


พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ประจ�าปี ค.ศ. 2015 เดือนมีนาคม

เพื่อบรรดาผู้มีหน้าที่ในการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้ท�างานรับใช้ เพื่อความดีของมนุษย์

เพื่อให้การมีส่วนร่วมของสตรีในชีวิตของพระศาสนจักร ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นเสมอ

เยาวชนที่รัก จงกล้าสวนกระแสโลก  
มันเป็นสิ่งที่ดีต่อหัวใจของลูกเอง 

พวกเราคริสตชนไม่ได้ถูกเลือกให้ท�าสิ่งเล็กๆ  
แต่พระเจ้าเลือกเราให้มาท�าสิ่งที่ยิ่งใหญ่

ข้อคิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
28 เมษายน 2013 



ขุมทรัพย์ 
พระคัมภีร์ 2015
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ความผิดฉกรรจ์ที่สุดที่ยูดาสมีก็คือ  
ยูดาสคิดว่าคนอื่นทุกคนเป็นคนโง่หมดเลย 
ยกเว ้นตัวเขาเองคนเดียวที่สามารถสร้าง
สถานการณ์ให้พระเยซูเจ้าแสดงอิทธิฤทธิ์  
และจะได้เป็นวีรบุรุษตรงใจของประชาชน 
ที่ต้องการผู้น�าแบบนี้อยู่พอดี

พระอาจารย ์ เชื่องช ้า-บรรดาสาวก 
คนอื่นๆ ก็ไม่ฉลาด สถานการณ์สุกงอมแล้ว 
บัดน้ีประชาชนพร้อมใจกันจะยกพระอาจารย์ 
ขึ้น เป ็นผู ้น� าในการสร ้ างพระอาณาจักร 
แบบทีพ่วกเขาต้องการแล้ว... ท�าไมยังชกัช้าอยู?่  
ยูดาสจึงไปตกลงรับเงินกับพวกเจ้าคณะสงฆ์ 
เพื่อจะส ่งมอบพระเยซูเจ ้าให ้พวกเขาจับ  
แล้วที่น้ีละ เมื่อพระอาจารย์ทรงเข้าตาจน 
จะได้ส�าแดงพลงั และคลืน่มหาชนจะมายนือยู่
ข้างพระอาจารย์ ปฏิวัติพวกโรมัน และสร้าง
อาณาจักรสวรรค์ด้วยการลุกฮือต่อต้าน ต่อสู้ 
และประกาศอิสรภาพ

แต ่ความฉลาดของยูดาสก็ เหมือน 
มนุษย์ที่คิดว่าตัวเองฉลาดและชอบวางแผน 
แผนการทีค่นเหล่าน้ีวางจึงกลบักลายเป็นเชอืก
ที่มัดรอบตัวเขาแน่น และจะแน่นขึ้นเร่ือยๆ 
จากข้อเท้าแล้วเลื่อนขึ้นมาจนถึงเอว รอบอก 
และที่สุดเชือกก็จะรัดขึ้นมาถึงคอ และแขวน
คนฉลาดเหล่านี้กับต้นไม้จนถึงแก่ความตาย

...เราไม่ฉลาดที่สุดหรอก และเราก็อย่า
คิดว่าคนอื่นโง่ ไม่รู้ว่าเราก�าลังคิดอะไรอยู่

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า...อาณาจักรสวรรค์
เป็นเร่ืองความรัก และที่สุดเป็นน�้าพระทัย 
ของพระผู้เป็นเจ้า มิใช่เป็นแผนการของลูก 
บางทีลูกอาจจะวางแผนเก่ง ได้อาณาจักรมา
แล้วก็จริง แต่ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าในอาณาจักร
นั้นก็เป็นได้

โปรดสอนลูกให ้แสวงหา และได ้
อาณาจักรที่มีน�้าพระทัย ซึ่งเป็นไปในแผ่นดิน
นั้น เหมือนในสวรรค์ของพระองค์ 

ยูดาสขายพระอาจารย์ด้วยการจูบค�านับ
(มธ 26:47-54)
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อันเนื่องมาจากปก Cover Story

ปกหน้า

เนื่องในปี ค.ศ. 2015 พระศาสนจักรคาทอลิกไทยประกาศ

ให้เป็น“ปีศักดิ์สิทธิ์” หรือ ปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์” ระหว่าง

วันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 2014 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 2015 

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จึงได้จัดท�าโครงการ 40 เรื่องราว 

10 สังฆมณฑล น�าเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของสังฆมณฑลทั้ง 10 

ในประเทศไทย ดังนี้ พระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑล อาสนวิหาร

ประจ�าสังฆมณฑล ประวัติ วิถีชุมชนวัด บุคคลตัวอย่างที่มีเรื่องราว 

น่าสนใจ รวมทั้งองค์กรคาทอลิกในสังฆมณฑล เราเริ่มกันที่

สังฆมณฑลเชียงใหม่ ภูมิประเทศที่เต็มไปขุนเขาน้อยใหญ่ สลับ 

ซับซ้อน ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย แต่ก็ยังเป็นปึกแผ่น

อยู่ได้ด้วยวัฒนธรรม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมเดียวกันมาโดยตลอด
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ปกหน้าใน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเป็น

ประธานพิธีเสกและโรยเถ้า ณ นครรัฐวาติกัน 

 ในวันพุธรับเถ้า (18 ก.พ.) ที่ผ่านมา ตาม

ธรรมเนียมปฏิบัติ สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสทรงน�าขบวนแห่บรรดาพระคาร์ดินัล 

พระสงัฆราชท้องถิน่ ไปตามถนนในกรงุโรม จาก 

อารามนกับญุองัแซลโม ไปยงัวดันกับญุซาบนีา 

ในบทเทศน์ตอนหนึ่งพระองค์ตรัสว่า “เป็น 

การดีถ้าจะถามตัวเองว่า ฉันได้ร้องไห้บ้างไหม?  

พระสันตะปาปาได้ร้องไห้บ้างไหม?  บรรดาพระคาร์ดินัลล่ะ?  พระสงฆ์ล่ะ?  บรรดาผู้ถวายตัวแด่พระเจ้าล่ะ? บรรดา 

พระสังฆราชล่ะ?  เราได้สวดภาวนาโดยหลั่งน�้าตาบ้างหรือไม่” มีบรรดาทูตานุทูตมาร่วมในพิธีมิสซา รวมทั้ง

ประธานาธิบดีประเทศปานามาและครอบครัวมาร่วมในพิธีด้วย
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ทักทาย
editor’s note 
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เชียงใหม่ ไม่เคยเก่า

เร่ิมกนัแล้ว ในฉบบัน้ีหลงัจากโหมโรงกนัมาระยะหน่ึง 40 เร่ืองราว 10 สงัฆมณฑล เราเร่ิมกนัที ่
สังฆมณฑลเชียงใหม่ ปกถูกออกแบบพิเศษให้เข้ากับบริบทของเร่ืองราวสกู๊ปชุดยาว จากปกติ 
จะมีสกู๊ปหลัก 1 หรือ 2 เรื่อง ตอนนี้มาเรื่องเดียว แต่แยกออกเป็น 4-5 ประเด็น เพิ่มหน้า 
จาก 80 กว่าหน้า เป็น 100 หน้าเต็ม โปรดอย่าถามว่าใครคุ้ม เราคุ้ม เพราะผลของมันจะคงอยู่
ตลอดไป 

นาน ๆ มาอัพเดทข้อมูลกันทีให้เป็นปัจจุบัน จากการเดินทางไปเก็บเร่ืองราวมาน�าเสนอ  
ผมเดินทางไปถึงก่อนเจ้าหน้าที่นิดหน่อย ก็ท�าการบ้านด้วยการไปพบแหล่งข้อมูล และเลือกเฟ้น
พิธีกรภาคสนามจากโรงเรียนคาทอลิก ที่สนิทชิดเชื้อหรือไหว้วานกันไป และเริ่มงานด้วยการขึ้นไป 
บนดอย เกบ็กจิกรรมดงัเหมอืนหวัใจหลกัของพฒันาการทางวฒันธรรมและวถีิศาสนา กลุม่ชาตพินัธุ์
และเกษตรกรรม รวมถงึแตกต่อมาเป็นการช่วยเหลอืแบ่งปัน กองบญุข้าว ไม่ใช่เล่น เข้มข้นจนดึงดูด
อาสาสมัครจากทัว่โลกมาดูงาน ไม่ง่าย เราเหน่ือยกนัทัง้วนั เพือ่รอภาพของค�า่คนืมสิซาขอบพระคณุ
และกิจกรรม ผมมีโอกาสพูดนิดหน่อยหลังพิธีมิสซา อากาศเย็นลงและทางกลับมืดสนิท ทีมงาน
และผู้ร่วมเดินทางไปด้วยทราบดีว่า เส้นทางนั้นไกล แต่เราจะกลับไปด้วยสาระอันเป็นประโยชน์

เช้าวันอาทิตย์กับมิสซาพร้อมกับพระสังฆราชท้องถิ่นพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ให้ข้อคิด
ในบทเทศน์และข้อมูลเกี่ยวกับสังฆมณฑล พ่วงแง่คิดการเจริญชีวิต คุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ 
เล่าเรื่องอาสนวิหารพระหฤทัยฯ ต่อจากนั้นเราไปกันที่บ้านพรสวรรค์ เด็กๆ น่ารักมาก ความซุกซน
ของพวกเขา ท�าให้เรากลบัมามชีวีติชวีาอกีคร้ัง ก่อนกลบัภาคเช้า บ้านมารีนา กบัชือ่ทีไ่ด้ยนิจนคุน้หู  
จนเราอดไม่ได้ที่จะต้องน�าเรื่องราวกลับมาฝากท่านผู้อ่าน นี่แค่เบาะ ๆ เรียกน�้าย่อย เนื้อหาและ 
ภาพต่าง ๆ คงช่วยให้ท่านผู้อ่านได้เพลิดเพลินไปกับความรักของพระในดินแดนที่ใหม่เสมอ 
เชียงใหม่ ไม่เคยเก่า คอลัมน์อื่น ๆ ยังมีอยู่ครบครัน

ฉบับหน้าพบกับเร่ืองราวของสังฆมณฑลนครสวรรค์ หน่ึงเดียวในความหลากหลาย หรือ
หลากหลายในความเป็นหนึ่ง ต้องติดตาม 

 บรรณาธิการบริหาร

 อุดมศานต์  มีนาคม 2015  5 



 

ปฏิทิน
เดือนมีนาคม
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วันที่ 8 มีนาคม

วันที่ 13 มีนาคม

วันที่ 20-23 มีนาคม

วันที่ 9 มีนาคม

วันที่ 14 มีนาคม

วันที่ 24-26 มีนาคม

วันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน

วันที่ 29 มีนาคม 

วันที่ 19 มีนาคม

วันที่ 22 มีนาคม

สมโภชนักบุญโยเซฟ ศาสนนาม 

พระคุณเจ้าสังวาลย์ ศุระศรางค์ 

พระคุณเจ้าประธาน ศรีดารุณศีล 

พระคุณเจ้าชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  

พระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 

พระคุณเจ้าลือชัย ธาตุวิสัย 

วันสตรีสากล

ประชุมคณะกรรมการ 

อ�านวยการ สื่อมวลชน

คาทอลิกประเทศไทย  

ครั้งที่ 1/2015 ที่อาคารแม่พระ 

รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์  

สภาการศึกษาคาทอลิก 

แห่งประเทศไทย 

พิธีบูชาขอบพระคุณ  

ฉลองครบ 2 ปีแห่งสมณสมัย  

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  

ที่วัดเซนต์หลุยส์ เวลา 17.00 น. 

5-8

ครบ 1 ปีแห่งสมณสมัย 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

รายการโทรทัศน์ Power of Love 
ของสื่อมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทย ถ่ายท�า 40 เรื่องราว 
10 สังฆมณฑล ในปีศักดิ์สิทธิ์  

ที่สังฆมณฑลจันทบุรี

รายการโทรทัศน์ Power of 

Love ของสื่อมวลชน

คาทอลิกประเทศไทย ถ่าย

ท�า 40 เรื่องราว 10 

สังฆมณฑล ในปีศักดิ์สิทธิ์ ที่

สังฆมณฑลราชบุรี

ประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิก 

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2015 

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ  

ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

บูธคาทอลิก N 15 โซน C  

เวลา 10.00-21.00 น. 

อาทิตย์มหาทรมาน แห่ใบลาน

วันที่ 5-8 มีนาคม

สภาพระสังฆราชคาทอลิก 
แห่งประเทศไทย และอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

ฉลองสมณศักดิ์พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  
โกวิทวาณิช พระคาร์ดินัลองค์ที่ 2 ของพระศาสนจักรคาทอลิก 
ในประเทศไทย เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2  

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน 
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สารบัญ
Contentอุดมศานต์

คณะผู้จัดท�า
ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  
พระคุณเจ้าประธาน ศรีดารุณศีล 

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

เจ้าของ 
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ผู้อ�านวยการ 
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

บรรณาธิการบริหาร 
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

หัวหน้ากองบรรณาธิการ 
วัชรี กิจสวัสดิ์

กองบรรณาธิการ 
เสกสรร กองค�า 
สุพร เล่าเรียนธรรม

อุดมศานต์ นิตยสารรายเดือน
ค่าบ�ารุงปีละ 400 บาท  
โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ  
สาขาย่อยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย์  
ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก เลขที่ 226-0-006040  
เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย การพิมพ์คาทอลิก  
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วิสัยทัศน์ 

ประชากรของพระเจ้าร่วมเป็น

หนึ่งเดียวในความรัก แสวงหา 

ติดตามและประกาศพระเยซู 

คริสตเจ้า

พันธกิจ 

พระศาสนจักรในประเทศไทยมุ่งอุทิศตนฟื้นฟู

ชีวิตให้สนิทกับพระคริสตเจ้าโดยอาศัยพระ

วาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นหนึ่งเดียวร่วมมือ

และแบ่งปันซึ่งกันและกัน แสวงหาคุณค่าพระ

อาณาจักรในบริบทสังคม เสวนาฉันพี่น้องกับ

ผูม้คีวามเชือ่อืน่ ประกาศพระเยซคูรสิตเจา้ และ

เปน็ประจกัษ์พยาน ด้วยการด�าเนนิชวีติเรยีบงา่ย  

รักและรับใช้ปวงชน โดยเน้นผู้ยากไร้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์ 

นักบวช และฆราวาสทั่วไป

2. เพื่อเสนอข่าวสาร บทความ สารคดี 

บันเทิงคดี บทวิจารณ์ที่มีคุณค่าต่อชีวิต

ตามจิตตารมณ์พระวรสาร

3. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจ

อันดีระหว่างประชาชนในด้านศาสนา 

สังคม และวัฒนธรรม

สกู๊ป/บทความพิเศษ/สัมภาษณ์
6 ปฏิทินคาทอลิก
12 สกู๊ป 40 เรื่องราว 10 สังฆมณฑล  
 ตอนที่ 1 ณ สังฆมณฑลเชียงใหม่  
 ดินแดนแห่งงานแพร่ธรรม

ชีวิตคริสตชน
42 ระหว่างเดือน 
44 วันละก้าวกับพระเยซู
46 ข้างธรรมาสน์
48 คุยกับเภสัชกร
50 บันทึกธรรมทูต 
53 บทความเตือนใจตนเอง 
 ปีนภูลงเขา
56 บัญญัติศัพท์ 
57 สื่อศึกษา
61 ท่วงท�านองแห่งรัก
63 กว่าจะเป็นนักบุญ 
64 มุมเล็กๆ ของนักเดินทาง
66 ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง 
70 คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
72 ดูหนัง
75 ไต่ตามโค้งตะวัน
78 เยาวชนของเรา

เด็กและเยาวชน
82 สโมสรอุดมศานต์
85 ชวนน้องคุย
86 เก็บมาเล่า
88 ไขกล่องค�าถาม
90 ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
92 มุมเด็กศิลป์
96 ชีวิต มันส์ๆ ของพี่แป้ง

กวี-ศิลป์
81 พงศ์ ประมวล
98 จดหมายจากผู้อ่าน
100 เขียนบทกวี เขียนชีวิต



พระวาจาเป็นดังประทีปส่องทาง 
คุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์

8   อุดมศานต์  มีนาคม 2015



วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2015
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต
พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้พูดถึง “เสียสละ” 
(ยอห์น 12:20-33)

หญิงสาวคนหน่ึง ขับรถเก ๋งคันใหม่ 
ป้ายแดงออกเดินทางไกล เธอเช่ือม่ันในสภาพรถ 
ว่าสมบูรณ์พร้อม จึงไม่ได้เช็คตรวจสภาพ 
อย่างละเอียดก่อนออกเดินทาง

หลังจากการเที่ยวพักผ่อนของเธอสิ้นสุด 
ลง เธอขับรถกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทาง
เคร่ืองยนต์เกดิอาการผิดปกต ิรถไม่สามารถแล่น
ต่อไปได้ เครื่องยนต์ดับเอง มีควันสีขาวลอยขึ้น
ที่ฝากระโปรงหน้ารถ เธอสังเกตว่าอาการไม่ดี  
จึงตดัสนิใจวิง่หนีออกมานอกตวัรถ สกัพกัไฟเร่ิม 
ลุกไหม้รถคันงามของเธอ 

คนขับรถทัวร์แล่นผ่านมาเห็นเหตุการณ์ 
จึงจอดรถและวิ่งปร่ีเข้ามาพร้อมกับถังดับเพลิง 
เขาฉีดพ่นสารดับไฟใส่รถคันงามโดยไม่กลัวว่า
รถจะระเบิดก่อนที่ไฟจะดับหรือไม่ สุดท้าย ไฟ
ได้มอดลง ทกุคนปลอดภยั เจ้าหน้าทีเ่ดนิทางมา
ช่วยเหลือ เหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติ

พี่น้องครับ ข่าวดีๆ เช่นนี้ ได้ถูกน�าเสนอ
ในสังคมน้อยมาก มีคนที่เสียสละและกล้าหาญ
ในการท�าความดีมากมายทีไ่ม่ได้ถกูกล่าวถงึ แต่
เขาเหล่านี้ก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาท�าความดีต่อไป

การท�าความดี หลายๆ คร้ังจ�าเป็นต้อง 
อาศัย “ความเสยีสละ” บางคร้ังเสยีสละสิง่เลก็น้อย  
แต่บางคร้ังอาจต้องเสียสละแม้ชีวิตของตน 
ก็เป็นได้ เหมือนดังเช่นพระวาจาของพระเจ้า 
ในวันนี้

“ถ้าเมลด็ข้าวไม่ได้ตกลงในดนิและตายไป  
มนักจ็ะเป็นเพยีงเมลด็เดยีวเท่าน้ัน แต่ถ้ามนัตาย  
มันก็จะบังเกิดผลมากมาย ผู้ที่รักชีวิตของตน
ย่อมจะเสียชีวิตน้ัน ส่วนผู้ที่พร้อมจะสละชีวิต
ของตนในโลกน้ี กย่็อมจะรักษาชวีติน้ันไว้ส�าหรับ
ชีวิตนิรันดร”

ขอให้คริสตชนกล้าทีจ่ะ “เสยีสละ” เพือ่แลก 
กับการท�าความดีด้วยเทอญ

เอเมน

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2015 
วันอาทิตย์ แห่ใบลาน 
พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้พูดถึง  
“หัวใจที่โลเล” (มาระโก 15:1-39)

ขณะที่พ่อไปเยี่ยมผู้ต้องขัง ณ เรือนจ�า
แห่งหนึ่ง ได้สังเกตเห็นผู้ต้องขังต่างชาติคนหนึ่ง
ซึง่ไม่คุ้นหน้า เหมือนเพิง่จะมาร่วมกลุม่คาทอลกิ 
หลังจากท�าพิธีมิสซา พ่อเดินเข้าไปทักทาย เธอ
แนะน�าตัวเอง และบอก “ขอบคุณ” เธอขอบคุณ
ส�าหรับการมาเยีย่มเยยีนเธอ และทกุคนทีน่ี่ ท่าที
ของเธอดูเหมือนจะร้องไห้ คงมีบางอย่างที่อัด
อั้นอยู่ในใจ อยากระบายให้ใครสักคนรับฟัง 
แต่ด้วยความจ�ากัดของเวลา พ่อจึงยังไม่ได้คุย
อะไรไปมากกว่านี้

พี่น ้องครับ พระวาจาของพระเจ้าใน
วันอาทิตย์ใบลาน มักท�าให้เกิดความสงสัยว่า 
“ท�าไมจิตใจคนช่างเปลี่ยนไปง่ายดายเพียงน้ี” 
ก่อนหน้า ทกุคนต้อนรับพระเยซเูจ้าเมือ่พระองค์
เสด็จมาถึงเมืองหลวง แต่ภายหลังเพียงไม่กี่วัน 
หลายคนทอดทิ้งพระองค์ และกลับร้องตะโกน
ว่า “เอาเขาไปตรึงกางเขน”
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ทกุวนัน้ี จะเหลอืสกัก่ีคนที ่“จริงใจ” กบัเรา  
มีเพื่อนสักกี่คนที่เรา “ไว้ใจ” เขาได้ เพื่อนที่ 
คอยเอาใจใส่ห่วงใยเรา ไม่ทอดทิ้งเรา คิดถึงเรา
เมือ่ยามตกทกุข์ยากล�าบากในชวีติการทีพ่่อเข้าไป
เยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจ�า ดูเหมือนพ่อท�าไปตาม
หน้าทีข่องพระสงฆ์ แต่ผู้ต้องขงักลบัสมัผัสได้ถงึ  
“ความรักของพระเจ้า” ที่ใช้พ่อเป็นเคร่ืองมือ
ของพระองค์ เขาสัมผัสได้ว่า “ในขณะที่ทุกคน 
ทอดทิ้งเขา เหลือเพียงพระเจ้าที่ไม่ทรงทอดทิ้ง”

พี่น้องครับ ขอให้เหตุการณ์ที่เราได้รับฟัง
ในพระวาจาประจ�าวันน้ี ได้เตือนสติเราว่าอย่า
เป็นเหมือนประชาชน ที่ “ใจโลเล” เช่น เขาเคย
ต้อนรับพระเยซเูจ้า แต่สดุท้ายกท็อดทิง้พระองค์ 
เขาเคยเป็นคาทอลิก แต่ตอนน้ีไม่เป็นคาทอลิก 
เขาเคยรักเพื่อนพี่น้อง แต่ตอนน้ีไม่รักเพื่อน 
พี่น้อง ฯลฯ

ขอพระเจ้าทรงเสริมพละก�าลังให้กับเรา 
เพื่อด�าเนินชีวิตเป็นเคร่ืองมือที่ดีของพระองค์
ด้วยเทอญ

เอเมน

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2015 
วันอาทิตย์ สมโภชปัสกา 
พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้พูดถึง  
“การเกิดใหม่” (ยอห์น 20:1-9)

ณ งานศพ แห่งหนึ่ง  
แขก: เสียใจด้วยนะเพื่อน 
ญาติ 1: ท�าไมต้องเสียใจ พ่อไปเกิดใหม่แล้ว  
เขาได้รับศีลล้างบาปก่อนสิ้นใจ และมีลูกชาย 
ตนเองเป็นพ่อทูนหัวด้วย ต้องดีใจซิ!  
แขก: เสียใจด้วยนะคุณแม ่  
ญาติ 2: ไม่เสียใจเลย เขาไปอยู่กับพระเจ้าแล้ว...

บทสนทนาระหว่างงานศพ ที่แสดงออก
ถึงความเชื่อแบบคาทอลิกอย ่างเต็มเป ี ่ยม 
ปราศจากความหวาดกลวัต่อความตาย ปราศจาก 
ความเศร้าโศกใดๆ แต่กลับเปี ่ยมไปด้วย 
ความหวังในพระเจ้า ว่าเขาจะได้กลับไปอยู่กับ
พระองค์และรับรางวลัจากพระองค์ในสวรรค์แล้ว

พี่น้องครับ พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ 
ได้เล่าถึงที่มาของความคิด “การเกิดใหม่” 
ว่าเร่ิมมาจากพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเป็น 
คนแรกที่ฟื้นคืนชีพเป็นตัวอย่าง และคริสตชน 
ทุกคนก็เชื่อเช่นเดียวกันสืบต่อมา

รูปแบบความตายทีห่ลากหลาย ถกูน�าเสนอ 
ผ่านทางสื่อช ่องทางต่างๆ ท�าให้เกิดความ 
หวาดกลวั แต่ส�าหรับคริสตชนผู้มีความเชือ่ลกึซึง้  
จะสามารถก้าวผ่านความหวาดกลัวเหล่าน้ี 
ไปจนได้ เพราะเขาจะได้กลับฟื้นคืนชีพเหมือน
องค์พระเยซูเจ้า

เอเมน

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2015 
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา 
พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้พูดถึง “ค�าสั่งเสีย” 
(ยอห์น 20:19-31)

ชายหนุ ่มคนหน่ึง น�าอาหารไปเลี้ยง 
เด็กก�าพร้าที่สถานสงเคราะห์ทุกวันอาทิตย ์
ที่หน่ึงของเดือน ไม่ว่าเดือนน้ันจะมีเงินมาก 
หรือน้อย เขาก็จะพยายามซื้ออาหารหรือขนม 
ไปแจกเด็กๆ ที่นั่น

พ่อเกิดความประทับใจในน�้าใจดีและ
ความสม�่าเสมอของเขา จึงอดไม่ได้ที่จะถามถึง
สาเหตุที่มาของการกระท�าเช่นนี้ ค�าตอบที่ได้รับ 
คือ “เป็นค�าสั่งเสียของบิดาก่อนตาย”
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บิดาของเขาเป็นเด็กก�าพร้า ถูกทอดทิ้ง
ต้ังแต่เกิด สถานสงเคราะห์แห่งน้ีได้รับเลี้ยงดู
บิดาของเขาจนเติบโต ให้การศึกษาจนมีการงาน
ที่มั่นคง และสร้างครอบครัวที่น่ารักอบอุ่น ใน
ที่สุด วันที่บิดาลาจากไป ก่อนตายบิดาได้บอก
ให้ลูกตอบแทนสถานสงเคราะห์แห่งน้ี เขาจึง
ท�าตามค�าสั่งเสียของบิดาอย่างซื่อสัตย์ตลอดมา

พี่น้องครับ “ค�าสั่งเสีย” ที่ฝากฝังกันก่อน
ตาย ดูเหมือนมีความส�าคัญมากส�าหรับผู้ที่ได้
รับฟัง เรียกร้องให้ต้องปฏิบัติตามอย่างจริงจัง 
เพราะหากไม่ปฏิบัติตามแล้ว อาจจะท�าให้ผู้ตาย
นอนตาไม่หลับ

แต่วันน้ีพระเยซูเจ้าได้มอบ “ค�าสั่งเสีย” 
ด้วยวิธีที่แตกต่าง พระองค์ทรงมอบค�าสั่งเสีย
ภายหลงั “การกลบัฟ้ืนคืนชพี” ช่างเป็นค�าสัง่เสยี
ที่ดูน่าเช่ือถือ เพราะคนสั่งได้กลับฟื้นคืนชีพมา
สั่งด้วยตนเอง “สันติสุขจงสถิตกับท่านทั้งหลาย
เถิด พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่าน 
ทั้งหลายไปฉันน้ัน” น่ีคือสิ่งที่พระองค์ทรงสั่ง
คริสตชน ว่าให้เราไปด�าเนินชีวิตที่เป็น “สันติ” 
ของกันและกัน “พระเจ้าทรงรักมนุษย์อย่างไร 
เราจงรักกันและกันฉันนั้น”

เอเมน

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2015
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา
พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้พูดถึง “รอยแผล” 
(ลูกา 24:35-48)

พ่อมีกีต้าร์อยู่ตัวหน่ึงที่พ่อรักมาก เป็น 
กีต้าร์ที่ราคาไม่แพงแต่เสียงดี ท�ามาจากวัสดุ
ไม้อัดธรรมดา แต่ถูกประกอบอย่างประณีต จน
เรียกได้ว่างาน “คุณภาพ” 

วันหน่ึงขณะที่ก ้าวขึ้นบันไดอันสูงชัน 
ประจวบเหมาะกับการยกขาขึ้นสูงไม่พอกับขั้น
บนัได เสยีงกต้ีาร์กระทบปนูดงัขึน้ พ่อได้แต่คอย
ประคองไม่ให้มันกลิ้งหล่นไปจากมือ ลืมความ
เจ็บของหัวเข่าที่กระแทกขั้นบันไดไปชั่วขณะ

กีต้าร์สุดแสนรัก ได้รอยแผลเป็นที่รักษา
ไม่หายขึ้นมาหนึ่งจุด ทุกครั้งที่พ่อหยิบกีต้าร์ขึ้น
มาเล่นแล้วสงัเกตเหน็รอยกระแทกน้ี จะท�าให้นึก
ย้อนถึงเหตุการณ์ในวันนั้นทุกครั้ง

พี่น้องครับ พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ 
เล่าเรื่องศิษย์ที่จ�าพระเยซูเจ้าไม่ได้ จนกระทั่งได้
เหน็รอยแผลตามตวัของพระองค์  “ท่านวุน่วาย
ใจท�าไม เพราะเหตุใดท่านจึงมีความสงสัยในใจ 
จงดมูอืและเท้าของเราซ ิเป็นเราเองจริงๆ จงคล�า
ตัวเราดูเถิด ผีไม่มีเนื้อ ไม่มีกระดูกอย่างที่ท่าน
เห็นว่าเรามี” 

พี่น้องครับ ชีวิตที่เต็มไปด้วยข้อบกพร่อง 
ความไม่สมบูรณ์พร้อม เตือนให้ระลึกถึงพระ
เมตตารักของพระเจ้าทีท่รงมีต่อมนุษย์ พระองค์
ทรงอยู่เคียงข้างและรอคอยให้ส�านึกผิด กลับ
ใจมาหาพระองค์อยู่เสมอ ดั่งค�าสั่งที่ว่า “จะต้อง
ประกาศในพระนามพระองค์ให้นานาชาตกิลบัใจ
เพื่อรับอภัยบาปโดยเริ่มจากกรุงเยรูซาเล็ม ท่าน
ทั้งหลายเป็นพยานถึงเรื่องทั้งหมดนี้”

เอเมน 
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สกู๊ป
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

40 เรื่องราว 10 สังฆมณฑล ตอนที่ 1
สังฆมณฑลเชียงใหม่  
ดินแดนแห่งงานแพร่ธรรม

             

ผมยงัจ�าความตืน่เต้นแรกของการเดินทาง
ไปท�าสกู๊ปชุดใหญ่ประจ�าปีศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ เรามุ่ง
หน้าสู่สังฆมณฑลเชียงใหม่ ผมขึ้นลงเชียงใหม่
บ่อย ๆ  จนไม่รูส้กึว่าเชียงใหม่เป็นเมืองแปลกหน้า  
มีหลายที่เหมือนเม่ือมาต้องกลับไปตรงจุดน้ัน 
ร้านหนังสือเล็ก ๆ  แบบร้านเล่าซึ่งตั้งอยู่ใจกลาง
สงัคมศวิไิลซ์แถบถนนนิมมานเหมินทร์ หรือการ
ได้พลางตัวปะปนไปในกลุ่มคนท่ามกลางฝูงคน 
บนถนนคนเดิน ฟังเสียงดนตรีพื้นเมืองและ 
นั่งชมธรรมชาติ ณ ร้านกาแฟบรรยากาศสงบ ๆ   
สกัแห่ง ความคุ้นชินแบบน้ีกลบัเพิม่ความตืน่เต้น 
ทุกคร้ังที่ได้มา เพราะเชียงใหม่ไม่เคยเก่า  
เชยีงใหม่ใหม่ทกุท ีงานแพร่ธรรมของสงัฆมณฑล
นี้ก็เช่นกัน มีสีสัน มีชีวิตชีวา ไม่เชื่อลองตามมา 
กันเลย กับเร่ืองราว สังฆมณฑลเชียงใหม่  
ดินแดนแห่งงานแพร่ธรรม

ฟังพระคุณเจ้าเล่าเรื่องสังฆมณฑล

พระคุณเจ้าปกครองสังฆมณฑลเชียงใหม่  

มาเป็นเวลากี่ปีแล้วครับ

เวลาทีพ่ดูค�าว่า “ปกครอง” กคิ็ดถึงหน้าทีท่ี่  
สมเด็จพระสนัตะปาปาเปาโล ที ่6 ท่านเคยตรัสว่า 
เป็น “ผู้รับใช้ของผู้รับใช้ทั้งหลาย” พ่อมาอยู่ที่นี่ 
ได้เกือบจะ 6 ปี แล้ว เพราะพ่อมาอยู่เม่ือ 
ปลายเดือนเมษายน ค.ศ. 2009 รับแต่งตั้งวันที่  
1 พฤษภาคม 

พระคุณเจ้าเป็นคนพื้นเพจากอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ และต้องขึ้นมาท�างานกับ 

ต่างสังฆมณฑล มีความยากง่ายอย่างไรไหมครับ 

เช่น เรื่องการปรับตัว หรือว่าการเรียนรู้?

อยูท่ีก่รุงเทพฯ กค็ุน้เคย มพีีน้่องพระสงฆ์ 
มีวัฒนธรรมองค์กร มีบุคลากร มีทรัพยากร
มากนะครับ พ่อเองก็อยู่ 28 ปี เป็นพระสงฆ์
และท�างานอยู่ในแผนกคริสตศาสนธรรม ก็มี
ความสุขดี ไม่เคยคิดว่าจะอาสามาเป็นธรรมทูต
ในลักษณะนี้ 

แต่ว่าเมื่อเวลาที่มาแล้ว ข้อความในพระ
คมัภีร์วนัน้ี ก็บอกว่า “จงตามเรามาเถดิ เราจะให้ 
ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์” คติพจน์ของพ่อ
ก็คือ “รัก รับใช้” เพราะฉะนั้น เวลาที่ผู้ใหญ่
เสนอมา และให้พ่อตอบสนอง พ่อก็ไม่ได้กังวล
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อะไร พ่อคิดว่า ต้องมีคนช่วยเหลือ และพระเจ้า 
จะประทานพระพร เหมือนอย่างบทเพลง 
พระสญัญา พ่อกช็อบเพลงพระสญัญา จริงๆ มา
ที่นี่ก็มีความสดชื่น มีธรรมชาติ มีพี่น้องชนเผ่า 
พ่อก็มั่นใจยิ่งเวลาที่มาดูสถิติ เราจะเห็นว่ามีผู้ที่
สนใจอยากเรียนรู้เรื่องศาสนา ในประสบการณ์
ในความสนใจแม้ว่าอาจจะไม่ได้ท�าดีทีส่ดุ แต่พ่อ
ก็ยังท�าพ่อไม่ได้กังวลอะไรมาก

เวลาท�างานจริงมันก็มีปัญหาเป็นธรรมดา 
เพราะว่า พีน้่องทกุคน หรือบคุคลทัว่ไปกมี็ปัญหา  
แต่น่ันกถ็อืว่า ท�าให้เราได้ก้าวหน้ามากขึน้ในชีวติ  
เพราะฉะน้ันพ่อไม่ได้กังวลอะไร แต่ก็ไม่ได ้
หมายความว่าพ่อเก่ง หรือทะเยอทะยานอะไร
อย่างนั้น เราก็ท�าเต็มที่ของเรา ไม่คิดมาก ไม่
คิดไกล ไม่กังวล ยังนอนหลับได้ทุกวัน 

ความรู้สึกแรกเวลาที่พระคุณเจ้าได้รับ

ต�าแหน่งเป็นอย่างไรครับ?

พ่อดีใจทีต่อบรับค�าเชือ้เชญิน้ัน เพราะเหน็
ว่าความรักของพระนั้นเป็นสากล เราก็อยู่แคบๆ 
ในศูนย์ค�าสอน และในแผนกค�าสอน ใครๆ ก็
บอกว่าส�าคัญ แต่ในความเป็นจริง เราก็ต้องมา
ดูถึงความจ�าเป็นของชีวิต เร่ืองการสอนคริสต
ศาสนธรรม กค็งเหมือนกบัทกุๆ ศาสนา เหมือน
กับการสอนจริยธรรม คุณธรรม มันเหมือนกับ
การรดน�้าต้นไม้นะ พ่อก็มีความสุข มีพระสงฆ์
รุ่นพี่ รุ่นน้อง เพื่อนๆ ที่มาอยู่ ไม่ว่าจะเป็น 
คณุพ่อวฒุเิลศิ แห่ล้อม คุณพ่อสรุสทิธิ ์ชุม่ศรีพนัธุ ์
หรือคุณพ่อองค์อื่นๆ อีกที่ทางอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ได้ส่งมา หรือเวลาที่มีพระสงฆ์ 
รุ่นน้องๆ ยกเว้นท่านเดียวคือ คุณพ่อนิพจน์ 
เทียนวิหาร คุณพ่อเป็นรุ่นพี่ พ่ออยู่ ป.5 คุณพ่อ 
นิพจน์ เป็นครูแล้ว พ่อก็รู้จัก ฉะนั้นเมื่อมาที่นี่
พระเจ้าเตรียมเราโดยทีเ่ราไม่รู้ตวั มีความรู้สกึว่า
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ทุกคนเป็นพี่เป็นน้องของเรา หรือพี่น้องนักบวช
ที่มา เขามาแล้วก็ไปตามวาระ แต่พ่อก็อยู่ที่น่ี
ตลอดชีวิต 

พระคุณเจ้าสังวาลย์ ศุระศรางค์ ท่าน
อยู่ที่นี่ 22 ปีกว่า และท่านก็ได้แนะน�าไว้ ท่าน
รักสังฆมณฑลเชียงใหม่ ท่านก็ยังดูเฟสบุ๊ค ยัง
ติดตามข่าวต่างๆ ของสังฆมณฑลทุกวัน ท่าน
ยังแต่งชุดปกาเกอะญอมากกว่าพ่ออีก และท่าน
ยังเรียนภาษาด้วย ฉะนั้น เมื่อพ่ออยู่ที่นี่ พ่อก็
มีความสุข ความยากล�าบากเป็นธรรมดา แต่ก็
พยายามประสานงาน พยายามท�าสิ่งที่เราท�าได้ 
มันก็ไม่ใช่เร่ืองที่เราจะมาก้มหน้าก้มตาเร่ือง 
ค�าสอนอย่างเดียว มันต้องกว้างขึ้น 

มีพระสงฆ์ชาวต่างประเทศองค์หนึ่ง ท่าน
บอกว่า พระคุณเจ้าที่น่ีมีปัญหาเร่ืองยาเสพติด
ไหม? เห็นถูกจับกันได้ทุกวันเลยนะ มันก็ท�าให้
พ่อมองกว้างขึ้น และเราต้องประสานงานกับ
หลายศาสนามากขึ้น 

ขอให้พระคุณเจ้าสรุปภาพรวมๆ ประชากร 

สังฆมณฑล หรืออะไรต่างๆ พระคุณเจ้า 

มองว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ?

สังฆมณฑลเชียงใหม่ อยู่ทางภาคเหนือ
ตอนบน ม ี9 จังหวดั แต่ว่าทีเ่ป็นของสงัฆมณฑล
เชียงใหม่มี 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย 
น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล�าปาง ล�าพูน 
ยกเว้นอุตรดิตถ์ 

เชียงใหม่มีประชากรเกือบ 6 ล้านคน 
(5,685,305 คน) เป็นคาทอลิกประมาณ 63,273 
คน ตรงนี้เราก็เป็นคนกลุ่มน้อย และเราก็ยังพี่
น้องชาวพุทธ ชาวมุสลิม 

มีพระสงฆ์สังฆมณฑล 30 องค์ พระสงฆ์
คณะนักบวชที่มาจากคณะอื่นๆ อีก มาจาก 13 
คณะ ม ี68 องค์ และมีซสิเตอร์อยู ่159 ท่าน ซึง่
เป็นภคนีิทีม่าจาก 21 คณะ มบีราเดอร์ของคณะ
เซนต์คาเบรียล คณะซาเลเซียน อีก 9 คน มีครู
ค�าสอนประมาณ 304 คน มีวัดทั้งหมด 48 วัด 

เรามีโรงเรียนคาทอลิกที่เป็นของสังฆ-
มณฑล 7 โรง มโีรงเรยีนของคณะนักบวช 8 โรง  
มีโรงเรียนของฆราวาสอีก 5 โรง และมีโรงเรียน
ของรัฐบนดอย อย่างที่แม่ปอน ซึ่งก็คาทอลิก
เกือบทั้งหมดเลย มีเด็กที่อยู่ตามศูนย์

เนื่องจากว่า ในสังฆมณฑลเชียงใหม่ จุด
เด่นอย่างหน่ึงกค็อื เป็นพีน้่องชนเผ่า มีเผ่าต่างๆ 
อยู่ 5-6 เผ่า 90 เปอร์เซ็นต์ มีคนไทยที่เป็น
คนล้านนา อยู่ตามเมือง 2-3 วัด ไม่เกิน 10 
เปอร์เซ็นต์ เรามีศูนย์ 40 ศูนย์ ตรงนี้เรามีความ
แตกต่างจากสังฆมณฑลอื่นๆ คือไม่ใช่หอพัก 
แต่ว่าเป็นศูนย์เยาวชน ศูนย์เด็ก หมายความว่า 
พวกเขาต้องการโอกาสด้านการศึกษา โรงเรียน
ของรัฐบาลอยู่บนดอย รัฐบาลอาจจะมีแนวโน้ม
โรงเรียนเล็กก็ตัดไป ตรงนี้จะกระทบต่อบรรดา 

14   อุดมศานต์  มีนาคม 2015



เด็กๆ คือการพัฒนาประเทศชาติ การด้อยทางการศึกษา  
โรคภัยไข้เจ็บหรือความยากจนน้ันต้องแก้ที่การศึกษา เพราะ
ฉะน้ันในสังฆมณฑลก่อนที่พ่อจะมาประมาณ 40-50 ปี  
ตอนน้ันมนัีกบวชดแูล ประมาณ 20 ศูนย์ และของสงัฆมณฑล
ประมาณ 20 ศูนย์ เราดูแลเด็กที่อยู่โรงเรียนประมาณ 4,200 
คน อันนี้ที่เป็นลักษณะพิเศษของเรา 

ก็ถือว่าเป็นจุดแข็ง หรือว่าเป็นจุดพิเศษ

เป็นจุดแขง็ ตรงทีเ่รารวมเยาวชนได้ง่ายกว่าสงัฆมณฑล
อื่นๆ 

เป็นจุดแข็งที่เราต้องช่วยกันรวมด้วย เพราะบางครั้งมันก็มี

ความยากล�าบากเหมือนกัน 

ใช่ครับ 

พระคุณเจ้าครับ ทิศทางและความคาดหวัง ที่อยากจะให้

สังฆมณฑลด�าเนินไปในอนาคตเป็นอย่างไรบ้างครับ? 

พ่อก็ดูของพระศาสนจักรสากล แล้วก็ดูของพระ
ศาสนจักรในประเทศไทย โดยหลักๆ แล้วก็ตามวิสัยทัศน์  
และพันธกิจของพระศาสนจักรในประเทศไทย อย่างเช่น 
ปีน้ี พระศาสนจักรสากลเน้นถึงนักบวช แต่ในสังฆมณฑล
เชียงใหม่ เ น่ืองจากว ่าสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย มีแนวโน้มต่อสภาพปัญหาสังคมต่างๆ เราจะ
แก้ไขปัญหาสังคมอย่างไร ก็คือวิถีชุมชนวัด เร่ืองครอบครัว 
รวมถึงปัญหาต่างๆ ในครอบครัว เราทราบดีว่า เราต้องการ 
ความช่วยเหลือ เพราะฉะน้ัน ทิศทางงานอภิบาลของพระ
ศาสนจักรคาทอลิก อยากจะเน้น “พระวาจาของพระเจ้า  
ท�าให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น” และปีน้ีเป็นปีที่เราพยายามที่จะท�า
อย่างไรให้ชุมชนวัดของเราเข้มแข็งขึ้น 

อันที่จริงพี่น้องของเราที่อยู่ตามดอย เขาก็มีความรัก  
มคีวามสามัคคี เขามีวัฒนธรรมของเขา แต่ละเผ่า ปัญหาของเขา
เวลาที่เขาเข้ามาในเมืองก็เหมือนกับทั่วๆ ไป ที่เราก็จะไม่ค่อย 
มีเวลาให้กันและกัน หรือเวลาไม่ตรงกัน เพราะฉะน้ันการ 
น�าพระวาจาไปสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งน้ัน เป็นเร่ืองที่หน่ึง  
นะครับ
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ประการที่สอง ก็คือหน่วยงานสังคมของ
สงัฆมณฑลเชียงใหม่ มีประวตัศิาสตร์ทีย่าวนาน 
เพราะฉะน้ัน ถ้าเราได้ยนิค�าว่า กองบญุข้าว เน่ือง 
มาจากปัญหาความยากจน ข้าวนั้นเป็นสิ่งส�าคัญ
ของชาวบ้านพี่น้องชนเผ่าปกาเกอะญอโดยตรง 
เพราะฉะน้ัน เขาก็หาทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ความยากจน จะเหน็ว่ามีคุณพ่อนิพจน์ เทยีนวิหาร  
กับบรรดาผู้อาวุโส ที่เข้ามาช่วยเหลือกัน

เห็นพระคุณเจ้าบอกว่า ปีนี้เป็นปีที่จะเน้นเรื่อง

วิถีชุมชนวัด แผนนี้มีถึงปีไหน อย่างไรครับ? 

จะจบปีนี้ครับ เราท�าแผน 5 ปี 2010-
2015 เร่ิมตั้งแต่ปีครอบครัว ปีเยาวชน ปีครู 
ค�าสอน และปีผู้ที่ได้รับพระพรแห่งความเชื่อ  
เพื่ อที่ จ ะ ให ้ ค รูที่ ส อนค ริสตศาสนธรรม  
ได้สนใจเรื่องวิถีชุมชนวัด เพราะว่ามีครูค�าสอน 
300 กว่าคน 

ปีนี้เป็นปีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรคาทอลิก

ไทย ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นอย่างไรบ้าง

ครับ?

สังฆมณฑลเชียงใหม่ เราไม่มีอะไร 
ซับซ้อนมาก เรามีโครงการ 1. น�าพระคัมภีร์
คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์ หรือว่า “น�าพระวาจา
ของพระเจ้าไปตามบ้าน” สัปดาห์ละอย่างน้อย  

1 ครอบครัว คือ ทุกวัด พระสงฆ์พยายามที่
จะไปน�าสวด แบ่งปันพระวาจา เพื่อสร้างความ
สัมพันธ์กัน 2. เรื่อง 2 นักบุญ พระสันตะปาปา 
ที่จะมาเยือนสังฆมณฑลในเดือนกรกฎาคม - 
สิงหาคม เราก็ถือโอกาสนั้น เป็นโอกาสระดมพี่
น้องสัตบุรุษให้มีความเชื่อ ความศรัทธา ในการ
ด�าเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระสันตะปาปา
ทั้งสององค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ 3. เร่ืองการฉลองวัด 
ที่น่ีอาจจะไม่มีการฉลองทุกปีเหมือนกับวัดใน 
สังฆมณฑลอื่นๆ จึงขอให้จัดการฉลองวัดน้ัน 
เป็นโอกาสพิเศษบ้าง เพื่อว่าวัดที่จะเป็นวัด 
แสวงบญุน้ัน ซึง่มวัีดใหญ่ๆ อยู ่5 วัด ใน 5 เขต  
ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ฯลฯ

พระคุณเจ้าคิดว่าคริสตชนควรด�าเนินชีวิต

อย่างไร ในปีศักดิ์สิทธิ์นี้? 

ค�าว่า ศักดิ์สิทธิ์ เป็นค�าที่เข้าใจได้ในทุก
ศาสนา โดยอาศัยพระวาจาของพระเจ้า และเรา
มีไบเบิล ไดอารี่ จึงอยากให้ด�าเนินชีวิตตามพระ
วาจาของพระเจ้า การด�าเนินชีวิตตามพระวาจา
ของพระเจ้าน้ันเป็นเร่ืองส่วนตัว เราจึงอาศัยวิธี
การของวิถีชุมชนวัด มาช่วยท�าให้มีมิตรภาพ 
มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น พอมีความสัมพันธ์ที่ดี
ขึ้นไม่ใช่เฉพาะในครอบครัว เพราะเมื่อมีความ
สัมพันธ์ที่ดีขึ้น คือบางครอบครัวก็เข้มแข็ง บาง
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ครอบครัวอบอุน่ แต่ว่าบางครอบครัวน้ีกต้็องการ
ความช่วยเหลือ เพราะว่าสภาพของเศรษฐกิจ 
และสังคมในสมัยปัจจุบันเราท�าอย่างไร โดย
อาศัยกิจการของกลุ่มหรือหน่วยงานคาทอลิก
ต่างๆ เช่น พลมารีย์ หรือคณะอื่นๆ ที่เรามี  
ที่จะช่วยบริการ หรือช่วยเหลือกันให้มากยิ่งขึ้น 
สนใจกันและกันมากขึ้น เพราะฉะน้ันเรียกว่า 
นอกจากศรัทธาส่วนตวัแล้ว กย็งัมมีติรภาพ และ
การบริการช่วยเหลอืกนั โดยอาศยักลุม่กจิกรรม
ต่างๆ ซึ่งในสังฆมณฑลเชียงใหม่มีอยู่ประมาณ 
10 กิจกรรม 

ดูว่าพระคุณเจ้าก็มีความสุขในการใช้ชีวิต 

นะครับ พระคุณเจ้ามีเคล็ดลับอะไรครับ? 

คติพจน์ คือ “รัก รับใช้” พยายามด�าเนิน
ชีวิตในแต่ละวัน เหมือนของคณะโฟโคลาเร ที่
พยายามด�าเนินชีวิตในวันน้ี นอกจากรักรับใช้
พระเป็นเจ้าแล้ว กต้็องรักรับใช้พีน้่องเพือ่นมนุษย์  
ไม่จ�าเป็นต้องไปคดิถงึอนาคต หรือกงัวลมากไป 
อดีตมันก็ผ่านไปแล้ว เพราะฉะน้ันปัจจุบันเป็น
เรื่องที่ส�าคัญนะ 

พอมาเป็นพระสงัฆราชทีน่ี่ พ่อก็ใช้คตพิจน์
ว่า “ข้าพเจ้าท�าทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดี”  
เป็นแบบอย่างของนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ซึ่งท่าน
เป็นองค์อุปถัมภ์ของตัวพ่อเอง แล้วก็เอามาจาก
บทจดหมายของนักบุญเปาโล และพ่อก็เข้าใจ 
และพยายามสนใจสื่อมวลชน พ่อเองจะไปท�า
หรือไปเป็นช่างเทคนิคเหมือนอย่างคนอื่นๆ คง
ไม่ได้ และในฐานะที่พ่อก็สนใจเร่ืองการอบรม 
คริสตศาสนธรรมหรือที่เราเรียกว่างานค�าสอน 
สนใจครูค�าสอน สนใจสื่อในการสอนค�าสอน 
สนใจเร่ืองการผลิตสื่อ ซึ่งเราไม่ต้องท�าเอง 
กว่าจะแปลมา ขอลิขสิทธิ์ ขออนุญาต แล้วก็
มาประชาสัมพันธ์ให้กับบรรดาพี่น้องพระสงฆ์ 

นักบวช ครูค�าสอน เพราะฉะนั้น การประกาศ
ข่าวดี ถ้าเราไม่ประกาศข่าวดี สื่ออื่นๆ สื่อ
ทั่วๆ ไป เขาก็ประกาศ เขาท�าหน้าที่ของเขาเป็น
ตัวอย่าง 

พ่อประทบัใจวนิ ทีเ่ขาท�าโป๊ป รพีอร์ต เขา
เป็นฆราวาส แล้วพ่อเองเป็นพระสังฆราช พ่อก็
ต้องสนใจสือ่ได้ พ่อก็พยายามเขียนค�าสอน 5 นาที  
หรือพยายามอ่านข่าวต่างประเทศบ้าง เพื่อที่
เราจะได้สนใจคนอื่น และที่เขาบอกว่าคนไทย 
อ่านหนังสือน้อยน้ัน พ่อก็ต้องเร่ิมจากตัวของ 
พ่อเองก่อน แล้วก็แบ่งปันกบัพระสงฆ์กบับรรดา
ครู ฉะน้ันก็ต้องสนใจสื่อ เพราะสื่อเข้ามาถึง
ในครอบครัว แล้วเราจะท�าอย่างไร เพื่อที่จะ
ใช้สื่อได้อย่างมีความหมายยิ่งขึ้น อย่างที่พระ
สันตะปาปาตรัสไว้ว่า เรายิ่งต้องท�าให้ครอบครัว
มีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับสื่อนี้ 
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พระคุณเจ้าครับค�าสอนหรือสิ่งดีๆ  

ที่เราพยายามน�าเสนอให้กับสังคม  

พระคุณเจ้าคิดว่าได้ผลไหม  

หรือว่าเราควรจะท�าอย่างไรต่อไปครับ?

พ่อคิดเหมือนอย่างคุณแม่เทเรซา ว่าเป็น
น�้าสักหยดหนึ่งในมหาสมุทร ดีกว่าไม่เป็นอะไร
เลย ท�าด้วยความรัก เพราะฉะน้ันการสอน 
คริสตศาสนธรรมต้องให้ก�าลังใจครูค�าสอน
ฆราวาส จากสถิติของสังฆมณฑลเชียงใหม่  
พระสงฆ์ 98 องค์ ซิสเตอร์ 159 ท่าน บราเดอร์  
9 ท่าน แต่เรามคีรูค�าสอนสถติใิหม่ เป็นครูค�าสอน 
เต็มเวลา ครูค�าสอนในโรงเรียน ในหมู่บ้าน  
ครูค�าสอนผู้น�าสวด ครูค�าสอนอาสาสมัคร 
ประมาณ 700 กว่าคน ซึ่งถือว่าเยอะ ถ้าหากว่า
พ่อสามารถท�าให้เขามีความรู้ มีความศรัทธา มี
กระบวนการในการสอน แล้วก็เสริมอุปกรณ์ 
ให้เขา เพราะพ่อเชื่อว่า พวกเขาเข้าใจ และรู้ว่า
พระสงฆ์ทุกองค์ เอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ เพราะ
ฉะน้ัน “เราจุดเทียนสักเล่มหน่ึง ดีกว่าด่าแช่ง
ความมดื” พ่อกเ็ลยพยายามท�าส่วนของพ่อ แล้ว
ก็พยายามประสานสัมพันธ์

พระคุณเจ้ามีคติพจน์อย่างไรในการด�าเนิน

ชีวิต และขอให้พระคุณเจ้าฝากข้อคิดแก่ 

ผู้อ่านอุดมศานต์ด้วยครับ

ขอบคณุทีม่สีือ่มวลชนคาทอลกิฯ นะครับ 
“เกิดมาครั้งหวังท�าดีให้ที่สุด เพื่อมนุษย์ทั้งผอง
ครองหรรษา ได้รู้จักรักรับใช้เจ้าชีวา อีกพร้อม
หน้าสร้างสวรรค์ ณ แผ่นดิน” ความรักและ 
รับใช้น้ันรักพระอย่างเดียวไม่พอ เราก็ใช้ชีวิต 
ในโอกาสทีเ่รามอียูท่�าด ีท�าให้คนทีอ่ยูร่อบข้างเรา 
ให้เขารู้สึกว่าเราอบอุ่น พระสันตะปาปาตรัสว่า 
“ความเป็นจริงส�าคัญกว่าความคดิ” เพราะฉะน้ัน 



พระสนัตะปาปาทรงเป็นแบบอย่างให้พ่อ พ่อกรั็ก 
พระสันตะปาปา พยายามติดตามพระองค์  
แล้วก็พยายามด�าเนินชีวิตในแต่ละวันติดตาม
พระเยซเูจ้า โดยผ่านทางผู้น�าของเรา “ท�าแต่ละวนั 
ให้ดีที่สุด” และ “ท�าตัวเป็นข่าวดี” 

พ่อขอฝากนะครับว่า “ตัวเราต้องเป็น
ข่าวดี” ซึ่งคนไม่ค่อยชอบฟังข่าวดีเท่าไร คน
ชอบฟังข่าวร้าย แต่ถ้าหากเราพยายามด�าเนนิชวีติ
ของเราอย่างดี ส่วนที่เหลือน้ันพระเจ้าก็จะทรง
ช่วยเหลือเรา เราก็มีภาคี มีเครือข่ายของเรา ใน
แวดวงของเราครับ นี่ก็เป็นพลังแห่งความรัก ที่
พ่อกเ็ลยีนแบบอย่างพระเยซ ูเลยีนแบบนักบญุฟ
รังซสิเซเวยีร์ และบรรดาพีน้่องธรรมทตูทีท่�างาน
ร่วมกนั เรากไ็ม่โดดเดีย่ว มคีนช่วยเหลอืเรา แต่
ว่าเราก็ต้องท�าส่วนของเรา 

พระคุณเจ้าเล่าเร่ืองราวเหล่าน้ันให้เราฟัง  
ก ่อนจะขึ้นเค ร่ืองไปใช ้ เวลากับสมาชิกใน 
ครอบครัว และท�ากิจกรรมบางอย่างที่กรุงเทพฯ  
ผมเชื่อว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่การได้ด�ารง
ต� าแหน ่ ง ผู ้ อภิบาลปกครองบนยอดดอย  
พระคุณเจ ้าคงทุ ่มเทและใช ้สิ่ งที่ถนัดที่สุด 
มอบให้กับชุมชนที่นี่ ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่อะไรอื่น 
มันคือความรักในปวงประชาสัตบุรุษ



ชมอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ 
งานเอกลักษณ์ที่น่าเรียนรู้

สวัสดีครับคุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ 

อาสนวิหารนี้ มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้าง

ครับ? 

เราเพิ่งฉลอง 80 ปี เริ่มมาตั้งแต่ ค.ศ. 
1931 เป็นคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบ�ารุง 
ของเราน่ีแหละ เป็นผู้เร่ิมต้นรวบรวมสัตบุรุษ 
จากคนไม่กี่คนในเวลานั้น 

80 ปีหมายถึง วัดในพื้นที่นี้

ตวัวดัหลงัน้ี เป็นหลงัที ่3 คือ หลงัทีคุ่ณพ่อ 
นิโคลาส สร้างขึ้นเป็นหลังแรก ซึ่งก็ใช้มา
ประมาณ 10 กว่าปี พอมาถึง 1965 ก็เป็นวัด 
หลังที่ 2 แล้ว วัดหลังที่ 2 นั้นเป็นวัดหลังใหญ่
กว่าหลังแรก หลังนี้สร้างมาในปี 1999 หลังที่ 2  
คนละพื้นที่กับวัดหลังแรก และหลังที่ 3 อยู่ใน
ต�าแหน่งเดียวกัน เพราะว่าเป็นการปฏิรูปขึ้นมา
ด้วยโครงสร้างเดิม 

การปฏิรูปขึ้นมาเป็นหลังปัจจุบัน ตอนนั้น 

สมัยคุณพ่ออะไร และใครเป็นผู้ดูแล  

หรือใครเป็นสถาปนิก?

ในสมัยน้ัน เขาได้มอบหมายกับคุณพ่อ 
อเล็กซานโดร บอร์ดีญอง ซึ่งท่านเสียชีวิต 
ไปแล้วและมีคุณพ่อทัศน์ศิลป์ นวลค�ามา  
เป็นเจ้าอาวาส ใช้สถาปนิกมาจากประเทศ
อิตาลี ฉะนั้นโครงสร้างอะไรภายในนั้นเป็นแบบ
อิตาเลียน 

วัดหลังนี้ชื่ออาสนวิหารพระหฤทัย ตรงจุดไหน

บ้างที่มีรูปพระหฤทัย ที่มีสัญลักษณ์ของความ

เป็นชื่อพระหฤทัยนี้ 

ด้านบนมีสัญลักษณ์เป็นรูปองค์ใหญ่  
มีตรงด้านข้าง และนอกน้ันก็จะมีอยู่บนบาน
กระจก ด้านหน้าวัด เป็นรูปเตือนใจแทน 
ถึงพระหฤทัย 
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คุณพ่อคิดว่า

อาสนวิหารหลังนี้ 

ความเป็นไทยกับ

ความเป็นล้านนา 

ถูกประยุกต์เข้า

มาในการก่อสร้าง

อย่างไรบ้าง? 

ไม่มี มีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปเกือบจะ 
ล้วนๆ เลย แต่มีภาพบางภาพที่อาจจะแสดง 
ถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น เช ่น ภาพที่อยู ่ทาง 
ด้านหน้าประตูใหญ่ 

เมื่อมาอาสนวิหารหลังนี้ต้องไปดูจุดไหนเป็น

พิเศษครับ 

อาสนวิหารที่ น่ี เราจะเห็นได ้ชัดที่สุด 
คือรูปองค์พระเยซูที่ถูกตรึงกางเขน รูปใหญ ่
มากๆ เราไม่เคยเห็นถึงลักษณะหรือท่าทาง 
การตรึงกางเขนแบบนี้ และใหญ่ขนาดนี้ 

อาสนวิหารมีตารางมิสซาอย่างไรบ้างครับ?

พธิมิีสซาประจ�าวนั มีทกุวนั เวลา 19.30 น.  
ส�าหรับวันอาทิตย์มีพิธีมิสซา 4 รอบ เป็น 
ภาษาไทย 3 รอบ และภาษาอังกฤษ 1 รอบ

ขนาดของวัดจุสัตบุรุษได้ประมาณเท่าไร?

600 คน

ที่บอกว่ามี 4 มิสซานั้น ชาวต่างชาติมามิสซาไหน?

มามิสซาภาษาอังกฤษ ตอน 11.00 น. 
ประมาณ 100-200 คน เป็นชาวต่างชาติที่มา
ตั้งหลักแหล่งอยู่ในเชียงใหม่ เป็นชาวฟิลิปปินส์ 
ก็มีไม่น้อยนะ 

ส่วนใหญ่เราต้องดูแลเรื่องอภิบาล  

เรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ 

ก็มีมาติดต่อขอเรื่องการล้างบาปบ้าง การ
รับศีลมหาสนิทครั้งแรกของเด็กๆ บ้าง แต่งงาน
บ้างบางกรณี 

กลุ่มกิจกรรมของวัดเป็นอย่างไรบ้างครับ?

กด็ ีเรามีกลุม่กจิกรรมประมาณ 9 กลุม่หลกั 

มีกลุ่มไหนที่โดดเด่น เป็นตัวอย่างให้พวกเราได้?

จริงๆ ก็เข้มแข็งกันทุกกลุ่ม มีการประชุม 
กันบ่อย อย่างกลุ่มพระเมตตา หรือที่ประชุมกัน
ทกุอาทติย์กมี็กลุม่พลมารีย์ หรือเซอร์ร่า ประชมุ
เดือนละ 2 ครั้ง 

ในรอบปีของอาสนวิหารแห่งนี้  

คุณพ่อมีโครงการอะไรเป็นพิเศษไหม?

โครงการพิเศษก็ไม่มีนะ คือเขาก็มีครบ
ถ้วนพอสมควร เราก็ได้คอยดูแล และบูรณะ
เท่าน้ัน ส่วนโครงการที่เกี่ยวข้องกับสัตบุรุษ 
พระคุณเจ้าวีระให้พระสงฆ์ได้พยายามส่งเสริม
ให้น�าพระคัมภีร์ (พระวาจา) ไปเยี่ยมสัตบุรุษ
ตามบ้าน และถือเป็นโอกาสที่เราจะได้พบปะพูด
คยุกบัชาวบ้านด้วย เรากถ็อืเป็นการได้พดูคยุกนั
ระหว่างเพื่อนบ้าน 

อาสนวหิารแห่งน้ี เป็นหลงัที ่3 กบัประวตัิ
ความเป็นมาเน่ินนานต่อเน่ือง กางเขนใหญ่
สุดกลางอาสนวิหาร เหมือนจะบอกให้เรารับรู้ 
มากกว่าพระทรมานของพระเยซคูริสตเจ้า แต่เป็น 
พระหฤทัยหรือดวงใจดวงน้ันมากกว่าที่บรรจุ
พวกเราที่เข้ามาพึ่งได้หมดครบทุกคน

กองบุญข้าว บุญกองโต

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ศาสนากับ
วัฒนธรรมเดินร่วมทางกัน และกิจกรรมปรากฏ
ที่ชัดเจนที่สุดคือ วัฒนธรรม และเร่ืองราว
ของกองบุญข้าว 
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คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร พระสงฆ์
สงัฆมณฑลเชยีงใหม่ (องค์แรก) บวชมาได้ 40 ปี  
ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัย และฝึกอบรมศาสนา 
และวัฒนธรรมชุมชน คุณลุงชัย สร้างกุศล
ในพสุธา ท�างานร่วมกับคุณพ่อนิพจน์ ตั้งแต ่
คุณพ่อนิพจน์บวช

ความเป็นมาของงานรณรงค์กองบุญข้าว 

ที่มาของงานรณรงค ์กองบุญข ้าวคือ
พวกเราคริสตชน โดยมีลุงชัยเป็นผู้น�า เป็น
หัวหน้าคริสตังของหมู่บ้านบนดอย เราคุยกันว่า  
ตอนน้ีชุมชนของเรามีปัญหาเร่ืองข้าว เราจะ
ท�าให ้ความเชื่อที่ เราเชื่อในพระเป ็นเจ ้ากับ
วัฒนธรรมของเราที่ช่วยเหลือเกื้อกูล คนเฒ่า 
คนแก่ แม่ม่าย ลูกก�าพร้า เราจะเอาความเชื่อนี้  
มาตอบค�าถามที่เราก�าลังเผชิญอยู่ได้ไหม 

ตอนน้ันเราก็ คุยกันมีคณะกรรมการ
ประมาณ 20-30 คน เรามาประชมุกนั และพยายาม 
ที่จะหาทาง ว่าเราจะท�าอย่างไร และจะเอามิตินี้ 
มาสร้างสรรค์ ทั้งปัญหา และมาสร้างความ
เป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรีของความเป็นคน ศักด์ิศรี
ของความเป็นปกาเกอะญอได้อย่างไร จากน้ัน
ก็ค่อยๆ วิเคราะห์กันว่า แล้วเราจะเอาอย่างไร 
เพราะปัญหา มันคือปัญหาเรื่องข้าว เราคุยกัน
เรื่องวัฒนธรรม เรื่องข้าว มีภาษาปกาเกอะญอ 
ที่บอกว่า “ข้าวอร่อย คนดี มีคุณธรรม” ต้อง
ดูแลแม่ม่าย ลูกก�าพร้า คนเฒ่าคนแก่ และนี่คือ
วัฒนธรรมชุมชน ว่าเราจะท�าอย่างไร 

ส่วนความเชื่อของคริสตัง ก็คือ ตอนนั้น
เรามีการรณรงค์มหาพรต คือ การสละ เช่น 
เร่ืองการอดเน้ือ อดอาหาร แล้วเรากร็วบรวมเงิน  
เอามารวมกนั คอืทัง้วัฒนธรรมข้าว และจิตตารมณ์ 
มหาพรต เอามารวมกนักบัประสบการณ์ของทาง
พุทธที่ว่าด้วยผ้าป่า และก็รณรงค์ให้ค�าปรึกษา 
แก่ชาวบ้าน แล้วเราก็เอาข้าวมารวมกัน 

งานกองบุญข้าว เกิดขึ้นมานานเท่าไรแล้ว?

กองบุญข้าว เริ่มตั้งแต่แรกนั้น มีขั้นตอน  
5 ขั้นตอน คือ เราเอาข้าวมาจากข้างนอก 
เช่น จากโรงเรียน จากคนพื้นเมืองเอามาช่วย  
เขาเรียกว่า สงเคราะห์ หลังจากนั้นเมื่อเราศึกษา
วัฒนธรรม เอาความเชื่อมา มันก็ก่อให้เกิด 
กลุ่มข้าว คือแต่ละหมู่บ้านเอาข้าวมารวมกัน  
แล้วก็ช่วยเหลือ จากกลุ่มข้าวแล้วก็กลายเป็น 
กองบุญข้าว 

กองบุญข้าว คือ การขยายจากหมู่บ้าน
หน่ึงไปอยู่บ ้านรอบๆ กลายมาเป็นหลายๆ 
หมูบ้่าน แต่ละเขตคริสตงั กจ็ะมปีระมาณ 40-50 
หมู่บ้าน ก็มีการรณรงค์ให้แต่ละหมู่บ้านเอาข้าว
มารวมกัน แล้วก่อให้เกิดการช่วยเหลือกันอย่าง
นี้ แล้วก็กระจายไปทั่วสังฆมณฑล ตอนนี้กอง
บุญข้าวท�ามาได้ประมาณ 30 ปีแล้ว

คุณพ่อครับหัวใจของกองบุญข้าวคืออะไ? 

คือวิถีชาวบ้านก่อนอ่ืนหมด เพราะว่า
วฒันธรรมของเอเชยีน้ัน อยูท่ีข้่าว เป็นกระบวนการ 
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ผลิตข้าว เป็นหมื่นๆ ปี กระบวนการผลิตข้าว 
เป็นกระบวนการที่ท�าให้มนุษย์น้ันได้วัฒนธรรม 
เพราะฉะนั้นในกระบวนการการท�ามาหากิน มัน
ก่อให้เกิดการสร้างระบบคิด ระบบคุณค่า และ
ความหมาย และสามารถเข้าไปสูม่ติศิกัดิส์ทิธิไ์ด้ 
ฉะน้ัน เมือ่เราจับได้ว่า หวัใจของข้าวกค็อืวถิชีวีติ 
ของคนที่อยู ่ในกระบวนการผลิตน้ัน เวลาที่
ศาสนาคริสต์เข้ามา ปกตเิราจะแพร่ธรรม จะพดูถงึ 
พระเยซเูจ้า และส�าหรับผมเองเวลาทีม่าร่วมทกุข์ 
กบัชาวบ้าน แต่ค�าถามกคื็อว่า เราจะเอาอตัลกัษณ์ 
ของความเป็นคริสต์ ที่เราเรียกว่าแก่นของ 
ความเชื่อน้ัน มันคืออะไร ก็คือเร่ืองของรหัส 
ธรรมปัสกา รหสั แปลว่าซ่อนเร้น ธรรมซ่อนเร้น 
กค็อื การตาย และการให้ชวีติ อนัน้ีคอืความเชือ่ 
สรุปได้ในชีวิตของพระเยซูเจ้า 

เม่ือเอาความเชื่อน้ีไปร่วมทุกข์ ร่วมชีวิต 
กับประชาชนที่มีวัฒนธรรมข้าว แต่เขาขาดข้าว 
เราจะน�าเอาสิ่งน้ีขึ้นมา แล้วก็บวกเข้าไป จน
กระทั่งพบว่า ในข้าวจริงๆ แล้ว มันไม่ใช่เป็น
แต่เพียงคาร์โบไฮเดรต แต่มันมีอะไรที่ชาวบ้าน 
ให้ความหมายว่า ในข้าวมันมีขวัญ ขวัญก็คือ
ชีวิต และเป็นแก่นชีวิตด้วย เวลาที่ชาวบ้านเขา
ปลูกข้าว หรือท�าการผลิตข้าวน้ี มันท�าให้เกิด
กระบวนการพิธีกรรม ที่เคารพชีวิต ที่ท�าให้
พวกเขาได้กิน แบ่งปันในครอบครัว เครือญาติ 
ญาติพี่น้อง 

ฉะน้ัน แก่นของมันก็คือว่า เราจะท�า
อย่างไร ในโลกของระบบทนุปัจเจก ให้วฒันธรรม 
ข้าว ที่เคยแบ่งปัน เกื้อกูล และมีมิติความเชื่อ 
และชีวิต บวกกับความเชื่อน้ี ไปตอบค�าถาม 
ของทั้งสิ่งที่ตวงอากาศ และฟื้นฟูความหมาย
และคุณค่าในโลกของวัตถนิุยมทีแ่ตะคุณค่าออก
ไปจากชีวิตของการพัฒนา ฉะนั้น หัวใจของเรา 

ก็คือ สร้างสรรค์พระวรสารสร้างสรรค์ธรรม 
คนมารวมกนั ค้นหาความหมายของมนัทีห่ายไป 

คุณพ่อครับ เราเลือกค�าว่า กองบุญข้าว  

ซึ่งแต่ก่อนหน้านี้มีค�าว่า ธนาคารข้าว  

เราเลือกค�านี้ เพราะอะไรครับ?

ก็เพราะว่า เราค้นพบว่า โลกทัศน์ของเรา  
ทีม่มีติคิณุค่า มันไม่พดูถงึ ธนะ (ธน แปลว่า เงิน) 
ธนาคาร แปลว่า บ้านของเงิน เราเอาความคิด 
ตรงน้ีมาใส่ข้าว แล้วเรากบ็อก มันไม่ใช่นะ ไม่ใช่
ระบบการให้คณุค่า หรือโลกทศัน์ของความหมาย  
และความเชื่อของเรา ความเชื่อของเรามันเป็น
อีกแบบหน่ึง เป็นโลกทัศน์ที่มาจากฐานของเรา 
เพราะฉะน้ัน เราจึงต้องเปลีย่นกจิกรรมทีท่�าออก
ไปข้างนอกจากระบบคิด และระบบความเชื่อ  
ซึ่งเราค้นหาทีหลังว่า ข้าวมันมี 3 ระดับ ระดับ
ที่ 1 เราบริโภค ระดับที่ 2 เรื่องคุณค่า การให้ 
การแบ่งปัน ระดับที่ 3 เราค้นพบว่า ในข้าวนั้น 
ยังมีธรรมะซ่อนเร้นอยู่ ตรงนี้แหละที่เราค้นพบ
ทีหลังว่า ในข้าว มันมีรหัสธรรมปัสกา ในตัว 
ของมัน เพราะว่ามันตายทั้ง 3 คร้ัง อย่างที ่
พระเยซเูจ้าบอกว่า เวลาข้าวตกในดิน ถ้ามนัไม่เน่า  
มันก็ไม่เป็นต้นใหม่ มันต้องตาย เมื่อตายแล้ว
มันให้คนอื่นมีชีวิต

กองบุญข้าว เติบโตมา มีความร่วมมือมากมาย  

มีกิจกรรม มีผู้สนใจ คุณพ่อคิดว่าจะเป็น

อย่างไรต่อได้อีกครับ?

หลังจากที่ท�ามาประมาณ 30-40 ปี น้ี  
มันเริ่มสรุปว่า กระบวนการที่มนุษย์จะพัฒนา 
ตัวเองน้ัน มันต้องพัฒนามาจากฐานรากของ
โลกทัศน์ คุณค่า ความหมาย และความเชื่อ 
ของตัวเอง ซึ่งการพัฒนาในเมืองไทยน้ัน  
มนัไปเอามาจากความคดิ การพฒันากระแสหลกั 
ของระบบทนุ ท่ามกลางกระแสใหญ่ มันจะสร้าง 
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พื้นที่ของมัน และจะสร้างทฤษฎีว่าการพัฒนา 
มนุษย์ จะต้องมองตรงความหลากหลาย ที่มา 
จากคนชายขอบที่ต่อสู ้ดิ้นรนมา 20-30 ปี  
แล้วสรุปบทเรียนว่า มันท�าได้ 

การพัฒนาสามารถสร้างชุมชนที่เกื้อกูล 
ไม่ใช่วัตถุนิยม แต่ก็ต้องมีข้าวเป็นวัตถุที่เป็น 
พืน้ฐานได้ มีอาชพีได้ มกีารศึกษาได้ มีพฒันาการ 
ชีวิต และภูมิใจในรากของตนเอง ในการ
เปลี่ยนแปลง เราเชื่อว่า สิ่งๆ น้ีจะกลายเป็น
เหมือนกับเป็นทางหนึ่ง ที่เสนอให้กับชุมชนหรือ
สังคม ทั้งในเอเชียด้วยว่า ประสบการณ์แบบนี้ 
มันเป็นประสบการณ์ของการด้ินรนต่อสู้ของคน
ชายขอบ ของชนเผ่า ที่จะเสนอ ที่จะสรุปเป็น
ทฤษฎีแห่งการปฏิบัติ ให้กับเขาได้ ซึ่งเป็นจริง 
ชาวบ้านมีความหวงั และลกูหลานของเขากภ็มิูใจ
ในการที่จะสืบทอด 

คุณพ่อท�ามากี่ปีแล้ว 

จริงๆ แล้วผมเร่ิมขึ้นดอยตั้งแต่ ค.ศ. 
1970 (พ.ศ. 2513) เราเห็นปัญหา เราเดินขึ้น
ดอยเป็นเดือนๆ แล้วก็เกิดค�าถามว่า แล้วความ
เชื่อเร่ืองศาสนาคริสต์ ที่เราเชื่อน้ัน มันจะมา
ตอบค�าถามชีวิตมนุษย์เราได้อย่างไร ไม่ใช่เป็น
แต่เพียงในพิธีกรรม แต่ความจริงของพระเยซู
เจ้า มันจะตอบค�าถามให้กับคนในสังคมที่เรา
เจอ ชาวนา คนยากจน 

เวลาที่เราเห็นว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดอย่าง

ที่เราท�านั้น คุณพ่อรู้สึกอย่างไร เด็กวัยรุ่น 

หลงแสงสีเสียง การเข้าไปในเมือง 

เรามองดูว่า เราอยู่ท่ามกลางโลกาภิวัตน์ 
ของเสรีทุนนิยมใหม่ ซึ่งกระจายมาในรูปแบบ
ของใช้ สื่อมวลชน ใช้ไอซีทีบ้าง เข้ามาครอบง�า
ทางอดุมการณ์ ท�าให้ส่วนหน่ึงกระจายเข้าไป อนั
น้ันเรายอมรับ และรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะมา

ร่วมกันสร้างเชื้ออันน้ีสืบทอด และเราไม่ใช่ท�า
แต่ชนบท เราต้องบุกเข้าไปหาพื้นที่ในเมืองด้วย

เพราะฉะนั้น เราถึงต้องสร้างศูนย์อบรม
และวจัิย ด้วยว่าจิตวญิญาณตรงน้ี หรือระบบคดิ
แบบนี้ ทฤษฎีศาสนา วัฒนธรรม ในการพัฒนา 
มันจะไปดองในสถาบันการศึกษาได้อย่างไร เรา
เชือ่ว่าเดก็หลงไปกไ็ด้ แต่ถ้ามันไปเข้าในโรงเรียน
หรือในมหาวิทยาลัยที่เราสอนอยู่ มันจะต้องถูก
ล้างสมองอีกทีแน่นอน เพราะว่า โลกสมัยใหม่ 
เน้นการบริโภค แต่สุดท้ายเรื่องความหมายของ
ชวีติ มันเร่ิมว่างเปล่า มนัจะต้องมาหาทีร่าก และ
ไม่ใช่หาทีห่นังสอื แต่มันจะต้องลงไปปฏิบตั ิและ
ประสบการณ์ชีวิต 

คุณลุงชัย มีเผ่าปกาเกอะญอ เผ่าเดียว 

หรือเปล่าที่ต้องมาท�างานกองบุญข้าว?

อันน้ีเราเร่ิมจากเผ่าปกาเกอะญอ เรา
รู้จักวัฒนธรรม และส่วนใหญ่ที่เราท�าจะเป็น 
คาทอลิกที่เป็นปกาเกอะญอ เรารู้จักวัฒนธรรม 
และเราสามารถพูดคุยกันได้ เราเริ่มจากตรงนั้น 
เมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา เผ่าปกาเกอะญอ 
จะปลกูข้าว แต่ละปีน้ันข้าวไม่พอกนิ พอ 2-3 เดอืน 
แล้ว เราก็จะเริ่มปลูกถั่ว เพราะน�้าไม่พอ แต่เมื่อ
เรามาท�างานร่วมกับคุณพ่อ คุณพ่ออยู่ในศูนย์
สังคมของคาทอลิก เราก็มาพูดคุยกันว่า เราจะ
ท�าอย่างไรเพื่อให้ชาวบ้านมีข้าวกิน เพราะฉะนั้น
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เราก็นึกถึงความเป็นปกาเกอะญอ ซึ่งเม่ือก่อน
น้ันเราเคยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็น 
แม่หม้าย เด็กก�าพร้า แต่ว่ามาจากหมู่บ้านอื่น 
หรือมาจากเขตอื่นแทบจะไม่มี เพราะฉะนั้นเมื่อ
เราบอกว่าเราเป็นคริสตังแล้ว เราถือว่าเราเป็น
พี่น้องกัน เราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อ
เราจัดให้มีกองบุญข้าว เราจะได้มีกิน ถ้าพูดถึง
วฒันธรรมปกาเกอะญอ เราช่วยเหลอืกนัและกนั 
อยู่แล้ว แต่เราเอาศาสนามาเสริม ขยายให้ 
กว้างขึ้น อย่างเม่ือต้นปีน้ี มี 3 เขตที่คุณพ่อ 
รับผิดชอบน้ันได้มารวมกัน เราก็มีข้าวเยอะ  
แล้วถ้าข้าวเยอะ เราก็จะช่วยเหลือสังคมได้เยอะ

แล้วงานช่วยเหลือนี้ ถ้าหากว่าเป็นคนที่ไม่ได้

อยู่ในชุมชน หรือสังคมอื่นนั้นสามารถเข้ามามี

ส่วนร่วมได้อย่างไรบ้าง?

จริงๆ เราเริ่มต้นรณรงค์จากชุมชน เพื่อที่ 
จะให ้ชุมชนปกาเกอะญอ ทั้งที่ เป ็นคริสต์  
และไม่ได้เป็นคริสต์ด้วย คนที่นับถือประเพณี
เดิม หรือพี่น้องทางพุทธด้วย เรารณรงค์ให ้
ช่วยเหลอืเกือ้กลู เราเรียกว่า การพึง่ตวัเอง ไม่ใช่
พึ่งแต่คนข้างนอก ฉะน้ันกองบุญข้าวได้เน้น 
จุดส�าคัญว่า ให้ชาวบ้านได้ตระหนักว่า เราต้อง
ช่วยตนเอง ในขณะเดียวกัน เราก็รณรงค์กลุ่ม
พี่น้องที่อยู่พื้นราบ เช่นที่โรงเรียนพระหฤทัย 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชล ี
วิทยาลัย นักเรียนก็จะได้รับการรณรงค์ให้
เข้าใจว่าพวกเราจะมีส่วนร่วมกับพี่น้องที่อยู ่
บนดอย ทีอ่ยูใ่นความทกุข์ยากล�าบาก เราจะแบ่งปัน 
อย่างไร ฉะน้ันโรงเรียนคาทอลิกทั้งหมดก็
จะรณรงค์ แล้วก็มาสมทบ ซึ่งจะมีนักเรียน 
และคุณครู มาร่วม เพราะฉะน้ัน ผู้ปกครอง
ก็จะมาด้วย ทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม ทั้ง 
โปรเตสแตนท์ กองบุญข้าวจึงกลายเป็นพื้นที ่
ของศาสนสัมพันธ์ เพื่อช่วยเหลือคนทุกข์ยาก 
แล้วก็พัฒนาตัวเอง เป็นการเสวนากันระหว่าง

ประชาชนให้เห็นว่า เราท�าบุญด้วยกัน ก็จะได้
บุญร่วมกัน คนข้างนอก หรือคนในเมืองก็จะ
ได้บุญในส่วนนี้ 

ขอให้คุณพ่อนิพจน์และคุณลุงชัย  

ช่วยฝากข้อคิดให้กับผู้อ่านอุดมศานต์ 

พ่อได้เห็นว่าผลของการรณรงค์น้ีท�าให้
ชุมชนซึ่งเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ข้าวพอกินแค่เพียง 
2-3 เดือน แต่น่ีเหมือนอัศจรรย์ว่าศาสนา
และวัฒนธรรม สามารถเอามาร่วมกันแล้ว 
สามารถตอบค�าถามของชุมชนได้จริง พ่อคิดว่า
ประสบการณ์ตรงนี้ อาจจะเป็นประโยชน์ เพราะ
ว่า เมือ่ไรเราเอาศรัทธามาร่วมกันสร้างเศรษฐกจิ 
สงัคมแบบเอือ้เฟ้ือเกือ้กลู เราเรียกว่า “เศรษฐกจิ
แห่งศีลธรรม” มนัเป็นเศรษฐกจิแห่งการแบ่งปัน 
เราจะเหน็ได้ว่า เม่ือตอนน�า้ท่วมกรุงเทพฯ 2-3 ปี 
ที่แล้วน้ัน พี่น้องบนดอยก็รณรงค์ข้าวเอาไป 
แบ่งปันคนที่ยากจน อันน้ีเป็นอัศจรรย์ ที่เม่ือ
เขาเห็นพี่น้องเกิดความล�าบาก เขารณรงค์ได้
เป็นสิบๆ 10 ตัน เขามีรถของทหารมาช่วยขน
ข้าวบนดอยไปช่วย กถ็อืว่าจิตตารมณ์น้ีมนัไม่ใช่
เพื่อตนเองหรือพึ่งตนเองได้เท่าน้ัน แต่เม่ือคน
กรุงเทพฯ มีทุกข์ พี่น้องบนดอยได้เห็น เขา
ก็ได้ช่วยเหลือ มันหมายถึงจิตตารมณ์เก้ือกูล
ออกไป หลุดพ้นออกไปจากเผ่า หรือจากศาสนา
ของตนเอง 

พ่อคิดว่า ถ้าเราสามารถน�าสรุปบทเรียน
พวกน้ี คงจะเป็นบทเรียนให้กับคนอื่นได้ด้วย 
จากพี่น้องที่เคยยากล�าบาก ที่เคยถูกมองว่าเป็น
คนชายขอบ เป็นคนไม่เจริญ แต่สามารถที่จะ
สร้างความภูมิใจในความเป็นชนเผ่า

ส�าหรับผมคิดว่าการแบ่งปันน้ี มันไม่ใช่
เฉพาะคาทอลิกทั้งหมด มันมีทั้งคริสเตียน  
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และคาทอลิก และเราก็อยู่ร่วมกันอย่างพี่อย่าง
น้อง และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เราไม่
แยกว่าเป็นศาสนาอื่น เพราะเราถือว่าเราเป็นพี่
น้องกันในพระเจ้าองค์เดียว ถึงแม้ว่าเราจะถือ
พุทธ ถือคริสต์ ถือประเพณีเดิม หรือศาสนาอื่น  
ถ้าอยู่ในชุมชนเดียวกับเรา เราก็ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ส่วนใหญ่ที่คาทอลิกอยู่นี้ ไม่ใช่อยู่
เฉพาะคาทอลิก แต่ก็มีศาสนาอื่นๆ มาอยู่กับเรา
ด้วย เราจึงต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เราไม่
ได้คิดว่าเราเป็นคาทอลิก แล้วเราจะช่วยเฉพาะ
คาทอลิก ในสิ่งที่เราท�าที่ผ่านมาน้ัน เราได้ไป 
ช่วยเหลือทางกรุงเทพฯ ที่มีน�้าท่วมใหญ่น้ัน 
แม้แต่ประเทศเฮต ิทีเ่กดิแผ่นดนิไหวรุนแรง เรา
ก็ช่วย เราถือว่าเป็นพี่น้องร่วมโลกกับเรา เป็น
ประเทศ ไม่ใช่เผ่าอื่น ไม่ใช่ศาสนาอื่นแล้ว

คุณณรงค์ชัย วอบือ ประธานเครือข่าย
กองบุญข้าว มีหน้าที่จัดอบรม ประชุม และ
ปรึกษาหารือด้านงานกองบุญข้าวแต่ละเขตวัด 

ประธานเครือข่ายได้มาอย่างไรครับ?

ได ้มาจากการเลือกตั้งของกรรมการ 
กองบุญข้าว เรามีกรรมการทั้งหมด 60 คน 

คิดว่าเรื่องของกองบุญข้าว มีผลต่อชุมชน

มากน้อยอย่างไร?

เรื่องกองบุญข้าว เริ่มมาเกือบ 30 ปี และ
ผลทีอ่อกมาเท่าทีเ่ป็นรูปธรรม ม ี4 ประเดน็หลกั 
1. เรื่องของปากท้องของชุมชน 2. เรื่องของที่อยู่
อาศัยของชุมชน เพราะชุมชนเมื่อก่อนน้ัน ไม่
เป็นหลักแหล่ง ข้าวไม่พอกินบ้าง หรือว่าสถานที่ 
ไม่พัฒนาบ้าง เรื่องการบริโภค เกี่ยวกับน�้า 3. 
เกี่ยวกับศาสนา เราจัดอบรมชาวบ้าน อธิบาย 
พระวรสาร หรือการสวดภาวนา กองบุญข้าว 
แต่ละปีที่ เราจัดแล้วน้ัน เราก็ จัดสรรตาม
วัตถุประสงค์ที่เราวางไว้ 

งานนี้เป็นงานอาสาสมัคร หรือเป็นงานเพิ่มพูน

รายได้ มีเงินเดือนไหม? 

ไม่มีครับ เป็นงานที่มีลักษณะเป็นอาสา
สมัครมากกว่าครับ คณะกรรมการส่วนมากเป็น
หัวหน้าคริสตังด้วย เวลาเข้าวัดวันอาทิตย์ตาม
ชุมชนบนดอย คุณพ่อเจ้าวัดจะไม่ได้อยู่ประจ�า 
คนที่จะอยู่ประจ�าก็มีแต่หัวหน้าคริสตัง ที่ช่วย
แปล และน�าสวด

เหตุผลอะไรที่เราอาสามาช่วยเรื่องนี้ 

เรามีความรู้สึกว่า เมื่อสมัยก่อนนั้นมีคน 
อดอยากมาก ไม่มีข้าวกิน มีข้าวน้อย แล้วเวลา 
ที่ เราเข ้าไปในหมู่บ ้านต่างๆ เราเดินไปกับ 
มิสชันนารี เราก็เอาข้าวสารไปด้วย และเดี๋ยวนี้ 
เกือบทุกชุมชนมีธนาคารข้าว บางหมู่บ้านเมื่อ
เราจัดงานกองบุญข้าวอย่างน้ีแล้ว บางหมู่บ้าน 
เขาอยากจะได้เขาก็เปิดธนาคารข้าว เราก็จัดสรร
ให้เขา เพื่อจะไม่ต้องไปหากินหรือไปซื้อจากที่
ไกลๆ 
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เราเรียนรู้เรื่องพวกนี้จากอะไรครับ?

จากประสบการณ์เพราะในชีวิตผมก็
อดอยากมานะครับ เมื่อก่อนน้ีการเดินทางการ
คมนาคมก็ไม่มี ข้าวก็ไม่เหมือนอย่างน้ี คือ 
แต่ละหมูบ้่านข้าวจะพอกนิเพยีงไม่กีห่ลงัคาเรอืน
ส่วนใหญ่เราจะกินผลไม้ผสมกับข้าว สมมุติว่า  
ข้าวสารเหลือแค่นิดเดียว แต่เราจะกินกันทั้ง
ครอบครัวนั้น เราต้องเอาอะไรมาผสม แล้วก็หุง  
ก็อุ ่นกับข ้ าวแล ้วก็กิน เพราะฉะน้ันน่ีคือ
ประสบการณ์ครับ 

การท�างานตรงนี้สร้างความสุขใจให้กับชีวิตเรา

อย่างไร?

ผมมีความสุขใจมากก็คือ เดี๋ยวน้ีชุมชน
ทุกชุมชน จะมีข้าวพอกิน และมีการศึกษา
ด้วย ส่วนด้านศาสนาก็แพร่หลาย และมีทิศทาง 
เพิ่มขึ้น 

ดร.สุนทร วงศ์จอมพร จบดอกเตอร์
ปี 2008 จากประเทศฟิลิปปินส์ สถาบันพัฒนา
ชุมชนเอเชีย

แล้วเหตุผลที่ไปเรียนนี้ มันเกี่ยวกับเรื่อง 

กองบุญข้าวไหม อย่างไร?

จริงๆ แล้วมันอยู่ในข่ายช่วยสอนค�าสอน 
เรียนที่นี่เราก็จะเน้นเรื่องการอภิบาลสังคม ภาพ 
รวมๆ เป็นเร่ืองของงานอภบิาลทางสงัคมอยูแ่ล้ว 
เน่ืองจากว่าในช่วงที่ผมเรียนปริญญาโท เป็น
เร่ืองของอภบิาลสงัคม เสร็จแล้วไปเรียนปริญญา
เอก เป็นเร่ืองของความเชือ่ของชมุชนวฒันธรรม 
มาท�างานด้านสงัคมจ�าเป็นทีจ่ะต้องมคีวามเข้าใจ
เร่ืองของวัฒนธรรม เร่ืองของความเชื่อของคน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์ 

เรื่องนี้โยงใยอย่างไรกับกองบุญข้าว?

กองบุญข้าว เริ่มมาเกือบ 30 ปี ฉะนั้น
พอรู้ว่าข้าวกบัสิง่สร้างธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม  
สิ่งเหล่าน้ีสัมพันธ์กัน เพราะฉะน้ัน อย่างที่
หลายๆ ท่านได้พูดไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ
นิพจน์ คุณลุงชัย หรือคุณณรงค์ชัย มันเป็น
เร่ืองของข้าว ที่มาจากการท�าบุญ แต่ผมอยาก
จะต่อยอดว่าปัจจุบนัน้ี เกษตรกรทีจ่ะสนใจเร่ือง
ข้าว เพื่อการเกษตรก็มีน้อยลง ผมก็พยายามที่
จะเชื่อมโยงว่า การที่จะท�าเรื่องข้าว แต่เราไม่มี 
การจัดการในเร่ืองของสิ่งแวดล้อม อีกหน่อย 
ข้าวก็จะไม่มี ก็จะหมดไป เพราะฉะนั้น เราก็มา
ศกึษาว่า โลกทศัน์ของชาวบ้าน จริงๆ เขามอีะไรบ้าง  
เขามองทุกอย่างมันเป็นองค์รวม ทุกสิ่งทุกอย่าง 
มนัเชือ่มสมัพนัธ์กนั และพีน้่องชาวปกาเกอะญอ  
ก็มองว่าเรื่องพระเป็นเจ้าคือสิ่งสูงสุด ธรรมชาติ 
กับมนุษย์ สามมิติน้ีก็จะต้องเชื่อมโยงสัมพันธ ์
กัน
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ได้ยินว่า งานวิจัยเกี่ยวกับกองบุญข้าวเอง 

มีเยอะมาก 

มีงานวิจัยที่เราเคยท�ามา 5-6 ปีที่แล้ว 
การท�ากองบุญข้าวที่มาจากฐานวัฒนธรรม 
ความเชื่อของชุมชน แล้วเป็นเครือข่ายข้ึนมา 
เพราะว่าเมื่อ 7-8 ปีที่แล้ว เรามีกองทุนที่มา
จากรัฐบาล เป็นกองทุนที่ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ม
แข็ง มีคนเสนอโครงการเยอะแยะ แต่ว่า 3 ปี  
เมื่อหมดงบประมาณไป เครือข ่ายพวกน้ี 
ก็ค่อยๆ หายไป แต่ของเรายังอยู่ได้ถึงปัจจุบัน  
และจากสิ่งน้ีเราก็มาสรุปว่า องค์กรที่อยู ่บน
พื้นฐานของความเชื่อ ศาสนา หรือวัฒนธรรม 
โดยที่เราไม่เน้นเรื่องวัตถุ หรือเงินทองเป็นหลัก  
มันก็จะอยู่ยั่งยืน อันน้ีก็เป็นสิ่งที่เรามีผลงาน 
ด้านวจัิยออกมา แล้วกม็อีาจารย์ของมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ท่านหน่ึง มองว่า เครือข่ายกองบญุข้าว 
ของเราเป ็นทรัพย ์สินส ่วนรวมของชุมชน  
เพราะว่าเม่ือก่อนน้ันนาไร่มันเป็นของส่วนรวม 
แต่ว่าตอนน้ีนาไร่ก็จะเป็นของตัวบุคคล ฉะน้ัน
เราจะท�าอย่างไรให้ผลผลิตจากนาไร่น้ัน เป็น
ทรัพย์สินส่วนรวมของชุมชน เราจึงต้องใช้
วิธีการของกองบุญข้าวเข้ามา เขาก็มารวมกัน 
เพราะฉะนั้นเครือข่ายกองบุญข้าวนั้น ถือว่าเป็น
ทรัพย์สินส่วนรวมของชุมชน 

แสดงว่ากองบุญข้าว ยังมีผลงานและ 

การเชื่อมโยงไปถึงผลงานทางวิชาการได้ด้วย

ตอนน้ีแม้แต่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเกษตร แม่โจ้ และส�านักงาน
ปฏิรูปที่ดิน เขาพยายามที่จะมาประสานกับทาง
ศูนย์วิจัย เพราะว่าเราติดกับชุมชน และเรา
พยายามที่จะยูเทิร์นความคิดของคนรุ่นใหม่ ให้
เขาหันกลับไปสนใจเรื่องเกษตร

คิดว่า แนวโน้มในเรื่องนี้ จะพัฒนาต่อไปใน

ทิศทางใด 

คิดว่า ในอนาคต เครือข่ายกองบุญข้าว
ของเราจะเข้าไปต่อยอดงานพัฒนา เร่ืองของ
ความมั่นคง เรื่องอาหาร ความปลอดภัย เรื่อง
สิ่งสร้างของพระเป็นเจ้า และการสร้างองค์กร
ชุมชนที่เข้มแข็ง เพราะว่าเครือข่ายกองบุญข้าว 
เราถือว่าเป็นพื้นฐานของวิถีชุมชนวัดด้วย 

ผู้คนค่อย ๆ ทยอยมาร่วมงาน บนดอย 
ไร้คลืน่สญัญาณโทรศพัท์ หมอกลงจัดขึน้เร่ือย ๆ   
อากาศเย็นลงทีละน้อย เสียงจ๊อกแจ๊กจอแจ 
หายไป เปลี่ยนเป็นเสียงสวดภาวนา และ
บทเพลงขับร้องสรรเสริญพระ ผมฟังไม่เข้าใจ 
แต่เข้าใจความรู้สึกว่า ข้าวเหล่านั้นคือชีวิต ชีวิต
ที่พวกเขาเอาออกมาวางแบ่งปัน เป็นบุญกองโต

บ้านแห่งความรักจากใจของเรา

บ้านมารีนา

เช้าวันสุดท้ายของการมาท�าสกู ๊ป เรา 
แวะไปท่ีบ้านมารีนา ซิสเตอร์สองสามท่านมา
ต้อนรับเรา เรื่องราวของบ้าน กิจกรรมของคณะ 
และรอยยิ้มของการต้อนรับ ผมกดเทปบันทึก 
บทสัมภาษณ์อีกครั้ง

บ้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับ?

ปีนี้จะครบ 50 ปี 

คณะธรรมทูตแห่งพระหฤทัยพระเยซูเจ้า และ

พระนางมารีอา (บ้านมารีนา เชียงใหม่) เข้ามา

ท�างานอย่างไร ที่ไหน?

คณะของเราท�างานทีภ่าคเหนือเท่าน้ัน คอื 
ที่จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา ล�าพูน
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ภารกิจของคณะ คืออะไร?

ภารกิจของคณะซับซ ้อนพอสมควร  
จิตตารมณ์ของคณะ คือวันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์ 
ซึง่คุณแม่เทเรซา ได้พระคณุพเิศษ นักบญุยอห์น 
บทที่ 13 ข้อ 1 ที่พระเยซูเจ้าบอกว่า “พระองค์
ทรงรัก ผู้ที่เป็นของพระองค์ซึ่งอยู่ในโลกน้ี 
พระองค์ทรงรักเขาจนถึงที่สุด” และในค�่าคืน
นั้นก็เป็นอาหารเลี้ยงมื้อสุดท้าย และในเวลานั้น
ก็มีการตั้งศีลมหาสนิท สงฆ์ และส่งธรรมทูต 
เพราะฉะน้ันจิตตารมณ์ของเราคือ รักเสียสละ  
รักคือ ศีลมหาสนิท เสียสละคือ พระสงฆ์ 
และรวมถึงธรรมทูต แล้วภารกิจคุณแม่เทเรซา 
ได ้ รับการส ่งเสริมด ้านกระแสเรียก และ 
พระเยซูเจ้า พระวรสารบอกว่ามัทธิว บทที่ 9  
ข้อ 37-38 “ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่
คนงานมีน้อย จงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคน
งานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด” คือท�า
อย่างไรล่ะ เร่ิมต้นน้ันเราท�างานในด้านของ
เณรจริงๆ ก็คือ มีบ้านเณร ที่บ้านแม่ของ
คณะซานเซบัสเตียน ก็มีโรงเรียน มีสถานที ่
ให้กับเด็กผู้ชาย หลังจากน้ัน เราก็มาดูว่า  
เด็กคนไหนสนใจเข้าบ้านเณรเราก็อบรม ส่ง
เข้าคณะเยสุอิต คณะเบธาราม หรือจะไป
คณะไหนก็ได้ ทางคณะท�างานด้านน้ี แต่ว่า  
พอเรามาท�างานในประเทศไทย พระคุณเจ้า 
ลากอสต์ ก็ให้พวกเราท�างานกับผู้หญิงและ
เยาวชนผู้หญิง เพราะในสมัยน้ัน ผู้หญิงหรือ
เยาวชนหญิงก็ไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไร แล้วพอดี
พระคุณเจ้าลากอสต์ สร้างอู่รถแล้วก็ให้สอน
เยาวชนผู้ชาย แต่ว่าเยาวชนผู้หญิงก็ไม่มีใคร 
มาอบรมในด้านของอาชีพ จึงเชิญซิสเตอร ์
บ้านมารีนา ให้มาท�างานด้านนี้

นี่จึงกลายเป็นจุดตั้งต้นของบ้านมารีนาใช่ไหม?

ค่ะ คือจริงๆ บ้านมารีนา มีอยู่แล้ว ซึ่ง
แต่ก่อนเป็นซสิเตอร์ฝร่ังเศสท�าอยู ่เรากม็าท�างาน
ทีหลัง พอเขากลับก็มาเชิญพวกเรา เราก็ท�างาน
กับเยาวชนผู้หญิงโดยเฉพาะ

ส่วนในด้านจิตตารมณ์ และพนัธกจิ ยงัท�า
เหมอืนเดมิไหม? ภายนอกดูเหมอืนว่า เราไม่ได้ท�า 
อีกเลย ไม่ได้ท�างานเกี่ยวกับบ้านเณร พระสงฆ์ 
แต่ว่าจิตตารมณ์ลกึๆ ข้างในกค็อื เราต้องท�างาน 
ภาวนา เสียสละ เพื่อมีกระแสเรียก เราต้อง 
สวดภาวนนา ท�างาน และพลีกรรม เพื่อที่จะได้
มีพระสงฆ์ นักบวช และมีธรรมทูตมากขึ้น 

แสดงว่า รัก เสียสละ ร้อนรน ยังคงอยู่

ค่ะ ยังคงมีอยู ่ อย่างคณะเบธาราม  
ขอให้เราช่วย เพราะเราท�างานใกล้กับเบธาราม  
ที่พะเยา เข้าไปอบรมน้องๆ เณร คณะเยสุอิต 
ขอให้เราเข้าไปช่วยในด้านกระแสเรียก เราก็ไป
ช่วยตลอดหลายปี คือ ถ้ามีโอกาส และเขาขอ  
เราก็พร้อมในจุดนี้เสมอ แต่ถ้าไม่มีอะไร เราก็ 
ท�างานอบรมเยาวชนผู้หญิง เพื่อเขาจะได้มี
อาชีพ และเป็นผู้หญิงที่รู้คุณค่า มีศักดิ์ศรี ดูแล
ครอบครัว ดูแลตวัเอง และช่วยเหลอืสงัคม เพือ่
จะได้เป็นแม่ที่ดี เป็นผู้หญิงที่ใช้ได้

แสดงว่า บ้านมารีนา มีอยู่แล้ว 

คือ บ้านมารีนา มีคณะซิสเตอร์ฝรั่งเศส
ที่มาจากพม่าที่ท�างานอยู่แล้ว เขาท�าที่เชียงใหม่ 
ที่แม่ปอน ซิสเตอร์มาท�างานได้ระยะหน่ึงแล้วก็
กลบัไป และเขากเ็ชญิให้เรามา กลุม่หน่ึงมา 7 คน  
คืออีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่ที่เชียงใหม่
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ก็แสดงว ่า คณะของซิสเตอร ์ที่อยู ่ที่ 
เมืองไทย โดยงานที่ท�าก็จะแตกต่างจากคณะที่
อยู่ที่สเปน 

ปัจจุบันน้ี พวกซิสเตอร์ที่สเปนก็จะช่วย
ท�างานด้านอภิบาลช่วยพระสงฆ์ตามวดั เช่น แจก
ศลี ไปเยีย่มเยยีน เท่าทีไ่ปดูมานะ แล้วกบ็างแห่ง 
อย่างทางตอนใต้ของสเปน พวกเขาไม่ค่อยม ี
พระสงฆ์ ทีน่ั่นมีแต่สงัฆานุกรฉะน้ัน พวกซสิเตอร์ 
ที่สเปน ก็ช่วยงานอภิบาลต่างๆ ด้วย

มีเครือข่ายอย่างไร?

ที่สเปน เราก็มีหลายจังหวัด มีอยู ่ที่
ฮอนดูรัส ที่อาร์เจนตินา และที่อุรุกวัย แล้วก็
ประเทศไทย และล่าสุด เขาก็เชิญไปที่เม็กซิโก 
ซิสเตอร์ของคณะของเราก็ไปดูอยู่ ลักษณะงาน
ยังคงเป็นการส่งเสริมกระแสเรียก

งานหลักๆ ที่บ้านมารีนา ท�าอะไรกันบ้าง? 

อบรมให้อาชีพแก่เยาวสตรี ในเร่ืองของ
การตัดเย็บเสื้อผ้า ควบคู่ไปกับการให้เขาเรียน
กศน. เพราะว่าเด็กบางคนจบ ม.3 คือเขาก็จะ
เรียนตัดเย็บเสื้อผ้า และในขณะเดียวกันเขาก็
จะเรียนกศน. เวลาจะสอบก็จะมีครูที่พระหฤทัย
มาสอนวันเสาร์ เรียนเย็บผ้า 2 ปี ก็จะเรียนต่อ
กศน. ควบคู่ไปด้วยก็จบ ม.6 พอดี ในด้านนี้ 

เรามีหอพักนักศึกษา เตรียมไว้ตั้งแต่
เร่ิมแรกควบคู่กันไปตลอด คือเราจะท�าควบคู่
กันไปทั้งสอง คือ คนที่พอจะมีฐานะก็เรียนไป 
และก็มีหอพักด้วย แต่ส�าหรับคนที่ยากจนเราก็

สงเคราะห์ช่วยเหลอืเขา ให้เขาได้เรียน ได้ฝึกหดั
ตัดเย็บไปด้วย

นักศึกษาในหอพัก มีกลุ่มอะไรกันบ้าง?

ในห้องมี 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มห้องเย็บ 
2. กลุ่มนักเรยีน - นักศกึษา 3. กลุม่เดก็ท�างาน 
รวมทั้งหมด 70 คน 

เด็กบ้าน เป็นอย่างไร มาได้อย่างไร  

อยู่ระดับไหน?

เด็กที่มาอยู่ พวกเด็กเรียนเย็บผ้า ตอนนี้
มีชั้น ม.3 และ ม.6 ในระดับ ม.ต้น น้อยมาก 
เม่ือก่อนน้ี บางคนไม่ได้เรียนหนังสอื เขากม็าทีน่ี่  
แต่ตอนน้ีก็ปรับเปลี่ยนไปเร่ือยๆ แต่ตามปกติ 
เราก็ไม่ใช่เป็นคนที่จะออกไปหา เขาอยู่ตาม
หมู่บ้าน เป็นคนรู้จักบ้าง แล้วเขาก็จะบอกต่อๆ 
กันไป คือบางคนเป็นหลานๆ เป็นญาติกัน แล้ว
ก็คุยกันแล้วก็พากันมา

กิจกรรมในแต่ละวัน ท�าอะไรกันบ้างครับ?

กจิกรรมทีบ้่านมารีนา ตืน่เช้า 6 โมง เราก็จะ 
แบ่งกลุม่ จะมพีีค่นหน่ึงทีอ่ยูก่บัเด็ก เข้าห้องครัว  
หลังจากนั้นทานข้าว 7 โมง น้องๆ คนอื่นก็ท�า 
การบ้าน เช่น คนที่อยู่ห้องตัดเย็บ ก็ท�าการบ้าน 
ของเขาไป มีแบบเสื้อ บางคนเรียนกศน. แล้วมี
การบ้านกท็�าการบ้านไป บางคนจะซกัผ้า มันเป็น
เวลาส่วนตวัทีเ่ขาจัดการกบัตวัเขาเองได้ จากน้ัน
กเ็ป็นเวลาท�าความสะอาดบ้าน มบ้ีานเด็ก มีบ้าน
ซิสเตอร์ ตึก 1 ตึก 2 อันนี้เป็นกิจกรรมของเด็ก
บ้าน ไม่ใช่ของเด็กหอพกั เพราะพวกเดก็หอกจ็ะ
ได้เรียนอะไรๆ ของเขาไป 

แล้วพวกห้องเย็บ

08.30 น. เขาก็เร่ิมเรียนตัดเย็บ เรียน 
ไปเร่ือยๆ แต่พอประมาณ 11.30 น. ก็จะม ี
กลุ่มหนึ่งออกมาช่วยพี่จัดเตรียมอาหาร จัดโต๊ะ 
ดูความเรียบร้อย ส่วนเรื่องการล้างจานเราจะจัด
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เป็นเวร ผลัดกัน เด็กๆ เขาจะคิดกันเอง มีรุ่นพี่ 
ที่เป็นศิษย์เก่า ซึ่งเขาก็เป็นเด็กที่เคยอยู่กับเรา 
พอเขาเรียนจบ และเขาก็สนใจที่จะอยู่ท�างาน
กับเราและช่วยสอนรุ่นน้องด้วย เราเรียกเขาว่า 
พีค่รู ทีจ่ะคอยช่วยรุ่นน้อง แต่ในเวลาเดยีวกันเราก็
มีศิษย์อกีคนหน่ึงทีอ่ยูบ้่านมารีนา เมือ่เขาจบออก
ไปแล้ว เขาก็กลับมาช่วยสอนที่บ้านเรา มาสอน 
รุ่นต่อๆ ไป แต่เราจะซิสเตอร์คนหน่ึงที่อยู่กับ
เด็กตลอดๆ เรากจ็ะมหีลกัสตูรของเรา ทีจ่ะสอน
เรื่องการตัดเย็บ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ เด็ก
ประมาณ 12 คน ต่อครูหนึ่งคน หรืออย่างที่
จังหวัดพะเยา ก็มีเด็ก 24 คน ที่นั่นก็มีครูสอน
อยู่ 2 คน และมีซิสเตอร์อยู่ด้วย

แล้วภาคบ่าย 

ในตอนเช ้าเขาจะเรียนแบบเสื้อก ่อน 
ประมาณ 1 ชั่วโมง มีการสอนเย็บตัวอย่างก่อน 
แล้วกค่็อยเยบ็ตวัจริง พอบ่ายโมงเข้าห้องเยบ็ต่อ  
เสร็จพอ 4 โมงก็เก็บกวาดห้องเย็บ เสร็จแล้ว 
ทานอาหารว่าง หลงัจากน้ันกไ็ปท�าการบ้าน ส�าหรบั 
คนที่เรียนกศน. ก็ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 
คือตารางเวลาของเราเป็นลักษณะอย่างน้ี แต่
ส�าหรับที่พะเยา พอทานอาหารว่างตอน 4 โมง 
แล้ว พอ 5 โมงเขาก็จะลงท�าการเกษตร เพราะ
ที่พะเยา เรามีพื้นที่ท�าการเกษตรได้ แต่ส�าหรับ
ที่น่ีพอทานอาหารว่างเสร็จแล้ว 5 โมงเราก็ให ้
เขาออกก�าลังกาย ผ่อนคลาย ประมาณ 30 นาที  
เราให้ทุกคนเข้ากิจกรรมเหมือนกัน เพราะ 
ไม่อย่างน้ันเขาก็จะน่ังอยู่อย่างน้ันทั้งวัน พอ 
ออกก�าลังประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จ ก็ไปอาบน�้า 
คือเขาก็จะแบ่งๆ กันไปอาบ เพราะเราก็มีเด็ก
เยอะ ห้องน�้าเรามีจ�านวนจ�ากัด ก็แบ่งๆ กันไป
อาบน�้า เด็กเขาจะแบ่งเวลากันเองเป็น แต่ทาง
พะเยากจ็ะหนักหน่อย เขาจะท�างานจนถงึ 6 โมง 
พอ 6 โมงก็ทานข้าวเย็นพร้อมกัน

แสดงว่า มีเชียงใหม่ พะเยา และล�าพูน

ที่ล�าพูน เราไม่มีเด็ก แต่เราจะท�างานกับ
กลุ่มแม่บ้าน เรามีเด็กอยู่ 2 ที่ คือ ที่เชียงใหม่ 
กับพะเยา

หลังจากนั้น

เรามีมิสซา เวลา 19.30 น. ทุกวัน โดย
คุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา ถ้าเป็น 
สมยัก่อนพวกเราต้องแบ่งเป็น 2 กลุม่ กลุม่หน่ึง 
ต้องไปเข้ามสิซาทีว่ดัสวนเจ็ดริน กบัอกีกลุม่หน่ึง
ไปวัดพระหฤทัย ตอนนี้มีคุณพ่อมาท�าให้เราไม่
ต้องไปข้างนอก แต่ก็มีบ้างส�าหรับวันอาทิตย์
บางคร้ังพวกเราก็ออกไปกัน ถ้ามีมิสซาที่บ้าน
เราก็ดีมาก เพราะพวกเรามีอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็น
เด็ก “กลุ่มเด็กท�างาน” 1. กลุ่มห้องเย็บ 2. กลุ่ม
นักเรียน-นักศึกษา และ 3. กลุ่มเด็กท�างาน 
กลุ่มเด็กท�างานคือเด็กที่เคยท�างานที่ห้องเย็บ 
มาก่อน เขาเป็นศิษย์เก่าของเรา เด็กกลุ่มนี้อยู่ 
กบัเรา 2 ปี แล้วเขากอ็อกไปท�างาน แต่ว่าบางคน 
ยังไม่มีเงิน ไม่มีค ่าใช้จ ่ายพอ หรือยังไม ่
เข้มแข็งพอ เราก็มีตึกนี้ให้เขาพักอยู่ก่อน เราก็
รองรับเขา แต่เขาจะออกไปท�างาน หาเลีย้งตนเอง  
รับผิดชอบตัวเอง 

คือกลุ่มนี้ยังใหม่อยู่ เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆ

บางคนก็อยู่กับเราแค่ 2-3 ปี แต่จริงๆ 
เขาจะอยู่กับเรากี่ปีก็ได้ จนกว่าเขาพร้อมที่จะ 
ออกไปอยู ่ข้างนอก หรือไปเช่าหออยู ่เองได้ 
แต่เราจะคุยกันก่อน มีบางคนที่กลับไปบ้าน 
ของเขาเลยก็มี แต่ที่สุดแล้ว ต้องมีพ่อแม่ มี
ผู้ใหญ่ หรือมีผู้ปกครอง มาเซ็นรับทราบกัน
ก่อน ทางเชียงใหม่มีเยาวชนหญิงที่อยู่กับเรา 
170 คน และอยู่ที่พะเยา ตอนน้ีมี 15 คน  
ซึ่งจ�านวนตัวเลขจะขึ้นๆ ลงๆ ยังไม่แน่นอน 
เพราะโครงการของเราจะสอดคล้องกัน คือ 
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บางคนจะอยู่ที่พะเยา 1 ปี แล้วมาอยู่กับเรา 
ที่เชียงใหม่นี้ อีก 1 ปี ลักษณะเช่นนี้ก็มี 

บ้านของเราตอนน้ีเราเปิดเป็นที่พักด้วย 
เพราะอย่างกรณี มีการเจ็บป่วย แล้วมีญาต ิ
พี่น้องของเขาลงมาส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาล แล้ว
เขาไม่มีที่พัก ก็เปิดให้เขามาพักได้ เมื่อก่อนเรา
จะเปิดให้เฉพาะผู้หญิงกับเด็ก เพราะบางทีบาง
กรณเีขาต้องไปหาหมอบ่อยๆ ด้วย แต่ตอนน้ีเรา
ยอมเปิดให้ผู้ชายเข้ามาพกัได้ เพราะเหน็แล้วเรา
ก็สงสาร เพราะบางครั้ง มีกรณีที่เป็นผู้ชายที่มา
รับการรักษา และต้องฉายแสงด้วย เขาต้องอยู่
นานๆ เราก็เลยจัดห้องเล็กๆ ให้เขา หรืออย่าง
กรณีสามี-ภรรยา แล้วภรรยาไม่สบาย แล้วสามี
พามา เขาก็ไม่รู้จะไปพักกันที่ไหน เราก็ช่วยเขา 
จัดอาหารให้เขาด้วย 

ถ้าเราจะบอกว่าจุดประสงค์ของบ้านมารีนาคือ

อะไร?

จุดประสงค ์ของบ ้านมารีนา ไม ่ใช ่ 
จุดประสงค์ของคณะ 

1. เพื่อให้เยาวสตรีที่มีฐานะยากจน ได้มี
โอกาสฝึกอบรมงานด้านเย็บผ้า เย็บปักถักร้อย 
แล้วก็สามารถน�าไปประกอบอาชีพที่เหมาะสม
กับฐานะของสตรี 

2. เพื่อให้เยาวสตรีมีความกระตือรือร้น 
ในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยูข่องครอบครัว
ให้เป็นไปในสภาพที่ดีกว่าเดิม 

3. เพื่อให้เยาวสตรีได้รู้จักตัวเอง ให้เป็น
ผู้ที่มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และช่วยเหลือ 
ตนเองได้ เพื่อจะบ�าเพ็ญประโยชน์ให ้แก ่
ครอบครัว และสังคมมากขึ้น

4. เพื่อให้มีโอกาสในการฝึกฝนตนเอง
ในการอยู ่ร ่วมกันเป็นหมู ่คณะ ในด้านการ 
รับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน และการใช้เวลา 
ให้เกิดประโยชน์

เดก็ของเรากจ็ะเรียนกศน. และฝึกตดัเยบ็
ควบคู่กันไปด้วย และก็มีหลายคนที่สนใจที่จะ
เรียนต่อมสธ. ด้วย 

หลักใหญ่ๆ ง่ายๆ ก็คือ ช่วยเหลือเด็กยากจน 

คล้ายๆ กับว่าช่วยในมิติต่างๆ มีการศึกษา 

สิ่งที่เราเน้น ถ้าหากเขาเรียนเย็บผ้าจริงๆ 
ก็ใช้เวลาเพียง 1 ปี ก็พอ แต่ที่เราให้เวลา 2 
ปี ก็เพื่อที่จะได้อบรม ในด้านของคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านศาสนา ค�าสอน การอยู่กันแบบ
เป็นกลุ่ม การมีน�า้ใจ การช่วยเหลือสังคม เมื่อ
กลับบ้าน หรือกลับเข้าไปในหมู่บ้าน เขาก็จะ
สามารถช่วยครอบครัว และชาวบ้านของตัวเอง
ได้ 

เอาทุนในการด�าเนินงานมาจากที่ไหน?

คุณพ่อคะ อันนี้เป็นปัญหาค่ะ เด็กที่อยู่ 
ห้องเย็บ อยู่ฟรี กินฟรี ค่าห้องเย็บไม่เก็บ
อะไร แต่ว่าจะต้องช่วยเหลือในเร่ืองเสื้อผ้า 
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ส่วนตวั อปุกรณ์ของใช้ส่วนตวั และอปุกรณ์ของใช้
เครื่องใช้ที่ห้องเย็บ สมมุติว่า ผ้าที่เราฝึกตัดเย็บ
เสร็จแล้วก็ซื้อต่อในราคาถูกๆ อะไรประมาณน้ี  
ช่วยตรงน้ีได้ไหม หรือว่าเอากลับไปบ้านให้แม่ 
เฉลีย่แล้วค่าใช้จ่ายเทอมหน่ึงไม่เกนิ 2,000 บาท 
เรียกว่าถูกมากๆ ประหยัดมากๆ หรืออย่าง 
บางคนถ้ามาแล้วไม่มเีงิน เรากใ็ห้เขาขอยมืค่ารถ 
มาก่อนนะ แล้วก็ค่อยมาคืนซิสเตอร์ เรา
พยายามไม่อยากใช้ค�าว่าเป็นการได้ฟรีๆ แต่เรา
จะฝึกความรับผิดชอบ รู้จักคุณค่าของเงิน รู้จัก 
ใช้จ่ายเป็น เราก็จะมีซิสเตอร์ที่อยู่ห้องเย็บ เขา
จะมีสมุดบัญชี บันทึกค่าใช้จ่ายของเด็กไว้ 
เขาจดค่าใช้จ่าย เบิกจ่ายอะไรเท่าไรลงบัญชี 
ถ้าไม่มีก็ติดหนี้ซิสเตอร์ไว้ มีเมื่อไรก็กลับมาจ่าย  
หรืออย่างปิดเทอมเขากลับไปช่วยพ่อแม่ท�างาน  
หรือมีเงินเม่ือไรก็มาจ่ายซิสเตอร์ในเทอมหน้า
ได้ แต่ห้ามโทรศัพท์ขอเงินจากพ่อแม่ขณะที่
เรียนอยู่ อันน้ีซิสเตอร์ไม่สนับสนุน แต่เมื่อ 
กลับบ้านแล้วค่อยมาคุยกัน หรือถ้าไม่มีเงินอีก 
ก็อยู่กับเราไปจนถึงปีที่ 2 พอออกไปท�างานแล้ว 
มีรายได้แล้วก็ค่อยเอามาจ่ายคืนซิสเตอร์ ค่อยๆ 
ทยอยจ่าย เราอยากจะให้เด็กได้รู้จักคุณค่าของ
เงิน เราไม่อยากให้คิดว่าต้องได้อะไรฟรีๆ ทุก
อย่าง แต่กมี็บางคนทีเ่ขาไม่มจีริงๆ เขาอยูก่บัเรา 
2 ปี มีค่ารักษาพยาบาลด้วย รวมแล้วเยอะมาก 
แต่เราก็ต้องช่วยเหลือเขาไป เราไม่อยากให้เขา
เจ็บป่วยหรือมีโรค เราให้เขากินเต็มที่ มีความ

สะอาดทุกอย่าง ให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
ดูแลให้เขาเรียนได้ ฝึกทักษะได้ และต้องจ�าได้ 
อันนี้ซิสเตอร์เน้น และซิสเตอร์จะต้องรู้ถึงสภาพ
ของครอบครัวของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร เพราะ
ฉะน้ันปิดเทอมทุกเทอม ซิสเตอร์ต้องเข้าไปใน
หมูบ้่าน ไปดสูภาพครอบครัวว่าเป็นอย่างไร และ
ถอืโอกาสไปเยีย่มศิษย์เก่า เราตดิตามผล ไปคุย 
ไปดู ไปพบพ่อแม่ของเขาอะไรต่างๆ คือเราจะ
พยายามไปเยี่ยมทุกๆ ครอบครัว อย่างเดือน
มีนาคม ซิสเตอร์ของเราจะลงไปเยี่ยมที่แม่แจ่ม 
เราจะไปเยี่ยมที่น่ันเพราะมีเด็กสมัครมา เพื่อที่
จะได้รู้จักสภาพครอบครัวของเขาก่อน แม้แต่
ศิษย์เก่าที่จบจากบ้านเราไปแล้ว เราก็ติดตามไป
เยี่ยมเยือน 

แล้วผลงานที่ออกมาเยอะแยะ เราเอาไปไหน?

ผลงานของเด็กๆ จากห้องเย็บ เราไม่ได้
ขาย มันเป็นงานฝึก เด็กคนหนึ่งฝึกเย็บปก ใช้
เวลาช่วงเช้าหลายอาทิตย์ ตอนเช้าเขาต้องเรียน
แพทเทิ่น เสร็จแล้วก็เย็บตัวอย่าง อย่างการเย็บ
ปก 2-3 อนั เอามาดูก่อนเป็นอย่างไร ผ่านไหม? 
ถ้าผ่านแล้ว พอตอนบ่ายก็จะให้เย็บเข้ากับตัว
เสื้อ กระดุม แซ็ก การเย็บติดกับเสื้อ เย็บขอบ
เสื้อ เย็บซิป ทุกอย่างจะต้องมีการฝึกกันก่อน 
เมื่อเด็กเย็บเสร็จแล้ว เขาก็เอาไว้ใส่เอง บางคน
ก็เอากลับบ้าน 
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แต่ว่าไม่ได้ขาย

เราไม่ได้เย็บขาย จริงๆ เคยมีคนมาจ้าง
เย็บ แต่เราเย็บไม่ทัน เพราะเราต้องการมีเวลา
ในการสอนพวกเขามากกว่า แต่ว่าเสื้อผ้าที่เด็ก
เยบ็เองน้ัน หลายคนกเ็อาไว้ใช้เอง หรือบางคนก็
เอาไปให้พ่อ ให้แม่ ให้พีน้่องของเขาใส่กนั อย่าง
กางเกง หรือกระโปรงเขาก็เอาไว้ใส่เอง 

พวกเราท�างานกันอย่างเงียบๆ อย่างน้ี
มา 50 ปี แต่ว่าสิ่งที่ส�าคัญที่พวกเราปรับเปลี่ยน
ให้ทันกับสถานการณ์ตลอด จากเมื่อก่อนน้ัน 
ไม่มีกศน. เราก็เห็นว่าเด็กมีความจ�าเป็นในเรื่อง
ของการศึกษา เราจึงต้องปรับเปลี่ยนและน�า
เอาการศึกษาเข้ามาควบคู่ไปกับการสอนตัดเย็บ 
เพือ่ทีเ่ขาจะได้มีทัง้อาชพี และมคีวามรู้ หรืออย่าง
น้อยทีส่ดุกมี็ความรู้พืน้ฐาน เราจะพยายามให้เขา
ได้จบ ม.6 คือเม่ือเขาจบ ม.6 แล้ว เขากส็ามารถ
ที่จะไปเรียนต่อในระดับต่างๆ ได้ หรือจะเข้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือจะเรียนมสธ. ก็ได้ 
เรามีเด็กที่เรียนมสธ. จบกันหลายคนแล้ว เรามี 
ศิษย์เก่าหลายที่เขาเมื่อเย็บจนหารายได้แล้ว เขา
ก็มักจะไปเรียนต่อกันทั้งน้ัน คือมีอาชีพเสริม 
แล้วเขาก็จะเรียนมสธ. ไปด้วย มอีย่างน้ีหลายคน 

ท�าไมเราถึงเลือกสอนเด็กเรื่องงานเย็บ?

เพราะว่า เราเป็นผู้หญิง และความเป็น 
ผู้หญงิ เราจ�าเป็นต้องมีทกัษะในจุดน้ี อนัดบัหน่ึง 
ก็คือในครอบครัวก่อน มันเป็นงานที่บริสุทธิ์ 
และมันเป็นงานที่เขาต้องใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
และเร่ิมก็คือเขาจะใช้ในครอบครัวของตัวเอง 

เขาก็สามารถหารายได้เข้าครอบครัวได้ เรามี
ศิษย์เก่าที่เขากลับมาเยี่ยมเรา เขาก็มีครอบครัว 
และเขาก็ใช้ความสามารถในการตัดเย็บเสื้อผ้า 
เป็นการช่วยสามีหารายได้เข้าครอบครัว 

แสดงว่า บ้านหลังนี้ ไม่ได้ต้องการให้เขา

ผลิตผลงานเพื่อบ้านของเรา แต่เราต้องการ 

ที่จะให้เขาเรียนรู้เพื่อจะสร้างงาน สร้างอาชีพ 

เพื่อตัวเขาและครอบครัว ใช่ไหม?

มคีนบอกเราหลายคร้ัง ให้จัดตัง้เป็นศนูย์
เย็บ แต่คิดว่า ไม่ และยังไม่ถึงเวลา คือเมื่อไรที่
ตอนน้ียงัมคีนท�าบญุช่วยเรา และกเ็รายงัสามารถ
ที่จะให้รุ่นน้องๆ ได้มาเรียนฟรี กินฟรี และเขา
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยที่เราไม่ได้เก็บ
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ค่าบ�ารุงเลย แม้แต่นิดเดียว ไม่มีเลยทุกอย่าง 
แต่เมื่อไรถ้าเราไม่สามารถ หรือเราติดต่อขอรับ
ทุนช่วยเหลือจากต่างประเทศไม่ได้ “เรากลัว
ไหม” และซิสเตอร์ทุกคนก็บอกว่า เราไม่กลัว 
เราก็มาคุยกัน เรามีอาชีพ เรามีทักษะ เรามีเด็ก
อยู ่เพราะฉะน้ัน เราจะมีร้านอะไรกไ็ด้ แต่เราไม่
อยากท�าอย่างนั้น เพื่อที่จะเอาเงินเข้า ๆ ตราบ
ใดทีเ่รายงัอยู ่เรากจ็ะท�าอย่างน้ี เราไม่กลวัจริงๆ 
เพราะเราก็ได้เห็นตัวอย่างของศิษย์เก่าของเรา 
เขาก็เอาอาชีพตรงน้ี แล้วเขาก็ท�า เขาสามารถ
ส่งลูกของเขาเรียนจนจบเป็นหมอก็มี เรามีศิษย์
เก่าที่เขาอยู่รอบๆ เรา อย่างเม่ือวันก่อนพวก
เขาก็มาประชุมกัน เพื่อที่จะเตรียมฉลอง 50 ปี
บ้านของเรา 

จะมีงานเมื่อไหร่ครับ?

วันที ่12 ธนัวาคม ค่ะ และเรากค็ดิว่า เรา
จะจัดกันแบบเรียบง่าย พวกเราคงไม่ท�าหนังสือ
รวบรวมเป็นเล่มเพื่อฉลอง 50 ปี เราท�าไม่ได้ 
เราฉลองท�ากันแบบง่ายๆ และเราก็มีการฉลอง
วันคืนสู่เหย้า ซึ่งเราจะท�ากันทุกๆ 5 ปี เราจะมี
ศิษย์เก่า มีลูกๆ หลานๆ มีพวกสามีของเขา ก็
จะมาร่วมงานกันเต็มบ้าน เราก็ช่วยกัน แต่พวก
เขาก็จะมาช่วยจัดเป็นซุ้มอาหารต่างๆ มีเต็มไป
หมด เมื่อสมัยพระคุณเจ้าลากอสต์ ก็เห็นว่ามี
เด็กหญิงหลายๆ คนเริ่มออกจากหมู่บ้าน เขาไป
หางานท�า เขาไม่มีความรู้ ไม่มีการศึกษา และ
ไม่รู้จักสังคม พระคุณเจ้าเห็นว่า พวกเขาล�าบาก 
ฉะนั้นพวกเราเมื่อเข้ามาท�างานตรงนี้ ก็เพื่อที่จะ

ให้เด็กหญิงเหล่านี้ สามารถช่วยตัวเอง มีอาชีพ 
และมีความรู้ด้วย และอกีอย่างหน่ึง จะมคีนจาก
ในเมือง มาตามหมู่บ้าน ไปหาเด็กหญิงเด็กสาว
เพือ่เอาไปเป็นพีเ่ลีย้งเดก็ตามบ้าน เอาไปเป็นคน
รับใช้เพื่อให้ท�างานบ้านให้เขา และเขาก็มาถาม
ทางเราได้ด้วย แต่ทางเราก็จะให้เขาท�าหนังสือ 
มีหลักฐาน มีการเซ็นสัญญาด้วย แต่เด๋ียวน้ีก็
มีน้อยลงแล้ว

ซสิเตอร์บ้านน้ี ไม่เคยทิง้ให้เดก็อยูก่นัเอง 
ไม่ว่าเราจะไปไหน มีธุระอะไรพวกเราไปทั่ว แต่
ต้องมีคนอยู่บ้าน เรามีกันที่เชียงใหม่ 4 คน 
พะเยา 3 คน และล�าพูน 2 คน และเราก็มี
แอสปิรันต์ 1 คน เรามีกันอยู่แค่น้ี แต่เวลา 
ปิดเทอม เราก็จะไปช่วยงานกับคณะเบธาราม 
ไปที่บ้านแม่แตง ไปค่ายต่างๆ พวกเราแทบจะ
ไม่ได้กลับบ้านกันเลย 

กระแสเรียกของคณะ เป็นอย่างไรบ้างเวลานี้?

กระแสเรียกพอมี เรามีกลุ ่มฆราวาส 
แพร่ธรรม 2 กลุม่ กลุม่หน่ึงทีอ่ยูข้่างในน้ี ทกุเดือน 
ต้องมาร่วมกันสวดภาวนา เพื่อกระแสเรียก 
พระสงฆ์ นักบวช และมาร่วมศึกษาพระคัมภร์ี แต่
พวกเขาจะต้องมจิีตตารมณ์เหมอืนอย่างของพวก
ซิสเตอร์คือ สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลืออะไร
ต่างๆ ในด้านนี้ และท�างาน และเวลาซิสเตอร์ 
ไปสอนค�าสอน เขาก็ต้องท�างานทุกวัน มีงาน
ฉลองที่ไหนเราก็ไปกัน ชวนกันไป ไปช่วยสร้าง
บ้านบนดอย เราก็ไป บางทีกลุ่มน้ี เขาก็เก่ง
ในเร่ืองการแสดงละครวันคริสต์มาส มีคนมา
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เชิญพวกเขาไปแสดงตามวัดด้วย อย่างเช่น ที่
แม่ลาน้อย ที่ล�าพูน และบ้านเราก็มีกลุ่มคณะ
ท�างาน กลุ่มนี้จะไปช่วยขายของที่สหกรณ์ กลุ่ม
ของเขากจ็ะมาน่ังขายของ เป็นของทีจ่�าเป็นเลก็ๆ 
น้อยๆ เป็นรายได้เล็กๆ น้อยๆ จากพวกเรา เรา
ซื้อกันเอง เพื่อเราจะเอารายได้ไปจัดกิจกรรม 
เช่น วนัแม่ หรือวนัส�าคญัๆ ต่างๆ มกีารตัง้กล่อง 
คือเราต้องการให้กลุ่มนี้เขามีส่วนร่วม

เปิดบ้านจะ 50 ปีแล้ว คิดว่าประสบความส�าเร็จ 

ไหม?

มากๆ พวกซิสเตอร์เห็นศิษย์เก่าพวก 
รุ่นพี่ๆ แล้ว เรามีความสุขมาก ๆ เขาบอกว่า 
ซิสเตอร์ไม่ได้ให้พวกเราเพียงแค่น้ัน แต่มัน 
มีอะไรมากกว่าน้ัน ตัวซิสเตอร์เองมาอยู ่ที่น่ี 
ตั้งแต่อายุได้ 15 ปี แล้วอยู่มาได้เกือบ 30 ปี 
กว่าปีแล้ว 

บ้านพรสวรรค์

ตะวันใกล้พลบแล้ว เด็กน้อยยังวิ่งซุกซน 
คร้ังหน่ึงเราเคยพบเด็กน่ารักคนหน่ึงในกลุม่น้ีเขา
ชื่อศาลพระภูมิ รอบนี้เราบุกถึงบ้าน พูดคุยกับ
อธิการผู้เป็นเหมือนแม่ของพวกเขา แต่ลูกเยอะ
หน่อยนะครับ

ในปี ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) คณะภคินี
รักกางเขนแห่งท่าแร่ จังหวดัสกลนคร ได้รับมอบ
กิจการบ้านพรสวรรค์ ต่อจากคณะแมร่ีโนลล์  
ซึง่มีโครงการย้ายไปท�างานทีป่ระเทศกมัพชูา ทาง
คณะรักกางเขนฯ จึงด�าเนินการจัดตั้งเป็นมูลนิธิ
พรสวรรค์ เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจน ยากไร้ 
ก�าพร้า ไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดแคลน ด้อยโอกาส 
และมีความเสีย่งทางด้านศลีธรรม ตามจิตตารมณ์ 
ของคณะ โดยมีพระสังฆราชปีแอร์ ลัมแบรต์ 
เดอ ลา ม็อต ผู้สถาปนาคณะ 

ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2007 และเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์ เป็นเวลา 7 มาแล้ว ปัจจุบัน
มีเด็กชาย และเด็กหญิงในความดูแล 45 คน 

คณะรักกางเขนแห่งท่าแร่ จ.สกลนคร 
ได้ส่งสมาชิกมาด�าเนินงานที่มูลนิธิพรสวรรค์ 
จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 2 ท่าน คือ ซิสเตอร์
พิรุณพร เดชาเลิศ และซิสเตอร์ศิริยาพร ผิวชัย 

วัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งมูลนิธิฯ เพื่อ 
1. อุปการะให้ที่พัก และทุนการศึกษา แก่เด็กที่
ขาดแคลน และด้อยโอกาส 2. พัฒนาส่งเสริม 
คุณค่าความเป ็นมนุษย์ โดยปฏิบัติธรรม 
ตามค�าสอนของศาสนาทีต่นนับถอื 3. สงเคราะห์
บคุคลผู้ไร้อาชพี ตามควรแก่กรณ ี4. ด�าเนินการ
เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กร 
การกุศลอื่นๆ เพื่องานสาธารณประโยชน์ 
5. ไม่ด�าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ 
ประการใด 

กลุ่มเป้าหมาย คือ 1.ช่วยเหลือเด็กกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ให้พ้นจากการเสี่ยงต่อความรุนแรง
ในครอบครัว 2.ช่วยเหลือเด็กก�าพร้า ยากจน 
ยากไร้ ด้อยโอกาส และขาดแคลน ในเขต
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และใกล้เคียง เพื่อ
ให้ได้รับโอกาสที่ดี ทางการศึกษา และปัจจัย 
พื้นฐานทางการด�ารงชีวิต 

ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน ช้ันอนุบาล 1 
จ�านวน 1 คน ชั้นอนุบาล 3 จ�านวน 1 คน 
ประถม 1 จ�านวน 3 คน ประถม 2 จ�านวน 
6 คน ประถม 3 จ�านวน 11 คน ประถม 4 
จ�านวน 6 คน ประถม 5 จ�านวน 8 คน ประถม 
6 จ�านวน 7 คน มัธยม 2 จ�านวน 1 คน มัธยม 
3 จ�านวน 1 คน ร่วมทั้งหมด 45 คน 

ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเรา แต่เป็นคณะแมรี่โนลล์ ที่มาจาก 

สหรัฐอเมริกา ที่เข้ามาท�า ทางคณะใหญ่ของเขา

ให้กลับไป และไปท�าที่ประเทศกัมพูชาแทน
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ปกติเราก็อยู ่ที่ท่าแร่ เราไม่ได้อยู ่เขต
สงัฆมณฑลเชยีงใหม่ แต่ว่าเราเคยมาช่วยทีส่ารภี 
เราท�างานดูแลเด็กชนเผ่าอย่างน้ี และช่วงน้ัน
เราก็กลับไปได้ 1 ปี แล้วที่นี่ที่ตรงนี้เขาหาคน 
ไม่ได้ คุณพ่อตาไปย์ บอกว่ามีคณะรักกางเขน 
ท่าแร่ฯ ที่ท�างานลักษณะน้ี คืองานสงเคราะห์ 
คุณพ่อก็อาสาที่จะไปพูดกับคณะของเรา เม่ือ
ไปพูดแล้ว เขาก็เลยยกบ้าน ยกที่ดิน คือยก
ทุกอย่างให้เราหมด เป็นของมูลนิธิรักกางเขนฯ 
แล้วเราก็มารับงานในปี 2007 

ซิสเตอร์ใช้เวลาดูงานนานไหม? ก่อนที่จะมา

ไม่นานค่ะ ไม่ถึงปี ช่วงนั้นก็ยังมีคนงาน
ของเขาที่เป็นชาวต่างชาติที่ยังท�าอยู่ ช่วงแรกๆ 
น้ันกไ็ม่ค่อยมเีด็กเท่าไร เพราะว่าเขาจะเลีย้งเดก็
ก่อนวัยเรียนมากกว่า เขาไม่ได้รับเด็กโต ช่วง 
ต่อจากน้ัน เราก็มาเปิดมูลนิธิฯ ตอนน้ันเด็ก 
ยังไม่เยอะ เราก็ไปยืมเด็กมาจากบ้านเวียงพิง 
แล้วเปิดมูลนิธิพรสวรรค์ พอมีเด็กในละแวก

น้ีเข้ามาสมัครกับเรามากขึ้น เราก็คืนเด็กบ้าน 
เวียงพิง แล้วเราก็รับของเรา ซึ่งเราเห็นว่ามีคน
อยากมาเยอะมาก แต่เราต้องคิดเพราะเรามี
ที่นอนที่พักจ�านวนจ�ากัด 

โดยจุดมุ่งหมายของบ้านนี้ เป็นอย่างไรครับ?

เรารับเด็กที่มาจากดอย เป็นเด็กก�าพร้า 
ยากจน หรือพวกทีพ่่อแม่ต้องไปท�างาน เด็กไม่มี
ใครดูแล หรือไม่รู้จะให้ไปเรียนที่ไหน แต่ก็ม ี
บางคนที่อายุมากแล้วก็มาเรียนก็มี

เด็กที่เรารับก็มีหลายประเภท 

มีเด็กก�าพร้า ยากจน ด้อยโอกาส ไม่มี
ที่เรียน รับตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ป.6 แต่ตอนนี้
มีอนุบาลอยู่ 2 คน ซึ่งจริงๆ เด็กคนนี้มีความ
จ�าเป็น เพราะอยู่กับยาย แล้วยายก็พาไปพา
มา บางครั้งพาไปขอทานบ้าง อะไรบ้าง พอทาง 
พลมารีย์และวนิเซนเดอปอลของทางเชยีงใหม่ไป
พบ ก็น�ามาฝากเรา เราจึงรับไว้
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ส่วนเด็กโต ชั้นมัธยม บางคนก็เป็นเด็ก
ในกลุ่มเสี่ยง เพราะว่าแม่ของเขามีสามีใหม่  
แล้วพ่อเลี้ยงก็ไม่ค่อยดี เราก็กลัวเลยน�าเด็กมา
อยู่กับเรา ปิดเทอมเราก็ไม่ให้กลับ เราจะส่งให้
เขาเรียนจบ เราหาที่ให้เขาเรียน จนโตแล้ว และ
ถ้าเราเหน็ว่าเขาปลอดภยัแล้ว เราจึงส่งเขากลบัไป 
และทางเราก็ได้ติดต่อและมีคนให้ทุน เมื่อเด็ก
เรียนจบแล้วเรากห็างานให้ท�าเลย หรือถ้าหากว่า
ไม่ปลอดภยั เรากจ็ะรับดแูลเขาต่อไป และอกีคน
หนึ่ง พ่อแม่ค้ายาเสพติด ติดคุก แต่พอแม่ออก
แล้วกต็ัง้ท้องมน้ีองอกีคน เขากอ็ยากให้เด็กทีอ่ยู่
กบัเรากลบัไปเลีย้งน้อง แต่เราคดิว่าไม่ปลอดภยั
ส�าหรับเขา เราอยากให้เขาได้เรียน

ซิสเตอร์ท�างานแบบนี้ ความสุขมันอยู่ตรงไหน?

ความสุข มันอยู่ที่เราเห็นเขามีความสุข 
เด็กๆ เขาก็ร่าเริง มีรอยยิ้ม มีความกล้า และ 
เก่งขึ้น ซิสเตอร์มาอยู่ที่น่ีเห็นเด็กท�าได้หลาย
อย่างจริงๆ ซิสเตอร์เคยอยู ่กับพวกเด็กหอ  
มีคนอื่นท�าให้หมด แต่เด็กที่นี่เขาท�าได้ทุกอย่าง 
กวาดบ้าน รดน�้าต้นไม้ กวาดถนน ตัวเล็กๆ  
กจั็ดรองเท้าให้เพือ่น ทกุคนต้องท�างาน เป็นการ
ฝึกความรับผิดชอบให้เด็ก ฝึกการดูแลตัวเอง 
เราให้เขาอาบน�า้เอง ซิสเตอร์ศิริยาพร ไปดูบ้าง
เป็นคร้ังคราว เช่น อาบน�้าสะอาดไหม ถ้าไม่
สะอาดก็ให้ไปอาบใหม่ เราฝึกเขาๆ ก็จะได้ท�า 
ดีขึ้น ก็ฝึกหลายอย่าง 

พอท�าเวรเสร็จ ประมาณ 06.30 น. เขา
ก็เริ่มทานข้าวเช้ากันแล้ว พอเขาท�าเวร ท�าความ
สะอาด เราก็สวด สวดท�าวัตร สวดร�าพึง พวก
พี่ๆ ก็ดูแลน้องๆ ฝึกให้เขามีความพากเพียรใน
การท�างาน ทานข้าวเสร็จก็เตรียมตัวไปโรงเรียน 
ประมาณ 07.30 น. ออกจากบ้านแล้ว โรงเรียน
ที่เขาไปเรียนห่างจากเราประมาณ 2 กิโลเมตร 

ซิสเตอร์มีวาระไหม?

มีวาระละ 3 ปี ตอนน้ีเพิ่งมาอยู่เป็น 
ปีแรก ซิสเตอร์ศิริยาพรมาอยู่ 2 ปีแล้ว ถ้า
ผู้ใหญ่เห็นว่าสมควรย้ายหรืออยู่ต่อก็สามารถ 
อยู่ได้อีก 1 วาระ 

การข้ามห้วยจากอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ  

มาท�างานที่นี่ ตรงนี้ซิสเตอร์มีความเห็น

อย่างไรครับ?

กด็นีะคะ เพราะว่าคริสตชนทีน่ี่เป็นชนเผ่า
นั้นเยอะ ก�าลังพลของเขามีน้อย ทางนี้เขาไม่มี
คณะนักบวชเยอะแยะที่จะมาท�านะ ช่วงแรกๆ 
ที่คณะแมรี่โนลล์ยกให้สังฆมณฑลก่อน แต่เขา
เปลี่ยนๆ กันมา คุณพ่อตาไปย์จึงบอกว่าเอา 
รักกางเขนท่าแร่ฯ มนัเป็นจิตตารมณ์ของคณะเขา
เลย คุณพ่อบอกว่าถ้าอย่างไรเดี๋ยวผมไปติดต่อ
ก็ได้ คุณพ่อรู้จักพวกเราเพราะเคยไปเทศน์ให้
พวกเราด้วย 

แล้วคุณพ่อก็ไปติดต่อ ซึ่งสมัยนั้นคุณแม่
สุนิตย์ ราชจ�าปี เป็นมหาธิการิณีเจ้าคณะ แล้ว
คุณแม่สุนิตย์ก็มาดู และท่านก็ชอบงานอย่างน้ี
อยู่แล้ว เพราะคุณแม่เคยท�างานลักษณะนี้ ท่าน
ส่งซิสเตอร์มาซึ่งสมัยแรกๆ ล�าบาก เพราะว่าเงิน
เราก็ไม่มี และเราต้องเลี้ยงดูคนงาน ทางคณะ 
จึงส่งเงินมาช่วย 

เป็นความยากล�าบากในช่วงต้นๆ แล้วตอนนี้

ลงตัวแล้วหรือยังครับ?

ตอนนี้ลงตัวแล้ว เราก็สามารถช่วยตัวเอง 
ได้ บ้านพรสวรรค์อยู่ได้จนถึงปัจจุบันก็โดย
อาศยัความช่วยเหลอืจากผู้มนี�า้ใจด ีและผู้ใจบญุ
ทุกท่าน 

ประสบการณ์การท�างานที่ประทับใจกับเด็กๆ

ประทบัใจความน่ารักของเขา อย่างเวลาที่
เขาเชือ่ม่ัน และมัน่ใจกบัซสิเตอร์ เราจะเหน็ว่าเขา
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จะท�าเต็มที่ อย่างเวลาซ้อมเพลง แม้ดึกๆ เขาก็
อยู่นะ และพวกเขาก็มีความอดทนสูง ซิสเตอร์
เคยเตอืนเขาว่า อย่านอนดกึนะ เดีย๋วจะง่วง หรือ
อย่างซ้อมร�า พวกเขากซ้็อมอยูน่ั่นแหละ พวกเขา
มีความอดทน พากเพียร 

มีกรณีไหนที่หนักๆ แต่มันก็ผ่านไปได้ แล้ว 

ซิสเตอร์รู้สึกประทับใจ มีไหมครับ?

ซิส เตอร ์ก็ยั ง ไม ่ ได ้ เจออะไรหนักๆ  
คือซิสเตอร์มาก็เห็นว่าเด็กๆ น่ารักอยู่แล้ว 

เด็กก�าพร้า หรือเด็กที่เป็นอย่างนี้ ดูเหมือน 

มีมากมายในสังคมไทย อยากจะฟังทัศนตติ 

จากซิสเตอร์ว่า การที่เราช่วยแบบนี้  

มันช่วยอย่างไรหรือมันมีการรณรงค์อะไร 

ที่จะท�าให้ช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ได้มากยิ่งขึ้น

ก็มีบางรายนะที่ซิสเตอร์เห็นว่า เวลาที่เขา
มาส่ง เขาก็มีรถมานะ แล้วท�าไมบอกว่ายากจน 
แต่แล้วเราก็มาทราบว่า เขามีความจ�าเป็น เขา
ค้าขาย ถ้าเขาไม่มีรถเขาก็ไม่สามารถเอาผลิตผล
ของเขาไปขายได้ ยังไงๆ เขาก็ต้องเก็บเงิน แล้ว
ถ้าลูกของเขามาอยู่กับเรา เขาไม่ต้องกังวลว่าลูก
ของเขาจะเปน็อย่างไร ถ้าลูกอยูก่บัเขา เขากต้็อง
ห่วงกังวล แล้วก็ไม่รู้ว่าลูกจะอยู่อย่างไร ถ้าเขา
ไปรับจ้าง แล้วลกูจะไปเรียนทีไ่หน เพราะบางคน 
เขาไม่มีบ้านที่เป็นหลักแหล่ง 

อยากให้ซิสเตอร์ช่วยฝากให้ท่านผู้อ่าน ได้ร่วม

รณรงค์ให้เกิดการช่วยเหลือ หรืออยากให้

มองเด็กเหล่านี้อย่างไรครับ?

อยากให้ทุกคนมองเห็นถึงความต้องการ
ของเด็ก เพราะหลายคนจะยากจนมาก อย่าง 
บางครั้งบางคราวเราเคยอยู่ในโรงเรียน เราเห็น 
เด็กที่กินทิ้งกินขว้าง ก็สงสาร ซิสเตอร์ก็โทร

ไปบอกว่าช่วยบอกเด็กๆ ด้วยให้รู้จักอดออม 
เพราะเราเห็นเด็กๆ ที่ยากจนมากๆ เขาไม่มี
อะไรจะกิน เขาไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ แต่เวลากลับ
ไปเราก็ห่อเสื้อผ้าเยอะแยะเราให้เขาไปด้วย 
อยากจะบอกว่าคนที่มีได้รู้จักให้ ถ้าเราให้แล้ว
เราจะเกิดความภูมิใจ เกิดความสุขในใจจาก
การให้น้ัน ซิสเตอร์มีญาติพี่น้องอยู่ที่ไหน ถ้า
เขามีพอ ซิสเตอร์ก็จะโทรไปบอกว่าท�าบุญให้
เด็กหน่อย เราต้องรู้จักแบ่งปัน แล้วเราจะมี 
ความสขุ เม่ือมคีวามสขุแล้วพระเจ้ากจ็ะประทาน
สิ่งดี ๆ ให้กับเรา

สังคมพาความเจริญ และสร้างคนทุกข์
เพิ่มขึ้น เศษเสี้ยวของผู้คนแม้ไม่มากที่เราน�า 
กลบัมาชบุชชูวีติ สร้างงาน สร้างอาชพี สร้างรายได้  
แต่เหนือไปกว่าน้ันคือคืนความเป็นมนุษย ์
คนหนึ่งให้กับเขา จะเป็นบ้านมารีนา หรือบ้าน
พรสวรรค์ และบ้านอีกหลาย ๆ แห่ง โลกก็
สอนเราว่า คนทุกข์จะอยู่กับเรา ไม่ใช่เพื่อให้เขา 
ทุกข์ต่อไป แต่เพื่อให้เราได้ส่งน�้าใจสู่กัน

วันเวลาพาการจากลาและทิ้งความทรงจ�า 
ไว้ให้ ขอบคณุคณุพ่อบญุเลศิ สร้างกศุลในพสธุา  
และอกีหลายๆ ท่านทีท่�าให้เราได้พบเร่ืองราวด ีๆ   
คนต้นเร่ืองทกุท่าน น้อง ๆ  เยาวชนอกี 3 ท่านทีม่า 
ร่วมเดินทางไปกับเราจากโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอบคุณ
ผู ้ประสานงาน ผู ้ถอดเทป ผู ้บันทึกภาพ  
ผู้พบเห็นระหว่างทางและให้ค�าแนะน�า ขอบคุณ
พระที่ท�าให้การเดินทางมาเชียงใหม่ ไม่เคยเก่า
เลย และท�าให้เรายิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นว่าสังฆมณฑล
เชียงใหม่เป็นดินแดนแห่งงานแพร่ธรรมที่มีชีวิต
ชีวาเสมอ 
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

รัก
ค�าว่า “รัก” น้ี ในคริสตศาสนาถือว่ามี

ความหมายที่สุด เพราะบอกบ่งถึงสภาวะพระ
บคุคลของพระเจ้า และพระบญัญตัขิองพระองค์
ที่ทรงประสงค์ให้คริสตชนทุกคนถือปฏิบัติ เพื่อ
ความรอดอนัเป็นเป้าหมายสงูสดุตามวถิคีริสต์ใน
โลกนี้และชีวิตจิตวิญญาณในโลกหน้า

ความรักอาจแสดงออกได้ด้วยความรู้สึก 
ทศันคตแิละค่านิยม หรือไม่ก็ด้วยความประพฤติ 
กจิกรรมทีจั่ดข้ึนและการงานในบทบาทหน้าทีรั่บ
ผิดชอบประจ�าตามความเชื่อศรัทธาในฐานะ 
คริสตชน ทั้งโดยลักษณะนามธรรมที่ไม่ปรากฏ
แก่ตาและรูปธรรมที่ปรากฏแก่ตา ล้วนต้อง
ด�าเนินควบคู่กันไป เพราะต่างต้องยืนยันถึงกัน

พระเจ้าทรงเป็นองค์ความรัก (1 ยน 4:8, 16)  
สภาวะพระบุคคลของพระองค์จึงเป ็นหน่ึง
เดียวกันใน สามพระบุคคลที่สะท้อนออกมา 
ในจิตตารมณ์ความรัก และแสดงออกตาม 
พระบญัญตัทิัง้ 10 ประการ (เทยีบ อพย 20:1..., 
ฉธบ 4:13) ที่สรุปลงใน 2 ประการที่ส�าคัญคู่
ขนานกันคือรักพระเจ้าสูงสุดและรักเพื่อมนุษย์
ดุจตน (เทียบ มธ 22:37-40) แล้วลงตัวทุก
อย่างในประการเดียว คือในพระบัญญัติใหม่
ของพระเยซูเจ้า ซึ่งบอกให้เรารักกันเหมือนดังที่

พระเยซูเจ้ารักเรา (เทียบ ยน 13:34-35) ทั้งนี้ 
เราจะสังเกตได้ว่าต้นธาร ต้นแบบและต้นตอ 
ก่อความบันดาลใจน้ันมาจากพระเจ ้าองค ์
ความรัก ในลักษณะการสร้างของพระบิดา  
การอวตารไถ ่บาปมนุษย์ของพระบุตรและ 
การดลใจไขแสดงของพระจิต

ดงัน้ัน คุณภาพและอานุภาพแห่งความรัก 
ดังกล่าว จึงไม่ใช่อยู ่ในระดับสัญชาตญาณ 
(Instinct) หรือสติปัญญา(Intellect) แต่เป็น 
ระดับสภาวะจิตของพระเจ ้าที่ทรงเสียสละ
สร้างสรรค์ เพือ่สนัตถิาวรและนิรันดรในพระเจ้า
หนึ่งเดียวและสามพระบุคคล (Triune God) 
ผู้ทรงเป็นต้นธารระหว่างทางและปลายทางของ
ชวีติมนุษย์เราบนโลกน้ี เพือ่เตรียมทางสูโ่ลกหน้า

น่ีคือคุณค่าและความหมายของชีวิต
ประจ�าวนัในการไปวดัไปวาและการปฏิบตัศิาสนา
ในชีวิตประจ�าวันของเรา กล่าวคืออย่างน้อย
ที่สุด 1 วันอาทิตย์ต่อสัปดาห์และ 1 ชั่วโมง 
ที่จะต้องมีส่วนร่วมในพิธีกรรมศักด์ิสิทธิ์ เพื่อ 
เราจะได้รับพระวาจาและศีลศักด์ิสิทธิ์น�าไป
ด�าเนินชีวิตและหล่อเลี้ยงจิตใจทั้งโดยส่วนตัว 
พร้อมกับครอบครัว ชุมชนและสังคมรอบข้างที่
เราอาศัยอยู่ 
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บนพื้นฐานของความเชื่อศรัทธาที่ว่าเรา
เป็นบตุรของพระเจ้าและพีน้่องกนัน้ัน เราจ�าเป็น
ต้องมุ่งม่ันร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อบรรลุถึงความ
รอดนิรันดร์ในสวรรค์ด้วยกนัอย่างไม่ต้องสงสยั 
เพราะชีวิตแห่งความรักเยี่ยงคริสตชนเรียกร้อง
การอุทิศตนให้แก่กันและเพื่อพระเจ้าในกันและ
กนั (1 ยน 4:11-13) น่ีคือวิถชีวีติ คริสตชนทีไ่ด้
คุณภาพมาตรฐาน การปฏิบัติเช่นนี้แหละจะเป็น
เคร่ืองประกันรับรองถึงความรอดที่ยั่งยืนถาวร
บนโลกนี้และตลอดนิรันดรในโลกหน้า

ทัง้น้ี เพราะเราเชือ่ในพระเจ้าองค์ความรัก
และเรากด็�าเนินวถิชีวีติความเชือ่น้ีโดยการปฏิบตัิ
ตามพระบัญญัติแห่งความรัก และตามต้นแบบ
ความรักของพระคริสตเจ้าผู้ทรงมอบชีวิตของ
พระองค์ให้แก่เรา และทรงต้องการให้เรามอบ
ชีวิตของเราแก่กันด้วย 

การประพฤติปฏิบัติความรักประเภทน้ี
แหละที่ท�าให้พระเจ้ามาประทับอยู่ในตัวเราและ
ท่ามกลางเราได้อย่างมั่นใจและอบอุ่นใจ อีกทั้ง
ดึงดูดผู้ที่พบปะเกี่ยวข้องจะได้รู้สึกประทับใจ
เช่นกัน. 

คุณภาพและอานุภาพแห่งความรักดังกล่าว  

จึงไม่ใช่อยู่ในระดับสัญชาตญาณ (Instinct) 

หรือสติปัญญา(Intellect) แต่เป็นระดับสภาวะ

จิตของพระเจ้าที่ทรงเสียสละสร้างสรรค์ เพื่อ

สันติถาวรและนิรันดรในพระเจ้าหน่ึงเดียวและ

สามพระบุคคล
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วันละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล 

ลก 2:4-7

...โยเซฟออกเดินทางจากเมืองนาซาเร็ธในแคว้นกาลิลีไปยังเมืองของกษัตริย์ดาวิดชื่อ 

เบธเลเฮมในแคว้นยเูดยี เพราะโยโซฟสบืเชือ้สายมาจากราชวงศ์กษัตริย์ดาวดิ ท่านไปลงทะเบยีน

พร้อมกับพระนางมารีย์ ซึ่งก�าลังทรงพระครรภ์ ขณะที่อยู่ที่นั่น ก็ถึงก�าหนดเวลาที่พระนางมารีย์

จะมีพระประสูติกาล พระนางประสูติพระโอรสองค์แรก ทรงใช้ผ้าพันพระวรกายพระกุมารน้ัน  

แล้วทรงวางไว้ในรางหญ้า เนื่องจากไม่มีที่ในห้องพักแรมเลย 

ในโรงเรียนอนุบาลแห่งหน่ึง คุณครูเตรียม
การแสดงละครเหตุการณ์วันพระคริสตสมภพ ได้
มอบหมายตัวละครแก่เด็กนักเรียน เด็กชายคนน้ี 
เป็นนักบุญโยเซฟ เด็กหญิงคนนั้นเป็นแม่พระ อีก
กลุ ่มเป็นเด็กเลี้ยงแกะ เด็กชายอีกสามคนเป็น 
พญาสามองค์ และตัวละครอื่นๆ จนครบ แต่มี
เด็กหญิงเล็กๆ อีกคนไม่ได้รับมอบบทตัวละคร 
เพราะตัวเล็กที่สุดในห้อง เด็กหญิงคนน้ีจึงยกมือ
บอกครูว่า ตัวเธอต้องการแสดงละครด้วย คุณครู
คิดว่าจะให้บทอะไรดี พอดีจ�าได้ว่าเด็กคนน้ีชื่อ 
เด็กหญิงดารา จึงมอบให้เป็นคนชู “ดวงดาว”  
(ที่ท�าด้วยโฟม) ก็แล้วกัน

พอถึงตอนแสดงละคร หน้าที่ของเด็กหญิง 
ดารา มีเพียงแค่สามตอน คือ ตอนที่องค์พระเยซู
ทรงบงัเกิดในถ�า้ เดก็หญงิดารา ก็ชูดวงดาวเหนือถ�า้ 
ตอนที่สองก็คือ ตอนเดินชูดาวไปยังกลุ่มคนเลี้ยง
แกะ น�าเขามาพบพระกุมารเยซูในถ�า้ ตอนที่สามก็
คือ ตอนน�าพญาสามองค์มาพบพระกุมาร

ละครจบลงด้วยดี พ่อแม่ก็พาเด็กหญิงดารา 
กลับบ้าน แต่เด็กหญิงดารา ยังคงแสดงท่าทาง 
ตืน่เต้น ชืน่ชม กับบทของตวัเอง พ่อแม่จึงถามลกูสาว
ของตนว่าเกิดอะไรขึ้น เด็กหญิงดารา ตอบว่าดีใจ 
ที่ได้แสดงบทที่ส�าคัญที่สุด

ข้อร�าพึงจากพระวรสาร
พ่อแม่อมยิ้มข�าในค�าพูดของลูกสาวของตน  

ทั้งๆ ที่รู้ว่าบทละครของลูกสาวไม่มีแม้แต่ค�าพูด
สักค�าเดียว แล้วจะถือว่าเป็นบทส�าคัญที่สุดได้
อย่างไร.... พ่อแม่จึงถามต่อว่า “ท�าไมลูกจึงคิดว่า 
การชดูวงดาวเป็นบทส�าคญัทีส่ดุ?” และต้องตกตะลงึ 
กบัค�าตอบทีไ่ด้รับจากลกูสาวตวัเลก็ๆ ว่า “ส�าคัญทีส่ดุ  
เพราะถ้าไม่มีดวงดาวน�าทางน้ีแล้ว จะไม่มีใครได้
พบพระกุมารเยซูเลย”

ข้อคิด : - ตัวฉันเป็น “ดวงดาว” น�าเพื่อน
ไปพบพระเยซูหรือไม่

หรือว่า “ดาว” ของฉันดับแสง ไม่มีแสงเลย
การปฏิบัติตนเป็นดั่ง “ดวงดาว” หรือเปล่า

นักปราชญ์ชาวอินเดีย รพินทรนาถ ฐากุร 
กล่าวไว้ว่า “ตราบใดที่ยังมีทารกบังเกิดสู่โลก ก็
แสดงว่าพระเป็นเจ้ายังดูแลเอาใจใส่โลกที่เราอยู่” 
ลองเพ่งพินิจเด็กทารกหรือเด็กเล็กๆ เราจะเห็น
ความงดงาม ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง ความไร้เดียงสา  
ความน่ารัก ความน่าชื่นชม ฯลฯ ไม่มีใครจะ
ปฏิเสธได้ว่า เด็กๆ เป็นเหตุแห่งความสุขใจแก่เรา
ทุกคน เด็กๆ เป็นความหวังของเรา ของพ่อแม่ 
ของครอบครัวในเมื่อเด็กทารก เด็กเล็กๆ ธรรมดา
แต่ละคนช่างมีความหมายแก่เรา แก่ครอบครัวมาก
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ถึงเพียงนี้ แล้วนับประสาอะไรกับ “ทารก-องค์พระ
กุมารเยซู” ที่เราฉลองวันพระคริสตสมภพในวันน้ี 
จะไม่ยิ่งมีความหมายแก่เรา แก่มนุษยชาติมากมาย
ขึ้นไปอีกจนล้นพ้นละหรือ....

......เพราะถ้าไม่มี “วนัน้ี - วนัพระคริสตสมภพ”  
น้ีแล้ว มนุษยชาติจะเป็นอย่างไรก็สุดจะคิด แต่
อย่างไรก็ตาม ความจริงเรามีวันนี้แล้ว เรามีบุญที่มี
วนัน้ี จึงควรทีจ่ะสบืทอดความส�านึก ความตระหนัก
ในความหมายของวันนี้ให้ด�ารงคงอยู่ตลอดไป

 .....วันคริสตสมภพ วันนี้พระเป็นเจ้า
บังเกิดเป็นมนุษย์

......อิมมานูเอล พระเป็นเจ้าอยู่กับ
มนุษย์

......พระบุตร ด�าเนนิชวีติบนโลก
เพื่อน�าเราในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

......พระเยซูเจ้า แสดงพระเป็นเจ้า
แก่มนุษย์

......พระคริสตเจ้า สิ้นพระชนม ์บน
กางเขนเพื่อไถ่กู้มนุษยชาติ

......เสด็จกลับเป็นขึ้นมา เพื่อน�ามนุษยชาติ
กลับสู่พระเป็นเจ้า

......เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ ย ้ อนกลับไปวัน 
แม ่พระรับสาร วันที่อัครเทวดาคาเบรียลม ี
ความกลัวที่สุด

กลัวในค�าตอบของแม่พระว่าจะไม่ใช่ค�าว่า 
FIAT (“ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่าน
เถิด” - ลูกา 1:38) 

ข้อคดิ : ในชีวิตเรามีวันคริสตสมภพ 
เสมอๆ ขึน้อยู่กบัว่า เราได้ให้ค�าตอบ FIAT หรือยงั 

ถ้าตอบ FIAT ก็มี CHRISTMAS

ถ้าไม่มคี�าตอบ FIAT ก็ไม่มี CHRISTMAS

รพินทรนาถ ฐากรุ มสีมญัญานามว่า “ครุุเทพ”  
เป็นนักปรัชญา

พรหโม สมชั นักธรรมชาตนิิยม และกวภีาษา 
เบงกาลี เขาเริ่มเขียนบทกวีครั้งแรกตั้งแต่อายุเพียง 
8 ปี ครั้นอายุได้ 16 ปี ก็ได้ตีพิมพ์เผยแพร่งาน 
กวีนิพนธ์ภายใต้นามปากกา “ภาณุสิงโห” ...  

เกิด :  7 พฤษภาคม 2404, กัลกัตตา, 
ประเทศอินเดีย

เสยีชวีติ :  7 สงิหาคม 2484 (80 ปี) กลักตัตา,  
ประเทศอินเดีย

สัญชาติ : บริติชอินเดีย

ศาสนา : พราหมณ์-ฮินดู

ผลงานเด่น :  ชนะ คณะ มนะ, อามาร์ 
โชนาร์ บังกลา, คีตาญชลี, บทกวีจันทร์เสี้ยว ฯลฯ

รางวลัทีไ่ด้ :  รางวลัโนเบลสาขาวรรณกรรม 
ประจ�าปี 1913 (พ.ศ. 2456) 
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ข้างธรรมาสน์ 
ไก่นักบุญเปโตร

จงไปหาโยเซฟเถิด
สมัยที่เกิดข้าวยากหมากแพง แห้งแล้งทั่วไปหมด ประชาชาวอียิปต์เริ่มขาดแคลนอาหาร 

ก็มาร้องขอความช่วยเหลือจากกษัตริย์ฟาโรห์ พระองค์สั่งว่า “จงไปหาโยเซฟเถิด และท�าตามที ่
เขาสั่ง” (ปฐมกาล 42;50)

 เดือนมีนาคม พระศาสนจักรเตือนคริสตชนให้คิดถึง นักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนาง
มารีย์พรหมจารีมารีย์เป็นพิเศษ นักบุญโยเซฟ เป็นผู้ชอบธรรม (มีธรรมะ) ..ในพระคัมภีร ์
ท่านไม่ได้พูดอะไรเลย มีแต่ท�าตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า และคอยดูแลเอาใจใส่ครอบครัว
อย่างดีครบครันที่สุด จนพระศาสนจักรได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นแบบฉบับและตัวอย่างที่ดีของหัวหน้า
ครอบครัว (สามี) ทั้งหลายด้วย

 คณะซสิเตอร์ทีด่แูลผู้อาวโุส (คนแก่) คณะซสิเตอร์ ออฟ เดอะ พวั (ยงัไม่มใีนเมอืงไทย)  
ผู้ตั้งคณะและซิสเตอร์ไม่กี่คนที่ต้องเลี้ยงดูผู้อาวุโส ไม่มีอาหาร เช่น ขนมปัง นม เนย ฯลฯ 
ส�าหรับเลี้ยงดูพวกเขาและตัวซิสเตอร์เองด้วย คุณแม่อธิการเขียนจดหมายขอสิ่งที่ต้องการทุกอย่าง 
จากท่านนักบญุโยเซฟ แล้วเอาจดหมายฉบบัน้ันไปไว้ใต้รูปของท่านทีห่น้าอาราม และให้ทกุคนช่วย
กันสวดภาวนาขอท่านนักบุญด้วย

 ปรากฏว่า ทกุเช้ามคีนเอาของต่างๆ ทีซ่สิเตอร์สวดขอมาวางไว้หน้าอารามทกุวนั พอเลีย้ง
ทุกๆ คนในอารามทุกๆ วัน ...ใครจะเขียนจดหมายขออะไรจากท่านนักบุญโยเซฟ แล้วไปวางใต้
รูปของท่านบ้าง และสวดขอท่านด้วยความไว้วางใจจริงๆ ก็คงได้ตามที่ขอด้วยเป็นแน่ครับ

 นักบุญโยเซฟ ยังเป็นที่พึ่งของกรรมกรทั่วโลกด้วย เพราะท่านเองก็เป็นกรรมกรจนๆ  
คนหนึ่งเหมือนกัน เป็นช่างไม้ พอมีพอกินไปวันๆ ไม่เคยทะเลาะกับแม่พระ หรือพระเยซูเจ้าเลย 
ในครอบครัว ...ในครอบครัวของท่านล่ะ สมาชิกในครอบครัวรักใคร่ปรองดอง เป็นน�้าหน่ึงใจ
เดียวกัน มีความสุขสงบสันติด้วยไหมครับ?

 นกับญุโยเซฟ ยงัเป็นทีพ่ึง่และความบรรเทาใจและความหวงัของผู้ใกล้จะตายทกุคนด้วย 
ท่านนักบญุเองก่อนจะตายกม็พีระเยซเูจ้าและแม่พระ ทีค่อยเฝ้าดแูลอย่างใกล้ชดิท่านตายอย่างสงบ 
และมีบุญด้วย

 เราคริสตังจึงมีบทสวดขอให้เราตายดี ดังนี้ครับ
เยซู มารีย์ โยเซฟ ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจ สติปัญญาและชีวิตแด่ท่าน
เยซู มารีย์ โยเซฟ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้า เมื่อใกล้จะตาย
เยซู มารีย์ โยเซฟ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้า ให้สิ้นใจอย่างราบร่ืนในศีลในพรของท่าน 

ด้วยเทอญ อาแมน 
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แสงเรืองๆ
กอง บ.ก.

“คนที่เป็นครู ต้องให้ก�าลังใจตัวเอง แบ่งปัน
ในสิ่งที่เราสอน...ภาวนาให้แก่กัน เพราะการภาวนา 
ช่วยให้เรามีความอดทน และทนได้ทุกวัน เราอยู่
เพื่อความรัก”

คอลัมน์ “แสงเรืองๆ” เดือนนี้ เราขอแนะน�า
ให้ผู ้อ ่านทุกท่านได้รู ้จักคุณครูค�าสอนท่านหน่ึง 
ซึ่งปฏิบัติหน ้าที่อยู ่ในสังฆมณฑลเชียงใหม่ . . .
และเพื่อให้สอดคล้องกับสกู ๊ปใหญ่ของนิตยสาร  
อุดมศานต์ ที่ท่านถือยู ่ในมือน้ี จึงขอแนะน�า...  
คุณครูเปโตร วันชัย ดิมู อายุ 62 ปี เป็นสัตบุรุษ
วัดนักบุญมีคาแอล การีกอยส์ 

คุณครูวันชัยได้รับมอบหมายให้ช ่วยงาน
อภิบาล สอนเด็กๆ ตามโรงเรียนเดือนละ 8 วัน 

ส�าหรับแรงบันดาลใจที่ผลักดันให้มาเป็นครู 
ค�าสอนน้ัน คุณครูวนัชยับอกว่า ตนได้รับแรงบนัดาล
ใจมาจากการตดิตามพระสงฆ์ และได้เหน็แบบอย่าง
จากบรรดาพระสงฆ์มิสชันนารี โดยต้องยึดและต้อง
มีความเชื่อเป็นหลักในการท�างานโดยเฉพาะในการ
เป็นครูค�าสอน

คุณครวูันชัย ได้แบ่งปันถึงหลักในการท�างาน
อภิบาลและการสอนค�าสอนว่า “เราต้องแบ่งปัน 
เยีย่มเยยีน ...ไปตามหมูบ้่านต่างๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
และต้องมีความอดทน

เม่ือถกูถามว่าคณุครูคดิว่าอะไรคอื อตัลกัษณ์ 
เด่นชัดที่สุดของการเป็นครูค�าสอน คุณครูวันชัย 
บอกว่า ความรัก ความผูกพนั การมีความเป็นกันเอง  
เป็นที่ยอมรับจากคนรอบข้าง และต้องภูมิใจในสิ่ง
ที่ท�า”

คุณครูได้ให้แง่คิด มุมมอง ของการสอนวิชา
ค�าสอนในปัจจุบัน โดยเสนอแนะว่า “ต้องให้ความ
ส�าคญัมากๆ กบัเยาวชน ต้องเข้าให้ถงึผู้ปกครองของ
เด็ก ถ้าการสอนเด็กหรือเยาวชน ...ต้องมีอุปกรณ์
ในการสอน จะดีที่สุด และที่ส�าคัญครูค�าสอนต้อง
มีความอดทนมากๆ และต้องเชื่อม่ันว่าภาวนาจะ
เกิดผล”

คณุครูวันชยัได้ ฝากข้อคิดให้กบัเดก็นักเรียน
ในเร่ืองของความเชื่อ ความศรัทธา และการ 
ด�าเนินชีวิต ว่า “ความเชื่อเป็นสิ่งที่ท�าให้เรามั่นใจ 
ความศรัทธาช่วยให้เรามีสติปัญญา รู้จักผ่อนหนัก
ผ่อนเบา ชวีติอยูอ่ย่างสบายๆ ท�าตวัเป็นตวัของตวัเอง  
ไม่ต้องกังวล แต่เราวางใจในพระเป็นเจ้า เพราะ 
ความเชื่อนั้นจะพาเราไปที่ถูกต้อง

โอกาสน้ีคุณครูวันชัยได้ส่งก�าลังให้เพื่อนๆ  
ครูค�าสอนไทย “คนทีเ่ป็นครูค�าสอน ต้องให้ก�าลงัใจ 
ตัวเอง แบ่งปันในสิ่งที่เราสอน...ความเข้าใจ... 
ความเป็นมิตรไมตรี...การอยูแ่บบสนัต.ิ..ภาวนาให้แก่
กนัและกนั เพราะการภาวนาช่วยให้เรามคีวามอดทน 
และทนได้ทุกวัน ...เราอยู่เพื่อความรัก”

ท้ายทีส่ดุ... ในช่วงเทศกาลมหาพรตน้ี ทมีงาน  
“แสงเรืองๆ” ขอส่งท้ายด้วยข้อความจากพระคัมภีร์ 
ที่ว่า “ท่านทั้งหลายจงตื่นเฝ้าอธิษฐานภาวนาอยู่
ตลอดเวลาเถิด เพื่อท่านจะมีก�าลังหนีพ้นเหตุการณ์
ทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นน้ีไปยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์บุตร
แห่งมนุษย์ได้” (ลก 21:36) 

คุณครูเปโตร วันชัย ดิมู 

ครูค�าสอนผู้เป็น
สะพานแห่งความเชื่อ
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คุยกับเภสัชกร
ผศ.ดร. มนต์ชุลี นิติพน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก 

ส�าหรับผู้ที่จะเดินทางไม่ว่าจะเดินทางไกล 
หรือใกล้ ไปต่างประเทศหรือในประเทศก็ตาม 
หากเกิดมีความจ�าเป็นที่จะต้องใช้ยา ถ้าเป็น 
ต่างประเทศ ยาบางประเภทต้องมีใบสั่งแพทย์
จึงจะสามารถซื้อได้ ท�าให้เกิดความยุ่งยากมาก 

การเตรียมยาเพือ่การเดนิทาง ประการแรก  
ยาสามัญประจ�าบ้าน ยาที่ใช้ประจ�า ต้องนับให้
ครบจ�านวน ให้ครบวันที่จะต้องใช้ อาจจะเผื่อ
เล็กน้อย เรียกว่ากันเหนียว และควรเก็บไว ้
กับตัว ระวังหลงลืมทิ้งไว ้ที่ใดที่หน่ึง การ 
เดินทางไกล อาจจะเหนื่อยล้า ท�าให้หลงๆ ลืมๆ 
ได้ง่าย ส�าหรับผู้ที่มีโรคประจ�าตัวที่ต้องใช้ยา
ประจ�า เช่น ความดัน เบาหวาน ไขมันสูง ต้อง
ค�านวณดีๆ โดยเฉพาะที่ไปต่างประเทศ เวลา
ต่างกัน อาจท�าให้งงว่ายาที่จะต้องรับประทาน
หลังอาหารมื้อเช้า ตอนนี้เช้าที่ไหน อาจท�าให้รับ
ประทานยาเกนิขนาด หรือ น้อยกว่าทีจ่ะต้องใช้ได้  

อาจจะต้องค�านวณเป็นเวลา เช่น ในชัว่ระยะเวลา  
24 ชั่วโมง ต้องใช้ยาจ�านวนเท่าใด เพื่อไม่ใช ้
ยาน้อย หรือ มากกว่าทีค่วรจะเป็น ท่านสามารถ
ปรึกษาเภสัชกรก่อนการเดินทางได้

ยาทีน่�าตดิตวัไปควรเป็นยาเม็ด ยาแคปซลู 
เป็นต้น ยาน�้าอาจไม่สะดวกในการพกพา ถ้า 
จ�าเป็นจริงๆต้องห่อให้เรียบร้อย กันหกระหว่าง
การเดินทาง ในปัจจุบันยาจะบรรจุในฟิล์ม
พลาสติกหรือฟอยล์ บรรจุเป ็นแผง เช ่น  
แผงละ 10 เม็ด เป็นต้น การบรรจุแบบน้ี 
มีประโยชน์หลายประการ ที่ส�าคัญคือ ท�าให ้
ยามีความคงตัว ไม่สัมผัสอากาศ อากาศที่ 
ชื้นท�าให้ยาเสื่อมคุณภาพได้ง่าย ดังน้ันไม่ควร
แกะออกจากที่บรรจุ ผู้เขียนเองเห็นคนไข้เอง
หรือผู้ดูแลคนไข้เองชอบแกะออกจากที่บรรจุ  
น�ามาใส่กล่องพลาสติก ขอย�้าว ่าไม่ควรท�า 
อย่างยิ่ง 

การเตรียมยาเพื่อการเดินทาง
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การเดินทางย่อมไม่พ้นเดินทางโดยรถ 
เครื่องบิน เป็นต้น ในกรณีที่เหนื่อยล้าอาจท�าให้
เกิดอาการเมาได้ การรับประทานยาแก้เมาควร 
รับประทานก่อนการเดินทางคร่ึงชั่วโมง ยาจะ
ออกฤทธิ์ 6 ชั่วโมง การรับประทานยาแก้เมารถ 
น้ีจะท�าให้มีอาการง่วงได้ หากเกิดอาการเป็น
หวัดและรับประทานยาแก้หวัดที่มีฤทธิ์ท�าให้ง่วง 
ต้องระวังเป็นพิเศษ ยาแก้หวัดมีสองประเภท 
คือ ประเภทที่ท�าให้ง่วงและไม่ท�าให้ง่วง ดังนั้น  
ขอแนะน�าให้ใช้ยาแก้หวัดที่ไม่ท�าให้เกิดอาการ
ง่วง อีกประการหน่ึง หากท่านเดินทางคน
เดียว และใช้ยาที่ท�าให้เกิดอาการง่วง ต้องระวัง
ทรัพย์สินของท่านด้วย

การเดินทางอาจท�าให้ระบบย่อยอาหาร
ปรวนแปรได้ โดยเฉพาะอาหารไม่ย่อย เกดิแก๊ส
ในกระเพาะ อาจจะต้องติดยาลดแก๊สไปด้วย 
หรือยาช่วยย่อย อีกประการคือ อาจท้องเดิน  
โดยเฉพาะประเทศทีป่รุงอาหารไม่ถกูสขุลกัษณะ 
อาจต้องตดิยาแก้ท้องเสยีไปด้วย หรือ การเดนิทาง 
ที่ท�าให้ผิดเวลา รับประทานอาหารที่มีกากไม่
เพียงพอ อาจเกิดการท้องผูกได้ อาจจะติดยา
ระบายไปด้วย กรณีที่ใช้ยาระบายต้องระวัง
อย่างมาก โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่เคยใช้มาก่อน  
อาจจะเกิดอาการท้องเดินได้ ยิ่งท�าให้แย่ไปกว่า
เดิมได้

บางท่านอาจจะเตรียมยาปฏิชีวนะไปด้วย 
ควรน�ายาที่เคยใช้ และจ�านวนให้มากพอที่จะ
รักษาให้หายจริงๆ ด้วย

ยาทุกประเภทที่น�าติดตัวไป ควรอยู่ใน
ลกัษณะทีบ่รรจุมาจากโรงงานทีผ่ลติยา ฉลากยา 

ที่เห็นได้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาว่าน�ายา
อะไรไป ใช้ท�าอะไร ควรจดไปให้เรียบร้อย 
และหากโดนตรวจในกรณีไปต่างประเทศจะได้
ไม่มีปัญหา

ส�าหรับท่านที่แพ้ยา ควรมีบัตรว่าแพ้ยา
อะไรให้เรียบร้อย เพื่อให้ผู้อื่นทราบได้ง่ายว่า
ท่านแพ้ยาอะไร

ขอให้ทุกท่านที่ก�าลังจะเดินทาง เดินทาง
โดยปลอดภัย ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ขอพระอวย
พระพรในการเดินทางทุกประการ 



บันทึกธรรมทูต
มิสชั่น 

ปลายปี 2015 น้ีประชาคมอาเซียนจะถูก
เปิดออกอย่างเป็นทางการ สิ่งหนึ่งที่เราเริ่มเห็นการ 
เปลี่ยนแปลงกันบ้างแล้วคือ การเคลื่อนย้ายของ
ผู้คนที่ง่ายมากขึ้น แต่ก่อนเราได้ยินค�าว่า “โลกา 
ภวิตัน์” เพราะเทคโนโลยต่ีางๆ ทีท่�าให้โลกใกล้ชดิกนั 
มากขึ้น แต่ส�าหรับเราวันนี้ แม้แต่คนรอบข้างเราก็
เปลี่ยนไป พวกเขาอาจจะไม่ใช่คนไทยเหมือนเมื่อ
ก่อน แต่อาจจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ชาวพม่า ลาว 
หรือกัมพูชา ที่เข้ามาท�างานในประเทศเรา

ในบริบทแบบวดั เราเร่ิมเปิดให้มีมิสซาภาษา
อื่นมากขึ้น หรือมีกิจกรรมตามกลุ่มภาษาของพวก

การอภิบาลคริสตชน
เวียดนามในกัมพูชา

เขาที่วัด และกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจคือ ชาวเวียดนาม
รุ่นใหม่ๆ ที่เข้ามาท�างานในประเทศไทย พวกเขา
รวมกันที่วัดคาทอลิกไทยเรา ซึ่งไม่ใช่รุ่นอพยพที่
ก่อเกดิกลุม่คริสตชนไทยเชือ้สายเวียดนาม แต่เป็น
ชาวเวียดนามที่มาอยู่เพื่อท�างาน

ในประเทศกัมพูชา มีบรรยากาศที่แตกต่าง 
กันกับประเทศไทย “ชาวเวียดนาม” ซึ่งรวมทั้ง 
คาทอลิกเวียดนามในกัมพูชา อยู่ที่น่ีมาตั้งหลาย
ร้อยปีแล้วยิ่งในช่วง 90 ปีภายใต้อาณานิคม
ประเทศฝร่ังเศส (1863-1953) มีกลุ่มคริสตชน
เวียดนามเติบโตขึ้นมาก เช่นแค่ภาย 15 ปี (1869-
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1884) มีตั้งกลุ่มคริสตชนเวียดนามถึง 20 กลุ่ม1 ซึ่งสมัยนั้น 
บรรดาธรรมทูตได้ใช้อ�านาจฝร่ังเศสช่วยอยู่ด้วย แต่ผล 
ภายหลัง ท�าให้คริสตศาสนากลายเป็นศาสนาของชาว 
ต่างชาติไปโดยปริยาย ท�าให้บรรยากาศสมัยน้ัน มีการ 
แบ่งแยกคริสตชนเวียดนามกับกัมพูชาอย่างชัดเจน ท�าให้ใน
ยุคต่อมา เมื่อมีปัญหาการเมือง ระหว่างชาวเขมรกับต่างชาติ 
ไม่ว่าจะฝร่ังเศสหรือเวยีดนาม ท�าให้คริสตชนได้รับผลกระทบ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

เพราะเหตุที่มีคริสตชนชาวเวียดนามเป็นส่วนใหญ่ 
ท�าให้บรรดาธรรมทูตส่วนใหญ่ ต้องเรียนภาษาเวียดนาม 
หนังสือค�าสอนส่วนใหญ่ ก็ใช้ภาษาวัดที่ออกเสียงเป็นภาษา
เวียดนาม มีภาษาเขมรน้อยมาก แม้แต่การอบรมในบ้านเณร  
พระสังฆราชลาซาได้รายงานไปที่คณะธรรมทูตกรุงปารีสว่า 
ท่านไม่สามารถส่งเณรเขมรไปเรียนที่บ้านเณรในเวียดนาม 
(อินโดจีน) ได้เลย เพราะพวกเขาต้องถูกจับใส่ชุดเวียดนาม 
และเรียนภาษาเวียดนาม ตลอดเวลาที่อยู่ในบ้านเณร แม้ใน
สมัยต่อมา พระสังฆราชโบชุต (Bouchut) จะเปิดบ้านเณร
ที่พนมเปญ ซึ่งมีเณรประมาณยี่สิบคน แต่ก็เกือบทั้งหมดเป็น
ชาวเวียดนาม

ตวัเลขแรก ๆ  ของชาวเวยีดนามทีอ่ยูใ่นกมัพชูา ช่วงหลงั 
ประกาศเอกราชจากฝร่ังเศส (1953) มถีงึสีแ่สนคน จนกระทัง่
ปี 1970 ซึ่งเป็นปีที่สงครามระหว่างสาธารณรัฐกัมพูชากับ 
พวกเวยีดกง ระเบดิขึน้ในเวลาน้ันมคีริสตชนประมาณ 60,000 
คนท้ังประเทศ แต่มีคริสตชนชาวกัมพูชาเพียงแค่ 3,000 
คนเท่าน้ัน ดังน้ันเมื่อลอนนอลประกาศขับไล่ชาวเวียดนาม 
ภายใน 48 ชัว่โมง คริสตงัชาวเวยีดนามกห็ายไปทนัท ีจนต้อง 
ปิดวัดไปหลายแห่ง 

ดังน้ัน ประวัติศาสตร์คริสตชนระหว่างชาวกัมพูชา
และเวียดนาม ก็ถูกผูกเข้ากับประวัติศาสตร์ของชาติ อย่าง

1 ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรในกัมพูชา, บาทหลวง
ปองโซ, 1992, หน้า 169.
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ส�าหรับรุ่นสูงอายุ แต่ส�าหรับเด็กรุ่นใหม่ เราท�าได้
ง่ายข้ึน แม้พวกเขายังคงใช้ภาษาเวียดนามกันใน
กลุ่มก็ตาม แต่เรื่องพิธีกรรมภายนอก ก็พยายาม
ออกไปทางลักษณะของชาวกัมพูชา ตั้งแต่เพลง
และบทสวดในพิธีกรรม บทอ่านและพระวรสาร 
ฯลฯ การสอนค�าสอนก็ต้องใช้ความพยายาม
ควบคู่กันไปทั้งสองภาษา และพยายามช่วยให้
เด็กรุ่นใหม่สวดภาวนาเป็นภาษาเขมร ทั้งน้ีข้ึน 
กับสภาพหมู่บ้านด้วย

การท�างานอภิบาลและงานธรรมทูต เรา 
ต้องให้เขาพยายามเปิดกลุ ่มตัวเองให้มากขึ้น  
ไม่เป็นกลุม่คริสตชนทีปิ่ดตวั อยูแ่ต่พวกเดยีวกนัเอง  
ซึ่งหลายคร้ังพวกเขาไม่มีความคิดถึงชาวเขมร 
เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆ วัดเลย การอภิบาลต้องช่วย
เขาให้เขาส�านึกว่า เขาก�าลังอยู่ในประเทศกัมพูชา 
ไม่ว่าจะชั่วคราว หรือถาวรก็ตาม ดังนั้น พวกเขา 
ต้องเรียนภาษากัมพูชาด้วย ควบคู่ไปกับภาษา
เวียดนามที่ใช้กันในกลุ่ม แต่ทางพระศาสนจักร 
ก็ช่วยเร่ืองการศึกษาส�าหรับบุตรหลานคริสตชน 
ชาวเวียดนามด้วย เพื่อให้สามารถเข้ากับเพื่อนๆ  
ที่เป็นชาวกัมพูชาได้

งานอภิบาลส�าหรับคริสตชนเวียดนามที่น่ี  
ยังมีงานท้าทายอีกมาก แต่ละวัดก็มีบริบทของ 
หมู่บ้านที่แตกต่างกันด้วย ดังน้ัน การปรับตัว 
การประยุกต์ความคิดใดๆ ต้องเอาใจใส่และต้อง
อาศัย การท�างานร่วมกัน และนโยบายที่ชัดเจน...
สาส์นมหาพรตปีน้ี พระสนัตะปาปาตรัสตอนหน่ึงว่า 
“จงออกไป”... ทีนี้ลองมองรอบบ้านคุณผู้อ่านดูนะ
ครับว่า เราจะอภิบาลและประกาศข่าวดีให้กับพวก
เขา อย่างไร? หรือจะอยู่แบบสบายๆ อยู่กับคนที่
เราคุ้นเคยเท่านั้นหรือ? 

แยกกันไม่ออก และน่ีก็ได้เป็นบทเรียนส�าหรับ 
พระศาสนจักรด้วยว่า การประกาศพระวรสาร 
และการท�างานอภิบาลที่นี่ ต้องค�านึงถึงความรู้สึก 
ของคาทอลิกทั้งสองกลุ่มน้ีควบคู่ไปด้วย บางคร้ัง 
ชาวเวียดนามที่น่ีท�างานง่าย พวกเขามีความทุ่มเท
ให้กับพระศาสนจักร ยินดีช ่วยเหลือเร่ืองวัด 
เร่ืองวา และให้ความเคารพต่อพระสงฆ์นักบวชมาก 
แต่เม่ือไรที่ให้ชาวเวียดนามออกหน้าในงานวัดชาว
เขมรก็จะค่อยๆ ถอยไปอย่างเงียบๆ จนบางครั้ง
เมื่อรู้สึกตัวอีกที คริสตชนรอบข้างเรา กลายเป็น
ชาวเวียดนามไปหมด

ความท้าทายน้ี ท�าให้บรรดาธรรมทูตและ
พระสังฆราช ได้คิดไตร่ตรองกันอย่างมาก ในช่วง
ทีป่ระเทศกมัพชูาเปิดประเทศอกีคร้ังหน่ึง หลงัจาก
สงครามหลายสิบปีในประเทศ ในช่วงค่ายอพยพ 
ได้มีความพยายามการปรับเร่ืองศาสนาหลายอย่าง 
เพื่อให้เข้ากับชาวเขมร เพื่อช่วยชาวเขมรให้ได้รับ
ข่าวดีได้ง่ายมากขึ้น ดังน้ัน ถ้าพี่น้องได้มาเยี่ยม
พระศาสนจักรทีป่ระเทศกมัพชูา เราจะเหน็ถงึความ
พยายาม ที่พระศาสนจักรพยายามน�าพระวรสาร
เข้าสู่วัฒนธรรมของชาวกัมพูชา เช่น การน่ังพื้น 
ในวดั แทนน่ังทีน่ั่งแบบยโุรป การใช้ธปูในพธิกีรรม 
การใช้บทอ่านและหนังสือต่างๆ เป็นภาษาเขมร 
แม้แต่รูปภาพ รูปปั้นต่างๆ ก็พยายามออกแบบ 
ให้เป็นศิลปะเขมร ซึ่งบรรดาธรรมทูตเอง ก็ต้อง 
ปรับทัศนคติตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก ที่จะ 
ยอมรับนโยบายน้ี แต่ต้องพยายามเรียนรู้การปฏิบตัิ
ด้วย เพราะเม่ือไม่รู้ก็จะปฏิบัติตามประเพณี 
ปฏิบัติที่ติดตัวกันมาของแต่ละคนไป

ในขณะเดียวกนั ชาวเวยีดนามทีน่ี่ กต้็องปรับ 
ตัวเองเหมือนกัน คือต้องพยายามรับรู้แนวทาง 
อภิบาลของพระศาสนจักรที่น่ี ซึ่งผมเห็นว่า ยาก
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บทความเตือนใจตนเอง
นายแพทย์คำานวณ อึ้งชูศักดิ ์

ตอนเรียนวิชาภูมิศาสตร์ จะมีข้อสอบเสมอ
ว่า ยอดเขาอะไรสูงที่สุด อยู่ที่ไหน สูงเท่าไหร่ 
นักเรียนอย่างผมก็ตอบได้เป็นฉากๆ แต่นึกภาพ 
ไม่ออกว่ามันน่าสนใจตรงไหน

ยอดเขาเอเวอร์เรสของเทือกเขาหิมาลัย  
อยู่บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศเนปาลและทิเบต 
ผมเคยไปที่เมืองดูริเกว (Dhurikel) ของเนปาล
ที่อยู่นอกเมืองหลวงกาฐมาณฑุไม่ไกล แม้จะห่าง
จากหิมาลัยประมาณ 150 กิโลเมตร แต่เวลามอง
ไปข้างหน้าจะเห็นแนวหิมาลัยยาวเหยียดสุดลูกหู
ลูกตาทอดขวางอยู่ ตอนเช้าๆ ผู้คนจะตื่นมาดูแสง
อาทติย์เบกิอรุณ ในวนัฤดูร้อนทีอ่ากาศดีๆ  เขาบอก
ว่าจะเห็นแสงอาทิตย์ไล่ทาบสันเขา ทีละลูกทีละลูก 
เหมือนคลืน่สทีองกระเพือ่มทลีะน้อยๆ สวยงามเกนิ
ค�าบรรยาย และเราจะเห็นยอดเขาเอเวอร์เรส เด่น
เป็นสง่าอยู่ไกลๆ 

ช่วงทีผ่มไปน้ันเป็นฤดูหนาว อากาศไม่เตม็ใจ  
ฟ้าไม่ยอมเปิด มีเมฆลอยปกคลุมและบดบัง 
อาทติย์ไว้ ไม่มโีอกาสเหน็แสงอรุณทีท่าบภูเขาอย่างที ่
ร�า่ลอื ในใจก็คดิว่าขอให้ได้เหน็ยอดเอเวอร์เรสก็ยงั
ดี ผมพยายามเพ่งตรงไปข้างหน้าในระดับสายตา
ตามแผนภมิูทีต่ดิไว้ แต่กห็าไม่เจอ กเ็ลยไปถามคน
ท้องถ่ินให้ช่วยชีว่้าเอเวอร์เรสอยูไ่หนกนัแน่ เขาบอก
ว่ามองตรงไปข้างหน้าถกูแล้ว แต่ไม่ใช่ระดบัสายตา 
ต้องเงยหน้าเตม็ที ่พอท�าตามเขาบอก สิง่ทีเ่หน็คือ มี
ยอดเขาโผล่พ้นกลุม่เมฆออกมา ตวัภูเขาน้ันโดนเมฆ

บังมิด แต่ไม่สามารถบดบังยอดเขาได้ เอเวอร์เรส 
สูง 8848 เมตร หรือประมาณเกือบเก้ากิโลเมตร 
จากพื้น นับเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก 

ในสมัยก่อนไม่มีใครสามารถปีนขึ้นไปถึง
ยอดได้ ด้วยเพราะความสงูท�าให้อากาศบนยอดเขา
หนาวเย็นจัดปกคลุมด้วยหิมะและมีลมแรง ปีหนึ่ง 
จะมีเพียงไม่กี่สัปดาห์ในฤดูร้อนที่พอจะปีนขึ้นได้ 
ต้องวางแผนอย่างดีว่าจะปีนจากจุดหน่ึงและไป 
พกัค้างทีจุ่ดไหนวนัไหน การปีนไม่ใช่ท�ากันวนัเดยีว 
แต่ใช้เวลาหลายสัปดาห์ ช่วงที่โหดที่สุดคือช่วง
สุดท้ายทีเ่ป็นหน้าผาสงูชนัทีต้่องใช้พละก�าลงัทัง้หมด
ที่มี แต่ยิ่งสูงอากาศและออกซิเจนยิ่งเจือจาง ใน
ขณะที่ต้องออกแรงมาก ก็ต้องใช้ออกซิเจนมาก 
ผู้คนจึงไม่อาจพิชิตยอดเอเวอร์เรสได้สักที ได้แต่
เฝ้ามอง

ตอนหลังปัญหาน้ีก็ตกไปเมื่อมีถังออกซิเจน
ขนาดเลก็ทีต่ดิตวัไปได้ แต่กย็งัมคีนเสยีชวีติ เพราะ
กะเวลาไม่ถูก หากไปไม่ถึงผาสุดท้ายก่อนเที่ยง
แล้ว ก็ต้องตัดใจเดินกลับ บางคนคิดว่าอุตส่าห์มา
ถึงระดับนี้แล้ว ยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อ คนเหล่านี้
มักจะเสียชีวิต เพราะจะลงจากยอดเขาไม่ทัน และ
จะหนาวตาย

แม้จะมอีนัตรายมากมาย แต่ผู้คนก็ยงัอยาก
ไปให้ถึงยอด ทีมแล้วทีมเล่าที่พยายาม ล้มเหลว
ครั้งแล้วครั้งเล่า จนกระทั่งปี 1953 นักปีนเขาชาว

ปีนภูลงเขา
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นิวซีแลนด์ชื่อ เอดมันส์ ฮิลลารี่ ก็ท�าได้ แต่ความ
ส�าเร็จของฮิลลารี่ไม่ได้มาจากตัวเขาคนเดียว ทีมที่
ร่วมกันไปคร้ังน้ันไปในนามสหราชอาณาจักร รวมกนั 
ถึง 400 คน ต้องใช้ลูกหาบ 362 คน แบกข้าวของ
เคร่ืองกินเคร่ืองใช้รวมกันเกือบ 4000 กิโลกรัม 
และมีนักปีนเขาท้องถิ่นชาวเชอร์ปาอีก 20 คนช่วย
น�าทาง การเดินไต่ยอดเขาเร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 
โดยการตั้งเต็นท์ที่ฐานภู และค่อยๆ เดินขึ้นไป 
เห็นที่ไหนเหมาะจะท�าค่ายพักก็ตั้งเต็นท์ไว้ พักอยู่
สองสามวันเพื่อให้ร่างกายได้ปรับสภาพให้คุ้นเคย
กับระดับความสูง เพื่อมิให้เกิดอันตราย ยิ่งสูงขึ้น
ไปก็จะเหลือเฉพาะนักปีนเขาชุดสุดท้าย จนกระทั่ง
วันที่ 28 พฤษภาคม ก็เหลือนักปีน 2 คู่ที่พร้อมจะ
ฝ่าด่านอรหันต์ 300 เมตรสุดท้าย ฮิลลารี่ไม่ได้ถูก
วางตวัให้เป็นคนแรกทีจ่ะขึน้ไป แต่เป็นทมีสอง โดย
ถกูประกบกบัชาวพืน้เมืองเชอร์ปาชือ่ เทนซงิ นอเกย์ 

นับเป็นการวางแผนที่ดีในการให้มีทีมที่
หนึ่งและทีมสองตามกันไป ปรากฏว่าทีมแรกซึ่งถูก
วางตัวให้เป็นคู่ที่จะพิชิตยอดเขา เกิดมีปัญหาไป
ต่อไม่ได้ต้องหยุดและลงมา ท�าให้ต้องเปลี่ยนแผน
ให้ทีมสองของฮิลลาร่ีเป็นคู่หน้าแทน ฮิลลาร่ีแบก
สัมภาระ 14 กิโลกรัม ค่อยๆ ขยับขึ้นไปทีละนิด 
ทีละน้อย ช่วง 12 เมตรสุดท้ายเป็นหน้าผาสูงชันที่
ต้องใช้ความพยายามสูงสุด แต่ฮิลลาร่ีและเทนซิง 
ก็ท�าส�าเร็จ ตอนเวลา 11 โมงเช้าของวันที่ 29 
พฤษภาคม ทัง้คูก็่พชิติยอดเอเวอร์เรสได้เป็นมนุษย์
คู่แรก หลังถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานเสร็จ เทนซิงฝั่ง
ช็อคโกเเลตบนยอดเขา คงเป็นสัญลักษณ์น�าอาหาร
มาถวายพระเจ้าตามคตขิองชาวเชอร์ปา ส่วนฮลิลาร่ี
ฝังกางเขนเอาไว้ ทัง้คูใ่ช้เวลาอยูบ่นยอดเขาเพยีง 15 
นาที แล้วรีบไต่ลง ขืนมัวเพลิดเพลิน อากาศที่พก 
ข้ึนไปหมด จะไม่ได้ลงมา กลายเป็นปู่โสมเฝ้า
ยอดเขาแน่ ความส�าเร็จครั้งแรกนี้ตรงกับวันฉลอง
ข้ึนครองราชย์ของราชินีเอลิซาเบธของอังกฤษองค์

ปัจจุบัน ฮิลลาร่ีเลยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอัศวิน
สวมยศเซอร์ ส่วนเทนซิงนั้นได้เพียงแค่เหรียญ

หลังจากทั้งคู่พิชิตยอดเอเวอร์เรสได้แล้ว ก็
น�าประสบการณ์มาบอกเล่าให้นักปีนเขารุ่นหลังได้
ทราบว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร ควรวางแผนไป
พกักนักีจุ่ดก่อนไปถงึผาสดุท้าย และจะต้องกะเวลา
อย่างไรจึงจะลงมาทัน การมีข้อมูลเหล่านี้ประกอบ
กับการมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยต่างๆ เช่นเสื้อผ้ากัน
หนาวขนาดเบา ถังออกซิเจนที่ไม่เทอะทะ อุปกรณ์
การสื่อสารทันสมัย และที่ส�าคัญสุดคือมีคนน�าทาง
ท้องถิ่นที่เชี่ยวชาญ ท�าให้การปีนเขาเอเวอร์เรสเป็น
กิจกรรมทัวร์ยอดฮิต ต้องจองคิวขอใบอนุญาตกัน
ล่วงหน้า พอถงึฤดกูาลทีเ่ขาเปิดให้ปีน กจ็ะมีนักปีน
เขามากมาย จนเกิดปรากฏการณ์เหมือนรถติดบน
ยอดเขา ต้องจัดเวลาสลับขึ้นลงให้ดี แต่ก็ยังมีคน
ตายบ่อยๆทุกปี เพราะเตรียมตัวไม่ดี และที่ส�าคัญ
คือความประมาท

ในเมืองไทยเราก็มีภูเขาหลายแห่งที่คนชอบ
ไปกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วไปกันแบบสบายๆคือขับ
รถขึ้นไป มีที่ต้องปีนออกแรงพิสูจน์ความแข็งแรง
ก็คงจะเป็นภูกระดึง จังหวัดเลย เม่ือกลางเดือน
มกราคมปีน้ี ผมและภรรยาได้มีโอกาสตามคณะ
ไปปีนภูกระดึงคร้ังแรกในชีวิต คนส่วนใหญ่ไป
ภูกระดึงตอนอายุสิบห้า ส่วนผมไปตอนอายุเลขห้า
เหมือนกัน เพียงแต่ห้าน�าหน้า 

ความสูงของภูกระดึงนั้นเพียง 1200 เมตร 
ถ้าเอเวอร์เรสเป็นตึกสูง 10 ชั้น ภูกระดึงก็เหมือน
ขึ้นบันไดไปเพียงชั้นเดียว เอเวอร์เรสน้ันสงวนไว้
เฉพาะนักปีนเขามืออาชีพเท่าน้ัน แต่ภูกระดึงเปิด
กว้างส�าหรับมือใหม่ทุกคน ขอให้มีความตั้งใจที่
จะไปและมีการเตรียมตัวพอสมควร ที่ส�าคัญคือ
ไปกันหลายๆคน ดีกว่าไปคนเดียว และให้เห็น 
ความส�าคัญของคนท้องถิ่นที่มาช่วยเป็นลูกหาบ
พร้อมกับหาไม้เท้าไปเป็นขาที่สาม 
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ก่อนไปสักเดือนหน่ึงผมก็ต้องซ้อมเดินให้
ได้สักสี่หรือห้ากิโลเมตรต่อวัน พอไปถึงที่ท�างาน  
เดิมก็ใช้ลิฟต์ ตอนน้ีก็เปลี่ยนเป็นเดินขึ้นลงบันได
หกชั้นแทน ใหม่ๆ ก็วันละรอบ ต่อมาก็วันละสอง
รอบตอนเช้าและตอนเทีย่ง เพือ่ให้ชนิและไม่เหน่ือย
หอบ มีการจัดเตรียมสัมภาระข้าวของที่จ�าเป็น
เท่าน้ัน ขนาดเอาเฉพาะที่จ�าเป็นแล้วก็ยังหนักถึง 
5 กิโลกรัม บางคนหนักเป็นสิบหรือยี่สิบกิโลกรัม  
ถ้าต้องให้แบกสัมภาระเองก็คงไปไม่รอด โชคดีที่มี
ชาวบ้านมาท�าหน้าที่เป็นลูกหาบ เขาคิดกิโลกรัมละ 
30 บาท ลูกหาบหนึ่งคนแบกของหนักประมาณ 60 
หรือ 70 กิโลกรัม ถ้าเป็นลูกหาบผู้หญิงก็น้อยลงมา
ตามส่วน ถ้าได้เหน็ลกูหาบแบกของแล้ว เราจะซึง้ว่า
เขาเป็นคนที่ท�าให้เราเดินขึ้นเขาได้จนส�าเร็จ

ระยะทางจากตีนภูจนถึงยอดน้ันเป็นการไต่
ขึ้นเขารวมระยะทาง 5.5 กิโลเมตร จุดที่หนักหนา
สาหสั น่าจะเป็นกโิลเมตรแรก และกโิลเมตรสดุท้าย 
เพราะมีลักษณะค่อนข้างชัน ทางไม่เรียบต้องเดิน
บนก้อนหินน้อยใหญ่ จะมัวชมนกชมไม้อย่างเดียว
ก็ไม่ได้ หากไม่ตั้งใจให้ดีก็จะสะดุดหินหน้าคว�า่ได ้
ไม่รู้ตวั แต่จะเร่งเดนิอย่างเดยีว ไม่สนใจความงดงาม
ของป่าและท้องฟ้าใสสะอาดก็เสียโอกาส โชคดี 
ที่เขาท�าจุดพักไว้เจ็ดหรือแปดจุด เรียกว่า “ซ�า” ซึ่ง
เป็นต�าแหน่งทีมี่ตาน�า้ แต่ละซ�ากมี็ร้านขายเคร่ืองดืม่ 
อาหารไว้บริการ คนปีนภูก็ได้หยุดพักเป็นระยะ 
พอได้เพลิดเพลนิกบัความงดงามรอบตวั ไม่ต้องรีบ  
เจอ “ซ�า” ทีไ่หนกแ็วะเข้าไปดืม่น�า้ กนิมนัเผา ไข่ต้ม  
กล้วยปิ้ง ฯลฯ พอถึงเวลากลางวันก็หยุดกินข้าว
เที่ยง เหนื่อยก็พัก หายก็เดินต่อ 

ออกเดินตั้งแต่แปดโมงเช้ากว่าจะไปถึงยอด
ภูก็บ่ายสองโมง และต้องเดินทางราบไปที่พักอีก  
3 กิโลเมตร ไปถึงก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงพอดี  
ความรู้สกึแรกทีไ่ปถงึยอดภคืูอความยนิด ีภาคภมูใิจ 
ทีเ่ราสามารถมาถึงจุดหมายปลายทางทีค่าดหวงัไว้ได้
จนส�าเร็จ มีความสขุง่ายๆจากการได้ขึน้มาสมัผัสกบั

อากาศที่บริสุทธิ์เย็นสบาย ได้เห็นป่าสนสีเขียวตัด
กับท้องฟ้าใสสะอาด ตอนเย็นได้ไปดูดวงอาทิตย์
ตกแบบไม่มีอะไรบังที่ผาหล่มสัก พอตกกลางคืน
น้ันท้องฟ้ากมื็ดสนิท มองเหน็ดาวเตม็ฟ้านับไม่ถ้วน 
เงยีบจนได้ยนิเสยีงหายใจของตวัเอง มคีวามรู้สกึได้
เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ และอยาก
ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานธรรมชาติอันงดงามน้ีให้
แก่มนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเรา

กินอาหาร เย็ น เส ร็จก็ เต รียมตั วนอน  
พรรคพวกที่ไปด้วยกันบางคน ตัดสินใจซักแห้ง 
ไม่อาบน�า้ เพราะอากาศเร่ิมหนาวเยน็ต�า่กว่า 10 องศา  
ผมเองตัดใจว่าอาบน�้าดีกว่าเพราะรู้สึกเน้ือตัวเรา
คลุกฝุ่นมาทั้งวัน พออาบเสร็จแม้จะหนาวแต่ก็
รู้สึกสบายเน้ือสบายตัว ได้มาน่ังคิดว่าความเป็น
มนุษย์ของเรานั้นมีส่วนที่เป็นกาย ซึ่งเรามักจะดูแล
อย่างดี ใช้สบู่ ใช้น�้ายานวดผม ทาครีมกันผิวแตก 
ผิวแห้ง และสวมเสื้อผ ้าอาภรณ์อย่างอบอุ ่น
งดงาม แต่ในความเป็นมนุษย์น้ันเรายังมีส่วนที่
เป็นวิญญาณ ซึ่งบ่อยๆคร้ังที่เราไม่ได้ดูแลเท่าที่
ควร ปล่อยให้จิตวิญญาณของเราถูกพันธนาการ
ด้วยความเกินพอดีในสมบัติ เงินทอง ชื่อเสียง 
เกียรติยศ ความส�าเร็จ และสิ่งสมมุติต่างๆที่สังคม
ก�าหนดไว้ หรือไม่ก็แบกรับความผิดหวัง เสียอก
เสียใจ จนไม่อยากเดินหน้าต่อ

ถ้าเปรียบว่าการปีนภูกระดึงเสมือนหน่ึง 
การใช้ชวีติของผู้คนบนโลกน้ี เราต้องไม่แบกสมัภาระ 
หรือพันธนาการต่างๆ ให้หนักเกินไป ต้องวางแผน
ว่าจะด�าเนินชีวิตอย่างไร และไม่ประมาทต่อเร่ือง
ต่างๆ และเมื่อไปถึงยอดภูแล้ว ก็ต้องเตรียมตัว
ลง เพราะเราไม่สามารถที่จะยืนบนจุดสูงสุดและ
อยู่บนโลกน้ีได้ตลอดกาล และไม่ลืมว่าคนที่ยินดี
ออกแรงแบกรับสัมภาระหรือพันธนาการของเรานั้น
คือพระเจ้าที่ท�าหน้าที่เหมือนลูกหาบและคนน�าทาง 
พระองค์หาบให้เราโดยไม่หวังอะไรตอบแทน ขอ
เพียงเราเต็มใจที่จะให้พระองค์ช่วย 
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท์

J 
jurisdiction  = อ�านาจปกครอง
jurisprudence  = นิติธรรม นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
justice   = ความยุติธรรม
communicative justice  = ความยุติธรรมต่อกัน (อย่างเท่าเสมอกันระหว่างผู้รับและผู้ให้) 
distributive justice  = ความยุติธรรมจัดแบ่ง (อย่างมีสัดส่วนของภาระและเกียรติยศที่ 
     องค์กรต้องจัดสรรในระหว่างสมาชิก)
legal justice  = นิติยุติธรรม ความยุติธรรมทางกฎหมาย
promoter of justice = ผู้ผดุงความยุติธรรม (มาตรา 1430)
social justice  = ความยุติธรรมด้านสังคม (ที่ท�าให้เกิดระเบียบสังคมที่ถูกต้อง 
     ตามกฎธรรมชาติและพระวรสาร)
vindictive justice  = ความยุติธรรมอาชญาสิทธิ์ ความยุติธรรมทางการลงโทษ
justification  = การท�าให้ชอบธรรม การบันดาลความชอบธรรม 
juvenist   = ยุวนิสต์ (นักพรตฝึกหัด)

K 
Kairos (กรีก) = โอกาสเหมาะ (ตามแผนการของพระเจ้า)
kenosis (กรีก) = การสละศักดิ์ศรีความเป็นพระเจ้า 
    การปล่อยวางศักดิ์ศรีความเป็นพระเจ้า
kerygma  = การประกาศสอนเรื่องพระเยซูเจ้า
kerygmatic  = เกี่ยวกับการประกาศสอนเรื่องพระเยซูเจ้า
kerygmatic preaching = การเทศน์สอนค�าสอนของพระวรสาร
Keys of Heaven = กุญแจสวรรค์
Kingdom of God = พระอาณาจักร อาณาจักรพระเจ้า พระราชัยของพระเจ้า
Kingdom of heaven = พระอาณาจักรสวรรค์
Kinsman (goel-ฮีบรู) = 1) ญาติพี่น้อง เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมชาติ 
    2) ผู้ไถ่คืนมา ผู้แก้แค้นแทน 
kiss of peace  = การแสดงความเป็นมิตร 
klesis (กรีก)  = การเรียก กระแสเรียก
knight, Papal = อัศวินของพระสันตะปาปา
Koinonia (กรีก) = 1) การรวมเป็นหนึ่งเดียว 2) ความสนิทสัมพันธ์ 
Kyrie Eleison (กรีก) = ข้าแต่พระเจ้า ทรงเมตตาเทอญ
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สื่อศึกษา
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สภาการศึกษาคาทอลิกฯ

“กิจการการแพร่ภาพและการกระจาย
เสียง” หมายถึง กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ และก�ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และตามพระราช
บัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 รวมถึงกิจการการ
แพร่ภาพและการกระจายเสียงในรูปแบบอื่นใด

“ผู้ประกอบวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพ
และการกระจายเสียง” หมายถึง ผู้รับสัมปทาน 
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ผู้บริหารสถานี 
ผู้อ�านวยการสถานี และให้หมายความรวม
ถึง ผู้ผลิตรายการ ผู้ประกอบธุรกิจโฆษณา ผู้
ประกอบกจิการ ผู้ให้บริการ และบคุคลอืน่ตามที่
สภาวชิาชพีกจิการการแพร่ภาพและกระจายเสยีง
ก�าหนด ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพตามกิจการ
ที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
2553 และตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
2551 ก�าหนด

“ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
การแพร่ภาพและการกระจายเสียง” หมายถึง
บุคคลที่มีอาชีพดังต่อไปน้ี เช่น ผู้จัดรายการ  
ผู้ด�าเนินรายการ พิธีกร โฆษก ผู้ประกาศ  
ผู้จัดรายการวิทยุ นักแสดง นักร้อง ผู้ผลิต  

กิจการการแพร่ภาพ 
และการกระจายเสียง 
จาก “ข้อบังคับสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง ว่า

ด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ”

ผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่เทคนิค และบุคลากร ที่
ท�าหน้าที่ต่างๆ ในกิจการการแพร่ภาพ และการ 
กระจายเสียง หรือบุคคลอื่นตามที่สภาวิชาชีพ
กิจการการแพร่ภาพและกระจายเสียงก�าหนด 
ตลอดจนผู้ประกอบวชิาชพีตามกจิการทีพ่ระราช
บญัญตัอิงค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการ
ประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และตาม 
พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีง 
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ก�าหนด

“ศีลธรรม” (Moral) หมายถึง ความ
ประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือ
กรอบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบ 
บริสุทธิ์ เกี่ยวกับจิตใจ และเป็นหลักความ
ประพฤติที่ดีส�าหรับบุคคลพึงปฏิบัติ

“คุณธรรม” (Virtue) หมายถึง แนว
ความคิดที่ดีเป็นตัวบังคับให้ประพฤติดีซึ่งเป็น
สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและ
จิตใจ เป็นจริยธรรมทีแ่ยกเป็นรายละเอยีดแต่ละ
ประเภท หากประพฤติปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ ก็
จะเป็นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติ
และจิตใจของผู้นั้น

“จริยธรรม” (Ethics) หมายถึง ข้อควร
ประพฤติปฏิบัติอันเกิดจากความประพฤติที่เป็น
ธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรมในตัวเองก่อให้เกิด
ความสงบเรียบร้อยในสังคม

“จรรยาบรรณ” (Code of Conduct) 
หมายถึง หลักความประพฤติที่ เป ็นเคร่ือง 
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ยดึเหน่ียวจิตใจให้มีคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคคลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพ

“ลามกอนาจาร” (Obscenity) หมายถงึ  
ความประพฤติน่าอับอายเป็นที่รังเกียจในด้าน
ความดีงาม ก่อให้เกิดการยั่วยุทางกามารมณ์

“เพศสภาวะ” (Gender) หมายถึง 
คุณลักษณะของผู้หญิงและผู้ชายในบทบาททาง
สงัคม พฤตกิรรม กจิกรรมและคุณลกัษณะทีใ่ห้
สังคมพิจารณาว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง โดยเพศ
ภาวะมิใช่เป็นเพียงการแบ่งเพศชาย เพศหญิง 
ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาเพียงอย่าเดียว แต่
รวมถึงการถูกก�าหนดโดยสังคมและวัฒนธรรม
ที่ก�าหนดความเป็นหญิง-ชาย ความสัมพันธ์
ระหว่างบทบาทหญิงชาย ลักษณะเฉพาะประจ�า
เพศ (gender stereotype) และการยอมรับ
ความเป็นตัวตนของหญิงชายที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามเวลาและสังคม

“สิทธิส่วนบุคคล” (Privacy) หมายถึง 
สทิธขิองบคุคลทีป่ระกอบไปด้วย สทิธขิองบคุคล 
ในครอบครัว เกยีรตยิศ ชือ่เสยีง หรือความเป็น
อยูส่่วนตวั โดยรอดพ้นจากการสงัเกต การรู้เหน็ 
การสืบความลับ การรบกวนต่างๆ

“คนพิการ” (Disabled) หมายถึง 
บุคคลซึ่งมีความสามารถถูกจ�ากัดการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน และการมีส่วนร่วม
ทางสังคม เน่ืองจากมีความบทพร่องทางการ
มองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร 
จิตใจ อารมณ์ พฤตกิรรม สตปัิญญา การเรียนรู้ 
และมคีวามต้องการจ�าเป็นพเิศษด้านต่างๆ ท�าให้
ไม่สามารถด�าเนินชวีติและมีส่วนร่วมในสงัคมได้
อย่างบุคคลทั่วไป

“ผู้ด้อยโอกาส” (Disadvantaged) 
หมายถงึ ผู้ประสบปัญหาความเดอืดร้อนและได้
รับผลกระทบในด้านเศรษฐกจิ สงัคม การศกึษา 
สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัย

ธรรมชาติและภัยสงคราม รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาส
ที่จะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ ตลอดจนผู้
ประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ 
อันจะส่งผลให้ไม่สามารถด�ารงชีวิตได้

“ความเปราะบาง” (Vulnerability) 
หมายถึง โอกาสที่จะตกอยู่ในภาวะยากล�าบาก
ในอนาคตถงึแม้ว่าในปัจจุบนัจะยงัไม่ต้องเผชญิ
กับความยากล�าบาก โดยความเปราะบางเป็น
สถานการณ์ที่บุคคลไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง 
ได้ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์เน่ืองจากไม่ได้
เตรียมการจัดการหรือไม่สามารถเตรียมการ
จัดการกับความเสี่ยงไว้อย่างเพียงพอ

“วัฒนธรรม” (Culture) หมายถึง 
ลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม ความเป็น
ระเบยีบ ความกลมเกลยีว ก้าวหน้าของชาตแิละ
ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน (เป็นการชี้ชวน 
เชิญชวน วิงวอนให้ประชาชนร่วมกัน ท�าให้เกิด
ความเจริญงอกงาม ให้มีความดีงามขึ้น ไม่ใช่
เพียงแต่รับมรดกกันมา แต่จะต้องรักษาของ
เดิมที่ดี แก้ไขดัดแปลงของเดิมที่ควรแก้ หรือ
ดัดแปลงวางมาตรฐานความดีความงามขึ้นใหม่ 
แล้วส่งเสริมให้เป็น ลักษณะที่ดีประจ�าชาต ิ
สืบต่อไปจนถึงอนุชนรุ่นหลัง

“ชาติพันธุ ์” (Ethnicity) หมายถึง  
การมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  
ภาษาพูดเดียวกัน และเชื่อว่าสืบเช้ือสายมาจาก
บรรพบุรุษกลุ่มเดียวกัน

“ข้ามวัฒนธรรม” (Cross-Cultural) 
หมายถึง การแพร่กระจายของวัฒนธรรม  
เพื่อให้สังคม วัฒนธรรมและกลุ ่มชาติพันธุ ์
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและ
วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มได้ 

“ผู้บริโภค” (Consumer) หมายถึง  
ผู้ทีไ่ด้รับหรือเข้าถงึเน้ือหา ข้อมลู และบริการจาก
กิจการแพร่ภาพและการกระจายเสียง 
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ท่วงทำานองแห่งรัก
ผงศิลา 

ชวนรำาพึง

ที่ เมืองซีซารียาแห่งฟีลิป พระเยซูเจ ้าตรัสกับนักบุญ 
เปโตรว่า “เราบอกท่านว่า ท่านคือศิลา และบนศิลาน้ี  
เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา ประตูนรก จะไม่มีวันชนะ 
พระศาสนจักรได้” (มธ 16:18)

ภาพไหนเจ๋งกว่ากัน
 วันหน่ึงปีศาจแดร์โกและทูตสวรรค์ 

อัลเจโล ตกลงกันว่าจะแข่งขันว่าภาพของใคร
จะแน่กว่ากัน ในตอนแรก ปีศาจแดร์โกได้ยก
ภาพของรัสปูติน บุรุษที่มีชื่อเสียงในทางไม่ดีขึ้น
มาแสดง ส่วนทูตสวรรค์อัลเจโลแสดงรูปภาพ
ของท่านนักบุญฟรังซิส อัสซีซี ผู้มีใจสุภาพ
อ่อนโยนและและด�าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย  
เป็นมิตรกับเพื่อนมนุษย์และสิ่งสร้างทั้งหลาย
ของพระเจ้า ปีศาจแดร์โกรู้สึกเดือดดาลและเสีย
หน้าเล็กน้อย มันรีบแสดงรูปของฮิตเลอร์ ผู้เข่น
ฆ่าผู้คนมากมายในสงครามโลกคร้ังที่สอง ทูต
สวรรค์อัลเจโลตอบโต้ด้วยการแสดงรูปของบุญ
ราศีคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา ผู้ช่วยเหลือผู้
ยากไร้มากมาย โดยเฉพาะผู้ที่นอนรอความตาย
อยู่ที่ข้างถนน

 เจ้าปีศาจสบถออกมาและคิดว่าจะงัด
ภาพอะไรออกมาสูก้บัทตูสวรรค์อลัเจโล เมือ่คดิ
ไม้เด็ดได้ เจ้าปีศาจร้ายก็ระเบิดหัวเราะเยาะเย้ย 
ทูตสวรรค์ ด้วยความมั่นใจอย่างที่สุด มันกล่าว
กับทูตสวรรค์อย่างโอหังว่า “ภาพที่ฉันจะแสดง 
ต่อไปน้ี จะท�าให้ภาพต่าง ๆ ของแกหมด 
ความหมายไปเลย เพราะภาพน้ีแสดงถึง
แสนยานุภาพอันยิ่งใหญ่ของซาตาน บิดาของ
ฉัน” ว่าแล้วเจ้าปีศาจก็หยิบภาพของอาดัมและ 
เอวาถูกขับไล่ออกจากสวนสวรรค์เพราะได้
ท�าบาปไม่เชื่อฟังพระเจ้า 

“อย่าเพิง่ดีใจไป” ทตูสวรรค์ส�าทบั และ
ทันทีเขาแสดงรูปของพระนางมารีย์ยืนอยู่แทบ 
เชิงกางเขนของพระเยซูเจ้า ไม่ต้องสงสัยผู้ชนะ
คือทูตสวรรค์อัลเจโล 
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แบบฟอร์ม
สมัครสมาชิกใหม่ 

สมัครสมาชิกใหม่ ต่ออายุสมาชิก

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

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

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

 อุดมสาร (รายสัปดาห์ 1 ปี 52 ฉบับ 400 บาท)

 อุดมศานต์ (รายเดือน 1 ปี 12 ฉบับ 400 บาท)

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

โดยทาง เงินสด

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

 เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย “การพิมพ์คาทอลิก”

 โอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยโอเรียนเต็ล

 ในนาม “การพิมพ์คาทอลิก” บัญชีเลขที่ 226-0-006040

 * กรณีโอนเงินกรุณา FAX. ใบสลิป (Pay in) กลับไปยังการพิมพ์ฯ  

 หรือโทรศัพท์แจ้งให้ทราบด้วย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการช�าระเงิน 

 และออกใบเสร็จรับเงิน
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กว่าจะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

ซีริล เกิดในครอบครัวคริสตชน ค.ศ.
315 เป็นผู้ที่ได้สืบต�าแหน่งพระสังฆราชของ 
กรุงเยรูซาเล็มต่อจากพระสังฆราชมักซีโม ค.ศ. 
348 : นับเป็นช่วงเวลาที่พวกเฮเรติก ที่ให้ความ
นิยมอารีอุสก�าลังระบาด 

ซีริลมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับค�าสอนของ
ลัทธิอาเรียนจนต้องถูกเนรเทศด้วย และบ่อย
คร้ังเราเห็นความกระตือรือร้นในการอภิบาล 
สัตบุ รุษของท ่ านจากหนังสือ “ค� าสอน” 
(CATECHESIS) นับเป็นหนังสือค�าสอน
ที่ส� าคัญที่สุดเล ่มหน่ึงในสมัยแรกๆ ของ 
พระศาสนจักร เป็นหนังสือที่อธิบายค�าสอน  
เพื่อช ่วยท�าให้บรรดาคริสตชนจะได้เข ้าใจ
ข้อความเช่ือต่างๆ รวมทั้งชี้แสดงถึงข้อค�าสอน 
ของพระศาสนจักรอย ่างชัดเจนยิ่ งขึ้นจาก 
ค�าอธิบายในหนังสือ ท่านได้ตั้งใจและทุ่มเท
อย่างมากในการจัดท�าหนังสือทั้งในด้านเน้ือหา
และความสละสลวยของการประพันธ์ และ
โดยอาศัยหนังสือค�าสอนเล่มน้ีเองที่ได้ท�าให้เรา 
คริสตชนทราบว่าพระสงัฆราชได้เอาใจใส่ในเร่ือง 

การสอนค�าสอนให้กับคริสตชนใหม่อย่างไร  
และยังท�าให้เราได้ทราบว่ามีความเคร่งครัด
อย่างไรในการยอมรับคริสตชนส�ารองให้รับศีล
ล้างบาปได้ และพวกคริสตชส�ารองเหล่าน้ีจะ
ต้องมีความรู้เร่ืองค�าสอนลึกซึ้งเพียงใด ฯลฯ  
สิง่ต่างๆ เหล่าน้ีท�าให้เราได้ทราบถงึชวีติคริสตชน 
ในศตวรรษที่ 4 เป็นอย่างดี

ท่านซีริล ต้องการให้ผู้ที่เป็นคริสตชนทุก
คนได้มีความเชื่ออย่างแท้จริง และให้เจริญชีวิต
สอดคล้องกับความเชื่อน้ันด้วย และท่านได้ชี้
แสดงให้คริสตชนส�ารองได้แลเห็นถึงวิถีทางที่ 
คริสตชนจะต้องด�าเนินไปน้ันว่ามขีัน้ตอนอย่างไร 
: จากศลีล้างบาปไปสูศ่ลีมหาสนิท และทีส่ดุไปสู่
การด�าเนินชีวิตที่แท้จริง

“คริสตชน คือผู้ที่น�าพระคริสตเจ้าไป 
สู ่ผู ้อื่น” น่ีคือคติพจน์ของค�าสอนของท่าน  
ท่านซีริลถึงแก่มรณภาพในปี ค.ศ 386 และ 
ท่านนักบุญได้รับการประกาศให้เป็นนักปราชญ์
ของพระศาสนจักรเมือ่ปี ค.ศ.1882 ในสมณสมัย 
ของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 13 

นักบุญซีริลแห่ง 
กรุงเยรูซาเล็ม
(St. Cyril of Jerusalem)

(315-386)

ฉลอง 18 มีนาคม
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หลังจบชั่วโมงเรียนภาษาอิตาเลียนอันแสน 
จะน่ากุมขมับ ท้องฟ้าที่อารมณ์บูดมาตั้งแต่เช้า 
ยังไม่มีทีท่าว่าจะแจ่มใสขึ้นแต่อย่างใด ผมชั่งใจ
อยู่ไม่นานก่อนจะส�ารวจความพร้อมของร่มคันจ๋ิว 
ในกระเป ๋ าสะพายแล ้วจึงเดินบ ่ายหน ้าจาก
มหาวิทยาลัยมุ่งตรงสู ่ลานกว้างหน้ามหาวิหาร 
นักบุญเปโตร วันน้ีเป็นวันระลึกถึงนักบุญอันตน  
อธิการ ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มกราคมของทุกปี ใน
กรุงโรมมีการจัดกิจกรรมที่เก่ียวพันกับสัตว์ เท่า
ที่สังเกตเห็นจากที่ถูกน�ามาใส่ไว้ตามเต็นท์ซึ่งถูก 
จัดตั้งและกั้นเป็นคอกส�าหรับพักสัตว์ สันนิษฐาน
ว่างานนี้น่าจะถูกสงวนไว้ส�าหรับสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม
อย่างเช่น วัว ม้า ลา แพะ แกะ หมู ห่าน เป็ด ไก่  
มากกว่าที่จะเป็นสัตว์ป่าสัตว์เลื้อยคลานอย่าง
ที่ เห็นตามสวนสัตว์ต ่าง ๆ ทั่วโลก ผมยืน 
เบียดแทรกอยู่กับกองทัพมหาชนซึ่งส่วนใหญ่คง
ไม่พ้นเป็นนักท่องเที่ยวต่างถิ่นที่ยืนเบียดเสียด 
เฝ้าคอยฉากต่อไปของนาฏกรรมตรงหน้าอย่าง 
ใจจดใจจ่อ ถัดจากร้ัวกั้นแสดงอาณาเขตนครรัฐ 
วาตกินัออกไปไม่เกนิสบิเมตร กองดุริยางค์ทหารม้า 
ก�าลังเตรียมพร้อมส�าหรับการเดินขบวน สัญญาณ
จากผู้เป็นหัวหน้าบันดาลให้เสียงกังวานของเหล่า
เคร่ืองดนตรีพากันส�าแดงแสนยานุภาพแผด
ก้องไปทั่วบริเวณ บรรดานักดนตรีบนหลังม้า
สง่างามด้วยเคร่ืองแบบสีน�้าเงินเข้มพร้อมผ้า
คลุมสี เทาสวมหมวกประดับขนนกบนศีรษะ
แลดูสวยงามและน่าเกรงขาม ฝูงชนต่างเฝ้า
รอชมการเคลื่อนขบวนที่ก�าลังจะบังเกิดขึ้นใน
อีกไม ่ ก่ีอึดใจ ปรอยฝนเร่ิมโปรยสายลงมา 
บาง ๆ  ผมหยบิร่มในกระเป๋าขึน้มากางเพือ่บงัศรีษะ
ไม่ให้โดนหวัดเล่นงาน เจ้าหน้าที่ก�าลังจัดเตรียม
สถานที่ด้วยการโบกมือให้ผู้เฝ้าชมหลีกออกจาก
เส้นทางเคลื่อนขบวน และหันไปให้ความสนใจ 

กับพิธีกรรมทางศาสนาที่ก�าลังจะเริ่มต้นขึ้น
ณ ปะร�าพิธีที่ถูกตั้งขึ้นในบริเวณเดียวกัน 

พระคาร์ดินัลอาวุโสท่านหน่ึงเร่ิมกล่าวทักทายและ
ให้โอวาทด้วยสุม้เสยีงแจ่มใส ก่อนจะน�าสวดภาวนา
บทข้าแต่พระบดิา ผมยนืปะปนอ้าปากขมบุขมบิท่อง
บทภาวนาข้าแต่พระบิดาร่วมกับพี่น้องคริสตชน 
ที่มารวมตัวกันในบริเวณน้ัน พระคาร์ดินัลกล่าว
ขอพรส�าหรับสัตบุรุษและบรรดาสัตว์ที่มาชุมนุม
กันก่อนจะปะพรมน�้าเสกไปยังฝูงชนในบริเวณนั้น 
เท่าทีก่�าลงัแขนของท่านจะบนัดาลให้เป็นไปได้ เมือ่
พิธีอวยพรประชาชนและบรรดาสัตว์เสร็จสิ้นลง  
รถม้าแบบโบราณทีถ่กูประดบัประดาอย่างวิลศิมาหรา 
ก็เคลื่อนขบวนน�าหน้าไปบนถนนสายที่มีชื่อว่า  
Via di Conciliazione ซึง่น่าจะแปลว่า “ถนนแห่ง
การคืนดีหรือการประนีประนอม” น่าสนใจดีมั้ย 
ครับ ถนนทีมุ่ง่ตรงสูน่ครรัฐวาตกินัโดยมมีหาวหิาร 
นักบุญเปโตร ศูนย์กลางของคริสตศาสนา นิกาย
โรมันคาทอลิกตั้งตระหง่านอยู่สุดปลายถนน ถูก
ตั้งชื่อว่า “ถนนแห่งการคืนดี” ต้นก�าเนิดของ
ประวตัศิาสตร์หน้าน้ีมาจากเหตกุารณ์ความขดัแย้ง 
ระหว่างรัฐอิตาลีกับพระสันตะปาปาตั้งแต่อดีต 
เร่ือยมาจนกระทั่งในสมัยของมุสโสลินี ผู้น�าลัทธิ
ฟาสซิสของอิตาลี หลังจากได้ตกลงท�าสนธิสัญญา
ลาเตรันกันเรียบร้อยแล้ว จึงได้มีค�าสัง่ให้สร้างถนน
เส้นน้ีขึน้มาเพือ่เป็นสญัลกัษณ์ตามความหมายของ
ชื่อถนนนั้น ขบวนคนบนหลังม้าค่อย ๆ เคลื่อน
ตัวออกสู่ถนนแห่งการคืนดี ความสง่างามบวกกับ 
ความน่าประทบัใจของขบวนแห่เป็นการรวมตวักนั
ของม้ากบัคนขีม้่าทีม่าจากสงักดัต่าง ๆ  คนัทีน่�าหน้า
ขบวนคือรถม้าโบราณแบบที่เคยว่ิงกันสนุกสนาน 
ในกรุงโรมเม่ือสักร้อยปีที่ผ่านมาซึ่งถูกลากจูงด้วย
อาชาคูร่่างใหญ่แขง็แรงมขีนเป็นพุม่หนาตรงโคนขา 
ตามมาด้วยขบวนทหารม้าซึ่งทรงเคร่ืองงดงามน่ัง 

ฟาร์มหน้ามหาวิหารกับขบวนคนขี่ม้า

มุมเล็กๆ ของนักเดินทาง
คุณพ่อปิติศักดิ์  พงศ์จิรพันธุ์
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เชิดหน้าอยู ่บนอาชาแลดูแข็งแกร่งและสง่างาม  
จากน้ันเป็นขบวนคนขี่ม้าจากสังกัดต่าง ๆ มีทั้ง
ผู้ชาย ผู้หญิงแม้กระทั่งเด็กน้อยอายุสักเจ็ดแปด
ขวบแต่สามารถบังคับม้าได้อย่างคล่องแคล่ว อีก
กลุม่หน่ึงทีน่่าสนใจไม่แพ้กนั ผมไม่ทราบว่ามาจาก 
สังกัดไหนแต่อยากให้สมญานามว่า “กลุ่มสตรี 
ขีม้่าขาว” เพราะผู้ขีเ่ป็นสตรีล้วน ม้าแต่ละตวักล้็วน
สีครีมถึงเทาอ่อน สตรีบนหลังม้าอยู่ในชุดเคร่ือง
แบบพร้อมผ้าคลุมสีฟ้างดงาม ผมเพิ่งสังเกตเห็น
เด็กหญิงตัวน้อยอายุไม่น่าเกินสิบขวบปะปนอยู่
ในกลุ่มนั้นด้วย เธอบังคับม้าพร้อมโปรยยิ้มอย่าง
น่ารักน่าเอ็นดู กลบเกลื่อนความตื่นเต้นที่ฉายชัด
ออกมาทางดวงตาคู่นั้น 

ขบวนม้ากับคนขี่ม้าผ่านหน้าผ่านตาผมไป
หมดแล้ว ผมหันความสนใจกลับมาด้านหลังซึ่ง
เมือ่สองวนัทีแ่ล้วยงัเป็นลานโล่ง ๆ  ให้นักท่องเทีย่ว 
เดินผ่านไปผ่านมา แต่ตั้งแต่เม่ือคืนมีการจัด
เตรียมสถานที่ ตั้งเต็นท์ กั้นคอกและเนรมิตลาน
โล่งจนกลายสภาพไม่ผิดกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาด
ย่อม ๆ และบัดนี้แต่ละคอกก็เป็นนิวาสสถานของ
บรรดาสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม ต้องขีดเส้นใต้ว่าเฉพาะ
สัตว์เลี้ยงในฟาร์มเท่านั้น พวกเสือ สิงโต กระทิง 
แรด ฮิปโปโปเตมัสหรือจระเข้ไม่น่าจะสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของงานและสถานที่จัดงาน แต่ละ
คอกมีป้ายก�ากับชื่อและที่มาของสัตว์แต่ละตัว ซึ่ง
ถูกคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถัน มีความสมบูรณ์
และสวยงามตามสายพันธุ์ เสียดายที่ผมมีความรู้ 
เกีย่วกบัพนัธุส์ตัว์จ�าพวกน้ีน้อยมากจึงได้แค่เดมิชม
ความสวยงามของสัตว์แต่ละตัว สมาชิกส่วนใหญ่
ของฟาร์มหน้ามหาวิหารน้ีคือวัว แต่ละตัวมีขนาด
ใหญ่มีความสมบรูณ์ชนิดทีผ่มนึกเอาเองว่าคงได้รับ
รางวลัมาจากการประกวดทีไ่หนสกัแห่ง มาถึงคอก
ที่มีม้าสองตัวยืนเคียงข้างกันอยู่ในน้ัน ดูเหมือน
ฝาแฝดที่ลืมตาออกมาดูโลกพร้อม ๆ กัน สตรี
คนหน่ึงขอให้ผมถ่ายรูปให้เธอกับม้าตัวสวย ผม
รับโทรศัพท์มือถือขนาดใหญ่ของเธอมาก่อนจะจัด

ให้เธอไปสีรู่ป เดนิต่อมาอกีนิด ลกูหมตูวัสชีมพจัูด 
ห้าหกตัวก�าลังนอนเบียดกันอยู่บนกองฟางหายใจ 
ฟืดฟาดอย่างน่าอิจฉา คุณยายแก่ ๆ ยกกล้อง
ถ ่ายรูปขึ้นถ ่ายพลางย้ิมให ้กับภาพที่แสนสุข 
ตรงหน้า ผมยังคงวนเวียนไปเยี่ยมทักทายเพื่อน
ร่วมโลกต่างสายพันธุ์ตามคอกต่าง ๆ นักบวช 
ฟรังซิสกันในชุดยาวสีน�้าตาลพาเด็กน้อยห้าหกคน
มามุงดูที่กรงกระต่ายหลากสายพันธุ์พลางหัวเราะ
ชอบใจแย่งกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเจ้าสัตว์
หูยาวตัวน้อยตรงหน้าเสมือนเพิ่งเคยพบเจอเป็น
คร้ังแรกในชีวิต สายฝนกระหน�่าลงมาอีกคร้ังผม
จึงยอมจ�านนต้องเดินกึ่งวิ่งไปยังป้ายรถเมล์เพื่อ
เดินทางกลับที่พัก 

ภาพของคนบนหลังม้าผู้บังคับอาชาอันสง่า
งามและทรงพลงัอย่างเชีย่วชาญ บอกนัยยะถงึพลงั
อ�านาจของมนุษย์เหนือสรรพสัตว์ ท�าให้ผมนึกถึง
เรื่องราวในหนังสือปฐมกาล เมื่อครั้งที่พระเจ้าทรง
สั่งให้อาดัมเรียกชื่อสัตว์ชนิดต่าง ๆ มนุษย์ได้รับ
มอบอ�านาจแห่งการดูแลรักษาสิง่สร้างเหล่าน้ัน แต่
ในที่สุดความจองหองกลับส่งผลให้มนุษย์ท�าบาป
ผิดต่อพระผู้สร้างผู้ประทานชวิีต การเคลือ่นขบวน
ไปบนถนนแห่งการคืนดีเสมือนย�้าเตือนเราทุกคน
ว่า บนถนนเส้นน้ีน�าพาเราคนบาปทุกคนกลับคืน
สู่อ้อมกอดของพระศาสนจักร มารดาผู้อ้าแขน
เชื้อเชิญบรรดาบุตรได้กลับสู่การอภัยที่เต็มเปี่ยม
ไปด้วยความรักของพระเจ้า เดินไปพร้อม ๆ กับ
สิ่งสร้างของพระองค์บนโลกใบเดียวกัน...โลกแห่ง
สันติสุขและความเป็นหนึ่งเดียวกัน 
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ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

ความดี
ดิฉันมักจะเล่าเร่ืองที่เป็นอุทาหรณ์ให้คน

สร้างหรือท�าความดีเมื่อมีโอกาส ซึ่งท�าให้ทั้งผู้ให้
และผู้รับต่างอิ่มอกอิ่มใจ หัวใจพองโตด้วยความ
สุข เรียกว่า “ท�าจากใจ ใจก็สุข” ค่ะ

เร่ืองทีจ่ะเล่าต่อไปน้ี ดิฉันเคยเล่าให้เพือ่นๆ 
รุ่นพี่ และพวกพี่ๆ ที่มาจากต่างประเทศได้ฟังกันนี้ 
พวกเขาต่างยิ้มปลื้ม และปาดน�้าตาด้วยความรู้สึก
ตืน้ตนัใจ “ยิม้ทัง้น�า้ตา” ท�าให้ดิฉันพลอยน�า้ตาคลอ
ไปด้วย... ดิฉันจึงได้แชร์เรื่องดีๆ เพื่อให้พวกเขา 
ได้ถ่ายทอดต่อๆ กันไปอย่างไม่รู้จบ บางคร้ังคน
เราพอมีใครหรือมีอะไรมาสะกิดโดนใจก็จะลุกขึ้น 
มาท�าตาม เพื่อให้คนรอบข้างได้รับความสุข  
เบิกบานใจ ดังเช่นเรื่องนี้...

มีเด็กหนุ่มคนหน่ึงเข้ามาเรียนในตัวเมือง 
เขาเป็นนักศึกษาที่พยายามดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อ 
ให้ได้เรียนจนส�าเร็จ ด้วยความมานะ อดทน และ
ขยันหม่ันเพียร จากฐานะทางครอบครัวที่ยากจน 
และด้วยความหิวหลังจากเลิกเรียน เขาก็เดินหา
ร้านอาหารเล็กๆ ที่พอจะช่วยให้เขาได้มีอะไรทาน
ให้ท้องอ่ิมไปในแต่ละมื้อ เพราะเขาจ�าเป็นต้องใช้
เงินอย่างประหยัดที่สุด

สุดท้าย เขาก็เห็นร้านเล็กๆ ร้านหนึ่งที่เพิ่ง
เปิดใหม่ เขาเห็นคนเริ่มทยอยออกจากร้าน เขาจึง 
รีบก้าวเข้าไปในร้านน้ันหามุมสงบแล้วน่ังลง... 

เจ้าของร้านเป็นชายร่างเล็ก เดินเข้ามาด้วยรอยยิ้ม
เป็นมิตร ถามเขาว่า จะสั่งอะไรดี นักศึกษาคนนั้น
บอกว่า “ขอเพียงข้าว 1 ชาม และขอเพียงราด
น�้าเน้ือตุ๋นให้หน่อยได้ไหมครับ?” เจ้าของร้านก ็
ท�าตาม... เขาเห็นเด็กหนุ ่มตักข้าวทานอย่าง
เอร็ดอร่อยเหมือนเป็นอาหารวิเศษของเขา เพียง
ชั่วพริบตาข้าวจานน้ันก็หมดเกลี้ยงไม่เหลือข้าว 
สักเม็ด น่ีเขาคงจะหิวมากจึงจัดการได้รวดเร็ว
ขนาดนี้

เจ้าของร้านจึงถามว่า จะสั่งอะไรเพิ่มอีก
ไหม? เด็กหนุ่มส่ายหัว และพูดเพียงเบาๆ ว่า ผม
ขอข้าวอย่างน้ีอีกถุงได้ไหม และขอน�้าเน้ือตุ๋นราด
ด้วยนะครับ จะเอากลับบ้าน... เขาเพียงพูดเท่าน้ี
เจ้าของร้านก็เข้าใจได้ทันทีว่า เด็กหนุ่มคนนี้คงจะ
ต้องสู้ชีวิต ปากกัดตีนถีบ ประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อ
เอาไว้ใช้เรียนหนังสือและต้องเรียนให้จบ...ฐานะ
ทางบ้านของเขาคงยากจน จึงต้องประหยัดเงินใน
การใช้จ่ายถึงเพียงนี้ 

เจ้าของร้านรีบเข้าไปหลังร้าน เขาหากล่อง
ใส่ข้าวแทนการใส่ถุง และเขากลัวว่าข้าวจะบูดถ้า
ราดน�้าซุปลงไป เพราะเด็กหนุ่มคงเอาไว้กินตอน
เช้าวนัรุ่งขึน้ เขาตกัน�า้ซปุใส่ในถงุต่างหากอกีหน่ึงถงุ 
และในกล่องข้าวน้ันข้างใต้ เขากใ็ส่ไข่ต้มเพิม่ให้อีก  
2 ฟอง พร้อมผัดผักด้วย แต่ข้างบนมีข้าวปิดไว้ 
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เจ้าของร้านส่งอาหารให้เด็กหนุ่มและบอกว่า 
“พบกันพรุ่งนี้อีกนะ ร้านนี้ยินดีต้อนรับ” เด็กหนุ่ม 
ยกมือไหว้ขอบคุณในความเอื้ออารีของเจ้าของร้าน 
โดยที่เด็กหนุ่มเองก็ไม่รู ้ว่าเจ้าของร้านอ่านชีวิต 
ของเขาได้หมดว่า เขาก�าลังดิ้นรนและสู้ชีวิต

ภรรยาเจ้าของร้านถามสามีว่า ท�าไมต้องใส่
ไข่ต้มไว้ข้างใต้ข้าวด้วยล่ะ ท�าไมไม่ใส่ข้างบน เขา
จะได้รู้ว่าเราไม่คิดเงินค่าไข่ และยังให้ผัดผักฟรีๆ 
ด้วย...เจ้าของร้านมองหน้าภรรยาและบอกว่า คนเรา 
มีศักด์ิศรี ถ้าเราให้เขาฟรีเพราะความสงสาร เขา 
อาจจะละอายใจไม่กล้ากลับมาหาเราอีก เพราะ 
เขาคงจะไม ่อยากได ้ของฟรี เราต ้องเข ้าใจ 
ความรู้สึกของคนอื่น ถ้าเราเป็นเขา เราก็คงคิด
เหมือนกันน่ันแหละ ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา...
ภรรยาเจ้าของร้านก็ยิ้มเห็นด้วยกับความคิดและ
การกระท�าของสามี

หลั งจากวัน น้ันเป ็นต ้นมา เด็กหนุ ่ม 
(นักศึกษา) ก็เป็นลูกค้าประจ�าของร้านนี้ โดยซื้อ
ข้าวเปล่า แต่จะได้กับข้าวเพิ่มฟรีทุกวัน และหาก 
วันไหนที่เขาว่างเขาก็จะมาช่วยงานที่ร้านอาหาร 
กวาดเก็บ และล้างจานชามที่ร้านเน้ือตุ้นน้ีให้ฟรีๆ 
เช่นเดียวกัน เป็นการตอบแทนบุญคุณที่ทางร้าน
ช่วยให้เขากินอิ่มไปได้ในแต่ละวัน

เวลาผ่านไป เด็กหนุ่มก็เรียนจบจนได้รับ
ปริญญาและได้เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึงด้วย จากน้ัน 
เขาหายไปโดยที่ไม่ได้ติดต่อกับทางร้านอีกเลย

อยู่มาวันหน่ึงผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินที่ให้ร้าน
เน้ือตุ๋นเช่าเปิดขายอาหารน้ี เขาขอพื้นที่คืนเพื่อ
จะสร้างเป็นตลาดสดแทน เจ้าของร้านเน้ือตุ๋นกับ
ภรรยา พร้อมกับลูกๆ อีก 3 คน ต่างนั่งร้องไห้  
ไม่รู ้จะไปเปิดร้านใหม่ที่ตรงไหนอีก เพราะค่า

เช่าตึกแถวส�าหรับค้าขายก็มีราคาแพงลิบลิ่วเกิน
ก�าลังทรัพย์ของเขา... พ่อค้าและครอบครัวจะอยู่
อย่างไร ลูกๆ ของเขาเองก็ก�าลังเรียนอยู่ พวกเขา
จะได้เรียนต่อหรือเปล่า? ความทกุข์คืบคลานเข้ามา 
อย่างรวดเร็ว ที่สุดร้านเน้ือตุ ๋นก็ปิดตัวลงทันที
ครอบครัวน้ีมืดแปดด้านไม่รู ้จะไปพึ่งใคร...แต่
แล้วรถเก๋งคันงามคันหน่ึงก็แล่นมาจอดที่หน้าร้าน  
ชายคนหน่ึงเดินเข้ามาหาพร้อมกับส่งนามบัตรให้
เจ้าของร้านเนื้อตุ ๋น และบอกให้พวกเขาไปพบ
เจ้าของโรงงาน ตามที่อยู่ในนามบัตรน้ี เพราะ
เจ้าของโรงงานคนน้ีอยากให้ครอบครัวน้ีไปขาย
อาหารที่โรงงานของเขา โดยให้พื้นที่ส�าหรับขาย 
อาหารฟรีๆ ไม่คดิค่าเช่าใดๆ ทัง้สิน้ เพราะเขาตดิใจ
น�้าซุปเนื้อตุ๋นที่เคยกินทุกวัน...

เจ้าของร้านเน้ือตุ๋นและภรรยายิ้มทั้งน�้าตา
ด้วยความสุข... เขาทั้งสองนึกขึ้นมาได้ในทันทีว่า 
ชื่อและนามบัตรของคนที่เป็นเจ้าของโรงงานที่พูด
ถึงน�้าซุปเน้ือตุ๋นน้ีต้องเป็นเด็กหนุ่มนักศึกษาคนที่
เขาเคยช่วยให้ท้องอ่ิมได้ทุกวันจนเรียนจบ และ
สามารถตั้งตัวได้เร็วจนมีโรงงานเป็นของตนเอง...
เจ้าของร้านเน้ือตุ๋นเป็นคนดี เด็กหนุ่มที่ขยันเรียน
ก็เป็นคนดี สิ่งที่เขาประพฤติและปฏิบัตินั้นเป็นสิ่ง
ที่ดี และผลของความดีได้ตอบแทนเขาแล้ว

ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่า พระเป็นเจ้าทรงทราบ
ถึงการกระท�าต่างๆ ของ “คนดี” คนขยัน ซื่อสัตย์ 
อดทน และสู้ทน เขาท�าความดีโดยไม่หวังผล
ตอบแทน แต่ที่สุดแล้วความดีก็ผลิดอกออกผล 
ตอบแทนคนที่ท�าความดีน้ันอย่างคาดไม่ถึงด้วย
เดียวเช่นกัน...“ท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรัก
ตนเอง” (มธ 22:39)...ดิฉันหวังว่าบทความเรื่องนี้
จะเป็นอทุาหรณ์ทีดี่ส�าหรับทกุท่านนะคะ... สวสัดี 
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คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา 

ขอตัง้ค�าถามกบัผู้อ่านให้คดิเล่นๆ ก่อนว่า 
จากบ้านของผู้อ่าน ไปยงัทีท่�างาน หรือ โรงเรียน
สมัยประถมศึกษา สามารถเดินทางไปได้กี ่
เส้นทาง และมีวิธีการเดินทางได้กี่วิธี 

หากตอบแบบรวดเร็ว อย่างฉับพลันทันที 
น่าจะได้ค�าตอบว่า มีเพียงเส้นทางเดียว และวิธี
เดียว เพราะเป็นการตอบจาก “ประสบการณ์”  
ที่เดินทางอยู่เป็น “ประจ�า” จน “เคยชิน”

หากคิดช้าๆ แล้วตอบ อาจเร่ิมมทีางเลอืก
ของเส้นทางและวิธกีารเดนิทางทีม่ากกว่าค�าตอบ
แรกที่ตอบแบบรวดเร็ว 

หากให้เวลาคิดนานขึ้น หรือมีการช่วยกัน
คิดมากข้ึน ค�าตอบ ย่อมมีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน  
ซึ่งอาจท�าให้เราได้รู้เส้นทางใหม่ๆ เช่น เข้าซอย
น้ัน ออกซอยน้ี อ้อมไปทางน้ัน แล้วตดัออกทางน้ี 
หรือรู้วธิกีารเดนิทางแบบใหม่เช่น น่ังรถตูโ้ดยสาร  
น่ังรถประจ�าทาง เดินไป ขี่จักรยาน ซ้อน 
มอเตอร์ไซค์ ขับรถไปจอดคร่ึงทางแล้วต่อ 
รถสาธารณะเป็นต้น 

เรียกได้ว่า เส้นทางและวธิกีารเดนิทางน้ัน  
มีเยอะมาก เยอะจนบางคร้ัง เราอาจไม่ได้คิด 
และคิดไม่ถึงว่า วิธีการน้ีมีด้วย หรืออาจเป็น 
ค�าตอบที่เราคาดไม่ถึง เป็นค�าตอบที่เป็นจุดใต้
ต�าตออย่างมาก

น่ันสะท้อนให้เหน็อย่างหน่ึงว่า... เรามักจะ
ให้ค�าตอบจาก “ความเคยชนิ” หรือ “ประสบการณ์
เดมิ” ทีท่�าอยูเ่ป็นประจ�า และน่ันเอง .... อาจท�าให้

เราขาด “ประสบการณ์ใหม่” หรือ การคิดทาง  
“ทางเลือกใหม่” 

มคีนจ�านวนไม่น้อย ทีเ่ดนิทางจากบ้านไป
ที่ท�างานทุกวัน แล้วบ่นการจราจร อยู่ทุกวัน ว่า 
“รถติด” โดยที่ตนเอง “ไม่ได้ท�าอะไรใหม่” หรือ
เปลี่ยนแปลงใดๆ 

คนเหล่าน้ี จึงผูกตัวเอง “ติด” อยู่กับ 
“ปัญหา” และ “วนเวียน” หรือ “จม” อยู่กับ
ปัญหา จนเสียเวลา สูญพลังงาน 

เพราะลืมที่จะมุ่งหา “ทางออก” เอาแต่
ตอกตัวเองให้อยู่แต่กับ “ปัญหา.... ปัญหา... 
และปัญหา” 

ในทางจิตวทิยา มีทฤษฎีการให้ค�าปรึกษา
ทฤษฎีหน่ึงชื่อว่า “การให้ค�าปรึกษาแบบทฤษฎี
โซลูชั่น-โฟกัส” หรือ SFBT (Solution-
Focused Brief Therapy) พฒันาในปี 1980 
โดย Steve de Shazerและ Insoo Kim 
Berg ซึง่เน้นการมุง่อนาคต ทีเ่น้นการหาค�าตอบ 
ให้กับปัญหา มากกว่าสนใจปัญหาที่จะท�าให้
เป็นปัญหาถ้าจะว่าง่ายๆ นักทฤษฎีในวิธีการน้ี 
ได้น�าเสนอให้แบ่งเวลาออกเป็น 2 ส่วน เมื่อมี
ปัญหา คอื ใช้เวลา 20% ส�าหรับการพดูถงึปัญหา 
(problem talk) และอีก 80% ส�าหรับการพูด
คุยหาทางออกให้กับปัญหา (solution talk)

เพราะ... ชีวิตไม่เคยมีใครที่ไม่มีปัญหา.... 
ต้องถามตัวเองว่า จะจมอยู่กับปัญหา หรือ จะ
ออกจากปัญหา  

ทางเลือกใหม่ ผลลัพธ์ใหม่
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คนหมดทางเลือก .... คือคนที่ใช้วิธีการ
แบบเก่า กบัปัญหาเก่า แต่คาดหวงัจะได้ผลลพัธ์
ใหม่

คนมีทางเลือก... คือคนที่คิดหาวิธีการ
ใหม่ กับปัญหาเก่า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ 

แม้ว่า ไม่มีใครรับประกันได้ ว่าทางเลือก
ใหม่ วิธีการใหม่ ที่เลือกใช้ จะได้ผลลัพธ์ใหม่ 
ดั่งที่ใจหวังหรือไม่ อย่างไรก็ตาม.... มันย่อม 
ดีกว่า การลองทางแบบเดิมๆ ที่รู้อยู่เต็มกลืนว่า 
ไม่อาจมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น

เมื่อไม่ได้ผล ก็เปลี่ยนมันเสียใหม่ (If it 
is not working, do something different)

หากมาถูกทาง แต่ยังไม่ได้ผล ก็ให้ลอง
ท�ามันมากขึ้น ท�าเพิ่มขึ้นไปอีก อย่าเพิ่งล้ม หรือ
เลิกไปเสียดื้อๆ หรือลองท�าอะไรดูเพิ่มเติม (If 
it doesn‘t work, don‘t “try harder“, 
rather stopdoing it, and do (or view) 
something else)

ในทางกลบักนั หากวธิกีารใหม่ ทางเลอืก
ใหม่ สามารถให้ผลลัพธ์ใหม่ได้.... จงท�ามัน 
ต่อไปอีก (If it works, do more of it)

ทางเลือกใหม่ที่ดี ย่อมท�าให้เราออกจาก
พันธนาการแบบเดิมๆ ที่เราติดยึดอยู่.... และ
ท�าให้เรานั้นมี “ชีวิตใหม่” ได้

จุดเร่ิมต้นของทางเลือกใหม่ จึงสามารถ
ฝึกตนเองได้ ดังนี้

มุง่หาทางออกในอนาคต มากกว่า การคดิ 
แต่ปัญหาจากอดีตมาจนถึงเวลา ณ ปัจจุบัน 
น่ันเพราะ เราสามารถท�าในปัจจุบัน เพื่อให้
อนาคตดีขึ้น และเม่ือเหตุการณ์ที่ดีขึ้นผ่านไป 
สิ่งนั้นจะกลายเป็นอดีตที่ตามมา

มุ่งสนใจกับสิ่งที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนใน
ทางดีขึ้น แม้เกิดเพียงเล็กน้อย เพราะน่ันคือ 
จุดเริ่มต้น ของการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ยิ่งใหญ่
ได้ในอนาคต 

ให้คุณค่าตนเองกับสิ่งที่ท�าได ้ส�าเ ร็จ 
มากกว่า การฆ่าตัวคุณเองกับสิ่งที่ล้มเหลว 

“เริ่มท�าได้แล้ว ดี ดี ดี.. เรามาถูกทาง 
แล้ว” แทนการกล่าวโทษว่า “เมื่อไร เราจะ
ท�าได้ ท�าเป็นสักที” “โอ๊ย... ไม่ได้อีกแล้ว  
เซ็งจริง เบื่อจัง” 

ฝึกพูดใช ้ภาษาแห่งทางออก เพราะ 
จะท�าให้เราได้เห็นหนทางสว่าง ลดการใช้ภาษา
แห่งปัญหา เพราะจะท�าให้เราหลงไปอยู ่ใน 
ที่มืดมน จงเรียนรู้ที่จะพูดว่า “จะท�าอย่างไรต่อ 
จะลองท�าอย่างไรด”ี แทนการพดูว่า “เกดิอย่างน้ี 
ได้อย่างไร ท�าไมต้องมีเร่ืองแบบน้ีเกิดขึ้นใน 
ชีวิตของฉันด้วย”

จงระลึกอยู่เสมอว่า “ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้น
กับเราตลอดเวลา... แต่การปรับเปลี่ยน เพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงน้ันสามารถท�าได้อยู่ในทุก 
ณ ขณะเวลา”

ลองจัดสรรเวลา จัดสรรชีวิต สร้างทาง
เลือกใหม่ให้กับตนเอง เพราะน่ันจะเป็นการ
ท�าให้ชีวิตเราทรงพลัง และมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น
อย่างมีปัญญาที่ทรงประสิทธิภาพในเส้นทางการ 
เดินทางแห่งชีวิตได้ในที่สุด

ทางเลือกใหม่.... ผลลัพธ์ใหม่... เป็น
ทางออกที่ดีกว่า...“ปัญหาร้อยละ 20 ทางออก 
ร้อยละ 80” 
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ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตต ิ

หนังยอดเยี่ยมรางวัลออสก้าร์ปีน้ีมีด้วย
กันแปดเรื่อง เจ็ดเรื่องเข้าฉายในบ้านเรายกเว้น 
Selma เร่ืองหน่ึงทีม่โีอกาสเขยีนแนะน�าในอดุม
ศานต์ไปแล้วคือ Boyhood หนังเต็งที่กวาด
รางวัลไปแล้วหลายสถาบัน อีกเร่ืองที่ได้ดูจาก
ดีวีดีคือ The Grand Budapest Hotel 
แม้ชื่อหนังจะไม่ได้หวือหวาอะไรและในช่วงต้น
เร่ืองอาจไม่ค่อยดึงดูดความสนใจเท่าไรแต่ยิ่งดู
ยิ่งสนุกและเพลิดเพลินกับงานด้านภาพและการ
ก�ากับศิลป์ของหนัง นักวิจารณ์ท่านหนึ่งบอกว่า
หนังเรื่องนี้ถ้าจะให้ดีต้องดูในโรง

 เร่ืองล่าสุดที่ดูคือ The Imitation 
Game สร้างอิงจากชีวประวัติของ อลัน ทูริง 
นักคณติศาสตร์ชาวองักฤษทีเ่ป็นผู้น�าในการถอด
รหัสอินิกม่าของนาซี ว่ากันว่าด้วยคุณูปการของ
เขาช่วยท�าให้สงครามโลกคร้ังที่สองจบลงเร็วข้ึน
ถึงสองปี ช่วยชีวิตผู้คนทั่วโลกได้เป็นล้านและ
อีกหลายเมืองไม่โดนท�าลายล้าง แต่น่าเสียดาย
หลังเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อสิ้นสงครามเพียงไม่กี่ป ี 
เขาถูกจับในข้อหามีพฤติกรรมรักร ่วมเพศ 
เพราะอังกฤษในช่วงเวลาน้ันเร่ืองเช่นน้ีเป็นสิ่ง
ผิดกฎหมาย

หนังก�ากับโดย มอร์เทน ทิลดัมชาว
นอร์เวย์ ดดัแปลงจากหนังสอืชือ่ Alan Turing 
: The Enigma ของ แอนดรูว์ ฮอดจ์ จาก
บทหนังของ แกรห์ม มัวร์ เล่าชีวิตของทูริงสาม
ช่วงเวลาด้วยกนัคอืตอนทีเ่ขาเป็นนักเรียนประจ�า
ที่โรงเรียนเชอร์บอร์น (รับบทโดยอเล็กซ์ ลอว์
เทอร์) เป็นเด็กเรียนเก่งแต่มีพฤติกรรมแปลกๆ 
บางอย่างจนถกูเพือ่นแกล้งเป็นประจ�า แต่เขากม็ี 
คริสโตเฟอร์ (แจ็ค แบนฮอน) เป็นเพื่อนสนิท
คอยช่วยเหลอื ปรึกษาและให้ก�าลงัใจเสมอ และ
แนะน�าว่าเขาน่าจะเป็นคนทีเ่ก่งเร่ืองการถอดรหสั

แกนเร่ืองหลักของหนังคือช ่วงที่ เ กิด
สงครามโลกคร้ังที ่2 แล้ว รับบททริูงโดย เบเนดิกต์  
คมัเบอร์แบทช์ เขาเป็นหวัหน้ากลุม่ในภารกจิลบั
ของรัฐบาลอังกฤษเพื่อถอดรหัสอินิกม่าของนาซี
ที่สื่อสารกับทหารทั่วโลกแต่ปัญหาคืออ่านแล้ว
ไม่เข้าใจว่ารหัสที่ได้สั่งการเร่ืองการโจมตีฝ่าย
สัมพันธมิตรอย่างไรบ้างและนาซีเปลี่ยนรหัสที่
ใช้ทุกวันเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืน สถานที่ท�างาน
ของพวกเขาอยู่ภายในโรงงานผลิตวิทยุ เพื่อน
ร่วมงานคือ ฮิวจ์ อเล็กซานเดอร์ (แมทธิว กูด) 
แชมป์หมากรุกโลก และจอห์น แครินครอส 

The Imitation Game : 

ถอดรหัสกู้โลก 
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(อัลเลน ลีช) และอีกสองคนที่ทูริงคัดเลือกมา
จากการให้แก้ปริศนา “คอร์สเวิร์ด” หนึ่งในนั้น
คือ โจแอน คลาร์ก (เคียร่า ไนท์ลีย์) ซึ่งต่อ
มาเป็นเพื่อนสนิทของเขาและแม้จะเป็นผู้หญิง 
เพียงคนเดียวแต่ก็มีบทบาทส�าคัญในการช่วย
ถอดรหัสอินิกม่าและ ปีเตอร์ ฮิลตัน (แมทธิว  
เบียร์ด) 

แกนเร่ืองที่สามของหนังคือช ่วงหลัง
สงครามในเหตุเกิดที่บ้านพักของทูริงในเมือง
แมนเชสเตอร์ทีโ่ดนโจรบกุร้ือข้าวของ ต�ารวจสบื
จนพบผู้ต้องหาและเชื่อมโยงว่าเขามีพฤติกรรม
รักร่วมเพศซึ่งในช่วงเวลาน้ันถือว่าผิดกฎหมาย 
และเขามีโอกาสบอกเล่าเร่ืองราวที่ท�าในช่วง
สงครามให้กบันักสบื โรเบร์ิต น็อค (โรรี คินเน็กซ์) 

คุณภาพของหนังการันตีจากที่ได้รับเสนอ
ชื่อเข้าชิงรางวัลออสก้าร์ถึงแปดสาขานอกจาก
หนังยอดเยี่ยมแล้ว รางวัลอื่นได้แก่ ผู้ก�ากับ,  
นักแสดงน�าชาย (คัมเบอร์แบทช์), นักแสดง
สมทบหญงิ (ไนท์ลย์ี), บทดัดแปลง, ก�ากบัศิลป์, 
ล�าดับภาพและดนตรีประกอบ

ไม่ว่าในวันประกาศผลออสก้าร์หนังเร่ือง
น้ีจะได้รางวัลหรือไม่ก็ตามแต่ก็มิอาจลดทอน
คุณค่าของหนังได้ เฉกเช่นเดียวกับชีวิตของ 
ทริูงและเพือ่นร่วมภารกจิของเขาทีแ่ม้จะสามารถ
ถอดรหัสอินิกม่าได้ส�าเร็จ แต่การน�ามาใช้ต้อง
ท�าอย่างรอบคอบและรัดกุมมิเช่นน้ันนาซีจะจับ
ได้ว่าฝ่ายสัมพันธมิตรถอดรหัสได้แล้ว จนเกิด
เป็นฉากดราม่าที่ปีเตอร์ขอร้องให้ทูริงรายงานสิ่ง
ทีถ่อดรหสัการโจมตเีรือรบของฝ่ายสมัพนัธมติร
ให้ทางการทราบเน่ืองจากพีช่ายของเขาประจ�าการ
อยูบ่นเรือรบล�าหน่ึง.... ยิง่ไปกว่าน้ันพวกเขาเป็น
ผู้ท�างานแบบปิดทองหลังพระจริงๆ เพราะนี่คือ
ภารกิจลับของรัฐบาลแม้สงครามจบลงแล้วแต่ก็
ไม่สามารถเปิดเผยให้ใครรู้ได้

ด้วยส่วนผสมที่สอดประสานกลมกลืน
งดงามในทุกองค์ประกอบของหนัง รวมเข้ากับ
การเล่าเรื่องด้วยภาษาสละสลวย และการแสดง
ที่ยอดเยี่ยมทั้งของคัมเบอร์แบทช์ ใครที่ดูซีรีส์  
Sherlock ย่อมทราบถึงฝีไม้ลายมือของเขา
ดีอยู่แล้ว การได้เล่นกับไนท์ลีย์ซึ่งเป็นเพื่อน
สนิทกันอยู่แล้วและเคยเล่นเร่ืองเดียวกันมาใน 
Atonement (2007) ให้การแสดงที่เคมีเข้ากัน
อย่างดี แม้บทของเธอจะไม่มากเหมือนกับเรื่อง 
Begin Again แต่การแสดงของเธอจากทัง้สอง
เรื่องย่อมตราตรึงในหัวใจของผู้ชม

ชีวิตของทูริงอัจฉริยะคนหน่ึงของโลก 
สิ่งประดิษฐ์ของเขาที่ช่วยถอดรหัสอินิกม่าคือ
ต้นแบบที่พัฒนากันต่อมาจนเรามีคอมพิวเตอร์
ใช้ทุกวันน้ี แต่คนเช่นเขากลับถูกอ�านาจรัฐและ
กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมท�าร้ายทั้งร่างกายและ
จิตใจ แม้จะผ่านไปอีกหลายสิบปีกว่าที่อังกฤษ
โดยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 จะ
พระราชทานอภัยโทษในนามของรัฐบาลต่อสิ่ง
ที่ได้ท�าผิดพลาดไปกับวีรบุรุษของอังกฤษหรือ
ของโลกผู้น้ีเม่ือสองปีก่อน และหนังเร่ืองน้ีได้
ให้บทเรียนกับเราด้วยว่านอกจากความเก่งแล้ว 
ความส�าเร็จเกิดขึ้นจากการท�างานเป็นทีม มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน และต้อง
ผ่านอุปสรรคและความท้าทายนับครั้งไม่ถ้วน 
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ภาพเคียงคำา 
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์

 “ความสุขอยู่ใกล้ตัว”
 .....ปลีกวิเวกเข้าไปที่ในป่า ทิ้งโอ่อ่าสุขสบายไว้ข้างหลัง

ที่บนดอยบ้านเขามันหนาวจัง แต่ละหลังยังอุ่นด้วยดุ้นฟืน

 .....เขาเชิญเข้าเนาไฟข้างในบ้าน ที่หนาวซ่านพอแรงแข็งใจฝืน

สองมือซุกแนบเสื้อเมื่อตอนยืน ทนแข็งขืนต่อไปคงไม่นาน

 .....พ้นชายคาเข้าไปได้เห็นภาพ ร้อนวูบวาบอุ่นขึ้นด้วยฟืนผลาญ

พอบรรเทาหนาวคลายไปตามกาล พึ่งก้อนถ่านผ่านสายก็หายพลัน

 .....เพลาเช้าก่อนตะวันจะโผล่ออก ทะเลหมอกสะพรั้งดั่งสวรรค์

ต่างจำาเริญเพลินใจไปตามกัน พระสร้างสรรค์ธรรมชาติไม่ขาดเกิน

 .....บนเส้นทางสายฝันอันวิจิตร ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ขัดเขิน

มีความสุขเพราะชำานาญในการเดิน ถึงมีเงินมากพอก็ป่วยการ

 .....ใช้ชีวิตพอดีดีอย่างมีสุข ให้สนุกโดดเด่นเป็นแก่นสาร

ช่วงเวลาที่ดีมีไม่นาน จิตเบิกบานสราญได้ในทุกวัน....
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ไต่ตามโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว 

“ชีวิตที่ ... สุดยอดที่สุด  

มีพลังมากที่สุด ไร้ขีดจำากัดที่สุด !?!”

ผมได้ยินได้ฟังจากเยาวชน นักศึกษา และผู้คน 
จ�านวนไม่น้อย ที่ให้ความสนใจเร่ืองการพัฒนาชีวิต 
การเรียน การท�างาน มิตรภาพ ความสัมพันธ์ ความ
รัก ความสุขในชีวิต ชุมชน สันติ สังคม ธรรมชาติ... 
พวกเขามีค�าถามที่ท�าให้หัวใจผมเต้นแรงขึ้นๆว่า... “จะ
ท�าอย่างไรให้ชีวิตของเรา ... สุดยอดที่สุด มีพลังมาก
ที่สุด ไร้ขีดจ�ากัดที่สุด...?

ผมพบว่าค�าตอบทีจ่ะมีคณุค่า มีความหมายมาก
ทีส่ดุกับเราแต่ละคน... กคื็อ “ค�าตอบทีม่าจากตวัเราเอง 
มาจากหัวใจของเราเอง” เพราะค�าตอบที่มาจากหัวใจ
ของเราเองน้ัน มีพลัง มีความหมาย โดนใจ ภูมิใจ 
และท�าให้เราอยากท�าบางอย่างด้วยหวัใจของเรา ท�าด้วย
ความสมัครใจ ยินดี เต็มใจ... ซึ่งแตกต่างจากค�าตอบ
ที่คนอื่นบอกให้เราท�าโดยที่เราไม่ได้ยอมรับด้วยหัวใจ
ของเราจริงๆ ...

ด้วยเหตุน้ีผมจึงเห็นคุณค่าของพลังจากการ 
ค้นพบค�าตอบด้วยตนเองเป็นอย่างมาก ...ผมจึงขอ
แบ่งปันตัวช่วยหรือเครื่องมือหนึ่งในการหาค�าตอบด้วย
ตัวเอง... ตัวช่วยตัวน้ีชื่อว่า “โมเดลแห่งการเติบโต” 
(Grow Model) ในบทความน้ีเราจะใช้เป็นเหมือน
การ “โค้ชตัวเอง” อย่างง่ายครับ... (แต่ท่านสามารถ
ใช้ได้กับการสนับสนุนคนอื่นให้ค้นพบค�าตอบของ
ตนเองได้ด้วยเช่นกันครับ) ผมเรียนรู้ ฝึกฝนตนเอง 
เหน็ผลต่อการเปลีย่นแปลงชวีติ จึงน�ามาสนับสนุนผู้คน

ในกระบวนการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาตน พัฒนาคน 
พัฒนาองค์กร และชุมชนครับ... ตัวช่วยน้ีปฏิบัติได้
ง่ายแต่มีพลังมากครับ... ผมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจาก
อาจารย์ Martha Lasley 1 ปรมาจารย์โค้ชเพื่อการ
เปลีย่นแปลงทีผ่มนับถอืท่านอย่างมากครับ... ท่านผู้อ่าน
ลองจะท�าได้ด้วยตนเองก็ได้นะครับ

“โมเดลแห่งการเติบโต” (Grow Model) มี 
4 ขั้นตอนครับ 

1. ฉันต้องการอะไร (Goal) คือการถาม 
ตนเองว ่ า เป ้ าหมายของฉันคืออะไร? อะไร 
คือเป้าหมายที่มีพลังดึงดูดใจฉัน? เช่น ฉันอยาก 
เห็นชีวิตของฉันเป ็นอย ่ างไรที่สุดยอดที่สุด มี
ความหมายที่สุด มีค ่ ามากที่สุด งดงามที่สุด ,  
ฉันอยากท�างานที่ใจรักและเลี้ยงพ่อแม่ได้อย่างมี 
ความสุข, ฉันอยากเรียนอย่างสนุกสนานเพื่อดูแล 
ตนเองและท�าประโยชน์กบัคนอืน่, ................................
.......................................................................................
....................................

2. ส�าคัญกับฉันอย่างไร (Reality)ให้เรา 
หาคุณค่าของสิ่งที่ต้องการว่ามี “อะไรที่ส�าคัญ/มีคุณค่า 
กับชีวิตของเราจริงๆ?” “อะไรท�าให้เราอยากเห็นหรือ
ต้องการเช่นน้ัน?” นอกน้ันอาจมีค�าถามอื่นที่ช ่วย
ไตร่ตรอง เช่น การตั้งค�าถามกับตนเองว่า อะไร 
คือสิ่งที่ฉันห่วงใยที่สุด? อะไรเป็นอุปสรรคที่ฉัน
เผชิญอยู่%....................................................................
...................................................................................... 
...................................

1  Martha Lasley ปรมาจารย์โค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง, 
เพื่อการเติบโตขององค์กรด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคม, 
ผู้ก่อตั้งองค์กร “Leadership That Works”, ผู้เขียน 
Courageous Visions, Facilitating with Heart, 
and Coaching for Transformation.
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3. เพิ่มทางเลือก (Options) เป็นการหา 
ทางเลือกให้มากที่สุด, ระดมสมอง, ระดมทางเลือก 
ที่จะท� าให ้ความต ้องการของเรา เป ็นจริงให ้ ได ้ 
มากที่สุด, มีทางเลือกอะไรบ้างที่จะน�าฉันไปสู่สิ่งที่ 
ฉันต้องการ?.................................................... 
.......................................................................................
.......................................................................................
........................................................................

4. สิ่งที่ฉันจะท�า (Will) คือการท�าให้เป็น 
ภาคปฏิบัติ ลงมือท�าได้ ชัดเจน เจาะจงว่าจะท�า 
อะไร เมื่อไร เช่นสิ่งที่สุดยอดที่ฉันจะท�าในขณะน้ี  
1-3 อย่างคืออะไร? ...ฉันจะท�าอะไรเพือ่ให้ความต้องการ
ของฉันเป็นจริง? ฉันจะท�าอะไร/ท�าเม่ือไร? ฉันวางแผน
เพื่อสิ่งที่ฉันต้องการอย่างไร? ฉันมีขั้นตอนที่จะลงมือ 
ท�าอย ่างไร? ฉันจะเร่ิมท�าเมื่อไร? ถ ้าให ้ระดับ 
คะแนน 1 ถึง 10 ฉันสมัครใจทุ ่มเทตนเอง 
ที่ระดับเท่าไร?......................................................... 
.................................................................................. 
.......................................................................................
........................................................................

ผมเห็นว่าธรรมชาติของชีวิตมนุษย์เราทุกคนมี
ความคล้ายคลึงกับโมเดลแห่งการเติบโตอย่างน่าสนใจ
ครับ ... และแม้ว่าผมแน่ใจในศักยภาพของมนุษย์เรา
ว่าไม่จ�าเป็นต้องใช้โมเดลแห่งการเตบิโตเรากเ็ตบิโตได้... 
เพราะชวีติของเราแต่ละคนเป็นไปตามธรรมชาตขิองการ
เติบโตอยู่แล้ว ... อย่างไรก็ตาม ส�าหรับพวกเราหลาย
คนโมเดลแห่งการเตบิโตอาจเป็นเครือ่งมอื/ตวัช่วยหน่ึง
ที่เป็นประโยชน์เปรียบเสมือนแผนที่ในการเดินทางได ้
ไม่มากก็น้อยครับ ...

ผมได้ลองมองไปถึงชีวิตของคุณแม่เทเรซา  
แห่งกัลกัตตา (บุญราศีเทเรซา) หรือแม่ชีเทเรซา และ
นักบุญอิกญาซิโอแห่งโลโยลาที่ผมชื่นชมและประทับ
ใจในชีวิตของท่านเป็นอย่างมาก ...จะสังเกตได้ว่าท่าน
ทั้งสองมีจุดเปลี่ยนส�าคัญที่ความปรารถนาซึ่งมาจาก
ประสบการณ์ภายในที่ท่านได้รับการสัมผัสจากพระเจ้า 
และท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและลงมือท�าเต็ม
ก�าลังแม้ว่าจะมีอุปสรรคที่ในสายตาของเรามนุษย์เห็น
ว่าเป็นไปไม่ได้ก็ตาม 

จุดเปลี่ยนที่ส�าคัญในชีวิตของคุณแม่ชีเทเรซา
ก็คือ วันหน่ึงเมื่อท่านน่ังรถไฟและเห็นผู้คนอดอยาก
จ�านวนมาก ทั้งสองข้างทาง ท่านมีประสบการณ์ภายใน
ที่ได้สัมผัสพระเจ้าจนท�าให้ท่านตัดสินใจขออนุญาตไป
ท�างานในสลัมเพื่อช่วยเหลือคนยากจน แต่ในสมัยนั้น
การที่แม่ชีเทเรซาจะออกมาท�างานนอกอารามน้ันเป็น
เร่ืองทีเ่ป็นไปไม่ได้เลย ... ท่านจึงปรึกษากบัพระสงฆ์ ต่อ
มาท่านได้ขอร้องกบัพระสงัฆราช และพระสงัฆราชได้ส่ง
เร่ืองไปยงัพระสนัตะปาปาให้อนุญาตท่านเป็นกรณพีเิศษ 
... หลังจากนั้นประมาณ 2 ปี ท่านจึงได้รับอนุญาตเป็น
พิเศษให้มาท�างานในสลัมได้ โดยท่านเดินทางไปศึกษา 
วชิาพยาบาลทีโ่รงพยาบาลแห่งหน่ึงก่อน... ท่านได้ท�างาน 
และมีผู้สนใจมาบวช จนในที่สุดพระสังฆราชได้แต่งตั้ง 
กลุม่ของท่านให้เป็นคณะนักบวชทีม่ชีือ่ว่า “คณะธรรมทตู 
แห่งเมตตาธรรม” นับตั้งแต่น้ันมาผู้คนส่วนใหญ่เรียก
ท่านว่าแม่ชีเทเรซา ท่านได้อุทิศตนอย่างต่อเน่ืองใน
การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่นอนรอความตายอยู่ข้าง
ถนน ให้พวกเขาตายอย่างสงบในความรักของพระเจ้า 
ผ่านการดูแลจากท่านและซิสเตอร์ในคณะของท่าน 
ส�าหรับท่านนักบุญอิกญาซิโอแห่งโลโยลา จุดเปลี่ยน
ส�าคัญในชีวิตของท่านเกิดขึ้น เกิดขึ้นในขณะที่ท่าน
ก�าลังพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บที่ขาของท่านอันเน่ืองมา
จากการต่อสู้ในสงคราม... ท่านมีประสบการณ์ความ
ขัดแย้งภายในจิตใจเป็นสองด้านระหว่างการเป็นอัศวิน
ที่กล้าหาญกับการติดตามพระเยซูเจ้า... ในที่สุดท่าน
ตัดสินใจเลือกการติดตามพระเยซูเจ้า... เพราะท่านพบ
ว่าท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ะอทุศิตนให้กบั
พระเยซเูจ้า... “เพือ่เทดิพระเกียรตมิงคลของพระเจ้าและ
เพื่อความรอดของเพื่อนมนุษย์” ... หลังจากนั้นท่านได้
เร่ิมการสอนฝึกการปฏิบัติจิตตั้งแต่ท่านยังเป็นฆราวาส 
แต่ท่านได้ถูกฟ้องร้อง สอบสวน และท่านต้องขึ้นศาล
ศาสนามากมายหลายคร้ัง ซึ่งพวกเขาก็ไม่พบว่าท่าน 
ท�าผิดแต่ประการใด... ท่านเห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็น
อุปสรรคแก่ท่านในการอุทิศตนต่อพระเยซูเจ้า ท่านจึง
ตัดสินใจเรียนเทววิทยาและบวชเป็นพระสงฆ์ ต่อมา
ภายหลงัท่านได้ก่อตัง้ “คณะสงฆ์แห่งพระเยซเูจ้า” หรือ 
“คณะเยสุอิต” และท่านได้มอบคณะของท่านปฏิญาณ
ตนรับใช้พระสันตะปาปา สัญญาจะไปทุกหนทุกแห่งซึ่ง 
พระสันตะปาปาจะส่งไปท�างานเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด
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แบบอย่างของท่านทั้งสองเป็นก�าลังใจให้กับเรา
คริสตชนจนถึงปัจจุบัน ...ผมคิดว่าชีวิตของพวกเรา
ฆราวาสธรรมดาๆคนหน่ึงก็คงง่ายกว่าชีวิตของท่านทั้ง
สองเป็นอย่างมากครับ เช่น ในครอบครัว เราอยากเหน็
ครอบครัวสนใจกนั รับฟังกนั ช่วยเหลอืกนัมากกว่าน้ี ... 
สิ่งส�าคัญในใจเราอาจมาจากความห่วงใย เราให้คุณค่า
กับความรัก ความเข้าใจกัน เกื้อกูลกัน... ทางเลือกที่
เราจะท�าได้อาจมีหลายอย่าง เช่น ท�าอาหารด้วยกัน ไป
เที่ยวด้วยกัน เล่นกีฬาด้วยกัน ไปฉลองวัดด้วยกัน ไป
เยี่ยมญาติผู้ใหญ่ด้วยกัน ไปท�ากิจกรรมอาสาเลี้ยงเด็ก
ก�าพร้าด้วยกนั ถามทกุข์สขุของกันและกัน ... ในสดุท้าย 
เราอาจตัดสินใจสักหนึ่งอย่างเช่น เราจะถามสุขทุกข์ว่า
เป็นอย่างไรก่อน แล้วจึงค่อยดูต่อไปว่าเราจะท�าอะไร
ที่ส่งเสริมครอบครัวเราให้มีความเข้าใจกันมากกว่านี้

ในที่ท�างาน เราอยากเห็นการท�างานที่ประสบ
ความส�าเร็จ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ...สิ่งส�าคัญ
ส�าหรับเราอาจจะเป็นเพราะเราให้คุณค่ากบัการมิตรภาพ 
ประสิทธิภาพ ความร่วมมือ... ทางเลือกของเราอาจมี
หลายอย่าง เช่น ไต่ถามสขุทกุข์กนั นัดทานข้าวด้วยกนั  
รับฟังและเสนอตัวเข้าช่วยเหลือเป็นคร้ังคราวเท่าที่
เราท�าได้ พูดถึงกันและกันในแง่ดี ชื่นชมกันด้วย 
ความจริงใจทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอโทษเมื่อได้ท�าให้
เพือ่นร่วมงานไม่สบายใจ แม้ว่าเราอาจจะไม่ตัง้ใจกต็าม 
...หลังจากน้ันเราอาจตัดสินใจเลือก 1 อย่าง เช่น  
ถามสุขทุกข์เพื่อนร่วมงาน รับฟังอย่างตั้งใจ 

ส�าหรบัผม เมือ่ผมไตร่ตรองตนเองตามแนวทาง 
“โมเดลแห่งการเติบโต” ผมพบว่าผมอยากเห็นผู้คน
สนับสนุนซึ่งกันและกันในการค้นพบสิ่งดีที่มีอยู่ในตัว
ของคนแต่ละคน ... เพราะผมรักการเติบโตภายใน 
รักการเดินเคียงข้างกัน การหนุนใจกัน ความมีชีวิต
ชีวา และการสนับสนุนชีวิตของกันและกัน... ทางเลือก
ของผมคือการใช้ความถนัดด้านงานฝึกอบรม... ที่สุด
ผมออกแบบการฝึกอบรมให้สนุก สร้างสรรค์ แปลก
ใหม่ มีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกคน
ได้สนับสนุนกันและกันให้ค้นพบสิ่งดีที่มีอยู่ในตัวของ
แต่ละคน และก้าวต่อไปด้วยกัน ... ผมจึงมีความสุข
กบัการจัดการฝึกอบรมทีผ่สมผสานศาสตร์ เทคนิค วธิี
การต่างๆเข้าด้วยกัน อย่างเช่น การสื่อสารด้วยหัวใจ 
(Communication with the Heart), เชื่อมโยง

ชีวิต-ผู้คน-ธรรมชาติด้วยสมองของหัวใจ (Heart-
Based Connection, HeartMathR Tooltm and 
Exercises), กลองวงเพื่อกายใจและชุมชน (Drum 
Circle for Body, Mind, Spirit & Community), 
InterPlay ปลดลอ็คปรีชาญาณของร่างกาย (Unlock 
the wisdom of your body), TRE ปลดปล่อย
ความเครียด/แผลใจเพื่อการเติบโตภายในและความ
สัมพันธ์ (โดยไม่ต้องเล่าเรื่อง) (TRER : Tension/
Trauma Release Exercises), การโค้ชเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง (Coaching for Transformation) 
และสมาธิแบบเคลื่อนไหว (Body Movement 
Meditation) ซึ่งบางเร่ืองที่กล่าวมาน้ีผมได้เขียน 
แบ่งปันไปแล้ว และผมมีความตั้งใจจะเขียนแบ่งปัน 
เรื่องอื่นๆ ที่ยังไม่ได้แบ่งปันต่อไปครับ 

แล้วส�าหรับท่านผู้อ่านล่ะครับ ... ท่านคดิอย่างไร
ครับกับ “ชีวิตที่ ... สุดยอดที่สุด มีพลังมากที่สุด  
ไร้ขีดจ�ากัดที่สุดในแบบของท่าน?” และ ท่านอยากจะ
ท�าอะไรบ้างครับ?

ผมหวังว่าบทความน้ีคงจุดประกายหรืออย่าง
น้อยก็สนับสนุนให้ท ่านตระหนักในคุณค่า-พลัง
สร้างสรรค์-พลังความเชื่อมโยงของท่านที่มีต่อตนเอง-
ต่อคนอื่น-ต่อคนที่ท่านรัก (และคนที่ท่านไม่รักหรือไม่
น่ารัก) ต่อชุมชน ต่อสังคม ต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม... 
ผมม่ันใจว ่าทุกท ่านผ่านประสบการณ์ที่มี คุณค่า  
มปีระโยชน์ต่อตวัท่านเองและคนอืน่มามากมาย และสิง่น้ี 
ก็ยังคงอยู่ในตัวท่านเสมอ ... ท่านยังคงมีพลังที่จะ
สนับสนุนผู้คนที่อยู่รอบข้างท่านอยู่เสมอ 

ขอให้ท่านผู้อ่านและทุกคนในครอบครัวของ
ท่านมีความสุขกับการรับและการให้พลังของชีวิต พลัง
ความรัก พลังของการแบ่งปันนะครับ ... ขอพระเยซู
เจ้าและแม่พระน�าทางท่าน คุ้มครองท่าน และอวยพร
ท่านเสมอ ...

_____________________________________
1) เชญิชมเว็บไซต์บ้านใส่ใจ www.carefor.org 

เพื่อชีวิต ความรัก มิตรภาพ ก�าลังใจ สื่อสาร
ด้วยหัวใจ ถามตอบปัญหาชีวิต 

2) ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการฝึกอบรมพัฒนาคน 
ตามแนวทางในบทความน้ีได้ที่ Email: 
riscarefor@gmail.com Line ID : 
narislove 
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เยาวชนของเรา
ศิษย์พระคริสต ์

บันดาลใจที่มีความส�าคัญในด้านสิทธิเสรีภาพ
ของเด็กและเยาวชน โดยท่านอยากจะให้การ
ช่วยเหลือส�าหรับเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดี
ของชาติเป็นส�าคัญ

กิจกรรมเยาวชนที่ผมได้ท�าคือ ผมเป็น
อาสาสมัครเยาวชนในวัดและศูนย์เยาวชนของ
สังฆมณฑล เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
งานกีฬาเยาวชนอุบลสัมพันธ์ งานฉลองวัด  
เสกสุสาน ออกเยี่ยมเยาวชนในเขตสังฆมณฑล
อุบลราชธานี ร่วมกับคุณพ่อจิตตาภิบาล และพี่
ผู้ประสานงานเยาวชนครับ

สิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ความเยาวชนมีความ
เชื่อต่อพระเจ้ามากยิ่งขึ้นน้ัน ผมเห็นว่าเป็นการ
ออกเยี่ยมเยาวชน การภาวนาเทเซ่ตามวัดใน
แต่ละหมู่บ้าน การเชิญชวนเยาวชนในเขตวัดมา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของทางวัด

สวัสดีครับ เพื่อน ๆ เยาวชน และท่าน
สมาชิกอุดมศานต์ทุกท่าน ในคอลัมน์ “เยาวชน
ของเรา” เป็นคอลมัน์ ทีใ่ห้โอกาสผมได้มาแบ่งปัน 
แรงบันดาลใจและการมีส่วนร่วมในงานเยาวชน
ของสังฆมณฑล เม่ือตอนที่ผมได้รับการติดต่อ
ให้เขียน ผมรู้สกึดีใจเป็นอย่างมากครบั ก่อนอืน่
ผมขอแนะน�าตัวก่อนนะครับ ผมเปาโล ณัฐวุฒิ 
จันทกาญจน์ บางคนกเ็รียกผมว่า “ณฐั” บางคน
กเ็รียกผมสัน้ ๆ  ว่า “วฒุ”ิ แต่ผมชอบให้คนเรียก 
ผมว่า “วุฒิ” มากกว่าครับ ผมเกิดวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ ค.ศ.1995 เป็นสัตบุรุษอาสนวิหาร 
แม่พระนิรมล สงัฆมณฑลอบุลราชธานี ตอนน้ีก�าลงั 
ศกึษาอยูท่ีม่หาวทิยาลยัราชภฎัอบุลราชธานีครับ 

แรงบันดาลใจที่ท�าให้ผมอุทิศตนเพื่องาน
เยาวชนในวัดและในสังฆมณฑลนั้น เริ่มมาจาก
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ท่านคือแรง

เปาโล  
ณัฐวุฒิ จันทกาญจน์
เยาวชนสังฆมณฑล 

อุบลราชธานี
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สิ่งที่ช่วยส่งเสริมกระแสเรียกของผม คือ 
การมาร่วมมสิซาในวนัอาทติย์ และอ่านพระวาจา
ของพระเจ้า อยากร่วมงานทางวดั โดยไม่หวงัผล
ตอบแทนใด ๆ 

ก่อนจบผมอยากฝากความคิดเห็นถึง
เยาวชนทุกท่านครับ การเป็นเยาวชน เป็นช่วง
เวลาที่เยาวชนอยากรู้ อยากลองหลาย ๆ สิ่ง
ในโลก แต่ถ้าเป็นเยาวชนที่ดี จะต้องท�าความดี
ต่อครอบครัว ต่อสังคม ต่อวัด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
อบายมุขหลายสิ่งที่มีในโลกครับ

ผมขอขอบคุณทางอดุมศานต์ ทีใ่ห้โอกาส
ผม เยาวชนวัดเล็ก ๆ ห่างไกล ได้มีโอกาส 

แบ่งปันสิ่งดี ๆ ผมหวังว่าการอุทิศตนเล็ก ๆ 
ของผม แม้จะไม่มากมายนัก แต่ผมกพ็ร้อมทีจ่ะ
ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่าง ๆ ของทางวัด  
โดยไม่หวังผลตอบแทน เพียงแค่หวังจะมี
ส่วนร่วมในงานเยาวชนของพระเจ้าเท่าน้ัน ผม 
จงึอยากเชิญชวนเพื่อน ๆ  เยาวชน ที่ตั้งใจอยาก
จะเข้ามาช่วยงานวัด เข้ามาเถอะนะครับ และ 
ชวนเพื่อน ๆ  คนสนิทของเรามาด้วย อย่างน้อย
มาวัด มาเฝ้าศีล มาให้ทันมิสซา หรือมาก่อน
มิสซาได้ยิ่งดี ช่วยร้องเพลง ช่วยอ่านบทอ่าน 
ช่วยพิธีกรรม หรือช่วยปิดวัดก็ยังดีครับ 
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• ก็ผมชอบมองพระองค์นี่ครับ
 พระองค์ทรงเป็นพระเยซูเจ้าที่จับต้องได้
 พอพระองค์ทรงจูบหัวผม
 ผมก็รู้เลยว่าพระพรหลั่งไหลเขาในชีวิต
 อย่างมากมายทันที
• ความชื่นชมยินดีเป็นของจริง
 ที่พิสูจน์ว่าพระเจ้าประทับอยู่กับเรา
 เพียงพระองค์ทรงเอ็นดู
 สังคมโลกก็อุทานพร้อมกันว่า
 “พระเจ้ามีจริง”
 พอพระองค์ทรงเมตตา
 ชาวประชาก็ได้รู้ว่า
 พระเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งเรา

ก็ผมชอบมองพระองค์นี่ครับ
• งานส�าคัญอันหนึ่งของพระองค์
 คืองานโอบกอดพวกเรา
• พระเจ้าทรงเลือกพระสันตะปาปา
 ถูกที่ถูกเวลาทุกพระองค์
 ทรงให้แม่อุ้มผมมา
 ถูกที่ถูกเวลาเมื่อมอบผม
 ในอ้อมกอดของพระองค์
 ......................
 ก็ผมยังอยากมองพระองค์อยู่อีกนี่ครับ

22 กุมภาพันธ์ 2015
พงศ์ ประมวล
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สโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋องและชาวคณะ 
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มูลนิธิพรสวรรค์ 
จ.เชียงใหม่
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โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  
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ด.ญ.เมลิสสา เจริญสุข
โรงเรียนดาราสมุทร 
จ.ภูเก็ต

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี

จูเนียร์ โฟโต้

ชื่อภาพ : ยิ้ม ม ม..ภูมิ..ภูมิ
ผู้ส่ง : ชูศักดิ์  ลลิตสกุล
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คริสตชนไทย ร่วมพิธีสถาปนา 
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ชวนน้องคุย

น้องกันตพงศ์ ชูเสนาะ น้องโนอาห์ กัญญะพงศ์ น้องอภิวัฒน์ เชื้อสา น้องฌัชฌรี กระจ่างโชคแก่น น้องพงษ์พันธ์ กุยซือ น้องมิโอ 
แซ่ตุ น้องพัชรี เวียงบรรพต น้องสิทธิพงษ์ แซ่ย่าง น้องวิภาวา อนันต์วิไล น้องชนาธิฟ สิริวินิจกุล น้องปวีณา เชอมือ น้องกรวีร์ 
รุ่งเรอืงวัฒนากร น้องชัชชัย เลเช่อ น้องอัครพล เชอกอง น้องกุลจริา เบเช น้องลัคณา กระจ่างโชคสุข น้องรุ่งฐิวา ไพเราะ น้องอนภุทัร  
แย่เบียน น้องวิภาวี อนันต์วิไล น้องปิติพล แซ่ท้าว น้องธนวัฒน์ ยาง น้องอ�าพร เยส่อ น้องพรชิตา จะอือ น้องนนทกานต์ ไพเราะ 
น้องโยนาธาน ลุงต๊ะ น้องกานต์ธิดา มาเยอะ น้องดวงพร แซ่ย่าง น้องสิรินยา ร่มพนาธรรม น้องสุวิมล แลเชอะ น้องเจนจิรา มาเยอะ  
น้องกัญญารัตน์ น้องปุณยาพร หวังธนะรุ่ง น้องพรเจิรญ สุนทรเอกจิต น้องอนุสรา อนุศักดิ์ น้องฮียัน ลี น้องจินตนา ทองล่า 
น้องโซรี ฮาม น้องสุกฤษฎ์ คงฤทธ์พิทยา น้องพิศิษฐ คงสีจันทร์ น้องกาเบียร การ์เบ็ต น้องนาตานิโอ โอเซฟ-กาเซียร์ น้องนัรจิส 
ปาทาน น้องวิมลิน สาละ น้องอันนิค ฟานเดอะเฟลเดอร์ น้องเฌอมณี จ�าปาดะ น้องศิวกร วุยแม น้องวิภาวี พรมมี น้องฟ้าสีทอง  
สุยะดุก น้องสนธยา บุญทา น้องปวีณริดา ชัยทองสวัสดิ์ น้องฤทธิชัย หงษ์ทอง น้องฐณกร เกิดผล น้องอภิชาติ เบญจมินทร์  
น้องกีต้าร์ น้องมินซอ และน้องJISHARVEL ESCOBANAS

ชวนน้องคุย

สวัสดีน้องๆ เด็กๆ และมวลสมาชิกสโมสร 
อุดมศานต์ที่น่ารักทุกคน พี่ป๋องขอให้น้องๆ พยายาม 
ใช้เวลาช่วงปิดเทอมอย่างดี อย่างรู้คุณค่า ...และเชื่อ
แน่ว่า น้องๆ จะพบความสุขและภูมิใจที่สามารถ 
สร้างคุณค่าให้กับตัวน้องๆ เอง...โดยเร่ิมจาก “ปิด” 
.. .ป ิดทีวี ป ิดคอมพิวเตอร ์ ป ิดโทรทัศน์มือถือ  
ปิดเกมส์ ปิดไลน์... แล้ว “เริ่ม”... อ่านหนังสือที่ชอบ 
หัดคัดลายมือ ล้างจานเอง ซักผ้าเอง พับผ้า กวาด
บ้าน จัดของใช้ส่วนตัวให้เป็นระเบียบ... น้องๆ ค่อยๆ  
ฝึก ค่อยๆ หัด ค่อยๆ ท�า พี่ป๋องขอเป็นก�าลังใจให้กับ
น้องๆ ทุกคน แลว้ตัวพี่ปอ๋งเองกพ็ร้อมจะเริม่กบัน้องๆ 
ด้วยเช่นกัน ...ขอเวลา 1 เดือนเท่านั้น แล้วเดือนหน้า 
ฉบับหน้า เรามาพบกัน มาเล่าแบ่งปันกันนะครับ

ส�าหรับน้องๆ ทีส่นใจ อยากจะสมัครเป็นสมาชกิ
ของสโมสรอดุมศานต์ “สมัครฟรี” รีบกรอก “แบบฟอร์ม 
ใบสมคัร” แล้วส่งกลบัไปหาพีป๋่องตามทีอ่ยูข่องสโมสรฯ !  
“ยินดีต้อนรับทุกคน” ครับผม

จูเนียร์โฟโต้ โครงการ 2015

น้องๆ คนไหนมีภาพสวยๆ (ยิ้มๆ) ก็รีบส่งภาพ 

“ยิ้ม... ย้ิม... ย้ิม... 2015” เข้ามาร่วมสนุกกับทางสโมสร

อุดมศานต์ คอลัมน์ “จูเนียร์โฟโต้”ได้เลย เอาแบบเห็น 

รอยยิ้มชัดๆ นะครับ

พี่ป๋อง ขอขอบคุณอีกคร้ังที่บรรดาคุณพ่อ คุณแม่  

ผู้ปกครอง ที่คอยสนับสนุนกิจกรรมนี้ ขอแสดงความ
ชื่นชม

มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ และขอเชิญชวนให้ส่งภาพ จูเนียร์

โฟโต้ โครงการ“ยิ้ม... ยิ้ม... ยิ้ม...2015” เข้ามาร่วมส
นุกกัน

เยอะนะครับ

เมื่อส่งภาพไปร่วมสนุก...อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ และ

ตั้งชื่อภาพมาด้วยก็จะดีมากๆ ครับ

ส่งมาที่ พี่ป๋อง สโมสรอุดมศานต์ ชั้น 8 ช่องนนทรี 

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือส่งทาง E-mail: 

udomsarn@gmail.com นะครับ

ยิ้ม...ยิ้ม...ยิ้ม...

*รางวัลชม
เชย*



เก็บมาเล่าเอามาฝาก
 

คำาสอน : บทสวด 
บรรยากาศของการเรียนค�าสอนภาคฤดูร้อน เมื่อสมัยเป็นเด็กนับเป็นช่วงเวลาที่แสนสุข  

แสนสนุก แสนสัน้ และบางแสน (จ.ชลบรีุ) ...ฮา ฮา ฮา... ทีบ่อกอย่างน้ีเพราะทกุปี เวลาทีปิ่ดเทอมใหญ่  
เม่ือสอบเสร็จแล้วเราก็สบายใจ ไม่มีการบ้าน ได้เล่นง่ามหนังสติ๊ก ดีดลูกหิน ขี่ จักรยาน  
โดดหนังยาง (บางครั้ง) และอื่นๆ...

พ่ีป๋องอยากไปที่วัดทุกวัน เพราะคุณพ่อเจ้าวัดบอกว่า “เด็กคนไหน ที่มาเรียนค�าสอน 
ภาคฤดูร้อนครบทุกวัน พ่อจะพาไปเที่ยวบางแสน” เฮ!!! (หาดทราย...สายลม...เกลียวคลื่น...) โอ้...สิ่งที่ 
คุณพ่อได้ประกาศนั้น เป็นแรงจูงใจให้พี่ไปที่วัดทุกวัน... ได้เรียนค�าสอน ได้เจอเพื่อนๆ ได้ซ้อมเพลง
วัด ได้ท่องบทสวด และได้กินขนมที่คุณพ่อแจกให้... ณ เวลาน้ัน...แค่น้ีเท่าน้ัน...เพื่อนๆ รุ่นน้ัน...  
เจ้าวัดองค์นั้น...และบางแสนเท่านั้น...

ดูเหมือนไม่มีสาระและไม่มีแก่นสารอะไร มีแต่อยากได้ อยากเล่น อยากเที่ยว ...แต่จริงๆ แล้ว
พี่ป๋องมีสิ่งหนึ่งที่ได้มาติดตัว ติดสมอง ติดหน้าผาก มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือ บทสวด 4 บท ที่ไม่มีวันลืม  
และยังใช้สวดก่อนนอนทุกคืน... เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต อาแมน...บทข้าแต่ 
พระบิดา บทวันทามารีย์ บทเยซู มารีย์ โยเซฟ และบทพระสิริรุ่งโรจน์... อาแมน ครับผม 
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รักพระคัมภีร์
 

การ์ตูน...คนดี 

ชื่ออัครสาวก
เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเลือกอัครสาวก 12 องค์  

หลงัจากทีท่รงสวดภาวนาทัง้คืน... คร้ังรุ่งเช้า พระองค์ 
ทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาแล้วทรงคัดเลือกไว้ 
สิบสองคน ประทานนามว่า “อัครสาวก” คือซีโมน 
ซึ่งเรียกว่า เปโตร ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า 
และอันดรูว์น้องชายของเขา ยากอบ ยอห์น ฟีลิป 
บาร์โธโลมิว มัทธิว โทมัส ยากอบบุตรอัลเฟอัส  
ซโีมนผู้มสีมญาว่า “ผู้รักชาต”ิ ยดูาสบตุรของยากอบ 
และยดูาส อสิคาริโอท ต่อมายดูาสผู้น้ีจะเป็นผู้ทรยศ 
น้องๆ สงสัยไหม มีชื่อ ยูดาส 2 คน ซึ่งดูคล้ายกัน
ใช่ไหม แต่ยูดาส (บุตรของยากอบ)ไม่ได้ประพฤติ
ตัวเหมือนยูดาส อิสคาริโอท... น้องๆ รู้ไหมว่า สิ่งที่ 
น้องๆ กระท�าส�าคัญกว่าท่าทางที่น้องแสดงออก 

น้องๆ ลองเดาดูสิว่า ท�าไมพระเยซูเจ้าจึงได้
เลือกอัครสาวก 12 องค์ จากบรรดาเพื่อนๆ ของ
พระองค์ เอ! แล้วท�าไมน้องๆ จึงเลือกคบเพื่อนบาง
คนเป็นพิเศษล่ะ จะเป็นเพราะ เขาใจดี น่าสนใจ 
หรือเขาเป็นคนสนุกสนาน หรือคบแล้วสบายใจ หรือ
เพราะว่าเขาเป็นคนดี หรือว่าเขาเป็นคนดัง เท่ จ๊าบ 
ชวิชวิ ซึง่เม่ือน้องๆ คบเขาแล้วจะท�าให้เธอเป็นคนดัง
ไปด้วย ลองคิดดูสิว่า น้องๆ เลือกคบเขาเป็นเพื่อน
ด้วยเหตุผลที่ถูกต้องหรือเหตุผลที่ผิด บางทีน้องๆ 
น่าจะสวดขอให้เลือกหรือได้พบเจอกับเพื่อนที่ดี

น้องๆ เด็กๆ ควรอ่านพระวรสารนักบุญ  
ลูกา บทที่ 6 ข้อ 13-16

จากการ์ตูน Saints...are...ของไมค์
ถอดความโดย : ครูบ้านนอก

“จริงใจ...ไม่เสแสร้ง”
(...don’t wear masks)
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ไขกล่องคำาถาม
พี่ป๋อง 

ปาก (พูด)  ทกุค�าพดูทีพ่ดูออกมา
ให้เป็นน�า้ทพิย์ น�า้มนต์ มคีวามสร้างสรรค์ สภุาพ  
อ่อนโยน ให้เกียรติ ให้ก�าลังใจ และเป็นบวก
ตลอดเวลา

ตา (มอง)  จงมแีววตาทีม่องผู้อืน่
ด้วยความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจ อยากช่วยเหลือ 
มีเมตตาธรรม และเอาใจเขามาใส่ใจเราเสมอ

มือ (สัมผัส) จงใช้ 2 มอืแสดงออก
ด้วยความสุภาพอ่อนโยน อบอุ่น แสดงความ
เคารพด้วยการยกมอืไหว้ให้เกยีรตซิึง่กนัและกนั 
(ผู้ใดถ่อมตัวลงจะถูกยกให้สูงขึ้น)

หัวใจ (ใจดี) จงมีจิตใจที่ เมตตา 
กรุณา ใจกว้าง ใจสูง ใจเอื้ออาทร ใจที่เสียสละ 
ใจที่ให้อภัย ใจที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดา 
จะเกิดความสงบสุขและสันติสุขที่แท้จริง

คิด (บวก)  จงมคีวามคดิเชงิบวก 
คิดดีในทางสร้างสรรค์ คิดให้เป็น คิดให้เกิด
พลงัในการด�าเนินชวีติและท�างานอย่างมีคณุภาพ 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

“ความรักคือการให้...ไม่มีความรักใด 
ยิ่งใหญ่เท ่ากับความรักที่ให ้แก่มวลมนุษย์ 
ไม ่มีกิจกรรมใดยิ่ งใหญ ่ เท ่ ากับกิจกรรม 
การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์” ...มาสเตอร์สุชาติ  
คริสธานินทร์ 

คำาพ่อสอน
“น้องๆ “เด็กโต” หรือ “วัยรุ่น” วัยที่

เขาเรียกกันว่า “วัยหัวเลี้ยวหัวต่อ”...เขาเหล่าน้ี
มักถูกมอง และถูกตั้งค�าถามว่า เขาจะพัฒนา
บุคลิกภาพไปทางใด จะเติบโตขึ้นไปในลักษณะ
ใด จะสอน จะสั่ง จะอบรม หรือมีแนวทาง
อย่างไร เพื่อที่จะให้เขาฝึกฝนตนเองได้บ้าง”

นานมาแล้ว พี่ป๋องไปร่วมพิธีปลงศพ 
มาสเตอร์สุชาติ คริสธานินทร์ และได้รับหนังสือ 
“ค�าพ่อสอน” ...ในหนังสือเล่มนี้ มี “หลักปฏิบัติ
ที่ดีๆ ทั้งเล่มเลยก็ว่าได้” และสามารถน�าไปใช ้
ในชีวิตได้จริงๆ เป็นค�าสอนที่ง ่าย จ�าง่าย  
เข้าใจง่าย... พี่ป๋องขอน�ามาเสนอเพียงหน่ึง 
หลกัการเท่าน้ัน เพือ่แบ่งปันแก่น้องๆ เดก็ๆ และ
เยาวชน ให้สมกับเจตนารมณ์ที่มาสเตอร์สุชาติ 
ต้องการมอบความรักและความหวงัดแีก่ทกุคน...
พีเ่ชือ่เหลอืเกนิว่า ดวงวญิญาณของท่านได้อยูใ่น
อ้อมกอดของพระผู้เป็นเจ้าแล้ว ท่านเฝ้ามองและ
ส่งก�าลงัใจให้พวกเรา คดิด ีท�าด ีและต้องลงมือ
ท�าจริงๆ ด้วย เพือ่ให้เกดิความรัก ความสงบสขุ 
และสันติบนโลกนี้... ครับผม

หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ

จงฝึกฝน ควบคุม และปฏิบัติ 6 ข้อ 
ต่อไปนี้ให้ดีที่สุด ตลอดเวลาทั้งที่บ้าน ที่ท�างาน 
และที่โรงเรียน

ใบหน้า (ยิ้ม)  จงมใีบหน้าทีย่ิม้แย้ม
อยู่เสมอ (ยิ้มสวยงามยิ่งกว่าดอกไม้ทั้งภูเขา)
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*น้องปวีณ์ธิดา ชัยทองสวัสดิ์ (ใบตาล) *3225*
เกิด : 29 สิงหาคม 2549
การศึกษา : โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
วิชาที่ชอบ : ภาษาจีน เพราะอยากไปเที่ยวประเทศจีน
อนาคตอยากเป็น : หมอ เพราะอยากดูแลรักษาผู้ป่วย
เป็นคนมีนิสัย : ร่าเริง แจ่มใส
สัตว์เลี้ยงที่ชอบ : หนูแฮมสเตอร์
ชอบใช้เวลาว่าง : ฟังเพลง 
กีฬาที่ชอบ : ฟุตบอล
อาหารที่ชอบ : กะเพราไข่เยี่ยวม้า
ความสามารถพิเศษ : เต้นประกอบเพลง
อื่นๆ : มีพี่น้อง 2 คน เป็นชาย 1 คน เป็นหญิง 1 คน น้อง
ใบตาลเป็นคนที่ 1

*น้องฤทธิชัย หงษ์ทอง (เจ-เจ) *3226*
เกิด : 24 สิงหาคม 2545
การศึกษา : โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
วิชาที่ชอบ : คอมพิวเตอร์ เพราะชอบเทคโนโลยี
อนาคตอยากเป็น : ทหาร เพราะอยากช่วยเหลือประชาชน
เป็นคนมีนิสัย : นิสัยดี
สัตว์เลี้ยงที่ชอบ : สุนัข และ แมว
ชอบใช้เวลาว่าง : อ่านหลังสือ
กีฬาที่ชอบ : วิ่ง
อาหารที่ชอบ : ข้าวเหนียวไก่ทอด
ความสามารถพิเศษ : วิ่งเร็ว
อื่นๆ : น้องเจ-เจ เป็นลูกคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่

สวัสดีครับ...มาถึงช่วงของ “สมาชิกใหม่” จุดประสงค์ของสโมสรฯ เพื่อให้น้องๆ ได้รู้จัก “เพื่อน
ใหม่” สโมสรฯ แต่หากต้องการรู้จักกันมากขึ้น แลกเปลี่ยนความคิด แบ่งปันประสบการณ์ ก็ขอ
ให้ติดต่อผ่านทางโรงเรียนหรือสถาบันที่เพื่อนใหม่สังกัด นะครับ

สมาชิกใหม่
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หมาป่ากับลูกแกะ

คร้ังหน่ึงมีลูกแกะตัวหน่ึง มันเป็นแกะ
ที่ดื้อประมาณหน่ึง พ่อแม่แกะจะพูดอะไรจะ
สอนอะไรก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้าง บางคร้ังฟังแต่ก็
ไม่ได้ท�าตาม แล้วก็ท�าเสียงฮึดฮัดในล�าคอเป็น 
การประท้วงย่อมๆ

วันหน่ึง พ่อแม่กส็อนอกีเช่นเคย พ่อแกะ
บอกว่า ให้อยู่กับฝูงไว้ อย่าไปไกลนอกสายตา 
เด๋ียวจะเกดิอนัตรายได้ ถ้าเจอสตัว์บางชนิด ให้
ระวงัตวั เพราะมนัอาจจะท�าร้ายเรากไ็ด้ ลกูแกะ 
กเ็อยีงคอฟังไปแล้วกบ่็นงึมง�าๆ ว่า พ่อพดูอะไร 
กไ็ม่รู้ ไม่เหน็จะต้องบอกเลย น่าร�าคาญเป็นทีส่ดุ  
จะบอกท�าไม่... แล้วมันก็บ่นงึมง�าๆ ต่อไปเรื่อย

วันรุ่งขึ้น ลูกแกะคิดอยากจะเกเรขึ้นมา 
ระหว่างที่ฝูงแกะก�าลังเดินไปที่ทุ่งหญ้า มันก็
ค่อยๆ แอบหลบออกไปจากฝูง ไปเดนิดปู่าทีอ่ยู่
ไกลออกไป มนัได้เหน็ต้นไม้แปลกๆ เหน็สตัว์อกี
หลายๆ ชนิดที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ได้เห็นผลไม้ 
ซึ่งมันลองชิมแล้วรู้สึกว่าอร่อยกว่าหญ้าท่ีเคย
กินในทุ่งแบบเดิมๆ เป็นไหนๆ พอตกเย็นมัน
ก็กลับไปรวมกับฝูงแล้วก็เจอพ่อกับแม่ของมัน
ซึ่งเป็นห่วงมันมากๆ พ่อกับแม่ถามว่าลูกหาย
ไปไหนมา ลกูแกะกโ็กหกว่าอยูก่บัเพือ่นๆในฝูง 
นั่นแหละ พ่อแม่มองไม่เห็นเองนี่นา พ่อกับแม่
แกะก็อ่อนอกอ่อนใจกับความดื้อและช่างเถียง
ของลูกแกะ จึงได้แต่บอกลูกว่า อย่าไปไหน
ไกลๆ นะ ระวังตัวให้ดีด้วย

วันต่อมา ลูกแกะเริ่มได้ใจมากขึ้น จาก
การที่เคยหลบไปแล้วครั้งหนึ่ง มันจึงแอบหลบ
ออกไปเที่ยวเตร่อีก วันน้ีมันไปไกลกว่าเดิม 
แล้วมันเดินไปเจอกับกอหนามเข้า ท�าให้มันถูก
หนามทิ่มต�าขา ลูกแกะเจ็บมาก มันพยายาม
จะงับเอาหนามออก แต่ก็ไม่สามารถเอาออก
ได้เอง มันจึงเดินร้องไห้ไปเร่ือยๆ จนเจอ 
กับหมาป่าเข้า ลูกแกะขอให้หมาป่าช่วยเอา 
หนามออกให้หน่อย และเน่ืองจากลูกแกะ
ไม่เคยเห็นหมาป่ามาก่อน และไม่รู้ว่าหมาป่า
สามารถท�าร้ายมันได้ มันจึงเดินเขย่งๆเข้าไป
ขอให้หมาป่าช่วย เจ้าหมาป่าแสยะยิ้มแล้ว 
ตอบว่า ได้สิ แล้วมันก็ดึงหนามออกจากขา 
ลูกแกะให้ เสร็จแล้วมันก็งับขาลูกแกะเอาไว้  
หวังว่าจะกินทั้งตัว ลูกแกะตกใจมาก มัน
พยายามดิน้หนีและวิง่ให้เร็วทีส่ดุ นับเป็นโชคด ี
ของมันที่พอดีมีคนเดินผ่านมาแถวนั้น จึงช่วย
ลูกแกะไว้ได้และน�ามันกลับมายังฝูง 

ลูกแกะตกใจกลัวตัวสั่น เม่ือเจอฝูง
แล้วมันรีบไปหาพ่อกับแม่และขอโทษกับเร่ือง 
ที่ผ่านมา น่ีเป็นเพราะความไม่เชื่อฟังพ่อแม่... 
หลังจากน้ันมาลกูแกะกก็ลายเป็นลกูทีน่่ารักและ
เชื่อฟังพ่อแม่ตลอดมา

นิทานเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าน้องๆ ควรจะ
เชื่อฟังผู้ใหญ่นะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า... 
บ๊ายบาย 

สวสัดค่ีะน้องๆ ทีน่่ารกัทกุคนใกล้จะสอบ และใกล้จะปิดเทอมกนัแล้วใช่ไหมคะ? ตัง้ใจอ่านหนงัสือ

เตรียมสอบให้ดีๆ นะคะ พ่ีอ้อยขอเป็นกำาลังใจให้ค่ะ ...ฉบับนี้พี่อ้อยมีนิทานมาฝาก ชื่อเรื่อง 

“หมาป่ากับลูกแกะ” เรื่องมีอยู่ว่า

ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 
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มุมเด็กศิลป์
Art 

มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ

“ทรงแบกบาปของเรา”
ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

(หมดเขตรับผลงานวันที่ 5 เมษายน 2015)
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ไบเบิ้ล วาไรตี้
พี่ป๋อง 

รำ่ารวย-ทรัพย์สิน : RICHES
พระยซูเจ้าสอนเรื่อง “การให้ทาน” ว่า “จงขายทรัพย์สินของท่านและให้ทาน จงหาถุงเงิน

ที่ไม่มีวันช�ารุด จงหาทรัพย์สมบัติที่ไม่มีวันหมดสิ้นในสวรรค์ ที่น่ันขโมยเข้าไม่ถึงและตัวขมวน 
ไม่ท�าลาย เพราะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใด ใจของท่านก็จะอยู่ที่นั่นด้วย” (ลูกา 12:33-34)

พระเยซเูจ้าชีแ้นวทางใหม่ ซึง่สวนกระแสกับโลกปัจจุบนัทีห่ยบิยืน่ความร�า่รวย หรูหรา สะดวก
สบาย... พระเยซเูจ้ายงับอกอกีว่า “จงวางใจในพระองค์...อย่ากงัวลถงึชวีติ อย่ากงัวลถงึร่างกาย...แต่
จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระองค์เถิด แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมทุกสิ่งให้” (ลูกา 12:22-32) 
ถ้าน้องๆ ทราบว่า ในพระคัมภีร์ มีเอ่ยถึง ความร�า่รวย ว่าอย่างไรบ้าง รีบเขียนค�าตอบแล้วส่งมา
ร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

[1.] ทรัพย์สินและความร�า่รวยเป็นของประทาน ผู้ใดประทานให้เรา? (ปญจ 5:18) [2.] เรา
มักจะลมืผู้ใดเมือ่เรามคีวามร�า่รวย (ฉธบ 8:13-14) [3.] คริสตชนควรสะสมทรัพย์สมบตัขิองเขาไว้
ที่ใด (มธ 6:19-21) [4.] กษัตริย์ดาวิดใช้ความร�่ารวยของพระองค์ถวายแด่พระเจ้า ท่านได้ถวาย
อย่างไร? (1 พศด 29:3) [5.] ตามที่บอกไว้ในหนังสือปัญญาจารย์ คนร�า่รวยนอนหลับอย่างไร? 
(ปญจ 5:12) [6.] ผู้ใดยากล�าบากที่จะเข้าสู่พระอาณาจักร? (มก 10:23-25) [7.] ความร�่ารวย
เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน เราจึงควรตั้งความหวังไว้กับผู้ใด? (1 ทธ 6:17) [8.] ในจดหมายของนักบุญ
เปาโลที่เขียนถึงทิโมธี ฉบับที่ 1 ท่านบอกว่าอะไรคือรากเหง้าของความชั่วร้าย? (1 ทธ 6:10) 

 อุดมศานต์  มีนาคม 2015  93 



เพียงเธอห่วงใยใส่ใจวัยเยาว์
นู๋ฉวย 

สวสัดค่ีะทา่นผูอ่้านทุกทา่น เมือ่เดอืนกมุภาพันธ์
ที่ผ่านมา พระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย ได้รับ
ข่าวดีเกี่ยวกับการแต่งตั้งพระคาร์ดินัลใหม่อีก 1 ท่าน 
คือพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2015 ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี และจะมี
การเฉลิมฉลองในประเทศไทย ในวันที่ 14 มีนาคม 
ที่จะถึงน้ี จึงขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนทุกท่านร่วม
ขอบพระคุณพระเจ้าส�าหรับพระพรนี้ด้วยค่ะ

นอกจากความยินดีอย่างเป็นทางการนี้แล้ว นู๋ฉวยหวังว่าท่านผู้อ่านคงมีความสุข มีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีรอยยิ้มที่สดใสกันทุกคนนะคะ เพราะนั่นคือความยินดีที่พระเจ้าประทานให้ส�าหรับ
ลูก ๆ ของพระองค์ทุกคน แต่หลายท่านก็อาจจะก�าลังเป็นทุกข์กับปัญหาที่ก�าลังเกิดขึ้น หรือก�าลังเร่งรีบ 
กระวนกระวายใจกับบางอย่าง อย่าเพิ่งท้อใจและหมดหวังนะคะ เพราะเรายังมีพระเจ้าที่ดีต่อเรา รักเรา 
และพระองค์สถิตอยู่กับเราเสมอ บางคนอาจจะคิดถึงพระเจ้าเป็นอันดับแรก แต่ก็มีอีกหลายคนที่คิดถึง
พระเจ้าเป็นอันดับสุดท้าย ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม อย่าลืมคิดถึงพระองค์ทั้งในยามสุข และยามทุกข์นะคะ 
ขอบอกว่าพระเจ้าช่วยเราได้เสมอ จริง ๆ ค่ะ... “จงอย่ากังวลใจ จงอย่าได้กลัวเลย ผู้วางใจพระเจ้า ไม่
ขาดสิ่งใด ๆ จงอย่ากังวลใจ จงอย่าได้กลัวเลย เพียงพระเจ้า เพียงพอ”

ในเดือนมีนาคมนี้ ทางแผนกเยาวชนก็มีกิจกรรมที่เชิญชวนให้ผู้ท�างาน และบรรดาเยาวชนใกล้ชิด
พระเจ้ามากยิ่งขึ้น ผ่านทางเข้าเงียบแบบเทเซ่ ค�าว่า “เทเซ่” ท่านอาจจะคุ้น ๆ และเคยมีประสบการณ์ใน
การสวดภาวนาบ้าง การภาวนาเทเซ่ เป็นหนึ่งในการภาวนาที่นิยมในหมู่เยาวชน เพื่อแสวงหาค�าตอบใน
ความเงียบ บทเพลงที่สั้น ๆ และถูกร้องซ�้าไปซ�า้มา ช่วยให้เกิดสมาธิ และน�าไปสู่การสนทนากับพระเจ้า 
ค�าร้องน้ันจะค่อย ๆ กระจ่างชัด หากเราภาวนาด้วยใจสุภาพ เปิดหัวใจของเราก้าวสู่โลกแห่งความรัก 
อันไร้ขอบเขตของพระเจ้า เราจะพบสันติสุขที่แท้จริงในพระเจ้า เพลงสั้น ๆ ฟังง่าย ร้องตามง่าย ๆ 
บรรยากาศในสถานที่ภาวนาอบอุ่น และเงียบสงบ เพื่อช่วยเราให้ภาวนาต่อเนื่อง

โครงการเข้าเงียบแบบเทเซ่ เป็นการริเริ่มกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ได้แก่ พม่า ไทย ลาว กมัพชูา และเวยีดนาม ซึง่เกดิขึน้ระหว่างการประชมุจิตตาภบิาล 
เยาวชนเอเชีย คร้ังที่ 6 สังฆมณฑลเตจอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยผู้แทนแต่ละประเทศได้เล็งเห็น 
ความส�าคัญในการส่งเสริมผู้น�าเยาวชนที่เคยไปสัมผัสชีวิตที่เทเซ่ เยาวชนที่เคยร่วมภาวนาเทเซ่ในโอกาส
ต่าง ๆ รวมทั้งเยาวชนที่สนใจการภาวนาแบบเทเซ่ จะได้ฟื้นฟูชีวิตความเชื่อ มีความใกล้ชิดสนิทสัมพันธ์
กบัพระเป็นเจ้า และได้มโีอกาสพบปะแลกเปลีย่นชวีติและความเชือ่ระหว่างเพือ่นเยาวชนจากประเทศต่างๆ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

การเข้าเงียบแบบเทเซ่ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 7 มีนาคม 2015 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา โดยมผีู้แทนเยาวชนทั้ง 5 ประเทศเข้าร่วมประมาณ 80 ท่าน และจากประเทศไทยมีผู้แทนคุณพ่อ 
จิตตาภบิาล นักบวชหญงิและเยาวชนเข้าร่วม 20 ท่าน โดยมภีราดาจากหมู่คณะเทเซ่ ประเทศฝร่ังเศสเป็น
ผู้น�าการเข้าเงียบ และใช้รูปแบบเดียวกนัคือ การภาวนา วนัละ 3 คร้ัง การเรียนค�าสอน การร�าพงึพระวาจา 
และการแบ่งปันพระคัมภีร์ “ที่ใดมีความรักและความเมตตา ที่ใดมีความรัก พระเจ้าประทับอยู่” 
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เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋อง 

(A.)

(B.)

 “ยูดาสน�ากองทหาร และยามรักษาพระวิหารที่บรรดาหัวหน้าสมณะ และชาวฟาริสีจัดหาให้มาที่นั่น ถือ
ตะเกียง ไต้ และอาวุธไปด้วย พระเยซูเจ้าทรงทราบทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์...” (ยอห์น 18:3-4)
 ส�าหรับเกมฯ ครั้งนี้อยากให้น้องๆ ช่วยกันค้นหาจุดต่างที่มีอยู่ใน 2 ภาพนี้ รวม 10 แห่ง ใครค้นพบ
ครบแล้ว รีบส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
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ชีวิต มันส์ๆ ของพี่แป้ง
พี่แป้ง-มันส ์

รอบน้ีแป้งได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษ
บรรยายให้นักเรียนทีก่�าลงัจะจบการศึกษาในวชิา
บริหารธุรกิจของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งค่ะ อยู่
ดีๆ ก็ดันเจอนักเรียนที่นั่งเงียบๆ ท่าทางเหมือน
สงสัยมานานถามค�าถามสุดหินพาลต้องหา 
ค�าตอบที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางให้เด็กๆ
ได้ตรึกตรองดูค่ะ “พี่แป้งครับจะเรียนไปท�าไม
สุดท้ายก็ต้องกลับมาท�างานที่บ้านอยู่ดี” “เรียน
สูงๆ มันพัฒนาศักยภาพได้จริงๆ หรือครับ”

“เด็กๆ คะ พี่แป้งจะเล่าให้ฟังนะ หนูรู้จัก
ค�าว่าฝันไหมคะ ถ้ายงัรู้จักมนัไม่ดพีอ วนัน้ีพีแ่ป้ง
จะเล่าให้ฟังค่ะ”

ความฝัน คือประสบการณ์ของภาพ เสยีง 
ข้อความ ความคิด โดยผู้ที่ฝันส่วนใหญ่ไม่
สามารถควบคุมได้ หลายๆ ครั้งที่ความฝันเป็น
ตัวกระตุ้นความรู้สึกทั้งทางด้านจิตใจและทาง
ด้านศิลปะให้แก่ผู้ทีฝั่น เด็กๆมักใช้ค�าว่า “ความ
ฝัน” ทับกับค�าว่า “ความใฝ่ฝัน” ซึ่งพี่แป้งคิดว่า
ค�าถามที่เด็กๆ ถามพี่แป้งคงต้องการค�าอธิบาย
เรื่อง “ความใฝ่ฝัน” แน่ๆ ค่ะ 

ความใฝ่ฝัน เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความ
ปรารถนาที่ต้องการของคนทุกคน ที่จะบรรลุ 
เป้าหมายในชวิีตของคนแต่ละคน และยงัสะท้อน
ความต้องการทีจ่ะใฝ่หาแนวทางสร้างตนเองเพือ่
ให้ชีวิตประสบความส�าเร็จในอนาคต

การที่เด็กๆ ถามพี่แป้งว่าจะเรียนไปท�าไม 
สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มันอาจสะท้อนให้
เห็นชุดความคิดว่า ไม่จ�าเป็นต้องฝัน ไม่ต้อง
พยายาม เพราะสุดท้าย ก็ไม่ส�าเร็จ หรือท�า 
ไม่ได้อยู่ดี...

เรามาดูตัวอย่างชีวิตคนมีความฝันกันดี
กว่าค่ะ...

“สุบิน เมห์ธา” (Zubin Mehta) 
คอนดักเตอร์ (ผู้ควบคุมวงดนตรี) ที่ยิ่งใหญ่
คนหน่ึงของโลก สุบินเป็นเด็กหัวดี เรียนเก่ง 
ได้รับการศึกษาอย่างดีจากโรงเรียนที่ดีที่สุด 
แห่งหนึง่ในประเทศอินเดยี เมื่ออาย ุ18 ป ีสบุิน
ได้เร่ิมเข้าเรียนแพทย์ ซึ่งจะเป็นอาชีพที่มั่นคง 
ทั้ งสถานะทางสังคมและรายได ้ทางการเ งิน  
อันทีจ่ริงแล้ว สบุนิ ไม่อยากเป็นแพทย์เลยสกันิด  
วนัหน่ึง อาจารย์บอกให้เขาผ่าศพกบ เขาพดูพลาง 

ถ้าโลกนี้ไม่มีฝัน...

96   อุดมศานต์  มีนาคม 2015



แต่ 10 ปีหลังจากน้ัน  เขากับเพื่อน
ได้คิดค้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์  Mac ได้
ส�าเร็จ  เป็นเคร่ืองแรกของโลก และก่อตั้ง
บริษัทAppleขึ้น ในโรงรถด้วยวัยเพียง 20 ปี 
จวบจนปัจจุบัน บริษัทApple ได้กลายเป็น
บริษัทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่ ที่สร้าง
นวัตกรรมครองใจคนทั่วโลกมาหลายสิบปี

เด็กๆคะ ความใฝ่ฝันน้ันเราสร้างเองได้  
เพียงแค่มุ่งมั่นและลงมือท�า เราสามารถเป็น 
“สุบิน เมห์ธา” หรือ “สตีฟ จ็อบส์” ได้ เพราะ
ชีวิตของเขาก็ไม่ต่างจากคนธรรมดาทั่วๆไป  
ที่เกิดมาแบบไม่ได้พร้อมไปทุกอย่าง แต่สิ่งหนึ่ง 
ที่เขามีก็คือ ความใฝ่ฝัน และความเชื่อมั่น 
ในตัวเอง    

ความใฝ่ฝันของเดก็ๆ วนัน้ี จะช่วยพฒันา
และจรรโลงโลกให้สร้างสรรค์ได้ในวันหน้าค่ะ 
เร่ิมได้ง่ายๆ ด้วยวิธีการเข้มข้นกับความฝัน  
พยายามเรียนรู ้และเข ้าใกล ้คนฉลาดหรือ 
คลังข้อมูลเพื่อท�าความฝันเป็นจริง หน่ึงสิ่งที่ 
เด็กๆต้องท�าให ้ได ้ก็คือ เชื่อม่ันในตัวเอง  
เชื่อว ่าเราเกิดมาเพื่อจะประสบความส�าเร็จ 
ไม่ว่าในด้านไหนกต็าม เพือ่เราจะได้ส่งต่อคณุค่า 
เพื่อสังคมและคนรุ่นหลัง เมื่อเราเชื่อว่าเรา 
มีคุณค่าเราก็จะพัฒนาตัวเองตามความเชื่อน้ัน
และมีความมุ ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะประสบ 
ความส�าเร็จ พี่แป้งขอเป็นก�าลังใจให้ทุกคน 
ที่ท�าตามความใฝ่ฝันของตนเองอยู่นะคะ ขอ
พระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนค่ะ 

ขอบคุณภาพจาก www.google.com

โยนกบทิ้ง “คุณผ่าเองก็แล้วกัน” แล้วตัดสิน
ใจเดินออกจากห้องแล็บน้ัน พร้อมทั้งเร่ิมก้าว
ตามฝันที่มีตั้งแต่เด็ก คือการเป็นคอนดักเตอร์
ระดับนานาชาติที่ควบคุมวงออเคสตร้าทั่วโลก 
จึงตัดสินใจไปศึกษาต่อด้านคอนดักเตอร์ที่กรุง
เวียนนา ประเทศออสเตรีย และปัจจุบัน สุบิน 
เมห์ธา กลายเป็นคอนดักเตอร์ที่มีชื่อเสียงและ
รุ่งเรืองมากที่สุดในโลก เพียงเพราะเขามีความ
กล้าหาญมากพอที่จะเร่ิมต้นเดินตามความฝันที่
วาดไว้ตั้งแต่วันเด็ก

“สตีฟ จ็อบส์ (Steve Jobs)” สุดยอด 
CEO ของศตวรรษที่ 21 เขาเป็นอีกบุคคล
หน่ึงที่มีความฝันเป็นแรงขับเคลื่อนความส�าเร็จ  
สตฟี จ็อบส์ลาออกจากมหาวทิยาลยัหลงัเข้าเรียน
ไปได้เพียง 6 เดือน เพราะหาค�าตอบให้ตัวเอง 
ไม่ได้ว่า การเรียนมหาวิทยาลัยจะช่วยอะไรใน
ชีวิตเขาได้ ซ่ึงการที่ตัดสินใจคร้ังน้ีก็ท�าให้เขา
ล�าบากอยูไ่ม่น้อย เขาต้องอาศยันอนในห้องเพือ่น  
และเก็บกระป ๋องไปแลกเงินเพื่อซื้ออาหาร  
เขารักษาสภาพการเรียนไว้ด้วยการที่เข้าเรียน 
วิชาใดกไ็ด้ทีส่นใจในเวลา 18 เดอืน เขาได้เลอืก 
เ รียนวิชาศิลปะการประดิษฐ ์และออกแบบ 
ตัวอักษร (Calligraphy) โดยที่ตัวเขาเองก็ยัง
ไม่รู้ว่าจะน�าไปใช้อะไรได้ในอนาคต
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จดหมายจากผู้อ่าน
นายปณ.สาธ ุ

สวัสดีครับคุณ ปณ. สาธุ ที่นับถือ

เมื่อวันพุธรับเถ้าที่ผ่านมา ผมไม่ได้ไปรับครับ แต่ไปรับหลังพิธีมิสซาเมื่อวันอาทิตย์ถัดมา คุณพ่อ
ท่านท�าเคร่ืองหมายกางเขนด้วยเถ้าที่หน้าผากผมใหญ่มาก ผมดีใจนะครับแต่พอกลับบ้านเดินเข้าซอยผ่านบ้าน  
เพื่อนคนต่างศาสนาทักว่าหน้าผากไปเปื้อนอะไรมา ผมก็บอกว่าไปรับเถ้า เขาก็งงๆ ผมก็เดินกลับบ้าน มานั่งนึก
ว่า เขาคงไม่เข้าใจหรอก จึงอยากถามคุณ ปณ. สาธุว่า ถ้ามีคนต่างศาสนาถามแบบนี้เราจะตอบอย่างไรจึงจะดี
และสื่อความหมายที่สุดครับ

ขอพระเป็นเจ้าทรงอวยพรคณะผู้จัดท�าอดุมศานต์และสภาพระสงัฆราชคาทอลกิแห่งประเทศไทย เจ้าของ
หนังสือตัวจริงตลอดไปครับ

 ด้วยความนับถือ
 คริสโตเฟอร์ มนัส ธรรมสมบูรณ์

ตอบ คุณคริสโตเฟอร์ มนัส ธรรมสมบูรณ์
ผมอยากเสริมก่อนว่า ถ้าคุณอยากให้คุณพ่อ

โรยเถ้าที่ศีรษะ เวลาเดินเข้าไปรับเถ้าอาจจะก้มศีรษะ
เข้าไป คณุพ่อท่านกจ็ะเข้าใจว่าให้โรยเถ้าทีศี่รษะบนผม
ของเราเลย แต่ถ้าเงยหน้าขึ้นก็เป็นที่เข้าใจว่าคุณพ่อจะ
ท�าเคร่ืองหมายกางเขนด้วยเถ้าทีห่น้าผาก ผมมแีผนภูมิ
ข�าๆ มาให้ดูกันครับ

จะเห็นอารมณ์ขันของสัตบุรุษผู้ท�าแผนภูมิ
เคร่ืองหมายกางเขนและค�าอธิบายแต่ละอย่าง ดังน้ัน 
ก็อย่าไปคิดอะไรมาก คุณพ่อแต่ละท่านอาจจะเก่ง 
วาดรูปไม่เท่ากนั อนัน้ีล้อเล่นประสาลกูๆ ข�าๆ กันนะครับ 

ก่อนอื่นหมด การรับเถ้าไม่ใช่การเข้าไปรับ
เครื่องลางของขลัง แต่การเดินออกไปรับเถ้า เป็นการ
ประกาศว่าผู้ที่รับเถ้าขอน้อมรับเอา 40 วันที่พระ
ศาสนจักรประทานให้เข้ามาในชวีติด้วยความยนิด ีเพือ่ 

1. ถอืศลีอดอาหาร 2. ท�าพลกีรรมใช้โทษบาป 3. ท�าบญุ
ท�าทาน 4.ท�ากจิเมตตาปรานี ใครทีรั่บเถ้าด้วยความเชือ่
ว่าเป็นสญัลกัษณ์ของการเข้าสูเ่ทศกาลมหาพรตในฐานะ
ทีเ่ถ้าเป็นสิง่คล้ายศลี กจ็ะมพีระหรรษทานจากพระเป็น
เจ้าให้เรามีพละก�าลังในการเดินทางมหาพรต 40 วัน
อย่างดีจนบรรลุปัสกาของพระเยซูเจ้า

ส่วนค�าถามของคุณเม่ือเพื่อนคนต่างศาสนา
มาทักว่าหน้าผากไปโดนอะไรมา เมื่อเขาเห็นเถ้าที่หน้า
ผาก อาจจะตอบง่ายๆ ว่า “คนคริสต์ไปรับเถ้า เป็น
เคร่ืองหมายแปลว่าเข้าสูเ่ทศกาลถอืศีลของคนคริสต์เขา
เรียกเทศกาลมหาพรต มหาแปลว่าใหญ่ พรต แปลว่า
ถือศีล” จากน้ันถ้าเขาสนใจจริงเขาก็อาจจะถามต่อว่า
ต้องถือกี่วัน คราวน้ีคุณก็สามารถตอบค�าถามได้ทีละ
ข้อๆ เท่าที่เขาสนใจอยากรู้ ถ้าเขาไม่อยากรู้คุณอธิบาย
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ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร เช่นพอคุณตอบว่า “นาน 40 
วัน” เขาอาจจะถามว่า “แล้วคนคริสต์ถือศีลอย่างไร?” 
คราวน้ีคุณก็ได้ตอบอย่างละเอียดเลยละครับ ขึ้นกับ
ความรู้และความสามารถในการพูดให้คนอื่นได้เข้าใจ
ง่ายๆ ของคุณ เช่น “คนคริสต์ต้องอดอาหารเคร่งครัด 
อยู ่2 วนั คอืวนัพธุรับเถ้า และวนัศุกร์ศักด์ิสทิธิ ์กนิข้าว 
ได้มือ้เดยีว อกี 2 มือ้ให้กนิพอกนัเป็นลมเพราะเราต้อง
ขึน้รถเมล์ ท�างานแบกหาม ขดุดิน ฯลฯ แต่ถ้าอกี 2 มือ้
ไม่กนิได้กจ็ะดมีาก ส่วนตลอด 40 วนักต้็อง อดใจไม่กนิ 
ตามใจปาก ไม่กินอาหารฟุ่มเฟือย กินอย่างเรียบง่าย
สมถะ เช่น ไม่กนิอาหารตามร้านหรูๆ นอกบ้าน แล้วเงิน
ที่ประหยัดได้ก็เอาไปท�าบุญช่วยคนยากจนขัดสน “ถ้า
เพื่อนของคุณสนใจ คุณอาจจะเล่าต่อไปว่าแล้ว 40 วัน
น้ียงัต้องท�าพลกีรรม เขาก็จะถามว่าท�าพลีกรรมแปลว่า 
อะไร?” คุณก็อาจจะตอบว่า “ท�าพลีกรรมแปลว่า ฝืน
ใจท�าความดีที่เราถอยหนีอยู่เสมอ และละเว้นความชั่ว
ทีเ่ราถล�าตวัเข้าไปท�าอยูบ่่อยๆ สวดภาวนาเป็นของดีแต่
เราถอยหนี ไม่ชอบสวด ก็ฝืนใจสวดมากขึน้ การท�างาน
บ้านเอาใจใส่ครอบครัวเป็นของดีแต่เราถอยหนีอยู่เสมอ 
เราก็หันกลับไปรักคนในบ้านท�าหน้าที่ในครอบครัวให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอด 40 วันน้ีอย่างดี และเลิก
ท�าบาป.. การประหยัดเป็นของดี แต่เราชอบซื้อของ 
ซื้อเสื้อผ้า 40 วันนี้เราก็จะใช้จ่ายน้อยลง ไม่ฟุ่มเฟือย 
ไม่ซื้อของตามใจ เงินที่ประหยัดได้ก็น�าไปท�าบุญ 
ช่วยเหลือผู้ขัดสน นี่ก็คือการถือศีล ท�าพลีกรรมอย่าง
มีจิตตารมณ์ในเทศกาลมหาพรต” หวังว่าคงพอจะช่วย
ให้คุณพูดคุยเรื่องเถ้าที่หน้าผากกับพี่น้องต่างความเชื่อ
ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะครับ

ปณ.สาธุ
เรียนคุณปณ.สาธุ ที่นับถือ

 มีวิธีไหนบ้างไหมคะ ที่จะท�าให้เราร่วมพิธี
มิสซาแล้วมีความสุข อยากจะถามท�านองว่าวิธีที่ท�าให้
เราร่วมมิสซาแล้วรู้สึก ชอบ มีความสุข ชอบไปวัด
อะไรแบบนี้คะ

 ขอบคุณมาก
 เซซีลีอา สุรีย์ 

ตอบ คุณเซซีลีอา สุรีย์
การร่วมพิธีมิสซาแล้วมีความสุข เป็นของ

ประทานจากพระเป็นเจ้าแก่ผู้น้ัน คุณอยากได้ คุณก็
ต้องวงิวอนขอต่อพระเป็นเจ้าด้วยปากและใจของตนเอง
เป็นอันดับแรก ขอต่อพระตรงๆ ขอบ่อยๆ อันดับ 
ต่อมาก็ต้องเปิดใจเวลาไปร่วมมิสซา ยอมให้พระวาจา
ที่เรารับฟังผ่านจากหูอย่างตั้งใจเข้าไปในดวงใจอย่าง
นอบน้อมถ่อมตน ถ้าเรามาวัดและตั้งเป้าว่าไม่ชอบฟัง
พระคัมภีร์ ไม่ชอบฟังเทศน์ ก็จบกัน ไม่ต้องหวังอะไร
อีกเลยเพราะเราไม่เปิดใจนี่เอง ถ้าเรามาวัดแล้วตั้งเป้า
ว่าห้ามนานเกินที่เราจะอยู่ได้ พอเลยไปเราก็หงุดหงิด
ให้ไม่ได้แล้ว...อย่างน้ีกจ็บกนั นอกจากเปิดใจแล้ว ทาง
ด้านกายภาพควรท�าดังนี้

เตรียมตวัไปวดัแบบทีไ่ม่ต้องรีบๆ ค่อยๆ ออก
จากบ้าน มีเวลาไปถึงวัดก่อนพิธีมิสซาสัก 15 นาที
เพื่อจะได้สงบจิตใจหรือสนทนากับพระเงียบๆ หรือไป 
รับศีลอภัยบาป

แต่งตัวเรียบง่ายให้เกียรติแก่สถานที่และคน
รอบข้าง อย่าแต่งตวัจนท�าให้ทกุคนมองแต่เรา สมาธจิะ 
ไม่มีและกลายเป็นกังวลต่อสายตาผู้คนตลอดพิธีมิสซา

หาทีน่ั่งในวดัทีเ่ราสงบทีส่ดุ ได้ยินเสยีงบทอ่าน
และบทเทศน์ มองเห็นพระแท่น ชัดเจนที่สุด

อนัน้ีส�าคญั ต้องออกเสยีงตอบรับพระสงฆ์และ
ร้องเพลง ยิง่เตม็เสยีงได้เท่าไหร่กย็ิง่มคีวามสขุทีไ่ด้ร่วม
พิธีมิสซามากเท่านั้น

ต้องรับศลีมหาสนิทให้ได้ เพราะน่ีเป็นหนทางที่
พระเยซเูจ้าทรงยืน่พระหตัถ์ทรงฤทธิม์าแตะต้องดวงใจ
ของคุณในพิธีมิสซาเพื่อท�าให้คุณมีความสุข 

ปณ.สาธุ
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เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

เพราะรัก
 ...ในวัน ที่เหนื่อย และหนัก
เหตุผล เพราะรัก จักสู้
ทุกข์ยาก อย่างไร รับรู้
จะอยู่ ดูแล ห่วงใย
 ...ไม่มี เหตุผล ใดอื่น
ที่อยู่ ที่ยืน ใกล้ใกล้
ค�าตอบ ชัดเจน จากใจ
จะรัก กันไป นิรันดร์
 ...คือความ จริงใจ จริงจริง
คือยิ่ง ทุกข์ยาก บากบั่น 
ก็ยิ่ง ผูกความ สัมพันธ์
ก็ยิ่ง ผูกความ สัมพันธ์ 
ให้มั่น คงค่า กว่าเดิม
 ...นิยาม ความรัก ที่แท้
ไม่มี ข้อแม้ มาเพิ่ม 
ยิ่งที ถักทอ ต่อเติม 
สร้างเสริม สายใย ยืนยง

 ภัศม์

100   อุดมศานต์  มีนาคม 2015




	11
	Udomsarn1-50
	Udomsarn51-100
	12

