน โดย
เน้นการส่งเสริมบทบาทฆราวาสเป็นพิเศษ

4. เพื่อส่งเสริมการประสานงานกับแผนกพระ
คัมภีร์และคริสตศาสนธรรมให้มากยิ่งขึ้น ในการ 
ส่งเสริมชุมชนคริสตชนย่อยๆ ของชุมชนวัด

หลังจากการฝึกอบรมทีมวิทยากรได้ประชุม
วางแผนกันต่อไป และในแผนที่ส�าคัญแผนหนึ่งก็คือ 
ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2015 จะมีการประชุมใหญ่ใน
ระดบัเอเชยีทีบ้่านผูห้ว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึง่
พระศาสนจกัรในประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ และผูม้า
ร่วมประชุมจะเข้าไปเยี่ยมเยียนวิถีชุมชนวัดในบริเวณ
ใกล้เคยีงอกีด้วย จงึเป็นโอกาสดทีีว่ถิชีมุชนวดัของเรา
จะได้รับการกระตุ้นและมีผู้สนับสนุนก้าวเดินไปด้วย
กันในระยะเตรียมงานส�าคัญนี ้
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

ความเชื่อของเรา
ทั้งนี้ เพราะชีวิตจิตใจของผู ้คนยุคนี้ 

มักจะเอาใจออกห่างจากวิถีชีวิตหรือหนทาง 
แห่งความเชื่อ เขามักจะหันไปให้ความสนใจ
ต่อสื่อที่คอยเอาใจ ดึงดูดใจ โดยให้น�้าหนัก
ไปในเรื่องวัตถุนิยม ทุนนิยม บริโภคนิยมและ
เสพสุขนิยมต่างๆ ด้วยวิธีการโฆษณาชวนเชื่อ
สารพัดสารเพ

เลยแทนที่จะเชื่อฟังพระเจ้า พยายาม
เข้าใจสัจธรรมและฟังเสียงของมโนธรรม รวม
ทั้งเสียงของผู้ใหญ่หรือเสียงของเพื่อนมนุษย์ 
ผู้หวังดีและมีน�้าใจมอบให้แก่ตน ก็กลับไปท�า
เฉไฉไปในลู่ทางอื่นดังกล่าวข้างต้น

ยิ่งกว่านั้น การที่จะคาดคอยและหวังผล
ให้เห็นอะไรกับหูกับตาอย่างชัดแจ้ง หรือแสดง
เหตผุลทีพ่สิจูน์ได้ในเชงิวทิยาศาสตร์เพยีงเท่านัน้ 
ก็แทบที่จะไม่ได้ข้อสรุปตามที่ตนต้องการ

เพราะชีวิตจิตใจของผู้คนยุคนี้มักจะเอาใจ
ออกห่างจากวิถีชีวิตหรือหนทางแห่ง 
ความเชื่อ เขามักจะหันไปให้ความสนใจต่อ
สื่อที่คอยเอาใจ ดึงดูดใจ โดยให้น�า้หนักไปใน
เรื่องวัตถุนิยม ทุนนิยม บริโภคนิยมและ 
เสพสุขนิยมต่างๆ ด้วยวิธีการ
โฆษณาชวนเชื่อสารพัดสารเพ

พร้อมๆ กับการประกาศเป ิดปีแห ่ง 
ความเชื่อระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2012 
24 พฤศจิกายน 2013 (วันสมโภชพระเยซู
เจ้า กษัตริย์แห่งสากลและจักรวาล) เรายังให้
ความส�าคัญต่อการเปิด “สภาสังคายนาวาติกัน
ที่ 2”(11 ตุลาคม 1962) ครบ 50 ปี และการ 
เปิดตวั “หนังสอืค�าสอนพระศาสนจกัรคาทอลกิ” 
ครบ 20 ปี (11 ตลุาคม 1992) มาแล้วนัน้ ถามว่า
ท้ังสามเรื่องสามเหตุการณ์ในชีวิตแห่งความเชื่อ
ของเราเหล่านี้มีผลหรืออิทธิพลต่อชีวิตปัจจุบัน
ของเรามากน้อยเพียงไร

ความเชื่อกับคนเรายุคนี้ ย่อมเป็นสิ่งที่
ท้าทาย ท้าท�าและจะต้องพยายามท้าตนท�าให้
บรรลุถึงเป้าหมายหรือความสัมฤทธิ์ผลต่อชีวิต
จิตใจทั้งในปัจจุบันวันนี้และชีวิตนิรันดรใน
อนาคต
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เหตุก็เพราะว่า ความเชื่อนั้นเป็นพระคุณ
พิเศษที่เราได้รับมาจากพระเจ้าโดยตรง แล้ว
เราถึงแสดงเจตจ�านงยอมรับ ท�าความเข้าใจ
และเชื่อฟัง แล้วน�ามาพินิจพิจารณาหาทางน�าไป
ประยกุต์หรอืประพฤตปิฏบิตัใินชวีติ เพือ่ให้เป็น
ประจักษ์พยาน จากนั้นจึงน�าผลประสบการณ์
ชวีติความเชือ่นัน้ไปประกาศเผยแผ่ แบ่งปันหรอื
ท�าการสานเสวนากบัพีน้่องต่างศาสนาในลกัษณะ
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ศาสนา 
ต่อกันฉันกัลยาณมิตร

ข้อสังเกตที่น่าใส่ใจเป็นพิเศษ ณ ที่นี้
อีกก็คือ เรามักได้รับความเชื่อจากวิธี “การฟัง
อย่างจริงใจ” และ “การปฏิบัติอย่างจริงจัง” 
ไม่ว่าการฟังพระเจ้าตรัสในใจ พระวาจาจาก 
พระคัมภีร ์ ค�าสอนของพระศาสนจักรและ 
ค�าเทศน์สอนอบรมบ่มเพาะ-ปลูกฝัง-บ�ารุง 
ความเชื่อจากผู้หลักผู้ใหญ่และผู้ให้การอบรม 
ตลอดจนการรู้จักฟังเสียงของพระจิตเจ้าและ
มโนธรรมของตนทีท่�างานในจติใจหรอืในห้วงลกึ
ของจติวญิญาณ เพราะการฟงัที่ดย่ีอมจะน�าไปสู่
วิถีชีวิตที่จะต้องด�าเนินให้เป็นไปอย่างกลมกลืน
และสอดคล้องต้องกัน

ความเชือ่ทีเ่ราได้รบัมาจากพระและด�าเนนิ
ไปด้วยชวีติเช่นนีเ้อง ยงัจะส่งผลเป็นอานสิงส์ไป
ถึงผู้อื่นที่เป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมชายคาครอบครัว
เดียวกัน แล้วเผยแผ่ขยายผลครอบคลุมไป
ถึงชุมชนและสังคมน้อยใหญ่ในโลกกว้างท่ี
เราจะสามารถไปถึงได้ด้วยจิตตารมณ์อภิบาล 
และแพร่ธรรมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสมกับยุค 
ไร้พรมแดนที่เรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์ปัจจุบัน 
ของเรานี่เอง

ด้วยเหตุนี้ ในมุมกลับกัน เราจึงจ�าเป็น
และเร่งด่วนทีจ่ะหาทางใช้ชวีติจติใจคอืตวัเราเอง 

เป็นสื่อ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารนานา
ชนิดแห่งยุค เพื่อปลุกกระแสและเผยแผ่ความ
เชื่อศรัทธาในพระเจ้า พร้อมทั้งปลูกฝังจิตส�านึก
ทางความเชื่อต่อชีวิตอมตะและการด�ารงตน
อยู่ในพระอาณาจักรแห่งความรักและสันติของ
พระองค์ตั้งแต่อยู่ในโลกนี้จนกว่าจะบรรลุถึง
ความรอดแห่งชีวิตนิรันดร์

ก่อนปิดปีแห่งความเชื่อ ถามว่าหลังจาก
ที่เราได้รับการฟื้นฟูชุบชูชีวิตความเชื่อของเรา
ให้สดชื่นและเข้มแข็งขึ้นใหม่แล้ว เราต้ังใจ 
ตั้งปณิธานอย่างเป็นทางการหรือไม่ว ่า เรา
จะสืบทอดอุดมการณ์แห่ง ความเชื่อให้อุดม
สมบูรณ์ด้วยการเป็นประจักษ์ประกาศพยาน
ความเชื่ออย่างไรในวิถีชีวิตของโลกยุคปัจจุบัน
ให้ถึงที่สุดจนถึงวันสุดท้ายปลายชีวิตที่เราจะส่ง
มอบมรดกแห่งความเชือ่นีใ้ห้แก่ลกูหลานจากรุน่
สู่รุ่นสืบสานต่อไป. 

เรามักได้รับความเชื่อจากวิธี 
“การฟังอย่างจริงใจ” และ  
“การปฏิบัติอย่างจริงจัง”  

ไม่ว่าการฟังพระเจ้าตรัสในใจ 
พระวาจาจากพระคัมภีร์  

ค�าสอนของพระศาสนจักรและ 
ค�าเทศน์สอนอบรม 

บ่มเพาะ-ปลูกฝัง-บ�ารุง 
ความเชื่อจากผู้หลักผู้ใหญ่และ 

ผู้ให้การอบรม ตลอดจน 
การรู้จักฟังเสียงของพระจิตเจ้า
และมโนธรรมของตนที่ท�างานใน

จิตใจหรือในห้วงลึกของ 
จิตวิญญาณ
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 • ในพิธีกรรมมิสซา/ศีลมหาสนิท ฉัน
พบพระเจ้าผู ้ทรงกลับคืนชีพ นี่เป็นจุดสุดยอด 
จุดศูนย์รวม จุดก่อเกิดของพระศาสนจักร พระ
ศาสนจักรมอบมิสซา/ศีลมหาสนิท มิสซา/ศีลมหา
สนิท ก่อเกิดพระศาสนจักร

 • บุญราศ ีสมเดจ็พระสนัตะปาปา ยอห์น 
ปอล ที่สอง เรียกพระแม่มารีย์ว่า พระนางเป็น 
สตรีแห่งศีลมหาสนิท (eucharistic woman) 
พระกาย พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ท่ีฉันรับใน
ศีลมหาสนิทมาจากร่างกายของพระนาง พระนาง
เป็นสาวกที่เลิศสุดของพระเยซู ขอพระแม่ได้โปรด
ให้ฉันเตรียมกายและวิญญาณของฉันอย่างท่ีพระ
แม่ทรงกระท�าในการรับพระบุตรของพระนางด้วย

 • ในการภาวนา ฉันต้องการคนอื่นอยู่
ร่วมด้วย เช่นเดียวกบัการท�างานฉนักต้็องการความ
ช่วยเหลือของคนอื่น ในการกลับใจฉันก็ต้องการ
การสนับสนุนจากเพื่อนเช่นกัน ระหว่างพิธีกรรม
มสิซา ฉนัไม่ได้อยูค่นเดียว แต่เป็นสมาชกิคนหนึง่
ของพระกายทิพย์ของพระครสิต์ ภายใต้พลงัอ�านาจ
พระญาณสอดส่องของพระจติเจ้า เราทุกคนร่วมกนั 
พร้อมกัน เราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้

 • ที่บ้าน ฉันภาวนาส่วนตัวด้วยถ้อยค�า 
แต่ในพิธีกรรมมิสซา/ศีลมหาสนิท ฉันภาวนาด้วย
อากปักริยิาทัง้ร่างกาย ฉนันัง่ ฉนัลกุยนื ฉนัคกุเข่า 
ฉนัภาวนาออกเสยีงร่วมกบัคนอืน่ ฉนัตอบพระสงฆ์ 
ฉันร้องเพลง ฉันได้กลิ่นดอกไม้ กลิ่นก�ายาน ฉัน
เห็นสีสวยงามของเสื้อพระสงฆ์ ฉันท�าเครื่องหมาย
กางเขน ฉันพนมมือไหว้แสดงความเป็นมิตร ฉัน
เดินเข้าแถวรับศีลมหาสนิท ฉันก�าลังตอบรับการ
ท้าทายต่างๆ จากบทอ่าน จากบทภาวนา จากค�า
เทศน์ มิสซา/ศีลมหาสนิท สัมผัสฉันไม่ใช่เฉพาะ
ที่สมอง แต่ที่จิตใจและทุกส่วนของร่างกายของ
ฉัน พระเจ้าผู้ทรงรับเอากาย (พระเยซูคริสต์) ได้
สัมผัสฉันทั้งกายและใจด้วย “มื้ออาหาร” (มิสซา/ 
ศีลมหาสนิท) นี้อย่างล้นหลาม ฉันมีประสบการณ์
ชีวิตกับพระองค์จริงๆ
 • หลังจากที่ฉันบอกเล่าความคิดของ
ฉัน ความรู้สึกของฉันให้พระเยซู ฉันก็ต้องการฟัง 
ต้องการได้ยินจากพระองค์เช่นกัน ฉันอยากฟังว่า 
พระองค์จะบอกอะไรกับฉัน ฉันได้ยิน ได้ฟังจาก
บทอ่านในมิสซา จากค�าเทศน์ในมิสซา บทอ่าน  
ค�าเทศน์ เผยความคิดของพระองค์ แนวทางการ 

ชีวิตคริสตชนที่ตื่นตัวเติบโต 
อย่างต่อเนื่องจากวาติกันที่สอง
(The on-going growing Christian Life from  

Vatican II’s aggiornamento) 

วันละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล 

ในบทพระวรสาร การทวีขนมปังและปลา และแจกจ่ายแก่ฝูงชน พระเยซูพึ่งบรรดาอัครสาวก
ในการแจกจ่าย ในปัจจุบันพระองค์ก็พึ่งฉันในการเอื้อมมือ สัมผัสคนอื่น พระองค์เชื่อมโยง
การแจกจ่ายปังในอดีตกับศีลมหาสนิทในปัจจุบัน เข้าด้วยกัน
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กระท�าของพระองค์ ถ้อยค�าเหล่านี้ (จากบทอ่าน/
ค�าเทศน์) ดูเหมือนมีพลังเป็นจริง มีชีวิต เมื่อถูก
เอ่ย ถูกประกาศในมิสซา
(จาก What the Eucharist Means to Me
โดย Fr. Donnell Kirchner C.Ss.R.
Emmanuel ฉบับ Nov./Dec. 2012)
หมายเหตุ : ในส่วนนี้ ข้อสรุปภาคปฏิบัติของ
แต่ละคน แต่ละหน่วยงาน คณะต่างๆ แต่ละวัด  
(พระสงฆ์) แต่ละคณะนักบวช (นักบวช ชาย-
หญิง) ย่อมแตกต่างกันไป ตามบริบทกระแสเรียก
ชีวิตของตน

 • กฤษฎีกาว่าด้วยสื่อมวลชน
( i ) เนื้อหาส�าคัญ:

ข้อ 3. : เนื่องจากพระคริสตเจ้าทรงตั้งพระ
ศาสนจักรคาทอลิกขึ้น เพื่อน�าความรอดไปถึง
มนุษย์ทุกคน และพระศาสนจักรจ�าเป็นต้อง
ประกาศข่าวดีเร่ืองพระคริสตเจ้า ดังนั้น พระ
ศาสนจักรจึงถือเป็นหน้าท่ีต้องประกาศข่าวดีแห่ง
ความรอดโดยใช้สือ่มวลชน รวมทัง้ต้องสอนมนษุย์
ให้รู้จักใช้สื่อมวลชนนั้นอย่างถูกต้องด้วย

ข้อ 5. : เป็นการจ�าเป็นอย่างที่สุด ที่ผู้เกี่ยวข้อง
ทกุคนจะต้องมีมโนธรรมอนัถกูต้องเกีย่วกบัการใช้ 
เครื่องมือเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ 
เกี่ยวกับปัญหาบางข้อซึ่งเป็นท่ีถกเถียงกันอย่าง
รุนแรงในสมัยของเรา..... อย่างไรก็ดี การใช้สิทธิ
นี้อย่างถูกต้อง เรียกร้องให้เร่ืองท่ีแพร่นั้นเป็น 
ความจริง เท่ียงตรงและไม่ผิดต่อความยุติธรรม
และด้วยความรักและยังเรียกร้องให้ใช้วิธีแพร ่
เรื่องนั้นอย่างสุจริตและอย่างสมควร คือให้เคารพ
กฎศลีธรรมตลอดจนสิทธอินัชอบธรรมและศกัดิศ์รี
ของมนุษย์ทั้งในการหาและการแพร่ข่าวนั้น

ข้อ 6. : ......ทุกคนต้องถือระเบียบศีลธรรม
เป็นเอกอย่างเด็ดขาด เพราะระเบียบ ศีลธรรม

อย่างเดียวเท่านั้นอยู่เหนือและท�าให้ระเบียบอ่ืนๆ 
ทั้งหมดของมนุษย์รวมทั้งศิลปะด้วย กลมกลืนเข้า
กนัอย่างเหมาะสม..... ถ้ามนษุย์ถอืระเบยีบศลีธรรม
อย่างครบถ้วนและซือ่สัตย์ ระเบียบศีลธรรมนั้นจะ
ช่วยน�ามนษุย์ใหบ้รรลถุงึความดพีร้อมสมประสงค์
และความสุขอย่างสมบูรณ์

ข้อ 10. : ผู้ใช้สื่อมวลชน เฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน 
ควรฝึกหัดให้รู้จักประมาณตัวและมีระเบียบวินัย
ในการใช้สื่อมวลชนเหล่านี้ นอกจากนั้นยังควร
พยายามเข้าใจสิ่งที่ตนได้เห็นได้ฟังและได้อ่านนั้น
อย่างแตกฉานยิ่งขึ้นให้หัดถกปัญหาเหล่านี้ กับ
บรรดานักอบรมและผู้ช�านาญเพื่อจะได้หัดวินิจฉัย
อย่างถกูต้อง ขอให้บรรดาพ่อแม่ร�าลกึว่าเป็นหน้าที่
ของตนจะต้องเอาใจใส่ระแวดระวังมิให้การแสดง
ต่างๆ หนังสืออ่านและสิ่งอื่นๆ ท�านองนี้ซึ่งเป็นสิ่ง
แสลงต่อความเชื่อและศีลธรรมเข้าไปในบ้าน กับ 
มิให้ลูกเต้าในครอบครัวไปพบเห็นสิ่งเหล่านี้ใน 
ที่อื่น  

ข้อ 11. : พันธะอันส�าคัญทางศีลธรรมที่ต้องใช้
สือ่มวลชนอนัถกูต้องนัน้ ตกอยูก่บันกัหนงัสอืพมิพ์ 
นักประพันธ์ นักแสดง ผู้ก�ากับการแสดง ผู้อ�านวย
การสร้าง ผู้เขียนบทภาพยนตร์ ผู้จ�าหน่าย ผู้ท�า
และผูข้าย นกัวิจารณ์ และบรรดาผูท้ีมี่ส่วนอย่างใด 
อย่างหนึ่งในการสร้างและถ่ายทอดติดต่อนั้น 
ต่อไป ด้วยเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า บุคคลทั้งหมด
เหล่านีต้้องมคีวามรบัผดิชอบอย่างหนกัสกัเพยีงใด
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน เพราะเขาสามารถจะชักน�า
มนุษยชาติไปในทางดีหรือทางชั่วก็ได้โดยการให้
ข่าวและยุยงส่งเสริม ......ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของ
บุคคลเหล่านี้ ที่จะด�าเนินการมิให้ ความกังวล
ทางการค้า ทางการเมือง และทางศิลปะขัดต่อ
สาธารณประโยชน์ เพื่อบรรลุถึงจุดหมายนี้อย่าง
แน่นอนยิ่งขึ้น
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ข้างธรรมาสน์ 
ไก่นักบุญเปโตร

สวรรค์ – นรก – ไฟชำาระ
สวรรค์-นรก-ไฟช�าระ มีจริง เป็น

ข้อความเชื่อที่คาทอลิกทุกคนต้องเชื่อ ฉะนั้น
ใครไม่เชื่อก็ไม่ใช ่คาทอลิก เราพิสูจน์ทาง
วิทยาศาสตร์ไม่ได้ ทางวิชาเรขาคณิต หรือวิชา
คณติศาสตร์กไ็ม่ได้ แต่เป็นความจริงทีค่าทอลกิ
ทุกคนต้องเชื่อ

สวรรค ์ คือ น.โลกของเทวดา  
เมืองฟ้า (พจนานุกรม) ส�าหรับคาทอลิกคือ 
สภาพที่วิญญาณของเรามนุษย์ที่ท�าดีในโลกนี้
จะได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าตลอดนิรันดร จะ
มีความสุขอย่างสมบูรณ์ที่สุด เมื่อพ่อเป็นเด็ก 
คุณพ่อเจ้าอาวาสสอนเรื่องเมืองสวรรค์ ม ี
ความสขุทีส่ดุ กลบัไปบ้านถามแม่ว่า “ในสวรรค์
มีน�้าแข็งไสใส่น�้าหวาน แดงๆ กินไหมครับ?  
แม่ตอบว่า ‘มี’ ท�าให้พ่ออยากไปสวรรค์มากขึ้น
ครับ”

ฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักว่า พระผู้เป็นเจ้า
เป็นใครจรงิๆ ด้วย เวลานีเ้รายงัไม่รูจ้กัพระองค์
อย่างท่ีพระองค์เป็นจริงๆ จึงต้องใช้ความเชื่อ
ไปก่อน เข้าสวรรค์แล้วก็ไม่ต้องเชื่อแล้ว เพราะ
จะได้เห็นและรู้จักพระองค์อย่างที่พระองค์เป็น
จริงๆ แล้ว

นรก คือ น.แดนหรือภูมิที่เชื่อกันว่า  
ผู้ท�าบาปจะต้องไปเกิดและถูกลงโทษ แดนที่มี 
แต่ความทุกข์ทรมาน (พจนานุกรม) จริงๆ นรก
มี 2 ความหมาย คือ

1. นรกในโลกนี้ คือ ความเจ็บป่วย 
ความทุกข์ทรมาน ความผิดหวัง ช�า้ใจ ขาดทุน 
ล้มละลาย ถูกโกง ถูกทรยศ ฯลฯ นรกนี้
ชั่วคราวครับ

2. นรกในโลกหน้า นิรันดรครับ คือ

สภาพท่ีวิญญาณของเรามนษุย์ท่ีท�าบาปหนกัและ
ตายโดยไม่ได้เป็นทุกข์กลับใจขอโทษพระจะ 
ไม่ได้ไปอยูก่บัพระผูเ้ป็นเจ้าตลอดนรินัดร นัน่คอื 
ความทุกข์อย่างมหันต์ และแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว  
จะท�าความดี ความชั่ว ช่วยตัวเองหรือใครๆ  
ก็ช่วยเขาไม่ได้แล้วด้วย นั่นคือ นรก ครับ

ไฟช�าระ ส�าหรับคาทอลิก หมายถึง
สภาพของวิญญาณของเรามนุษย์ที่มีบาปเบา 
หรือยังใช้โทษไม่หมดในโลกนี้ตายไป จะต้อง
ไปรับสภาพนี้คือ ไฟช�าระ หรือนรกชั่วคราวก็
ว่าได้ จะท�าดี ท�าชั่ว ช่วยตัวเองไม่ได้ แต่เขา
ช่วยเราได้ และเราก็ช่วยเขาได้ โดยสวดภาวนา 
ท�าบุญ ขอมิสซา หรือท�าดีทุกอย่างสามารถช่วย
ให้เขาต้องรับทรมานน้อยลง หรือช่วยระยะเวลา
ทรมานในไฟช�าระน้อยลงสัน้ลง ด้วยพระเมตตา
ของพระเป็นเจ้า เห็นแก่ความดีของเราที่ท�าเพื่อ
เขาเหล่านั้น

วญิญาณในไฟช�าระช่วยเราได้นะครบั 
หลายคนได้รับมาแล้ว ใครยังไม่เคยก็ลองขอ 
หรือบนท�าดีให้เขาซิครับ และท่านคงจะได้รับ
ด้วยเป็นแน่ครับ

สวรรค์-นรก-ไฟช�าระ ยังมีเรื่อง
ต้องคุยกันอีกเยอะเลยครับ ใครเชื่อก็เชื่อ  
ใครไม่เชื่อก็ไม่มีใครบังคับให้ท่านเชื่อได้ครับ  
แต่ว่าสวรรค์-นรก-ไฟช�าระ มันมีจริง หรือ
ไม่มี ไม่ได้ข้ึนอยู ่กับความเช่ือ หรือความ 
ไม่เชื่อนะครับ มันมีก็มี มันไม่มีก็ไม่มี เรา
ไม่ทราบครับ แต่เพื่อความปลอดภัย แน่ใจ  
มั่นใจ สบายใจ เราเชื่อไว้ก่อนไม่เสียหายอะไร
ครับ แต่มันจะช่วยเราให้เป็นคนดีขึ้นอีกเยอะ
เลยครับ 
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ท่วงทำานองแห่งรัก
ผงศิลา 

คุณเป็นคนที่มีคุณค่า

เรือ่งต่อไปนีม้าจากค�าบอกเล่าของนกัธรุกิจ
คนหน่ึง ตอนเป็นเด็กเขาสอบตกขณะที่เรียน
ในชั้นประถมต้น สิ่งนี้เปรียบเหมือนบาดแผล 
ในใจที่ท�าลายความมั่นใจทั้งสิ้นในชีวิตของเขา 
เขารูสึ้กว่า ตนเองต�า่ต้อยและคงสูค้นอ่ืนไม่ได้ แม้
เขาจะเติบโตขึ้นและเรียนในชั้นมัธยม แต่ความ
รู้สึกแบบนี้ก็ยังคงฝังอยู่ในจิตใต้ส�านึก และดู
เหมอืนว่าผลการเรยีนอนัตกต�า่ของเขากส็นบัสนนุ
ความรู้สึกนี้ด้วย เขามักจะสอบได้อันดับท้ายๆ 
ของห้องเป็นประจ�า แต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาก็เกิดขึ้น

ขณะที่เขาเรียนอยู ่ในชั้นมัธยมต้น ใน
วันน้ันเป็นวิชาเต้นร�า ครูผู้สอนได้แนะน�าหญิง 
วัยกลางคนๆ หนึ่ง ซ่ึงเป็นน้องสาวของครูเอง
มาเป็นวิทยากรพิเศษ หลังจากนั้นทั้งสองได้เดิน
มาที่กลุ่มนักเรียน คุณครูเดินตรงมาที่เขา และ
จูงมือเขาออกมาจากกลุ่มเพื่อน คุณครูวางมือลง
บนไหล่ของเขาและแนะน�าเขากับน้องของคุณครู
ว่า “แพ็ท ฉันขอแนะน�าให้เธอ
รู้จักกับโทนีเป็นคนแรก เขาเป็น
นักเรยีนทีม่รีอยยิม้ทีส่วยงามทีส่ดุ
ในชัน้” เขาคดิในใจว่า “ครอูาจจะ
แนะน�าอะไรหลายๆ อย่างเกีย่วกบั 
ตัวฉัน เช่นว่า นี่อย่างไรล่ะโทนี  
เขา เป ็น เ ด็กที่ อ ่ านหนังสือได ้ 
แย่มาก เขาเขียนกลอนก็ไม่เป็น 
เขาท�าอะไรไม่เป็นเลย สอบก็ได้
ที่เกือบสุดท้ายทุกครั้ง ฯลฯ แต่

ครูไม่ได้พูดอย่างนั้น ครูชมฉันว่าฉันมีรอยย้ิมท่ี
สวยที่สุดในชั้น”

เขาจบชั้นเรียนในวิชานั้นด ้วยหัวใจท่ี
ลิงโลด เขารู้สึกตัวลอยและเดินยืดอกด้วยความ
มั่นใจอย่างที่เขาไม่เคยมีมาก่อนเลยในชีวิต จาก
ค�าพูดของคุณครูประโยคนี้ ดูเหมือนว่ามันเปิด
ตาเปิดใจของเขาให้มองเห็นถึงคุณค่าต่างๆ ใน
ตนเอง ท่ีเขามองข้ามไป เขาเรยีนด้วยความมัน่ใจ
มากขึ้น และประสบความส�าเร็จเป็นล�าดับ จน
กระทั่งเขาสามารถจบการศึกษาในระดับปริญญา
โท เขาประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ นักธุรกิจ และ
ในขณะนี้เขาท�างานในบริษัทคอมพิวเตอร์ แต่สิ่ง
เหล่านี้มีจุดเริ่มต้นจากประโยคง่ายๆ แต่จริงใจ
ของครูสอนเต้นร�าที่บอกกับเขาว่า เขาเป็นคนที่มี
รอยยิม้ทีส่วยทีส่ดุในชัน้ และสิง่ทีซ่่อนอยูภ่ายใต้
ค�าพดูประโยคนัน้กลบัมคีวามหมายทีย่ิง่ใหญ่กว่า 
นัน่คอืมนับอกกับเขาว่า เขาเป็นคนท่ีมคีณุค่า และ
มีสิ่งดี ๆ ที่สามารถจะมอบให้กับคนอื่นได ้

ชวนรำาพึง : 
มีบทภาวนาบทหนึ่งที่บอกกับพวกเราว่า ชีวิตของพวกเราทุกคนเป็น
ชีวิตที่มีคุณค่ามาก บทภาวนานั้นก็คือ บทข้าแต่พระบิดา ซึ่งบอก
กับเราว่า เราเป็นลูกของพระ เราเป็นคนที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี เรา
สามารถท�าสิ่งดีๆ ในชีวิตได้มากมาย หวังว่าจะมีผู้คนที่มีสายตาของ
พระเจ้ามากขึ้นในสังคม คือ มองเห็นถึงความดีงาม และคุณค่าของ
เพื่อนมนุษย์ เชื่อว่า ถ้ามีคนจ�านวนมากที่มีสายตาและหัวใจแบบนี้ 
จ�านวนคนที่ประสบความส�าเร็จในสังคมคงจะมีมากขึ้น และจ�านวนคน
ที่ด�าเนินชีวิตอย่างขมขื่น มีปมด้อย หรือท�าร้ายตัวเองก็คงจะลดลง 
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สื่อศึกษา
 

วัยรุ่นกับอินเทอร์เน็ต
สอนวัยรุ่นให้รู้จักใช้เวลาและรู้จักเลือกเนื้อหาที่ดีมีประโยชน์

เดือนมิถุนายน 2013 ที่มหาวิทยาลัยโฮลี่ 
โครส กรงุโรม นกัศกึษาชาวยูเครนคนหน่ึงชือ่ อลัลา 
โกวาเลนโก น�าเสนอวทิยานิพนธ์ภายใต้หวัข้อ “การ
สอนวัยรุ่นให้รู้จักใช้สื่อดิจิตอล” ขอน�าเอาการวิจัย
และข้อเสนอของเขามาให้พวกเราคิดไตร่ตรองกัน

การขยายตัวของอินเทอร์เน็ตและการใช้สื่อ
ระบบดิจิตอลกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกแม้กระทั่ง
เด็กและวัยรุ่นคือแรงบันดาลใจของการวิจัยครั้งนี้ 
จุดใหญ่ที่ท�าให้ผู้วิจัยท�าวิทยานิพนธ์ในหัวข้อนี้เป็น
เพราะว่าเทคโนโลยีดิจิตอลนี้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ทุกอย่างก็ว่าได้ และนี่คือปัญหาเร่งด่วนและเป็น
ค�าถามตามมาว่า แล้วเราจะปกป้องสมาชิกที่จะเป็น
อนาคตของสังคมให้รอดพ้นจากเน้ือหาข่าวสารที่
ไม่เหมาะสมซึ่งบางครั้งก็มียาพิษปนเจืออยู่ด้วยได้
อย่างไร การวิจัยค้นคว้าคร้ังน้ีไม่มีการเน้นผลลบ
ของด้านการตลาดในโลกของดิจิตอล เพราะมีนัก
วิจัยอื่นๆ ท�าวิทยานิพนธ์ในหัวข้อนี้ไว้มากแล้ว การ
ศึกษาวิจัยนี้ท�าการค้นคว้าศักยภาพอันไร้ขอบเขต
ของอินเทอร์เน็ตที่เป็นบริบทของการศึกษาในยุคนี้  
เมื่อศึกษาความคิดของผู้เชี่ยวชาญงานการศึกษา
และสังคม ผู้วิจัยเน้นว่าอินเทอร์เน็ตสามารถเป็น 
เครือ่งมอืทีม่คีณุค่ามากส�าหรับการอบรม เทคโนโลยี
ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบเชิงลบ สามารถและควร
ที่จะเป็นมูลเหตุแห่งอิทธิพลที่เป็นคุณได้หากผู้ใช้
รู้จักใช้และรู้จักควบคุมการใช้ในกระบวนของการ
ศึกษาหาความรู้ การท�าให้ปัจเจกชนพัฒนาขึ้นใน
ชีวิตและในสังคมคือเป้าหมายของการศึกษา หาก
ผู้ใดตระหนักดี (ไม่ใช่รู้แต่หลักการ) อินเทอร์เน็ต
สามารถเป็นมิตรได้เป็นอย่างดี

เริ่มต้นจากการค้นคว้าถึงผลกระทบทั้งด้าน
บวกและด้านลบของอนิเทอร์เน็ตและสือ่ต่างๆ โกวา
เลนโกพยายามสรปุความคดิทีเ่ชือ่มโยงกบัศกัยภาพ

อันยิ่งใหญ่ของเว็บไซต์ที่มีต่อการอยู ่ดีกินดีของ
ปัจเจกบุคคล จากการศึกษาค้นคว้าเขาพบว่าผล 
กระทบเชิงบวกของอินเทอร์เน็ตมีนัยยะส�าคัญต่อ
ชีวิตและการเสริมสร้างบุคลิกของปัจเจกบุคคล คง
ทราบกันดีอยู่แล้วว่าความง่ายและความยืดหยุ่น
ของสื่อยุคปัจจุบันท�าให้คนเราเข้าถึงเรื่องราวต่างๆ 
เนื้อหาที่สร้างสรรค์ ความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจ 
การเงนิการทอง ฯลฯ ได้อย่างรวดเรว็แค่กดปลายนิว้ 
แต่กเ็ป็นเรือ่งส�าคญัเช่นเดยีวกนัทีจ่ะต้องมองเหรยีญ
อีกด้านหนึ่ง นั่นคือผลดีหรือผลบวกที่จะตามมานั้น
ขึ้นอยู่กับการที่ต้องรู้จักใช้มันอย่างมีเหตุผลด้วย มี
ปัจจัยอยู่สองประการด้วยกันที่เป็นมาตรฐานถึงการ
ใช้สื่อระบบดิจิตอลอย่างชาญฉลาด นั่นคือ เวลา 
และ เนือ้หา ประเดน็นีเ้กดิจากพบว่าผลเชงิลบมกัจะ
เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้เวลาอย่างไม่เหมาะสม หรือ
เลอืกเนือ้หาทีไ่ม่เหมาะสม เช่นเนือ้หาทีไ่ม่สร้างสรรค์
หรือเป็นอันตราย นี่คือเหตุผลที่ท�าให้ผู้วิจัยถือว่า 
มันเป็นความจ�าเป็นสูงสุดส�าหรับผู้ใช้สื่อแต่ละคนที่
จะต้องสร้างวินัยว่าจะใช้เวลาส่วนตัวและพัฒนาวิธี
วิจารณ์เนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฏมาในเว็บไซต์อย่างไร

สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งในชีวิตของยุค
ดิจิตอลทุกวันนี้ตั้งอยู่ในความจริงที่ว่า ผู้คนต่าง
เชื่อมโยงถึงกันในอินเทอร์เน็ตโดยอาศัยโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ต อาศัยเครื่องมือดังกล่าว
ผู้คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข่าวคราวโดยอาศัย
เครอืข่ายสงัคมได้อย่างง่ายดาย สามารถคยุกบัเพือ่น 
ส่งข้อความถึงกัน หรือสื่อถึงกันและกันด้วยวิธีอื่นๆ 
ในมิตินี้เวลาส่วนตัวไม่ได้ถูกก�าหนดด้วยกฎเกณฑ์
หรอืประเพณทีางสงัคมเฉกเช่นในอดตีอกีต่อไป และ
นี่คือเหตุผลที่ว่าท�าไมจึงต้องพัฒนาตัวเองให้รู้จักใช้
สื่อดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วอินเทอร์เน็ตจะกลายเป็น
ตวัทีท่�าให้ท่านเสยีสมาธแิล้วมันจะท�าให้ท่านไม่สนใจ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สภาการศึกษาคาทอลิกฯ
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ไยดีต่อบุคคลรอบข้างหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการ
การอุทิศตน อย่างเช่นงานอาชีพเป็นต้น

เรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากที่สุดใน
สองสามปีทีผ่่านมานีก้ถ็กูน�าเอามาวเิคราะห์ด้วย นัน่
คอืเกมออนไลน์และผลกระทบของมนั มกีารค้นคว้า
ผลดีในเชิงสร้างสรรค์ของมันเหมือนกันในเกมที่
เกีย่วกบัการศกึษา ซึง่เราเรียกว่า “เกมด”ี ผูป้กครอง
ต้องตระหนักให้ดีว่า แม้ว่าเกมดังกล่าวจะช่วยให้
สนุก แต่มันก็สามารถท�าให้ผู้เล่นตกเป็นทาสของ
เกมและท�าให้ผู้นั้นไม่สนใจที่จะพูดคุยหรือมีความ
สัมพันธ์กับผู้อื่น คงเป็นความคิดผิด หากคิดจะไม่
ค�านึงถึงความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดระหว่างโลก
ออนไลน์กับชีวิตจริง ซึ่งสื่อออนไลน์น้ันมีอิทธิพล
ต่อชีวิต เพราะว่าปัจเจกบุคคลนั้นมีการกระท�าทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์อยู่บ่อยๆ

ในงานวิจัยผู ้ เขียนยืนยันเช ่นเดียวกัน
กับที่เคยมีผู ้วิจัยมาแล้วว่าในมิติของการสื่อสาร 
จติวทิยา และสงัคมวทิยา ผูป้กครองเป็นผู้มีบทบาท 
พ้ืนฐาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโลกยุคดจิติอล เพราะ
ครอบครัวเป็นสถานทีแ่ห่งแรกของการศกึษาและการ
ปฏิสัมพันธ์กันทางสังคม ซึ่งเด็กจะเรียนรู้ฤทธิ์กุศล
และเรียนรู้ว่าจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร 
เมื่อต้องเผชิญกับการท้าทายของระบบการสื่อสาร
ใหม่ ความส�าคัญของครอบครัวยิ่งปรากฎชัดเจน
มากยิ่งขึ้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่จะต้อง
ตัดสินใจเรื่องการใช้เวลาของลูก เพื่อที่จะสร้างการ
เรยีนรูอ้ย่างมรีะบบและมรีะเบยีบ ผูท้ีเ่ป็นพ่อแม่ต้อง
ใช้อ�านาจในการอบรมส่ังสอนลูกไม่ใช่เพยีงแต่เรือ่งที่
เกีย่วกบัความประพฤตภิายนอกเท่าน้ัน แต่ในเรือ่งที่
เกี่ยวกับโลกออนไลน์ด้วย หากพ่อแม่ไม่ท�าตนเป็น
แบบฉบบั ลกูก็จะไม่ฟังค�าเตือนหรือค�าสัง่ของพ่อแม่

การค้นคว้าผลและหนทางการอบรมเยาวชน
ให้รู้จักใช้อินเทอร์เน็ตแสดงให้เห็นว่า ในโลกของ
การศึกษา มีสิ่งท้าทายมากมายทั้งชั่วและดีในโลก
ดจิติอล ผลเชงิลบของสือ่ดจิติอลมคีวามสมัพนัธ์กนั
อย่างใกล้ชดิกบัการละเลยของพ่อแม่ต่อบทบาทของ
ตนในฐานะที่เป็นผู้ให้การอบรมและเป็นผู้ปั้นนิสัย

ลกู การค้นคว้าวจิยันีจ้งึเสนอแนวทางบางอย่างไว้ให้
ผู้ที่เป็นพ่อแม่ได้คิดไตร่ตรองกันดังต่อไปนี้

เนื่องจากสื่อสารออนไลน์เป ็นที่นิยมกัน
มากที่สุดในหมู่เยาวชน พ่อแม่ต้องมีความเข้าใจ
สื่อออนไลน์เป็นอย่างดี หากเป็นไปได้พ่อแม่ควร
เชี่ยวชาญด้วยซ�้าไปและต้องเป็นผู้ใช้สื่อสารสังคม
ดังกล่าวที่มีความเข้าใจเป็นอย่างดีด้วย นี่ไม่ได้
หมายความว่าเพือ่ทีจ่ะควบคมุลกู แต่เพือ่จะได้ทราบ
ว่าเครือข่ายของสื่อเหล่านี้ท�างานกันอย่างไรเพื่อที่จะ
สอนลูกด้วยการเป็นแบบฉบับ

เป็นไปได้ทีจ่ะพบเวทขีองสือ่ทีส่ร้างสรรค์และ
ให้ความบนัเทงิตลอดจนวธิใีช้ เพือ่น�าเสนอให้กบัลกู 
การท�าเช่นนี้จะช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงวิสัยทัศน์
อนัตรายของสือ่ดิจิตอลโดยการเลอืกใช้อนิเทอร์เนต็
ให้เป็นอีกหนทางหนึ่งในการอบรมลูก

การวิจัยแสดงว่าอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็น
ประเดน็ใหญ่ในชวีติด้านสงัคมของเยาวชนและบ่อย
ครัง้มนัเป็นเวทเีดยีวส�าหรบัการมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่าง
เยาวชนด้วยกัน ผลของพฤติกรรมดังกล่าวมีความ
หลากหลาย เช่นเสพติดอินเทอร์เน็ต ปิดกั้นตนเอง 
ขาดการเป็นตัวตนเองหรือขาดความม่ันใจในตัวเอง 
เราสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบดังกล่าวได้
โดยอาศัยพ่อแม่เข้ามาร่วมวงด้วยอันเป็นการแสดง
ให้เห็นถึงความสนใจที่แท้จริงของพ่อแม่ที่มีต่อลูก

เพื่อเป็นการสรุปความคิดหลักๆของการวิจัย
นี้ เราอาจกล่าวได้ว่า สื่อดิจิตอล นอกจากจะเข้ามา
อยู่ในชีวิตของลูกๆ เราแล้ว จ�าเป็นที่พ่อแม่จะต้อง
มีความรู้เรื่องเว็บไซต์และต้องรู้จักใช้อย่างถูกต้อง
และเป็นประโยชน์ เมือ่พ่อแม่สามารถใช้อนิเทอร์เนต็
และรู้จักประเมินเนื้อหาของมันด้วย และเมื่อเข้าใจ
กลยุทธ์ของเว็บไซต์แล้ว พ่อแม่ก็จะสามารถใช้
เว็บไซต์ด้วยกันกับลูก สอนลูกให้รู้จักเลือกไช้สื่อ
ดิจิตอลในรูปแบบต่างๆ โดยมีกฎมาตรฐานวิธีการ
เลือกใช้สื่อต่างๆ ด้วย เมื่อนั้นทั้งครอบครัวก็จะ
กลายเป็นเหมือนทีมช่วยกันเรียนรู้คุณธรรม อีกทั้ง
ช่วยส่งเสริมกันและกันในการพัฒนาทั้งความเป็น
มนุษย์ สติปัญญา และจริยธรรมไปพร้อมๆ กัน 
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disciple = ศิษย์, สานุศิษย์
dispensation = การยกเว้นกฎ
distraction = การวอกแวก
distributive justice = ความยุติธรรมในการจัดแบ่ง
divination, science of = พยากรณ์ศาสตร์
Divine Judgement = การพิพากษาของพระเจ้า
divine office = ท�าวัตร
divine right = ราชอาญาสิทธิ์จากพระเจ้า
divinity of Christ = พระคริสตเทวภาพ
Divinity = เทวภาพ
Divinity, Dr. of = เทววิทยาดุษฎีบัณฑิต
divorce = การหย่าร้าง
docetism = รูปปรากฏนิยม
Doctor of the Church = นักปราชญ์แห่งคริสตจักร
doctrine = ค�าสอน
dogma = ข้อค�าสอน, ข้อความเชื่อ, หลักความเชื่อ
Dominations = เทพชั้นปกครอง
Dominican Order = คณะนักพรตโดมินิกัน
double effect, principle of = หลักผลสองชั้น
dynamic = พลวัต

Easter = วันกลับคืนพระชนม์ วันปัสกา เทศกาลปัสกา
Eastern Catholic Church = ศาสนจักรคาทอลิกตะวันออก
Eastern Church = คริสตจักรตะวันออก
Ecce homo = ชื่อภาพพระเยซูเจ้าสวมมงกุฎหนาม 
  (ส่วนมากเป็นภาพครึ่งองค์) แปลตามค�าว่า “นี่คือคน ๆ นั้น”
Ecclesia (ละติน) = พระศาสนจักร ที่ประชุม องค์ประชุม 
ecclesial, ecclesiastical = เกี่ยวกับพระศาสนจักรแห่งคริสตจักร แบบคริสตจักร
Ecclesiasticus = บุตรสิรา (ชื่อหนังสือพระคัมภีร์)
ecclesiology = คริสตศาสนจักรวิทยา
ecstasy = ภาวะเข้าฌาน
ecumenism = การฟื้นฟูเอกภาพคริสตศาสนจักร

D

E

บัญญัติศัพท์
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท์
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บทความเตือนใจตนเอง
นายแพทย์ค�านวณ อึ้งชูศักดิ ์

วานรและมนุษย์
กรงุลอนดอนขององักฤษน้ันถอืเป็นมหานคร

ของโลก ท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโทรว์ที่อยู่นอก
เมืองประมาณ 50 นาที ถูกจัดเป็นสนามบินที่มี
เครือ่งบนิและผูโ้ดยสารใช้บรกิารจอแจทีส่ดุแห่งหนึง่ 
แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยี่ยมชมมหานคร
แห่งนี้ 15.3 ล้านคน 

ใครมาลอนดอนก็จะมีค�าแนะน�าให้ไปด ู
สถานที่ส�าคัญๆ ประมาณหนึ่งโหล (12 แห่ง)  
แล้วแต่ว่าจะเป็นค�าแนะน�าของใคร แต่โดยทั่วไป
แล้วก็มักจะคล้ายๆ กัน ประกอบด้วย หอคอย
ลอนดอน พระราชวังบักกิงแฮม หุ่นขี้ผึ้งมาดาม
ทุสโซด์ มหาวิหารเซนต์พอล จัตุรัสทราฟัลการ์  
วิกตอเรียแอนด์อัลเบิร ์ตมิวเซียม พระราชวัง 
แฮมพ์ตันคอร์ต ชิงช้าสวรรค์ยักษ์ หอนาฬิกา 
บิ๊กเบนเคียงข้างรัฐสภาอังกฤษ ห้างสรรพสินค้า
แฮร์รอดส์ พิพิธภัณฑ์อังกฤษหรือบริติชมิวเซียม 
(British museum) และ พิพิธภณัฑ์ประวัตศิาสตร์
ธรรมชาติ (Natural history museum)

บางคนก็ใช้วิธีการซื้อตั๋วบริษัททัวร์นั่งรถเมล์
เปิดประทุนสองชั้น กระโดดขึ้นกระโดดลงตามจุด
ต่างๆ บางคนก็นั่งรถไฟใต้ดินไปโผล่ตามสถานที่
นั้นๆ แต่ถ้าวันไหนอากาศดีๆ เขาแนะน�าให้เดิน
ดู เพราะนานๆอากาศกรุงลอนดอนจะเป็นใจให้ได้
แสงแดดอ่อนและเห็นฟ้าสีใส เนื่องจากประเทศ
นี้จะครึ้มฝนครึ้มฟ้าเป็นส่วนใหญ่ ฝนที่นี่ก็ตก
แบบน่าร�าคาญ ตกเล็กๆน้อยๆ ตกไปเร่ือยเปื่อย  
ตกให้ร�าคาญ นึกอยากตกกต็ก คนทีน่ี่จึงต้องพกร่ม 
ประจ�าตัว ผมเจอคนไทยที่ท�างานในลอนดอนมา 
สิบกว่าปี ถามว่าอะไรน่าเบื่อที่สุด เขาบอกว่าอากาศ
นี่แหละ เพราะแต่งตัวไม่ถูก เอาแน่ไม่ได้

โชคดีช่วงที่ผมไปเป็นปลายฤดูร้อน ฟ้าใส 
แดดด ีอากาศสบาย ไม่ร้อนไม่หนาว เยน็แบบอยูใ่น
ห้องแอร์ เลยใช้วธิกีารเดนิชมสถานทีต่่างๆ เป็นหลกั 
เดินจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เดินวันหนึ่งก็ประมาณ
สัก 7-8 กิโลเมตร ไม่ได้เจตนาจะประหยัดเงินอะไร

หรอก ตอนนี้ยังเดินได้ก็ควรเดิน อีกหน่อยเดินไม่
ได้แล้วจะเสียใจ

ในบรรดาสถานที่ที่ไปนั้น มีแบบเสียเงินและ
แบบฟรี ใครจะไปขึน้ชงิช้าสวรรค์ยกัษ์ริมแม่น�า้เทมส์
ที่เรียกว่าลอนดอนอาย (London’s Eye) นั้น 
เสีย 19 ปอนด์หรือพันบาทไทย ใครจะเข้าไปดูเพชร
เม็ดโตของราชินีอังกฤษในพระราชวังหรือที่หอคอย
ลอนดอนก็อีกพันบาท ไปที่ห้างแฮร์รอดส์ที่ขึ้นชื่อ
ว่าเป็นห้างสรรพสินค้าสุดโก้เก๋นั้น แม้เขาไม่เก็บเงิน
ค่าผ่านเข้าร้าน แต่เวลาเดินออกมาดูเหมือนกระเป๋า
จะเบาหวิว ที่หนักกลับเป็นแขน แต่ละคนนั้นมีแต่
ควักเงินซื้อของแบนด์แนมติดกลับมา โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวจากแดนมังกรกุมารจีนและเศรษฐีจาก
ตะวนัออกกลางทัง้หลาย จ่ายเงนิเป็นว่าเล่น หิว้ถงุกนั
พะรุงพะรัง คนไทยเราก็ไม่เบา เดินไปก็ได้ยินเสียง 
ภาษาไทยคยุกนัว่าซือ้ยีห้่อนัน้หรอืยงั ซือ้ยีห้่อนีห้รอืยงั

สถานที่ไปแล้วต้องจ่ายเงินนั้นเพราะเขาถือว่า
เป็นสมบัติส่วนตัว อยากดูสมบัติส่วนตัวของใครก็
ต้องยอมเสียเงิน แต่อะไรที่เป็นสมบัติส่วนรวมเขา 
ไม่เก็บเงิน เหมือนกับสองพิพิธภัณฑ์ชื่อก้องโลก
คือ บริติชมิวเซียมและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
ธรรมชาติ ทั้งสองแห่งมีของน่าชมมากมาย ใช้เวลา
เดนิได้ทัง้วนั นอกจากไม่เสยีเงนิแล้วยงัได้ความรูอ้กี 
มผู้ีคนและเดก็นกัเรียนไปดกูนัเนอืงแน่น เคยมคีนว่า
อังกฤษว่าเล่นขโมยของเก่าแก่ของประเทศอ่ืนมาเป็น
สมบัติของตนเอง ว่ากันว่ามัมมี่ในบริติชมิวเซียมนั้น
มีมากกว่าและน่าสนใจกว่าที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงไคโร
ของประเทศอียิปต์ มันก็น่าว่าอยู่หรอก แต่พอเขา
เอามารวมๆกัน ท�าการดูแลรักษาอย่างดีและเปิดให้
คนทุกประเทศชมฟรี เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่า
ของสิ่งโบราณเหล่านี้ โดยถือว่านี่เป็นมรดกของโลก 
ก็ท�าให้บาปหนักจากการขโมยของคนอื่นเป็นบาป 
กลางๆไปได้ ยังมีคนสนับสนุนอีกว่าหากยังปล่อย
ไว้ในประเทศเดิมในที่สุดก็จะเสื่อมโทรมเสียหาย 
ไม่เหลือ หรือตกอยู่ในมือของเศรษฐีบางคนแทน
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ในขณะที่บริติชมิว เซียมเป ็นการแสดง
อารยธรรมของมนุษย์ในยุคสมัยต่างๆ ไล่มาตั้งแต่
อียิปต์ เปอร์เซีย กรีก โรมัน ฯลฯ เหมือนย้อนหลัง
ไปดูการก่อร่างสร้างตัวของแหล่งอารยธรรมต่างๆ ดู
แล้วก็รู้สึกทึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติ แต่
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ เป็นการแสดง
วิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆ พอเดิน
เข้าไปก็จะเจอโครงกระดูกไดโนเสาร์ตัวใหญ่ขนาด
เต็มห้องโถง วันที่ผมไปเขาติดป้ายว่า “วันนี้เป็นวัน
พักผ่อนของไดโนเสาร์” คือหยุดแสดงเฉพาะห้อง
ไดโนเสาร์ แต่ห้องอื่นๆยังเปิดตามปกติ เขาจะไล่
เรยีงให้เห็นว่าแตเ่ดิมมีเพยีงผืนน�า้และแผ่นดิน สิ่งมี
ชีวิตยุคแรกก็เป็นสัตว์และพืชแบบง่ายๆ ต่อมามันมี
วิวัฒนาการเจริญเป็นสัตว์น�้า แล้วสัตว์น�้าบางจ�าพวก
กม็พีฒันาการย้ายขึน้มาเป็นสตัว์สะเทนิน�า้สะเทนิบก 
มาเป็นสัตว์เลื้อยคลานบนดิน บางพวกเปลี่ยนไป
เป็นสัตว์ปีก และวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเป็นสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนม เป็นลิงชนิดต่างๆจนมาถึงลิงกอลิลาและ
ชิมแปนซี ก่อนพัฒนามาเป็นคน 

คนก็ค่อยๆพัฒนาจากมนุษย์ยุคดึกด�าบรรพ์
มาเป็นมนุษย์ยุคใหม่ในแถบแอฟริกาประมาณสัก 
2 แสนปีที่แล้ว ต่อมาก็กระจายถิ่นฐานมาอยู่แถบ
ตะวันออกกลาง ไปยุโรป ชมพูทวีป และเอเชีย จน
อยู่ไปทั่วโลก เปลี่ยนจากมนุษย์ยุคดึกด�าบรรพ์ที่
สมองเล็กมาเป็นมนุษย์ยุคใหม่ที่มีสมองใหญ่และ
มีความฉลาดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆแตกต่างไปจาก
สัตว์อย่างสิ้นเชิง 

การผูกเรื่องราวว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆนั้นมีที่มา 
ที่ไปอย่างไร เรียกว่าทฤษฎีวิวัฒนาการ อันเป็นผล
จากการคัดสรรของธรรมชาติ เจ้าพ่อของทฤษฎี
นี้คือ นายชาร์ล ดาวิน เรื่องน่าแปลกคือ นาย
ดาวิน และประธานาธิบดีลินคอล์น ต่างก็เกิดวัน
เดียวกันในปี ค.ศ. 1809 หรือประมาณ 200 ปี
มาน้ีเอง ประธานาธิบดีลินคอล์นถือเป็นรัฐบุรุษ 
ทีส่�าคญัยิง่ของอเมรกิา และคนทัว่โลกรูจ้กัท่านเพราะ
เป็นคนอธบิายการปกครองแบบประชาธปิไตยสัน้ๆว่า 
“เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และ
เพื่อประชาชน” 

ส ่วนนายชาร ์ล ดาวิน นั้นถือเป ็นนัก
วิทยาศาสตร ์ ที่ ส� าคัญที่ สุ ดคนหนึ่ งท า งด ้ าน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แกเป็นคนที่อธิบายวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยใช้ประโยคว่า Survival 
of the fittest หรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดมาได้ย่อมมี
คณุสมบตัทิีเ่หมาะสม อะไรทีไ่ม่เหมาะสมกจ็ะค่อยๆ
สญูพนัธุ์ไปตามธรรมชาต ิเพราะไม่สามารถทนอยูใ่น
สถานการณ์นั้นๆ ได้ ที่คนไทยรู้จักกันและเอามาใช้
อ้างอิงบ่อยๆ คือ “ไดโนเสาร์ เต่าล้านปี” ใครโดน
ค�านี้เข้า ก็ให้รู้ตัวว่าตนเองมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม
กับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น 

ว่ากันว่าสมัยหนึ่งมีไดโนเสาร์เดินยั้วเยี้ยไป
หมด แต่เจ้ากรรมเมื่อประมาณ 65 ล้านปีที่แล้ว 
เกิดมีอุกกาบาตลูกยักษ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
10 กิโลเมตร พุ่งมาชนโลกตรงบริเวณคาบสมุทร
เม็กซิโก ท�าให้เกิดไฟไหม้ป่า กลุ่มควันหอบเอา
ฝุ่นละอองมหาศาลขึ้นไปลอยปิดท้องฟ้าเสียมืดมิด 
นบัเป็นเวลาหกเดอืน พวกพชืกท็ยอยตายลง ไดโนเสาร์ 
ซึ่งเป็นสัตว์กินมังสวิรัติ กินพืชอย่างเดียวก็อยู่ไม่ได้ 
ล้มหายตายจากตามกันไป จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะ
ไดโนเสาร์แต่พืชและสตัว์ชนดิต่างๆ เกอืบร้อยละ 20 
พากนัสญูพนัธุไ์ปหมด อนัเนือ่งมาจากเมือ่สิง่หนึง่อยู่
ไม่ได้ สิ่งที่เกี่ยวดองพึ่งพากันก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน 

ตรงบันไดขึ้นชั้นสองของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ 
จงึมรูีปป้ันใหญ่ของนายดาวิน วางทะมนึอยู ่นายดาวิน  
ได้เขียนหนังสือที่รวบรวมความคิดและทฤษฎี
วิวัฒนาการของเขาภายใต้ชื่อ “ก�าเนิดของสายพันธุ์ 
สิ่งมีชีวิต” (Origin of Species) หนังสือเล่มนี้ 
ถกูจดัเปน็หนงัสอืทรงอทิธพิลตอ่วงการวทิยาศาสตร์ 
โดยเฉพาะด้านชวีวทิยา พอหนงัสอืนีอ้อกมา คนทีเ่ป็น
เดือดเป็นร้อนนั่งไม่นิ่งคือพระสงฆ์ในคริสตศาสนา 
เพราะมไัปขดัแย้งกบัคมัภร์ีไบเบิล้ในหนงัสอืปฐมกาล 
บทที่หนึ่งที่ว่า พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามฉายาของ
พระองค์ มนุษย์ไม่ได้วิวัฒนาการมาจากลิง จนเกิด
การท้าดวลอภิปรายกันระหว่างสองฝ่าย ฝ่ายพระ
สงฆ์ได้ส่งมวยรุ่นเฮฟวีเวท พระสังฆราชวิลเบอร์ฟ
รอสแห่งออกฟอร์ด (Bishop Wilberforce of 
Oxford) ฝ่ายคนที่นิยมเลื่อมใสทฤษฎีของดาวิน 
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(Darwinism) ก็ได้นักชีววิทยาชื่อ โทมัส ฮักเรย์ 
(Thomas Huxley) ขึ้นเวที

พอระฆังโต้วาทีดังขึ้น พระสังฆราชก็เร่ิม 
ออกหมัดแย็ปถามฮักเรย์ว่า “หากคุณเชื่อว่า มนุษย์
มาจากลิง พอจะตอบได้ไหมว่ามันมาทางสายคุณปู่
หรือคุณย่าของคุณ” เรียกเสียงหัวเราะจากบรรดา 
ผู้ฟังได้มาก ถามแบบนี้เรียกว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะรุ่นพ่อ
แต่ข้ามไปรุ่นปู่ ฮักเรย์ เลยอุทานขึ้นมาว่า “พระเจ้า
ทรงกรุณาแล้ว” พร้อมกับสวนหมัดขวาตรงตอบ
พระคุณเจ้าไปเช่นกันว่า “มนุษย์ไม่มีความจ�าเป็น
ต้องละอาย หากคุณปู่ของเขามีวิวัฒนาการมาจากลิง
จริง แต่สิ่งที่คนคนหนึ่งควรละอายคือการที่ตนเอง 
ไม่พึงพอใจกับบทบาทหน้าที่ของตน เหมือนท่าน
ที่เป็นนักบวช ไม่ได้เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ จึง
ไม่โต้แย้งด้วยเหตุผล แต่ดันทุรังโดยเล่นส�านวน
โวหารอันมาจากอคติ” บรรยากาศในห้องประชุม
เงียบกริบขนาดไหนพวกเราคงนึกภาพออก บังเอิญ
ไม่มีกรรมการสรุปว่าฝ่ายไหนน่าเชื่อถือมากกว่ากัน 

ทฤษฎีวิวัฒนาการน้ีเป็นต้นเหตุให้มีการ 
ถกเถียงกันต่อมาระหว่างคนที่กลัวศาสนาจะเสื่อม
และฝ่ายวิทยาศาสตร์ มีการเรียกร้องให้ยกเลิกการ
สอนทฤษฎีนี้ในโรงเรียนต่างๆ ผมเคยได้ยินและได้
อ่านเรือ่งคณุพ่อเยสอุติท่านหนึง่เองกโ็ดนมรสมุเพราะ
เรื่องนี้ คุณพ่อเดอ ชาแดง ( Pierre Teihard de 
Chardin SJ) ท่านเป็นสงฆ์ที่สนใจเรื่องปรัชญา
และสนใจศึกษาเรื่องธรณีวิทยา เป็นหนึ่งในคณะ
นักส�ารวจโบราณคดีที่ขุดค้นพบซากมนุษย์โบราณ
ที่ปักกิ่ง ท�าให้เกิดการเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับ
มนษุย์โบราณจากทีอ่ืน่ๆ ท่านพยายามอธบิายทฤษฎี
ววิฒันาการโดยอาศัยหลกัความเชือ่ของครสิตศาสนา 
แต่ในสมัยนั้นเพียงใครท�าท่าเอียงข้างไปทางทฤษฎี
วิวัฒนาการก็จะโดนตักเตือน ห้ามการแสดงออกซึ่ง
ความคิดเห็น ห้ามไปประชุมในเรื่องดังกล่าว แต่ยัง
ดีที่อนุญาตให้มีการสื่อสารภายในหมู่คณะได้ หลัง
จากท่านเสียชีวิตแล้ว ดูเหมือนพระศาสนจักรจะเริ่ม
ยอมรับว่าความคิดของท่านนั้นมีประโยชน์และได้
สร้างคุณูปการในเรื่องนี้ไม่น้อย 

เป็นไปได้หรอืไม่ทีค่นซึง่เคร่งในศาสนา ตัง้แง่
กบัทฤษฎวีวิฒินาการเพราะกลวัว่าคนจะเสยีความเชือ่ 

กลวัคนจะไม่เชือ่ว่าพระเจ้าสร้างมนษุย์และลามปลาม 
ไปว่าพระคัมภีร์ไบเบิ้ลนั้นไม่ถูกต้องและที่สุดไปเป็น
ว่าไม่มีพระเจ้า ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ส�าคัญที่สุด
ที่จะท�าให้ผู้คนส่วนใหญ่เชื่อว่ามีพระเจ้าและยังให้
คุณค่าในเรื่องทางศาสนานั้นอยู่ที่การเห็นตัวอย่าง 
ที่ดีในชีวิตประจ�าวัน

ขณะที่เขียนบทความนี้เป็นช่วงวิกฤติกรณี
ประเทศซีเรีย เนื่องจากทางอเมริกาก�าลังเร่งหา
แนวร่วมในการจะใช้มาตรการทางทหารจัดการกับ
ประเทศซีเรีย ในข้อหาว่ารัฐบาลซีเรียใช้อาวุธเคมี
สังหารประชาชนของตนเอง ประธานาธิบดีบารัค  
โอบามา ที่ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพก็เอากับ
เขาด้วย ท�าการชักชวนโน้มน้าววุฒิสมาชิกเพื่อให้ได้ 
เสียงข้างมากที่จะอนุญาตให้รัฐบาลท�าสงครามได้  
ถ้าได้ไฟเขียวเราก็จะได้เห็นเหตุการณ์ที่บรรดา
นานาชาติรุมขนระเบิดใส่เครื่องบินไปถล่มซีเรีย 
เหมือนอีรักเมื่อสิบปีที่แล้ว 

แต่แล้วอยู่ๆ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
ประมุขของชาวคาทอลิกก็ออกมาประกาศชักชวน 
คริสตศาสนิกชนทั่วโลกให ้ภาวนาเพื่อให ้ เกิด
สันติภาพกับโลก ให้ใช้ความรักและความมีเมตตา
ในการแก้ปัญหา เหมือนเป็นการแตะเบรคสงคราม
รอบใหม่ เพื่อนๆ ผมหลายคนได้มาแสดงความเห็น
ว่าท่านเป็นผูน้�าทีก่ล้าทวนกระแส ปฏบิตัตินเรยีบง่าย 
ปฏิเสธวัตถุนิยม แสวงหาสันติ และรับใช้คนอื่น  
เห็นตัวอย่างนี้แล้วก็ไม่มีข้อสงสัยว่าพระเจ้ามีจริง 
เพราะเราเห็นตัวอย่างที่ดีของคนที่เชื่อในพระเจ้า

สองสามวันนี้เองก็ได้อ่านข่าวของผู ้ชายที่
พิการทั้งแขนและขาแต่ก�าเนิด นายนิค วูยิชิช 
(Nick Vujicic) ชาวออสเตรเลยี แกเคยหมดอาลยั 
ตายอยากกบัชวิีต แต่เปลีย่นใจและท�าทกุสิง่ทกุอย่าง
ได้ยิ่งกว่าคนธรรมดา วันนี้คุณนิค ก�าลังเดินสาย 
ทั่วโลกไปพูดให้ทุกคนมีความหวังและก�าลังใจใน 
การด�าเนินชีวิตที่ดี ชีวิตเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่จาก
พระเจ้า 

เคล็ดลับประการหนึ่ งที่ แกเขียนไว ้คือ  
“ให้มีศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าและความเป็นไปได้
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด” 
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คุยกับเภสัชกร
ผศ.ดร. มนต์ชุลี นิติพน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก 

สายเสียง

แผนอภิบาลภาคปฏิบัติอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯประจ�าปี ค.ศ. 2014 ให้ร่วมพิธีบูชา
ขอบพระคุณในวันอาทิตย์วันพระเจ้าอย่างมีชีวิต
ชีวา สิ่งหนึ่งในมิสซาคือการตอบรับคุณพ่อ การ
ร้องเพลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องการเสียง เพราะหาก 
สัตบุรุษมาฟังมิสซาไม่ใช่มาร่วมมิสซา โดยนั่ง
เฉยๆ ไม่ตอบรับ มิสซานั้นก็จะดูหงอยเหงามาก
แน่นอน สมัยก่อนมิสซาเป็นภาษาละติน ฟังก ็
ไม่รู้เรื่อง คุณพ่อท�ามิสซาหันหลังให้อีก หลัง 
สังคยนาวาติกันที่ 2 คุณพ่อท�ามิสซาเป็นภาษา 
ท้องถิ่น และหันหน้าเข้าหาสัตบุรุษ ดังนั้น 
เราสามารถร่วมมิสซาอย่างมีชีวิตชีวาได้

ประสบการณ์ตรงส่วนตัวของผู้เขียนเอง 
เมือ่ปีทีแ่ล้ว ได้เป็นหวดั ไอ ไม่มเีสยีงอยูน่านมาก 
ได้ไปพบแพทย์ทีโ่รงพยาบาลทีเ่ป็นโรงเรียนแพทย์
ที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ แพทย์ได้
แนะน�าในสิง่ทีเ่คยได้รบัทราบมานานมากแล้ว แต่
ไม่เคยลองปฏบิตัมิาเลย คอื การล้างจมกู แต่เมือ่
เป็นมากและไม่หาย จึงลองล้างจมูกดู ปรากฏว่า

ได้ผลมาก และหายเร็วขึ้น การที่เป็นหวัดนานจะ
ท�าให้เสียงหายได้ ปรากฏว่าเมื่อแพทย์ได้ดูกล่อง
เสียงโดยการส่องดู พบว่าสายเสียงบวม และพบ
ว่ามีการอักเสบแดงท่ีหลอดคอ สรุปว่านอกจาก
เป็นหวัดแล้ว ยังมีอาการของกรดไหลย้อนอีก 
กรดมาจนถึงกล่องเสียง จึงท�าให้ไม่มีเสียง การ
รักษาคือให้ยาลดกรด และยารักษาแผล ได้ยา
มาเป็นกอบเป็นก�า เพราะต้องใช้เวลาในการรกัษา 

สิ่งที่ต้องระวังส�าหรับผู้ที่มีอาการกรดไหล
ย้อนนั้นมีมากมาย ยกตัวอย่างเช่น ต้องงดการ
สูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  
น�้าอัดลม ชา กาแฟ ลดอาหารมัน ของทอด  
ของหวาน รบัประทานอาหารให้เป็นเวลา หลีกเล่ียง 
การรับประทานอาหารก่อนนอนอย่างน้อย 3-4 
ชั่วโมง ลดน�้าหนัก ให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอดี

การรักษาโรคกรดไหลย้อนโดยการปรับ
เปลี่ยนนิสัยและการด�าเนินชีวิตประจ�าวันมีความ
ส�าคญัมาก จะท�าให้มอีาการน้อยลง ป้องกนัไม่ให้ 
เกิดอาการอีก และเพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นการลด
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เครือ่งดืม่ทีผ่สมแอลกอฮอล์ เช่น เบยีร์ วสิกี ้ไวน์  
โดยเฉพาะในตอนเย็น

นสิยัในการนอน ถ้าจะนอนหลงัรบัประทาน
อาหาร ควรรอประมาณ 3-4 ชั่วโมง เวลานอน 
ควรหนุนหัวเตียงให้สูงขึ้นประมาณ 6-10 นิ้ว 
จากพื้นราบ อาจเริ่มประมาณ 1/2-1 นิ้วก่อน 
แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้น โดยใช้วัสดุรองขาเตียง 
เช่น ไม้ อิฐ อย่ายกศีรษะให้สูงขึ้นโดยการใช ้
หมอนรองศีรษะ เพราะจะท�าให้ความดันใน 
ช่องท้องเพิ่มมากขึ้น จะท�าให้กรดไหลย้อนได้
มากขึ้น

การรักษาโดยใช้ยา มีรายงานว่าประมาณ
ร้อยละ 90 สามารถควบคุมอาการได้ด้วยยา 
เพื่อลดปริมาณกรดในกระเพาะอาหาร และหรือ 
เพิม่การเคล่ือนตัวของระบบทางเดนิอาหารในการ
ก�าจัดกรด ปัจจุบันมียาลดกรดท่ีสามารถยับย้ัง
การหลั่งกรดได้ดี สามารถเห็นผลการรักษาเร็ว 
ควรรบัประทานยาสม�า่เสมอตามแพทย์สัง่ ไม่ควร
ลดขนาดยาหรอืหยดุยาเอง และควรมาพบแพทย์
ตามแพทย์นัดอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง อาจ
ใช้เวลานานประมาณ 1-3 เดือนหรือมากกว่าท่ี
อาการต่างๆ จะดีขึ้น

เมือ่อาการต่างๆ ดขีึน้ สามารถปรบัเปล่ียน
นสัิยและการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัดงักล่าวข้างต้น 
ได้ รบัประทานยาต่อเนือ่ง แพทย์จะปรบัลดขนาด 
ยาลงเรื่อยๆ ทีละน้อย ท่ีส�าคัญไม่ควรซ้ือยา 
รับประทานเองเวลาป่วย เนื่องจากยาบางชนิดจะ
ท�าให้กระเพาะอาหารมีการหลั่งกรดเพิ่มขึ้น หรือ
กล้ามเนื้อหูรูดของหลอดอาหารส่วนล่างคลายตัว
มากขึ้น

ขอให้ดูแลสุขภาพให้ดี จะได้ร่วมพิธีบูชา
ขอบพระคุณในวันอาทิตย์วันพระเจ้าอย่างมีชีวิต
ชีวา ขอพระอวยพระพรทุกท่าน 

ปรมิาณกรดในกระเพาะอาหาร และป้องกนัไม่ให้
กรดไหลย้อนกลับขึ้นไปในระบบทางเดินอาหาร
และทางเดินหายใจส่วนบน การรักษาด้วยวิธีนี้
ควรท�าอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แม้จะมีอาการ
ดีขึ้นหรือหายดีแล้ว โดยไม่ต้องรับประทานยา
แล้วก็ตาม

ข้อแนะน�าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัย 
ส่วนตัว

ควรพยายามลดน�้าหนักถ้าน�้าหนักเกิน 
เนื่องจากภาวะน�้าหนักเกินจะท�าให้ความดันใน
ช่องท้องมากขึ้น ท�าให้กรดไหลย้อนได้มากขึ้น 
พยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้เครียด และถ้าสูบบุหรี่
อยู่ ควรเลิก เพราะความเครียดและการสูบบุหรี่
ท�าให้เกิดการหลั่งกรดมากขึ้น ถ้าไม่เคยสูบบุหรี่ 
ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ี หรือควันบุหรี่ หลีก
เลี่ยงการสวมเสื้อผ้าที่คับเกินไป โดยเฉพาะ
บริเวณรอบเอว

นิ สั ย ในกา รรั บประท าน หลั ง จ าก 
รับประทานอาหารทันที พยายามหลีกเล่ียงการ
นอนราบ การออกก�าลัง การยกของหนัก การ
เอี้ยวหรือก้มตัว หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร
มื้อดึก และไม่ควรรับประทานอาหารใดๆ อย่าง
น้อยภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมงก่อนนอน รับ
ประทานอาหารที่มีไขมันต�า่ และหลีกเลี่ยงอาหาร
ที่ปรุงด้วยการทอด อาหารมัน พืชผักบางชนิด 
เช่น หัวหอม กระเทียม มะเขือเทศ อาหารจาน
ด่วน (fast food) ช็อกโกแลต ถั่ว ลูกอม 
สะระแหน่ เนย ไข่ นม หรืออาหารที่มีรสจัด เช่น 
เผ็ดจัด เปรี้ยวจัด เค็มจัด หวานจัด เป็นต้น รับ
ประทานอาหารปริมาณพอดีในแต่ละมื้อ ควรรับ
ประทานอาหารปริมาณทีละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง 
หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มบางประเภท เช่น กาแฟ (แม้
จะเป็นกาแฟที่ไม่มีกาเฟอีนก็ตาม) ชา น�้าอัดลม 
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แสงเรืองๆ
กอง บ.ก.

เดือนน้ีขอแนะน�าคุณครูค�าสอนอีกท่านหนึ่ง
จากดินแดนมรณสักขี (บุญราศีทั้งเจ็ดแห่งบ้าน 
สองคอน) นั้นคือ คุณครูโรซา สุดใจ ว่องไว (กลุ่ม
พลมารีย์) คุณครูสุดใจเป็นสัตบุรุษสักการสถาน
พระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน จ.มุกดาหาร 
คุณครูได้รับเกียรติบัตรเป็น “ครูค�าสอนแบบอย่าง” 
โอกาสงานชุมนุมครูค�าสอนระดับชาติ ครั้งท่ี 4 ที่
วทิยาลัยแสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม เมือ่ปีทีแ่ล้ว

คณุครจูบการศกึษาด้านคริสตศาสนธรรม จาก
ศนูย์อบรมครสิตศาสนธรรม สามพราน และมาเป็นครู
ค�าสอนและปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สักการสถานพระมารดา
แห่งมรณสักขี สองคอน โดยจะสอนค�าสอนช่วงเช้า 
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ และช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ 
คณุครจูะออกเยีย่มพีน้่องสตับรุษุตามบ้าน เช่น บ้านที่
มคีนเจบ็ป่วย เพือ่ไปสวดภาวนาขอพระพรจากพระเจ้า
ให้ช่วยรักษา บรรเทาจิตใจ และไปพูดคุยให้ก�าลังใจ
ทั้งคนที่เจ็บป่วยด้านร่างกาย และคนที่เจ็บป่วยด้าน
จิตใจด้วย ให้เขาเหล่านั้นมั่นคงในความเชื่อ ความรัก 
และความเมตตาจากพระเจ้า เพราะคุณครูเชื่อว่า การ
ออกเยี่ยมพี่น้องสัตบุรุษอย่างนี้ถือเป็นการช่วยเหลือ
ด้านวิญญาณอีกรูปแบบหนึ่ง

คุณครูสุดใจ ยึดหลักในการท�างานว่า “เพ่ือ 
รบัใช้พระศาสนจกัร” เป็นเพยีงประโยคสัน้ๆ ทีท่รงพลงั 
และมคีวามหมายอย่างย่ิงส�าหรับชวิีตครคู�าสอน เพราะ

“...เคารพให้เกียรติทุกคน ท�าหน้าที่ของเราแต่ละวันอย่างดี ไม่เบียดเบียนคนอื่น ซื่อสัตย์
ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และเพื่อนพี่น้องทุกวัน เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า”

ครูค�าสอนทุกคนต้องเสียสละ อุทิศตน และต้องเป็น
ประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้า ด้วยการแสดงออกใน
เรื่องของ ‘การรับใช้’ และงานที่ได้รับมอบหมายจาก
ศูนย์ค�าสอนอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง นี้เป็น
พันธกิจที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อให้ข่าวดีของพระเยซู
เจ้าไปถึงพี่น้องทุกคน

ส�าหรับแรงบันดาลใจในการเป็นครูค�าสอนนั้น 
คุณครูสุดใจตอบสั้นๆว่า “รู้...รัก...รับใช้” จาก 3 ค�านี้ 
ที่คุณครูยึดถือเป็นแรงบันดาลใจ ที่จะช่วยเสริม 
ก�าลงัใจและเป็นแรงผลกัดนัในการร่วมงานอภบิาลกบั 
อัครสังฆมณฑลฯ และคุณครูยังได ้แบ ่งป ันถึง 
การสอนค�าสอนว่า “เพ่ือประกาศความรักสู ่ชีวิต  
ตามแบบอย่างขององค์พระเยซูเจ้า” อันนี้เป็นหน้าที่
ของครูค�าสอนทุกคน

สุดท้ายนี้ คุณครูสุดใจได้ฝากข้อคิดให้กับเด็ก
นักเรียนว่า “การที่เราปฏิบัติตนเป็นเด็กที่น่ารัก สุภาพ 
นอบน้อม ถ่อมตน เคารพให้เกียรติทุกคน ท�าหน้าที่
ของเราแต่ละวันอย่างดี ไม่เบียดเบียนคนอื่น ซื่อสัตย์
ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และเพื่อนพี่น้องทุกวัน เราจะได้
ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า”

พวกเราทีมงาน วอนขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดให้
งานอภิบาลด้านค�าสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกใน
ประเทศไทยได้เจริญก้าวหน้า เข้มแข็ง และตั้งมั่นอยู่ใน
ความเชือ่ และความรักของพระองค์ตลอดไปด้วยเทอญ 

คุณครูโรซา สุดใจ ว่องไว 

ครูคำาสอนแบบอย่าง : 
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง
(สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน)
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ธรรมเนียมการ “ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ” 
หรอืเรยีกกนัสัน้ๆ ว่า “ฉลองวดั” ของพระศาสนจกัร 
ในประเทศไทยเรา เริ่มมีมานานเท่าไหร่ ก็ยังไม่มี
ใครทราบแน่ชัด แต่ถ้าจะสันนิษฐาน ก็คงจะเริ่มเมื่อ
บรรดาธรรมทตูได้เร่ิมก่อร่างสร้างกลุม่คริสตชน และ
ใช้การฉลองชุมชน เป็นการอบรม และการสั่งสอน
ความเชือ่ เพราะตามธรรมเนยีมดัง้เดมิของครสิตชน
เรา จะมอบชุมชนแห่งความเชื่อไว้ในความดูแลของ
พระเป็นเจ้า แม่พระ นักบุญหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ 
ตามธรรมเนียมปฏิบัติของพระศาสนจักร

การฉลองนั้น ไม่ได้แค่เป็นเพียงแค่การ 
เตรียมจิตใจคริสตชนเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสท่ีจะ
เปิดชุมชนให้เพื่อนบ้าน คนต่างศาสนาเข้ามาร่วม
ยินดี ด้วยการละเล่นต่างๆ การแสดงและการเลี้ยง
อาหาร ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายของความชืน่ชมยนิด ีและ
การแบ่งปัน

ผมมองเห็นว่า การฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ
นั้น ต้องได้รับอิทธิพลอย่างมากจากพระศาสนจักร
ตะวันตก บวกผสมการปฏิบัติแบบตะวันออกได้

บันทึกธรรมทูต
มิสชั่น 

อย่างลงตัว ที่ประเทศอิตาลี หรือหลายประเทศใน
ยุโรป มีการฉลองชุมชน ซึ่งก็มีส่วนคล้ายและไม่
คล้ายกับบ้านเรา เพราะเกี่ยวข้องกับพื้นที่และสภาพ
อากาศ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คนในยุโรปมักออก
นอกบ้าน และรวมกลุ่มไปไหนมาไหนในฤดูร้อน  
ถ้าการฉลองนั้นจัดในฤดูร้อน จะดูครึกครื้นกว่า แต่
ถ้าเป็นฤดูหนาว และไม่มีสถานที่ใหญ่ๆ ส�าหรับรวม
ผู้คนไว้ด้วยกัน ก็จะไม่ค่อยมีกิจกรรมข้างนอกสัก
เท่าไหร่ แต่บางแห่งก็อาจจะมีจัดกิจกรรมทางความ
เชื่อ และการรื่นเริงได้เหมือนกัน ตามแต่ท้องถิ่น
และวัฒนธรรม

แม้แต่ในประเทศเพ่ือนบ้าน ที่มีชุมชน
คาทอลิกอย่างเช่น เวียดนาม ก็ใช่ว่าทุกแห่งจะ 
มีการฉลองชุมชนแห่งความเชื่อเหมือนกับบ้าน
เรา บางแห่งอาจจจะจัดล�าบาก เพราะระเบียบการ
ปกครองที่เคร่งครัด หรือท�ากันแค่ภายใน หรือ 
ไม่ท�าเลย ในประเทศลาวเองการฉลองชมุชนแทบจะ
ไม่มเีลย การจดังานใหญ่ๆ สกังานหนึง่สามารถท�าได้
ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง 
ซึง่ปัจจบุนับางแห่งลดความเคร่งครดัไปมาก บางแห่ง

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ

คุณครูโรซา สุดใจ ว่องไว 

ครูคำาสอนแบบอย่าง : 
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง
(สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน)
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ขอแต่เพยีงได้แจ้งอย่างชดัเจนว่าจะท�าอะไรบ้าง กม็กั
จะได้รบัอนญุาตไม่ยากนกั ซ่ึงเราคงจะเคยได้ยนิเป็น
งานๆไป เช่น การบวช การแต่งตั้งพระสังฆราช งาน
คริสต์มาส หรือปัสกา 

ในประเทศกัมพูชาเอง เรื่องการฉลองชุมชน
แห่งความเชื่อ ไม่ได้เป็นเรื่องที่ถูกควบคุมเคร่งครัด 
เลยในทุกเขต หากกลุ่มคริสตชนที่ได้คุ้นเคยกับ 
เจ้าหน้าท่ีบ้านเมือง โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น  
งานนั้นก็สามารถจัดได้โดยง่าย แต่ก่อนเวลาฉลอง
คริสต์มาสหรือปัสกาต้องขออนุญาต แต่ปัจจุบัน จัด
พิธีได้อย่างเสรี และเหมือนกับทางลาวบ้าง ที่อาจจะ
มกีารแจ้งให้เจ้าหน้าทีท้่องถิน่ทราบ หรือเชญิร่วมงาน
เลยก็มี เช่น งานถวายตัว งานบวช หรืองานแต่งตั้ง
พระสังฆราช เป็นต้น

แต่ส�าหรับเรื่องฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ  
พระศาสนจักรไทยเราได้พัฒนาอย่างมีรูปแบบและ
มีระบบ ซึ่งผมถือว่า ไทยเราจัดงานแบบนี้ได้อย่าง
น่าชื่นชม และน่าประทับใจ ซึ่งเราบางคนอาจจะเคย
ได้ยนิชาวต่างชาตทิีม่าร่วมงานพธิฉีลองในประเทศไทย  
ก็จะรู้สึกทึ่งและประทับใจในหลายๆงาน

รูปแบบส่วนใหญ่ที่เรามักจะท�ากันคือ 

เริ่มมีการประชุม และแบ่งหน้าที่กันท�างาน 
โดยเฉพาะเจ้าอาวาสและสภาภิบาล จะเป็นตัว 
ขับเคลื่อน การประสานงานความร่วมมือของพี่น้อง
สัตบุรุษในชุมชนและนอกชุมชน เพื่อเตรียมทุกเรื่อง 
ที่จ�าเป็นภายนอก มีการแบ่งหน้าที่กันท�า เช่น การ
ท�าความสะอาด ตกแต่ง บทเพลงและพิธีกรรม การ
ต้อนรับ อาหาร ฯลฯ

เริ่มการฉลองตรีวาร หรือ มีสามวาระ หรือ
สามครั้ง เพื่อเตรียมฝ่ายวิญญาณ เป็นโอกาสได้
รับค�าสอนมากขึ้น ได้แก้บาปรับศีลฯ ได้รื้อฟื้นหรือ
ฟื้นฟูชีวิตภายใน ซึ่งอาจจะจัดให้มีการเชิญพระสงฆ์
จากที่ต่างๆ มาเทศน์ ในหัวข้อความเชื่อที่ตั้งไว้เป็น
พิเศษตามกาลเทศะ

ในวันฉลอง จะเป็นวันที่ถูกเลือกให้ใกล้กับ
วันฉลองพระเยซู แม่พระ หรือนักบุญองค์อุปถัมภ์

ของวัดที่สุด ตามปฏิทินพิธีกรรม ซึ่งในวันนั้น จะ
มีการต้อนรับพี่น้องสัตบุรุษที่มาจากที่ต่างๆ ทั้งใกล้
และไกล พิธกีรรมเริม่ตามเวลาทีก่�าหนด ซึง่อาจควบ
รวมโอกาสพิเศษไว้ด้วย ตามแต่กาลเทศะ เช่น งาน
บวช งานถวายตัว และในตอนท้ายพิธี ถ้าประธาน
ในพิธีกรรมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เช่นพระสังฆราช หรือ
พระสงฆ์ อาวุโส ก็จะมีการให้โอวาท ซึ่งส่วนใหญ่
กม็กีารย�า้เตอืนเรือ่งความเชือ่และคณุธรรมคาทอลกิ

ปิดท้ายงานฉลองวันนั้น ด้วยการรับประทาน
อาหารร่วมกนั ซึง่ปัจจบุนัจะเหน็ว่า เป็นเรือ่งของการ
แสดงความรัก และการแบ่งปันกันอย่างเห็นได้ชัด 
ตรงน้ีเป็นคุณธรรมแบบคริสตชนท่ีมาช่วยเหลือกัน 
ในเรือ่งอาหาร บ้างกเ็ป็นการท�าบญุก่อสร้างถาวรวตัถุ
ต่างๆ ท่ีก�าลังต้องการในชุมชน เช่น การสร้างวัด 
สร้างหอระฆัง สร้างอาคารอเนกประสงค์ ฯลฯ โดย
ผูท้�าบญุเชือ่ว่าเป็นการท�าความด ีได้รบัความสบายใจ 
อิ่มบุญ แต่ในความหมายแบบคาทอลิกคือ การ
ได้ปฏิบัติความรัก ตามจิตตารมณ์ของพระวรสาร  
เป็นทีพ่อพระทยัของพระเป็นเจ้า และมัน่ใจว่าพระเจ้า
จะทรงอวยพร 

ดงันัน้ ถ้าจะสรปุว่า เราฉลองชมุชนแห่งความ
เชื่อ เพื่ออะไร? ณ จุดๆ นี้เราอาจจะได้เคยได้ยิน 
พระสงฆ์เทศน์อยู่บ่อยๆ นั่นคือ

1. เป็นการรือ้ฟ้ืนความเชือ่ภายในของครสิต- 
ชนแต่ละคน ท่ีอยู ่ในชุมชนน้ัน เพราะจะมีการ 
กระตุ้น การประชาสัมพันธ์งานนี้ ให้ทราบล่วงหน้า 
ซึ่งคริสตังที่ดี จะเริ่มย้อนมองดูชีวิตภายในของ
ตนเอง ในแต่ละปีว่า ความเชื่อความศรัทธา หรือ
การปฏิบัติของตน ในกลุ่มคริสตชน ในพระศาสน- 
จักรย่อยๆ ในบ้านนั้น ได้ท�าได้ดีมากน้อยแค่ไหน? 
บางแห่งอาจมีกิจกรรมพิเศษ ท่ีท�ากันในชุมชน  
เช่น การสวดภาวนาด้วยกัน เป็นพิเศษ ตามบ้าน 
ตามคุ้มซึ่งน่าเสียดายว่า คริสตังบางคนท�างานจนลืม
การรื้อฟื้นชีวิตภายในของตน 

2. เป็นการรื้อฟื ้นความหมายของธรรม 
ล�้าลึกเกี่ยวกับพระศาสนจักร ซึ่งเป็นค�าสอนที่
สงัคายนาวาตกินัทีส่อง ได้เน้นมาเป็นอนัดบัแรก ใน

48   อุดมศานต์  พฤศจิกายน 2013 

Crist 1-92 November.indd   48 11/4/13   10:02 AM



กลุม่ครสิตชนเป็นทีท่ีเ่ราสามารถแสดงความรกั และ
คุณธรรมแบบคริสตชนได้เป็นแห่งแรก ทั้งยังเป็น
เครื่องหมายของการประกาศพระวรสารได้อย่างดี 
เพราะการฉลองชุมชนในบ้านเรา ส่วนใหญ่เป็นการ
ฉลองแบบเปิด ซึ่งพี่น้องต่างความเชื่อสามารถมา
ร่วมงานได้อย่างเสรี คนจนๆ รอบชุมชน ควรได้รับ 
การเชิญเข้ามาเป็นพิเศษ เพื่อนต่างศาสนา ควรได ้
รู ้จักเรามากขึ้น เจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองได้รับรู ้
คุณธรรมทางศาสนาเรา คริสตชนในชุมชน ยังได้มี
ส่วนร่วม ตามพระพรของพระจติทีใ่ห้มา ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องก�าลังกาย ความคิดปัจจัย ฯลฯ

3. เป็นการขอบพระคุณพระเป็นเจ้า ผ่านทาง
องค์อปุถมัภ์ของวดั ทีไ่ด้มอบไว้ในความดแูลของ ท่าน 
แบบอย่างและค�าสอนของท่าน ได้ถูกน�ามากระตุ้น 
เตือนให้คริสตังในชุมชนนั้นได้พยายามเลียนแบบ 
เป็นการแสดงการโมทนาคุณฝ่ายจิตใจในพิธีกรรม 

ถ้าประเทศในอาเซียนเปิดมากขึ้น ท�าไมเรา
ถงึจะไม่เอาธรรมเนยีมดีๆ  เหล่านีไ้ปช่วยเพือ่นพ่ีน้อง 
คริสตังในประเทศเพื่อนบ้านบ้างเล่า? ในประเทศ
เขมร เริม่มกีารฉลองเลก็ๆ ภายในชมุชนก่อน เพราะ 
อุปสรรค สองอย่างที่ยังเป็นปัญหาใหญ่คือ การ 
เดนิทาง และความยากจนทีท่�าให้คริสตงั ไม่มกี�าลงัพอ  
จะไปจัดงานได้ งานฉลองหรืองานชุมนุมใหญ่ๆ  
ที่เกิดขึ้น มักเป็นการจัดการที่มาจากบรรดาธรรม
ทูต ที่หาเงินทุนมาจัดการแทบจะทุกอย่าง เช่น เรื่อง
อาหารและการเดินทาง ต้องออกค่าเดินทางเหมารถ 
ให้สัตบรุุษ ต้องระดมทนุส่วนใหญ่จากส่วนกลางหรอื
ต่างประเทศ เพื่อเตรียมเรื่องอาหาร ซึ่งมีน้อยมาก  
ที่มาจากสัตบุรุษ นอกจากนี้ พวกเขายังขาด
ประสบการณ์การจัดจนเป็นธรรมเนียมแบบบ้านเรา

ดังนั้น ถ้าพี่น้องคริสตังไทย จะมาช่วยกัน 
ส่งเสรมิ ขอให้ซักถามข้อมลูท้องถิน่ก่อนว่า ทางคณุพ่อ  
เจ้าอาวาสและสภาภบิาลทีน่ัน้ ได้มกีารจดัไหม? และ
การจัดนัน้ท�ากนัอย่างไร? เพราะจะช่วยให้น�า้ใจดขีอง
พวกเรา ตรงกบัความต้องการของชมุชน...นัน่เท่ากบั
ช่วยให้พวกเขามีก�าลังใจในการประกาศพระวรสาร 
อีกช่องทางหนึ่ง ในแบบของพวกเขา ด้วยความ 
ช่วยเหลือของพวกเรา... 
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มุมเล็กๆ ของนักเดินทาง
คุณพ่อปิติศักดิ์  พงศ์จิรพันธุ์

ช่วงเวลาสองสัปดาห์ก่อนเปิดปีการศึกษาใหม่ 
การเดนิทางแสวงบญุถกูวางแผนอย่างคร่าวๆ ไว้ตัง้แต่
ปีการศกึษาก่อนหน้ายังปิดไม่สนทิ พวกเราต้ังใจจะปัก
หมุดตัวแรกที่ลูร์ดจากนั้นจึงต่อด้วยการปั่นจักรยาน
ไปบนเส้นทางของนักบุญยากอบจากชายแดนฝรั่งเศส
เข้าสู่ประเทศสเปนและจบเส้นทางจาริกท่ีฟาติมา แต่
เนื่องจากความจ�ากัดของรูปแบบการเดินทางและ 
งบประมาณท่ีต้องใช้ตลอดระยะเวลา สัมภาระท่ีจ�าเป็น
ท้ังหมดจึงถูกบีบอัดเหมือนเสกได้ลงไปในกระเป๋าเป้
เพียงใบเดียว ภาคีของเราประกอบไปด้วยนักศึกษา 
สี่ชีวิต แต่ละนายเป็นหนุ่มน้อยหน้าตาละอ่อน สิริอายุ
รวมกันแค่เบียด ๆ ร้อยสี่สิบ ส�ารวจสภาพร่างกาย
อันก�าย�าล�่าสันของแต่ละคนส่อเค้าว่ายังพอมีศักยภาพ 
ล้นเหลือในการออกก�าลงัขาเป็นระยะเวลากว่าสบิวนั เรา
บินลัดฟ้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศจากโรม อิตาลี
ลงสู่สนามบนิตลูสุตอนใต้ของฝรัง่เศส ใช้เวลาเหาะเหนิ 
เดินอากาศเพียงไม่นาน เผลอหลับในพื้นที่เล็ก ๆ  
และสะดุ ้งข้ึนมาเช็ดน�้าลายที่มุมปากก็ถึงสนามบิน 
ตูลุสซะแล้ว จากตูลุสเราอาศัยเกาะรถไฟไปลงที่สถานี
ลูร์ดในเวลาประมาณสีทุ่ม่ สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุในเวลานีค้อื
ต้องเดินหาโรงแรมที่จองเอาไว้ก่อนหน้าให้เจอด้วยยัง
ไม่คุน้ชนิกบัการนอนข้างถนน และด้วยแสงไฟสีส้มจดั
จากตะเกียงส่องทางบนสองฝั่งถนนในที่สุดเราก็มาถึง

โรงแรม ก่อนจัดแจงแสดงความเป็นเจ้าของห้องนอน
ขนาดกะทัดรัดจ�านวนสองห้อง กระเป๋าเป้ถูกเหวี่ยง
แบบเบา ๆ ลงบนเตียง แต่นิทานก่อนนอนของคืน
นี้เล่าว่านักเดินทางทั้งสี่จะพร้อมใจกันเดินฝ่าอากาศ
เย็นในคืนฟ้าหม่นเพ่ือตรงไปยังถ�้ามัสซาเบียน ซึ่ง 
โชคดีมาก ๆ ที่โรงแรมของเราอยู่ไม่ไกลนัก เราสวน
ทางกับระรอกคลื่นของนักแสวงบุญซึ่งน่าจะเพิ่งเสร็จ
กจิศรทัธาจากพธิแีห่โคมถวายเกยีรตแิด่แม่พระบรเิวณ
หน้าสักการสถาน แม่พระยังคงรอเราอยู่เสมอ เราเดิน
ผ่านหน้าสักการสถานอันยิ่งใหญ่งดงามเข้ามาหยุดอยู่
ตรงหน้ารูปปั้นสีขาวที่เปล่งแสงเรืองรองอยู่ในร่องหิน
ด้านบนของถ�้าจากไฟที่ฉายส่องเข้ามา ที่นี่คือสถานที่ 
ซึ่งครั้งหนึ่งพระแม่ได้ปรากฏองค์เบื้องหน้านักบุญ 
แบร์นาแด๊ต เชญิชวนให้ท่านสวดภาวนาเพือ่คนบาปจะได้ 
กลับใจ พร้อมทั้งส�าแดงความลึกล�า้แห่งพระอานุภาพ
ของพระเจ้าท่ีมีต่อพระนางว่า "เราคือการปฏิสนธนิริมล"  
ผู้คนในบริเวณถ�้าแม่พระลดน้อยลงมากแล้ว เราจึง 
ฉวยโอกาสนีเ้ดนิเข้าไปสมัผสัภายในถ�า้ ผมค่อย ๆ  ส�าลกั 
ความตื้นตันภายในที่ประดังเข้ามาพร้อม ๆ กับ
ความสงบอันชวนศรัทธา ความส�านึกถึงการเป็น 
สิ่งมีชีวิตที่หดเล็กลงเรื่อย ๆ ก�าลังบังเกิดขึ้นเม่ืออยู่ 
เบื้องหน้าพระแม่ ณ ขณะนี้และตรงนี้ แท้จริง 
พระแม่ไม่เคยจากเราไปไหน เสียงเรียกร้องให้สวด

ลูร์ด..."วันทามารีย์  

เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน..." 
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ภาวนาและกลับใจยังคงดังก้องอยู่เสมอในชีวิตของ
เราและการปฏิสนธินิรมลของพระนางยังคงส�าแดง
พลังลึกล�้าอยู่ภายในตัวมนุษย์ผู้อ่อนแอไม่เคยจืดจาง 
หากเพียงแต่เราส�านึกอย่างแท้จริงอยู่ตลอดเวลาว่า
พระเจ้าผู ้ยิ่งใหญ่ทรงลงมาแตะต้องชีวิตของเราใน 
รูปแบบท่ีใกล ้ชิดและสม�่ า เสมอเกินกว ่าที่ เราจะ 
คาดเดาได้ เราคงร้องถามตัวเองวันละร้อยครั้งว่า  
"เรายังท�าบาปไปท�าไม?" 

เช้าอีกวัน เราค่อย ๆ จิบเวลาอย่างคุ้มค่าด้วย
การเดินชมความงดงามของสักการสถาน ก่อนจะขึ้น
ไปร�าพึงภาวนาบนเส้นทางเดินรูปสิบส่ีภาคภายใต้
บรรยากาศที่ชวนศรัทธาตามเส้นทางที่ถูกจัดเตรียม
อย่างพิถีพิถันและรูปปั้นที่ถูกบรรจงน�ามาตั้งไว้อย่าง
งดงามลงตัวชวนให้นึกย้อนถึงเหตุการณ์พระมหา
ทรมานที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์และก�าลังบังเกิดขึ้น
อีกครั้งเบื้องหน้าเราในเวลานี้ เราปะทะกับคณะนัก
แสวงบุญจากไอร์แลนด์ ณ บริเวณกางเขนไอริชที่
ถูกตั้งขึ้นตรงสุดทางเดิน ตัวเลขที่เชิงกางเขนไขความ
กระจ่างให้เรารู้ว่าปีนี้เป็นโอกาสครบหนึ่งร้อยปีแห่ง 
การเดินทางมาแสวงบุญที่ลูร์ดของกลุ่มนักแสวงบุญ
ชาวไอร์แลนด์กลุ่มแรกและกางเขนสไตล์ไอริชก็ถูกตั้ง
ข้ึนในโอกาสน้ัน เสร็จจากเดนิรปูสบิสีภ่าคเรายงัมุง่ตรง
ต่อไปยงับ้านของท่านนกับญุแบร์นาแด๊ต รวมทัง้โบสถ์
ประจ�าเมอืงซึง่ท่านนกับญุได้รบัศลีล้างบาป สถานทีซ่ึง่
ความเชื่อคริสตชนของท่านได้เติบโตและเป็นที่ซึ่งท่าน
ได้พูดคุยกับคุณพ่อเจ้าวัดถึงเรื่องราวของสตรีงดงาม
ชุดขาวที่ปรากฏมาบอกกับท่านว่า "เราคือการปฏิสนธิ
นิรมล" พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการสร้างวัดตรงบริเวณ
ที่การประจักษ์นั้นเกิดขึ้น

เย็นนี้เรามีโอกาสร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
ภาษาอิตาเลียนที่หน้าถ�้าแม่พระ เสร็จจากมิสซาเรา
ยังมีเวลาเหลือเฟือเพื่อหาอาหารเย็นรับประทานก่อน
ที่การแห่โคมจะเริ่มต้นในเวลาสามทุ่ม เราเดินออก
จากบริเวณสักการสถานและตรงไปยังร้านขายข้าว
ผัดแบบเอเชียที่เราเล็งไว้ก่อนแล้ว หลังจากอาหาร
มื้อเย็นที่เราจัดหนักให้กับกระเพาะของแต่ละคน เรา
เดินย้อนกลับไปบนเส้นทางเดิมเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่
โคมถวายเกียรติแด่แม่พระ เทียนและโคมอยู่ในมือ
ของเราแล้ว ขบวนนักแสวงบุญแต่ละคณะค่อย ๆ 
เคลื่อนเข้าสู่สักการสถาน เราปะปนไปกับพวกเขาจน
มาถึงบริเวณหน้าสักการสถานอีกครั้ง แต่เหตุการณ์

ปรากฏว่าเราบังเอิญพบกับอาสาสมัครชาวอิตาเลียน
ท่านหนึ่งซึ่งคุณพ่อท่านหนึ่งในกลุ่มของเราได้เคยไป
ท�างานด้วยในช่วงปลายฤดูร้อนที่ผ่านมา เราทักทาย
และพดูคยุกนัด้วยความชืน่ชมยนิด ีก่อนทีอ่าสาสมคัร
ท่านนีจ้ะชกัชวนให้เราขึน้ไปก่อสวดบทวนัทามารย์ีเป็น
ภาษาไทยซึง่เราถอืเป็นเกยีรตอิย่างมาก และด้วยความ
ช่วยเหลือของเขากลุ่มของเราจึงเบนเข็มจากการเข้า
ร่วมขบวนแห่ขึ้นไปปะปนอยู่ในบริเวณกลุ่มผู้น�าสวด
แต่ละภาษา และนับว่าโชคดีอีกครั้งที่เราบังเอิญเจอ
กับคุณพ่อผู้รับผิดชอบการน�าสวดซึ่งครั้งหนึ่งในชีวิต
ที่ผ่านมาถึงห้าสิบปี ท่านได้เดินทางไปเป็นมิสชัน-
นารีที่ประเทศลาวและท่านยังได้ใช้เวลาหกเดือนใน
การเรียนภาษาไทยที่กรุงเทพฯ ก่อนจะถูกรัฐบาลลาว
เชิญออกนอกประเทศในช่วงเวลาแห่งสงครามที่ผ่าน
มาในอดีต เราทักทายกับท่านเป็นภาษาไทย คุณพ่อ 
บอกว่าจ�าภาษาไทยไม่ค่อยได้แล้วแต่กลับยังคงสื่อ
ประโยคภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วพอสมควร 
ช่วงเวลาแห่งการสวดสายประค�าและขบวนแห่แม่พระ 
เริม่ต้นขึน้แล้ว บทภาวนา "วนัทามารย์ี" ในภาษาต่าง ๆ   
ถูกเปล่งเสียงออกมาด้วยจุดประสงค์เดียวกันคือการ
สรรเสริญพระพรย่ิงใหญ่ที่พระเจ้าทรงประทานแด่
พระแม่มารีย์พระมารดาของเราทุกคน จนกระทั่งคุณ
พ่อท่านนั้นส่งสัญญาณเรียกพวกเราออกไปยืนเบื้อง
หน้าขบวนแห่ เสียงสวดภาวนาบท "วันทามารีย์.."  
ในภาษาไทยก็ก้องกังวานขึ้นผ่านเครื่องขยายเสียง
หากแต่ออกมาจากหัวใจ แม้เราจะได้รับโอกาสให้น�า
สวดเพียงบทเดียวหากแต่เป็นบทวันทามารีย์ที่พิเศษ
สุดส�าหรับผมและมั่นใจว่าส�าหรับเราทุกคน เพราะ
เป็นเครื่องหมายที่ส�าแดงให้โลกประจักษ์ว่า คริสตชน 
ชาวไทยทุกคนรัก ศรัทธาและถวายเกียรติแด่แม่พระ
สุดหัวใจ 

เช้าวันรุ่งขึ้น เราโบกมือลาลูร์ดด้วยพิธีบูชา
ขอบพระคุณ ผมมองเห็นอาสาสมัครมากมายช่วยกัน 
เข็นรถเข็นให้คนป่วยและคนชราเข้ามาร่วมมิสซา  
พระสงฆ์แต่ละองค์ก�าลังเชิญศีลมหาสนิทมาให้บรรดา 
คนป่วยและคนชราเป ็นภาพที่ติดตรึงใจและให้ 
ความหมายกบัชวีติภายในอย่างมากมาย เหตกุารณ์ต่าง ๆ   
ที่เกิดขึ้นบังเกิดเป็นความทรงจ�าที่น่าประทับใจ ขอ
พระมารดามารีย์โปรดเสนอวิงวอนเพ่ือลูกทุกคนและ
เคียงข้างในการเดินทางที่ยังรอคอยพวกเราอยู่ต่อไป 
บนเส้นทางของนักแสวงบุญ.... 

 อุดมศานต์  พฤศจิกายน 2013  51 
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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�ติเจ�้ของภ�ษ�ในหล�ยร�ยวิช� 

“เรียนอย่างมีความสุข ประสบความสำาเร็จในชีวิต”

ASSUMPTION COLLEGE
English Program (EP) at Rama II Campus
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ (แคมปัสพระราม 2)

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 
90/1 ซ.ส�ทร 11 เขตย�นน�ว� กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2675-6970-84 โทรส�ร 0-2212-2310

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม
26 ซ.เจริญกรุง 40 เขตบ�งรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2630-7111-25 โทรส�ร 0-2237-7769

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

โทร. 08-0101-2552
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ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

“ภาพที่ยังฝังใจ”
ดิฉันเชื่อว ่า ท ่านผู ้อ ่านคงจะเคยเห็น 

ภาพแบบนี ้“ภาพแม่ทีเ่ดินจากไป...” ในภาพยนตร์ 
ซึ่งมีแนวการน�าเสนอเรื่องราวและปัญหาจาก
ครอบครัวที่แตกแยก...ผู ้ที่ เป ็นแม่หิ้วกระเป๋า 
เดินออกจากบ้านต่อหน้าต่อตาลูกๆ ท้ิงให้ลูก
ร้องไห้และวิ่งตามแม่ บ้างก็เข้าไปรั้งแม่ กอดขาแม่ 
อ้อนวอน นับเป็นภาพที่บาดตาบาดใจ เมื่อได้เห็น
ภาพอย่างนี้ บางคนถึงกับหลั่งน�า้ตาทันที

เมื่อสมัยเป ็นเด็กๆ เคยดูภาพยนตร ์ 
ต่างประเทศเรือ่ง “SHANE! COME BACK!” มี
ภาพอยู่ภาพหนึง่ทีย่งัฝังใจไม่ลมืคอื ภาพทีพ่ระเอก
ขี้ม้าควบออกจากบ้าน ตัดใจทิ้งสุนัขตัวโปรดที่เขา
รกัมากเอาไว้ มันร้องโหยหวน และวิง่ตามสดุก�าลงั 
แต่ไม่ทันพระเอกท่ีควบม้าจากไปอย่างสุดฝีเท้า  
ยิ่งทียิ่งไกลจนสุดสายตา ดูแล้วน�้าตาไหลสงสาร
สุนัข เราคงไม่อยากเห็นภาพของการพลัดพราก 
ทั้งของคนและสัตว์ มันสะเทือนใจ และมันเจ็บ
ด้วยกันทั้งสองฝ่าย 

ดิฉันรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อ “น้อย” ได้
เล่าให้ฟังว่า พ่อแม่ของเขาหย่าขาดจากกันตอนที่
เขาอายุได้เพียง 5 ขวบ เขาเป็นลูกคนเดียว เขา
จ�าภาพวันที่แม่เดินออกจากบ้าน มันเป็นภาพที่ยัง
ฝังใจ ซ่ึงในขณะนั้นเขาเหลือแค่แม่และป้าเท่านั้น 
ส่วนผู้เป็นพ่อจากไปก่อน และคุณยายที่เคยเลี้ยง
เขามาตั้งแต่เล็กก็ตายจากไปนานแล้ว 

“น้อย” เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่น่าสงสารไม่มี
ทีพ่ึง่ ทกุคนท้ิงเขาไปหมด แม้แตแ่ม่บงัเกดิเกลา้ ก็
ไม่ห่วงเขาเลย แม่จากไปเพื่อมีครอบครัวใหม่ เขา
เหลือป้าเพียงคนเดียว ซึ่งได้มารับน้อยไปอยู่ด้วย

น้อยไม่ค่อยสนทิกบัป้า เขาต้องปรบัตวัใหม่ 
ป้าสอนเรื่องมารยาท ความมีระเบียบวินัย ความ 
รับผิดชอบ ป้าจึงเป็นทั้งครูและแม่ จากการที่ป้า
คอยกล่อมเกลาจติใจให้อ่อนโยน สภุาพ เอือ้อาทร 
มันส่งผลให้น้อยเป็นเด็กรักดี รู้ดีรู้ชั่ว และรู้จัก 
บุญคุณต่อผู้ที่อบรมเลี้ยงดูเขา 

น้อยขยันและตั้งใจเรียน เขาเรียนจนจบ
ปริญญาโท เทียมหน้าเทียมตาคนรอบข้าง เขาไม่
ย่อท้อต่อชีวิต ไม่อ่อนแอกับอดีตที่เป็นสีด�า เขา
ไขว่คว้าแต่สิ่งดีๆ ที่เข้ามาในชีวิต แต่เขาไม่มีความ
รู้สึกรักและห่วงใยผู้เป็นแม่ที่ทิ้งเขาไว้ให้โดดเดี่ยว 
ภาพความทรงจ�าของแม่ไม่มีภาพที่งดงามเหมือน
เด็กทั่วๆ ไป ก็ใครล่ะที่สร้างรอยด่างไว้ในจิตใจ
ของน้อย 

จากเรื่องของน้อย ก็ขอแบ่งปันถึงเรื่องของ 
“กุ้ง” ลูกสาวคนเดียวของครอบครัว ซึ่งพบเจอ
อุปสรรคและปัญหาคล้ายๆ กัน ภาพและเรื่องราว
ที่ได้เห็นคือ พ่อกับลูกสาวที่โตแล้วนั่งให้สัมภาษณ์
ออกรายการทีวี และพิธีกรได้ซักถามถึงชีวิตใน
วัยเด็ก เขาตั้งชื่อเรื่องว่า “ภาพแม่ที่เดินจากไป...
ยังฝังใจ” มันเกิดอะไรขึ้นถึงได้น�ามาเสนอ ดิฉัน
สนใจอยากติดตามชม เพื่อจะน�าเสนอให้ผู้ท่าน
อ่าน “อุดมศานต์” ได้วิเคราะห์ และแบ่งปันแง่คิด
แก่กันและกัน

หลังจากที่แม่ของกุ้ง แยกทางกับพ่อโดยให้
เหตุผลว่า ทัศนะไม่ตรงกัน อยู่ด้วยกันแล้วอึดอัด 
น่าเบื่อ อยากมีอิสระ เพียงเท่านี้ต้องแยกทางกัน
ด้วยหรือ? ประเด็นส�าคัญคือ ความรัก ความ
อดทน และการให้อภัย ไม่มีอยู่ในจิตใจของผู้ที่
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เป็นแม่(ภรรยา) เขา
ต้องการความสุขส่วน
ตัว อยากพบโลกใหม่
ที่น่าตื่นเต้น...ถ้าทุกคน
เห็นแก่ตัว ความรับ
ผิดชอบอยู่ที่ไหน? คน
ที่เจ็บที่สุดก็คือ ลูกใช่
ไหม? ลูกผิดตรงไหน? 
ท�าไมต้องมารับรู้ชะตา
กรรมที่พ่อแม่ก่อไว้ 

กุ ้งเล ่าว ่า พ่อ
เป็นทั้งพ่อและแม่ พ่อ
เอาใจใส่ดูแลทุกอย่างตั้งแต่ตื่นจนหลับ พ่อท�า
อาหารให้ทาน สอนการบ้าน พาไปโรงเรียน และ
รบักลบับ้านทุกวนั จนลูกเข้ามหาวทิยาลัย พ่อสอน
ลูกทุกอย่างเพื่อให้ลูกจะได้รู้เท่าทันคนอื่น รู้จัก
ระวังตัว และพ่อยังสอนให้รู้จักหน้าที่ การเป็น 
คนดีของสังคม ลูกซึมซับส่ิงดีๆ ท่ีพ่อสอน ไม่
กล้าท�าผิดกลัวพ่อเสียใจ ทั้งพ่อและลูกใกล้ชิดกัน
เหมือนเป็นคนๆ เดียวกัน ทั้งสองต่างรู้ว่าความรัก
คอือะไร ต่างประคองกนัไว้อย่างทะนถุนอม ไม่เคย
มีรอยร้าวใดๆ เกิดขึ้น

กุ้งยังบอกอีกว่า พ่อบอกเสมอว่า ‘อย่า
เกลียดแม่’ เพราะแม่มีเหตุผลท่ีท�าให้เราไม่ได้อยู่
ร่วมกัน พ่อเป็น “พ่อเลี้ยงเดี่ยว” แม้จะขาดแม่แต่
พ่อกไ็ม่เคยห่างจากลกู ทุ่มเทความรักเต็มทีเ่พือ่ลกู 
เพราะลูกคือแก้วตาดวงใจ

วันเวลาผ่านไปผู ้เป็นแม่เร่ิมส่งสัญญาณ 
พยายามโทรศพัท์เข้ามาหาลกู ถามไถ่เรือ่งราวต่างๆ 
ซึ่งแรกๆ กุ้งยังตั้งแง่ ปิดกั้นความรักที่แม่ค่อยๆ 
เริ่มหยิบยื่นให้ แม่ผู้หลงทางพยายามโทรศัพท์เข้ามา  
หาลูกบ่อยขึน้ และได้ไปร่วมแสดงความยนิดเีมือ่วนั
ที่ลูกสาวรับปริญญา แม่วิ่งเข้าไปสวมกอดลูกด้วย
ความภาคภูมิใจ ท�าให้กุ้งคิดได้ว่า แม่ยังรักและ 

ห่วงใย จติใจทีแ่ข้งกร้าว  
ค่อยๆ เริ่มอ่อนลง

กุ้งเข้าใจแล้วกับ
สิ่งที่เกิดกับชีวิตของเขา 
เขาหายโกรธแม่ทีท่ิง้เขา
และพ่อ เมื่อก�าแพงถูก
ท�าลาย หัวใจเริ่มชุ่มฉ�่า  
ระหว่างแม่กบัลกู เพราะ 
กุ้งเปิดใจรับและรักแม่ 
มากขึน้ เขาเข้าใจปัญหา
ของแม่ เพราะความเข้าใจ  
กั นท� า ให ้ เ กิ ดคว าม
รั ก  กุ ้ ง มี ค ว า มสุ ข

มากขึ้น เพราะโลกใบนี้ยังมีผู ้หญิงอีกคนหนึ่ง
ที่รักและห่วงเขาตลอด เขามีครบทั้งพ่อและแม่ 
เพราะเพียงค�าว่า “อภัย” ความรัก ความสุข 
ก็เข้ามาเต็มเติมใจ และก่อนจบรายการผู้เป็นพ่อ
ได้ขับร้องบทเพลง “แก้วตาดวงใจ” ท�าเอาทุกคน
รวมทั้งกุ้งน�้าตาคลอ ด้วยบรรยากาศของความรัก 
ความเข้าใจ และได้รู้คุณค่าของความ “รัก” จาก
ผู้เป็นพ่อและแม่

ก่อนจบ ดิฉนัขอฝากเอาไว้ว่า ทกุวันนีส้งัคม
เป็นอย่างที่เห็น ผู้คนส่วนใหญ่ห่วงแต่ตนเองไม่
สนใจคนรอบข้าง โลกใบนี้ยิ่งวันยิ่งอยู ่ยากขึ้น 
คนดีๆ เหลือน้อยเต็มที เราต้องพยายามกระตุ้น
ให้คนรอบข้างมีจิตส�านึก จิตกุศล จิตสาธารณะ 
เราต้องช่วยกันส่งเสริมคนดีให้มีมากขึ้น เพื่อให้
เขาเป็นแบบฉบับและเป็นตัวอย่างที่ดี แผ่วงกว้าง
ความดีออกไปเป็นทวีคูณไม่มีที่สิ้นสุด เราอยาก
ให้โลกน่าอยู่ มีความสุข มีรอยยิ้ม เราต้องช่วยกัน
สร้าง ต้องให้เกียรติกันและกัน มีความจริงใจต่อ
กัน พูดให้ก�าลังใจต่อกัน...ถ้าท่านเห็นใครมีความ
ทุกข์ ลองยื่นมือเข้าไปช่วยด้วยจริงใจ ตัวท่านเอง
ก็จะพบความสุข โลกนี้ สังคมนี้จะน่าอยู่ขึ้น “ทุก
ปัญหามีทางออก และแก้ไขได้ด้วยความรักและ
ความเข้าใจ” 

พ่อบอกเสมอว่า ‘อย่า

เกลียดแม่’ เพราะแม่มี

เหตุผลที่ท�าให้เราไม่ได้อยู่

ร่วมกัน พ่อเป็น “พ่อเลี้ยง

เดี่ยว” แม้จะขาดแม่แต่พ่อก็

ไม่เคยห่างจากลูก ทุ่มเท

ความรักเต็มที่เพื่อลูก เพราะ

ลูกคือแก้วตาดวงใจ
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กว่าจะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

นักบุญมาร์ติน แห่งตูรส์  
(พระสังฆราช)
St. MARTIN, BISHOP OF TOURS (317-397) 

ฉลองวันที่ 11 พฤศจิกายน

องค์อุปถัมภ์ ผู้เป็นทหาร

มาร์ติน เป็นบุตรของเจ้าหน้าที่โรมันคนหนึ่ง 
ท่านเกิดที่ปันโนเรีย ประเทศฮังการี ท่านได้เข้ารับ
ราชการเป็นทหารอยู่ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์
ของกองทัพแห่งจักรพรรดิ ตั้งแต่อายุยังน้อย และ
ท่านได้กลับใจโดยการมาขอเรียนค�าสอน และรับศีล
ล้างบาปเมื่ออายุได้ 18 ปี จากนั้นไม่นานท่านได้ออก
จากราชการทหาร เพื่อมุ่งเจริญชีวิตแบบฤาษี

มีเรื่องเล่าว่า ระหว่างช่วงเวลาที่ท่านก�าลังเรียน
ค�าสอนอยู่นั้น วันหนึ่งในฤดูหนาว มาร์ตินขี่ม้ามาตาม
ทางและได้พบชายขอทานคนหนึ่ง เขายืนตัวสั่นเพราะ
ความหนาว ท่านจึงแบ่งเสื้อคลุมกันหนาวของตนออก
เป็นสองส่วน และบริจาคส่วนหนึ่งให้กับชายขอทาน
คนนั้น และในคืนนั้นเองท่านได้ฝันเห็นพระเยซูเจ้า
ประจกัษ์มา ทรงเอาเสือ้คลมุกนัหนาวผนืหนึง่ซึง่คล้าย
กับที่ท่านได้บริจาคให้ชายขอทานคนนั้น พระองค์ทรง
ห่มเสื้อคลุมนั้นให้มาร์ติน พลางตรัสว่า “มาร์ตินเอ๋ย 
ท่านเป็นทหารโรมนัทีย่งัไม่ได้รบัศลีล้างบาป และเพยีง
เพิ่งรู้จักกัน ท่านยังแบ่งเสื้อคลุมกันหนาวให้เรา” (เชื่อ
กันว่าเสื้อคลุมของท่านกลับมีขนาดเท่าเดิมตามปกติ 
ไม่มร่ีองรอยการตัดแบ่ง กลายเป็นพระธาตุท่ีมกีารเกบ็
รกัษาไว้)...จากวนันัน้มาร์ตนิมคีวามเชือ่ในพระเยซเูจ้า
ทวีมากยิ่งขึ้น ท่านบอกกับนายทหารทุกคนในหน่วย
ทหารรักษาพระองค์ว่า “ข้าเป็นทหารของพระเยซู ข้า
ไม่ต่อสู้ด้วยอาวุธ” มาในปี 336 ได้เกิดสงครามขึ้น
กับพวกกอล (Gaul) มาร์ตินไม่ออกไปต่อสู้ เพราะ
ท่านเชือ่ว่าการมคีวามเชือ่ในพระเยซูเจ้า สามารถยบัยัง้

สงครามได้ แต่ท่านกลับถูกกล่าวหาว่าขี้ขลาด ท่าน
จึงแสดงความกล้าหาญโดยขออาสาออกไปเผชิญหน้า
กับฝ่ายศัตรูเพียงคนเดียวโดยไม่มีอาวุธ แต่ยังมิทัน
ออกไปเผชญิหน้ากนัฝ่ายข้าศกึกม็าขอสงบศกึเสยีก่อน

เมื่ออายุได้ 23 ปี ท่านลาออกจากทหาร และ
ท่านมุง่หน้าสูป่ระเทศฝรัง่เศส และได้มอบตนเป็นศษิย์
ของนักบุญฮีแลร์ แห่งปัวเจียร์ โดยมาร์ตินได้เจริญ
ชีวิตแบบฤาษี และท่านยังได้ตั้งอารามแห่งแรกขึ้น 
และจากอารามแห่งนี้เองท่านได้ส่งฤาษีของท่านให้ไป
แพร่ธรรมทั่วประเทศ

ในปี 373 บาทหลวงมาร์ติน (ฤาษี) ได้รับ
เลือกให้เป็นพระสังฆราชแห่งเมืองตูรส์ ท่านได้เทศน์
สอนพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษด้วยความศรัทธา
ร้อนรน และได้ว่าท่านเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ก่อตั้งพระ
ศาสนจักรในประเทศฝรั่งเศส ท่านต้ังอารามฤาษีอีก
หลายแห่ง สร้างบ้านเณรเพ่ือผลิตพระสังฆ์ ท่านได้
สร้างวดัอกีเป็นจ�านวนมาก และท่านได้เป็นผูส้ร้างสนัติ
ในหมู่นักบวชที่ได้รับผลกระทบจากการหลงผิด 

ท่านมาร์ตินได้เป็นนักบุญองค์หนึ่งในจ�านวน
องค์แรกๆ ซึ่งมิได้เป็นมรณสักขี แต่ได้รับการคารวะ
ในพิธีกรรม และการเคารพให้เกียรติท่านนั้นยังได ้
แพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางจนทุกวันนี้

(เชื่อกันว่าเสื้อคลุมของนักบุญมาร์ตินกลับมี
ขนาดเท่าเดิมตามปกติ ไม่มีร่องรอยการตัดแบ่ง ได้มีการ 
เก็บรักษาไว้และกลายเป็นสมบัติศักดิ์สิทธิ์แห่งราชวงศ์ 

เมโรวิงเจียน ในเวลาต่อมา) 
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คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา 

ความสุขจากสัมผัส รส

สี่เดือนที่ผ่านมา ผู้เขียนได้เขียนเกี่ยวกับ
เรือ่งความสุขจากสัมผสั ด้วยการน�าประสาทสมัผสั
ทั้งห้ามาน�าเสนอว่าประสาทสัมผัสแต่ละส่วนนั้น 
สร้างประสบการณ์ให้กับชีวิตของเรากันได้อย่างไร 
ในเดือนนี้ จะเป็นการน�าเสนอถึงประสาทสัมผัส
อันดับสุดท้าย ที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้
แก่คนเรานั่นคือ “รส”

“รส” เป็นช่องการเรียนรู้ของประสาท
สมัผสัทีค่นเรานัน้ ใช้เป็นอตัราส่วนท่ีน้อยท่ีสุด คอื 
เพียงร้อยละ 1 เท่านั้น 

รสชาติ เกิดขึ้นจากได้ลอง ลิ้ม ชิมรส โดย 
อายุของเซลล์ที่บริเวณตุ่มรับรสที่ลิ้นนั้น จะตายไป
ในทุก 7 วัน และมีเซลล์ใหม่ขึ้นมาแทนที่ 

ตุ่มรับรสของคนเราสามารถรับรู้ได้ 4 รส 
คือ เปรี้ยว หวาน เค็มและขม โดยปลายลิ้น จะท�า
หน้าที่รับรสหวาน และรสเค็ม ส่วนด้านข้างทั้งสอง
ข้างของลิ้นนั้น รับรสเปรี้ยว ส่วนโคนลิ้นจะรับรส
ขม ส่วนรสเผ็ดนั้นตุ่มรับรสที่ลิ้น ไม่สามารถรับรส
ได้ แต่เกิดจากการทีร่สเผด็นัน้ ไปกระตุน้เยือ่เมือก
ในปาก ท�าให้เกิดอาการเผ็ดร้อนขึ้นมา 

รสชาติอาหารแต่ละรส สามารถช่วยการ
ท�างานของร่างกายได้ เช่น เมื่อเกิดภาวะอ่อนเพลีย 
หากได้อาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสหวาน ร่างกายจะ
รู้สึกสดชื่นขึ้น เมื่อเกิดอาการเลือดออกตามไรฟัน 
มีเสมหะ อาหารที่มีรสชาติเค็ม จะช่วยขับเสมหะ 
แก้อาการเลือดออกตามไรฟันได้ เมื่อเกิดภาวะจุก
เสียด แน่นเฟ้อทีท้่อง อาหารรสเผด็ร้อน จะช่วยขบั
เหงื่อขับลมในกระเพาะและล�าไส้ ท�าให้รู้สึกสบาย

ท้องขึ้น เม่ือเกิดอาการท้องผูก ท้องอืด อาหาร 
รสเปรี้ยวๆ จะช่วยกระตุ้นตับและถุงน�้าดีให้ปล่อย
น�้าย่อย ช่วยดูดซึมอาหารของร่างกาย และยังช่วย 
ฟอกเลอืด เป็นยาระบายอ่อนๆ และช่วยขบัเสมหะได้ 

แต่หากใครก็ตาม รับประทานรสชาติใด
รสชาติหนึ่งเป็นหลักอย่างจัดจ้าน มาเป็นเวลา 
ต่อเนือ่ง ซ�า้ๆ มาหลายๆ ปี แทนทีร่สชาตอิาหารจะ
ส่งผลดีต่อร่างกาย กลบักลายเป็นการท�าให้ร่างกาย
เกิดปัญหา เกิดอาการ หรือเกิดโรคต่างๆ ขึ้นได้ 
เช่น ใครนิยมรสหวานจัด โรคเบาหวานอาจแวะ
เข้ามาหาในวันใดวันหนึ่ง ใครนิยมรสเค็มน�า โรค
ไตอาจถามหาในเร็ววัน ใครนิยมรสเปรี้ยวจี๊ดจ๊าด 
เสี่ยงต่ออาการท้องเสีย ผิวเคลือบฟันถูกท�าลาย 
ท�าให้เกิดเสียวฟัน ระบบน�้าเหลืองมีปัญหา ส่วน
ใครนยิมรสเผด็น�า โอกาสเกดิโรคกรดในกระเพาะ
อาหาร มีมากขึ้นตามไปด้วย

จะว่าไปแล้ว รสชาตแิละประเภทอาหารทีเ่รา
เลือกรับประทานนั้น สามารถท�าให้ร่างกายของคน
เราอยูใ่นภาวะ ทรงทรง ทรงพลงั หรอื ถงึขัน้ทรดุโทรม  
กันได้เลยเชียว

การรับประทานเป็น จึงต้องเรียนรู้จักทั้ง
เลือก และทั้งเลี่ยง นั่นคือ หากพร่องรสชาติหรือ
สารอาหารใดไป กต้็องเพิม่รสทีข่าด เตมิสารอาหาร
ที่พร่อง หากพูนรสชาติใดมากเกิน ก็ควรลด ละ 
รสที่เกินออก เพื่อให้ร่างกายของเรานั้นสามารถจัด 
ปรับสมดุลในร่างกายกันได้ 

ในประเทศแต่ละประเทศเอง จะมีรสชาติ
อาหารที่ต่างกันไป และแม้แต่ในประเทศเดียวกัน 
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แต่ภูมิภาคที่ต่างกัน รสชาติของอาหาร ก็ยังคงมี
ความแตกต่างกันไป บางพื้นที่จะรับประทานเผ็ด 
บางพื้นที่จะรับประทานหวาน และบางพื้นที่จะออก
รสจืดๆ กลางๆ 

คนหลายคน เมื่อเดินทางไปท่องเที่ยว 
ต่างภมูภิาค ต่างบ้าน ต่างเมอืง ต่างประเทศ จึงเกดิ 
ปัญหาเรื่องการรับประทานอาหาร อันเนื่องมาจาก
ไม่เคยลิ้น ไม่คุ้นรส ใครเป็นหัวหน้าทัวร์ ต้องจัด
เตรียมน�้าพริก น�า้ปลา บะหมี่ส�าเร็จรูป เตรียมไว้ 
เผื่อลูกทัวร์จะเรียกใช้บริการ เพราะไม่เคยรส ไม่
คุ้นลิ้น ท�าใจล�าบากที่จะรับประทาน 

ประสบการณ์การรับประทานอาหาร จึงบ่ง
บอกนิสัยคนได้ในทางหนึ่ง และสามารถน�ามาเป็น
เทคนิคในการประยุกต์ใช้เพื่อปรับตัวเราได้ด้วย
เช่นกัน 

คนท่ีชอบอะไรแปลกใหม่ ไม่ชอบความ
จ�าเจ มักจะแสวงหาร้านใหม่ๆ อาหารแปลกๆ มา
ลิ้มชิมรสชาติ เป็นผู้กล้า ท้าประลองชิม ให้ได้
ประสบการณ์ 

คนท่ีขี้กลัว เป็นผู ้ตาม จะไม่ค่อยกล้า 
รับประทานของท่ีแตกต่างไปจากท่ีเคยๆ กลัวๆ 
กล้าๆ ท�าหน้าเหยเก เมื่อต้องลองชิมอะไรใหม่ จะ
ลองได้ หากมีผู้บุกเบิก เป็นด่านหน้าไปก่อน แล้ว
ตนเองค่อยพิจารณาต่อว่าจะรับประทานหรือไม่ 

คนที่จุกจิกจู้จี้ มักจะวิจารณ์อาหารก่อนเมื่อ
ตาเหน็ ขอติก่อนให้ได้แต้ม เร่ืองการชมว่าไว้ทหีลงั 
เชิง ติหนัก ชมหน่อย หรือ ชมนิด ตินาน น้อย
ครั้งนักที่จะพบอาหารถูกปาก ถูกลิ้นแบบ ใช่เลย
อย่างไม่มีที่ติ

คนปรับตัวยาก จะไม่ยอมที่จะรับประทาน
อะไรที่ต่างไปจากที่เคยๆ มา ยึดติดแต่แบบเดิมที่
ตนเองคุ้นชิน ยอมอด ยอมหิว ดีกว่าต้องทนตัก
สิ่งที่ไม่คุ้นเข้าปากตัวเอง ถ้าไม่ชอบ ถ้าไม่ใช่ ถ้า
ไม่อยาก อย่างไรก็ไม่ยอม ร้านไหนร้านนั้น เมนู

ไหน เมนูนั้น อย่ามาบอกให้ลอง อย่ามาบอกให้
เปลี่ยนเสียให้ยาก

คนทีป่รบัตวัง่าย จะไม่เรือ่งมาก กนิง่าย อยู่
ง่าย เมื่อต้องรับประทานอาหารที่เมนูที่ต่างไปจาก
เดิม ก็ทานได้ ชอบไม่ชอบ เป็นอีกเรื่อง ทานมาก
ทานน้อย ค่อยจัดสรรอีกที อย่างน้อย กล้าลองชิม 
ลองลิ้ม ให้ได้รส ถ้าไม่ไหวจริงๆ ก็เลือกเฉพาะ
ที่พอจะทานได้ ทนได้ ใช้หลัก “เข้าเมืองตาหลิ่ว 
ให้หลิ่วตาตาม” อย่างน้อย ถือว่าได้เปิดโลก เปิด
ประสบการณ์ ลบบ้าง บวกบ้าง ก็ว่ากันไป

เพราะฉะนั้น.... ใครที่อยากฝึกการปรับตัว
ให้เข้ากับคนอื่นได้ เพราะรู้ตัวดีว่าปรับตัวยาก เข้า
กับคนล�าบาก อาจเริ่มลองฝึกจากการรับประทาน
อาหารก่อน ผลกัตวัเองให้ออกจากความชนิรส ผนั
มาปรับ มาปรุงรสใหม่ ค่อยๆ ปรุงกันไปทีละนิด 
ปรับกันไปทีละหน่อย 

อาจฝืดๆ เฝื่อนๆ ฝืนๆ หรือ จืดๆ จัดจ้าน 
จี๊ดจ๊าด ไปบ้างในแต่ละจานที่ลองเปลี่ยนไป แต่
หาก ฝึกปรับตัวเองได้ทีละนิด ขยับลิ้นตัวเองได้ที
ละหน่อย ทุกๆ วัน เราจะได้เริ่มรู้จักรสชาติใหม่ๆ 
ของอาหารมากขึ้น จากความรู้สึก “ถูกปาก” กลาย
มาเป็น “ถูกปรับ” ก�ากับตัวเองใหม่ได้ 

เมื่อไม่ตามใจชีวิต หรือเอาแต่ความคิดของ
ตวัเองเป็นทีต่ัง้ ชวีติกจ็ะก�ากบัได้ เกดิประสบการณ์
รับรู้รสชาติชีวิตที่ “ถูกต้อง” มากกว่ารสชาติที่ 
“ถูกใจ” เพียงเท่านี้ เราจะสามารถก�ากับชีวิตให้
เดินทางไปอย่างมีจุดหมาย แสวงหาประสบการณ์
ที่ดี และรู้จักคลุกเคล้าประสบการณ์แย่ๆ ปรุงแต่ง
ให้เป็นบทเรียน ตั้งสติคิด พร้อมปรับตัว สู่การ
เปลี่ยนแปลงได้ 

เพราะ “ไม่มีชีวิตของใครที่ดีที่สุด ไม่มี
สะดุด ไม่มีหลงทาง ไม่มีชีวิตของใครที่ดีทุกอย่าง 
ต้องล้มลงบ้างสักวัน มันคือ รสชาติความเป็นคน” 
นี่แหละ.... รสชาติชีวิต 

 อุดมศานต์  พฤศจิกายน 2013  59 

Crist 1-92 November.indd   59 11/4/13   10:02 AM



บทความ
ครูน้อง

ถึงวันนี้ ฉันกล้าที่จะพูดจะบอกว่า ฉัน 
รูจ้กั รกั และเชือ่ในพระบดิา พระบตุร และพระจิต 
อย่างเต็มเปี่ยมสุดจิตใจ จากประสบการณ์ชีวิต 
ของฉันเอง และสิ่งนี้จะไม่มีอะไรมาแย่งชิงจาก
ส่วนลึกของจิตใจฉันไปได้อีก พระหรรษทาน  
พระเมตตาที่ฉันได้รับ ท่วมท้นในใจของฉัน จน
ไม่สามารถที่จะเก็บกักไว้ในตัวเองได้อีกต่อไป  
มันเริ่มจากการที่ฉันได้มีโอกาสอ่านหนังสือ
ประวัติของนักบุญโฟสตีนา ธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่ 
ผู้เผยแผ่พระเมตตาของพระเป็นเจ้า และนี่คือ
ตอนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ ........ 

ค� าพูดของแม ่พระเตือนให ้ซิสเตอร ์ 
โฟสตีนาระลึกถึงภาพนิมิตที่เธอได้รับเมื่อคืนวัน

พฤหัสบดท่ีี 1 สงิหาคม ค.ศ. 1935 ระหว่างการเฝ้าศลี 
มหาสนิทในวันศุกร์ต้นเดือน เธอบันทึกว่า :

เมือ่ดฉินัมาเฝ้าศลี ดฉินัส�ารวมจติได้ทนัที 
และดิฉันเห็นพระเยซูเจ้าทรงถูกมัดติดกับเสา 
เสื้อผ้าถูกเปลื้องออก และการเฆี่ยนก็เริ่มต้นขึ้น
ทันที ดิฉันเห็นชาย 4 คน ผลัดเปลี่ยนกันเฆี่ยน
พระองค์ด้วยแส้ หวัใจของดฉินัแทบจะหยดุเต้น
เมื่อเห็นภาพทารุณกรรมนี้ พระเยซูเจ้าตรัสกับ
ดิฉันว่า “เราเจ็บปวดมากยิ่งกว่าที่ลูกเห็น” และ
พระเยซูทรงโปรดให้ดิฉันได้รู ้ว่าพระองค์ทรง
ยอมถูกเฆี่ยนเพราะบาปใด มันคือบาปต่างๆ ที่
ผิดต่อความบริสุทธิ์ จิตใจของพระองค์เจ็บปวด
ยิ่งนักระหว่างการเฆี่ยนนี้ จากนั้น พระองค์ตรัส

รองเท้าแตะ
ของพระเยซู 
(ตอนที่ 1)
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แก่ดิฉันว่า “จงดู และ
จงเห็นเผ่าพันธุ์มนุษย์
ในสภาพปัจจุบันเถิด” 
ในทันใดนั้น ดิฉันได้
เห็นส่ิงที่น่ากลัวมาก 
เพชฌฆาตละจากพระ
เยซูเจ้า และคนอื่นๆ 
เริ่มเฆี่ยนตีพระองค์ 
พวกเขาฉวยแส้ และตี
พระองค์อย่างไม่ปรานี 
คนเหล่านี้คือพระสงฆ์ 
นักบวชทั้งชาย และ
หญิง และบุคคลใน
สมณศักดิ์ชั้นสูงของ
พระศาสนจักร ซึ่ ง
ท�าให้ดิฉันประหลาดใจมาก และมีฆราวาสทุก
วยั และทกุอาชีพ ทกุคนระบายความอาฆาตมาด
ร้ายต่อพระเยซูผู้บริสุทธิ์ เม่ือเห็นเช่นนี้ดวงใจ
ของดิฉนัมแีต่ความทรมาน ระหว่างทีเ่พชฌฆาต
เฆีย่นพระองค์นัน้ พระเยซทูรงนิง่เงยีบ และมอง
เหม่อไปไกล แต่เมื่อวิญญาณอื่นๆ ที่ดิฉันเอ่ย
ถึงนี้เฆี่ยนพระองค์ พระเยซูทรงปิดพระเนตร 
และมีเสียงครางเบาๆ ด้วยความเจ็บปวดที่สุด
เล็ดลอดออกจากพระทัยของพระองค์ พระเยซู
เจ้าทรงโปรดให้ดิฉันรู้อย่างละเอียดว่าวิญญาณ
เนรคุณเหล่านี้มีความมุ่งร้ายขนาดหนักอย่างไร 
“ลูกเห็นไหมว่านี่คือทารุณกรรมที่หนักยิ่งกว่า
ความตายของเราเสียอีก “........จากนั้นดิฉันเห็น
พระเยซูเจ้าถูกตรึงด้วยตะปูติดกับกางเขน เมื่อ
พระองค์ถูกแขวนอยู่ได้ชั่วครู่หนึ่ง ดิฉันเห็น
วญิญาณจ�านวนมากถกูตรงึเช่นเดยีวกบัพระองค์ 
ดิฉนัเหน็วญิญาณกลุม่ใหญเ่ป็นกลุม่ทีส่อง และ
ทีส่าม คนกลุม่ทีส่องไม่ได้ถกูตรงึบนกางเขน แต่
ถือกางเขนของตนไว้แน่นในมือ.......

เมือ่อ่านถงึตอน
นี้ ฉันซ่ึงเวลานั้นตก
อยู่ในสถานะเป็นคน
บาป ไม่สามารถไป
แก้บาปและรับศีลได้ 
ฉันรู ้ได้ทันทีว่า ฉัน
คือหนึ่งในฆราวาสที่
ก�าลังเฆ่ียนตีพระเยซู
อยู ่และเมือ่ฉนัได้อ่าน
จนจบเล่ม ได้รับรู้ ได้
เข้าใจ ได้เชื่อถึงการมี
อยู่จริงของสวรรค์ ไฟ
ช�าระ และนรก รวมถงึ
พระทรมานที่พระเยซู
ได้รับ และทั้งหมดที่

ได้อ่าน ฉันก็ได้รับพระเมตตาจริงๆ พระเมตตา
ให้ฉันได้มีแรงลุกขึ้นจากความผิดบาป กับพระ
บิดาฉันรู้สึกเหมือนเป็นลูกล้างผลาญ ฉันผลาญ
พระคุณ พระหรรษทาน ความรัก พระเมตตาที่
พระมอบให้ไปเกือบสิบปี กับพระเยซูฉันซึ่งเคย
อยู่ในสถานะนักบวช-ฆราวาส ขอด�าเนินชีวิต

ในอีกคณะหนึ่ง ซ่ึงฉันคิดว่าการด�าเนิน
ชีวิตในคณะนั้นจะช่วยยึดติดฉัน ให้มั่นคงใน
กระแสเรยีกไปจนตลอดชวีติ ฉนัขอเข้าคณะทีใ่ช่
ส�าหรับฉันถึงสามครั้ง แต่ก็ไม่ส�าเร็จ ฉันเสียใจ
เป็นอย่างมาก... ฉันขอพระเยซูมาด�าเนินชีวิต
ฆราวาสอยู่ 10 กว่าปี แล้วฉันก็ปฏิบัติกับพระ
เหมือนดังบทเพลง “พระองค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วย
ความรัก.....” บัดนี้ฉันได้ส�านึกผิด ฉันกลับมา
หาพระบดิาผูใ้จด ีพระองค์รอต้อนรบัฉนัอยู ่ฉนั
เหมือนลูกแกะตัวที่หายไป พระองค์แบกฉันใส่
บ่า ปลอบบรรเทาจิตใจและวญิญาณฉนัด้วยพระ
หรรษทาน พระเมตตามากมาย ทรงให้ชีวิตใหม่
กบัฉนั (ถ้าเล่ารายละเอยีดกค็ง 10 หน้ากระดาษ)  

พระเยซูเจ้าตรัสกับดิฉันว่า 

“เราเจ็บปวดมากยิ่งกว่าที่

ลูกเห็น” และพระเยซูทรง

โปรดให้ดิฉันได้รู้ว่าพระองค์

ทรงยอมถูกเฆี่ยนเพราะบาป

ใด มันคือบาปต่างๆ ที่ผิดต่อ

ความบริสุทธิ์ จิตใจของ

พระองค์เจ็บปวดยิ่งนัก

ระหว่างการเฆี่ยนนี้
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หลงัจากทีฉ่นัเลอืกไปสารภาพบาปกบัพระสงฆ์ท่ี
ฉันมีความเคารพศรัทธาเห็นพระเยซูเด่นชัดใน
การท�าหน้าทีส่งฆ์ แล้วทกุอย่างทีเ่กดิขึน้กเ็หมอืน
กับเป็นการรอคอยต้อนรับการกลับใจของฉัน 
หลังจากไปสารภาพบาปไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ฉันไป
หาญาติที่อยู่ใกล้กับวัด แล้วฉันก็ได้ท�างานใหม่
ที่ฉันคุ้นเคยทันที ซึ่งฉันไม่ได้คาดคิดมาก่อน 
ส�าหรับฉันแล้ว ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น
มันคืออัศจรรย์ (ขณะที่ฉันเขียนต้นฉบับอยู่นี้ 
กระดาษก็เปียกเปื้อนหยดน�้าตาแห่งความส�านึก
รู้พระคุณ และซาบซึ้งใจจนบรรยายเป็นค�าพูด
ไม่ได้ทั้งหมด)

ภายนอกสภาพของฉนัคอืต้องเริม่นบัหนึง่
ใหม่กับการท�างาน เริ่มนับหนึ่งใหม่กับชีวิต แต่
ภายในจติวญิญาณ ฉนัมคีวามสงบสนัต ิมคีวาม
สุข และอิ่มเอมเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกถึง
พระเมตตาที่พระมอบให้ผ่านทางหน้าที่การงาน 
ผ่านทางบุคคลที่รายล้อมและเกี่ยวข้องพบเจอ 
สภาพแวดล้อมใหม่ที่เอื้ออ�านวยให้ฉันเติบโต
ด้านจิตวิญญาณ พระรักฉันจริงๆ เวลาที่เหลือ
อยูน่ี ้ฉนัจะใช้เพือ่ชดเชยความผดิของตวัฉนั ฉนั
จะใช้เพื่อเผยแผ่พระเมตตาที่ฉันได้รับ
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ภาพเคียงคำา
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ ์

 “หน้าที่อันยิ่งใหญ่”

  เป็นมิสซาส�าคัญวันปลงศพ ก่อนดินกลบฝังกายในสุสาน
ท�าหน้าที่ส่งสรวงดวงวิญญาณ เส้นทางผ่านบ้านแม่แน่นิรันดร์
  ลูซีอา บังอร สกุลอ่อน หลับพักผ่อนหย่อนใจในสวรรค์
กับพระพรผลบุญคุณอนันต์ คือรางวัลพระมอบเพื่อตอบแทน
  แม่ถวายลูกชายในหัตถ์พระ เสียสละแก้วมณีที่หวงแหน
ยังคอยให้โอกาสไม่ขาดแคลน ตามแบบแปลนเกิดเห็นเป็นผลพวง
  เพราะตั้งใจใฝ่ดีไม่มีขลาด มีโอกาสโดดเด่นเป็นบาทหลวง
คือแสงธรรมน�าชนคนทั้งปวง ให้สุขทรวงอิ่มใจในพระพร
  ส่งคุณแม่พร้อมกันวันสุดท้าย ต้องแยกย้ายจากกันวันพักผ่อน
วิญญาณแม่สู่สวรรค์นิรันดร พ่อปรีชา สกุลอ่อน ขอขอบคุณ
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Epic ผลงานอนิเมชั่นของบูลสกาย สตูดิโอ 
ทีมงานที่นักดูหนังเริ่มรู้จักและยอมรับฝีมือการสร้าง
ตั้งแต่เรื่องแรกคือ Ice Age จนสร้างต่อกันมาถึง
ภาคสี่ออกฉายเมื่อปีที่แล้วในตอนที่ชื่อว่า Ice Age 
4 : Continental Drift ส่วนอนิเมชั่นล่าสุดเรื่อง
นี้ของบูลสกายยังคงเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ 
โดยมีคนมาเกี่ยวข้องมากขึ้นและแฝงเนื้อหาอนุรักษ์
ธรรมชาติและชีวิตสัตว์ไม่ต่างจากเรื่อง Rio ชื่อหนัง
ตั้งว่า Epic อาจท�าให้เรานึกถึงมหากาพย์อันยิ่ง
ใหญ่เล่าความกล้าหาญของวีรบุรุษในประวัติศาสตร์ 
แต่ความหมายในที่นี่หมายถึงการต่อสู้ของคู่ขัดแย้ง
ระหว่างความดีกับความเลวร้าย ระหว่างธรรมชาติ 
ต้นไม้และสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายที่มีสัญลักษณ์
เป็นสเีขยีวสดชืน่ตา กบัการเน่าเป่ือยผพุงัการท�าลาย
ล้างที่มีสัญลักษณ์เป็นสีด�า

หนังเป็นผลงานก�ากับของ คริส เวดจ์ ที่
ท�า Ice Age และ Robots เรื่องราวในหนังเริ่ม

ขึ้นจากที่ เอ็มเค - แมรี แคเธอรีน (พากษ์โดย อ
แมนดา ไซย์ฟรีด)เดินทางมาหาพ่อของเธอ บ็อบบา  
(เจสนั ซไูดคสิ) ทีเ่ป็นนกัวทิยาศาสตร์ท�างานวจิยัอยู่ 
ในบ้านห่างไกลจากเมืองหลังหน่ึง โดยเขาเชื่อว่าป่า
รอบๆ บ้านนีม้คีนตวัจิว๋อาศยัอยู ่เอม็เคเองเคยอาศยั
อยูใ่นบ้านหลงันีเ้ช่นกนั แต่เธอไม่ได้มาเยีย่มพ่อนาน
แล้ว ส่วนแม่ก็ดูจะมีปัญหากับพ่อเพราะพ่อทุ่มเท
กับงานค้นคว้าเรื่องคนตัวจิ๋ว จนลืมท�าหน้าที่หัวหน้า
ครอบครวัไป กลบัมาครัง้นีเ้อม็เคยงัคงได้พบสมาชกิ
ส�าคัญของครอบครัวคือเจ้าหมาพันธุ์ปั๊กที่ชื่อออสซี่ 

ภาพของพ่อในความคิดของเอ็มเคคงไม่ต่าง
จากนกัวทิยาศาสตร์สตเิฟ่ืองทีม่วัแต่สนใจศกึษาอะไร
สักอย่างที่ไม่น่ามีอยู่จริง แต่เพียงแค่กลับมาถึงบ้าน
ได้ไม่นานเธอก็พบกับเหตุการณ์ท่ีจะต้องจดจ�าไป
ชั่วชีวิต ขณะท่ีตามหาออสซี่เข้าไปในป่า เธอได้รับ
พลังพิเศษกลายร่างเป็นคนตัวจิ๋วจนได้เข้าไปผจญ
ภัยในโลกลี้ลับท่ีรายล้อมบ้านหลังน้ีอยู่ ได้พบกับ

ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตต ิ

Epic: ร่มรื่นด้วยหัวใจสีเขียว
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เหล่ามนุษย์ใบไม้ที่มีผู้น�ากล้าหาญคือ โรนิน (โคลิน 
ฟาร์เรลล์), ราชินีทาร่า (บียอนเซ่ โนวส์) เป็นศูนย์
รวมจิตใจของสรรพสัตว์และต้นไม้ทั้งมวล สื่อสาร
กับธรรมชาติรอบตัวด้วยจิตวิญญาณ นอกจากน้ี
ยังมีหอยทากเป็นสีสันชูโรงของเรื่อง ดินแดนแห่งนี้ 
เดินทางโดยมีนักฮัมมิ่งเบิร์ดเป็นพาหนะ แต่พวกเขา
ก�าลังถกูคกุคามจากเหล่าผูท้�าลายทีน่�าโดย แมนเดรค 
(คริสตอฟ วอลซ์)

บางฉากของหนังชวนให้คิดถึงการ์ตูนญี่ปุ่น
เรื่อง Secret World of Arrietty ของสตูดิโอ 
จิบลิ โดยเฉพาะในฉากที่เอ็มเค,โรนิน และ น็อด  
(จอช ฮัทเชอร์สัน) แอบเข้าไปในบ้านของบ็อบบา  
โดยความน่าสนใจของหนงัอยูท่ีจ่นิตนาการรายละเอยีด  
ของฉากการเคลื่อนไหวของตัวละครต่างๆ สีสันภาพ
ที่สวยสดงดงาม โทนสีเขียวสบายตา ตลอดจนการ
สื่อถึงความส�าคัญของธรรมชาติ ดอกไม้ ต้นไม้น้อย
ใหญ่และสัตว์ต่างๆที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ทุกชีวิตต่าง
สอดคล้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ไม่มีใครอยู่อย่าง
ปัจเจกได้ ดังเช่นที่ราชินีทาร่าบอกกับเอ็มเคว่าที่เธอ
กลายร่างเป็นคนตัวจิ๋ว จะต้องมีการเชื่อมโยงกับ
โลกของคนตัวจิ๋วบางอย่างเป็นแน่ รวมไปถึงค�าคม
ในดินแดนแห่งนี้ที่ว่า แม้จะมีใบไม้มากมายแต่ก็อยู่
บนต้นไม้ต้นเดยีวกนั และสอนมนษุย์ทีม่อีตัตาใหญ่
โตอย่างพวกเราให้เคารพอ่อนน้อมต่อธรรมชาต ิชวน
ให้คิดว่าถ้าเกดิวนัหนึง่เราตวัจิว๋ขึน้มาแม้แต่หนสูกัตวั
ก็จะกลายเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายกับเราได้ แต่ในโลก
ของคนใบไม้ในเวลาคับขันก็จ�าเป็นต้องอาศัยความ
ช่วยเหลือจากมนุษย์ รวมไปถึงการพึ่งพาเทคโนโลยี 
เช่นที่บ็อบบาเข้ามามีบทบาทในช่วงท้ายเรื่อง

ถ้ามีโอกาสได้ชมดีวีดีหนังเรื่องนี้อย่าลืมดูใน
ส่วน special features ที่มีตอน Bird, Bugs 

and Slugs : Forest Explorer และตอน Rot 
Rocks เป็นสารคดสีัน้ทีใ่ห้ความรูก้บัเราในเรือ่งของ
สัตว์ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในหนังเช่น ท�าให้ทราบว่านก
ฮัมมิ่งเบิร์ดมีอยู่ถึง 320 ชนิด และเป็นนกตัวเล็กที่มี
ปีกเหมอืนใบพดัจงึบนิได้ทกุทศิทกุทาง ส่วนนกผูร้้าย
ในหนังเป็นนกแครกเกิล และค้างคาวในโลกเราก็มี
ถึง 920 ชนิด โดยใช้เสียงช่วงน�าทางในการบิน หรือ
การเล่าเรื่องตัวร้ายของหนังท่ีเป็นเจ้าพ่อของการเน่า
เปื่อยผุผัง แต่ก็ย�้าความจริงท่ีว่าการเน่าเปื่อยก็เป็น
สิ่งท่ีมีประโยชนต่อโลกมาก ถ้าไม่มีสิ่งน้ีขยะคงจะ
ล้นโลก ใบไม้คงกองเป็นภูเขาเลากา ทั้งยังช่วยให้
เกิดชีวิตใหม่ๆขึ้นมา เช่นเห็ด รา มอส รวมไปถึง
ยาเพนนิซิลลินก็คิดค้นจากการเน่าเปื่อย 

ดูหนังเรื่องนี้แล้วเราคงได้มีเวลาใส่ใจกับ
ธรรมชาติรอบตัวมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องไปไกลถึงป่าเขา  
เพียงตื่นเช ้าขึ้นมาลองฟังว ่านกแต่ละชนิดร ้อง 
แตกต่างกันอย่างไร เห็นความแตกต่างของนกที่บิน
ลงมากินกล้วยท่ีเราวางให้เขาริมรั้ว ดูต้นไม้ท่ีเรา
ปลูกไว้ว่าพวกเขายังสบายดีกันอยู่ไหม ต้องการให้
เราช่วยเหลอือะไรบา้ง ต้องตดักิง่ก้านหรอืให้ปุย๋เพิม่
ไหม หรือฝนตกทุกวันเช่นนี้พวกเขาจะเปียกชื้นเกิน
ไปหรอืไม่ ทีส่วนหน้าบ้านมต้ีนอะไรใหม่ๆ ขึน้มาเอง
ไหม บางต้นนกก็เป็นสื่อกลางให้เติบโตขึ้นมาโดย 
ไม่ต้องซื้อหา วันน้ีเจอหอยทากกี่ตัวแล้ว พวกเขา
ก�าลังเดินไปไหนกัน และคอยระวังไม่ไปเหยียบเขา 
เมล็ดผักที่เราปลูกวันนี้โตขึ้นแค่ไหนแล้ว .... 

ถ ้ามีเวลาละสายตาจากจอคอมพิวเตอร ์  
สมาร์ทโฟน หรือจอโทรทัศน์ แล้วให้เวลากับสวน
หน้าบ้านกเ็ป็นความสขุเลก็ๆ ทีไ่ม่ต้องซือ้หา แล้วเรา
ไม่ต้องมานัง่เสยีเวลาคดิว่า ณ พ.ศ.นี ้การสร้างเขือ่น
ขนาดใหญ่ในพืน้ทีป่่า ยงัเป็นสิง่จ�าเป็นอยูอ่กีหรอื? 
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ไต่ตามโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว 

แปรเปลี่ยนการตัดสินคนอื่น 
ละภาพลักษณ์ความเป็นศัตรู 
ให้กลายเป็นความเข้าใจใน 3 ขั้นตอน

ในชวีติประจ�าวนัของเรา สิง่หนึง่ทีม่ผีลต่อความ
สุขทุกข์ของเรา ก็คือความรู้สึกที่เรามีต่อคนอื่น ซึ่งมีทั้ง
ความรู้สกึทางบวก และทางลบ... โดยทัว่ไปแล้ว เรามกั
จะรับรู้กนัมาว่า ความรูส้กึทางบวกกม็กัน�าความสขุใจมา
ให้ ความรู้สึกทางลบก็น�าความทุกข์ใจมาให้...

ความรู้สึกต่อคนอ่ืนท่ีมีผลต่อความสุขทุกข์ของ
เรานี ้คงมทีีไ่ปทีม่าจากหลายสาเหตดุ้วยกนั สาเหตหุนึง่
ก็คือเมื่อเราได้ยินค�าพูดบางอย่างของคนอื่น หรือเห็น
การกระท�าบางอย่างของคนอืน่... สิง่นัน้มากระตุน้ให้เรา
เกิดความรู้สึกสุขหรือทุกข์ขึ้นมาให้ใจของเรา

เราอาจคิดว่า เป็นเพราะคนๆนั้นพูดค�าบางค�า 
จงึท�าให้เราทกุข์ใจ หรอืเพราะคนนัน้ท�าบางสิง่บางอย่าง 
จึงท�าให้เราสุขใจ... ???

มีความลับของชีวิตข้อหนึ่งที่น่าสนใจและอาจ
เป็นค�าตอบในเรื่องนี้ก็คือว่า ค�าพูดหรือการกระท�าของ
คนอืน่ไม่ได้ท�าให้เราสขุหรอืทกุข์... ค�าพดูหรอืการกระท�า 
ของคนอ่ืนน้ันเป็นเพียงส่ิงท่ีมากระตุ้นจากภายนอก 
ตัวเราเท่านั้น.... ส่ิงส�าคัญคือความสุขทุกข์ของเรามา
จากความต้องการส่วนลึกภายในตัวเราท่ีได้รับการ 
ตอบสนองหรือไม่ได้รับการตอบสนองนั่นเอง

ตัวอย่างเช่น เมื่อเราได้ยินคนหนึ่งพูดกับเราว่า 
“พี่เนี่ย งก จริงๆ” เราอาจรู้สึกโกรธ เพราะเราต้องการ
ความเข้าใจ หรือเราอาจรู้สึกงง เพราะเราต้องการความ
ชัดเจนว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไร... ค�าพูดว่า “พี่เนี่ย งก 
จริงๆ” เป็นสิง่กระตุน้จากภายนอก แต่สิง่ทีท่�าให้เราโกรธ
หรืองง นั้นมาจากความต้องการความเข้าใจและความ
ต้องการความชัดเจนท่ีอยู่ภายในตัวเราไม่ได้รับการ
ตอบสนองนั่นเอง... อุปมาเหมือนกับเวลาที่เราปวดฟัน 
นั้นเป็นสัญญาณว่ามีอะไรไม่ปรกติภายในฟันของเรา
หรือภายในตวัเรา และเราต้องการความสบายกายด้วย...

การตระหนักรู้ในความลับของชีวิตข้อน้ีช่วยให้
เรากลับมาสนใจ ใส่ใจ และรับผิดชอบต่อการดูแลตัว
ของเราเอง ดูแลจิตใจของเราในเวลาท่ีเราถูกกระตุ้น
จากค�าพูด การกระท�าของคนอื่น หรือจากภายนอก 

แทนการกล่าวโทษ ตัดสิน ต�าหนิคนอื่นหรือเหตุการณ์
ภายนอก... และการดูแลตนเองเช่นนี้ ช่วยส่งผลให้เรา
ดูแลคนอื่นได้อย่างมีความสุขด้วย

โดยทั่วไปเมื่อเราพบเจอค�าพูดหรือการกระท�าที่
ท�าให้เราทกุข์ใจ ไม่สบายใจ หรอืขดัเคอืงใจนัน้ เราอาจ
ใช้วธิกีารหลกีเลีย่งทีจ่ะพบเจอหรอืพดูคยุกบัคนในบ้าน 
หรอืถ้ามจี�าเป็น เรากต็ดิต่อกนัให้น้อยทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้

สิ่งที่ยากและท้าทายก็คือ ถ้าเรารู้สึกทางลบกับ
คนใกล้ชิดที่จ�าเป็นต้องเกี่ยวข้องกัน... ในครอบครัว
เดียวกัน เป็นพ่อแม่พี่น้อง... หรือในสถานศึกษา
เดยีวกนั เป็นเพือ่น เพือ่นร่วมท�ารายงานกลุม่... หรอืใน 
สถานที่ท�างานเดียวกัน เป็นหัวหน้า เป็นเพื่อนร่วมงาน 
หรอืเป็นลกูน้อง เราจะท�าอย่างไรทีจ่ะดแูลจติใจของเรา
ให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขทุกฝ่าย... เรา
มีทางเลือกอะไรอื่นอีกบ้างไหมนอกจากการหลีกเลี่ยง
เพราะไมอ่ยากมเีรือ่ง หรอืถ้าเรายงัไมพ่ร้อมที่จะพูดคยุ
กนัเพราะไม่แน่ใจว่าถ้าพดูไปแล้วจะรกัษาความสมัพนัธ์
ไว้ได้... เราจะท�าอย่างไรได้บ้าง?...

ผมเข้าใจและเหน็ใจทกุท่านในเรือ่งนีค้รบั... เรา
ต่างประสบการณ์ความยากล�าบากร่วมกัน และถ้าเป็น
ไปได้เราอยากหาหนทางที่จะลดทุกข์และเพิ่มสุขของทั้ง
ตัวเราเองและคนรอบข้าง...แทนการหลีกเลี่ยงการพูด
คุยกันหรือพูดแล้วเสียใจในภายหลัง....

ในบทความนี ้ผมขอเสนอวธิกีารทีเ่รยีกว่า “การ
แปรเปลี่ยนการตัดสินคนอื่นและภาพลักษณ์ความเป็น
ศัตรูให้กลายเป็นความเข้าใจใน 3 ขั้นตอน” โดยเริ่ม
จากการดูแลภายในใจของเราก่อน ซึ่งผมชอบใช้ค�าว่า 
“การท�างานภายใน(ตัวเรา)”... ค�าว่าภาพลักษณ์ความ
เป็นศัตรูนั้น ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นศัตรูกับคนอื่น
จริงๆก็ได้... แต่หมายถึงเรารู้สึกยาก หรือรู้สึกทางลบ
ราวกับว่าเรามีความเป็นศัตรูกับเขาในบางเรื่อง บางสิ่ง
บางอย่าง ในเวลาเดียวกันเราก็อาจรู้สึกดีกับเขาในบาง
เรื่องด้วยเช่นกัน เช่น เขาเคยช่วยเราหลายเรื่องซึ่งเราก็
ซาบซึง้ใจ ขณะเดยีวกนัมคี�าพดูหรอืการกระท�าบางอย่าง
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ของเขาที่กระตุ้นความรู้สึกทางลบของเราด้วย...
ขั้นตอนท่ี 1 เม่ือเราตัดสินคนอื่นหรือเกิด 

ภาพลักษณ์ความเป็นศัตรูกับคนอื่น เช่น มีความรู้สึก
ไม่ชอบ ขัดเคืองใจ วิจารณ์ ต�าหนิเขาอยู่นั้น... น่ัน
เป็นสัญญาณท่ีบอกเราว่า... มีความต้องการบางอย่าง
ในส่วนลึกของเราท่ีไม่ได้รับการตอบสนอง... การ
หาความต้องการนัน้เป็นตวัช่วยเรา เช่น เราอาจต้องการ 
ความเคารพ ความเห็นใจ ความเท่าเทียมกัน

ขั้นตอนที่ 2 การเข้าไปเชื่อมโยงกับความ
ต้องการของคนที่เราตัดสินหรือเกิดภาพลักษณ์ความ
เป็นศัตรู (ไม่ชอบ ขัดเคืองใจ วิจารณ์ ต�าหนิเขา)... 
จะช่วยเปิดหัวใจความกรุณาของเราได้ เช่น เขาอาจ
ต้องการการรับฟัง ต้องการความช่วยเหลือ...

ขั้นตอนที่ 3 ถ้าเรารู้สึกยากที่จะแปรเปลี่ยนการ
ตดัสนิคนอืน่และภาพลกัษณ์ความเป็นศตัร ู(ความรูส้กึ
ไม่ชอบ ขดัเคอืงใจ วจิารณ์ ต�าหนเิขา) เราสามารถย้อน
มองตนเองว่ามีความต้องการอะไรที่เราถืออยู่ ท�าให้เรา
ยังคงตัดสินเขา เช่น เพราะเราต้องการทางเลือก การ
ท�าเช่นนี้ช่วยให้เราท�าขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ได้
ง่ายขึ้น

เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจและสามารถน�าไป
ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองได้ ผมขอยกตัวอย่างจากเรื่อง
จริง 2 เรื่องครับ

เรื่องที่ 1 หญิงคนหนึ่งรู้สึกโกรธมากที่หัวหน้า
ของเธอพูดดังๆใส่หน้าเธอ 2 ครั้ง เมื่อเขาถามค�าถาม
เกี่ยวกับงานที่มอบหมายให้เธอ และเธอตอบค�าถาม
ของเขาด้วยความตั้งใจ... เมื่อเธอให้เวลาย้อนมอง
กลับมาที่เหตุการณ์นี้ เธอพบว่าที่เธอโกรธเป็นเพราะว่า
เธอต้องการความเคารพในฐานะท่ีเป็นคนๆหนึ่ง (ขั้น
ตอนที่ 1) 

เธอลองเข้าไปเชื่อมโยงกับความต้องการใน
จิตใจของหัวหน้า... ซ่ึงปรกติหัวหน้าก็รับฟังเวลาที่เธอ
ขอค�าปรึกษาในเรื่องต่างๆ... แต่ในครั้งนี้เป็นไปได้ว่า
หัวหน้าคงต้องการความช่วยเหลือและความชัดเจนใน
ผลของงานที่มอบหมายให้ด้วยความไว้วางใจ และยัง
ไม่ได้รับค�าตอบท่ีชัดเจนพอ จึงท�าให้หัวหน้าพูดดังๆ
ใส่เธอ (ขั้นตอนที่ 2)

เธอสังเกตว่า ยังเป็นการยากส�าหรับเธอที่จะ
แปรเปล่ียนค�าตัดสินหัวหน้าและภาพลักษณ์ความเป็น
ศัตรูของหัวหน้า... เธอจึงสืบค้นลงไปในจิตใจของเธอ

ต่อไปว่าความยากของเธอมาจากความต้องการอะไร 
ทเีธอยงัถอือยู.่... ทีส่ดุเธอค้นพบว่าลกึๆแล้วเธอต้องการ
ความชื่นชมและความเห็นใจนั่นเอง... เนื่องจากใน
เวลานั้นเธอรู้สึกเหนื่อยมากเพราะเธอเพิ่งประชุมตามที่
ได้รับมอบหมายตั้งแต่บ่ายสองโมงถึงสองทุ่มโดยที่ยัง 
ไม่ได้รับประทานอาหารแต่อย่างใด และเธอต้ังใจรีบ
มารายงานหัวหน้าแม้ว่าหัวหน้าจะไม่ได้ร้องขอ.. ก่อนที่
เธอจะประชุมอย่างอื่นต่ออีกจนถึงสี่ทุ่ม (ขั้นตอนที่ 3) 

เมื่อเธอได้สัมผัสกับความต้องการของตนเอง 
และเชื่อมโยงกับความต้องการของหัวหน้าแล้ว... เธอ
รู้สึกผ่อนคลาย โล่ง และเธอสังเกตว่าค�าตัดสินหัวหน้า
และภาพลักษณ์ความเป็นศัตรูของหัวหน้านั้นคลายจาง
ไป... พอจะท�าให้เธอท�างานและรับมือกับสถานการณ์
แบบเดิมได้อีกครั้งด้วยหัวใจใหม่...

เรื่องที่ 2 หัวหน้าคนหนึ่งรู้สึกขัดเคืองใจเป็น
อย่างมากที่ลูกน้องมาบอกให้เขาจัดหาอุปกรณ์ในการ
ท�างาน แม้ว่าการจัดหาอุปกรณ์นั้นเป็นสิ่งจ�าเป็น แต่
เขาขัดเคืองใจว่า “ใครเป็นหัวหน้า... ใครเป็นลูกน้อง
กันแน่(วะ)” 

เมื่อหัวหน้าพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้น เขาเห็นว่า
ความต้องการในส่วนลึกของเขาคือ เขาต้องการความ
เคารพ (ขั้นตอนที่ 1)

เขาพยายามเชื่อมโยงความต้องการของลูกน้อง
ซึ่งท�างานที่ได้รับมอบหมายด้วยความใส่ใจมาโดย
ตลอด เขาพอจะคาดคะเนได้ว่า สิ่งส�าคัญที่ลูกน้องคน
นีต้้องการกค็อืความช่วยเหลอืและการสนบัสนนุ เพราะ
ลูกน้องอยากท�างานอย่างเต็มที่... ปัญหาคือลูกน้องคน
นี้ก็คือ เขาไม่รู้ว่าเขาจะพูดอย่างไร เพื่อไม่กระทบใจ
หัวหน้า และเขาไม่รู้ตัวด้วยซ�้าว่า ค�าพูดของเขามีผล 
กระทบต่อจิตใจของหัวหน้าแล้ว..(ขั้นตอนที่ 2)

สิ่งท่ียากและท้าทายส�าหรับเขาคือ เขายังคง
สังเกตเห็นการตัดสินลูกน้องและภาพลักษณ์ความ
เป็นศัตรูของลูกน้องในหัวใจของเขาอยู่... เขาจึงหา 
ต่อไป... และเกิดความชัดเจนในใจของเขาว่า... เขา
ยังถือและให้ความส�าคัญกับความเป็นอิสระในการ
พจิารณาด้วยตนเอง... มอีสิระทีจ่ะท�าตามค�าร้องขอหรอื
ปฏเิสธกไ็ด้... สิง่นีเ้องท�าให้เขาตดัสนิลกูน้องว่ามาสัง่เขา
ให้จัดหาอุปกรณ์... และมีผลให้เห็นภาพลักษณ์ความ
เป็นศัตรูของลูกน้องด้วย... (ขั้นตอนที่ 3)
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เมื่อหัวหน ้าสัมผัสหัวใจของตนเองท้ัง 3  
ขัน้ตอนแล้ว... เขาประหลาดใจตวัเองมากกว่า... ท�าไมเขา
รูส้กึโล่งใจ สบายใจขึน้อย่างไม่น่าเชือ่ และเมือ่คดิย้อน 
กลับไปคิดถึงลูกน้องของเขา... นอกจากความขัดเคือง
ใจและภาพลกัษณ์ความเป็นศตัรจูะหายไปแล้ว... เขายงั
รู้สึกเห็นใจและไว้วางใจในลูกน้องคนนี้มากยิ่งขึ้นด้วย 
ที่กล้าขอให้เขาจัดอุปกรณ์ต่างๆ ให้เพื่อจะได้ท�างาน 
ต่อไปอย่างเต็มที่...

ท่านอาจลองปฏิบัติดูได้ด้วยตนเองนะครับ
ขั้นตอนที่ 1 เขียนค�าตัดสินท่ีท่านมีต่อใคร 

คนหนึง่ ทีท่่านอยากท�างานภายในจติใจของท่าน... และ
ให้ท่านหาความต้องการในส่วนลึกของท่านเมื่อท่าน
ตัดสินเขา หรือเม่ือท่านเห็นภาพลักษณ์ความเป็นศัตรู
ของเขา... ลองดูแนวทางจากตัวอย่างเร่ืองจริงท่ีให้ไว้
นะครับ และท่านสามารถ Download รายการความ
รู้สึกและต้องการได้ที่ www.carefor.org/feeling-
need-list.pdf

ขั้นตอนที่ 2 เข้าไปเชื่อมโยงกับความต้องการ
ของคนที่ท่านตัดสินหรือเกิดภาพลักษณ์ความเป็นศัตรู
ในขั้นตอนที่ 1 นั้น... โดยการคาดคะเนว่า ความ
ต้องการในส่วนลึกของเขาคืออะไร... ที่ท�าให้เขาพูด
หรือท�าเช่นนั้น

ขั้นตอนที่ 3 ถ้าท่านยังรู้สึกยากที่จะแปรเปลี่ยน
การตัดสินคนอื่นและภาพลักษณ์ความเป็นศัตรู ขอให้
ท่านย้อนมองตนเองว่ามคีวามต้องการอะไรทีท่่านถอือยู่ 
ซ่ึงมผีลท�าให้ท่านยงัคงตดัสนิหรอืเกดิภาพลกัษณ์ความ
เป็นศัตรูกับเขาอยู่ แล้วย้อนกลับไปพิจารณาขั้นตอนที่ 
1 และ 2 อีกครั้ง

สุดท้ายให้สังเกตตนเองว่า ท่านรู้สึกอย่างไร
บ้าง... มีการแปรเปลี่ยนภายในความรู้สึก ค�าตัดสิน 
ภาพลักษณ์ความเป็นศัตรูอย่างไรบ้าง... เช่น โล่ง 
สบายใจขึ้น ค�าตัดสินจางลงไป ภาพลักษณ์ความเป็น
ศัตรูลดลงไปอย่างเห็นได้ชัด...

ท่านผู้อ่านทุกท่านครับ ผมหวังว่าเร่ืองราวของ 
“การแปรเปลีย่นการตดัสนิคนอืน่และภาพลกัษณ์ความ
เป็นศัตรูให้กลายเป็นความเข้าใจใน 3 ขั้นตอน” นี้คง
เป็นประโยชน์ในชวีติ เป็นประโยชน์ต่อครอบครวั ความ
สมัพนัธ์กบัเพือ่น กบัคนทีท่่านรกั และคนทีท่่านไม่รกั... 
ในทุกพื้นที่ชีวิตของท่านนะครับ.... 

ผมเขียนบทความน้ีด้วยความต้ังใจท่ีอยากเห็น

ความกรุณาที่มีต่อกัน ความเข้าใจกัน การดูแลกันและ
กัน.. ขยายกว้างขึ้นในบ้าน โรงเรียน ที่ท�างาน ชุมชน 
ประเทศ และในโลกของเรา... และถ้ามีอะไรที่ผมพอ
จะช่วยเหลือหรือสนับสนุนท่านได้บ้างในเรื่องของการ
สร้างความเข้าใจกันหรือในเรื่องอื่นๆ... ท่านสามารถ
ติดต่อผมได้ใน facebook ของผมซึ่งอยู่ด้านล่างของ
บทความนี้นะครับ หรือจะเขียนมาที่ บ.ก. อุดมศานต์
ก็ได้ครับ ... ขอพระเยซูเจ้าและแม่พระดูแล คุ้มครอง 
อวยพรท่านผู้อ่านและทุกคนในครอบครัวของท่านเป็น
พิเศษด้วยนะครับ  

เชิญชมเว็บไซต์บ้านใส่ใจ www.carefor.org 
เพื่อชีวิต ความรัก มิตรภาพ ก�าลังใจ สื่อสารอย่าง
สันติ ปันน�้าใจ ถามตอบปัญหาชีวิต บ้านใส่ใจบน 
เฟซบุ๊ค www.facebook.com/carefor.org หรือ 
นริศ มณีขาว บ้านใส่ใจ
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ยอแซฟ พสิษฐ์ สายสนิท
เยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่
“เมื่อเรารักในงานที่ท�าแล้ว เราต้องทุ่มเท
ในสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ เพราะผมเชื่อว่า 
พระองค์ทรงเลือกในสิ่งที่ดีและ 
เหมาะสมที่สุดส�าหรับพวกเรา”

เยาวชนของเรา
ศิษย์พระคริสต ์

ครั้งนี้ขอแนะน�าให้รู้จักกับ ยอแซฟ พสิษฐ์  
สายสนิท ชื่อเล่น บัดด้ี สัตบุรุษวัดนักบุญยอ
แซฟกรรมกร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ปัจจุบัน
ก�าลังศึกษาอยู่ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม่

 น้องพสิษฐ์ ได้บอกถึงแรงบันดาลใจ
ที่มาร่วมงานเยาวชนว่า “ครอบครัวได้ปลูกฝังผม
มาตั้งแต่เด็กๆ ให้กระตือรือร้นเข้าวัดเป็นประจ�า 
บ้านผมก็อยู่ใกล้วัดด้วย ท�าให้ผมได้เห็นการ
ท�างานของพี่ๆ เยาวชนในโอกาสงานฉลองต่างๆ 
ประกอบกับทางครอบครัวของผมคอยสนับสนุน
ให้เข้าไปช่วยงานของวัดโดยตลอด ผมเลยรู้สึก
ว่า รกัทีจ่ะท�างานอภิบาลเยาวชน เพราะการท�างาน
อภบิาลเยาวชนท�าให้ผมได้รูจั้กเพ่ือนๆ และพีน้่อง
เยาวชนจากสังฆมณฑลต่างๆ และเราก็สามารถ
ท�างานร่วมกันได้โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ 
เป็นส่วนหน่ึงในการที่จะช่วยปลูกฝังความเชื่อให้
แก่เยาวชน และผมกม็คีวามสขุใจทกุครัง้ทีไ่ด้เป็น
ส่วนหนึ่งในงานอภิบาล”

น ้องพสิษฐ ์ แบ ่งป ันถึงหน ้าที่ที่ ได ้รับ 
มอบหมายว่า “ผมได้รบัความไว้วางใจจากคณุพ่อ 
เจ้าวดั และเพือ่นพีน้่องเยาวชนให้ได้รบัหน้าทีเ่ป็น  
ประธานเยาวชน เพ่ือท�าหน้าที่ในการเชิญชวน
พี่น้องเยาวชนมาเข้าวัด มาท�ากิจกรรมร่วมกัน 
เพื่อเสริมสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกัน และแบ่ง
หน้าที่ให้เยาวชนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีบูชา
ขอบพระคุณ และเป็นกระบอกเสียงเล็กๆ เพื่อ

กระจายข่าวสารให้
พี่น้องเยาวชนได้รับ
ทราบ”

น้องพสษิฐ์ ได้
แสดงความคิดเห็น
ถึงสิ่ งที่จะช ่วยส ่ง
เสริมให้เยาวชนมี
ความเชือ่ต่อพระเจ้า
ว่า “ผมมีความคิดเห็นว่า ในการที่จะส่งเสริมให้
เยาวชนมีความเชื่อนั้นต้องปลูกฝังจากครอบครัว
ก่อนเป็นอันดับแรก นอกนั้นต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของวัด โดยให้เยาวชนมีบทบาท 
มีหน้าที่รับผิดชอบในวัด นี่เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วย
ส่งเสริมความเชื่อและให้เยาวชนรู้สึกว่า ตนเองมี
ความส�าคัญและเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร”

น้องพสษิฐ์ เล่าถงึความประทบัในการท�างาน
ว่า “ครัง้แรกทีผ่มมาท�างานเยาวชน ผมได้มโีอกาส
ไปร่วมค่ายเยาวชนระดับชาติ ในตอนแรกผมคิด
ว่า คงเป็นค่ายเหมือนค่ายทั่วๆ ไป คือมีการแบ่ง
กลุ่ม นั่งอบรม และท�ากิจกรรมร่วมกัน แต่พอได้
มาร่วมอยูใ่นค่ายท�าให้ผมประทบัใจในการท�างาน
ของพี่ๆ อาสาที่มาช่วยในค่าย ผมจึงอยากมา
ท�างานในด้านนี้ร่วมกับพี่ๆ น้องๆ เยาวชนให้เรา
ได้เป็นส่วนหนึ่งเพื่องานเยาวชน”

น้องพสษิฐ์ ได้ฝากข้อคดิและความปรารถนา
ดต่ีอพีน้่องเยาวชนว่า “เยาวชน ถอืเป็นพลงัส�าคญั
ของพระศาสนจักร ที่จะท�าให้พระศาสนจักรมี
ความเข้มแขง็และมัน่คงด้วยการร่วมมอืจากพีน้่อง
เยาวชน แม้ว่าเราจะเป็นพลังเล็กๆ แต่เมื่อได้มา
รวมกันแล้วจะเกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่สามารถเป็น
ฐานหลักของพระศาสนจักรได้”

โอกาสนี้ น้องพสิษฐ์ ฝากถึงพี่น้องเยาวชน
นะครับว่า “เมื่อเรารักในงานที่ท�าแล้ว เราต้อง
ทุ ่มเทในสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ เพราะผมเชื่อว ่า 
พระองค์ทรงเลือกในสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่สุด
ส�าหรับพวกเรา”” 

 อุดมศานต์  พฤศจิกายน 2013  69 

Crist 1-92 November.indd   69 11/4/13   10:02 AM



 

“นม...เพื่อน้องที่ร้องหิว”

 ปัจจุบันในประเทศไทย มีเด็กท�รกแรกเกิด ถึง 6 ปี จำ�นวนม�กที่ถูกทอดทิ้ง กำ�พร้�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 กว�่ 200 ร�ย อ�ยุระหว่�ง 2.5-6 ขวบ ในก�รดูแลของมูลนิธิเพื่อก�รฟื้นฟูพัฒน�เด็กและครอบครัว (ฟอร์

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

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

แหง่นี ้ไมไ่ดร้บันมดืม่สนบัสนนุจ�กภ�ครฐัเลย แตไ่ดร้บัเงนิอุดหนนุจ�กภ�ครัฐเพ่ือโครงก�รอ�ห�รกล�งวัน เพียงปลีะ 20,000 บ�ท 

และอตัร�ครพ่ีูเล้ียง 1 อัตร� เพือ่ช่วยเหลือเดก็กลุ่มน้ีเท�่นัน้ อนึง่มลูนธิฯิ จะมคี�่ใชจ้�่ยเพ่ือบรหิ�รจดัก�รและบรกิ�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 ผ่�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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ความหวังไม่ใช่วาทกรรม

●	 ปีศาจพูดว่า จงมองดูบาปของเจ้า
 แต่พระเจ้าตรัสว่า จงมองดูพระบุตรของเรา
●	 การด�าเนินชีวิตด้วยความหวัง
 มิใช่เพียงแค่สถานะของจิตใจ
 หรือพวกมองโลกในแง่ดี
●	 สตรีตั้งครรภ์ เธอก็ยังคงเป็นสตรี
 แต่คราวนี้เธอเป็นมากกว่านั้น...เธอเป็นแม่
 และมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังที่แสดงออกมาทุกวัน
 ว่าจะไม่หยุดเตรียมตัวพร้อมเป็นแม่
 ที่ได้อุ้มและเลี้ยงดูลูกไปจนตลอดชีวิต
●	 ความหวังในชีวิตคริสตชนก็ต้องเป็นเช่นนี้
 เป็นเรื่องของการแสดงออกมาในชีวิตให้เห็นได้
 ปีศาจท�าให้เราก้มหน้าสิ้นหวัง แต่พระเจ้า
 ท�าให้เราทุกวันตื่นเต้นที่จะลุกขึ้นมา
 รับชีวิตใหม่เป็นของขวัญ

 30 ต.ค. 2013
 ภาพ ; ค�า : พงศ์ ประมวล
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สโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋องและชาวคณะ 

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี

1 2 3ด.ญ.เนตรนภา นวลเอี่ยมเอก
โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา สาธุ

ด.ญ.ชุติมณฑน์ ทองพันชั่ง
โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา สาธุ

ด.ญ.ภัคจิรา มะลิโพธิ์กลาง
โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา สาธุ
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ชวนน้องคุย

น้องนาถณัฐฐา กรัยวิเชียร น้องพัชฎาพร ศิริจันทร์ น้องไมทกาญจน์ จอกทอง น้องรัตติ รุจิเรขรังสิมา 
น้องศิลดา รุจิเรขรังสิมา น้องอรวรรณ กิจบ�ารุง น้องวุฒิพงษ์ สงค์โพธิกลาง น้องสุริยา ธงชัย น้องเพิ่มศักดิ์ 
คงสกุล น้องณัฐนนท์ นาคหล่อ น้องกรณพัฒน์ เอื้ออังกูร น้องสุรสิทธิ์ รัตนวิไลลักษณ์ น้องเติม อัพยาถต 
น้องสุเทพ เฉลิมโชคไพศาล น้องชนวีร์ พิทยาวานิชย์ น้องธนกร ชอบสระน้อย และน้องณัฐณิชา อิ่มแก้ว

ชวนน้องคุย

สวัสดีครับ... “พวกเราสมาชิกสโมสรอุดมศานต์
ขอได้ร่วมใจกนัส่งค�าภาวนา และก�าลงัใจ ให้แก่พีน้่อง
ชาวไทยที่ประสบภัยน�้าท่วมในจังหวัดต่างๆ ขอให้ 
‘อดทน อย่าท้อใจ สู้สู้ นะ’ พวกเราและน้องๆ เด็กๆ 
เป็นก�าลังใจให้นะครับ”

ขอเขียนถึง น้องพลอย นาถณัฐฐา กรัยวิเชียร 
(รหัสสมาชิก*3182) และน้องๆ อีกหลายคนที่ได้ส่ง
ภาพวาดระบายส ี“มมุเดก็ศลิป์” มาร่วมสนกุชงิรางวลั...
พีป๋่องเหน็ว่ามน้ีองๆหลายคน ได้จดัส่งผลงานภาพวาด
ระบายสี ใส่ซองกันกระแทกอย่างดี (POSTPACK) 
แล้วยังส่งแบบ “ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ”แบบ (EMS)  
อกีด้วย ซึง่มค่ีาใช้จ่ายสงู “เสยีดายสตางค์”... อนัทีจ่รงิ 
น ้องๆ เมื่อระบายสีเสร็จแล ้ว ก็จัดส ่งมาแบบ 
ธรรมดาๆ กไ็ด้นะ แต่อย่างไรกด็พีีป๋่องขอขอบพระคณุ
ผูป้กครอง ผูใ้หญ่ใจดทีกุๆ ท่านทีต่ดิตามกจิกรรมของ
สโมสรอุดมศานต์ นะครับ

อ้อ! พีป๋่องเชญิชวนน้องๆ เดก็ๆ ได้ร่วมกจิกรรม
กับสโมสรฯ อาทิ ส่งภาพวาดระบายสี “มุมเด็กศิลป์” 
...ร่วมส่งภาพถ่ายในคอลัมน์ “จูเนียร์โฟโต้ 2013” 
...และใครสนใจสมัคร “สมาชิกใหม่” ก็รีบเขียนสมัคร
กันเข้ามาได้เลย แต่อย่าลืม!!! ส่งรอยยิ้ม และก�าลังใจ
ให้แก่กันและกันด้วยนะครับ บ๊ายบาย

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*

 อุดมศานต์  พฤศจิกายน 2013  77 

Crist 1-92 November.indd   77 11/4/13   10:02 AM



เก็บมาเล่า - เอามาฝาก
Children 

“นาวา : ผู้มีความเชื่อ”
พี่ป๋องขอน�าโปสเตอร์ “ใครเป็นนักบุญผู้มี

ความสุข” มาลงอีกครั้ง เพื่อให้น้องๆ เด็กๆ ได้มี 
ส่วนร่วมในโอกาส ปิดปีแห่งความเชื่อ อย่างม ี
ความหมาย โดยยึดแบบอย่างจากบรรดานักบุญที่
อยู่บนเรือ “นาวา : ผู้มีความเชื่อ”... และรูปลาย
เส้นนี้เองพี่ได้น�ามาให้น้องๆ เด็กๆ ได้ร่วมสนุกใน
คอลัมน์ “มุมเด็กศิลป์” ด้วยครับ

ส�าหรับรายชื่อของบรรดา “นักบุญผู ้ มี 
ความสุข” โดยเริ่มจาก 1.พระเยซูเจ้า 2.น.โยเซฟ  
3.แม่พระ 4.น.เปโดร กาลุงสด 5.น.ปาตริก  
6.น.นโิคลาส 7.น.ยอห์น บอสโก 8.น.โยน ออฟอาร์ค  
9.น.อันตน แห่งปาดัว 10.น.เทเรซา แห่งอาวีลา 
11.น.ปีโอ แห่งปิเอเตรลชนิา 12.บุญราศียอห์น ปอล  
ที่ 2 13.น.อิกญาซีโอ แห่งโลโยลา 14.น.โฟสตินา  
โควลัสา 15.น.แบร์นาแด๊ต 16.น.เทเรซา แห่งลีซเีออซ์  
17.น.อัลฟอนโซ ลีกวอรี 18.น.เบเนดิกต์ แห่ง 
นูร์เซีย 19.น.ออกัสติน แห่งฮิบโป 20.น.ฟรังซิส
เซเวียร์ 21.น.ยอห์น เวียนเนย์ 22.น.มอนีกา 23. 
บุญราศีเทเรซา กัลกัตตา 24.น.เอลีซาเบธ แห่ง

ฮังการี 25.น.มักซีมีเลียน กอลเบ 26.น.วินเซนเดอ
ปอล 27.น.อันดรูว์ คิม 28.น.เซซีลีอา 29.น.คลารา  
ชาวอัสซีซี 30.น.กาเตรี เตกาวิทธา 31.น.โทมัส  
อไควนัส 32.น.มารีอา กอเรตตี 33.น.โฮเซ่มารีอา 
เอสครวีา 34.น.โรซา แห่งลมิา 35.น.ดอมนิกิ กสูมนั 
36.น.ฟีโลเมนา 37.น.กาธารีนา แห่งซีเอนา 38.น. 
ฟรังซิส อัสซีซี 39.น.มาร์ติน เดอพอเรส 40.น. 
มาร์ติน แห่งตูรส์ 41.น.ฮวน ดีเอโก 42.น.โยเซฟีน 
บาคตีา 43.น.เยราร์ด 44.น.เยโรม และ 45.น.ฟรงัซสิ  
เดอ ซาลส์ 

บรรดานักบุญทุกๆ องค์ เป็นผู้มีความสุข  
“สุขจริงยิ่งกว ่าสิ่งใดๆ” เพราะได้อยู ่ เฉพาะ 
พระพักตร์ของพระผู้เป็นเจ้า... น้องๆ อยากเป็น
นกับญุหรอืเปล่า?...เราต้องเริม่จากการเป็นประจกัษ์
พยานถึงพระเยซูเจ้า ไปวัดทุกอาทิตย์ หมั่นแก้
บาป-รับศีลมหาสนิทบ่อยๆ เป็นเด็กดี สวด
สายประค�า เป็นเด็กดี ขยัน อดทน ช่วยเหลือ  
แบ่งปันแก่เพื่อนๆ ที่ทุกข์ยากล�าบาก... ลองท�าดู
นะครับ
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น้องๆ เคยทานมะเขอืเทศโดยไม่จิม้เกลอื
บ้างไหม? มะเขือเทศเมื่อทานเปล่าๆ ก็อร่อย
อยู่แล้ว แต่ถ้าจิ้มเกลือสักนิดจะท�าให้มีรสชาติ
ดีขึ้น... น้องๆ ทราบไหมว่า พระเยซูเจ้าตรัสว่า 
น้องๆ เป็นเกลือของแผ่นดิน และเป็นแสงสว่าง
ของโลก “ท่านทัง้หลายเป็นเกลอืดองแผ่นดนิ...” 

น้องๆ เข้าใจไหมว่า‘เป็นเกลือ’ แปลว่า
อะไร? แผ่นดินโลกเปรียบเสมือนกับผลมะเขือ
เทศ ซึ่งก็สมบูรณ์ดีมาตั้งแต่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น 
แต่เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาและน�าศาสนาคริสต์
มาด้วย โลกก็ดูดีขึ้นมาก และก่อนท่ีพระองค์

รักพระคัมภีร์
 

การ์ตูน...
คำาสอน 

จะเสดจ็ขึน้สวรรค์นัน้ พระองค์ยงัฝากค�าสัง่สอน 
ของพระองค์ให้บรรดาศิษย์และเพื่อนๆ ของ
พระองค์ เพื่อให้เขาเผยแผ่ไปทั่วโลก (เทียบ 
มธ 28:19-20) และน้องๆ ก็โชคดีที่เป็นศิษย์
คนหนึ่งของพระองค์ น้องๆ จึงควรหว่านเกลือ
ให้กระจายไปทัว่ และให้แสงสว่างของน้องๆ เจดิ
จ้าออกไปด้วย

น้องๆ เดก็ๆ ควรอ่าน บทพระวรสารตาม
ค�าบอกเล่าของนักบุญมัทธิว “เกลือดองแผ่นดิน
และแสงสว่างส่องโลก” บทที่ 5 ข้อ 13-16 นะ
ครับ
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น้องชนินาถ อินทนชิตจุย์ (ฟรังซ์) *3198*
เกิด : 12 ธันวาคม 2546
การศึกษา : โรงเรียนดรุณาวิเทศศึกษา ราชบุรี
วิชาที่ชอบ : ศิลปะ เพราะท�างานออกมาได้ดี
อนาคตอยากเป็น : เชฟ เพราะชอบการปรุงอาหาร
เป็นคนมีนิสัย : ร่าเริง
สัตว์เลี้ยงที่ชอบ : นก
ชอบใช้เวลาว่าง : เล่น - ร้องเพลง
กีฬาที่ชอบ : ว่ายน�้า
อาหารที่ชอบ : ชอบทานผลไม้ และชอบอาหารทุกอย่าง
ความสามารถพิเศษ : เต้น
อื่นๆ : ด.ญ.ฟรังซิส เดอชังตาล ชนินาถ อินทนชิตจุย์  
สัตบุรุษวัดนักบุญอันตนนีโอ

น้องฌิรยา พรานมนัส (น้องปลายฟ้า) *3199*
เกิด : 20 กันยายน 2552
การศึกษา : โรงเรียนมารีย์รักษ์ นครราชสีมา
อนาคตอยากเป็น : ครู เพราะชอบสอนหนังสือ
เป็นคนมีนิสัย : ร่าเริง โกรธง่าย หายเร็ว 
สัตว์เลี้ยง : แมว
ชอบใช้เวลาว่าง : ดูทีวี
กีฬาที่ชอบ : เตะบอล
อาหารที่ชอบ : ไข่พะโล้ น�้าซุบ
ความสามารถพิเศษ : -
อื่นๆ : (ยังเล็กอยู่ ยังไม่แสดงออกว่ามีความสามารถอะไร)

สมาชิกใหม่

สวัสดีครับ...มาถึงช่วงของ “สมาชิกใหม่” …จุดประสงค์ของสโมสรฯ เพื่อให้น้องๆ ได้รู้จัก “เพื่อน
ใหม่” สโมสรฯ แต่หากต้องการรู้จักกันมากขึ้น แลกเปลี่ยนความคิด แบ่งปันประสบการณ์ ก็ขอ
ให้ติดต่อผ่านทางโรงเรียนหรือสถาบันที่เพื่อนใหม่สังกัด นะครับ
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สวัสดีค่ะน้องๆ ที่น ่ารักทุกคน เปิดเทอม
กันแล้วใช่ไหมคะ ต้องขยันต้ังใจเรียนกันนะ
คะ ฉบับนี้พี่อ ้อยมีนิทานมาฝาก ชื่อเรื่อง  

“ลองดู” เรื่องมีอยู่ว่า

ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ครูให้การบ้านเด็ก
นักเรยีนให้ไปท�ารายงาน ‘เร่ืองของต้นไม้ต่างๆ’ โดย
ให้ไปศึกษาจากต้นไม้ที่โรงเรียนปลูก หรือต้นไม้ที่
บ้าน หรือจะไปหาอ่านตามอินเทอร์เน็ต หรือจาก
หนังสือในห้องสมุดก็ได้ โดยให้ใจทย์ว่า ให้แบ่ง
ต้นไม้เป็นสองประเภทคือ ไม้ล้มลุก และไม้ยืนต้น 
ใครท�าได้เยอะสุดก็จะได้คะแนนมากที่สุด

พอถึงเวลาพัก เด็กๆ ก็ไปวิ่งเล่นกัน และก็
มบีางคนจบักลุม่คยุกนัเรือ่งรายงานทีค่รใูห้ท�า แต่มี
เด็กซนคนหนึ่งในห้องชื่อ น้องหนู เขาถามเพื่อนที่
เรียนเก่งว่า ท�าได้กี่ข้อแล้ว เพื่อนที่เรียนเก่งก็บอก
ว่าท�ามาได้ 2 หน้าแล้ว แล้วกเ็อาหนงัสอืทีย่มืมาจาก
ห้องสมุดมาเปิดให้ดูอย่างภาคภูมิใจ 

น้องหนกูเ็ลยพดูเกทบัไปว่า โธ่ ท�าได้ช้าจรงิๆ 
ฉนัท�าเสรจ็แล้ว ฉนัจงึมเีวลาวิง่เล่นเพยีบเลย เพือ่น
ที่เรียนเก่งก็ท�าตาโตด้วยความประหลาดใจว่า เก่ง
จริงๆ หาชื่อไม้ล้มลุกกับไม้ยืนต้นได้หมดเลยหรือ
นี้ น้องหนูก็ตอบไปว่า แน่นอน

แล้ววนัรุ่งขึน้น้องหนกูเ็อาสมดุงานไปส่งก่อน
ใครๆ ตอนกลางวันที่เพื่อนๆ พากันไปเดินต้นไม้
ชนิดต่างๆ และท�ารายงาน แต่น้องหนูกลับไปนั่ง
เล่นมือถือ และค่อยแกล้งเพื่อนๆ

เมื่อถึงเวลาที่ก�าหนดทุกคนก็ส่งงานครู หลัง
จากทีค่รตูรวจแล้วกแ็จกรายงานคนืทกุคน แน่นอน
เพือ่นทีเ่รยีนเก่งและตัง้ใจท�ารายงานส่งกไ็ด้คะแนน
สูงสุด ส่วนน้องหนูได้คะแนนน้อยสุด คุณครูจึง
ท�าโทษโดยให้ท�ารายงานชิ้นนี้ใหม่และไม่ให้ไปพัก 
ให้ใช้เวลาช่วงพักนั้นมานั่งท�ารายงานให้เสร็จ

ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 

น้องหนูรู ้สึก
เซ็งและอิจฉาเพ่ือนๆ 
ที่ได้ไปวิ่งเล่นไปพัก
ผ่อน แต่ตัวเองต้อง
นัง่ท�ารายงาน เพ่ือนทีเ่รยีนเก่งเดนิมาหาน้องหนแูล้ว
บอกว่า เอาหนงัสอืทีฉ่นัยมืจากห้องสมดุไปอ่านไหม 
จะได้ท�ารายงานเสร็จ น้องหนูก็ขอบคุณเพื่อนแล้ว
เอาหนังสือมาดู เขาตั้งใจท�าใหม่ แทนที่จะท�ามั่วๆ 
เขียนไปให้เสร็จๆ เหมือนคร้ังก่อน ที่สุดเขาก็ท�า
รายงานเสร็จและได้ส่งครู

คราวนี้งานที่ท�าออกมาถูกต้อง แม้ว่าลายมือ
จะไม่สวย ‘รีบๆ เขียน’ แต่ก็ท�าได้ถูกต้อง ครูชม
น้องหนูว่าท�าใช้ได้ และบอกว่าถ้าตั้งใจท�างานดีๆ 
ตั้งแต่แรกคงไม่ต้องเสียเวลาในการท�าซ�้าขนาดนี้ 
และอย่างเวลาสอบก็เหมือนกัน ถ้าได้ทยอยอ่าน
หนังสือมาก่อน หรือขยันอ่านเรื่อยๆ ก็จะสามารถ
ท�าข้อสอบได้ไม่ต้องมาสอบซ่อม จะได้มเีวลาไปเล่น 
ไปช่วยงานที่บ้าน ไปท�ากิจกรรมอื่นๆ ไปเข้าวัดได้ 
และมีเวลาเหลืออีกเยอะแยะ

น้องหนูเร่ิมเห็นว่าเป็นความจริง และก็เห็น
ด้วยว่าการท�าการบ้าน รายงาน และอ่านหนังสือ
สอบแบบนี้ไม่ได้ยากจนเกินไป แต่เพราะตอนแรก
เขาคิดว่า เพื่อนที่เรียนเก่ง เสียเวลาชะมัดในการ
อ่านหนังสือและท�ารายงาน แต่พอคิดอีกทีจึงรู้ว่า 
ถ้าตั้งใจตั้งแต่แรกๆ จะใช้เวลาน้อยกว่า น้องหนู
ก็เลยลองท�าดูเหมือนกับเพ่ือนคนที่เรียนเก่งๆ ถึง
แม้ว่าตัวเองจะเรียนเก่งไม่เท่าเพื่อนคนนั้น แต่
เขาก็รู้จักใช้เวลา และจัดการกับเวลาได้ดีขึ้นมาก  
ตัวเขาเองก็มีความสุขมากขึ้นด้วย

นิทานจบแล้ว...น้องๆ เด็กๆ ต้องขยัน 
และตั้งใจเรียนหนังสือนะคะ แล้วพบกันใหม่ 
ฉบับหน้าค่ะ

“ลองดู”
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มาพบกันอีกครั้งกับช่วง “ไขกล่องค�าถาม” ครั้งนี้พี่ป๋องขออนุญาตหยิบจดหมาย
ของ อาจารย์เพ็ญพร บุญตันรัตน์ (เจ้าของโรงเรียนอินเตอร์เนช่ันแนล เกวลี และผู้ได้รับ
อนุญาต) มาลงตีพิมพ์ เนื่องจากอาจารย์ได้เขียนจดหมายจ่าหน้าถึง ผู้อ�านวยการ// และ
ผู้ดูแลคอลัมน์ สโมสรอุดมศานต์ โดยอาจารย์ได้แบ่งปัน
ถึงจุดประสงค์ที่ได้ให้น้องๆ เด็กนักเรียนไม่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม “มุมเด็กศิลป์”...โอกาสนี้พี่ป๋องกราบขอบพระคุณ 
อาจารย์เพญ็พร บญุตนัรตัน์ เป็นอย่างสงู ส�าหรบัค�าอวยพร 
ก�าลังใจ และความปรารถนาดีต่อสโมสรอุดมศานต์ ครับ

พี่ป๋องอยากเชิญชวนว่า หากมีข้อสงสัย หรือติชม 
หรือต้องการจะชี้แนะ แบ่งปันความคิด มุมมอง กรุณา
เขียนส่งไปที่ สโมสรอุดมศานต์ ชั้น 8 เลขที่ 122/11 
ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 : ยินดีรับทุกข้อความ ทุก
ฉบับ ส่งกันเข้ามาเยอะๆ นะครับ

ไขกล่องคำาถาม
พี่ป๋อง 

โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนล เกวลี

เรียนผู้อ�านวยการ ที่นับถือ

โรงเรียนของเรามีนโยบายในการส่งเสรมิให้นกัเรยีนมทีกัษะในศลิปะในปี 2556 จงึแนะน�าให้
นกัเรยีน ม.1 ลองระบายสด้ีวยสไีม้ ด ูและคดัเลอืกมาร่วมสนกุกบั “มมุเดก็ศลิป์” ในเดอืนตุลาคม

จึงได้แนบมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ค่ะ

ขอบคุณที่มีมุมให้เด็กๆ ได้มีโอกาสได้ร่วมสนุกสนาน มีโอกาสได้พัฒนาความสามารถ และ
ฝึกให้จิตนิ่ง มีสมาธิในการท�างาน

      เพ็ญพร บุญตันรัตน์
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มุมเด็กศิลป์
Art มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ

    “นาวา : ผู้มีความเชื่อ”
  ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
   (หมดเขตรับผลงานวันที่ 6 ธันวาคม 2013)

*ภาพ “มุมเด็กศิลป์” ครั้งนี้เพื่อน้องๆ เด็กๆ จะได้มีส่วนร่วมในโอกาสปิด “ปีแห่งความเชื่อ”อย่างมีความหมาย
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ไบเบิ้ล วาไรตี้
พี่ป๋อง 

พระวาจา : บันดาลความเชื่อ

ก่อนจะผ่าน “ปีแห่งความเชื่อ” นี้... น้องๆ เด็กๆ มีข้อความหรือประโยคเด่นๆ ที่ประทับใจ 

“โดนใจ”จากพระคัมภีร์กันบ้างหรือยัง...พี่ป๋องขอน�าเสนอ ข้อความ “พระวาจา: บันดาล

ความเชื่อ” จากพันธสัญญาใหม่ ที่น้องๆ เด็กๆ สามารถยึดเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจ  

และน�ามาเพิ่มพูนความเชื่อให้มั่นคง เข้มแข็งยิ่งขึ้นได้ นะครับ 

1.“ถ้าท่านมีความเชื่อ และไม่สงสัย ท่านจะท�าได้ทุกสิ่ง”(มธ 21:21) 2.“...ทุกสิ่งเป็นไปได้ 
ทัง้นัน้ส�าหรับผูม้คีวามเชือ่”(มก 9:23) 3.“...เราอธษิฐานอ้อนวอนเพือ่ท่านให้ความเชือ่ของท่านมัน่คง
ตลอดไป” (ลก 22:32) 4.“...ทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร”(ยน 3:15) 5.“พระเจ้า
ทรงเปิดประตแูห่งความเชือ่ (กจ 14:27) 6.“...ผู้ท่ีมคีวามเชือ่ในพระองค์จะไม่ได้รบัความอบัอาย”(รม 
9:33) 7.“...จงยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ จงกล้าหาญและเข้มแข็ง”(1คร 16:13) 8.“เราด�าเนินชีวิต
ด้วยความเชื่อ มิใช่ตามที่มองเห็น..”(2คร 5:7) 9.“ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อใน
พระคริสตเยซู”(กท 3:26) 10.“จงถือความเชื่อเป็นโล่ไว้เสมอ เพื่อใช้ดับธนูไฟของมาร”(อฟ 6:16) 
11.“ร่วมเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันต่อสู้เพื่อความเชื่อที่มาจากการประกาศข่าวดี”(ฟป 1:28) 12.“จง
มีความเชื่ออย่างมั่นคงดังที่ท่านได้รับค�าสั่งสอนมา”(คส 2:7) 13.“จงสวมความเชื่อ และความรัก
เป็นเกราะป้องกัน”(1ธส 5:8) 14.“...จะรับความรอดพ้นเพราะความเชื่อในความจริง”(2ธส 2:13) 
15.“จงต่อสู้อย่างดีเพื่อความเชื่อ จงยึดมั่นในชีวิตนิรันดร”(1ทธ 6:12) 16.“ข้าพเจ้าวิ่งมาถึงเส้นชัย
แล้ว ข้าพเจ้ารักษาความเชื่อไว้แล้ว”(2ทธ 4:7) 17.“ผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าจะมุ่งท�าแต่กิจการดีอยู่
เสมอ”(ทต 3:8) 18.“ขอให้ความเชือ่ทีเ่รามร่ีวมกนั จงบงัเกดิผลแสดงให้เห็นความดทีกุประการ”(ฟม 
6) 19.“จงเพ่งมองไปยังพระเยซูเจ้าผู้ทรงบุกเบิกความเชื่อ...”( ฮบ 12:2) 20.“ความเชื่อกับการ 
กระท�าของเขา ด�าเนินไปพร้อมๆ กัน” (ยก 2:22) 21.“จุดมุ่งหมายของความเชื่อ คือความรอดพ้น
ของวิญญาณ”( 1ปต 1:9) 22.“...ใช้คุณธรรมเพิ่มพูนความเชื่อ” (2ปต 1:5) 23.“ชัยชนะที่ชนะโลกก็
คือ ความเชื่อของเรา” (1ยน 5:4) 24.“จงเสริมสร้างตนเองจากพื้นฐานความเชื่อศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง...”(ยด 
20) 25.“มีความเชื่อในพระเยซูเจ้าจึงต้องมีความเพียรทน...”(วว 14:12)

ครั้งนี้พี่ป๋องน�ามาเสนอเพียง 25 ประโยคก่อนแต่ถ้าน้องๆ คนใดมีพระวาจาที่ประทับใจก็
สามารถเขียนมาเล่าแบ่งปันกันได้...อ้อ!!! น้องๆ ควรอ่าน “จดหมายถึงชาวฮีบรู” เรื่อง แบบฉบับ
ความเชื่อของบรรรพบุรุษ บทที่ 11 ข้อ 1-40 รับรองว่า “โดนใจทุกข้อ”เลยครับ

พระวาจา : บันดาลความเชื่อ
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เพียงเธอห่วงใยใส่ใจวัยเยาว์
นู๋ฉวย 

เวลาผ่านไป ไวเหมือนโกหก เผลอแป๊บ
เดียวน่ีเดือนพฤศจิกายนแล้วหรือ ทุกย่างก้าว 
ของชีวิตผ่านไปเร็วเหลือเกิน แม้บางจังหวะชีวิต
ที่อาจจะดูอ่อนแรงไปบ้าง แต่ที่สุดเวลานั้น ความ
คิดแบบนั้นก็ได้ปรับเปลี่ยนชีวิตของเราให้พร้อม
รับและเข้าใจบางส่ิงบางอย่างมากยิ่งขึ้น นี่แหละ
คือชีวิตที่มีพระคริสต์เคียงข้าง...

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น�้าก็นองเต็มตลิ่ง 
เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีพี่น้องหลายจังหวัด
ประสบอุทกภัยน�้าท่วม จนท�าให้ต้องอพยพ
ชั่วคราวไปอยู่ตามโรงเรียนบ้าง ตามสถานที่สูง
ที่ทางภาครัฐจัดหาให้ มีพี่น้องชาวไทยมากมายที่
ล�าบากในสภาวะน�า้ท่วมแบบนี ้ทางพระศาสนจกัร
คาทอลิกของเราก็ไม่ได้นิ่งเฉย วัดต่าง ๆ ที่อยู่
ใกล้กับพี่น้องที่ประสบภัยก็ร่วมช่วยเหลือกัน
อย่างเต็มที่ บางวัดรู้สถานการณ์ว่าน�้าต้องท่วม
ทุกปีอยู่แล้ว ก็มีการเตรียมความพร้อมรองรับกัน
ล่วงหน้า น�้าใจหล่ังไหลไม่ขาดสาย โปรยปราย
กระจายความรักของพระเจ้าเพื่อร่วมทุกข์ร่วมสุข
กับพี่น้องทุกคน

และในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทางคณะ
กรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนก
เยาวชน จะมกีารประชมุใหญ่ประจ�าปี เพือ่ทบทวน
งานอภิบาลเด็กและเยาวชนในปีที่ผ่านมา อะไร
คือข้อดี สิ่งดี ๆ ที่ได้รับจากงานอภิบาลเด็กและ
เยาวชน มาพูดคุยกันสักนิดสิว่า ปัจจุบันเด็ก
เยาวชนเขาต้องการอะไร เขาแสวงหาอะไร อะไร
คือแรงจูงใจให้เยาวชนชอบถ่ายทอดความรู้สึก
และตัวตน ผ่านทางภาพถ่าย, ข้อความ ผ่าน
ทางสื่อเทคโนโลยี และสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการ

ท�างานอภิบาลเยาวชน อะไรที่ดึงดูดเยาวชนให้
สนใจมากกว่าศาสนา มากกว่าการอบรมด้าน 
ศลีธรรมและชวีติ รวมถึงการตดิตามและวางแผน
งานอภิบาลในปีต่อไป ค.ศ.2014 ด้วย 

อนาคตเดก็ไทยจะอยู่ทีไ่หน? นีเ่ป็นค�าถาม
ที่ผู้ท�างานอภิบาลเด็กและเยาวชนจะต้องหันกลับ
มามองความจริงที่เกิดขึ้น และร่วมกันหาแนวทาง
อภิบาล

ศาสนาอยูท่ีไ่หน? ปัจจบุนัศาสนากลายเป็น
เรือ่งส่วนตวั ทีค่รสิตชนหลายคนบอกว่า เป็นเรือ่ง
ระหว่างเขากับพระเจ้า แค่ท�าดี คิดถึงพระ ไม่
ท�าบาป และไปวัดวันอาทิตย์ แค่นี้เพียงพอแล้ว
หรือ??? 

ปัจจัยกระตุ้นให้เยาวชนหันไปพ่ึงพา...??? 
นี่เป็นเรื่องท้าทาย ที่ผู้อภิบาลต้องตามเยาวชนให้
ทัน ตอนนี้เยาวชนเขาก�าลังสนใจอะไรอยู่ อะไร
ท�าให้เยาวชนหันไปแสวงหาความรัก แสวงหา
ความสุขมากกว่าความรักอันอบอุ่นในครอบครัว

หากเปรียบเยาวชนเหมือนเมล็ดพันธุ์ไม้
ที่สวยงาม กว่าต้นไม้ต้นนี้จะโตขึ้น บทบาท
ครอบครัวก็คงเปรียบเสมือนดิน หากดินอุดม
สมบูรณ์ ดินดี เหมาะแก่การเพาะปลูก ต้นไม้
ต้นนี้ก็จะเติบโตเป็นไม้ใหญ่ที่แข็งแกร่ง บทบาท
ศาสนาก็คงเปรียบเสมือนน�า้ เหมือนปุ๋ย เหมือน
แสงสว่าง ที่จะช่วยต้นไม้ต้นนี้เติบโตขึ้นอย่าง
สวยงามมากขึ้น ช่วยเร่งผล เร่งดอก ให้มีสีสัน มี
ชีวิตชีวา นี่คือบทบาทของพระศาสนจักร บทบาท
ของผูท้�างานอภบิาล ทีก้่าวไปและเดนิทางเคยีงข้าง
เยาวชนเสมอ...
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เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋อง 

(A.)

(B.)

 “เพราะความเชือ่ อบัราฮมัเชือ่ฟังเมือ่พระเจ้าทรงเรยีกให้ออกเดนิทางไปสูส่ถานทีท่ีเ่ขาจะได้รบัเป็นมรดก 
เขาออกเดนิทางไปโดยไม่รูว่้าจะไปไหน...เขารอคอยนครทีม่รีากฐานซึง่พระเจ้าทรงเป็นผูอ้อกแบบและทรงก่อสร้าง” 
(ฮีบรู 11:8-10)
 ส�าหรับเกมฯ ครั้งนี้อยากให้น้องๆ ช่วยกันค้นหาจุดต่างที่มีอยู่ใน 2 ภาพนี้ รวม 10 แห่ง ใครค้นพบ
ครบแล้ว รีบส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
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ชีวิต มันส์ๆ ของพี่แป้ง
พี่แป้ง-มันส ์

หนีร้อน...ไปพักผ่อนที่ปารีส
มาเที่ยวชมโบสถ์แห่งประวัติศาสตร์กันค่ะ

ไหนๆ ก็จะลาพักร้อนทั้งที ขอใช้สิทธิ์ลูกเรือ
ขอตั๋วไปปารีสซะเลย หนึ่งในความตั้งใจที่ปารีสคือ
การไปแสวงบุญ ชมสถานที่ส�าคัญในประวัติศาสตร์ 
แต่ไปแบบแอร์สาวท่องโลกนีม่นัไม่ง่ายเลยค่ะ กว่าจะ
ลุน้ทีว่่างบนเครือ่งบนิ การศึกษาเส้นทางรถไฟในปารสี 
ตลอดจนการสื่อสารเป็นภาษาฝรั่งเศส กว่าจะถึง 
ที่หมายถึงกับต้องปาดเหงื่อกันเลยทีเดียวค่ะ งานน้ี 
เก็บภาพและเกร็ดประวัติศาสตร ์มาฝากแฟน 
อุดมศานต์ให้ได้อิ่มเอมใจกันถ้วนหน้าเลยค่ะ

สถานที่แรกที่มีผู้กล่าวขานว่าต้องไปให้ได้ใน
ช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากมีจุดชมวิวที่สามารถชม
เมอืงปารสีได้ทัง้เมอืงโดยเฉพาะตอนกลางคนืทีจ่ะเหน็
หลงัคาสเีงนิสะท้อนแสงจนัทร์ระยบิระยบันวลสวยไป

ทั้งเมืองคือ มหาวิหารซาเคร-เกอ (Basilique du 
Sacré-Coéur de Montmartre) หรือโบสถ์
พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู ตั้งอยู่บนยอดเขา 
มงมาร์ทยอดเขาที่สูงที่สุดในปารีส เป็นมหาวิหารของ
พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ตัวมหาวิหารสร้างด้วย
หนิปนูสขีาว ออกแบบสไตล์โรมนั-ไบแซนไทน์ คล้าย
กบัโบสถ์แซงต์โซฟีทีก่รงุคอนสแตนตโินเปิล(Sainte 
Sophie de Constantinople)หรือโบสถ์ซาน 
มาร์โก (San Marco) ที่เกาะเวนิส มหาวิหารแห่ง
นี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่ชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิตใน 
สงครามปรัสเซยีอนัเป็นชนวนให้เกดิสงครามกลางเมือง 
ในเวลาต่อมา การสร้างโบสถ์เสมือนเป็นการปัดเป่า 
ความชั่วร้ายและเป็นการขออภัยต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
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เพือ่อทุศิให้แด่ดวงพระหฤทยัของพระเยซ ูน่าเสยีดาย
ที่ภายในโบสถ์ห้ามถ่ายรูปเลยเก็บภาพมาฝากแค่
ภายนอกของโบสถ์ค่ะ

มหาวหิารโรมนัคาทอลกิทีส่�าคญัและมชีือ่เสยีง
มากทีส่ดุในปารสี สงูเด่นเป็นสง่าตัง้อยู่กลางแม่น�า้แซน 
มาเยือนปารีสทั้งทีต้องห้ามพลาดอาสนวิหารนอร์ท-
ดามแห่งปารีส (Cathédrale Notre-Dame de 
Paris)นะคะ แม้ว่าวนัทีแ่ป้งไปจะมี
ฝนตกพร�าๆ แต่พลงัศรทัธาของชาว
คาทอลิก และนักท่องเที่ยวทั่วทุก
มุมโลกที่พากันมาชื่นชมความงาม
ของอาสนวหิารกม็ไิด้ลดน้อยลงเลย
ค่ะ อาสนวิหารนอร์ท-ดาม หรือ 
อาสนวิหารแม่พระแห่งปารีส เป็น
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค หอคอย
คู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลาย
แหลมถือเป็นต้นแบบของวิหารทั่วโลก เช่น อาสน 
วิหารอัสสัมชัญ บ้านเราค่ะ ใครๆ ที่มาที่นี่ ต่างเล่า
ขานกันว่า หากได้มาขอพรแม่พระฉวีด�าจะท�าให้การ
เดินทางราบรื่นและได้เจอเนื้อคู่ ส่วนลานหน้าอาสน-
วิหารจะมจีดุวงกลมใหญ่ๆซึ่งเชื่อวา่เป็นจดุศนูย์กลาง
ของปารีสหรือหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ ผู้คนต่างพากัน
ไปยืนตรงจุดนั้นเพราะมีความเชื่อว่าหากไปยืนตรง
จุดศูนย์กลางของปารีสจะได้กลับมาเยือนปารีสอีก
ครัง้ กต็ามแต่ความเชือ่ค่ะ ภายในมหาวิหารมกีระจก
สทีรงกลมเรยีกว่า หน้าต่างกุหลาบ ความสวยงามของ
กระจกสีอยู่ตรงที่แสงแดดที่ตกกระทบกระจกสีจะ
ท�าให้เรามองเหน็สขีองกระจกทีแ่ตกต่างกนัตามแต่ละ
ช่วงเวลาค่ะ ภายนอกรอบๆมหาวิหารยงัมรีปูแกะสลกั
แม่พระและอคัรสาวก ตลอดจนเรือ่งเล่าตามไบเบิล้ให้
ได้ชื่นชมกันด้วยนะคะ

จากนั้นขออนุญาตไปต่อกันที่โบสถ์แซงต์- 
ชาแปล (La Sainte-Chapelle) โบสถ์สถาปัตยกรรม 
โกธคิทีม่คีวามโดดเด่นด้วยหน้าต่างประดบักระจกสทีี่
แคบและสงู นอกจากนีโ้บสถ์แซงต์-ชาแปลยังถือเป็น
อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศส เพราะ
โบสถ์นี้ท�าหน้าที่เสมือนหีบบรรจุวัตถุมงคลของพระ
เยซูเจ้า ที่เก็บรักษาเรลิกที่เกี่ยวกับพระมหาทรมาน
ของพระเยซูเจ้าซึ่งรวบรวมโดยพระเจ้าหลุยส์ ที่ 9 

เช่น มงกุฎหนามของพระเยซู ไม้กางเขนแท้ และ  
เรลิกอื่นๆอีกกว่าสามสิบชิ้น

ที่สุดท้ายที่มีโอกาสได้ไปสวดขอพรที่โบสถ์
แซงต์-ซุลปิซ (St-Sulpice) เป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็น
อันดับ2 รองจากมหาวิหารนอร์ท-ดาม ค่ะ ผู้คนมาที่
นีส่่วนหนึง่ตามมารอยหนงัสอืชือ่ดงัเรือ่งเดอะ ดาวนิชี่  
โคท (The Davinci Code) เพื่อมาตามหาเส้น

กุหลาบที่ในหนังสืออ้างถึงเรื่องราว
ความสัมพันธ์ของพระคริสตเยซู
กับนางมารีอามักดาเลนา แต่แท้ที่
จริงแล้วนั้น เส้นกุหลาบเป็นเส้น
นาฬิกาแดด เกี่ยวข้องกับความรู้
ทางดาราศาสตร์ที่ช่วยให้หาวัน อี
ควิน็อค (Equinoxes) หรือวัน
ที่มีกลางวันและกลางคืนเท่ากัน
เพื่อให้ทราบและสามารถก�าหนด

วันอีสเตอร์ซึ่งวันอีสเตอร์จะเป็นวันอาทิตย์แรกนับ
จากพระจันทร์เต็มดวงหลังวันอีควิน็อคค่ะ เรา
สามารถเรียกเส้นกุหลาบว่าเป็นเส้น "เมริเดียน ไลน์ 
(Meridian Line)" โดยจะเป็นเส้นสีทองพาดผ่าน
แท่นพิธีตรงกลางนั่นเองค่ะ

สิ่งหนึ่งที่แป้งสังเกตเวลาเข้าไปในโบสถ์ ไม่ว่า
จะเป็นที่ปารีสหรือที่ไหนในโลก เราก็จะพบเห็นภาพ
ผู้คนสวดมนต์อธิษฐาน ขอพร ขอความช่วยเหลือ 
ขอความสุข ขอโชคลาภ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ก็อด
นึกถึงบทเพลงท่อนหน่ึงที่ว่า “...ยามมีทุกข์มักเรียก
หาพระเจ้า คุกเข่าลงอธิษฐานขอสุข นี่แหละหนาเป็น
นิสัยมนุษย์ แต่พระองค์ทรงอภัยให้...” ย้อนกลับมา
นึกถึงตัวเองว่า ในหลายครั้งที่เรามีความสุข เราเอง
ก็มัวแต่หลงระเริง ยินดีปรีดา กับสิ่งที่ได้มา จนลืม
ขอบคณุพระเจ้า แต่ในเวลาทีห่วัใจหนกัอึง้ด้วยปัญหา 
ก็หันหน้ากลับมาขอความช่วยเหลือให้เรื่องร้ายๆได้
บรรเทาลง จบการเดินทางทริปนี้ แป้งอยากขอเชิญ 
ชวนพี่ๆน้องๆโดยเฉพาะกลุ ่มเยาวชนเป็นพิเศษ 
ร่วมกันปฏิญาณกับตัวเองว่า จงอย่าลืมที่จะขอโทษ 
ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าในกิจต่างๆที่เราได้กระท�าใน
พระหรรษทานทีพ่ระองค์ประทานให้ อย่าลมืระลึกถงึ
พระในค�าภาวนาเสมอนะคะ ขอพระเจ้าอวยพระพร
แด่พี่น้องทุกท่านค่ะ
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จดหมายจากผู้อ่าน
นายปณ.สาธุฯ

สวัสดีครับ คุณ ป.ณ. 

 ผมเกษียณมานานแล้ว อยู่บ้านเฉยๆ หยิบจับอะไรบ้างนิดๆ หน่อยๆ ไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอัน เพราะ
ตอนนี้เวลาเดินก็เดินสามขาแล้ว ไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวก ต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงตัว บางวันก็ค่อยๆ เดินไป
นั่งร้านกาแฟหาเพื่อนคุย บางวันผมก็คิดเหมือนกันว่า ถ้าอยู่ใกล้ๆ วัดสักหน่อยจะเดินไปเอง... เวลานี้ต้องอาศัย
ลูกหลานพาไป โดยจะไปเฉพาะวันอาทิตย์ วันธรรมดาไม่มีใครพาไป เขาบอกว่า ไม่ว่าง - ไม่สะดวก เขางาน
เยอะ...ท�านองนั้น... “ผมท�าใจได้แล้ว” 
 ผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งถามว่า วันฮาโลวีน (วันที่ 31 ตุลาคม) มันเกี่ยวข้องอะไรกับศาสนาคริสต์หรือ
เปล่า? อันนี้ผมขอคุณ ป.ณ.สาธุฯ ช่วยตอบให้หน่อย และยังมีอีก 2 วัน คือวันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นวันสมโภช
นักบุญทั้งหลาย และในวันที่ 2 พฤศจิกายน เป็นวันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ สองวันหลังนี้ต้องเกี่ยวกับคริสตัง
แน่ๆ แต่ผมอยากถามว่า ผมควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง? จึงอยากให้ คุณ ป.ณ. สาธุฯ ช่วยแนะน�าผู้สูงอายุคนนี้
ด้วย นะครับ

ขอบคุณอย่างสูง

จาก ชายชรา คนหนึ่ง

ตอบ คุณชายชรา คนหนึ่ง

ผมเคยมป้ีาสะใภ้คนหนึง่ เลีย้งลกูท�างานหนกัมาตัง้แต่ยงัสาว พอแก่ตวัลงหวัเข่าเสือ่มท�าอะไรไม่ได้ 
มาก ลูกสะใภ้ก็ร�าคาญไม่เต็มใจดูแล ท�าเหมือนเขาไม่มีค่า ลูกๆจึงทดลองพาไปอยู่บ้านคนชราคณะ 
คามิเลียนที่ซอยหมอศรี เพื่อแก้ปัญหา พอไปอยู่ได้สองวัน แกบอกว่า “ไม่กลับบ้านแล้วนะ อยู่ที่นี่ 
พอตอนเช้าก็มีคนมาเข็นรถไปอาบน�้า สายๆวันหยุดก็มีบราเดอร์เณรมาเยี่ยม พูดคุยทักทาย ตัดเล็บให้  
ที่ส�าคัญทุกเย็นพวกบราเดอร์เณรจะมาเข็นรถพาไปร่วมมิสซาทุกวัน..แม่ไม่กลับบ้านแล้ว อยู่ที่นี่สบายดี 
ได้ฟังมิสซาทุกวันด้วย” ผมเข้าใจที่คุณท�าใจได้ ที่จริงไม่มีใครอยากจากบ้านหรอกครับ ยกเว้นเมื่อคนใน
บ้านท�าให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่าต่อคนในบ้านอีกแล้ว 

“วันฮาโลวีน” ไม่ใช่วันส�าคัญทางศาสนาคริสต์ของเรา ไม่มีในปฏิทินพิธีกรรมตลอดปี เป็นเพียง
วันสนุกสนานตามวัฒนธรรมของชาวอเมริกันและชาวยุโรป แต่ที่มาของวัฒนธรรมก็เกี่ยวเนื่องคติธรรม 
ความเชื่อของคริสตชนเราอยู่เหมือนกันนะครับ เกี่ยวดังนี้ครับ

• ค.ศ. 731 สมเด็จพระสนัตะปาปาเกรโกรี ่ที3่ ทรงเริม่ก�าหนดให้ครสิตชน “สมโภชนกับญุทัง้หลาย”  
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน (เดิม ฉลองวันที่ 13 พฤษภาคม) เพื่อจะได้ฉลองวัดน้อยนักบุญทั้งหลายที่อยู่
ในมหาวิหารนักบุญเปโตร และก็แพร่หลายไปในหมู่คริสตชนนับแต่บัดนั้น

• ค.ศ.998 นักบุญโอดิโล ฤาษีอารามแห่งคลุนนี่ ในประเทศฝรั่งเศสก็ได้เพิ่ม วันที่ 2 พฤศจิกายน 
เป็นวัน “ระลึกถึงวิญญาณผู้ล่วงลับทั้งหลาย”

• คริสตชนก็เลยมีวันระลึกถึงผู้ตาย 2 วันคือ วันที่ 1 และวันที่ 2 พฤศจิกายน วันแรกผู้ตายได้
ไปสวรรค์ ส่วนวันที่2 ผู้ตายทุกคน
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• คริสตชนชาวไอริชเป็นพวกแรกที่คิดว่า เราคิดถึง “นักบุญ” ในสวรรค์ และเราคิดถึง “วิญญาณ
ในไฟช�าระ” แต่ไม่มีใครคิดถึงวิญญาณที่เหลือ พวกไอริชจึงเริ่มธรรมเนียมตีกะทะ และหม้อ ใน “เย็นวัน
สุกดิบก่อนจะฉลองนักบุญทั้งหลาย”(All Hallow Eve) เพื่อให้ผู้ตายที่ไม่ได้รับความรอดเหล่านนั้นรู้ว่า 
พวกเขากม็คีนระลกึถงึอยู ่แต่กย็งัไม่เหมอืนวนัฮาโลวนัในปัจจบุนัหรอก ยงัต้องรอผสมเข้ากบัธรรมเนยีม
อีกสายหนึ่งอีกหลายร้อยปีต่อมา

• พอถึงศตวรรษที่ 14 หรือ15 เกิดโรคระบาดในประเทศฝรั่งเศสเป็นฝีตายกันเป็นจ�านวนมากถึง
ขนาดประชากรในทวีปยุโรปลดหายลงไปครึ่งหนึ่ง บรรดาศิลปินจะบรรยายความน่ากลัวของ “ความตาย
สีด�า”ของโรคระบาดนี้ ด้วยการวาดภาพบนก�าแพงสุสานเป็นภาพบรรดาปีศาจเดินน�าฝูงชนที่ถูกล่ามโซ่ไว้
เป็นแถวยาวเดินลงสู่หลุมฝังศพ ภาพเหล่านี้เรียกว่า “ระบ�าแห่งความตาย” (Dance of Death) หรือ 
(Dance of Macabre) บางทีการแสดงออกของระบ�าความตายกแ็สดงได้ดว้ยการสวมชดุเหมอืนผูต้าย
ในวัน “ฉลองนักบุญทั้งหลาย” (1 พฤศจิกายน) 

• ใกล้เข้ามาแล้วใช่ไหมครับ “คริสตชนชาวไอริชระลึกถึงผู้ล่วงลับที่ไม่ได้รับความรอด (วันสุกดิบ
ก่อนฉลองนักบุญทั้งหลาย 31 ตุลาคม) แต่ไม่ได้แต่งตัวอะไรได้แต่ตีกะทะเคาะหม้อ และคริสตชนชาว
ฝรั่งเศสระลึกถึงความตายอันเกิดจากโรคระบาดโดยแต่งชุดเหมือนผู้ตายในวันฉลองนักบุญทั้งหลาย

• ที่สุดราวศตวรรษที่18 เมื่อคริสตชนชาวไอริชและคริสตชนชาวฝรั่งเศส อพยพมาอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเมื่อเร่ิมสร้างชาติใหม่ๆ พวกเขาแต่งงานกันและก็น�าธรรมเนียมทั้งสองมาผสมกันเป็น
วัฒนธรรมพื้นบ้านด้วยการแต่งชุดต่างๆในวันสุกดิบก่อน “สมโภชนักบุญทั้งหลาย” จึงเป็นที่มาของวัน 
“ฮาโลวีน” ในปัจจุบันคือ 31 ตุลาคม

ที่สุด “วันฮาโลวีน” อันเป็นวัฒนธรรมพ้ืนบ้านสนุกสนาน ก็โดนธุรกิจพาณิชย์ดูดกลืนไปเป็น 
กระแสขายสินค้าจัดปาร์ตี้ขายเสื้อผ้าหน้ากาก ไปเหมือนเทศกาลอื่นๆเรียบร้อยไปแล้วโดยไม่รู้คติธรรม
ความเชื่อ ความหมายและที่มาที่ไปส�าหรับเด็กๆยุคใหม่นั่นเอง

ค�าถามสุดท้าย..ว่าคุณควรปฏิบัติอย่างไรใน “วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย” และ “วันระลึกถึง 
ผู้ล่วงลับ?”...คุณก็ควรไปวัดรับศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิทในวัน “สมโภชนักบุญทั้งหลาย” ปัจจุบันพระ
ศาสนจักรเลื่อนมาตรงวันอาทิตย์เพื่อให้คริสตชนทุกคนได้มีโอกาสสมโภช และระลึกถึงความเชื่อเรื่อง 
“สหพันธ์นักบุญ” คือคริสตชนมีอยู่ 3 พวกสัมพันธ์หนึ่งเดียวกัน คือคริสตชนที่ได้รับชัยชนะแล้วอยู่บน
สวรรค์ อีกพวกหนึ่งคือบรรดาผู้ล่วงลับที่อยู่ในไฟช�าระใช้โทษบาป พวกเขาหมดเวลาชดเชยใช้โทษบาป
แล้วได้แต่รับโทษบาป พวกเขาต้องรอคอยการท�าบุญและค�าภาวนาเพ่ือชดใช้โทษบาปจากพวกเราที่สวด
ภาวนาให้เขา และพวกทีส่ามคอืคริสตชนพวกเราทีย่งัต้องต่อสูอ้ยูใ่นโลกนีเ้พือ่เดนิทางไปสูพ่ระเป็นเจ้า โดย
มบีรรดานกับญุในสวรรค์สวดภาวนาต่อพระเปน็เจ้าเพือ่พวกเรา พวกเราในโลกสวดใหบ้รรดาวญิญาณใน
ไฟช�าระ และเมือ่พวกเขาได้ไปสวรรค์แล้วก็สวดภาวนาเพ่ือพวกเราเป็นสหพันธ์นักบุญเช่นนี้อย่างใกล้ชิด
กับองค์พระผู้เป็นเจ้า และส�าหรับวันที่ 2 พ.ย. “ระลึกถึงผู่ล่วงลับ ก็สวดภาวนาให้วิญญาณผู้ล่วงลับทั้งที่ 
เรารู้จักและไม่มีใครคิดถึงเลย ขอมิสซาให้พวกเขา วันนั้นคุณพ่อทุกองค์ต้องถวายมิสซา 3 มิสซาเพื่อ
อุทิศแก่ผู้ล่วงลับคุณจะไปวัดร่วมมิสซาทั้ง3รอบในวันนั้นก็ได้ ได้บุญมากมายอุทิศแก่คนตายและคนเป็น  
แต่คณุบอกเดิน3ขาแล้ว(ฮา) วนัธรรมดาคงไปวดัล�าบาก กอ็ยูบ้่านสวดภาวนาท�าพลกีรรมให้กไ็ด้ครบั ในช่วง 
ยามเย็นของชีวิตแบบนี้ผมขอพระอวยพรให้คุณมีความสุขในการได้รักพระเยซูเจ้าเสมอไปครับ
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เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

...เดินตามหาฝัน
ที่ครั้งหนึ่งนั้น
สัญญาไม่ทิ้งกันไป
ฝันหายไปไหน
ตั้งแต่เมื่อใด
ไม่ทันได้ห้ามได้ปราม
...มิละพยายาม
ดั้นด้นเดินตาม
ข้ามอุปสรรคเรียงราย
ฝันยังไม่ตาย
ตราบใดใจหมาย
พรายพร่างสว่างหวังยังมี
...เมื่อเป็นเช่นนี้
ความตั้งใจดี
ไม่หนีหายเหินเดินทาง
มั่นคงเคียงข้าง
มิดับอับปาง
แต่สว่างรอวันฝันคืน.

ภัศม์

วันที่ฝันหล่นหาย
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