


พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ประจ�าปี ค.ศ. 2015 เดือนพฤษภาคม

เพื่อการปฏิเสธวัฒนธรรมแห่งการเมินเฉย จะท�าให้เราสามารถเอาใจใส่ดูแลผู้ที่ทุกข์ทรมาน  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้เจ็บป่วยและคนยากจน

เพื่อวอนขอพระแม่มารีย์ โปรดช่วยเหลือบรรดาคริสตชนที่ด�าเนินชีวิตอยู่ในบริบทสังคมทางโลก  

ได้มีความพร้อมที่จะประกาศพระเยซูเจ้า 

แม่พระไม่ต้องการให้เราด�าเนินชีวิตแบบเด็กที่ไม่รับผิดชอบ  
หรือด�าเนินชีวิตแบบอ่อนปวกเปียก แต่แม่พระต้องการให้เรา 
กล้าเผชิญกับความยากล�าบากในชีวิต ด้วยความกล้าหาญ

ข้อคิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
4 พฤษภาคม 2013 
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ทุกครั้งเมื่อเข้าสู่เทศกาลมหาพรตเราต้อง
น�าเอาพระวรสารตอนนีม้าอ่านกนัในสปัดาห์แรก
ของเทศกาลเสมอ นั้นคือเหตุการณ์ที่พระเยซู
เจ้าถือศีลอดอาหารในที่เปลี่ยวเป็นเวลา 40 วัน 
แล้วปีศาจกม็าประจญล่อลวงพระเยซเูจ้า นกับญุ
มัทธิวเป็นชาวยิว ท่านต้องการอธิบายให้เพื่อน
ร่วมชาติเข้าใจว่า ชีวิตชาวอิสราเอลที่รอคอย 
พระเมสสยิาห์จะมาปลดปล่อยพวกเขาให้พ้นจาก
ยคุท่ีถกูครอบครองโดยปีศาจ บดันีม้นษุย์ทุกคน
สามารถหลดุพ้นจากอ�านาจของบาป และเอาชนะ
ปีศาจได้แล้ว

พระเยซเูจ้าคอื พระเมสสยิาห์ทีม่าบงัเกดิเป็น 
มนษุย์ และท�าลายยคุสมัยของปีศาจ เข้าสูย่คุแห่ง 
ความรอด โดยพระองค์ทรงปฏิเสธสิ่งล่อลวงท่ี
ปีศาจมกัน�ามาใช้ชกัจงูใจให้มนษุย์หลงและหลดุ
ออกจากแนวทางความดี ความเที่ยงตรงต่อองค์
พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งมีอยู่ 3 อย่างคือ

1. เรือ่งปากเรือ่งท้อง ปีศาจให้พระเยซูเจ้า
ทรงเสกก้อนหนิให้เป็นขนมปัง แล้วเสวยบรรเทา
ความหวิ เมือ่ร่างกายมคีวามต้องการขณะตัง้ใจดี 
ท่ีจะอดอาหาร แต่พระเยซเูจ้าไม่ทรงท�าตามความ
ปรารถนาของมัน และตามที่ร่างกายเรียกร้อง
อยากได้ไปเสียทุกอย่าง

2. เรื่องเกียรติยศ ชื่อเสียง ทรัพย์สมบัติ 
ทุกอย่างที่ปีศาจจะยกให้พระเยซูเจ้า เป็นเรื่อง
ข้าวของเงินทองฝ่ายโลก ที่มนุษย์หลงติดกับดัก 
ของวัตถุนิยม และยื้อให้ได้มาซึ่ง ชื่อเสียง  
เงินทอง แม้จะต้องกราบไหว้ผี

3. เรื่องการทดลององค์พระผู้เป็นเจ้า  
“...ถ้าพระให้ผมอย่างนี้ก่อน แล้วผมจะท�า 
อย่างนั้น ...พระองค์แน่จริงก็ต้องช่วยผมก่อนสิ 
แล้วผมจะยอมรบัพระองค์” ปีศาจหวงัให้พระเยซู
เจ้ากระโดดจากยอดพระวิหาร เพียงเพื่อพิสูจน์ 
ว่าองค์พระผูเ้ป็นเจ้ารกัเราจรงิ แต่องค์พระผูเ้ป็นเจ้า 
เป็นคูช่วีติของเรา มใิช่คนทีเ่ราจะคดิเลก็คดิน้อย 
และคอยทดสอบจับผิดพระอยู่เรื่อยไปในชีวิต 
ในข้อนีเ้ป็นเครือ่งพสิจูน์ว่ายคุของพระเมสสยิาห์
มาถึงแล้ว คือ ในพระอาณาจักรขององค์พระ 
ผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นบิดาผู้ทรงรักเรา 
โดยที่เราไม่ต้องทดลองพระองค์ มีแต่เราจะ 
ไว้วางใจในพระองค์ผู ้เป็นบิดาของเราอย่าง 
เต็มเปี่ยม

...ข้าแต่พระเป็นเจ้า “มนุษย์มิได้ด�ารง
ชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น แต่ด�ารงชีวิตด้วยพระ
วาจาทุกค�าที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า”  
(มธ 4:4) บัดนีผ้ปีีศาจได้หมดฤทธ์ิ และยคุสมยั 
ของมันแล้ว ...ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อยู่ใน 
พระอาณาจักรท่ีมาถึงแล้ว และมีพระองค์ 
ครอบครองดวงใจ จะได้มีความรักเป็นแก่นแท้
ในการด�าเนินชีวิต แทนการกราบไหว้ผีปีศาจ
ท่ามกลางกิจการหลอกลวงในข้าวของ เงินทอง 
วัตถุ เกียรติยศ ชื่อเสียง และเอาแต่เรียกร้อง 
ข้อพิสูจน์ความรัก ที่พระองค์ได้ส�าแดงแจ้งชัด
ในการไถ่บาปมนุษย์บนไม้กางเขน กลับคืน
พระชนมชีพเข้าสู่ยุคแห่งความรอดพ้นด้วยเถิด 
พระเจ้าข้า 

ปากท้อง เงินทอง  
และการทดลองพระเจ้า

(มธ 4:1-11) 
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อันเนื่องมาจากปก Cover Story

ปกหน้า

สกู๊ป 40 เรื่องราว 10 สังฆมณฑลในปีศักด์ิสิทธิ์  

เดินทางมาถึงสังฆมณฑลที่ 3 กันแล้ว สังฆมณฑลอุดรธานี  

ที่มีอายุยาวนานถึง 125 ป ี แห ่งการประกาศข่าวดี  

งานอภิบาลหลักของสังฆมณฑลจะเน้นงานการช่วยเหลือ 

คนยากคนจน คนทุกข์ยาก มีหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ 

มากมายของพระศาสนจักร มีการประสานท�างานร่วมกัน

อย่างด ีสตับรุษุมคีวามเชือ่ ความศรทัธาทีม่ัน่คง มส่ีวนร่วม

ในกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดอย่างเข้มแข็งเสมอมา 

ปกหน้าใน 

รูปพิธีเสกน�้าล้างบาปของพระสังฆราชเพื่อโปรดศีล

ล้างบาปแก่เด็กและผู้ใหญ่ ณ วัดในหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์

ปกาเกอะญอ สังฆมณฑลนครสวรรค์ มีการประกอบพิธี

มิสซา ณ วัดแห่งนี้ด้วย คริสตชนจะนั่งกับพื้นวัดเพื่อร่วม

พิธีมิสซา เราคงประทับใจเมื่อได้เห็นความเชื่อของคริสต

ชนเลยโพ้นเรื่องวัตถุทางโลกท่ามกลางภาชนะใส่น�้าเพื่อจะ

เสกเป็นน�้าล้างบาป เชิงเทียนปัสกา พระแท่นไม้ธรรมดา 

ปูผ้าทอพื้นบ้าน ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญและได้รับ

การประกาศไปทั่วขุนเขาเผ่าดอย
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ทักทาย
editor’s note 
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สถานีอุดรฯ
8 พฤษภาคม ค.ศ. 2015 เวลา 21.25 น.

ผมลงเครื่องที่สนามบิน จ.อุดรธานี หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่ท่ีพัก รุ่งขึ้นจะได้พบกับคณะครู  
และผู้บริหาร โรงเรียนของสังกัดสังฆมณฑลอุดรธานี ที่คณะรักกางเขนฯ ดูแล ในข้อมูลบอกว่ามี 
4 โรงเรยีน เป็นการสมัมนาประจ�าปขีองโรงเรยีนในเครอื ปีนีท้างผูบ้รหิารอยากจัดให้มกีารบรรยาย
ในหัวข้อที่คิดว่าเหมาะกับยุคสมัย “สื่อมวลชน”

เช้าวันรุ่งขึ้น ผมนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ทางโรงแรมจัดไว้ส�าหรับบริการลูกค้าที่มาพักฟรี 
ก�าลังเขียนทักทายไปยังกลุ่มผู้อ่านอุดมศานต์รายเดือน คุณครูที่เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้เดินผ่านไป
ผ่านมา การส่งสารเริ่มขึ้นแล้ว แต่การสื่อสารยังไม่เกิดขึ้น จนกว่าเราจะรู้จักกัน หรือท�าลายก�าแพง
แห่งความไม่คุน้เคยออกไป ในบรรยากาศวนันีม้ากไปกว่านัน้ผมมาเขยีนทักทายในอดุมศานต์ฉบับ
เดือนพฤษภาคม ที่เรามีสกู๊ปใหญ่เรื่องของสังฆมณฑลอุดรธานีแห่งนี้

20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 เวลา 11.30 น.

ผมลงเครื่องที่สนามบิน จ.อุดรธานี คุณพ่ออุ้ยมารับเข้าที่พัก รอเพื่อนร่วมงาน และเรา
เริ่มท�างานกัน ช่วงเวลานั้นเป็นเทศกาลตรุษจีน หลายพื้นที่ที่นี่จัดงาน ชาวเวียดนามในจังหวัดนี้ 
มกีจิกรรมทีน่่าสนใจเหมือนกนั รุ่งข้ึนเราเดนิทางไปยงัทีต่่าง ๆ  เพือ่น�าเรือ่งราวทีน่่าสนใจ ทัง้เรือ่งราว 
ของนกับวชชาย-หญิง ทีร่่วมงานในสงัฆมณฑล อาสนวหิาร ความคดิทศันคติและข้อสัง่สอนแนะน�า
ของพระสังฆราช งานสงเคราะห์เมตตา ฯลฯ จนเมื่อนั่งลง และสรุปเรื่องราวทั้งหมดได้เป็นค�าที่ว่า 
“อุดรฯ สอนความเมตตา” ท่านผู้อ่านจะคิดเหมือนผมหรือไม่อย่างไร คงต้องลองเลาะเลียบติดตาม
ระหว่างบรรทัดกัน

วันต่อมา

ผมเชือ่ว่าการสือ่สารท�าให้โลกแคบลง เรือ่งราวจากมมุใดในโลกรอการส่งต่อรบัรู ้ทุกข์ของโลก 
กลบักลายเป็นทกุข์ของเรา ความชืน่ชมยนิดกีเ็ช่นกนั เราจงึแบ่งปันสขุ และร่วมยนืหยดัรบัความทกุข์ 
ไปพร้อม ๆ กัน โชคดีที่โลกใบนี้ไม่ได้โรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบ และถนนทุกเส้นไม่ได้ถูกปรับแต่ง 
ปูทางไว้อย่างเรียบร้อยทัง้หมด ให้เราได้อดทนบ้าง ได้รกักนัเพิม่ขึน้บ้าง เพราะวนัต่อ ๆ  ไปของทกุคน  
คือวันที่เปิดโอกาสให้ความเมตตาในใจของเราได้ส่งมอบต่อกัน

พบกันวันถัดไป

บรรณาธิการบริหาร

 อุดมศานต์  พฤษภาคม 2015  5 

crist 1-100 May 58   5 5/9/15   9:49 AM
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วันที่ 1 พฤษภาคม

 วันแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 24 พฤษภาคม

สมโภชพระจิตเจ้า

วันที่ 27 พฤษภาคม

วันเกิด พระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

วันที่ 23 พฤษภาคม

วันที่ 16 พฤษภาคม

วันที่ 30 พฤษภาคม วันที่ 31 พฤษภาคม

วันที่ 9 พฤษภาคม

วันที่ 17 พฤษภาคม

สมโภชพระเยซูเจ้า 

เสด็จขึ้นสวรรค์

วันที่ 10 พฤษภาคม

วันที่ 3 พฤษภาคม
วันที่ 5 พฤษภาคม

 วันฉัตรมงคล

สังฆมณฑลอุบลราชธานี 

บวชพระสงฆ์ และฉลอง 

50 ปี 25 ปี ชีวิตสงฆ์ ที่

อาสนวิหารแม่พระนิรมล 

อุบลราชธานี
วันรณรงค์

เพื่อกลุ่มชาติพันธุ์

คณะพระมหาไถ่

แขวงประเทศไทย 

บวชพระสงฆ์  

ที่วัดนักบุญโทมัส  

อไควนัส มีนบุรี 

สังฆมณฑล

นครราชสีมา  

บวชพระสงฆ์  

ที่อาสนวิหารแม่พระ

ประจักษ์ที่เมืองลูร์ด 

นครราชสีมา 

สมโภชพระตรีเอกภาพ 

ฉลองศาสนนามซิลวีโอ 

พระคุณเจ้าสิริพงษ์ 

จรัสศรี 

ฉลองศาสนนาม 

นักบุญฟิลิป  

พระคุณเจ้าบรรจง ไชยรา

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

จัดฉลอง 50 ปี สามเณราลัย

นักบุญยอแซฟ สามพราน 

ฉลอง 25 ปี คณะธรรมทูตไทย 

(TMS) บวชพระสงฆ์ 2 องค์  

ที่หอประชุมนักบุญ 

ยอห์น ปอล ที่ 2  สามเณราลัย 

นักบุญยอแซฟ สามพราน
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พระวาจาเป็นดังประทีปส่องทาง 
คุณพ่อไพศาล ยอแซฟ

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2015 
สมโภชพระตรีเอกภาพ

วันอาทิตย ์นี้พระศาสนจักรสมโภช
พระตรีเอกภาพ ความเชื่อเร่ืองพระตรีเอกภาพ
เป็นพระธรรมล�้าลึก (mystery) ที่ส�าคัญของ
คาทอลิก ซึ่งเชื่อว่ามีพระเจ้าหนึ่งเดียวแต่เป็น 
สามพระบคุคลคือ พระบดิา พระบตุร และพระจิต  
ซึ่งแน่นอนว่าเม่ือความเชื่อเร่ืองนี้เป็นพระธรรม
ล�้าลึก จึงไม่ง่ายที่จะเข้าใจได้ด้วยเหตุผลตาม
สติปัญญาของมนุษย์ เพราะมนุษย์มีขอบเขต
จ�ากัดจึงไม่สามารถเข ้าใจถึงพระเจ ้าที่ไม ่มี 

จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดได้อย่างครบถ้วน ซึ่ง 
อันที่จริงแล้วหากเรามีความเชื่อเหตุผลก็ไม่
จ�าเป็นแต่อย่างใด แต่เหตุผลจะสนับสนุนให้
ความเชื่อที่มีมั่นคงยิ่งขึ้น 

ดังนั้นมนุษย์จึงพยายามท่ีจะเข้าใจถึง
พระเจ้า จนบางครั้งก็ท�าให้เกิดความเชื่อท่ีผิด
หลงไป เช่น การอธิบายว่าพระเยซูผู้ถูกตรึงและ
สิ้นพระชนม์บนกางเขนนั้นไม่ใช่พระเจ้าแท้ เป็น
แต่มนุษย์สามัญเท่านั้น เพราะถ้าเป็นพระเจ้าแท้
และสิน้พระชนม์ ในฐานะพระตรเีอกภาพ พระบดิา 
และพระจิตก็ต้องสิ้นพระชนม์ด้วย จนกระทั่ง
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ของเราเป็น เราใช้ความแตกต่างท่ีมีเพื่อจะได้
เสริมสร้างสนับสนุนกันและกัน ไม่ใช่เอามาใช้ 
เพื่อแบ่งเขาแบ่งเราจนกลายเป็นสาเหตุของ 
 ความแตกแยก

เรามีค� ากล ่ าวที่ ว ่ า  “ เอกภาพใน 
ความหลากหลาย (Unity in diversity)” ซึ่งนี่ 
เป็นหัวใจของการด�าเนินชีวิตของคาทอลิกตาม
แบบอย่างของพระเจ้าท่ีเรามีความเชื่อ พระเจ้า
สามพระบคุคลทีแ่ตกต่างกนัแต่เป็นหนึง่เดยีวกนั 
ดังนั้นคาทอลิกก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันแม้ว่าเรา
จะแตกต่างกัน เหมือนกับท่ีนักบุญเปาโลได้ 
กล่าวเปรียบเทียบความแตกต่างและความเป็น
หนึ่งเดียวกันนี้ไว้ใน 1 โครินธ์ 12 ว่าเราเป็น
อวัยวะที่ต่างกันแต่รวมเป็นกายเดียวกันนั่นเอง

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2015
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

วันอาทิตย์นี้พระศาสนจักรสมโภชพระ
วรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า มนุษย์จะ 
เสียชีวิตหากขาดอาหารเกิน 3 สัปดาห์ หรือ 
ขาดน�า้เกนิ 3 วันท้ังนีก้เ็พราะว่าอาหารและน�า้นัน้ 
เป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับการด�าเนินชีวิตของ
มนุษย์ เป็นแหล่งก่อเกิดพลังที่จะท�าให้มนุษย์
เติบโตและมีชีวิตรอดในทางกายภาพ

ส�าหรับคาทอลิก ชีวิตประกอบด้วย  
2 ส่วนส�าคัญ คือ ร่างกาย และวิญญาณ ใน
ทางร่างกายแน่นอนว่าก็ต้องอาศัยอาหารและน�้า 
เช่นเดียวกับมนุษย์คนอื่น ๆ ในการมีชีวิตรอด 
แต่ในทางวิญญาณนั้นเราไม่สามารถใช้อาหาร
และน�้าเพื่อให้วิญญาณรอดได้ 

ในค�า่วันพฤหัสฯ ศกัดิส์ทิธ์ิ พระเยซูเจ้า 
ได้ตั้งศีลมหาสนิทขึ้น พระองค์ได้ประทาน 

ต้องมีการสงัคายนาทีเ่มอืงนเีชอาและคอนสแตน
ติโนเปิล เพื่อช�าระข้อความเชื่อและยืนยันว่า 
พระเยซูเป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ รวมถึง
ความเชื่ออื่น ๆ จนมาเป็นบทยืนยันความเชื่อที่
เราสวดกันอยู่ทุกวันนี้ในพิธีมิสซา

เพื่อที่จะเข้าใจถึงพระตรีเอกภาพด้วย
เหตุผลตามสติปัญญาของเรา นักเทววิทยาจึง
ใช้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามาเป็นสัญลักษณ์แทน
พระตรีเอกภาพ ตามทฤษฎีทางคณิตศาสตร์
สามเหลี่ยมด้านเท่านั้นเป็นสามเหลี่ยมหนึ่งรูป 
ซึ่งประกอบด้วยด้านที่เท่ากันทั้งสามด้าน และ
มีมุมภายในที่เท่ากันทั้งสามมุม เหมือนกับ 
พระตรเีอกภาพ ทีเ่ป็นพระเจ้าหนึง่เดยีว แต่มสีาม 
พระบุคคลที่เท่าเสมอกันนั่นเอง

ข้อคิดและข้อปฏิบัติ ส�าหรับคาทอลิก
ในโอกาสสมโภชพระตรีเอกภาพ คอื “ความเป็น 
หนึ่งเดียว” ในความแตกต่างกันของพระบิดา  
พระบุตร และพระจิตไม ่ได ้ท�าให ้ทั้ งสาม 
พระบุคคลแตกแยกกนัเป็นพระเจ้าสามพระองค์ 
แต่ทั้งสามพระบุคคลเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวได้
เพราะทัง้สามพระบคุคลนัน้รวมเป็นหนึง่เดยีวกนั 
ซึ่งนี่เป็นข้อคิดและข้อปฏิบัติแก่คาทอลิกทุกคน 
ที่มีความเชื่อในพระตรีเอกภาพ

ในสังคมทุกวันนี้ไม่ว ่าจะเป็นสังคม
โลกหรือสังคมคาทอลิกล้วนเกิดความแตกแยก
กันมากมาย และสาเหตุของความแตกแยกนั้น 
มาจากความแตกต่าง จนน�าไปสู่การแบ่งเขา 
แบ่งเรา ซึ่งอันที่จริงแล้วไม่ควรเป็นเช่นนั้น  
ความแตกต่างไม่ใช่เหตุผลที่จะต้องท�าให้เกิด
ความแตกแยก ในความแตกต่างที่มีนั้นเรา
สามารถท�าให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวได้ โดย
อาศัยความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนัเหมอืนกบัท่ีพระเจ้า
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พระกายและพระโลหิตของพระองค์ให้เป็น
อาหารและน�า้ส�าหรบัวญิญาณของเราเพือ่จะได้ม ี
ชวีติรอด และยงัสัง่ให้เราได้ท�าการเช่นทีพ่ระองค์
ท�านี้เรื่อยมาเพื่อหล่อเลี้ยงเราทุกยุคทุกสมัย 
จวบจนกระทั่งทุกวันนี้และตลอดไป

ข้อคิดและข้อปฏิบัติส�าหรับคาทอลิก
ในโอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระ 
ครสิตเจ้า กค็อื 1) เราได้เหน็ความรกัของพระเจ้า
ท่ีมีต่อประชากรของพระองค์ พระเจ้าได้สร้าง
มนุษย์ขึ้นมา แต่มนุษย์ก็ได้จองหองและหันหนี
ไปจากพระองค์ คดิจะเป็นใหญ่เช่นพระองค์ แต่
พระเจ้ากไ็ม่ได้ทอดทิง้มนษุย์ ในทางตรงกนัข้าม
พระองค์ได้ช่วยมนุษย์ให้กลับคืนดีกับพระองค์
อีกครั้งด้วยแผนการไถ่บาปผ่านทางพระบุตร 
พระองค์ได้เลือกสรรอิสราเอลให้เป็นชนชาติ
เลือกสรร และแม้อิสราเอลจะทรยศต่อพระองค์ 
กี่ครั้งกี่หน พระเจ้าก็ยังซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญา
ของพระองค์เสมอ จนในที่สุดได้ประทาน 
พระบุตรให้มาไถ่บาปมนุษย์โดยอาศัยพระบุตร
เป็นยัญบูชา นี่แสดงให้เห็นถึงความรักของ
พระเจ้าท่ีมีต่อมนุษย์อย่างหาที่สุดมิได้ ดังที่
พระเยซูเจ้ากล่าวว่า ไม่มีความรักใดยยิ่งใหญ่
กว่าสละชวิีตของตนเพือ่ผู้อืน่ มนษุย์เป็นใครกนั
เล่าพระเจ้าจึงยอมให้พระบุตรมาตายแทน และ
มนุษย์เป็นใครกันเล่าพระคริสตเจ้าจึงยอมรับ
ทรมานและตายเพื่อไถ่บาปเรา คนที่รักกันบางที
ยังยากที่จะตายแทนกันได้ ดังนั้นมนุษย์จึง
ต้องเป็นท่ีรักของพระเจ้าอย่างมาก จนกระทั่ง
พระเจ้าให้พระบุตรมาตายแทน และเมื่อพระเจ้า
รักมนุษย์เช่นนี้ เราจึงต้องรักพระเจ้าอย่างมาก
เป็นการตอบแทนพระองค์

2) เราต้องรู้จักเลือกอาหารที่มีคุณค่า
แก่วญิญาณของเรา อาหารมหีลากหลายให้เลอืก
รับประทาน แต่ไม่ใช่อาหารทุกอย่างจะมีคุณค่า
ส�าหรับร่างกาย อาหารบางอย่างถูกปากแต่ก็ 
ให้โทษ ดังนั้นเพื่อสุขภาพร่างกายท่ีดีเราจึง 
ต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า มากกว่า
อาหารท่ีถกูใจ ฉนัใดกฉ็นันัน้อาหารฝ่ายวญิญาณ
ที่ เราจะเลือกส�าหรับวิญญาณของเราก็ต ้อง 
เป็นอาหารมีคุณค่า ซ่ึงบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ 
ถูกใจเราก็ตาม ซ่ึงอาหารท่ีมีคุณค่าส�าหรับ
วญิญาณของเราทีส่ดุกค็อื พระกายและพระโลหติ 
ที่พระคริสตเจ้าได้ให้เป็นอาหารวิญญาณแก่เรา  
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับพระกายและพระโลหิต 
ของพระองค ์อย ่างสม�่ า เสมอเพื่อจะได ้ เอา
วิญญาณรอด

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2015
สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

ในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 11 เทศกาล
ธรรมดานี้ พระวรสารได้กล่าวถึงพระอาณาจักร
ของพระเจ้า โดยได้เปรยีบกบัเมลด็พชืทีถ่กูน�าไป
หว่าน แล้วมนักเ็ตบิโตขึน้จนกระทัง่ถกูเกบ็เกีย่ว 
และยงัเปรยีบกบัเมลด็มสัตาร์ด ทีเ่ป็นเมลด็เลก็ ๆ   
แต ่ เมื่อเติบโตขึ้นก็ใหญ่โตจนกระทั่ งมีนก 
มาอาศัยในร่มเงาของมันได้

พระเยซูเจ้าได้ใช้การเปรียบเทียบนี้เพื่อ
สอนศษิย์ของพระองค์ให้เข้าใจว่า พระอาณาจกัร
ของพระเจ้านัน้ไม่ใช่สิง่ทีใ่หญ่โตเหมอืนทีพ่วกเขา
เข้าใจ ชาวยิวรอคอยพระผู้ไถ่และการมาถึงของ
พระอาณาจักรของพระเจ้า และในทัศนคติของ
พวกเขานั้นพระผู้ไถ่ต้องมาอย่างกษัตริย์ และ
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พระอาณาจกัรของพระองค์กต้็องยิง่ใหญ่เฉกเช่น 
อาณาจักรทางโลก และโดยเฉพาะในสมัยของ
พระเยซูเจ้า ชาวยิวถูกปกครองโดยชาวโรมัน 
เพราะฉะนั้นเขาจึงรอคอยพระผู้ไถ่ที่จะมากอบกู้ 
พวกเขาให้เป็นอิสระจากชาวโรมัน และสร้าง
อาณาจักรอิสราเอลให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งเหมือนกับ
ในสมัยของบรรพบุรุษ

แต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ปรากฏตัวแล้ว
เผยแสดงว่าพระองค์คือพระผู้ไถ่ ชาวยิวหลาย
คนก็ไม่ยอมรับพระองค์ เพราะพระองค์และ
พระอาณาจักรของพระองค์นั้นไม่ได้เป็นอย่างที่
พวกเขาคาดหวัง ดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงต้องสอน
ให้ศิษย์ได้เข้าใจอย่างถูกต้องถึงคุณลักษณะ
อันแท้จริงของพระผู้ไถ่และพระอาณาจักรของ
พระเจ้า ว่าพระผู้ไถ่นั้นเป็นผู้ไถ่บาปของมนุษย์ 
ไม่ใช่ไถ่ให้พวกเขาเป็นอิสระจากชาวโรมัน และ
พระอาณาจักรของพระองค์นั้นก็ไม่ใช่อาณาจักร
ทางโลก แต ่ เป ็นสถานภาพของผู ้ ท่ี ได ้รับ 
ความรอดเนื่องจากการปฏิบัติตามค�าสอนของ
พระองค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิต
ประจ�าวันของพวกเขา

เพราะฉะนั้นพระองค์จึงได ้ เปรียบ 
พระอาณาจักรกับเมล็ดพืช ที่เม่ือหว่านไปแล้ว
มันก็ค่อย ๆ เจริญเติบโต เกิดดอกออกผล 
ในที่สุด ซึ่งพระอาณาจักรของพระเจ้าก็เป็น 
เช่นนั้น คือสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราได้ท�า แต่ว่า 
ส่ิงเหล่านีก้จ็ะค่อย ๆ  เตบิโตในชวีติของเรา และ
เกิดดอกออกผลจนกระทั่งเราได้รับความรอด  
หรือเป็นเหมือนเมล็ดมัสตาร ์ดที่ดู เล็กน้อย  
แต่เมื่อเติบโตแล้วก็จะใหญ่โตจนกระทั่งเป็นที่ 
พักพิงให้แก่คนอื่น ๆ ได้

ข้อคิดและข้อปฏิบัติ จากพระวรสาร 
ในวันอาทิตย์นี้ ท�าให้เราได้เห็นว่าแท้จริงแล้ว
เราสามารถเข้าถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าได้ 
ไม่ยาก เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นสิง่ท่ี
อยู่รอบ ๆ ตัวเรา แต่บ่อยครั้งที่เรามักคิดไปว่า 
เราจะได้เข้าพระอาณาจักรของพระเจ้าได้กต่็อเมือ่
เราต้องท�าสิง่ใหญ่โต เราต้องท�าความดทีีย่ิง่ใหญ่ 
เพื่อจะเข้าในพระอาณาจักรของพระเจ้าได้ แต่ 
แท้ท่ีจรงิแล้วไม่ได้เป็นเช่นนัน้ สิง่ต่าง ๆ  ท่ีเราท�าใน 
ชีวิตของเรา แม้ว่าเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ถ้า 
สิ่งนั้นเป็นการท�าตามค�าสอนของพระเยซูเจ้า  
เราก็สามารถเข้าถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าได้

เพราะฉะนัน้ เราจึงอย่ามองข้ามสิง่เลก็ ๆ   
น้อย ๆ ในชีวิตประจ�าวันของเรา แล้วคิดว่ามัน
ไม่มคีณุค่าอะไร แต่เราจงท�ามนัอย่างด ีเพราะว่า
สิง่เลก็ ๆ  น้อย ๆ  เหล่านีแ้หละท่ีจะค่อย ๆ  ท�าให้
พระอาณาจักรของพระเจ้าส�าหรับเราได้เติบโต
ขึ้น และในที่สุดก็จะกลายเป็นที่พักพิงให้แก่เรา  
และรวมถึงแก ่บุคคลรอบข ้ าง เราด ้วยใน 
ภายภาคหน้า

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2015
สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

ในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 12 เทศกาล
ธรรมดานี ้พระวรสารได้กล่าวถงึพระสรรพานภุาพ 
ของพระเจ้า และความวางใจของเรามนุษย์ โดย
กล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อพระเยซูเจ้าได้ลงเรือไป
พร้อมกับบรรดาสาวก และขณะอยู่ในเรือนั้น 
เกิดลมพายุใหญ่จนกระทั่งเรือจวนจะล่ม สาวก
จึงเรียกพระองค์ให้ตื่นขึ้น พระเยซูเจ้าจึงได้
บังคับคลื่นลมให้สงบ
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บรรดาสาวกแม้จะติดตามพระเยซูเจ้า
ในฐานะพระผูไ้ถ่ แต่ในส่วนลกึ ๆ  ของพวกเขาแล้ว 
พวกเขาก็ยังไม่ได้เชือ่ม่ันในพระองค์อย่างเตม็ร้อย  
เช ่นในเหตุการณ์ตอนนี้หากเขาเชื่อมั่นว ่า 
พระเยซเูจ้าเป็นพระผูไ้ถ่จริง ๆ  พวกเขากไ็ม่ต้องกลวั 
กับลมพายุที่เกิดขึ้น เพราะว่าพระผู้ไถ่ต้องมี
อ�านาจเหนือลมพายุเหล่านี้อยู่แล้ว

แต ่ด ้วยความไม ่แน ่ใจ การขาด
ความวางใจอย่างเต็มร้อย พวกเขาจึงได้ปลุก 
พระเยซูเจ้าเพื่อให้ท�าอะไรสักอย่างก่อนที่เรือ 
จะล่มเพราะลมพายุนี้ พระองค์จึงได้สั่งให ้
ลมพายุสงบ และต�าหนิพวกเขาที่ขาดความเชื่อ 
ไม่วางใจในพระองค์ว่าจะช่วยพวกเขาให้รอดได้

และจากเหตุการณ์นี้ สิ่งที่บรรดาสาวก
ได้เห็นคือ พระเยซเูจ้าทรงสรรพานภุาพ พระองค์
มีอ�านาจเหนือลมพายุ สามารถสั่งให้ลมพายุ
สงบลงได้ จนกระทั่งพวกเขาประหลาดใจ 
ถามกันว่า พระเยซูเจ้าเป็นใคร ลมและทะเล 
จึงเชื่อฟังพระองค์

ข้อคิดและข้อปฏิบัติ จากพระวรสาร
ในวันอาทิตย์นี้ ท�าให้เราได้เห็นว่าพระเจ้าทรง 
สรรพานภุาพ พระองค์เป็นเจ้านายเหนอืทกุสิง่ใน
สกลจักรวาล เพราะทุกสิ่งล้วนเป็นสิ่งสร้างของ
พระองค์ เพราะฉะนั้นจึงไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะ
ท�าไม่ได้ ดังนั้นเม่ือเราเช่ือในพระเจ้าและพึ่งพิง
พระองค์ เราก็ไม่ต้องกลัวสิ่งใดอีกต่อไป

แต่ในบางครั้ง เราขาดความเชื่อใน
พระเจ้า ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเราเชื่อในพระองค์
น้อยไป หรือเราไปเชื่อในสิ่งอื่น ๆ เสมือนหนึ่ง
เป็นพระเจ้า หรือบางทีก็เชื่อในความสามารถ

ของตัวเอง จนท�าให้เราไม่มีความเชื่อที่มั่นคง
พอเหมอืนกบับรรดาสาวก ในยามทีเ่ราเผชญิกบั
ภัยอันตรายต่าง ๆ เราก็ไม่มั่นใจว่าพระเจ้าจะ
ช่วยเราได้ เราจึงไปหาความช่วยเหลือจากสิ่งอื่น  
หรือจากตัวเราเอง แทนที่จะพึ่งพาพระเจ้า

อย่างไรก็ตาม ในที่สุดเราก็จะรู ้ว ่า 
แท้จริงแล้วผู้ที่สามารถช่วยเหลือเราได้ดีที่สุด 
ก็คือพระเจ้า เพราะสิ่งต่าง ๆ ที่เราไปพึ่งพาหรือ
แม้กระทั่งตัวเราเองนั้น ก็เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย
มากหากเปรียบเทียบกับพระเจ้า เพราะพระองค์
ทรงสรรพานภุาพ เป็นปฐมเหตแุละเป็นเป้าหมาย
ของทุกสิ่ง

ดงันัน้ การทีเ่รามคีวามวางใจในพระเจ้า 
พระผูท้รงสรรพานภุาพ จึงเป็นสิง่ท่ีดท่ีีสดุส�าหรบั
ชีวิตของเรา พึ่งพาพระเจ้าย่อมดีกว่าพึ่งพา 
สิ่งอื่นใด 

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2015
สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล อัครสาวก

ในวันอาทิตย์นี้ พระศาสนจักรสมโภช
นกับุญเปโตร และนักบุญเปาโล อัครสาวก ท่าน
ท้ังสองถือได้ว่าเป็นเสาหลักของพระศาสนจักร
คาทอลกิ นกับญุเปโตรเป็นอคัรสาวกกลุม่แรกที่
พระเยซูเจ้าทรงเรยีก และต่อมาพระองค์ได้มอบ
ให้ท่านเป็นหัวหน้าของกลุ่มอัครสาวก นักบุญ 
เปโตรเป็นชาวประมงธรรมดา แต่ท่านมนี�า้ใจดทีี่
จะติดตามพระเยซูเจ้า เมื่อพระองค์เรียกท่านให้
มาเป็นศิษย์ ท่านก็ตามพระองค์ไปโดยไม่ลังเล 
และในระหว่างเป็นศิษย์ท่านก็แสดงให้เห็นถึง
น�า้ใจดอียูเ่สมอ แม้ว่าในบางครัง้บางคราวน�า้ใจด ี
ของท่านจะไม่ถูกต้องก็ตาม เช่น ท่านห้าม 

12   อุดมศานต์  พฤษภาคม 2015

crist 1-100 May 58   12 5/9/15   9:49 AM



พระเยซูเจ้าพูดเรื่องการตายของพระองค์ แต่
ท้ังนั้นก็เป็นเพราะท่านยังไม่เข้าถึงพระเยซูเจ้า
อย่างท่องแท้ ท่านยังไม่มีประสบการณ์กับ 
พระเยซูเจ้าอย่างเพียงพอ จึงท�าให้เข้าใจผิด
เกี่ยวกับพระองค์ แต่ในภายหลังที่ท่านได้เห็น
และเข้าใจถึงพระองค์แล้ว ท่านก็ปรับปรุงแก้ไข
ตนเองจนกระทั่งพระเยซูเจ้ามอบความวางใจให้
ท่านเป็นหัวหน้าของอัครสาวก ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะ
ท่านเก่ง มีความรู้ความสามารถ หรือมีชื่อเสียง
เลื่องลือ แต่สิ่งเดียวที่ท่านมีคือ มีน�้าใจดีท่ีจะ
ติดตามพระเยซูเจ้า เมื่อผิดพลาดแล้วก็ยอมรับ
และปรับปรุงแก้ไขตนเอง นักบุญเปโตรจึงเป็น
เสาหลักของพระศาสนจักรในด้านการอภิบาล 
(Ad Intra) ท่านได้ดแูลกลุม่ครสิตชนจนกระทัง่
ตายเป็นมรณสักขีใน ค.ศ. 64

ในขณะที่นักบุญเปาโลนั้น ไม่ได้เป็น
อัครสาวกกลุ ่มแรก ท่านได้เคยเบียดเบียน 
ครสิตชน ก่อนทีจ่ะมาเป็นอคัรสาวก นัน่กเ็พราะ 
ความร้อนรนที่ท่านมี ในฐานะชาวยิวที่ร้อนรน 
ท่านทนไม่ได้ที่จะเห็นคนกลุ่มหนึ่งที่นับถือชาย
ที่ชื่อว่า เยซู จะมาท�าให้ความเชื่อของชาวยิว 
สัน่คลอน ท่านจงึออกไปท�าลายคนพวกนี ้เพราะ 
ท่านไม่ได้รู้จักกับพระเยซูเจ้า แต่เมื่อท่านได้พบ 
กับพระองค์ขณะเดินทางไปเมืองดามัสกัสแล้ว  
และรู้แล้วว่าพระเยซูเจ้านั้นคือพระเจ้าเที่ยงแท้  
ท่านก็เปลี่ยนทัศนคติไปอย่างสิ้นเชิง ท่านได้ใช้ 
ความร้อนรนของท่านในการเผยแพร่พระเยซเูจ้า 
ให้แก่ผู้อื่นได้รู้จัก ท่านได้เดินทางไปยังที่ต่าง ๆ  
ประกาศถึงพระเยซูเจ้า ได้ตั้งกลุ่มคริสตชนขึ้น  
และเมื่อกลุ ่มคริสตชนนั้นมีความยั่งยืนแล้ว
ท่านก็เดินทางต่อไปเพื่อตั้งกลุ ่มคริสตชนใน

ที่ใหม่อีก ส่วนที่ก่อนหน้านั้นท่านก็ได้เขียน
จดหมายอภิบาลไปถึง หรือไปเยี่ยมเยียนใน
บางครั้งบางคราว นักบุญเปาโลจึงเป็นเสาหลัก 
ของพระศาสนจักรในด ้านการแพร ่ธรรม  
(Ad Extra) ได้ประกาศข่าวดีและตั้งกลุ่ม 
ครสิตชนขึน้มากมายจนกระทัง่ตายเป็นมรณสกัขี
ใน ค.ศ. 67

ข้อคิดและข้อปฏิบัติ สิ่งที่เราได้รับใน
โอกาสสมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล 
อัครสาวก ก็คือ แบบอย่างชีวิตของท่านทั้ง
สองที่เป็นเสาหลักของพระศาสนจักรทั้งในด้าน 
การอภบิาล (Ad Intra) และการแพร่ธรรม (Ad 
Extra) ซึ่งเราคาทอลิกทุกคนก็ต้องด�าเนินชีวิต 
ของเราด้วยเสาหลักสองประการนี้ หลายคน
อาจคิดไปว่าหน้าที่การอภิบาลและแพร่ธรรมนี้  
เป็นหน้าท่ีของพระสงฆ์หรอืผูร้บัเจิมถวายตัว ซ่ึง
กถ็กูต้องส่วนหนึง่แต่ไม่ทัง้หมด เพราะในฐานะที่
เราทุกคนเป็นคาทอลิก เราก็เป็นสงฆ์ ประกาศก  
และกษตัรย์ิแห่งศลีล้างบาป เราจงึมหีน้าทีใ่นการ
อภิบาลและแพร่ธรรมด้วยกันทุกคน

ในด้านการอภิบาล เราทุกคนต่างก็
มีหน้าที่อภิบาลตามบทบาทของเรา พ่อแม่ก็ต้อง
ดูแลเอาใจใส่ลูก พี่ดูแลเอาใจใส่น้อง หัวหน้า
ดูแลเอาใจใส่ลูกน้อง ทั้งในชีวิตประจ�าวันและ
แม้กระทั่งในทางความเชื่อด้วย

ในด้านการแพร่ธรรม เราทกุคนกม็หีน้าที่ 
แพร่ธรรม โดยการเป็นประจกัษ์พยานแห่งคณุค่า
ของพระวรสาร ด�าเนินชีวิตตามค�าสอนของ 
พระเยซเูจ้า รกัพระเจ้า รกัเพือ่นพีน้่อง จนกระทัง่ 
บุคคลรอบข้างของเราได้เห็นความดี และท�าให้
เขาได้สนใจที่จะมารู้จักพระเยซูเจ้าในที่สุด 
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40 เรื่องราว 10 สังฆมณฑล  

สังฆมณฑลอุดรธานี
อุดรฯ สอนความเมตตา 

สกู๊ป
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

จากประวัติศาสตร์พอสรุปได้ว่า ต้ังแต่
สมัยของพระสังฆราชองค์แรก ผู ้ปกครอง
สังฆมณฑลอุดรธานี พระสังฆราชคลาเรนซ์ 
เจมส์ ดูฮาร์ต ในพื้นที่เขตสังฆมณฑลของ
ท่าน เมื่อสงครามสิ้นสุด ผลของสงครามได้ทิ้ง 
ความเสียหายเอาไว้มากมาย ภรรยาม่าย และ
ลูกก�าพร้า เมื่อนั้นประวัติศาสตร์ของมิสซังจึง 
เริ่มงานด้วยความเมตตาสงเคราะห์ โดยเชิญ 
ซสิเตอร์คณะซาเลเซยีน เข้ามาเปิดศนูย์เดก็ก�าพร้า  
ก่อนท่ีจะผันตัวเองเกิดเป็นโรงเรียน มีชื่อเสียง
ใหญ่โต เซนต์เมรี่อุดรธานี ปัญหาสังคมไม่เคย

หมดไปจากสงัคม เมือ่มคีนโรคเรือ้น คนติดเชือ้
เอชไอวี จนปัจจุบันนอกจากพระสงฆ์พื้นเมือง
แล้ว นักบวชชาย 6 คณะ และนักบวชหญิง อีก 
13 คณะ (จ�านวนล่าสดุ) ได้ผนกึก�าลงักนั แสดง
ความเมตตาและความรักต่อสังคม 

เรือ่งราวของพระสงัฆราชท่ีเป็นคนท้องถิน่
จากบ้านโพนสงู กลุม่ครสิตชนดัง้เดมิ อาสนวิหาร 
ที่แม้จะเก่าแก่ รอการบูรณะ แต่มีความสวยงาม 
มีงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ งานสังคมมากมาย 
ที่น่าสังเกตคือ ผู้ที่เข้ามาท�างานส่วนใหญ่ เป็น
ชาวต่างชาติ คุณพ่อไมเกิ้ล เช สงฆ์คาวบอยจาก
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อเมริกันชน มาเป็นคาวบอยเมืองอีสาน ผู้ดูแล
เด็กเกือบ 50 ปี จุ่มตัวและเรียนรู้ ค�าที่ออกมา
จากปากของท่าน หลงัจากเราสมัภาษณ์คอื “เป็น
ห่วง” ซิสเตอร์คณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม
หรือคณะของคุณแม่เทเรซา ที่อึ้งไปกว่านั้นคือ 
มีคนไทยที่ไปเป็นซิสเตอร์ในคณะนี้ที่นิวยอร์ก 
หรือบราเดอร์และสงฆ์คณะเอสวีดี และวินเซน
เชียน กับ 10 เดือนของการเป็นคุณพ่อเจ้าวัด
ที่วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง การส่งศีลแบบเดิน
ไปพร้อมกบัการสัน่กระดิง่ และงานฉลองใหญ่ท่ี
จะมาถึงปลายปี เรียกน�า้ย่อยมาพอควร ไม่ควร
เฉลยทั้งหมด ต้องค่อย ๆ แกะรอย และอ่าน
เรื่องราว ไปพบกันเลย อุดรฯ ที่สอนเราให้รู้จัก
ค�าว่าเมตตา

บุกรังพระสงฆ์คาวบอย  
ฝรั่งเว่าอีสานปร๋อ คุณพ่อไมเกิ้ล เช, 
C.Ss.R.

คุณพ่อช่วยแนะน�าตัวหน่อยครับ

ผมเป็นชาวอเมรกินั ผมชือ่คณุพ่อไมเกิล้ เช  
เป็นพระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ อยู ่เมืองไทย 
49 ปี มาเมืองไทย ปี 1966 มาเรียนภาษาไทย 
ที่กรุงเทพฯ แล้วก็มาอยู่ที่อีสานตลอด พอมา

อยู่ที่อีสานแล้วภาษาไทยก็หายไปเหลือแต่ภาษา
อีสานอย่างเดียว 

คุณพ่อมาเมืองไทยได้อย่างไร?

ผมมาเมืองไทยโดยค�าสั่งนะ สมัยนั้นมี
จ�านวนกระแสเรียกเยอะ ซึ่งรุ่นที่บวชด้วยกันมี 
17 องค์ ผมมาเมืองไทยตามค�าสั่งของมหาธิการ 
ทางโน้นสัง่ให้มาทีเ่มอืงไทย มผีมมาเพยีงคนเดยีว  
ก่อนหน้าผมก็คือคุณพ่อแพทริก และหลังผม 
ก็มีคุณพ่อไมเออร์ ที่อยู่คลองเตย

แรกๆ เวลาที่คุณพ่อมาเป็นอย่างไรบ้าง?

แรกๆ มามันก็ธรรมดานะ ผมก็เป็นคน
บ้านนอกที่อเมริกาอยู่แล้ว แต่อาหารอเมริกา 
ไม่ค่อยเผ็ด ทีแรกเรื่องอาหารก็ค่อยๆ ปรับปรุง 
ส่วนเรื่องภาษาไทยนั้น มันก็มี 5 เสียง ไม้ไต่คู้ 
ไม้ตรี ไม้โท ไม้เอก ไม้จัตวา ผมก็พูดไม่ค่อย
เป็นได้เรียนนิดหน่อยประมาณ 5-6 เดือน แต่
พอขึ้นมาอยู่ที่อีสานแล้ว ภาษาไทยก็ค่อยๆ หาย
ไปครับ 

แล้วคุณพ่อเร่ิมงานช่วยเหลือสงเคราะห์น้ี

อย่างไร?

ผมเป็นคุณพ่อเจ้าอาวาสหมู ่บ้านวัดริม 
ฝ่ังโขง แล้วพอดใีนปี ค.ศ. 1993 ตอนทีเ่ขาให้ผม
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เป็นนวกจารย์ปีสดุท้ายทีเ่ข้ามา และมคีณุพ่อโอล ี
เป็นโนวสิปีนัน้นะ มพีวกผูห้ญงิมาหา เป็นคนทีต่ัง้
ท้องก็มี ผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วก็มี แต่ว่าพวก
เขาเป็นโรคเอดส์ ซึง่สมยันัน้ไม่มยีารกัษา เหมอืน
รอเวลาตาย มเีวลาไม่เกนิ 6 เดอืน พ่อกเ็ลยบอกว่า  
ให้สบายใจได้นะ เดี๋ยวพ่อจะเลี้ยงลูกให้ พ่อก็
รับเลี้ยงให้ พอดีช่วงนั้นพ่อเป็นนวกจารย์ และ
สถานที่ก็ไม่เหมาะสมส�าหรับเด็ก คุณพ่อบรรจง 
ไชยรา (ปัจจุบันเป็นพระสังฆราช สังฆมณฑล
อุบลราชธานี) ท่านมาเห็นแล้วก็บอกว่าไม่ควร
ให้เด็กอยู่ในบ้านเณรนี้ ผมก็เลยบอกท่านว่า  
ขอปีนี้ปีสุดท้ายเพียงปีเดียว แล้วก็ขอท�างานกับ
คนโรคเอดส์ต่อไป ท่านก็บอกว่า “ได้” แล้วผม
ก็ท�าของผมต่อไป

แล้วตรงนี้มีกี่บ้าน และมีเด็กให้ช่วยอย่างไร

บ้างในปัจจุบัน

ในทแีรก เรากไ็ม่มทีีใ่ห้เขาอยู ่แต่มผีูห้ญงิ 
คนหนึ่งซึ่งอยู่ที่เวียงคุก เขาขายบ้านให้เราใน
ราคา 80,000 บาท เป็นบ้านไม้ เราก็รับเด็กมา
อยูไ่ม่นานบ้านกเ็ตม็ เรากส็ร้างอกีบ้านหนึง่ สร้าง
อีกบ้านหนึ่ง แล้วก็สร้างอีกหนึ่ง เดี๋ยวนี้มีอยู่  
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7 บ้าน รับเลี้ยงเด็ก แล้วก็จะปิดบ้านหนึ่งแต่จะ
ปิดช่ัวคราว ซึ่งเดิมเป็นบ้านแรก ที่ดินตรงนั้น
เป็นของสงัฆมณฑลอดุรธาน ีเขาจะท�าเป็นหอพกั
ส�าหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนโรซารีโอ

ตอนนี้มีอยู่ 7 บ้าน 

เรามีเด็กอยู่ประมาณ 155 คน นอกจาก
นั้นมีเด็กที่เรียนอยู่ระดับวิทยาลัย 14 คน 

เด็กที่มาอยู่ที่นี่ก็มีหลากหลาย

เรามเีดก็ครึง่หนึง่เป็นเดก็ทีต่ดิเชือ้ ช่วงเวลา 
ประมาณ 10 ปี พวกศาลและผู้ที่ท�างานอยู่ที่
ศาล และพวกนักสงเคราะห์ เขาขอให้เรารับเด็ก 
ท่ีถูกท�าร ้าย ถูกทุบตี หรือเด็กที่ถูกข่มขืน  
ไว้ชัว่คราว เพือ่ความปลอดภยัของเดก็ แต่ส่วนมาก 
เขาให้เราแล้วเขาก็ทิ้งเอาไว้แล้วเขาก็ไป เดี๋ยวนี ้
มี เด็ กประ เภทนี้ ม ากพอสมควร ตอนนี ้
เรามีเด็กที่จบวิทยาลัย แล้วก็ท�างานต่อ และ 
สิ่งที่ส�าคัญคือให้เขามีชีวิตธรรมดาๆ เท่าที่ได้ 
หลังจากมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

คุณพ ่อท�างานแบบนี้มีความยากง ่ าย

อย่างไร?

มนัยากอยูต่รงทีว่่า เดก็เป็นโรคเอดส์ด้วย 
และเด็กแบบนี้เขาไม่รู้จักความรัก เขาไม่รู้จัก
ความอบอุ่น เขาไม่รู้จักชีวิตในครอบครัว เวลา
มาใหม่ๆ เขาก็ไม่อยากอยู่ แต่พออยู่ๆ ไป เขา
ก็เห็นพวกแม่บ้าน พวกพี่ๆ น้องๆ เป็นห่วง มี
โรงเรียนดีๆ เขาเห็นอย่างนี้เขาก็ยอมไปเรียน 
อันนี้เป็นการช่วยให้เขาได้เรียน ช่วยเด็กยากจน 
และเด็กที่เป็นโรคด้วย

โรคเอดส์เป็นปัญหา เพราะยาที่เขาให้
ต้ังแต่ครัง้แรกเป็นยาท่ีดสี�าหรบัเชือ้โรคเอดส์ แต่
ว่ามนักท็�าให้สมองเดก็บางคนไม่ค่อยท�างานด้วย 
มเีดก็บางคนทีเ่รยีนจบ บางคนกเ็รยีนเท่าทีเ่รยีน
ได้ เราก็เอาเขาเข้ามาท�างานในไร่ ในนา ในสวน 
หรือบางคนเราส่งให้เขาเรียนต่อโรงเรียนอาชีวะ

สิ่งหลักๆ ที่คุณพ่อสอนเด็กคือเรื่องอะไร?

เรื่องการขอบคุณ เพราะว่ามีพวกที่เป็น 
สปอนเซอร์ ที่คอยอุปการะช่วยเขา และเราก็ให้
เด็กๆ พวกนี้รู้จักเขียนจดหมายขอบคุณ และ
เรื่องระเบียบในชีวิต ซึ่ง 2 เรื่องนี้ส�าคัญเพราะ
ว่า พวกเราเป็นคาทอลิก แต่เด็กส่วนมากไม่ใช่
คาทอลิก เราก็บอกว่า สิ่งหนึ่งที่เราต้องท�าคือ 
เรื่องของศีลธรรม ที่เหมือนกันหมด 

งานที่ท�ามีความสุขใจดีไหม?

มนักธ็รรมดา มคีวามสขุแน่ และกเ็ป็นห่วง
เด็กๆ เพราะว่าเด็กทุกคนไม่ใช่เด็กดี แล้วเด็กที่
ไม่ด ีเดก็ทีไ่ม่อยากเชือ่ฟัง เดก็ทีม่ปัีญหาเกีย่วกบั
สขุภาพ กท็�าให้พวกเราเป็นห่วงมาก และบางครัง้ 
ก็มีปัญหาเกี่ยวกับพวก STAFF (ทีมงาน) ด้วย 
บางครัง้พวกเดก็ๆ ดือ้ พวก STAFF กใ็ช้ค�าพดู
ที่รุนแรงด้วย อันนี้เราก็บอก และจะตีเด็กไม่ได้  
แต่บางคนก็บอกเราว่า เขาโมโห และหมดความ
อดทน แต่อันนี้ก็เป็นปัญหาส�าหรับทุกองค์กรที่
รับเด็กๆ หรือช่วยเด็กๆ แบบนี้

คณุพ่อเป็นอเมรกินั และมาอยูเ่มอืงไทยนาน

มาก และพูดภาษาอีสานได้ด้วย อยากให้

พูดเป็นภาษาอีสานกับท่านผู้อ่าน ในฐานะที่

ประเทศไทยของเราก็มีเด็กที่มีปัญหาแบบนี้

 อุดมศานต์  พฤษภาคม 2015  19 

crist 1-100 May 58   19 5/9/15   9:49 AM



เราควรจะช่วยเหลือหรือส่งเสริมเขาอย่างไร

ได้บ้าง?

พวกเขาเหล่านี้ไร้พ่อไร้แม่ ไม่มีบ้านไม่มีที่
พึ่งพาอาศัย แล้วเราก็พยายามช่วยเท่าที่เราช่วย
ได้ แต่ปัญหาก็คือว่า เราอาจจะอยากท�าสิ่งดีๆ 
ให้เด็ก แต่ถ้าไม่มีเงิน ไม่มีคนช่วย ไม่ได้มีการ
ช่วยเหลือจากคนไทย ชาวพุทธ หรือชาวคริสต์ 
มันก็ยาก เพราะว่าเด็กก็ต้องมีเร่ืองของอาหาร 
เด็กเองก็พยายามช่วยตัวเองเท่าที่ท�าได้ พวกเขา
ท�านา ท�าสวน เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู จริง
อยู่เด็กๆ ก็ช่วยกันดี แต่เขาเป็นเด็ก เขาก็ต้อง
ศึกษาเล่าเรียน เด็กบางคนที่มีฐานะปานกลาง 
เขากจ็ะสามารถเลอืกเรียนในโรงเรียนทีเ่ขาอยาก
เรียน พ่อก็พอช่วยได้ แต่เราก็ภูมิใจที่เรามีเด็ก
ที่ก�าลังเรียนเป็นพยาบาลด้วย และมีเด็กที่เรียน
ถึงระดับมหาวิทยาลัย และบางคนก็เรียนอาชีวะ 
กย็งัเป็นสิง่ทีพ่่อยงัพอช่วยได้ และส�าหรบัผูท่ี้อยู่
ประเทศไทยเรานีท้ีช่่วยพวกเรา เป็นห่วงพวกเดก็ 
พวกเราก็ขออวยพรให้ท่านเหล่านั้นด้วย 

พ่อเองก็เป็นฝรั่ง อยากจะขอบคุณทุกคน
ที่ให้ความช่วยเหลือ และที่เป็นห่วงเด็ก ที่มีใจ
เมตตากรุณา ขอให้พวกท่านมีสุขภาพดีแข็งแรง 
ขอให้พวกท่านทุกคนอย่าเจ็บ อย่าป่วย มสีขุภาพ
แรงแรง สู้ตายนะครับ 

คุณพ่อมีป ัญหากับภาครัฐบาลหรือกับ 

ชาวบ้านบ้างไหม?

เราไม่มีปัญหากับภาครัฐ แต่กับพวก 
ชาวบ้านเราก็มีปัญหาบ้าง เพราะแรกๆ พวกเขา
ไม่อยากให้คนเป็นโรคเอดส์อยูใ่นเขต ในละแวก
บ้านของเขา แต่พอเอาเข้าจริงๆ ลูกหลานของ
พวกเขาก็ติด หลังจากนั้นพวกเขาจึงเข้าใจว่าเรา
นั้นห่วงใยลูกหลานของพวกเขา 

ชุดที่เห็นเมื่อไรก็จ�าได้ คุณแม่ 
เทเรซานั่นเอง 

เราได้มโีอกาสมาเยีย่มและท�าความรูจั้กกบั
คณะท่ีคนท้ังโลกคุ้น ชุดในแบบคุณแม่เทเรซา  
อยู่เมืองไทยกันมาตั้งแต่ปี 2002 ท�าอะไรกันบ้าง 
เอ! แล้วมีคนไทยในคณะนี้ด้วย 
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มซีสิเตอร์อยูท่ี่นีก่ีค่นครบั คณะธรรมทตูแห่ง

เมตตาธรรมเข้ามาเมืองไทยอย่างไรครับ?

คณะเข้ามาท�างานในเมืองไทย ค.ศ. 2002 
ตามค�าเชิญของพระสงัฆราชยอร์ช ยอด พมิพสิาร 
ซิสเตอร์มาท�างานที่อุดรฯ แล้วก็มาช่วยที่จังหวัด
หนองบัวล�าภู ขณะนี้คนที่ติดเชื้อเอชไอวี มีทั้งที่
เป็นเด็กด้วย พวกเรามาเช่าบ้านอยู่ถนนกิ่งร้อย 
หมู่บ้านเคียงดอย อยู่ตรงนั้น 2 ปี เราได้รับ
อนุญาตมาจากเจ้าคณะ เราก็สร้างบ้านส�าหรับ
ผู้ป่วย 

ที่นี่ซิสเตอร์ก็จะดูแลเฉพาะเด็กที่ติดเชื้อ
เอชไอวี ช่วงแรกๆ รับตั้งแต่อายุ 2 ขวบ ยัง
มีไม่มากแต่เดี๋ยวนี้มี 15 คนแล้ว เราเคยรับได้
มากถึง 24 คน บ้านนี้เป็นบ้านเด็กติดเชื้อ และ
เราก็มีบ้านที่ไม่ติดเชื้อด้วย

แล ้ วค ร้ั งแรก เลย ซิส เตอร ์ เ ข ้ าม า ใน

ประเทศไทย มากันกี่คนครับ?

ครั้งแรกเป็นการมาเยี่ยม มีซิสเตอร์เข้ามา 
3 คน ตอนนั้น ค.ศ. 2002 ไม่มีบ้าน แต่มาถึง
วันนี้เรามีกัน 4 คน 

ธรรมทูตชุดแรก ตอนนั้นมีใครกันบ้าง? 

กม็ซีสิเตอร์อนันมิา ซสิเตอร์ธปิดา ซสิเตอร์ 
อเลก็ และซิสเตอร์เอเลนต้ิา ซ่ึงเป็นคนชาวอนิเดยี 
ทั้งหมด 

แล้วเรื่องของกระแสเรียก?

ซสิเตอร์เลยีน มารย์ี เป็นคนไทย ซสิเตอร์ 
พูดภาษาไทยยังไม่เก่งเท่าไร เพราะว่าไปอยู่
ที่อเมริกา ก�าลังฝึกอ่าน ฝึกเขียน เกิดที่วัด 
แม่พระลกูประค�า กาลหว่าร์ ซิสเตอร์ย้ายไปอยูท่ี่ 
สหรัฐอเมริกากับคุณพ่อคุณแม่ ตอนนั้นอายุได้ 
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8 ขวบ และได้พบกับคณะธรรมทูตแห่งเมตตา
ธรรม (คุณแม่เทเรซา) ทีท่�างานอยูท่ีอ่เมรกิาและ
สนใจในกระแสเรยีกและได้สวดภาวนา พอดจีะ
ไปร่วมมิสซาและได้เห็นคุณแม่เทเรซาเดินอยู่ใน
โบสถ์ เราก็เดินตาม จึงเชื่อว่าเป็นพระเป็นเจ้าที่
ให้ได้เห็นเป็นกระแสเรียก ก็เลยสนใจ ไปสวด
กับเขาทุกวัน แล้วก็ปฏิญาณที่นิวยอร์ก และ
เม่ือซสิเตอร์โตเป็นสาวเป็นเยาวชน ซสิเตอร์กไ็ด้
แบ่งปันถงึจดุแรกเริม่ของกระแสเรยีก โดยมแีรง
จูงใจคือได้ดูหนังของคุณแม่เทเรซา และเมื่อดู
แล้วก็มีความรู้สึกอยากช่วยเหลือคนยากจน 

ซิสเตอร์ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้กลับมา
ท�างานทีเ่มอืงไทย ก่อนหน้านัน้กท็�างานของคณะ
ที่นิวยอร์ก ซึ่งมีอยู่ 3 แห่ง (3 ศูนย์)

คณะซิสเตอร์ มีอยู่ทั่วโลกใช่ไหม?

คณะนี้มีทั่วโลก ประมาณ 143 ประเทศ 
และเราก�าลังจะไปเปิดท่ีเวียดนามด้วย เขาได้
เชิญเราไป ที่จริงเราเคยเปิดแล้ว แต่เกิดปัญหา
ในประเทศเรื่องระบบการปกครอง คณะของเรา
ก็หยุดก่อน 

ปัจจุบันมีเด็กอยู่ด้วย 15 คน มีเด็กขนาด

ไหนบ้าง?

เรามีเด็กตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึง
มัธยมศึกษา เด็กบางคนมาจากบ้านของเขาที ่
ส่งมาจากจังหวัดต่างๆ บางคนป้าหรือลุงพามา 
บางคนมาจากชุมชน บางคนอบต. ส่งมา เด็ก 
ท่ีอยูท่ี่นีเ่ขามาต้ังแต่ 2 ขวบ 4 ขวบ เขาอยูก่บัเรา  
เรยีนกบัเรา เดีย๋วนีเ้ขาอยูช้ั่น ม.2 แล้ว อาย ุ14 ปี 
แล้ว พอเด็กโตขึ้นอายุได้ 15 ปีเราก็ส่งเขาไปที่
บ้านแม่มารีย์ ซ่ึงเป็นบ้านเยาวชนท่ีคณะเอสวีดี 
(SVD) ดูแลอยู่ บ้านของคณะเอสวีดีจะรับผู้ที่
ติดเชื้อที่เป็นผู้ใหญ่ 

 นอกจากงานตรงนีแ้ล้ว คณะท�าอย่างอืน่อกี

ด้วยไหมครับ?

ภารกิจหลักๆ ของซิสเตอร์คณะธรรมทูต
แห่งเมตตาธรรมนี ้ท�างานในจงัหวดัหนองบวัล�าภู
เรื่องของการดูแลสุขภาพส�าหรับเด็กท่ีติดเชื้อ 
เอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน 

บ้านนี้จะเป็นบ้านท่ีรับเฉพาะเด็กท่ีเป็น
ก�าพร้า และทุกอาทิตย์จะมี 2 วัน ที่ทางคณะ
ซิสเตอร์ของเราออกไปท�างานดูแลคนชราท่ีถูก
ทอดท้ิง หรอืท่ีอยูโ่ดดเดีย่วตามบ้าน ซ่ึงกม็เียอะ
มาก และพวกเด็กยากจนที่พ่อแม่หย่าร้าง หรือ
ท่ีพ่อแม่ท้ิงไว้กบัตายาย อนันีก้เ็ป็นอกีงานหนึง่ท่ี
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คณะซิสเตอร์ท�า และทุกๆ ปีก็จะมี 2 ช่วง คือ 
ในวันที่ 5 กันยายน เป็นวันฉลองคุณแม่เทเรซา 
คณะซิสเตอร์ก็จะมีกิจกรรมส�าหรับผู้สูงอายุใน
ชุมชน มีพิธีบูชาขอบพระคุณพระเป็นเจ้าส�าหรับ
พระพรที่ท�างานในประเทศไทย เลี้ยงอาหาร 
กลางวนั และมอบของขวัญให้กบัคนชรา ส�าหรบั
ช่วงที่เป็นเทศกาลคริสต์มาส คณะซิสเตอร์ก็จะ
จัดวันคริสต์มาสให้กับพวกเด็กๆ และหาของ
ขวัญมาให้พวกเขาด้วย

จากปี ค.ศ. 2002 ถึง ค.ศ. 2015 มีกระแส

เรียกคนไทยเพิ่มขึ้นอีกไหม?

มีบ้างเหมือนกันเขาก�าลังไปสัมผัสชีวิต ที่
มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นบ้านเด็กฝึกหัด 

ปัจจุบันมีใครกันบ้าง?

ซิสเตอร์เลียน มารีย์ ซิสเตอร์แบร์ตินา  
ซิสเตอร์คลาริเนย์ ซิสเตอร์แจกกาลีน และ 
มาการิตาร์ ไพรวัลย์ มารีย์มงคล ฆราวาสผู้ 
แพร่ธรรม ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม เป็นอาสาสมคัร 
ทีค่อยดแูลไปช่วยตามประเทศต่างๆ มาช่วยสอน
ภาษาอังกฤษ ปกติจะอยู่ที่ฉะเชิงเทรา

จริงๆ ผมชอบชุดที่คุณแม่เทเรซาสวมใส่ แต่

เวลาที่เราอยู่เมืองไทยร้อนไหม? 

พวกเราชินแล้ว พวกเรามีชุดเดียวเหมือน
กับคุณแม่เทเรซาเลยค่ะ

พวกซิสเตอร์มีตารางเวลาอย่างไรบ้าง?

ต่ืน 04.40 น. แล้วกส็วดอธิษฐาน 05.00 น.  
เข้าวัด 06.00 น. พวกเรา 4 คน มีหน้าที่ดูแล 
อุปกรณ์นักเรียน ดูแลอาหาร พอเด็กๆ ไป
โรงเรียน เราก็ออกไปเยี่ยมหมู่บ้าน บางคนก็ไป
ตลาด จ่ายตลาด 

ทีบ้่านนีอ้ยูก่นั 4 คน ได้ยนิว่ามกีารแบ่งหน้าที่

กันด้วย ใครท�าอะไรบ้าง?

ดูแลอุปกรณ์นักเรียน เสื้อผ้าเด็กๆ หรือ
เดก็มคีวามต้องการอะไร เรากด็แูลจดัหาให้ การ
ดูแลเรื่องการท�าการบ้าน ดูแลเรื่องการท�าอาหาร 
ให้กับเด็กๆ เราท�ากับข้าวกันเอง และฝึกให้เด็ก
หัดท�าอาหาร ท�ากับข้าวเองด้วย

ความสขุของชวีตินักบวช ทีเ่ราได้อยูใ่นคณะ

เป็นอย่างไรบ้างครับ การที่เรามารับใช้ผู้คน

ที่เป็นแบบนี้ ความสุขมันอยู่ตรงไหนครับ?

ความสุขที่เราท�างานอยู่ที่นี่ คือความสุข 
ที่เรามาอยู่ท่ามกลางบรรดาเด็กๆ อยากจะให้
เด็กๆ ที่เจ็บป่วยที่เราดูแลอยู่นี้ ได้มีสุขภาพที่
ดีขึ้น ให้เขาพร้อมที่จะสามารถดูแลตัวเองเมื่อ
เขาโตขึ้น และออกไปอยู่ท่ามกลางสังคมเหมือน
คนอื่นๆ ได้ นั่นคือความสุขที่ซิสเตอร์ต้องการ
ให้เกิดขึ้นกับเด็กๆ 

ส่วนมากความสขุมาจากพระเจ้า พระเยซเูจ้า 
สอนเราว่า ความสัมพันธ์-มิตรภาพ เราต้องมี
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ความรักเหมือนพระเยซู ที่มีความรักต่อพระเจ้า 
เราจึงจะให้ความรักต่อคนอื่นได้ ซิสเตอร์เรา
มีพิธีมิสซา เรามีเฝ้าศีลมหาสนิท สวดภาวนา 
ท�าให้เรามีความสุข แล้วเราก็ให้สุขจากพระเจ้า
แก่คนอื่นได้

สุดท้ายนี้ก็อยากจะให้คุณแม่อธิการ ได้พูด

ถึงโอกาสปีนักบวชด้วย หรือเชิญชวน ถ้า

สนใจกระแสเรยีกในคณะของคณุแม่เทเรซา 

เราจะต้องท�าอย่างไรบ้าง?

ในเรื่องนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาทรง 
เป็นแบบอย่างส�าหรับพวกเรานักบวช พระ
สันตะปาปาทรงเป็นภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้า 

แล้วบ้านนี้ ที่สุดแล้วเราตั้งใจจะให้เด็กเขาไป

ถึงไหนครับ เมื่อเด็กจากเราไปแล้วหรือผ่าน

บ้านของเราไปแล้ว จุดมุ่งหมายอยากให้เขา

เป็นอย่างไร? 

ซิสเตอร์ก็อยากให้เด็กๆ มีอนาคตที่ดี มี
อศัจรรย์เกดิขึน้มากกบัเดก็ๆ อย่างเช่นมเีดก็คน
หนึ่งอยู่กับเรามานานถึง 14 ปี ไม่เคยได้พบเจอ
กับครอบครัวเขาเลย แต่แล้วเวลานี้เขาก็ได้เจอ
กบัครอบครวัของเขา และเขามโีอกาสกลบัไปอยู่
กบัครอบครวัของเขาเอง แล้วเมือ่เขามโีอกาสเขา
กจ็ะกลบัมาเยีย่มพวกซสิเตอร์ เขาคดิถงึพวกเรา 
คิดถึงบ้านเด็กแห่งนี้ ตอนนี้เขามีอายุ 16 ปีแล้ว 
เขาได้อยู่กับครอบครัว ครอบครัวรักเขา ก็มีสิ่ง
ดีๆ เกิดขึ้นกับเด็กที่เราพยายามช่วยเหลือพวก
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เขา และที่ส�าคัญเขาได้รู้จักพระเยซูเจ้าแล้ว คือ 
เด็กที่เราดูแลส่วนมากเป็นคนต่างศาสนา แต่
เม่ือมาอยู่กับเรา เขาก็จะได้เรียนค�าสอนด้วย 
และคณะของเราก็เปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาส
สวดภาวนา เข้าวัด และมีเวลาเฝ้าศีลมหาสนิท 
ดิฉันและพวกซิสเตอร์ก็ช่วยกันสอนค�าสอนให้
พวกเขาเอง 

เอสวีดี คณะผู้ท�าให้พระวจนาตถ์ 
เป็นจริงด้วยชีวิต

บราเดอร์ช่วยแนะน�าตัวหน่อยครับ

ผมชื่อ บราเดอร์เดเมียน ลันเดอร์ส อายุ 
73 ปี มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็น
อธกิารเจ้าคณะของเอสวีดีในประเทศไทย (คณะ
พระวจนาตถ์ของพระเจ้า) และเป็นผู้อ�านวยการ
มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราะห์ ผมมาอยู่ที่กรุงเทพฯ 
ค.ศ. 1999 มาเรียนภาษาไทย 1 ปี ผมมาอยู่ที่
จังหวัดหนองบัวล�าภูได้ 15 ปี 

ลักษณะงานคณะของเราส่วนมากเรา
ดูแลคนป่วย และให้การศึกษา งานสงเคราะห์ 
สอนภาษาด้วย มีหลักอยู่ 2 อย่างคือ ให้การ
สงเคราะห์ผู้ป่วย แล้วก็สอนภาษาตามโรงเรียน 
อย่างเช่นสอนที่ดอนบอสโก สอนที่บ้านเณร 

แต่พอมีงานที่เยอะขึ้น บราเดอร์ก็ไม่ได้ไปสอน 
และยังมีเรื่องของการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรค
เอดส์ด้วย

ตอนแรกที่คณะของเรามาอยู่นั้น เราก ็
เช่าบ้านอยูด้่วย ตัวบราเดอร์เองกพ็ยายามติดต่อ
ขอทุน ติดต่อเรื่องบ้าน เรื่องสถานที่อะไรต่างๆ 
ด้วย ทีเ่ราเช่าบ้านอยูน่ัน้ กม็สีตับรุษุมาร่วมมสิซา 
มาสวดกัน จากนั้นบราเดอร์ก็เริ่มสนใจ และหา
ท่ีดินส�าหรับสร้างวัด สร้างอาคารบ้านพักต่างๆ 
สมัยนั้นเป็นสมัยของพระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร  
อย่างบ้านหลังนี้ก็ใช้เศษไม้จากวัดสร้างมาได้  
12 ปีแล้ว 

ส�าหรบัสมาชกิท่ีอยูใ่นเมอืงไทย ม ี12 คน 
เป็นบราเดอร์ 3 คน เป็นคุณพ่อ 9 องค์ 

บราเดอร์อยู่ที่นี่ งานของบราเดอร์คือการ

ดูแลเด็ก ตอนนี้มีเยอะไหมครับ?

บ้านแม่มารีย์ ตอนนี้มี 9 คน และก่อนที่
ผมจะมาอยู่ที่นี่ ผมเคยอยู่ที่ปาปัวนิวกินี 25 ปี 
มาก่อน ภารกิจหลักๆ ของเราก็คือ ดูแลเด็ก
เยาวชนผู้ป่วย และผู้ใหญ่ท่ีป่วย เรามีหอบ้าน 
พกัฟ้ืนผูป่้วย ท่ีรองรบัได้ 10 คน และเรายงัมผู้ีป่วย 
ที่ฟื้นแล้ว แต่ว่าอายุมาก เขาก็สามารถกลับไป
ท�างานได้ แล้วก็มีท่ีทางเล็กๆ น้อยๆ ส�าหรับ
ท�าเกษตรกรรม ปลูกมะนาว ปลูกมะพร้าว 
และเมื่อปี 2010 (พ.ศ. 2553) เราได้เปิดบ้าน
ส�าหรับเยาวชนที่ติดเชื้อ ปัจจุบันมีอยู่ 9 คน มี
ทั้งเยาวชนและผู้สูงอายุที่ติดเชื้อ 

อย่างตัววดัเองกม็สีตับุรษุมาร่วมพธีิมสิซา
ประมาณ 20 ครอบครัว เรามีเด็กที่ติดเชื้อ
เป็นผู้ดูแลวัดเอง แต่มีคุณพ่อของเอสวีดีเป็น 
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เจ้าอาวาส และเรามีเจ้าหน้าที่ประมาณ 12 คน 
และก็มีพวกบราเดอร์มาร่วมงานด้วย บราเดอร์
บางคนเป็นพยาบาลและเป็นครูด้วย เขาจบจาก
ประเทศเยอรมนี

เท ่าที่บราเดอร ์ ได ้มาร ่วมงานกับพระ

ศาสนจักรในเมืองไทยหรืองานสังคม คิดว่า

ปัญหาเรื่องเด็ก และเยาวชนนี้ ได้รับการ

เยียวยาแล้วหรือยัง เพราะสังเกตแต่ละบ้าน

กช่็วยเหลอืเด็กหรอืเยาวชนท่ีติดเชือ้ ปัญหา

พวกนี้มันลดลง เพ่ิมขึ้น หรือเปล่ียนเป็น

ปัญหาอื่นไหม?

เท่าที่ดูปัญหาเอดส์ ไม่ได้ลดลง แต่มัน
ก็จะแปลงเป็นเร่ืองอื่นๆ หรือมีเร่ืองอื่นเข้ามา 
เกีย่วพนัด้วย อย่างถ้าเราดแูลเยาวชน เราจะพบว่า 
มีเยาวชนติดเกมด้วย หรือมีปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
ตัวเด็กเอง และปัญหาที่เกิดจากการกระท�าของ

คนอื่นที่มีต่อเด็ก เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ 
การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ อะไรต่าง ๆ เด็ก
ท่ีน�ามาสง่ท่ีเรา สว่นใหญเ่ดก็ถกูกระท�าทารณุมา 
ถกูล่วงละเมดิบ้าง ตดิเชือ้บ้าง คนไม่ยอมรบับ้าง 
ถ้าเป็นเด็กเล็กๆ เราก็ส่งไปท่ีบ้านของซิสเตอร์
คุณแม่เทเรซา 

บ้านของเอสวดีนีีเ้รารบัเฉพาะเยาวชน หรอื
เดก็โต หรอืแม้กระทัง่มาจากเดก็ของทางซสิเตอร์
ที่เขาดูแล พอเด็กโตขึ้นเขาก็ส่งมาให้เรา เพราะ
ว่าพระคุณเจ้ายอดได้เชิญซิสเตอร์ และซิสเตอร์
เข้ามาแล้ว แล้วก็เชิญบราเดอร์ไปคุยว่า ถ้าหาก
รับซิสเตอร์ที่เขาอยากจะเข้ามาท�างาน เรามาช่วย
กันไหม? บราเดอร์ก็ยินดี แล้วซิสเตอร์เขาก็เข้า
มาดูงาน มาดูบ้าน มาดูคนป่วยด้วย คือ มัน
เป็นการช่วยงานในสังฆมณฑลนี้
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จากนั้นบราเดอร์ก็เตรียมที่จะสร้างบ้าน
เดก็ เตรียมถมทีอ่ะไรต่างๆ แต่ว่าบราเดอร์กต้็อง 
หาทนุด้วย แต่ในคราวนัน้ทนุไม่พอ ทางซิสเตอร์ 
ก็เลยขอสร้างเองตรงนั้น และเราก็สร้างตรงนี้ 
แล้วก็ค่อยๆ สร้างบ้านพระสงฆ์ บ้านพักแขก 
และบ้านของเดก็ๆ เราท�างานตัง้แต่ปี 1997 (พ.ศ. 
2540) เรื่องเอดส์ เรื่องการเตรียมความพร้อม 
เตรียมครอบครัว เตรียมชุมชน จนกระทั่งปี 
2002 (พ.ศ. 2545) ที่บราเดอร์ได้เขียนของบ
ประมาณ ขอเงินมาสร้างบ้านสร้างวัด แล้วก็
สร้างที่นี่

คนในพื้นที่ในประเทศไทยได้ร่วมมือกับเรา 

หรือได้ช่วยเหลืออะไรตรงส่วนไหนบ้าง?

ส่วนใหญ่คนในพืน้ทีก่จ็ะช่วยเหลอืในการ
ประสานงานกับทางภาครัฐ คือส่วนใหญ่ก็ไม่ได้
ช่วยเหลือเป็นเงิน หรือเป็นงบอะไร 

อย่างตอนท่ีเข้ามาช่วยเพราะสาเหตุใด เป็น

ทางสังฆมณฑลติดตาม หรือว่าเราอยู่ตรงนี้ 

อยู่แล้ว? 

จริงๆ แล้วการท�างานที่หนองบัวล�าภูนี้ 
ครั้งแรกนั้นจะมีคุณรัตนกุล โพธิ ซ่ึงเดิมทีเขา
ท�างานอยูบ้่านพกัใจ จงัหวดัอดุรธาน ีซ่ึงจะเชือ่ม
โยงกัน มีจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัด
หนองคาย และก็เห็นว่าจังหวัดนี้เป็นจังหวัด 
เปิดใหม่ เราก็น่าจะมาเปิดบ้าน เมื่อเขาเริ่มงาน
ครั้งแรก เราก็ใช้เงินของสังฆมณฑล เรามา 
เริม่กนัต้ังแต่ปี 1996-1997 (พ.ศ. 2539-2540) ซ่ึง
ก็มีหลายคนท่ีสนใจและอยากจะมาเปิดบ้านท่ีนี่  
พวกเขาไปปรึกษากับพระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร  
และส ่วนหนึ่งก็ไปของบจากโครงการท่ีเขา
คุ้มครองโรคเอดส์ คือถ้าเอกชนที่เขียนเสนอ
โครงการไป เช่น เรามโีครงการทีอ่อกไปเยีย่มบ้าน  
ให้ความรู้เรื่องต่างๆ เตรียมครอบครัว เตรียม
ชุมชน หลังจากนั้นบราเดอร์ก็เข้ามาเริ่มมามอง
หาที่ดินแล้วก็สร้างวัด กับสร้างบ้านที่นี่พร้อม
กัน เราก็เข้ามาท�างานในนามของสังฆมณฑล 
เปิดบ้านก่อน

บราเดอร์อยู่เมืองไทยเป็นอย่างไรบ้าง? 

ก็มีความสุขดี 
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อาหารไทย ทานได้ไหม?

ทานได้ทกุสิง่ ท�าอาหารไทยทานเองได้แล้ว 
เช่น แกงเขียวหวาน 

คณะเอสวีดีมีก�าเนิดจากประเทศไหนครับ? 

ผู้ต้ังคณะอยู่ที่ประเทศเยอรมนี ท�างาน
หลายอย่าง มีคุณพ่อเป็นชาวเวียดนาม และ
มีบราเดอร์ 2 คน ภายหลังมีคุณพ่อเป็นชาว
อินโดนีเซีย เวียดนาม และลาว แต่ยังไม่มีคน
ไทย

อะไรทีเ่ป็นแรงผลกัดนัให้ข้ามน�า้ข้ามประเทศ

มาท�างานในประเทศไทยแบบนี้?

ผมอยากท�า อยากช่วย คนไทยพูดง่าย 

พบผู้อภิบาล ผู้อายุครบ 25 ป ี
ในสงัฆภาพของพระครสิต์ ประมขุ 
ผู ้ เป ็นคนพื้นเพ พระสังฆราช 
ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

พระคณุเจ้าดแูลอภบิาลสงัฆมณฑลอดุรธานี 

ปีนี้เป็นปีที่เท่าไรแล้วครับ?

ปีนี้ปีที่ 5 แล้ว (5 ปีเต็ม) นะ เมื่อวันที่ 
6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานี้เอง
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เป็นอย่างไรบ้างครบั 5 ปีท่ีผ่านมา รูส้กึว่าเร็ว

หรือช้าครับ?

รู้สึกเร็ว เร็วมากครับ เวลานอนตื่นขึ้นมา
บางวันยังคิดว่า ตัวเองยังอยู่แสงธรรม เพราะว่า
ทางแสงธรรมก็ยังให้ช่วยในส่วนที่เป็นที่ปรึกษา
ของสามเณรที่ท�าปริญญาโท อยู ่ที่วิทยาลัย 
แสงธรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักให้เขา และ
ช่วยเขาอ่าน ปีนี้รับ 5 คน

พระคณุเจ้าช่วยสรุปภาพรวมของสงัฆมณฑล 

อุดรธานี ให้ด้วยครับ?

สังฆมณฑลอุดรธานีของพวกเราก็เป็น  
1 ใน 4 ของสังฆมณฑลภาคอีสาน โดยมี 
อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เป็นสงัฆมณฑล 
นคร และถ้านับจ�านวนคาทอลิก สังฆมณฑล
อุดรฯ ก็เป็นล�าดับที่ 3 และมีจ�านวนคาทอลิก
ประมาณ 18,200 กว่าคน

สังฆมณฑลอุดรธานี ประกอบด ้วย  
6 จังหวัด คือ อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย 
เลย หนองบัวล�าภู และบึงกาฬ ซึ่งเป็นจังหวัด
ล่าสุด เป็นจังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย

และใน 6 จังหวัดนี้ มีประชากรประมาณ 
5,400,000 คน เพราะฉะนั้น ถ้าจะเฉลี่ยจ�านวน
คาทอลิกก็จะอยู่ประมาณ 0.34 เปอร์เซ็นต์ ของ
จ�านวนสัตบุรุษในเขตสังฆมณฑลอุดรธานี 

และสังฆมณฑลอุดรธานีของพวกเรา มี
นักบวชที่มาช่วยงานในสังฆมณฑล นักบวชชาย 
6 คณะ และมนีกับวชหญงิ 13 คณะ ซึง่ถอืว่า มี
จ�านวนทีม่ากพอสมควร นกับวชชายประมาณ 29 
องค์ ที่เป็นพระสงฆ์ นักบวชหญิงประมาณ 100 
ท่าน มีบราเดอร์คณะเอสวีดี 3 ท่าน และเวลา
นี้เรามีสามเณรใหญ่ 8 คน และมี 3 คนที่เป็น 

สังฆานุกรแล้ว และถ้าเป็นพระประสงค์ของ 
พระเป็นเจ้า ปีหน้าเรากจ็ะได้พระสงฆ์ใหม่ 3 องค์  
และทางบ้านเณรใหญ่กไ็ฟเขยีวทุกอย่าง ซ่ึงทุกคน 
ก็เรียนจบตามเงื่อนไขของสภาพระสังฆราชฯ 
ด้วย และทกุปีเรากจ็ะมกีารบวชพระสงฆ์ใหม่ใน
เดือนพฤษภาคม และปีนี้เราโชคดีที่คณะเอสวีดี
ให้พระสงฆ์ใหม่ของเขามาท�างานในสังฆมณฑล
ของเราเพิ่มขึ้น แต่ก่อนเรามีอยู่ 4 องค์ แต่ตอน
นี้เพิ่มขึ้นมาอีก 3 องค์ รวมเป็น 7 องค์ และ
พระสงฆ์ใหม่ทั้ง 3 องค์นั้น ก็ต้องไปเรียนภาษา
อยูท่ีก่รงุเทพฯ ก่อน ซึง่เป็นชาวเวยีดนาม 2 องค์  
และเป็นชาวอินเดีย 1 องค์ ฉะนั้นเราก็จะม ี
พระสงฆ์ชาวเวียดนามท่ีท�างานในสังฆมณฑล
ของเรา 5 องค์ (แต่ก�าลังเรียนเพิ่มเติมเป็น
ดอกเตอร์ อีกนิดหน่อย ที่ ABAC)

งานอภิบาลหลักๆ ของสังฆมณฑลอุดรธานี 

คืออะไรครับ?

งานอภิบาลหลักนั้น เราจะเน้นงานการ 
ช่วยเหลอืคนยากคนจน นอกจากงานอภบิาลท่ีอยู่
ตามวัดประจ�าอยูแ่ล้ว สงัฆมณฑลมงีานโรงเรยีน
อยู ่ฉะนัน้เรากถ็อืว่าเป็นงานแพร่ธรรมอย่างหนึง่ 
แต่งานท่ีเราเน้นหนักโดยมีพี่น้องนักบวชมาช่วย
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เราอย่างเต็มที่ คือ งานในด้านการสงเคราะห์ 
ซึ่งแต่ก่อนเริ่มแรกนั้น พระสังฆราชคลาเรนซ์ 
เจมส์ ดูฮาร์ต ได้เชิญซิสเตอร์คณะซาเลเซียน 
มาท�างานดูแลเด็กก�าพร้า และในสมัยก่อนซ่ึง
อยู่ในสมัยพระคุณเจ้าดูฮาร์ต ก็มีทหารอเมริกัน
ที่เข้ามาท�างาน ซึ่งก็มีบรรดาเด็กๆ ที่เกิดมาเป็น
เด็กลูกครึ่งกันเยอะ และมีที่เป็นก�าพร้าด้วย 
เพราะพวกทหารบางคนไม่ได้ดูแล พระคุณเจ้า
ได้เชญิซสิเตอร์คณะซาเลเซยีนให้มาท�างานตรงนี้  
ทีส่มยัก่อนเราจะเหน็มีศูนย์เด็กก�าพร้าอยู ่ก่อนที ่
จะมีโรงเรยีนเซนต์เมร่ีอดุรธาน ี(คณะซาเลเซยีน
หญิง) 

จากงานเด็กก�าพร้า ก็จะมาเป็นงานการ
ดูแลรักษาคนโรคเร้ือน ซึ่งในสมัยของพระคุณ
เจ้าดูฮาร์ตเองนั้น ท่านก็ได้เชิญซิสเตอร์คณะ
ธิดาเมตตาธรรม ให้มาช่วยท�างานในเรื่องนี้ แต่
ก่อนนัน้เรากม็ ีศนูย์ของคนโรคเรือ้น ทีบ้่านน้อย

สามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น แต่ตอนนี้ก็ได้จาง
หายไป อาจจะมหีลงเหลอือยูบ้่าง แต่กไ็ม่ใช่ผูป่้วย 
ทีจ่ะตดิต่อ แต่เขาอาจจะมสีภาพร่างกายทีไ่ม่ค่อย
สมประกอบเท่าไร

งานหลกัๆ ในช่วงพระสงัฆราชยอร์ช ยอด 
พิมพิสาร และเป็นช่วงที่ผมรับต่อนั้นก็ยังเป็น
งานที่เราท�าและการช่วยเหลือคนที่เป็นโรคเอดส์  
และผู้ติดเชื้อ ยังเป็นงานที่ค่อนข้างเยอะ และ 
ในกลุม่เดก็ อย่างท่ีคณะพระมหาไถ่ ท่ีหนองคาย 
ก็ยังท�า ก็มีคุณพ่อไมเกิ้ล เช และเรายังมี
อีกศูนย์หนึ่งที่หนองบัวล�าภู และมีซิสเตอร์ 
คณะธิดาเมตตาธรรม ที่มาท�างานช่วยเหลือ 
ผู้ที่เป็นโรคเอดส์ด้วย ที่วังสะพุง เราจะเน้น
งานไปท่ีคนป่วยท่ีสังคมไม่ค่อยจะให้ความ
ส�าคัญเท่าไร เราก็เข้าไปช่วยส่วนหนึ่งเท่าที ่
เราจะสามารถท�าได้ และอันที่จริงรัฐบาลเขา 
ก็ช่วย 
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ปีนี้เป็นปีแห่งความรักของสังฆมณฑลอุดรฯ 

เป็นอย่างไรครับ?

ปีแห่งความรัก ที่เราประกาศสืบเนื่องจาก
เมือ่ 3 ปีทีแ่ล้ว ทางสงัฆมณฑลเตรยีมท่ีจะฉลอง 
125 ปีของสังฆมณฑล และฉลอง 50 ปี ของ
การได้รับสถาปนาเป็นสังฆมณฑล เพราะฉะนั้น 
เราก็เตรียม 3 ปี เราประชุมกัน โดยที่ปีแรกปี
แห่งความเชื่อ ปีที่สองปีแห่งความหวัง และปี
สุดท้ายปีแห่งความรัก และเผอิญปีแห่งความรัก  
กม็าตรงกบัปีศกัดิส์ทิธิใ์นระดบัประเทศของพวก
เรา และตรงกับปีนักบวชด้วย เพราะฉะนั้นเราก็
ประกาศเป็นปีแห่งความรัก และออกสารอภบิาล
เรื่องปีแห่งความรัก เราจะเน้นเรื่องความรักของ
พระเจ้า ความรักต่อเพื่อนมนุษย์ และการน�า
ความรักลงมาสู่ภาคปฏิบัติ ซึ่งเราจะเน้นเป็น
พิเศษเร่ืองการตั้งกลุ่มคาริตัสในระดับวัด ซ่ึง
จรงิๆ เรามบีางวดัแล้วทีม่กีลุม่คารติสั ทีค่อยช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือคนยากจน 
แล้วก็ได้ผล แต่ปีนี้เราจะเน้นหนักในเรื่องการ
จัดต้ังกลุ่มคาริตัส เพื่อที่จะช่วยเหลือคนยาก
คนจนด้วยกัน

แล้วมนัเชือ่มโยงกบัการฉลอง 125 ปี อย่างไร

ครับ?

เ ร าอย ากจะให ้ ป ี ที่ เ ร า เฉลิ มฉลอง
สังฆมณฑลของเรานี้เป็นปีที่น�าความรักของ
พระเจ้า ที่มีต่อพวกเรา ตลอดระยะเวลา 125 ปี
ของการแพร่ธรรม ของความเชื่อที่เราได้รับ เรา
ถือว่าเป็นพระพร และเป็นความรักของพระเจ้า
เป็นพิเศษที่พระองค์ทรงมีต่อสังฆมณฑลของ
เรา และเราก็อยากจะน�าความรักนี้ลงมาสู่ภาค

ปฏิบัติจริงๆ ให้เป็นรูปธรรม ไม่ใช่แค่พูดว่า 
เรารักพระเจ้า เรารักเพื่อนมนุษย์ แต่ให้มาสู่รูป
ธรรมในภาคปฏิบัติจริงๆ ซึ่งจริงอยู่ว่า เราก็ท�า
มาตลอด อย่างเช่นช่วยเหลือคนยากคนจน คน
ป่วยทีเ่ป็นโรคเอดส์ คนทีต้่องการความช่วยเหลอื
เป็นพิเศษซึ่งเราท�าอยู่ และเราน่าที่จะมีองค์กร 
หรือมีหน่วยงานอะไรในระดับวัดที่เราช่วยเหลือ
กันและกัน เราไม่ได้ช่วยเหลือเฉพาะคนที่เป็น
คาทอลิก เราช่วยเหลือพี่น้องที่อยู่รอบข้างที่ต่าง
ความเชื่อกับพวกเราด้วย 

เราเห็นว่ามีงานต่างๆ มากมาย พระคุณเจ้า

มกีารบรหิารชวีติอย่างไรให้มคีวามสขุครบั?

 ตั้งแต่ผมตอบรับว่าจะเป็นพระสังฆราช
นั้น ผมคิดว่าในฐานะท่ีเราเป็นพระสังฆราช 
พระเรียกเราให้มาอยู่ท่ีนี่ เป็นเครื่องมือของ
พระองค์ เพราะฉะนั้นคนที่เป็นพระเอกจริงๆ ก็
คือ พระเป็นเจ้า พระเยซูเจ้า พระองค์เรียกผม
มา พระองค์ก็จะคอยช่วยเหลือ ผมหวังและเชื่อ
มัน่อย่างนัน้ เพราะฉะนัน้ งานต่างๆ ทีผ่มท�า ผม
ท�าเต็มที่ แต่ในเรื่องประสบความส�าเร็จหรือไม่
ก็อยู่กับพระเป็นเจ้า ฉะนั้นการจะบอกว่า “งาน
หนักแล้วจะเครียด ผมคิดว่า ผมไม่เครียดนะ
ครับ” ผมท�าเต็มที่แล้ว และพระเป็นเจ้าก็คอย
ช่วยเหลือผมอยู่ ผมเชื่อว่าพระองค์รับผิดชอบ 
หากผดิพลาดอะไร พระองค์อยูเ่บือ้งหลงัอยูแ่ล้ว 
ผมคดิว่าผมกพ็ยายามท�าเตม็ทีแ่ล้ว และทกุอย่าง
ก็เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า 

พระคณุเจ้ามพีระวาจา หรอืมคีตพิจน์ทีใ่ช้ใน

การด�าเนินชีวิตครับ?

คติพจน์ที่ผมเลือก ตอนที่เป็นพระสงฆ์
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คือ “ทุกอย่างเพื่อพระเยซูเจ้า” แต่เมื่อมาเป็น 
พระสังฆราช ผมรู้ตัวว่า ผมเป็นคนพื้นเพของ
สังฆมณฑลอุดรธานีนี้ เป็นลูกวัดพระวิสุทธิวงศ์ 
โพนสูง ซึ่งเป็นวัดที่มีจ�านวนคาทอลิกมากที่สุด 
อาจจะบอกได้ว่า ผมรู้จักสังฆมณฑลของผม
พอสมควร ผมคิดว่า เมื่อเลือกผมมาที่นี่ และ
มีบางส่ิงบางอย่างที่มันเป็นปัญหาอยู่ ก็อาจจะ
ต้องประสบหลายสิง่หลายอย่าง ไม่ใช่ง่ายเหมอืน
กนั ผมจงึเลอืกคตพิจน์ว่า “ความรอดพ้นมาจาก
กางเขน” กางเขนอาจจะเป็นเครื่องหมายของ
ความทุกข์ยากล�าบาก เครื่องหมายของปัญหา
หรืออุปสรรคที่เราต้องผ่าน ต้องแก้ไข อะไร
ท�านองนี้ ก็อาศัยสิ่งต่างๆ เหล่านี้ เราก็จะน�า
ความส�าเร็จ หรือความรอดพ้น มาสู่คริสตชน
ที่อยู่ที่นี่

ขอให้พระคุณเจ้าเชิญชวนให้คริสตชน 

ร่วมแรงร่วมภาวนา เพื่อการเฉลิมฉลองใน

ช่วงปลายปีครับ

 ในฐานะประมุขของสังฆมณฑล ขอเชิญ
ชวนพี่น้องท่ัวประเทศ ไม่ใช่เฉพาะสังฆมณฑล
ของพวกเรา อันท่ีจริงสังฆมณฑลของเราก็
ประกาศแล้ว เชิญชวนกันให้อธิษฐานภาวนา
เป็นพิเศษส�าหรับการฉลองปีศักดิ์สิทธ์ิ และเรา
จะฉลอง 125 ปี ของการแพร่ธรรม ของความ
เชื่อที่เข้ามาปลูกฝังในสังฆมณฑลอุดรธานีของ
พวกเรา และ 50 ปีของการได้รับการสถาปนา
เป็นสังฆมณฑลด้วย ขอเชิญชวนมาร่วมฉลอง
กับพวกเรา 125 ปีของการแพร่ธรรม 50 ปีของ
การสถาปนาเป็นสังฆมณฑล และ 25 ปีของ
การเป็นพระสงฆ์ ของพระสงฆ์อีก 4 องค์ และ
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พระสังฆราช 1 องค์ ในโอกาสนี้ด้วย ก็คงจะปี
แห่งพระพรของสงัฆมณฑลอดุรธานขีองพวกเรา
จริงๆ นะครับ

อาสนวิหารแห่งนี้ นกพิราบยัง
บินร่อนอยู่เหนือดินแดนอุดรฯ

คุณพ่อสมนึก สุทธิ อุปสังฆราช และ 
เจ้าอาวาส อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ 

ขอให้คุณพ่อช่วยเล่าถึงประวัติความเป็นมา

ของอาสนวิหารหลังนี้ครับ?

ที่พระคุณเจ้าดูฮาร์ต ได้สร้างคือที่ชุมชนบ้านจิก  
และหลังจากนั้นในเวลาต่อมา ประมาณ 13 ปี 
จึงได้มาสร้างที่นี่ประมาณ 40 กว่าปีที่แล้ว โดย
พระคุณเจ้าดูฮาร์ต ซึ่งเป็นพระสังฆราชของ
สงัฆมณฑลของเรา อาสนวหิารหลงันีช้ือ่ว่า อาสน- 
 วิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ เพราะ
ว่า ชุมชนตรงนี้เริ่มใหญ่ขึ้น และมีสัตบุรุษเพิ่ม
มากขึ้น และผู้ที่ก่อสร้างนั้นเป็นบราเดอร์ของ
คณะพระมหาไถ่ 

อาสนวิหารหลังนี้มีรูปทรงแปลกๆ มีความ

หมายพิเศษหรือเปล่า หรือได้แนวคิดการ

สร้างมาจากอะไร?

ส�าหรับอิทธิพลหรือแนวความคิดในการ
สร้างนั้น พ่อไม่ทราบ แต่ถ้าเรานั่งลงและมอง
ไปรอบๆ เราจะรู้สึกเหมือนว่า คล้ายกับหลุมศพ 

ส่วนศิลปะการตกแต่งนั้น มีลักษณะ
เหมอืนไทยประยกุต์ ซึง่เราจะได้เหน็ถงึลวดลาย
ไทย ตามรูปพระ ตรงบริเวณพระแท่น และ
โดยเฉพาะตรงท่ีฟังแก้บาปมีลักษณะเป็นแบบ
ไทยประยุกต์ 

ส�าหรบัประวตัเิริม่ต้นจรงิๆ นัน้ อาสนวิหาร 
ของสังฆมณฑลของเรานั้น เป ็นวัดเล็กๆ  
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พวกเราจะสังเกตว่า การจัดโต๊ะเก้าอี้นั้น 
เวลาที่มีสัตบุรุษมาร่วมพิธีก็จะสามารถมองเห็น
พระแท่น เป็นศูนย์กลางของตัวโบสถ์ และเรา
ก็จะเห็นศิลปะที่ประดับประดา ตกแต่งลายไทย 
อย่างชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของ
สังฆมณฑลของเรา 

ส่วนไหนส�ำคัญส�ำหรับอำสนวิหำร?	

ผู้สร้างอาสนวิหารได้คิดออกแบบ เขาคิด
ว่า จุดเด่นหรือจุดส�าคัญที่สุดก็คือ พระแท่น 
และเวลาคนท่ีเข้ามานั่งหรือเข้ามาร่วมพิธีจะ
สามารถมองเหน็ได้ว่า พระแท่นคอืจดุศนูย์กลาง 
ทุกคนสามารถมองเห็น เพราะว่าระดับของที่นั่ง
นั้นจะค่อยๆ ลดหลั่นลงมา และเนื่องจากว่า 
อาสนวหิารของเรา มอีงค์อปุถมัภ์คอื พระมารดา
นิจจานุเคราะห์ ฉะนั้นชื่อของอาสนวิหารของเรา 
กช็ือ่อาสนวิหารพระมารดานจิจานเุคราะห์ เพราะ
ว่าผู้ที่เริ่มสร้างนั้น เป็นคณะพระมหาไถ่ ท่าน
ก็มีความต้องการให้พระมารดานิจจานุเคราะห์ 
เป็นองค์อุปถัมภ์ของอาสนวิหาร หรือของวัด
หลังนี้ และเนื่องจากอาสนวิหาร เป็นวัดประจ�า
ต�าแหน่งพระสังฆราชของสังฆมณฑล และเก้าอี้
หรืออาสนะนี้ก็เป็นที่ที่พระสังฆราชจะนั่ง เป็น
ที่ประจ�า แต่เนื่องจากว่า ที่อาสนวิหารของเรา 
ยังไม่มีที่วางอาสนะหรือยังไม่มีต�าแหน่งวางที่
ถาวร ฉะนั้นเวลาที่มีพระสงฆ์มาถวายมิสซา เรา
ก็จะย้ายอาสนะไปไว้ที่อื่นก่อน แล้วเอาเก้าอี้
ธรรมดามาวางให้พระสงฆ์นั่งแทน เพราะจะไป
นั่งที่อาสนะของพระสังฆราชไม่ได้ 
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และที่สุด	ชุมชนควำมเชื่อเก่ำแก่	
บ้ำนโพนสูง	ควำมเชื่อแบบนี้สร้ำงเรำ

เรามาที่วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง ชุมชน
แห่งความเชื่อที่นับว่าเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นชุมชนแห่ง 
ความเชือ่ทีไ่ด้รบัการประกาศข่าวดเีป็นแห่งแรกใน
สงัฆมณฑลอุดรธาน ีมีสตับรุุษมากกว่า 4,000 คน  
มีความเชื่อ ความศรัทธา ที่มั่นคง มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมต่าง ๆ  ของวัดอย่างเข้มแข็งเสมอมา  
มีกระแสเรียกจ�านวนมาก ทั้งพระสังฆราช  
พระสงฆ์ นกับวช ซสิเตอร์ ทีเ่ป็นลกูวดั ปัจจบุนั
คุณพ่อดานิโล อาโบกาโด, C.M. เป็นเจ้าอาวาส 

ปกตแิล้วกำรส่งศีลในทกุวนัศุกร์มคีวำมเป็น

มำอย่ำงไรบ้ำงครับ?

เป็นวัดหลังแรกเท่าที่ผมเคยเจอ คือต้อง
ไปส่งศีลทุกวันศุกร์ ส่วนมากที่วัดเก่าของผมก็
ต้องไปส่งวันศุกร์ทุกเดือน 

ท�ำไมล่ะครับเป็นธรรมเนียมหรือเปล่ำ?

เป็นธรรมเนียมครับ แต่ส�าหรับความคิด
ของผมคือ นี่แหละเป็นธรรมเนียมที่ดีที่สุด ที่
ควรจะท�าต่อไป และเป็นโอกาสส�าหรับพระสงฆ์
จะได้ออกเยี่ยมชาวบ้าน เป็นธรรมเนียมที่ดีมาก

คุณพ่อพอจะทรำบไหมว่ำ	 เขำมีธรรมเนียม

แบบนี้มำกี่ปีแล้ว?	

มีมาตั้งแต่สมัยที่สร้างวัดนี้แหละครับ

แล้วมีคริสตชนเท่ำไร	มีกี่หมู่บำ้นครับ?

มี 10 หมู่บ้าน รวมกันทั้งหมดประมาณ 
52 คน ทุกวันศุกร์ผมก็ขอความช่วยเหลือไปยัง
พระสงฆ์บางวัดที่พอจะสามารถช่วยได้ แต่ถ้า 
ไม่มีจริงๆ ก็ท�าคนเดียว เริ่มออกไปส่งศีล
ประมาณ 8 โมง ประมาณบ่ายโมงก็เสร็จแล้ว 

นอกจำกกิจกรรมในเชิงพิธีกรรมแล้ว	 เรำ

ใช้เวลำในกำรพูดคุยกับชำวบ้ำนด้วยไหม?

กพ็ดูคยุกนัสัน้ๆ เพราะว่าเรากต้็องใช้เวลา 
แต่ถ้าเรามีเรื่องจะต้องคุยกับชาวบ้านจริงๆ เราก็
จะใช้เวลาประมาณ 2 วนั คอื คนฝ่ังโน้นวนัศกุร์ 
และคนฝั่งนี้วันเสาร์

คุณป้ำที่คุณพ่อมำส่งศีลชื่ออะไรครับ?	

ป้าชื่อ คุณป้าแรม กับ คุณป้าทองค�า 

คุณป้ำแรม	อำวุโสกว่ำนะ	อำยุเท่ำไรครับ?

อายุ 82 แล้วค่ะ
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ไม่สะดวกไปวัดเองแล้วใช่ไหม	ไม่ได้ไปวัดมำ

กี่ปีแล้วครับ?

ประมาณ 3 ปีแล้ว 

คุณพ่อมำส่งศีลให้เป็นอย่ำงไรบ้ำงครับ?

ดีใจ ดีใจหลายๆ ดีใจเพราะได้รับศีล 

คุณพ่ออยู่วัดนี้มำกี่ปีแล้วครับ?

ผมมาได้ 10 เดือน ยังไม่ถึงปีเลย

ท�ำไมต้องเดินสั่นกระดิ่งไปด้วยล่ะครับ?

เท่าทีผ่มได้ยนิมาคอืคนแก่เขาบอกว่า เวลา
ที่มีพิธีเคารพศีลมหาสนิท หรือแห่ศีลมหาสนิท 
พอได้ยินเสียงสั่นกระดิ่ง สัตบุรุษเขาก็จะคุกเข่า 
เขามีธรรมเนียมนี้มานานแล้ว 

สมำชิกหรือสัตบุรุษที่ชุมชนแห่งควำมเชื่อน้ี

มีจ�ำนวนเทำ่ไร?	

ตามทะเบียนวัดที่มีบันทึกไว้ของวัด มี
ประมาณ 4,000 คน 500 หลังคาเรือน  

มีคริสตชนมำกขนำดน้ี	 แล้วเรื่องควำมเชื่อ

เป็นอย่ำงไรบำ้ง?

ในสังฆมณฑลเราจะได้พระสงฆ์ และ
นักบวชจ�านวนมากท่ีมาจากชุมชนวัดแห่งนี้ 
กระแสเรียกที่วัดโพนสูงนี้มีจ�านวนมาก ได้แก่ 
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย คุณพ่อ 
วราศักดิ์ บูรณะพล (คณะพระมหาไถ่) คุณพ่อ 
วิชัย อ้วนยินดี คุณพ่อสุรินทร์ อยู่สุข คุณพ่อ
ปิยะพงษ์ ลือเลื่อง คุณพ่อพงษ์พันธ์ ม่วงมีรส 
เป็นต้น

38   อุดมศานต์  พฤษภาคม 2015

crist 1-100 May 58   38 5/9/15   8:41 AM



 อุดมศานต์  พฤษภาคม 2015  39 

crist 1-100 May 58   39 5/9/15   8:41 AM



40   อุดมศานต์  พฤษภาคม 2015

crist 1-100 May 58   40 5/9/15   8:41 AM



คุณพ่อประทับใจอะไรที่ชุมชนควำมเชื่อ	

แห่งนี้?

เป็นวัดที่มีความศรัทธา อาจจะเป็นความ
ศรัทธาที่สืบทอดมาจากมิสชันนารีในสมัยก่อน 
อย่างเวลาจะมีการฉลองวัด จะให้มีคุณพ่อเจ้าวดั
คนเดียวคงไม่ได้ เพราะต้องเตรียมจิตใจ ต้อง
ฟังแก้บาป อย่างน้อย 3-4 วัน ทั้งตอนเช้าและ
ตอนเย็น หรืออย่างช่วงที่ก�าลังอยู่ในเทศกาล 
มหาพรต มีสัตบุรุษมาขอแก้บาปเร่ือยๆ และ 
วัดของเราก็มีมิสซา 3 รอบ สัตบุรุษเต็มทุกรอบ 
ผมกแ็ปลกใจมากว่าท�าไมความศรทัธาทีว่ดัแห่งนี้
ไม่เหอืดแห้งไปจากวัดนี ้ผมอยูเ่มืองไทยมา 20 ปี 
แล้ว เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นความศรัทธาอย่างนี้

ข้อมูลดิบจ�านวน 25 แผ่น หน้าหลังรวม 
50 หน้า กับเรื่องราวที่ตัดสลับ สรุปมาเหลือแค่
เห็นในสกู๊ปชุดใหญ่สังฆมณฑลที่ 3 อุดรธานี 

ขอขอบคุณพระคุณเจ้า อุปสังฆราช บรรดา 
คนต้นเรื่อง ผู้ประสานงาน ผู้ร่วมงานสื่อมวลชน 
คาทอลิกฯ บรรดาคริสตชนฆราวาส ผู้ที่พบเห็น 
อ�านวยความสะดวก ตลอดเส้นทางที่ไปท�าสกู๊ป
ในชุดนี้กันมา 

ผมอดไม ่ ได ้ ที่ จ ะสรุ ปประ เด็นของ
สังฆมณฑลนี้ด้วยค�าว่า “เมตตา” มันเริ่มด้วย
ความรัก ไม่ได้จบด้วยความรัก แต่ด�าเนิน 
ต่อไปด้วยความเมตตา ความห่วงใยสังคม และ
ปรารถนาดีต่อชีวิต นั่นคือสิ่งที่ด�ารงอยู่และถูก
สืบสาน คนจ�านวนไม่รู ้เท่าไร ได้รับผลแห่ง
ความเมตตาเหล่านี้ ไม่มีเหตุผลและกิจกรรม
อื่น นอกจากส่งต่อความรักความเมตตานี้ต่อไป  
ขอบคุณสังฆมณฑลอุดรธานีที่สอนเราให้เข้าใจ
ค�าว่าเมตตา ว่าควรจะไปอยู่ในการด�ารงชีวิต
เช่นไร 
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ระหว่ำงเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

ใหม่
อะไรใหม่ๆ มักจะให้ความรู้สกึนกึคิดและ

ความหมายที่ดี เช่น ปีใหม่ ชีวิตลูกที่เกิดใหม่ 
และยังเช่ือว่าแม้กระทั่งการประกาศพระวรสาร/
ข่าวดีใหม่ด้วย

ทั้งๆ ที่พระวรสารเป็นพระคริสตธรรมแท้
ของพระเยซูเจ้าที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปรเป็นอื่นแม้
แต่พินทุอิหรือจุด/ขีดสักนิดเดียว

เพราะพระวาจาคือ ชีวิตของพระเยซูเจ้า 
ผู ้ เป ็นอมตะสถิตสถาพรชั่วนิจนิรันดร์ ใน 
พระวาจานี้เองพระองค์เป็นอยู่ได้ทั้งวานนี้ วันนี้
และเสมอไป

เนื่องด้วยในพระเทวภาพนั้น พระองค์
ทรงอยู่เหนือสถานที่ (Space) และกาลเวลา 
(Time) โดยไร้ขอบเขตจ�ากัด

ความใหม่หรอืความเก่า จงึเป็นเรือ่งของเรา 
มนุษย์ ในฐานะร่วมเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย
พร้อมกับสรรพชีวิตสิ่งสร้างทั้งหลายทั้งปวงของ
พระเจ้านั่นเอง

ด้วยเหตุนี้ การท�าให้เราใหม่ได้นั้นก็ต้อง
อาศัยการฟื้นฟูจิตใจ (Spiritual Renewal) 
ของเราในชีวิตอันเป็นอมตะของพระองค์ ซ่ึง
สถิตอยู่ในพระวาจา เทียบเท่าได้กับสถิตใน 
ศีลมหาสนิทอันเป็นพลังแห่งชีวิตจิตของเรา 
ครสิตชนทุกเพศทุกวยั และทุกสมยัสถานการณ์ 
หลังจากการได้รับการเตรียมพร้อมมาแล้ว

ยิ่งกว่านั้น ในภาคปฏิบัติการแบ่งปัน 
พระวาจาและการน�าชีวิตของพระเยซูเจ้าให้ 
มาสถติท่ามกลางเราและในใจเราตามพระสญัญา
ของพระองค์ เมื่อเราชุมนุมกันในนามของ
พระองค์ตั้งแต่สองสามคนขึ้นไปเป็นต้น

สิ่งนี้ด้วยมิใช่หรือที่ยังเป็นพยานยืนยัน
ถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์สืบ 
ไปตามพระสัญญาอีกชั้นหนึ่งว่า พระองค์จะ 
ทรงอยู่กับเราตราบสิ้นพิภพ

ความชื่นชมยินดีเช่นนี้มิใช่หรือ ที่เป็น
ความหวังและความรอดของมวลมนุษย์อัน
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เป ็นข่าวดี อย่างประมาณค่าทางวัตถุนิยม 
ใดๆ ในยุคโลกาภิวัตน ์นี้ อย ่ าง เทียบกัน 
มิได้เลย

ทุกคร้ังที่ เราเป ็นประจักษ ์พยานและ
ประกาศถึงการกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์ ทั้ง
โดยส่วนตัวหรือพร้อมกับกลุ่มคริสตชน เราก็
กลายเป็นความใหม่ด้วยจิตตารมณ์ของความ

ชื่นชมยินดีในการกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์
ท่ามกลางเราอยู่เสมอ

นี่คือสุขสันต์ปัสกาที่ใหม่อยู่ตลอดเวลา
ด้วยวิถีชีวิตการกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์
ตลอดไป ซ่ึงจะกลายเป็นความสว่างไสวท่ีไม่มี
วันดับของการประทับอยู่ของพระองค์ท่ามกลาง
เราในใจเราและในโลกของเรา 

การทำาให้เราใหม่ได้นั้นก็ต้องอาศัยการฟื้นฟู

จิตใจ (Spiritual Renewal) ของเราในชีวิต

อันเป็นอมตะของพระองค์ ซึ่งสถิตอยู่ใน 

พระวาจา เทียบเท่าได้กับสถิตในศีลมหาสนิท 

อันเป็นพลังแห่งชีวิตจิตของเรา 

คริสตชนทุกเพศทุกวัย
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วันละกำ้วกับพระเยซู
ราฟาแอล	

2 โครินธ์ 4:16-18

......เราไม่ท้อถอย แม้ว่าร่างกายภายนอกของเราก�าลังเสื่อมสลายไปจิตใจของเราที่ 

อยู่ภายในก็ได้รับการฟื้นฟูขึ้นในแต่ละวัน ความทุกข์ยากล�าบากเล็กน้อยของเราในปัจจุบันนี ้

ก�าลังเตรียมเราให้ได้รับสิริรุ่งโรจน์นิรันดรอันยิ่งใหญ่หาที่เปรียบมิได้ เราจึงไม่มุ่งมองในส่ิงที่ 

แลเห็นได้ แต่มุ่งมองสิ่งที่แลเห็นไม่ได้ สิ่งที่แลเห็นได้เป็นสิ่งที่คงอยู่ชั่วคราว แต่สิ่งที่แลเห็น 

ไม่ได้คงอยู่นิรันดร

ผู้ไม่สิ้นหวัง/	ผู้ไม่ยอมแพ้

เด็กชายคนหนึ่ง เกิดในกรุงปารีสเมื่อ 
วันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 1809 ประสบอุบัติเหตุ
ขณะอายุเพียงสามขวบ บิดาของเด็กพลั้ง
เผลอวางเคร่ืองมือสว่านเจาะรูไว้ข้างๆ ลูกชาย 
ท่ี เล ่นอยู ่ ใกล ้ๆ ลูกชายคนนี้ ได ้น� าสว ่ าน 
ขึ้นมาเล่นและทิ่มถูกตาของตนเองข้างหนึ่ง  
น�าความเจ็บปวดมาก หลังจากเข้ารักษาใน 
โรงพยาบาลหลายวนั อาการกลบัเลวร้าย เชือ้โรค 
กลับลามไปยังนัยน์ตาอีกข้างหนึ่ง ยังผลให้ 
เด็กชาย Louis Braille ตาบอดทั้งสองข้าง
ขณะอายุยังน้อย

Louis Braille ถกูส่งไปเรยีนในโรงเรยีน
สอนคนตาบอด ขณะนั้นคนตาบอดเรียน 
การอ่านโดยใช้นิ้วสัมผัสตัวอักษร เอ-บี-ซี  
ท่ีพิมพ์เป ็นตัวนูนขนาดใหญ่บนกระดาษที่ 

ค่อนข้างแข็ง Louis Braille สามารถอ่าน 
ด้วยวิธีนี้ แต่เด็กตาบอดหลายคนไม่สามารถ 
อ่านได้คล่อง Louis Braille จงึพยายามคดิค้น
หาวิธีอื่นที่จะช่วยให้คนตาบอดสามารถอ่าน 
ได้ดีขึ้น และความพยายามของเขาก็ประสบ 
ผลส�าเร็จ เมื่อ Louis Braille อายุเพียง 20 ปี

ภาษา Braille ส�าหรับคนตาบอด ใช้
สัญลักษณ์เป็นจุดนูนหลายจุดแทนตัวอักษร
แต่ละตัว และพิมพ์ห่างกัน ท�าให้ผู ้อ ่านที่
เป็นคนตาบอดสามารถใช้ปลายนิ้วมือของตน 
สัมผัสได ้ถนัดข้ึน แม้การพิมพ์จะต ้องใช  ้
เนื้ อ ท่ีกระดาษมากขึ้ น ค ่ า ใช ้ จ ่ ายสู งขึ้ น  
แต่การค้นคิดภาษาใหม่นี้ ถือว่าเป็นบุญกุศล 
แก่ผู ้พิการทางสายตาได้เป ็นอย่างดีจนถึง 
ปัจจุบันนี้
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จากอุบัติเหตุที่เกิดกับเด็กชายคนหนึ่ง  
ซึ่ งยังความเจ็บปวดแก ่ เขาและครอบครัว  
แต่ด้วยความไม่สิน้หวงัในชวีติด้วยความมมุานะ 
ต ่อสู ้ กับชี วิตที่พิการ และด ้วยความคิด  
ความปรีชาญาณ ผู้ประสบอุบัติเหตุกลับเป็น 
ผู้แปลงความพิการของตนได้เป็นผลดี และ 
น�าความยินดีให ้แก ่ เพื่อนผู ้พิการเยี่ยงเขา 

นับจ� านวนมากมายต ่ อมา ได ้ รั บพระพร 
จากพระเจ้า ท�าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นในระดับ
หนึ่ง....... ท้ังนี้เพราะเขาเป็นผู้ไม่สิ้นหวัง/ ผู ้
ไม่ยอมแพ้ 

(จาก 100 Inspiring Anecdotes

โดย พระสังฆราช Percival Fernandez)
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ข้ำงธรรมำสน์	
ไก่นักบุญเปโตร

สมำชิกเครดิตฯ	ต้องทรำบ
เครดติยเูนีย่น คอื การรวมกลุม่ของชาวบ้าน เพือ่ช่วยเหลอืกนัและกนั อย่างจรงิจังและจรงิใจ 

ด้วยความรักแท้ โดยมีคุณธรรมเป็นรูปธรรม 5 ประการ เป็นหลักประกัน ซึ่งเรียกว่า จิตตารมณ์ 
เครดิตยูเนี่ยน ครับ

1. ความซื่อสัตย์  โดยฝากเงินหุ้นเป็นประจ�า กู้เงินแล้วส่งคืนตามสัญญา
2. ความเสียสละ  โดยเป็นกรรมการไม่มีเงินเดือน ฝากเงินหุ้นไว้ช่วยเพื่อนๆ 
3. ความรับผิดชอบ  โดยท�าหน้าที่สมาชิกอย่างซื่อสัตย์ นั่นคือคนดีจริงครับ
4. ความเห็นใจกันและกัน  โดยให้เพื่อนที่เดือดร้อนมากกว่ากู้ได้ก่อน
5. ความไว้วางใจกัน โดยกู้เงินไปได้ และส่งคืนตามสัญญา
สมาชิกต้องรู้ว่า ทุกคนเป็นเจ้าของเครดิตยูเนี่ยนร่วมกัน มีผลได้ผลเสียร่วมกัน ฉะนั้น

ต้องรู้ให้ดีว่า
1.หน้าทีเ่จ้าของเครดิตฯ มีอะไรบ้าง เช่น เข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี รบัรูก้ารด�าเนนิ

การต่างๆ ของคณะกรรมการพร้อมทั้งอนุมัติ มติต่างๆ ของที่ประชุม เลือกตั้งคณะกรรมการต่างๆ 
เพื่อท�างานแทนเรา ฯลฯ

2.สิทธิต่างๆ ที่สมาชิก ซึ่งเป็นเจ้าของจะต้องได้รับ มีอะไรบ้าง เช่น สวัสดิการต่างๆ 
เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนจะได้เท่าไร สามารถกู้เงินได้เท่าไร และอื่นๆ อีกมากมาย

คิดดูซิ ท่านที่เป็นเจ้าของเครดิตฯ ของท่าน ท่านไม่สนใจท�าหน้าที่ของท่าน จะเอาแต่สิทธิ
ที่จะได้อย่างเดียว เครดิตฯ จะเจริญก้าวหน้ามั่นคงได้อย่างไร? เหมือนกลุ่มเครดิตฯ หลายๆ แห่ง
ที่ล้ม (เจ๊ง) ไปแล้วหรือ

อย่าให้เครดิตฯ ของท่านต้องเป็นแบบนั้นนะครับ ฉะนั้นท่านต้องรู้ และท�าหน้าที่เจ้าของ
อย่างดี เครดิตฯ ของท่านจะเจริญก้าวหน้ามั่นคง ท่านก็ได้รับสิทธิ คือผลประโยชน์มากมายตาม
มาด้วยครับ

วันนี้ อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 มีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ที่ 43 ของสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนนักบุญเปโตร จ�ากัด ของเรา ใครมาลงชื่อประชุม รับเงินแล้วไม่เข้าประชุม ท่านไม่ซื่อสัตย์
ต่อเครดิตฯ ของท่าน อย่ามาลงชื่อรับเงินดีกว่า ประณามตัวเองอย่างเปิดเผย ตัดสิทธิ ไม่ให้กู้เงิน
ได้เลยครับ

ขอพระเป็นเจ้าอวยพร ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมทุกท่าน และสมาชิกคณะกรรมการ 
เจ้าหน้าที่ และผู้จัดการของสหกรณ์ฯ ของเราทุกท่าน มีความสุขทั้งกายใจ และสมหวังในชีวิต
ตลอดไปด้วยเทอญ 
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แสงเรืองๆ
กอง บ.ก.

คอลัมน์ “แสงเรืองๆ” เดือนนี้ เราขอแนะน�า
ให้ผู้อ่านทุกท่านได้รู้จักคุณครูค�าสอนอีกท่านหนึ่ง 
ซ่ึงสังกัดอยู่ในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี... จึงขอ
แนะน�าให้รู้จัก คุณครูยวง อนัน ถาวร อายุ 58 ปี  
ปฏิบัติหน้าที่และเป็นครูค�าสอนอยู ่ที่ โรงเรียน
อุปถัมภ ์วิทยาพนม สังกัดและเป ็นสัตบุรุษ  
วดัแม่พระองค์อปุถัมภ์ พนม อ.พนม จ.สรุาษฎร์ธานี 

คุณครูอนนัได้รับมอบหมายให้ “สอนค�าสอน
นักเรียนชั้นประถม 5 และ 6 และช่วยดูแลเด็ก 
ช่วยมิสซา (เด็กช่วยจารีต-พิธีกรรม) ครูอนันเป็น
สมาชิกสภาอภิบาลวัด เป็นประธานกลุ่มพิธีกรรม
ของวัด ช่วยงานคุณพ่อเจ้าอาวาส นอกจากนี้ยัง 
ช่วยดูแลนักเรียนคาทอลิกในโรงเรียนอีกด้วย”

คุณครูได้บอกถงึแรงบนัดาลใจในการมาเป็น
ครูค�าสอนว่า “คุณพ่อเจ้าวัดแนะน�า และได้รับการ
สนบัสนนุสง่เสรมิให้ได้รบัการฝึกอบรม จงึท�าให้มา
รับหน้าที่เป็น ครูสอนค�าสอน”

คุณครู อนันยึดหลักในการท� า ง านคือ  
“สวดภาวนาทุกครั้งก่อนลงมือท�างาน”

และเมื่อถูกถามว่า คุณครูคิดว่าอะไรคือ  
อัตลักษณ์เด ่นชัดที่สุดของการเป ็นครูค�าสอน  
คุณครูอนันตอบว่า “มีความเชื่อ มีความศรัทธา 
และมีความรัก”

คุณครูอนัน มีมุมมองการสอนวิชาค�าสอน
ในปัจจุบันว่า “ส�าหรับเด็กๆ ผมสอนค�าสอนแบบ 
ชีวิตจริงๆ ที่เด็กเห็นได้ และเขาสามารถน�าตัวอย่าง
ของเราไปปฏิบัติได้เลย ...ตัวอย่างเช่น เมื่อครูบอก
ให้เด็กๆ มาวัด แก้บาปรับศีลในวันอาทิตย์ หรือ 

วันฉลองต่างๆ ตัวคุณครูเองต้องเป็นตัวอย่าง 
ให้เด็กได้เห็น หรือการมีจิตอาสาในสังคมชุมชน
ที่เราอยู่ ครูต้องท�าจริงๆ ให้เด็กได้เห็น แล้วเขา
จะเลียนแบบอย่างจากครู และไม่ควรลืมหนังสือ 
พระคัมภีร์ในการสอนค�าสอนทุกครั้ง ครูค�าสอน
ต้องใช้สอนและยืนยันความจริงกับเด็กๆ แล้วเขา
จะรู้จะเข้าใจมากขึ้น และเห็นในสิ่งที่เราสอนเขา”

คุณครูมีข้อเสนอแนะว่า “ให้คุณครูค�าสอน 
ทุกท่านได้สอนค�าสอนเด็กๆ แบบชีวิตจริงๆ  
ที่เด็กๆ เห็นจากเราได้ ไม่ควรสอนแบบอธิบาย
ลอยๆ หรือท�าแต่แบบฝึกหัดมากเกินไป สอน
แล้วเด็กเห็นได้และอย่าลืมใช้หนังสือพระคัมภีร์ใน 
การสอนค�าสอนด้วย”

คุณครูอนัน ยังได้ฝากข้อคิดให้กับเด็ก
นักเรียนในเร่ืองของ “ความเชื่อ ความศรัทธา 
และการด�าเนินชีวิต” ว่า “เด็กๆ ลูกๆ นักเรียน 
ทุกคน ความเชื่อ ความศรัทธา เป็นพระพรขอพระ
ที่ประทานแก่เราแต่ละคน เมื่อพระเจ้าประทานให้
แก่เราแล้ว เราต้อง เชื่อ และศรัทธาในพระ โดย
การด�าเนินชีวิตให้เหมาะสมกับการเป็นลูกที่ดีของ 
พระ ตามค�าสอนที่เราแต่ละคนได้เรียนรู้มาแล้ว
นั้นด้วย”

โอกาสนี้ คุณครูอนันยังได้ส่งก�าลังใจและ
ความปรารถนาดีให้กับเพื่อนๆ ครูค�าสอนไทย 
ทุกคนว่า “ขอเป็นก�าลังใจให้กับคุณครูค�าสอน 
ทุกๆ ท่าน โดยทางพระพรของพระเจ้า ที่ประทาน
ให้แก่ทุกท่าน ให้ได้รับในแต่ละวัน...ด้วยเทอญ  
ขอขอบพระคุณมากๆ ครับ” 

คุณครูยวง	อนัน	ถำวร

ครูค�ำสอนผู้เป็นสะพำน	
แห่งควำมเชื่อ
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คุยกับเภสัชกร
ผศ.ดร. มนต์ชุลี นิติพน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก	

วันนี้มีคนฝากเงินมาให้กับกรรมการ 
สองท่าน คิดในใจว่าได้ ไม่เป็นไร เดี๋ยวก็มี
อบรมอีกสี่วันข้างหน้า มีประชุมตามมาด้วย  
รบัเงนิใส่กระเป๋ามาเรยีบร้อย กลบัถงึบ้าน แย่แล้ว  
เขาฝากเงินไปให้ใครกันนี่ สองคน

เหตกุารณ์ลมืนี ้ไม่ใช่พึง่เกดิขึน้ แต่เกิดขึน้ 
นานมาแล้ว หวังว่าคงไม่ถี่ขึ้น

ตื่นเช้ามา วันนี้ไม่สดใสเลย เวียนหัว  
ถ้าจะมีอาการอย่างนี้ทั้งวันคงไม่ได้การแน่  
ทานยาเข้าไปสองเม็ด หายเวียนหัว แต่ แต่  
ผลข้างเคียงของการใช้ยาประเภทนี้ จะท�าให้
ความไวต่อสิ่งแวดล้อมลดลง 

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีแสวงบุญ จะต้อง
มีการเดินทางจากโบสถ์หนึ่งไปอีกโบสถ์หนึ่ง  

การเดนิทางโดยใช้เรอืด่วนเจ้าพระยา มน้ีองท่านหนึง่ 
บอกเมาเรอืมาก และจะทานยาแก้เมาก่อนลงเรอื 
ขอเตือนว่า การทานยาแก้เมาจะท�าให้ความไว 
ต่อสิ่งแวดล้อมลดลง การเดินทางโดยทางเรือ 
เรือด่วนเจ้าพระยา ต้องการความฉับไวมาก  
อาจเกิดอันตรายขึ้นได้

ตวัอย่างเลก็ๆน้อยๆ อาจจะเกดิขึน้กบัผูท้ี่
ไม่ใช่ผู้สูงอายุ หรือ กับผู้สูงอายุได้ 

ผูส้งูอายคุวรดแูลตนเองเป็นพเิศษในเรือ่ง
ใดบ้าง

ผู ้ สู งอายุมักจะมีอาการหลายอย ่ าง 
ตัวอย่างเช่น ความดนัโลหิตสงู น�า้ตาลในเลอืดสงู  
ไขมันสูง สิ่งต่างๆมักจะค่อยๆเกิดขึ้น โดยที่
ตนเองอาจจะไม่รู ้สึก เพราะชินกับอาการท่ี

ผู้สูงอำยุ
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ค่อยๆ เพิ่มขึ้นทีละน้อย ดังนั้นจึงเสนอว่าควร
จะตรวจสุขภาพประจ�าปีอย่างสม�่าเสมอ และ
เม่ือพบว่ามีความผิดปกติ ต้องอย่าละเลย
เป็นอันขาด ตัวอย่างเช่น เม่ือพบว่าน�้าตาล 
ในเลือดสูง หากไม่สามารถควบคุมโดยอาหาร
ได้ ไม่สามารถควบคุมโดยการออกก�าลังกาย 
ได้ ต้องใช้ยาในการควบคุม และควรจะต้อง 
ศึกษาด้วยว่า ยาที่ใช้นั้นตัวใด ใช้ขนาดเท่าใด  
ในบางครั้งการใช้ยาขนาดเท่ากัน แต่ทานอาหาร
น้อย อาจท�าให้เกิดน�้าตาลในเลือดต�่าลง ดังนั้น 
ผู้ป่วยเองต้องรู้ตนเองว่า เมื่อทานอาหารน้อย 
หรือออกก�าลังกายมากกว่าปกติ การใช้ยา
ลดน�้าตาลอาจท�าให้น�้าตาลในเลือดต�่าจนเกิด
อันตรายได้ บางท่านจะมีลูกอมติดตัว เพื่อ
ป้องกันน�้าตาลลดลงต�่าจนเป็นอันตรายได้

ความดันโลหิตสูง การใช้ยาลดความดัน 
อาจท�าให้ความดันลดลงในช่วงที่ใช้ยา และ 
ความดันอาจขึ้นสูงในช่วงกลางคืน การใช้ยา
ประเภทที่ออกฤทธิ์ต่อเนื่อง อาจจะควบคุม 
ความดันโลหิตได้ดีขึ้น ส�าหรับคนใกล้ชิด จะ
แนะน�าให้วดัความดนัโลหติ เช้า เยน็ และจดบนัทกึ 
เอาไว้ เมื่อไปพบแพทย์ให้น�าข้อมูลดังกล่าวให้
แพทย์ดู จะได้ปรับการใช้ยาได้อย่างเหมาะสม
ต่อไป การใช้ยาชนิดเดียวกัน ขนาดเดียวกัน 
อาจท�าให้การรักษาได้ผลแตกต่างกันได้ แพทย์
ต้องทราบ เพือ่ปรบัการให้ยาอย่างเหมาะสมเสมอ

ไขมันในเลือดสูง เป็นอะไรที่ยากใน 
การควบคุม เนื่องจากร่างกายเราเองสามารถ
สร้างไขมันในเลือดได้เอง ต้องระมัดระวัง 
การรบัประทานอาหาร ไม่ใช่รบัประทานตามใจชอบ  
แล้วคดิว่าค่อยเพิม่ขนาดของยาทหีลงั ความคดินี้ 
ไม่ถูกต้อง 

ควรระมัดระวังการรับประทาน ควร 
ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ สิ่งที่ส�าคัญคือ 
ต้องพบแพทย์ ตรวจเลือด อย่าคิดว่าไปพบ
แพทย์มาแล้ว แพทย์ให้ยาแบบนี้มา แล้วหาซื้อ 
มาทานเอง เพราะอาจได้รับยาที่ไม่ถูกต้อง 
ท�าให้เป็นผลเสียต่อตนเองได้ ต้องดูแลตนเอง 
อย่างสม�่าเสมอ นอกจากดูแลฝ่ายกายแล้ว  
ต้องดูแลฝ่ายจิตด้วย ท่านต้องเป็นกิ่งที่ติดกับ 
ต้นองุ่น ไม่ใช่กาฝาก วิธีดูแลฝ่ายวิญญาณ 
ที่ดีที่สุด คือ การเข้าวัด แก้บาป รับศีลอย่าง
สม�่าเสมอ ขอพระอวยพระพรตลอดไป 
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บันทึกธรรมทูต
มิสชั่น	

เทศกาลปัสกาที่ประเทศกัมพูชา เป็นการ
เตรียมตัวแบบผสมผสาน และมีลักษณะเฉพาะตัว 
พวกเราธรรมทตูทีท่�างานในประเทศมิสซงัส่วนใหญ่ 
กต้็องศกึษาสภาพความเป็นอยู ่และความรู้สึกนกึคดิ
ของประชาชนที่เราไปอยู่ด้วย เช่น บางกลุ่มเป็น 
ครสิตชนใหม่ บางกลุม่เป็นชาวเวยีดนาม บางกลุม่ 
เป็นเขมร บางกลุ่มในเมือง บางกลุ่มในชนบท

เนื่องจากประเทศกัมพูชา มีคาทอลิกท่ีเป็น
กมัพชูาไม่มาก แต่เป็นเชือ้สายเวียดนามเสยีส่วนใหญ่  
การปรับประยุกต์ใช้พิธีกรรมบางเรื่องก็ต้องดูตาม
สภาพ แต่หลักๆ เราจะใช้ภาษากัมพูชา ส่วน
การเตรยีมปัสกา เรามสีปัดาห์ศกัดิส์ทิธิ ์โดยเริม่วัน
พฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ ในกลุ่มคริสตชนในหลายแห่ง  
มีพิธีล้างเท้า ซึ่งไม่ใช่แค่ล้างตัวแทนอัครสาวก แต่
มีการล้างเท้าให้แก่กันและกัน โดยสลับกันล้าง

ซึ่งหลายวัดเตรียมได้ดี โดยอธิบายความหมาย 
เพิ่มเติม

ทุกวันศุกร ์ในเทศกาลมหาพรต เรามี
ธรรมเนียมการเดินรูป ซึ่งรูปภาพเดินรูปของ 
บางวัดจะเป็นภาพวาดแบบกัมพูชา ส่วนพิธีกรรม
ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เราได้จัดเตรียมตามแบบที่ช่วยให้
สัตบุรุษสามารถเข้าใจได้ เช่น มีการแสดงภาค 
มหาทรมาน หรือมีการเปิดซีดีให้ชม แม้มีความ
ยากล�าบากคือ ไม่ค่อยมี อุปกรณ์สื่อฯ ช่วยมาก
นัก และเรื่องภาษา โดยเฉพาะกลุ่มคริสตชนที่เป็น
ชาวเวียดนาม

ส่วนวันเสาร์ เป็นค�่าคืนแห่งการตื่นเฝ้า 
หลายวัดมีการล้างบาปคริสตชนใหม่ ในปี 2015 นี้  
เฉพาะมสิซงัพนมเปญ มคีรสิตงัใหม่ผูใ้หญ่จ�านวน 
165 คน ซึง่ส่วนใหญ่อยูต่ามต่างจงัหวดั การเตรยีม 

พระคริสต์ทรงกลับคืน	
พระชนมชีพแล้ว	อัลเลลูยำ
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ปัสกาในค�่าคืนนี้ มีหลายอย่างท่ีต้องท�า สิ่งที่มี
อิทธิพลมากคือ ก�าลังของพระสงฆ์ นักบวช ที่ต้อง 
จัดการแบ่งหน้าที่ต่างๆ โดยมีเยาวชนเป็นก�าลัง  
บางวดัทีไ่ม่มพีระสงฆ์ประจ�า กม็ซีสิเตอร์ หรอืคณะ
กรรมการวัด ช่วยกันเตรียมตามมีตามเกิด

วันอาทิตย์ปัสกา เป็นวันท่ีมีความหมาย
ส�าหรับคริสตชน และเราเอาใจใส่เรื่องการต่อเนื่อง
ส�าหรับคริสตชนใหม่ด้วย เราเรียกกลุ่มนี้ “กลุ่ม
ต้นกล้า” คือ ยังไม่เป็นคริสตชนที่มีความเชื่ออ่อน
อยู่ ตอนนี้พวกเขายังต้องพยายามรวมกลุ่มกัน 
ต่อเนื่องอีกหนึ่งปี ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายมาก ที่จะให้
พวกเขารักษาความชื่นชมยินดีในชีวิตใหม่นี้ต่อไป 
ดังนั้น หลายวัดตัดสินใจให้แค่ศีลล้างบาป หรือ
ให้รับศีลมหาสนิทได้ แต่ให้เรียนค�าสอนต่อไปอีก 

จนถึงวันพระจิตเจ้า เพื่อให้พวกเขารับศีลก�าลัง  
ดังนั้น งานอภิบาลก็ถูกปรับไปตามสภาพของพื้นที่ 
เพื่อช่วยพวกคริสตังใหม่เหล่านี้

ตามธรรมดาเรามีการโยกย้ายพระสงฆ์ตาม
ความจ�าเป็นในแต่ละมิสซัง อาจมีการปรับเปลี่ยน 
บ้างมากน้อยตามสภาพ แต่ส�าหรับพนมเปญใน
ปีนี้ มีการปรับเปลี่ยนประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์
มีพระสงฆ์จากพม่า 2 องค์ จากคณะธรรมทูต
หนทางสายน้อยของนักบุญเทเรซา ย้ายไปเป็น 
รองเจ้าอาวาสที่เขตวัด จังหวัดก�าโปทและกรุงพระ
สหีน ุ(ก�าปงโซม) พระสงฆ์จากเยโรมาล (ธรรมทตู
โคลมัเบยี) ไปเป็นเจ้าอาวาส ทีจ่งัหวดัตาแก้ว โดยม ี
คุณพ่อหัตถชัย วงษ์มาแสน เป็นรองเจ้าอาวาส 
ที่นั่น มีพระสงฆ์ธรรมทูตปารีสสองท ่านคือ

คุณพ่อบรูโนและคุณพ่อดาเมียง
เปลี่ยนกระแสเรียกไปเป็นพระสงฆ์ 
นักบวชเบเนดิกติน เตรียมเป ิด 
อารามในอนาคตในประเทศกัมพูชานี้  
คณุพ่อเรอืง ฉตัรสริ ิ(ชชัชยั รวมอร่าม)  
ถูกย้ายขึ้นมาเป็นพระสงฆ์เจ้าอาวาส
ส�าหรบัเขตพนมเปญทางเหนอืทัง้หมด 
โดยมีพระสงฆ์ปีเมชาวอินเดียเป็น 
ผูช่้วย และพระสงฆ์ธรรมทตูกรงุปารสี 
องค์หนึ่งชาวอินเดีย เข้าโครงการ 
ฟื้นฟูหนึ่งปี
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แซ่เตยีว คุณพ่อเศกสม กจิมงคล หลงัจากเดินทาง 
แวะมิสซังพระตะบอง ก็มาถึงพนมเปญในตอนค�่า 
กิจกรรม ที่ส�าคัญคือ การเยี่ยมชมและมิสซาที่วัด
นักบุญมารีย์ มักดาเลนา สวายปะ ซึ่งเป็นกลุ่ม 
ครสิตชนเกดิใหม่ กลุม่ครสิตชนนี ้ยงัมีรปูพระหฤทยั 
เก่าแก่ ก่อนสมัยสงคราม ที่ถูกน�ามาจากอาราม
คาร์แมล เป็นรูปหล่อ ด้วยเหล็กจากฝรั่งเศส แต่
แขนขาด พระหฤทยัฯได้ปกป้องดแูลคุม้ครองกลุม่
คริสตชนนี้มาตลอดจนสภาพชุมชนดีขึ้นตามล�าดับ

คณะแสวงบุญได้แวะที่วัดนักบุญยอแซฟ 
พนมเปญ ซึ่งเป็นอดีตบ้านเณรเล็ก และหลัง
สงคราม ก็เป็นเขตวัดหลักของกรุงพนมเปญ ที่
รับรองธรรมทูตจากชาติต่างๆ มาเรียนภาษาเขมร
ที่นี ่และเปน็วดัหลกัในเมอืงหลวง ด้วยปัจจบุนัเรา 
มีจ�านวนมิสซา 5 รอบ คือ เขมรสองรอบ ฝรั่งเศส 
อังกฤษ และเกาหลี มีกิจกรรมค�าสอน และงาน
เมตตาจิตควบคู่ไปด้วย

จากนั้น จุดที่พลาดไม่ได้คือ ข้ามแม่น�้า 
จตุมุข (จุดที่แม่น�้าสี่สายมารวมกัน) ที่พนมเปญ 
เพื่อไปภาวนาพร้อมกับแม่พระแห่งแม่น�้าโขง ที่วัด
แม่พระแห่งสนัตภิาพ และเสรมิด้วยกจิกรรมต่างๆ 
เช่น การชมคุกสมัยเขมรแดง และการซื้อของ 
ที่ระลึกที่ตลาดใหม่ ขอบคุณพี่น ้องคณะครู 
พระคุณเจ้าและพี่น้องสงฆ์ ที่มาแบ่งปันความเชื่อ 
และก�าลังใจให้กับพวกเรา ขอพระเป็นเจ้าอวยพร

และหากจะดูกิจกรรมธรรมทูตอ่ืนๆ ที่เรา
ก�าลังท�าอยู่ ต้องนับว่ามีงานมากมายที่ต้องท�า คือ 
งานรักษาความเชื่อโดยเน้นงานอภิบาลส�าหรับ 
คริสตชนเก่า และการประกาศพระวรสารเพื่อ
เตรียมตัวพวกเขาให้เป็นคริสตชนใหม่ แม้หนทาง
การเติบโตจนสามารถเพิ่งตนเองได้จะอีกไกล แต่
เรายังหวังและเชื่อม่ันในพระเยซูเจ้าที่ทรงกลับคืน
พระชนมชีพ ความหวังส�าหรับพระศาสนจักรเล็กๆ 
แห่งนี้ 

ส�าหรับซิสเตอร์ไทย (คณะพระหฤทัยฯ 
คลองเตย) ที่ท�างานในกรุงพนมเปญ ก็มีการปรับ
เปลี่ยน นิดหน่อยคือ ซิสเตอร์สุพัตรา โสภณ 
สมาชิกร่วมงานธรรมทูตไทยออกไปศึกษาเพิ่มเติม 
ที่ประเทศฟิลิปป ินส ์ โดยมีซิสเตอร ์จันทนา  
สิริจันทนากุล กลับมาจากปีฟื้นฟูเป็นอธิการบ้าน 
มีซิสเตอร์ลาวัลย์ แสนยากุล และซิสเตอร์นุจรา  
เที่ยงงามดี เป็นสมาชิกบ้าน

ความยินดีในการกลับคืนพระชนชีพของ
พระองค์อีกข่าวหนึ่งก็คือ ในวันที่ 27 มิถุนายน 
2015 คือ ในอีกสองสามเดือนข้างหน้านี้ มิสซัง
พนมเปญ จะได้พระสงฆ์บวชใหม่องค์หนึ่ง คือ 
บร.สุข ณา และอีกองค์หนึ่ง ก็จะกลับมาจากการ
ศึกษาที่ฝรั่งเศสคือ คุณพ่อซวน ฮองลี จะกลับมา
เริ่มงานอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2015 ที่ผ่านมา ผม
ได้รับโอกาสต้อนรับกลุ่มครูคาทอลิกในโรงเรียน
รฐับาล พร้อมกบัพระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี ได้มา 
แสวงบุญในพนมเปญ โดยมีคุณพ่อพงษ์ศักดิ์  
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บทควำมเตือนใจตนเอง
นายแพทย์คำานวณ อึ้งชูศักดิ	์

มอ เตอร ์ ไ ซค ์นั้ น ได ้ รั บการพัฒนา
โดยบริษัทต่างๆ ในอังกฤษ เยอรมัน และ
สหรฐัอเมริกา มกีารผลติเป็นยานพาหนะออกมา 
จ�าหน่ายตั้งแต่ช่วงปี 1900 ต้นๆ ตอนแรกๆ 
นั้นก็วิ่งอย่างช้าๆ ต่อมาก็มีแรงจูงใจการพัฒนา
ความเร็วให้สูงขึ้นเพื่อน�ามาแข่งและพนันขัน 
ต่อกัน เกิดเป็นการแข่งรถมอเตอร์ไซค์ตอนนั้น
ความเร็วจักรยานยนต์ในสนามแข่ง สามารถ 
วิ่งได้เร็วถึง 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ในปี 1914 คุณหมออีริค (Dr. Eric 
Gardner) ที่เมืองบลุ๊คแลนด์ (Brooklands) 
ในสหราชอาณาจักร เห็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์
คนหนึ่งเสียชีวิตเพราะจักรยานยนต์คว�่าและหัว
ฟาดพื้น เขาเลยเกิดความคิดชวนเพื่อนๆ มา
ประดิษฐ์หมวกที่ท�าจากหนังและมีนวมบุอยู่ข้าง
ในแม้จะไม่แข็งแรงนักแต่ก็ช่วยลดแรงกระแทก
เม่ือศีรษะฟาดพืน้ได้ เขาเอาไปเสนอให้กบัชมรม
คนขับมอเตอร์ไซค์ แต่ถกูแขวะว่าไม่เข้าท่า หมอ
อรีคิไม่ลดความพยายาม เขาเอาหมวกท่ีประดษิฐ์
ใหม่นี้จ�านวน 90 ใบ ไปให้ผู้จัดรายการแข่งรถ
มอเตอร์ไซค์รายหนึ่งทดลองใช้ ปรากฏว่าใน
ฤดูกาลนั้น ไม่มีนักแข่งเสียชีวิตเลย 

เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขึ้นมา 
ทางกองทัพของประเทศต่างๆ ก็มีความจ�าเป็น
ต้องใช้ทหารน�าสารเพื่อรีบส่งค�าสั่งจากกอง
บัญชาการในแนวหลังไปสู ่แนวหน้า ตอน
แรกก็ใช้ม้า แต่ก็ไม่เร็วพอ บริษัทยักษ์ใหญ่

ในวงการผลิตมอเตอร ์ไซค์อย ่างไทร ์อัมพ์ 
(Triumph) ของอังกฤษ และฮาร์เลย์เดวิดสัน 
(Harley Davidson) ของอเมรกิา กเ็ร่งพฒันา
มอเตอร์ไซค์ความเรว็สงู ส่งให้กองทพัใช้กนัปีละ
หลายหมืน่คนั มกีารประกาศรบัอาสาสมคัรคนท่ี
ขีม่อเตอร์ไซค์มาประจ�าหน่วยทหารน�าสาร ท�าให้
มอเตอร์ไซค์กลายมาเป็นยุทธปัจจัยที่ส�าคัญ 

เรื่องหมวกกันศีรษะกับทหารนั้นไม่ใช่
เรือ่งใหม่ ย้อนหลงัไปตัง้แต่ก่อนครสิตกาล ไม่ว่า 
จะเป็นกองทัพสุเมเรียน อัสซีเรีย กรีก โรมัน 
ฯลฯ ทหารจะสวมหมวกเพื่อป้องกันศีรษะของ
ตนเองจากกการโดนอาวธุของฝ่ายตรงข้าม สมยั
แรกๆ กใ็ช้หนงั ต่อมากเ็ป็นทองเหลอืง ทองแดง 
เหล็ก และวัสดุต่างๆ ที่ทนทานต่อการโดน 
คมหอก คมดาบ หรือธนูที่ร่อนลงมาจากอากาศ 
จนมาถึงยุคของกระสุน ปืนใหญ่และระเบิด 

ในวงการแพทย์ที่ท�างานในห้องฉุกเฉิน
จะมีค�าศัพท์ “อยู่ในสนามรบ” ใช้ในเหตุการณ์
ที่ต้องรับคนไข้บาดเจ็บจ�านวนมากๆ พร้อมๆ 
กัน ที่คุ้นเคยกันดีคือในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น
ปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ เพราะจะมีคนบาดเจ็บ
จากอุบัติทางถนนถูกหามส่งโรงพยาบาลไม่ขาด
ระยะ ร้อยละ 70 ของการบาดเจ็บเกี่ยวข้อง
กับมอเตอร์ไซค์ ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลจึง
กลายเป็น “โรงพยาบาลในสนามรบ” คนไข้ที่ 
เข้ามานัน้กจ็ะมาแบบเลอืดท่วมตัว แขนหัก ขาหัก  
อวัยวะในช่องท้องแตก ซึ่งหากมาถึงเร็วก็

หมวกกันกะโหลก
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สามารถช่วยชวีติให้รอดได้ แต่ถ้ามาด้วย หวัแบะ  
สมองไหล กะโหลกแตกร้าว ส่วนใหญ่แล้วก็
มักจะเสียชีวิตมากกว่าครึ่ง รายที่โชคดีผ่าตัดได้
ทันก็อาจจะหาย แต่ไม่หายครบสามสิบสอง จะ
มีความพิการหลงเหลืออยู่ ท้องถนนแม้จะไม่ใช่
สนามรบเหมอืนในหนงั แต่เป็นจดุทีม่คีวามเสีย่ง
สูงและมีคนตายมากกว่าในสนามรบ คนมักจะ
มองข้ามเรื่องนี้กันได้ง่ายๆ 

ตอนผมเป็นเด็กอายุได้เจ็ดขวบประมาณ
ปี 1962 มีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ชื่อ ลอเรนซ์
แห่งอาระเบีย (Lawrence of Arabia) เข้า
ฉายโกยเงินไปทั่วโลก ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง 
ออสการ์ไปถึงเจ็ดตัว รวมถึงรางวัลภาพยนตร์
ยอดเยีย่ม โดยมดีาราหนุม่ในสมยันัน้ชือ่ปเีตอร์  
โอทลู (Peter O’toole) รบับทเป็นพนัโทลอเรนซ์ 
แห่งกองทัพบกอังกฤษ ซึ่งมีตัวตนจริงๆ 

ลอเรนซ์เป็นนักโบราณคดีหนุ่ม ท�าการ
ศึกษาวิจัยในตะวันออกกลาง จนเชี่ยวชาญเรื่อง
ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมและเข้าใจอุปนิสัยของ
ชนเผ่าต่างๆ ในทะเลทรายเป็นอย่างดี เมื่อเกิด
สงครามโลกครัง้ทีห่นึง่ ลอเรนซ์ได้รบัการคดัเลอืก 
ให้เป็นทหารมีหน้าที่เป็นหน่วยจารกรรม ช่วย
หาข่าวและสนับสนุนให้ขนเผ่าต่างๆ ลุกฮือขึ้น
ต่อต้านกองทัพตุรกีของจักรวรรดิออตโตมาน  
ด้วยความรอบรู้และความสามารถในการเข้าหา
ผู้น�าเผ่าพื้นเมืองมาเข้าพวก ในที่สุดก็เอาชนะ
กองทพัตรุกไีด้ส�าเรจ็ หลงัสงครามจงึเกดิรฐัใหม่ ๆ  
ในตะวันออกกลางขึ้นมา พันโทลอเรนซ์ก็
กลายเป็นวีรบุรุษได้เหรียญกล้าหาญมาประดับ
มากมายแต่อนิจจังวัฏสังขารา

หลงัสงคราม วนัหนึง่ในเดอืนพฤษภาคม 
ปี 1935 เม่ืออายไุด้ 46 ปีลอเรนซ์ขีร่ถมอเตอร์ไซค์
คันโปรดมาตามทางในหมู่บ้านชนบทและไม่ได้

สวมหมวกกันน็อคคงเพราะไม่ได้คิดว่าถนนนั้น
เป็นสมรภูมิแห่งความตาย แต่แล้วก็เกิดเสี่ยว
วนิาทีมจัจุราช เขาต้องหักหลบเดก็สองคนท่ีก�าลงั
ขีจั่กรยานยนต์ธรรมดา รถของเขาสยีหลกัลงข้าง
ทางและตวัเขาถกูเหวีย่งข้ามแนวกนัข้างถนน หวั
โขกพื้นอย่างแรง หมดสติโคมาไปหกวันหกคืน 
และเสยีชวีติในทีส่ดุจากการบาดเจบ็ทีส่มองอย่าง
รุนแรง เกินความสามารถของแพทย์ที่จะช่วย
รักษาต่อชีวิตให้ นับเป็นการสูญเสียวีรบุรุษของ
ประเทศอย่างที่ไม่ควรเป็น 

คณุหมอฮวิจ์ (Hugh Cairns ) หนึง่ใน
ศลัยแพทย์ทีช่่วยรกัษาลอเรนซ์รูส้กึเศร้าสลดกบั
เหตุการณ์นี้ และเกิดฉันทะท่ีจะป้องกันไม่ให้มี
การสญูเสยีชวีติแบบลอเรนซ์อกี เขาท�าการศกึษา
เปรยีบเทียบการบาดเจ็บในทหารท่ีขีม่อเตอร์ไซค์
และพบว่ากลุม่ทีส่วมหมวกเหลก็จะมกีารบาดเจบ็
ทีศ่รีษะและรนุแรงถงึตายน้อยกว่ากลุม่ทีไ่ม่สวม
หมวกเหล็กอย่างชัดเจน จึงเริ่มรณรงค์ให้มีการ
ออกกฎหมายบังคบัการสวมหมวกกนันอ็คทัง้ใน
ทหารและในพลเรือนตามหลัก “กันไว้ดีกว่าแก้” 
แต่ก็ยังต้องใช้เวลาอีก 32 ปีกว่าอังกฤษจะเริ่ม
ออกกฎหมายบังคับใช้ทั่วประเทศ

เมืองไทยเราเป็นแหล่งผลิตมอเตอร์ไซค์
รายใหญ่ของโลก ผลิตไปขายประเทศต่างๆ 
และใช้เองในประเทศ มมีอเตอร์ไซค์จดทะเบยีน
ใช้ในไทยประมาณ 12 ล้านคัน แต่ยังมีที่ใช ้
แบบไม่ได ้จดทะเบียนอีกเกือบสิบล ้านคัน 
มอเตอร์ไซค์จึงเป็นยานพาหนะหลักส�าหรับใช้
เดนิทางในหมูบ้่านชนบทจนถงึคนในเมอืง การขบั 
มอเตอร์ไซค์ในบ้านเรานั้นติดอันดับโลกในเรื่อง
ความเร็ว ฉวัดเฉวียน วิ่งย้อนศร ฝ่าไฟแดง 
เมาแล้วก็ยังฝืนขับ และท่ีน่าตกใจคืออัตราการ
สวมหมวกกันน็อคในประเทศไทยอยู่ในระดับที่
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ต�่ามากๆ เพียงร้อยละ 30 จึงไม่น่าแปลกใจที่
แต่ละปีมีคนเสียชีวิตจากมอเตอร์ไซค์ประมาณ 
15,000 คน และส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยเรียน 
วัยรุ่นระหว่าง 14 ถึง 24 ปี

หากใครท�าให้คนไทยสวมหมวกกันน็อค
ทุกคนได้ การตายจะลดลงทนัทหีนึง่ในสามหรอื 
5,000 คน บ้านเมืองอื่นนั้นพอออกกฎหมายมา 
ทุกคนก็ปฏิบัติตามแต ่บ ้ านเรานั้นขอโทษ  
คนละเร่ือง ผมเองกต้็องใช้บริการของมอเตอร์ไซค์ 
เป็นครั้งคราว เช่น รถติดมาก หารถแท็กซี่ไม่ได้  
พอเรียกคิวมอเตอร์ไซค์รับจ้างมา และขอหมวก
พีแ่กกจ็ะบอกว่า “ไม่ต้องหรอก ต�ารวจเขาไม่จบั” 
ผมจะรบีตอบไปเลยว่า ผมไม่กลวัต�ารวจจบั ผม
กลวัหวักระแทกพืน้ตาย คนขับจะยิม้และบอกว่า
ไม่มี ผมกจ็ะยิม้ตอบและบอกว่า ถ้าอย่างนัน้ผม
ขอยืมของพี่สวมแล้วกัน และผมยินดียอมสวม
หมวกเหม็นๆ แต่เดินกลับเข้าบ้านด้วยตัวเองดี
กว่าไม่ใส่หมวกแต่มีคนหามไปส่งโรงพยาบาล
แบบไม่รู้ตัว

ตอนเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเมื่อ  
40 ปีก่อน พวกเรามีกิจกรรมของคาทอลิก และ 
คณุพ่อมเีกล กาไรซาบาล และคณุพ่อกี ้(ลาส์เชนสก้ี)  
จากบ้านเซเวยีร์มกัจะไปร่วมกจิกรรมกบัพวกเรา  
นักบวชคณะเยสุอิตคงจะฐานะไม่ค ่อยดีจึง
ไม่มีรถส่วนตัวขับ แต่ละคนเห็นขี่แต่มอเตอร์
ไซค์เก่าๆ แต่ที่เท่ห์เป็นบ้าคือ เวลาคุณพ่อเขา 
ขีม่อเตอร์ไซค์ ทัง้สองคนอยูใ่นชดุเสือ้ขาว (ยบัๆ 
หน่อยๆ) ใส่หมวกกันน็อคและใส่แว่นตาด�า  
ดูแล้วเหมือนพระเอกหนัง อยากเอาอย่างจัง

ลองนึกภาพดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากผู้น�า
คาทอลิกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพระสังฆราช  
พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง ผู้น�าชุมชนคาทอลิก 
เจ้าของธุรกิจการค้าที่เป็นคาทอลิกช่วยกันเป็น

ตัวอย่าง เชียร์แกมบังคับให้มีการสวมหมวก
กันน็อคในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็น
โรงเรียน โรงพยาบาล เขตวัด หรือเขตชุมชน 
พอเข้าเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ฉลองวัด เสก
ป่าช้า ฯลฯ ก็เตือนกันให้หนักขึ้นอย่างน้อย
คาทอลิกจ�านวนหนึ่งจะรอดตายและไม่บาดเจ็บ
จากมอเตอร์ไซค์เมื่อมีการเริ่มเดี๋ยวก็จะเกิดการ
สร้างกระแสไปยังชุมชนอื่นๆ

หากพระเยซูเจ้า แม่พระ นักบุญโยเซฟ 
มาเกิดเป็นคนไทย ในหมู่บ้านชนบท สิ่งที่เราน่า
จะคาดเดาได้คือ นักบุญโยเซฟคงไม่มีปัญญา
ผ่อนรถเก๋ง หรือถอยรถกระบะมาขับ อย่างเก่ง 
ก็ผ่อนมอเตอร์ไซค์มาใช้เวลานักบุญโยเซฟออก
ไปหาซ้ือตะปูหรืออุปกรณ์ช่างไม้ในอ�าเภอก็คง
ขี่มอเตอร์ไซค์ไป ตอนเช้าๆ ก็คงให้แม่พระ 
ซ้อนท้ายไปตลาดซ้ือผักซ้ือปลามาท�าอาหาร  
กนิข้าวเช้าเสรจ็ต้องส่งพระเยซไูปโรงเรยีนอนบุาล
ก็จับพระองค์นั่งมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกัน เวลา 
แม่พระจะไปเยีย่มญาตต่ิางหมูบ้่าน กช็วนกนัขบั
มอเตอร์ไซค์ไปเหมือนกันอีก ฯลฯ

พวกเราลองเดาซิครับว่านักบุญโยเซฟ  
แม่พระ จะสวมหมวกกันน็อคหรือไม่ และจะหา
หมวกมาสวมให้พระกุมารหรือไม่ ค�าตอบน่าจะ
ชัดเจนครับว่า ชัวร์

เวลาพระเยซูโตขึ้น พระองค์ต้องออกไป
เทศน์สอนตามป่า ตามเขา ตามหมู่บ้านไกลๆ 
ไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วย ไปร่วมงานแต่ง งานศพ 
งานบุญ ตามบ้านตา่งๆ ฯลฯ พระองค์ก็อาจตอ้ง
ขี่มอเตอร์ไซค์เอง หรือซ้อนท้ายสาวก ถามว่า 
พระองค์และสาวกจะสวมหมวกกันน็อคหรือไม่ 
ค�าตอบน่าจะชัดเจนครับว่า แน่นอน

ถ้าพระองค์ท�าแล้วเราจะไม่ท�าตามหรือ
ครับ 
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สื่อศึกษำ
	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สภาการศึกษาคาทอลิกฯ

ทศวรรษแห่งการบันทึกภาพความประทบัใจ 
รอบตัวอย่างง่ายดาย แค่มีโทรศัพท์มือถือเพียง
เครื่องเดียว ก็สามารถ “ถ่าย” แล้ว “แชร์” เรียก
ความสนใจเเละเป็นกระเเสสังคมอย่างรวดเร็ว

ยคุสมยันีจ้งึเกดิมนษุย์สายพนัธุใ์หม่ท่ีถกู
ชาวโซเชียลขนานนามว่า “มนุษย์กล้อง”

ผลงานของมนุษย์กล้องหลายครั้งเป็น 
การสะท้อนปัญหาและน�าไปสู ่การแก้ไข แต่
ก็มีอีกหลายกรณีที่มาจากการบิดเบือนเพื่อ 
เรียกร้องความสนใจจากโลกออนไลน์ หรืออาจ
เกิดจากความรู้ไม่จริง ท�าให้บุคคลในภาพเกิด
ความเสียหาย

น�าไปสู่การตั้งค�าถามถึงความเหมาะสม
และสิทธิส่วนบุคคล โดยเฉพาะบุคลลในภาพ
ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ หรือ “ถูกประจาน” เพราะ
ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนหลายครั้งไม่ได้มาจาก
ความเต็มใจของบุคคลที่อยู่ในภาพ

เปิดเวบ็ไซต์พนัทปิ (pantip.com) ผูใ้ห้ 
บริการเว็บบอร์ดชื่อดัง พบกระทู้ “ถึงมนุษย์
กล้องที่ชอบไปถ่ายรูปตามร้านอาหาร ผมขอ
ให้คิดเยอะๆ หน่อยได้ไหมครับ” โดยสมาชิก
หมายเลข 1853853 เป็นอีกกรณีหนึ่งที่สะท้อน
ปัญหานี้ได้อย่างชัดเจน

เนื้อหาของกระทู้พูดถึงเหตุการณ์การไป
รับประทานอาหารแล้วมีคนยกกล้องขึ้นมาใน
มุมที่เขายืนอยู่

คิดก่อน	“ถำ่ย-แชร์”	ก่อนเป็น	
“มนุษย์กล้อง”	นักละเมิดสิทธิ

“ผมอยากเดินไปบอกแล้วขอกดดูภาพ
ว่าติดผมไปด้วยไหมแต่ด้วยความท่ีว่าผมเป็น
มนุษย์ธรรมดา ไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตผมคง
ไม่กล้าท�า แต่บางครัง้การเลง็กล้องไปยงักลุม่คน 
ท่ีคุณไม่รู ้ จักในร้านอาหารของมนุษย์กล้อง  
พวกคุณรู้ไหมว่ามันเป็นมารยาทที่เลวมาก”

น่าสนใจว่าความคิดเห็น ที่แสดงตอบ
กลับมา แม้ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับกระทู้นี้
และโยงไปถึงการถ่ายรูปคนอื่นในสถานที่อื่น
ต้องมีมารยาทและเคารพสิทธิส่วนบุคคลของ
คนอื่นก็ตามแต่ก็มีคนจ�านวนไม่น้อยที่มองเป็น
เรื่องปกติธรรมดาของยุคสมัย ใครก็ถ่ายภาพ
ได้ง่ายๆ ไม่เหมือนสมัยก่อน ฉะนั้นคนถูกถ่าย 
จึงต้องท�าใจ หากทนไม่ได้ก็ต้องเดินไปบอก
มนุษย์กล้องเอาเอง

อีกตัวอย่างท่ีน่าสนใจ กรณีของคู ่รัก 
ชาย-ชายท่ีนัง่กมุมอืกนับนรถไฟฟ้า คนหนึง่เป็น
ชายไทยผมสีบลอนด์ทอง ส่วนอีกคนเป็นหนุ่ม
ต่างชาติหน้าตาดีร่างสูงใหญ่

หลังรูปเผยแพร่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์
หนาหู บ้างชื่นชม บ้างอิจฉา กลายเป็นกระแส
โด่งดังในโลกออนไลน์พักใหญ่ ไม่นานจากนั้น 
“ม่อน” นพรุจ เคนดิ หนุ่มไทย วัย 29 ปี และ 
ฮอสตัน เคนดิ หนุ่มเยอรมัน วัย 27 ปี คู่รัก
ในภาพ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Naparuj 
Mond Kaendi ถึงผู้ที่เป็นต้นตอของภาพ 
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แอบถ่ายบนรถไฟฟ้าดงักล่าว ออกมาแสดงความ
ขอโทษ เพราะเป็นต้นเหตุที่ท�าให้ชีวิตวุ่นวาย

“จรงิๆ ตอนนีอ้ยากให้คนทีย่นืถ่ายรปูอยู่
ตรงประตูรถไฟฟ้าตอนนั้นออกมา... “ขอโทษ” 
มันเริม่ไปไกลมาก...ไปมากแล้ว คณุอาจจะก�าลงั
ดใีจว่ารูปภาพทีคุ่ณละเมิดสทิธคิวามเป็นส่วนตัว
ของคนอืน่ได้ถกูเผยแพร่มากมาย คณุอาจจะคดิ
ว่า ดีซะอีก ฉันท�าให้อินี่ดัง “...อินี่ไม่ดังค่ะ อินี่
ทุกข์ใจ แฟนอินี่ก็ทุกข์ใจ ครอบครัวทั้ง 2 ฝ่าย
ก็ทุกข์ใจ อยากบอกแค่นี้” 

ดร.ฉลองรฐั เฌอมาลย์ชลมารค รองคณบด ี
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิเคราะห์
สาเหตุของพฤติกรรมนี้ว่ามาจากการมีอุปกรณ์
อยู่ใกล้มือ และมีวิธีการเผยแพร่ออกไปง่าย 
ท�าให้เกิดการถ่ายและแชร์ที่แพร่หลายขึ้น ส่วน
คนที่เผยแพร่หรือได้ภาพมาจะมีความรู้สึกดีใจ
ที่ได้ภาพที่คนอื่นไม่มี แล้วเมื่อมีคนส่งต่อท�าให้ 
ได้รับการยอมรับหรือมีคนมาเห็นชอบ

“คนที่สนใจเพราะรู้สึกว่าการเสพเรื่อง
พวกนีท้�าให้เขามอี�านาจได้รูค้วามลบั ได้ตดัสนิคน  
และบางครั้งก็กลายเป็นธุรกิจด้วย สังเกตจาก
ภาพยนต์บางเรื่อง มีการสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับ 
ใช้กล้องถ่ายรูป หรือมีลักษณะการถ่ายแบบ 
แอบถ่าย แอบดู เพราะท�าให้ผู้ชมรู้สึกเหมือน
อยู่ในสถานการณ์จริง กลายเป็นธุรกิจต่อเนื่อง”

“ต้องระวังเรื่องสิทธิส่วนบุคคล ไม่ใช่ 
มีกล้องในมือแล้วจะถ่ายรูปใครก็ได้”

ดร.ฉลองรัฐเน้นย�้าและอธิบายต่อว่า  
ตามหลกันเิทศศาสตร์ การทีจ่ะถ่ายรปูใครกต้็อง
ขออนุญาตก่อน และการที่จะเผยแพร่จะต้อง
พจิารณาว่าภาพนัน้สร้างผลกระทบให้เขาเสยีหาย
หรือไม่ ส่วนคนที่ถูกละเมิดสิทธิในเชิงกฎหมาย

การแอบถ่ายโดยเจ้าตัวไม่อนุญาตยังไงก็เป็น
ความผิด โดยเฉพาะเมื่อเราจะน�าไปเผยแพร่ 
เพราะถ้าเป็นรูปที่เขาดูไม่ดีแล้วน�าไปเผยแพร่ 
ไม่ถูกต้องในเชิงจริยธรรมและเป็นการละเมิด
สิทธิส่วนบุคคล ท�าให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง จะมี 
ความผิดตามกฎหมาย สามารถเอาผิดฟ้องร้อง
ได้ว่าเป็นการสบประมาท ท�าให้เสือ่มเสยีชือ่เสยีง 
เสื่อมเกียรติ ท�าให้ไม่สบายใจ ท�ามาหากินไม่ได้

“ทุกวันนี้เรามีกฎหมายเยอะแยะ แต่ยัง
มีเหตุการณ์แบบนี้ซ�า้ไปซ�้ามา ซึ่งหลายครั้งคนที่ 
สร้างผลกระทบก็ไม่ได้รู ้เรื่องกฎหมายด้วยซ�้า 
เพราะการท่ีอปุกรณ์และเทคโนโลยมีนัอยูใ่กล้ตวั 
ท�าให้รู้สกึว่าท�าแบบนีม้นัง่าย แต่พอง่ายเลยไม่ได้ 
ไตร่ตรองว่าสร้างผลกระทบไหม ว่าถูกต้องไหม  
ท้ังท่ีเรื่องของการแอบถ่ายมีผลกระทบมาก 
นอกจากจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแล้ว คนที่ถูก
แอบถ่ายแล้วถูกน�ามาเผยแพร่ เขาอาจจะเสียใจ 
อับอาย ประกอบอาชีพไม่ได้ หรืออาจจะคิดสั้น
ฆ่าตัวตายได้” ดร.ฉลองรัฐกล่าว

เมือ่ถามว่ากฎหมายสามารถจดัการปัญหา
นี้ได ้หรือไม่? พล.ต.ต.พิสิษฐ์ตอบทันทีว ่า 
“กฎหมายอย่างเดียวไม่พอ” ต้องสร้างจิตส�านึก
ทางสงัคมควบคูไ่ปด้วย ส่วน พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์
ทีใ่ช้ในปัจจบุนั ยงัต้องแก้ไขอกีเยอะ เพราะฉบบันี้ 
ใช้มาตั้งแต่ปี 2550 ร่วม 10 ปีแล้ว

“สั งคมรอบข ้ างก็ เปลี่ยนแปลงแล ้ว 
เทคโนโลยีก็รุดหน้าไปเยอะ ต้องมีการแก้ไข
ปรบัปรงุใหท้นัสมยั หากไม่มกีารแก้ไขตัง้แตต่น้ 
วันข้างหน้าเราจะล�าบาก”

ที่มา นสพ.มติชนรายวัน โดย อรพรรณ 
จันทรวงศ์ไพศาล 
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท์

L 
late vocation  = กระแสเรียกในวัยผู้ใหญ่ (เพื่อเป็นพระสงฆ์หรือนักพรต)
Latin Church  = พระศาสนจักรจารีตละติน
latria (กรีก)   = การนมัสการพระจ้า 
Lauds (Morning Prayer)  = บทภาวนาท�าวัตรเช้า
lavabo (ละติน)  = 1) พิธีล้างมือในมิสซา 2) บทภาวนาในพิธีล้างมือ 
       3) อ่างล้างมือ
law   = กฎหมาย 
 canon law  = กฎหมายพระศาสนจักร
 civil law   = กฎหมายบ้านเมือง
 code of Canon Law  = ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร
 common law  = กฎหมายสามัญ
 diocesan law   = กฎหมายสังฆมณฑล
 divine law  = กฎหมายพระเจ้า
 ecclesiastical law   = กฎหมายพระศาสนจักร
 eternal law  = กฎหมายพระเจ้า
 human law  = กฎหมายมนุษย์
 natural law   = กฎธรรมชาติ
 penal law  = กฎหมายอาญา
laxism   = การถือกฎหมายตามความคิดที่ไม่เคร่งครัด
laying on of hands   = การปกมือ (เป็นเครื่องหมายโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์)
laziness   = ความเกียจคร้าน
leave of absence   = 1) การพกัจากปฏบิตัชิวีตินกัพรตในสถาบนัโดยได้รบัอนญุาต
     2) การลาพักจากงาน
leaven    = เชื้อแป้ง 
leavened bread   = ขนมปังจากแป้งใส่เชื้อ
lectern   = 1) แท่นอ่านพระคัมภีร์ 
      2) ฐานรองหนังสือพิธีกรรมบนพระแท่น
lectio divina (ละติน)  = การอ่านพระคัมภีร์แบบร�าพึงภาวนา 
lectionary   = หนังสือบทอ่านในมิสซา
lector   = ผู้อ่าน (พระคัมภีร์)
legacy    = มรดกตกทอด
legalism    = กฎหมายนิยม
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ท่วงท�ำนองแห่งรัก
ผงศิลา	

ชวนร�ำพึง

พระเยซเูจ้าทรงสอนเราว่า “จงระวงั อย่าปฏบิตัศิาสนกจิของ
ท่านต่อหน้ามนุษย์เพื่ออวดคนอื่น มิฉะนั้น ท่านจะไม่ได้รับ
บำาเหนจ็จากพระบดิาของท่านผูส้ถติในสวรรค์... เมือ่ให้ทาน 
อย่าให้มอืซ้ายของท่านรูว่้ามอืขวากำาลงัทำาสิง่ใดเพือ่ทานของ
ท่านจะได้เป็นทานที่ไม่เปิดเผย แล้วพระบิดาของท่านผู้ทรง
หยั่งรู้ทุกสิ่งจะประทานบำาเหน็จให้ท่าน” (เทียบ มธ 6:1-4)

รัศมี
ทีห้่างสรรพสินค้าแห่งหนึง่มร้ีานพเิศษทีข่ายรศัมี 

(คือ วงกลมที่รอบล้อมศีรษะของรูปภาพ หรือรูปปั้น
พระเยซูเจ้า แม่พระ และนกับญุ-ผูแ้ปลและเรยีบเรยีง) 
หลังจากมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพียงเล็กน้อย ดู
เหมอืนว่ามผู้ีคนมากมายให้ความสนใจในร้านนี ้และที่
โต๊ะประชาสัมพันธ์มีทูตสวรรค์คอยให้บริการอยู่

“ท่านครบั ผมอยากได้รศัมขีนาดเบอร์ 12 ท�าจาก 
ทองสัมฤทธิ ์และมพีลอยเมด็เลก็น่ารักประดบัอยูร่อบ ๆ   
ด้วยครับ” เด็กหนุ่มบอกกับทูตสวรรค์

“ได้เลย รัศมีที่คุณสั่งมีราคา 15 ดอลลาร์”  
ทูตสวรรค์ตอบ ชายหนุ่มช�าระเงิน และรอคอยรัศมี 
ที่เขาสั่งอย่างจดจ่อ เมื่อทูตสวรรค์ท�ารัศมีเสร็จแล้ว 
ชายหนุ่มเดินเข้ามารับรัศมีของตน ลูกค้าคนอื่น ๆ 
ต่างรู้สึกชื่นชมในความสวยงามของรัศมีทองสัมฤทธิ์
อันนั้น มันช่างดูดีจริง ๆ

“ท่านคะ ท่านคะ รัศมขีองดฉินัขอขนาดเบอร์ 18 
ท�าจากเงินบริสุทธิ์ มีทับทิมประดับรอบรัศมี” ผู้หญิง 
คนหนึ่งพูดโพล่งออกมา

“รอสักครู่นะ คุณผู้หญิง” ทูตสวรรค์กล่าวตอบ 
หลังจากนั้นสักพัก ทูตสวรรค์เดินกลับมาพร้อมกับ
รศัมเีงนิทีส่วยงามประดบัด้วยทบัทมิ มนัดงูดงามมาก 
ทีเดียว 

“ว้าว” หญิงคนน้ันและลูกค้าต่างอุทานโดย 
พร้อมเพรยีงกัน หญงิคนน้ันจ่ายเงินเพยีง 10 ดอลลาร์
เป็นราคาของรัศมีแสนสวยของเธอ

“ท่านค่ะ” หญิงชรากล่าวแทรกขึ้นบ้าง “ของฉัน
ขอรศัมขีนาดเบอร์ 30 ท�าจากทองค�า 
และขอให้มีเพชรประดับให้มาก ๆ 
แล้วให้ดูสวยด้วยนะคะ”

“รอสกัครูน่ะคณุนาย” ทตูสวรรค์ 
ตอบ หลังจากนั้นสักพักทูตสวรรค์
จึงน�ารัศมีทองที่สุดแสนจะงดงาม 
ทุกคนในร้านที่เห็นต่างก็ยอมรับว่า 
รัศมีอันน้ีเป็นรัศมีท่ีสวยท่ีสุดเท่าท่ี
พวกเขาเคยเห็นมา

“รศัมอีนันีร้าคาเพยีง 5 ดอลลาร์ 
ครับ คุณนาย” ทูตสวรรค์กล่าว ใน

ขณะทีห่ญงิชรารบีจ่ายเงนิอย่างรวดเรว็ด้วยความพอใจ
ที่สุดมีเด็กหนุ ่มคนหนึ่งท่าทางสุภาพเดินฝ่า 

ฝงูชนเข้ามาหาทตูสวรรค์ และเช่นเคยเขาสัง่ทตูสวรรค์
ให้ท�ารัศมีพิเศษส�าหรับเขาอันหนึ่ง มันเป็นรัศมีท่ีไม ่
สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตาของมนุษย์ และเช่น
เคยทูตสวรรค์รีบไปท�ารัศมีที่ชายหนุ่มสั่งอย่างรวดเร็ว 
ขณะท่ีทูตสวรรค์เดินกลับมา ทุกคนพยายามมองว่า 
รัศมีที่ชายหนุ ่มคนนั้นสั่งจะมีลักษณะเป็นอย่างไร  
ชายหนุ่มรับรัศมีมาจากทูตสวรรค์ และบรรจงสวมมัน
ลงบนศรีษะของเขา แต่น่าแปลกไม่มใีครเหน็รศัมอีนันี้ 
นอกจากชายหนุ่มและทูตสวรรค์

“พ่อหนุม่ รศัมีของคุณมีราคา 100,000 ดอลลาร์” 
ทูตสวรรค์บอกกับชายหนุ่ม 

“ตั้ง 100,000 ดอลลาร์เชียวหรือ มันต้องมีอะไร
ผิดพลาดแน่” ทุกคนต่างตะโกนด้วยความแปลกใจ 
“ใช่แล้ว” ผู้สั่งท�ารัศมี 3 คนแรกกล่าวย�้า “จะเป็น
ไปได้อย่างไรที่รัศมีที่ไม่มีตัวตนอันนี้จะมีราคาแพงถึง 
100,000 ดอลลาร์ มันไม่เห็นจะมีอะไรเลย มันน่าจะ
เป็นรศัมทีีถ่กูทีส่ดุ ส่วนรศัมทีีท่�าจากทองค�าทัง้สวยทัง้
สง่างาม มนัน่าจะมรีาคาแพงทีส่ดุ พวกเราว่าจรงิไหม?”

“คุณสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทั้ งหลาย”  
ทูตสวรรค์ที่ท�าหน้าที่ เป็นประชาสัมพันธ์ประกาศ
ด้วยน�้าเสียงอันทรงอ�านาจ “ชายหนุ่มคนนี้เป็นผู้สั่ง
รัศมีของแท้และเป็นแบบที่ถูกต้อง รัศมีที่ไม่มีใคร 
มองเห็น เพราะว่ายิ่งรัศมีไม่สามารถมองเห็นได้ 
ด้วยตาของมนุษย์ ราคาของมันก็จะยิ่งแพงขึ้น” 
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กวำ่จะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

นักบุญฟิลิป ลูกศิษย์ของนักบุญยอห์น 
บัปติสต์ ได้เป็นคนหนึ่งในพวกอัครธรรมทูต 
รุ่นแรกๆ ของพระเยซูเจ้า (ยน 1:43) ท่านเกิดที่ 
เมืองเบธไซดา และเช่นเดียวกับอัครสาวกองค์
อื่นๆ ที่มาติดตามพระเยซูเจ้าในขณะนั้น ต้อง
สังกัดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาก่อน ท่านคงสังกัด
กับกลุ ่มที่พูดภาษากรีก ทั้งนี้เราสามารถตั้ง 
ข้อสมมุติฐานจากชื่อภาษากรีกของท่านและจาก
การที่ท่านมีความสัมพันธ์กับคนต่างศาสนา 

ในพระวรสารของนกับญุยอห์น ได้พดูถงึ 
ท่าน 3 ครั้ง ด้วยกันคือ ตอนที่ท่านต้องการ
เห็นว่าค�าท�านายต่างๆ ในพระธรรมเก่าได้ส�าเร็จ
เป็นไปในองค์พระคริสตเจ้า (ยน 1:45) และ
ตอนทวีขนมปัง คอืท่านได้ช่วยให้เราได้เข้าใจถงึ
อัศจรรย์ของการทวีขนมปัง โดยอาศัยแสงสว่าง
ในการเดินทางออกจากประเทศอียิปต์ ของพวก
อิสราเอล (กดว 11:21-23) และที่สุด คือตอนที่ 
ท่านได้แสดงความประสงค์ที่จะให้ “พระเยซูเจ้า
แสดงพระบดิาให้ท่านด”ู ซึง่ท�าให้เราคดิถงึโมเสส
ที่วิงวอนองค์พระผู้เป็นเจ้า (พระยาห์เวห์) “ให้
พระองค์แสดงพระเกียรติมงคลให้พวกเราได้
เห็น” (อพย 33:18) ทั้ง 3 ตอนนี้แสดงให้เรา
เห็นว่า เหตุการณ์ของพระเยซูเจ้านั้นสัมพันธ์กับ
เหตุการณ์ในพระธรรมเก่าแต่ในวิธีการที่ต่างกัน 
...เราไม่แน่ใจนักว่าท่านท�าการแพร่ธรรมและที่

ท่านได้รับมงกุฎของการเป็นมรณสักขีว่าเป็น 
ที่ประเทศตุรกี เรื่องนี้เรายังต้องท�าการค้นคว้า 
หาหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันต่อไป

นักบุญยากอบ หรือ ยาโกเบ หรือ เจมส์ 
ซึ่งเรามักจะเรียกว่า “องค์เล็ก” เป็นคนหนึ่ง 
แต่ในบรรดาอคัรธรรมทตู 12 องค์ของพระเยซเูจ้า  
เป็นบุตรของอัลเฟอัส และตามธรรมประเพณี
ที่เราได้รับสืบทอดต่อกันมานั้นเป็นองค์เดียวกัน
กบัทีเ่รามกัจะบอกว่าเป็น “ญาตขิองพระเยซเูจ้า” 
และดเูหมอืนท่านเองท่ีเป็นเจ้าของ “จดหมายของ
นักบุญยากอบ” โดยใช้ชื่อผู้เขียนว่า “ผู้รับใช ้
ของพระเจ้าและของพระครสิตเยซ”ู ...ท่านได้เป็น
องค์พยานของพระผูไ้ด้ทรงกลบัคนืชพี และเป็น
ท่านเองท่ีนกับุบญเปโตร ได้มาบอกข่าวเรือ่งการ
หนีออกจากที่คุมขังมาได้ และเป็นท่านเองที่บุญ
เปาโล ซึ่งเพิ่งกลับใจ ได้มาท�าการติดต่อกับท่าน 
และท่ีสดุเป็นท่านเองท่ีได้มบีทบาทส�าคญัในการ
สังคายนาที่กรุงเยรูซาเล็ม (กจ 15:13-29)

ในปี ค.ศ.36-37 เมื่อบรรดาอัครสาวก
ได้แยกย้ายกันไปประกาศพระวรสารแล้ว ท่าน
ได้เป็นหัวหน้าของพระศาสนจักรมารดาท่ีกรุง
เยรูซาเล็ม ที่สุด เมื่อท่านอายุได้ 86 ปี ในปี 
ค.ศ.62 ท่านถูกเบียดเบียนและถูกจับโยนลงมา
จากหอคอยสูง ท่านได้เป็นมรณสักขีเพื่อถวาย
เกียรติแด่พระเยซูเจ้า 

นักบุญฟิลิป	และ
นักบุญยำกอบ
(Sts.	Philip	&	James)	

อัครสำวก	:	อัครธรรมทูต

ฉลอง	3	พฤษภำคม
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แบบฟอร์ม
สมัครสมาชิกใหม่	

สมัครสมำชิกใหม่	 ต่ออำยุสมำชิก

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

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

......................................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์....................................
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เป็นเช้าของวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งและอากาศ
ไม่ร้อนจนเกนิไป จงึเป็นช่วงเวลาทีเ่หมาะมากหากใคร
ต้องการเดินเล่นเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงโรม 
ผมเองก็นึกอยากท�าเช่นนั้นเพียงแต่ขณะนี้ผมก�าลัง 
น่ังทอดอารมณ์แบบสบาย ๆ มองสองข้างทางที่เป็น 
ทุ ่งหญ้าสีเขียวสดอยู ่บนรถเมล์สาย 218 ซึ่งน�า 
ผู้โดยสารออกห่างความเป็นเมืองหลวงของอิตาลีมา
เรือ่ย ๆ  ผ่านสสุานใต้ดนินกับญุคลัลสิโต มองเหน็กลุม่ 
อพาร์ตเม้นต์แถบชานเมอืงทีมี่ฉากหลงัลบิ ๆ  เป็นเนนิเขา 
และทุง่หญ้า น่ังข�าซสิเตอร์สองท่านทีก่ระโจนลงจากรถ
ไปถามทางเอากบัคนทีย่นืรออยูต่รงป้ายรถเมล์ข้างล่าง 
ก่อนจะรีบกระโดดกลับขึ้นมาบนรถอีกครั้งด้วยว่ายัง
ไม่ถึงจุดหมายของพวกเธอ ผมเดาอย่างมั่นใจว่าเรามี
เป้าหมายเดียวกัน..ที่สักการสถาน Divino Amore 

ไม่เกินสี่สิบนาทีจากสถานีแรกตรงบริเวณหน้า
มหาวหิารลาเตรนั รถเมล์สาย 218 น�านักแสวงบญุมาส่ง 
ทีป้่าย Divino Amore เดนิห่างออกมาประมาณยีส่บิ
ก้าวก็มาถึงบันไดทางขึ้นสักการสถานที่มีความส�าคัญ 
ทางประวติัศาสตร์ของกรงุโรมเป็นอย่างมาก ความเป็นมา 
ของสถานที่ตรงน้ีค่อนข้างยาว เอาเป็นว่าเริ่มแรกใน
ศตวรรษที ่13 บรเิวณทีเ่กดิอศัจรรย์เคยมีปราสาทของ
ครอบครวั Savelli-Orsini ซึง่ต่อมาปราสาทได้พังลง
มากลายเป็นสถานที่รกร้าง คงเหลือไว้เพียงส่วนของ
ก�าแพงปราสาทและหอของก�าแพงซึ่งมีภาพวาดหนึ่ง
ตดิไว้ เป็นภาพวาดของพระนางพรหมจารมีารย์ีประทบั
นั่งบนบังลังก์มีพระกุมารเยซูอยู่ในอ้อมแขน มีเทวดา
ถวายก�ายานอยู่ทั้งสองข้าง เหนือศีรษะของพระนาง
มีนกพิราบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระจิตเจ้า องค์พระ
จติเจ้าซึง่เป็นความรกัของพระเจ้า จงึเป็นทีม่าของภาพ 
“แม่พระแห่งความรักของพระเจ้า” หรือ Madonna 
del Divino Amore ภาพวาดนีไ้ด้รบัความเคารพจาก
คนเลีย้งแกะท้องถิน่มาตัง้แต่เริม่แรก อศัจรรย์ครัง้แรก 
เริม่ต้นขึน้ในฤดใูบไม้ผลขิองปี ค.ศ. 1740 นกัเดนิทาง 

ผู้หนึ่งหรืออาจเป็นนักแสวงบุญคนหนึ่งก�าลังเดินทาง
ไปกรงุโรม เมือ่เดนิทางผ่านมาถงึหอของก�าแพง ฝงูสนุขั 
ดุร้ายได้เข้ามาล้อมเขาไว้ นักเดินทางตกใจกลัวอย่าง 
มากกับภยันตรายที่ก�าลังเผชิญอยู ่นั้น และใน
วินาทีที่ตกอยู่ท่ามกลางความเป็นความตายนั่นเอง 
พลันสายตาของเขามองขึ้นไปเห็นภาพวาดศักดิ์สิทธ์ิ 
ภาพนั้น เขาตะโกนร้องขอให้พระมารดาพระเจ้าโปรด
ช่วยลูกด้วย ทันใดนั้น ฝูงสุนัขดุร้ายต่างสงบลง
และกระจัดกระจายออกไปยังพื้นที่ใกล้เคียงราวกับ
ปาฏหิาริย์ หลงัจากนัน้ การบอกเล่าเร่ืองราวปาฏหิาริย์นี้ 
ได้น�านักแสวงบุญมากมายเดินทางมาสวดภาวนาต่อ
ภาพวาดนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในวันที่ 5 กันยายน
ของปีเดยีวกนั ภาพวาดของพระนางมารีย์ได้ถกูน�าออก
และเคลือ่นย้ายจากหอก�าแพงไปยงัสถานทีท่ีเ่หมาะสม 
ในบรเิวณใกล้เคยีงซึง่มวีดัเลก็ ๆ  ทีม่อบถวายแด่แม่พระ 
แห่งมากอส (Santa Maria ad Magos) 5 ปีต่อมา 
ในวนัท่ี 19 เมษายน 1745 ภาพวาดถกูน�ากลับมายงัสถานที ่
เกิดอัศจรรย์ ซึ่งได้สร้างวัดหลังใหม่และจะได้รับ 
การเสกในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ.1750 โดยพระ
คาร์ดินัล Carlo Rezzonico ผู้ซึ่งต่อมาได้รับการ
เลือกให้เป็นพระสันตะปาปาผู้ทรงพระนามว่า สมเด็จ
พระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 13 โดยได้มีการมอบ
ถวายวัดนี้แด่ Divino Amore ภายใต้การอธิบาย
ว่า “สตรีผู้น้อมรับที่จะเป็นมารดาของพระผู้ไถ่นั้น  
เต็มเปี่ยมไปด้วยพระจิตเจ้า” นั่นคือ ความรักของ
พระเจ้า นับจากนั้นเป็นต้นมา นักแสวงบุญก็เพ่ิม
จ�านวนมากขึน้เร่ือย ๆ  จนถงึทกุวันนีแ้ละสกัการสถาน
แห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางของการจาริกแสวงบุญ

อัศจรรย์ของภาพวาด Divino Amore มิได้
สิน้สดุลงเพยีงแค่นัน้ ในระหว่างสงครามโลกครัง้ทีส่อง  
ในปี 1944 กองทัพนาซีวางก�าลังยึดกรุงโรมอย่าง
อุกอาจ ฝ่ายสัมพันธมิตรจ�าเป็นต้องขับไล่ทหารนาซี
ออกจากกรุงโรม โดยในวันที่ 22 มกราคม 1944 

Divino	Amore..	
มหัศจรรย์ควำมรักของพระเจ้ำ

มุมเล็กๆ	ของนักเดินทำง
คุณพ่อปิติศักดิ์  พงศ์จิรพันธุ์
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ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ยกพลขึ้นบกที่ Anzio ในวันที่ 
24 มกราคม 1944 ภาพวาด Divino Amore ได้
ถูกน�ามาที่กรุงโรม รูปแม่พระแห่ง Divino Amore 
ถูกแห่แหนไปตามถนนสายต่าง ๆ และตามวัดต่าง ๆ 
ทั่วกรุงโรม ในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน รูปแม่พระ
ได้ถูกน�าไปตั้งไว้ที่วัดนักบุญ Lorenzo in Lucina 
เพื่อให้มหาชนได้เคารพพระรูป สงครามยึดกรุงโรม
ได้เริ่มขึ้นในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 11 พฤษภาคม 
มีการยิงปืนใหญ่ถล่มเขตทหาร วันที่ 28 พฤษภาคม 
สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 เริ่มต้นอัฐมวารและ
นพวารแม่พระแห่ง Divino Amore ชาวโรมแห่แหน
กนัมาร่วมพิธจีนล้นวดันักบญุ Lorenzo in Lucina 
ที่สุดต้องย้ายมาประกอบพิธีที่วัดนักบุญ Ignazio 
และในวันที่ 4 มิถุนายน 1944 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย
ของอัฐมวารพระจิตเจ้า เวลา 18.00 น. มีการอ่าน 
ค�าบนบานของชาวโรมต่อแม่พระแห่ง Divino Amore 
โดยชาวโรมให้ค�ามัน่สญัญาจะปรบัปรงุพฤตกิรรมทาง
ศีลธรรม จะปฏิสังขรณ์สักการสถานและจัดตั้งกลุ่ม
งานเมตตาจิตขึ้น ณ สถานที่เกิดอัศจรรย์ครั้งแรก ใน
เวลาไล่เลีย่กนันัน้เอง ฝ่ายนาซไีด้รบัค�าสัง่ให้ถอนก�าลงั 
ออกจากกรุงโรม และฝ่ายสัมพันธมิตรก็เดินทางเข้าสู่
กรุงโรมในเวลา 19.45 น. โดยไม่มีการปะทะกันแต่
อย่างใด ในทีส่ดุ วนัที ่11 มถินุายน 1944 ณ วดันกับญุ  
Ignazio สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 ได้น�า
มหาชนชาวโรมสวดภาวนาเบือ้งหน้าพระรปูแม่พระแห่ง 
Divino Amore เพื่อขอบพระคุณพระแม่ที่ได้ทรง
ปกป้องกรงุโรมให้ปลอดภยั นบัแต่นัน้มา สกัการสถาน
แห่งน้ีถือเป็นสักการสถานแห่งกรุงโรมและของชาวเรา
ทุกคน (อ้างอิงข้อมูลของคุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์)

ผมใช้เวลาเกือบครึ่งวันในการเดินชมสถานที่
ต่าง ๆ ในบริเวณสักการสถานด้วยความส�านึกแรก
ถึงความรักของพระเจ้า สิ่งที่เห็นชัดรองลงมาจาก
ความเชื่อศรัทธาที่ทวีมากขึ้นก็คือความเปลี่ยนแปลง
ทางภูมิทัศน์ของสถานที่ในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ 
ผ่านมา จากทุ่งหญ้าบนเนินเขาที่แสนธรรมดาแบบ
ชนบทโรม ปัจจุบันถูกปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสักการ
สถานที่ทรงคุณค่าและควรค่าแก่การสรรเสริญความ
รกัความเมตตาของพระเจ้าต่อมนษุย์ทกุคนมใิช่เฉพาะ 

ชาวโรม ผมเห็นอุปกรณ์เครื่องใช้และสิ่งต่าง ๆ ที่มี
ผูค้นน�ามาแก้บนเยอะแยะมากมายเกนิกว่าจะประมาณ
ได้ นั่นคงพอจะบ่งบอกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์และ 
การเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วไป สิ่งที่ท�าให้แปลกใจก็
คือการได้เห็นอุปกรณ์แก้บนของคนไทย เช่น ตุ๊กตา
นางร�า พานธูปเทียนจ�าลอง ตุ๊กตาช้างไทย ฯลฯ 
วางปะปนกับของชนชาติต่าง ๆ ก่อนเดินทางกลับ
สู่ความเป็นเมือง ผมได้มีโอกาสลงไปเยี่ยมสักการ
สถานหลังใหม่ที่สวยงามในรูปแบบโมเดิร์นซึ่งในวันที่  
4 กรกฎาคม 1999 นกับญุยอห์น ปอล ที ่2 พระสนัตะปาปา 
ได้เสด็จมาเสกสักการสถานหลังนี้เพ่ือร้ือฟื้นค�ามั่น
สัญญาของชาวโรมที่ได้ท�าไว้เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 
1944 บรรยากาศในสักการสถานหลังเดิมเบื้องหน้า
พระรูปแม่พระแห่ง Divino Amore อบอวลไปด้วย
แรงศรัทธา ความศักดิ์สิทธ์ิและความส�านึกถึงความ
ต�่าต้อยเบื้องหน้าความรักของพระเจ้า แต่บรรยากาศ
ในสักการสถานหลังใหม ่กลับแตกต ่างออกไป  
กระจกสีขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกชวนอัศจรรย์ใจ 
ยามแสงอาทิตย์สาดผ่านเข้ามา สีสันต่าง ๆ  นั้นถูกให้
ความหมายถงึการเป็นหนึง่เดยีวกบัสิง่สร้างของพระเจ้า 
“สีแดงของดวงอาทิตย์ สีฟ้าของท้องฟ้าและทะเล 
ชวนกันเปล่งเสียงร้องขับขานด้วยความชื่นบานถึง 
การสร้างและความเป็นหนึ่งเดียวกับมวลพฤกษา 
พื้นหญ้าเขียวขจี และเนินเขาน้อยใหญ่ซึ่งเป็นความ
มหัศจรรย์แห่งชนบทของโรม นอกจากนี้ ทุกสายตา
ถูกดึงดูดเข้าสู ่พระแท่นเบื้องหน้าซึ่งถูกถ่ายทอด 
ความหมายของการรับเอากายแห่งพระวจนาตถ์ผ่าน
ทางพระมารดา บังเกิดความเป็นหนึ่งเดียวระหว่าง
พระเจ้าและมวลมนุษยชาติ เชื่อมโยงสวรรค์และ 
แผ่นดินเข้าด้วยกัน” (Domenico del Rio) ใน
โอกาสนี้ ผมขอพรหลายอย่างทั้งส�าหรับตนเองและ 
คนอื่น ๆ ขอบคุณความรักของพระเจ้าที่น�าผมมา
ยืนอยู่ตรงนี้ ซึ่งผมหมายถึงทั้งหมดของชีวิต หากเรา 
หันกลับไปมองชีวิตที่ผ่านมา สิ่งที่เราต้องท�าอย่าง
สม�่าเสมอก็คือ...ขอบคุณความรักของพระองค์ เพราะ
ชีวิตของเราล้วนเป็นมหัศจรรย์แห่งความรักของ
พระเจ้าอย่างแท้จริง 
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ผ่ำนมำ	55	ปี	พอจะมีเรื่องเล่ำสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

ภาพที่เห็นในโทรทัศน์ท�าให้ผู ้ชมอย่าง
ดิฉันและเชื่อว่าอีกหลายคนต้องปาดน�้าตาเช่น
เดียวกับพิธีกรรายการทั้งสองท่านที่กลั้นน�้าตา
ไม่อยู่ มันเป็นความรู้สึกที่เห็นใจ สงสาร และ
อยากให้เป็นเพียงฝันร้ายของครอบครัวเล็กๆ 
ครอบครัวนี้ 

คุณเอ และ คุณหนึ่ง มีลูกชายวัย 6 ขวบ 
และลูกสาววัย 3 ขวบ ...ดูแล้วครอบครัวนี้น่า
จะมคีวามสขุทีอ่ยูก่นัพร้อมหน้าพร้อมตา แต่แล้ว
โชคชะตาชีวิตก็เล่นตลกกับครอบครัวนี้ เมื่ออยู่
มาวันหนึ่ง ผู้เป็นพ่อและแม่จะไปรับลูกชายชื่อ 
น้องว ีทีโ่รงเรยีนและพาไปเรยีนตแีบดมนิตนั ซึง่
ก็เป็นภารกิจที่ท�าเป็นประจ�าเหมือนทุกวัน

น้องวีร้องบอกพ่อว่า หิวข้าว ผู้เป็นพ่อก็
รบีพาลกูกลบับ้านเพือ่จะไปกนิข้าวพร้อมกนั และ
ด้วยความหิว บวกกับความเร่งรีบ น้องวีกลืน 
ลูกชิ้นติดคอ เด็กน้อยเอามือกุมคอร้องไม่ออก 
พ่อและแม่ต่างช่วยกันทุกวิถีทางที่จะดันลูกชิ้น
ให้หลุดออก แต่ยิ่งท�าก็ยิ่งติด เขาจึงรีบพาน้องวี 
ส่งโรงพยาบาลทันที

เม่ือถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็ช่วยเต็มที่ 
แต่กไ็ม่ส�าเร็จ จงึต้องตดัสนิใจท�าการผ่าตดัใหญ่ 
เพราะลูกชิ้นไปติดอยู่ที่หลอดลม เด็กน้อยขาด
ออกซิเจนนานเกินกว่า 4 นาที จึงท�าให้น้องวี
กลายเป็น ‘เจ้าชายนิทรา’...

คณุเอและคุณหนึง่ เศร้าโศก เสยีใจ ร้องไห้
จนแทบขาดใจ ...หมดแล้วความหวงัทีจ่ะเหน็ลกู
เติบโตสมบูรณ์เหมือนเด็กคนอื่นๆ มันเป็นไป
ไม่ได้อีกแล้ว คงต้องรอให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้น 

เท่านั้น แต่ผู้เป็นพ่อและแม่ก็ได้ท้อแท้ใจหรือ
ยอมแพ้กับเหตุการณ์ครั้งนี้

เขาทัง้คูป่รกึษากนัว่า ใครจะไปท�างาน ใคร
จะเป็นคนดูแลปรนนิบัติลูกชายอยู่ที่บ้าน เพราะ
ฐานะและสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวนี ้
กไ็ม่สูจ้ะดเีท่าไหร่นกั การท่ีจะจ้างพีเ่ลีย้งมาดแูล
ลูกก็คงไม่ไหว สุดท้ายผู้เป็นพ่อขอเฝ้าดูแลเอง 
เพราะการดแูลผูป่้วยทีช่่วยเหลอืตวัเองไม่ได้เป็น
งานหนัก ต้องดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และการ
ดูแลคนป่วยกรณีนี้เหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจ

จากภาพที่เห็นคือตั้งแต่เช้ามืดผู้เป็นพ่อ
ต้องท�าความสะอาดน้องวี ส่วนผู้เป็นแม่ก่อนจะ
ออกจากบ้านไปท�างานกต้็องเตรยีมปรงุอาหารไว้
ให้ลูก ต้องท�าอาหารให้ครบ 5 หมู่ แล้วปั่นให้
เหลว เพื่อสะดวกในการเทใส่หลอดแก้วแล้วให้
อาหารผ่านทางสายยาง ต้องท�าตามค�าแนะน�าที่
หมอสัง่ ท�าอย่างด ีและต้องสะอาด อปุกรณ์ทีใ่ช้ 
ในการให้อาหารก็ต้องสะอาดด้วย 

เวลาผ่านไปเกือบ 2 ปีแล้วที่ชีวิตของพ่อ
และแม่ต้องวุ่นวายกับการดูแลลูกชายที่นอนอยู่
บนเตียง และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้เป็นพ่อ
ใส่ใจและมีความหวังให้ลูกมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายได้บ้างนิดหน่อยก็ยังดี พ่อต้องป้อน
อาหารเหลวผ่านทางสายยาง 3 เวลา ต้องคอย
ช่วยพลิกตัวทุกๆ 2 ชั่วโมงเพื่อไม่ให้เกิดแผล 
กดทับ พ่อกลัวว่าลูกนอนท่าเดียวนานๆ จะ
เมือ่ยเนือ้เมือ่ยตวักจ็ะคอยนวดให้ นวดตวั นวด
ฝ่ามือ - ฝ่าเท้า ท�าตลอดเหมือนตัวพ่อเองเป็น
เครื่องจักร

ท�ำเพรำะรัก
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น้องวรัีบรู้ความรู้สกึและการสมัผสัได้ แต่
พูดและสื่อสารกับพ่อไม่ได้ แต่เมื่อปวดตามเนื้อ
ตามตัวก็จะโวยวาย ร้องอาละวาด พ่อต้องมี
น�้าอดน�้าทน ใจต้องเย็น ใจต้องนิ่ง และคอย
ปลอบลูกชาย

พ่อและแม่ ไม่ได้ท�าอย่างนี้แค่ 1 วัน
เท่านั้น แต่เขาต้องท�าอย่างนี้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด 
ผู้เป็นพ่อเหนื่อยมากๆ เขาเคยท�างานนอกบ้าน
ซึ่งสบายกว่านี้ แต่ตอนนี้ต้องอยู่บ้านตลอดเพื่อ
ดูแลลูกชายที่ป่วยอยู่บนเตียง แต่พ่อคนดีคนนี้ 
ยอมท�าทุกอย่างได้เพื่อลูก และเขาบอกว่าที่
สามารถท�าได้อย่างนี้เพราะ “ท�าด้วยความรัก
เพียงอย่างเดียว” 

พ่อยอมเสยีสละความสขุ ความสบายของ
ตนเอง และยอมท�าอย่างนี้เพราะความรักที่มีต่อ
ภรรยาและลูกๆ เขายอมรับว่า ช่วงแรกๆ ก็
เครียด บางครั้งถึงขนาดร้องไห้ บางครั้งก็ต้อง 
ฝืนยิ้ม ยิ้มสู้ และจะท้อไม่ได้ เพื่อไม่ให้ลูกเห็น
หยดน�้าตาของพ่อ พ่อต้องแสร้งท�าร่าเริง แต่
ในใจปวดร้าวเกินค�าบรรยาย เพราะสิ่งที่พ่อ
ปรารถนามากที่สุดคือ อยากเห็นลูกชายลุกขึ้น
จากเตียงมาวิ่งเล่น พูดคุย เหมือนอย่างเคย...

ภรรยาของเขาบอกว่า สามีของเขาเป็น 
พ่อพระ ...รักลูก รักครอบครัวมาตลอด แม้
จะเหนื่อยล้าเขาก็ไม่เคยบ่น เขาไม่อยากให้
ภรรยาล�าบากใจ เพราะเขาพูดเสมอๆ ว่า “พ่อ 
เป็นหัวหน้าครอบครัว พ่อจะดูแลทุกคนให้มี 
ความสุข”

ผู้เป็นพ่อเคยบอกและสอนลูกสาวคนเล็ก
ที่อายุ 3 ขวบว่า ต้องช่วยตัวเองให้ได้นะพ่อกับ
แม่อาจจะไม่มีเวลาเล่นกับลูกมากนัก หรืออาจ
จะดูแลลูกได้ไม่เต็มที่เหมือนเดิม เพราะพ่อและ
แม่ต้องช่วยกันดูแลพี่ชายที่ก�าลังป่วยอยู่ ซ่ึงดู
เหมือนลูกสาวคนเล็กเข้าใจได้ดี เขาเห็นภาพที่

พ่อและแม่ช่วยกนัดแูลพีช่าย เขาไม่ดือ้ ไม่ซน ไม่
ท�าความเดือดร้อน แต่กลับช่วยดูแลและนั่งเล่น 
อยู่ใกล้ๆ เตียงพี่ และเป็นเด็กดีของพ่อแม่

ดิฉันเห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของ
ครอบครวัเลก็ๆ นี ้ท�าให้รูส้กึซาบซ้ึงและประทับใจ 
มากๆ ที่ทุกคนพยายามท�าให้ครอบครัวของ
เขาอบอุ่นและอบอวลไปด้วยความรักเต็มบ้าน 
ของเขา ไม่มใีครสร้างปัญหาให้เพิม่ขึน้ ซึง่อาจจะ
ต่างกับอีกหลายๆ ครอบครัวที่มีพร้อมทุกอย่าง 
แต่กลบัไม่เคยรูส้กึดต่ีอกนั ทะเลาะกนั เอาชนะกนั  
อิจฉากัน โกรธเคือง ใช้อารมณ์รุนแรงใส่กัน  
ช่างไม่เคยเห็นความส�าคัญของครอบครัว 

เราจะเห็นว่าครอบครัวนี้ เขามีพ่อบ้าน 
ที่หัวใจกล้าแกร่ง เข้มแข็ง และไม่ยอมแพ้
ใจตัวเอง เขายอมล�าบากเพื่อครอบครัว เขา
ต้องประหยัดกินประหยัดใช้ และใช้ชีวิตอย่าง 
พอเพียง พอใจในสิ่งท่ีตนเองมีอยู่ ครอบครัว
ของเขาต ้องอดออมกระเบียดกระเสียรใน 
การใช้จ่ายเพื่อจะได้เก็บเงินไปใช้รักษาเยียวยา
น้องวี ลูกชายของเขา

ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่า คนเราถ้ามีความรัก  
จะรูจ้กัารเสยีสละและไม่เหน็แก่ตวั อยากให้คนอืน่ 
มีความสุข อยากแบ่งปัน อยากช่วยเหลือเมื่อ
เห็นคนอื่นมีความทุกข์ ดังพระวาจาของพระเจ้า
ที่สอนให้เรารักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง... 
โลกนี้ก็คงจะน่าอยู ่กว่านี้ ถ้าเราปฏิบัติตาม 
ค�าสอนของพระเจ้า แต่ในทางกลับกัน โลก
เรายิ่งมีความเจริญทางวัตถุมากขึ้น คนเราก็ยิ่ง
ขาดแคลนทางด้านจิตใจมากขึ้นตามไปด้วย

อย่าลมื!ว่า ความสขุทีแ่ท้จรงิคอื “การให้”  
ให้เถอะค่ะ เพราะผู้รับก็จะอิ่มเอิบมีความสุข 
ส่วนผู้ที่ให้ก็ยิ่งหัวใจพองโตและอิ่มบุญ ...ชีวิต
คนเราสั้นมาก ขอให้ท�าสิ่งที่ดีๆ “ท�าเพราะรัก” 
ให้แก่กันและกัน และจงใช้เวลาทุกนาทีให้เกิด
ประโยชน์นะคะ 
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คริสต์	คิด	กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา	

เม่ือเดอืนสองเดอืนทีผ่่านมา ผูเ้ขยีน อ่าน
บทความเรื่องหนึ่งว่าด้วยเรื่องการเคารพตนเอง 
หรอืการนบัถอืตนเอง (Self-Respect) ซึง่เป็น 
อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ จึงอยากน�ามาแบ่งปัน
กับผู้อ่าน

หลายสิบปีที่ผ่านมา เราคงคุ้นเคยกับ
ศัพท์ค�าว่า “คุณค่าในตนเอง” หรือ “ความภาค
ภูมิใจแห่งตน” ที่ภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า “Self 
Esteem” ว่าเป็นสิ่งที่คนเราควรสร้างให้มี  
สร้างให้เกดิกบัตนเอง เพราะคนทีม่คีวามภาคภูมิใจ 
ในตนเองต�่า จะไม่ประสบความส�าเร็จเท่ากับ 
คนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง

ในบทความที่ได้อ่านนี้ ศาสตราจารย์ 
วุฒิคุณ โทนี่ โนเบิล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
จิตวิทยาการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยคาทอลิก
ออสเตรเลีย ได้น�าเสนอมุมมองอีกด้านหนึ่งที่
น่าสนใจว่า ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี้ เริ่มมี 
งานวิจยั พบว่า ความภาคภมูใิจแห่งตน เป็นสิง่ท่ี 
บุคคล “รับรู้” หรือ “คิดว่า”ตนเองนั้น “มีอะไร
ดีบ้าง” เพื่อให้เกิด “รู้สึกดี” กับสิ่งที่เรา “คิดว่า”  
เรานั้น “มีดี”

ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ สิ่งที่เรา “คิดว่า
เราใช่” สิ่งที่เรา “คิดว่าเรามี” แท้จริงแล้ว เป็น
สิ่งที่เกิดขึ้น และ “มีอยู่อย่างแท้จริง” หรือไม่ 

เด็กเล็ก ๆ จะถูกสอนให้รู้จักมีความ 
ภาคภมูใิจในตนเอง จนบางคนอาจคิดว่า ตนเอง
มีดี และเอาจุดดีของตนเองไปข่มคนอื่น หรือ  
ในผู้ใหญ่หลายคน ที่ “เชื่อ” ว่าตนเองมีอะไร 
อะไร ในตัวเองดี จนน�าความดี ความเด่น  
ของตนเอง ไปดูถูก ดูหมิ่นคนอื่น

เข้าต�าราที่ว่า “ยกตนข่มท่าน”
งานวจิยัในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมา พบว่า เดก็

สามารถมคีวามภาคภมูใิจไม่มทีีส่ิน้สดุ ซึง่อาจน�า
ไปสูก่ารหลงตัวเอง และน�าไปสูก่ารท�าลายตนเอง
ได้ในภายหลัง 

มาร์ติน เซลิกแมน บิดาแห่งด้านจิตวิทยา
เชิงบวก แสดงทัศนะว่า การท่ีครู และพ่อ
แม่ พยายามใส่ความคิดให้เด็กจนเกินพอดีว่า 
ต้องมภีาคภมูใิจ รกัษาความส�าเรจ็เอาไว้ให้อยูย่ัง้
ยืนยง และเพิ่มขึ้นไปอีก เพิ่มขึ้นไปอีก สุดท้าย 
สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งที่กัดกร่อน คุณค่า 
ในตัวของเด็กอย่างไม่รู้ตัว 

แนวคิดของการเคารพตนเอง จึงมีค�าพูด
ที่ว่า การเคารพตนเอง ไม่สามารถท�าได้มากเกิน
กว่าท่ีตนเองเป็น แต่ความภาคภูมิใจ อาจเกิด
มากจนเกินพอดี 

เมือ่ต่างคน ต่าง “คดิ” ว่าตนเองคอื “ฉนัแน่”  
“ฉันเก่ง” “ฉันเริด” ความคิดเช่นนี้ จึงน�ามาซึ่ง
การทะเลาะเบาะแว้ง การไม่ยอมรับ การแย่ง
ชิง การแย่งซีน เข้าท�านอง “ฉันไม่ยอมคน...  
ไม่จ�านนยอมใคร” 

สิ่งซึ่งเราควรหันกลับมาทบทวนกันใหม่ 
คือ การ “คิด” ว่าตนเองมีดี กับการ “ท�า”  
ดี ให้มีเกิดขึ้นนั้น มีความแตกต่างกัน

คนที่เคารพตนเอง (Self Respect) จะ
ลงมอื “ท�า” ให้ตน “ม”ี มากกว่าการ “มโน” คดิว่า 
ตนนั้น “มี”

โดยองค์ประกอบของคนที่เคารพตนเอง 
จะมี 6 ด้านนี้ เป็นส�าคัญ คือ 

การรู้จักตนเอง (Self Knowledge)  
เริม่ต้นจากการรูต้นเองว่า ตนเองมคีวามสามารถ
ที่ “โดดเด่น” ด้านใด เพราะคนเราไม่สามารถ
โดดเด่น หรือเก่งได้ในทุกเรื่อง แต่เราจะมี
ลักษณะเฉพาะที่เด่นในบางเรื่อง และไม่เก่ง

เคำรพตนเองได้	นับถือผู้อื่นเป็น
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ในบางอย่างคนแต่ละคนย่อมมีความเก่งที่ 
แตกต่างกัน ดังเช่น แนวคิดพหุปัญญา ของ 
โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ที่เชื่อว่าความฉลาดของคน
เรานั้นแตกต่างกัน บางคนอาจเก่งด้านตรรกะ 
บางคนเก่งด้านภาษา ในขณะที่บางคนไม่เก่งทั้ง
สองด้านที่กล่าวมา แต่เก่งด้านดนตรี หรือ เก่ง
ด้านกีฬา เป็นต้น

เมือ่เรารูว่้า เรามคีวามสามารถด้านใดบ้าง 
เราจะได้ไม่ต้องเปรียบเทยีบตวัเรากบัคนอืน่ หรอื
ใครต่อใคร ว่าฉันสู้เขาไม่ได้ ฉันไม่เก่ง ฉันไม่
เป็น เหมือนดั่งใครต่อใครเขา 

การบริ ห า รจั ดก า รตน เอ ง (Se l f 
Management) เมื่อเรา“รู ้”ว ่าตนเองมีดี  
มีคุณค่าอะไรในตัวเองแล้วนั้นยังไม่เพียงพอ  
เราต้องสามารถน�าสิ่งที่ดี ที่มีอยู่ในตัวเองนั้น  
มา “ท�า” ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง นั่น
คือ “รู้แล้วท�า..... รู้แล้วท�า.... รู้แล้วท�า.....” จะ
ได้เกิดทั้งรู้คิด และรู้ท�า ควบคู่กันไป 

และเมื่อเราท�าได ้ดี การได้รับค�าชม  
ค�าสรรเสรญิ ย่อมเกดิขึน้ ซึง่อย่าปล่อยให้ตนเอง
หลงระเริงหรือผูกติดกับการต้องได้รับค�าชมใน
ทุกครั้ง จนกลายเป็นคน “ติดชม” แต่จงเรียนรู้ 
การ “ติชม” ไปพร้อมๆ กันให้ได้ด้วย โดยไม่ 
“ติดจม” กับการ “ติ” ด้านลบ แต่กล้าเปิดใจที่
จะน้อมรบัฟังค�าตอิย่างกล้าหาญ เพือ่ปรบัเปลีย่น
ตนเองต่อไปได้ 

ค ว า ม มั่ น ใ จ ใ น ต น เ อ ง  ( S e l f 
Confidence) ไม่มีใครสมบูรณ์แบบอย่าง
แท้จรงิ ไม่มใีครไม่เคยพลาด คนเราจะมัน่ใจใน
ตนเองได้ เม่ือได้ “ฝึก ฝึก ฝึก” และ “ท�า ท�า ท�า”  
ค่อยๆ ให้ก�าลังใจตนเองไปทีละนิด ทีละหน่อย 
เพราะเมื่อ “ได้ท�า” อย่างต่อเนื่อง ที่สุดจะ 
“ท�าได้” เกิดทักษะ เกิดความเชี่ยวชาญ 

จะว่าไปแล้ว ทุกคนย่อมมีความสงสัย 
ความไม่แน่ใจในตนเอง (Self-Doubt) แต่อย่า
ปล่อยให้ความรู้สึกสงสัย ความไม่แน่ใจตนเอง

นั้น ท�าให้ตัวเราไม่กล้า กลัว หรือลังเลใจที่จะ
ท�าอะไรต่ออะไร จนกลายเป็นคนขาดเป้าหมาย 
หรือ ไม่กล้าเดินไปสู่จุดหมายที่หวัง ตั้งใจไว้ 

ความเชื่อใจตนเอง (Self Trust) 
นอกจากความมั่นใจในตนเอง เราควรฝึกให้
ตนเองเชื่อใจในการตัดสินใจของตน ในขณะ
เดียวกัน ก็สามารถเปิดรับฟังค�าแนะน�าจากคน
รอบข้าง เพื่อน�ามาปรับ มาเสริม มาเพิ่ม หรือ
เติมต่อในสิ่งท่ีตนเองท�าอยู่ได้ไม่ใช่การฟังเสียง
คนอื่นมากเกินไป จนท�าให้เสียงรอบข้างนั้นมา
ควบคุมชีวิตเราจนไม่เป็นตัวของตัวเอง

การสร ้ า งภูมิคุ ้ มกันตนเอง (Sel f 
Protection) เมื่อใดก็ตาม ที่เรามีความเคารพ
ตนเอง ภูมิคุ้มกันตนเองจะเกิดขึ้นตามมาด้วย 
ท�าให้เราไม่เกิดความรู้สึกต�่าต้อย ตกต�่า ไม่
ท�าให้ตนเองแย่ หรือ ยอมจ�านนต่อตนเองโดย
ง่ายดาย ไม่ท�าร้ายตนเอง และไม่ยอมให้คนอื่น
เข้ามาท�าร้ายตัวเราจนไร้ซึ่ง “ตัวตน” 

การนบัถอืผูอ้ืน่ (Respect for Others) 
เมื่อเราสามารถเคารพตนเองเป็น เราย่อมนับถือ
คนอืน่เป็น เพราะเรารูด้ว่ีา คนแต่ละคนจะมจีดุด ี
ท่ีต่างกัน จึงท�าให้เรารู ้จักค�าว่า “เอื้ออาทร”  
“ช่วยเหลือซึ่งกัน” เกิดการท�างาน “ร่วมกันได้” 
ที่เรียกว่า “ทีมเวิร์ค” (Teamwork) 

ข้อจ�ากดั ทีม่อียูใ่นตวัของแต่ละคน จงึได้
รับการเติมเต็ม จากข้อดี หรือสิ่งที่คนอื่นมี แต่
เราไม่มี ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิด
การประสาน เกิดประสบการณ์ร่วมที่ดี จนเป็น
มิตรไมตรีระหว่างกันได้ ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ ย่อม
ท�างานงานต่างๆ ส�าเร็จลุล่วงไปได้อย่างดี จาก
สิ่งดีๆ ที่ทุกคนมีมามอบให้แก่กัน 

ใครมีลูกมีหลานลองสอนและฝึกให้เด็ก
รู้จักเคารพตนเอง นอกจากการพยายามให้เขา
เด่น และดัง กว่าใครๆ ภาคภูมิใจแต่ตัวเอง
มากเกินจนหลงตัว ลืมตน ลืมสังคม และลืม 
(ผู้) คนไป.... . 
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ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตต	ิ

นอกจากการต่อสูข้อง แคตนสิ เอเวอร์ดนี  
(เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์) ในหนังภาคต่อ The 
Hunger Games ที่สร้างจากวรรณกรรม
ส�าหรับกลุ่มผู้อ่าน “ยัง อะดัลท์” ออกมาเป็น
หนังสามภาคแล้วและการลุกขึ้นสู้ของกลุ่มกบฏ
ท้าทายอ�านาจประธานาธิบดีสโนว์ก็เข้มข้นขึ้น
ทุกทีในภาคทีส่าม ส่วนเรือ่งราวในนยิายไตรภาค 
The Divergent Series ตัวเอกของเรื่อง
เป็นผู้หญิงเช่นกันที่ต้องเผชิญกับโลกอนาคตใน
สังคมที่ตกอยู่ใต้การปกครองของเผด็จการ ทั้ง
สองเรือ่งเขยีนโดยนกัเขยีนหญงิ ต่างมกีลุม่แฟน
ที่เหนียวแน่นทั้งในรูปแบบของหนังสือและหนัง 

เรื่องราวใน The Divergent Series : 
Insurgent ผลงานก�ากบัของ โรเบร์ิต ชเวนท์เก 
ดัดแปลงจากหนังสือของ เวโรนิก้า ร็อธ คือการ
ติดตามชวิีตตอนต่อไปของ ทรสิ (เชย์ลนี วดูลย์ี) 
เด็กสาวท่ีค้นพบตัวเองเมื่ออายุ 16 ปีว่าเป็น  
“ไดเวอร์เจนท์” หรือผู้แตกต่างที่ไม่สามารถเข้า
กลุ่มหรอืมีคณุสมบตัมิากกว่าหนึง่กลุม่ของสังคม
ในโลกอนาคตของชิคาโกที่แบ่งแยกผู้คนออก
เป็นห้ากลุ่มหลักอย่างชัดเจน แม้ในภาคแรกเธอ
เลอืกทีจ่ะเข้าฝึกฝนในกลุม่ผู้กล้า (Dauntless) 
ซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นเหมอืนหน่วยงานความมัน่คงของ

สงัคมช่วยพทิกัษ์สมาชกิคนอืน่ในสงัคม โดยเป็น
ทางเลือกท่ีแตกต่างไปจากพ่อแม่ท่ีอยู่ในกลุ่ม 
ผู้ปกครองหรือผู้เสียสละ (Abnegation) แม้
ต่อมาจะทราบว่าแม่ของเธอก็เคยอยู ่ในกลุ ่ม 
ผู้กล้าเช่นกัน 

แม้โลก “ดสีโทเปีย” ของชคิาโกจะมคีวาม
พยายามจัดระเบียบผู้คนแบ่งหน้าท่ีกันอย่าง
ชัดเจนเพื่อความสงบสุขและความอยู่รอดของ
ทุกคนท่ามกลางทรัพยากรท่ีมีจ�ากัด เนื่องจาก
สภาพสงัคมหลงัสงครามทีม่อีนัตรายอยูร่อบด้าน  
ผู้คนจ�าเป็นต้องอาศัยอยู่หลังรั้วไฟฟ้า แต่สังคม
ก็ยังไม่พ้นจากการแก่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่น 
ต้องการรวบอ�านาจเบ็ดเสร็จโดยไม่สนใจว่า
ระหว่างทางนัน้จะต้องสญูเสยีประชาชนผู้บรสิทุธ์ิ
ไปมากน้อยเพยีงใดเช่นท่ี เจอนนี (เคต วินสเลต)  
ผู้น�าของกลุ่มทรงปัญญาที่ต้องการเข้ามาบริหาร
ประเทศแทนกลุม่ผูป้กครอง โดยมกีลุม่ผูก้ล้าเป็น
มือไม้ในการยึดอ�านาจทั้งจากคนที่ภักดีกับเธอ
และผู้ที่ท�าลงไปโดยไม่รู้ตัวเนื่องจากถูกฉีดเซรั่ม 
ล้างสมอง

ในภาคสองหนังพาเราไปรู้จักกับอีกสอง
กลุ่มใหญ่ของสังคมคือผู้รักสันติ (Amity) กับ
ผู้คุมกฎ (Candor) ทริสพร้อมด้วย โฟร์  

Insurgent	:  
คือวิญญำณเสรี
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(ธีโอ เจมส์) ที่มีความสนิทสนมกันมากขึ้น,  
พี่ชายของเธอ เคเล็บ (แอนเซล เอลกอร์ต),  
ปีเตอร์ (ไมลส์ เทลเลอร์) เพือ่นทีไ่ม่ค่อยลงรอย
กบัเธอและ มาร์คสั (เรย์ สเตเฟนสนั) พ่อของโฟร์
เดินทางมาขอลี้ภัยในกลุ่มผู้รักสันติที่มีผู้น�าคือ 
โจฮานนา (ออ็คตาเวยี สเปนเซอร์) หญงิเชือ้สาย 
แอฟริกันอเมริกัน แต่พวกเขายังถูกไล่ล่าจาก
กลุ ่มที่ต้องการยึดอ�านาจที่มีขุนศึกคือ อีริค  
(ไจ คอร์ทนีย์) จนต้องไปเรียกร้องขอความ
ยุติธรรมและเปิดโปงแผนชั่วร้ายของเจอนีนต่อ
กลุ่มผู้คุมกฎที่มีหัวหน้าเป็นคนเชื้อสายเอเชีย 
แจ็ค คัง (แดเนียล แด คิมที่แฟนซีรีส์ Lost 
คุน้หน้ากนัดี) ขณะทีเ่จอนนีเองกต้็องการตวัทรสิ 
เพื่อให้มาเปิดกล่องความลับที่คนซึ่งเป็นไดเวอร์
เจนท์เท่านัน้จึงจะเปิดได้ จนไดเวอร์เจนท์หลายคน 
ต้องมาสิ้นชีวิตลงไม่ต่างจากสัตว์ทดลอง

จากเดอะฮังเกอร์เกมส์มาจนถึงเดอะ 
ไดเวอร์เจนท์ซีรีส์ เราได้เห็นจิตวิญญาณของ
มนุษย์ โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่ไม่ยอมจ�านน
ต่อความเลวร้าย ความไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรม
ในสังคม ไม่ไหลไปตามกระแสแห่งอธรรรม  
ยนืหยดัขึน้คดัค้านความโหดเหีย้มของผูป้กครอง
ที่ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตประชาชน มองข้ามหัว
ชาวบ้านเพราะไม่เหน็ว่าแม้จะเป็นคนเลก็คนน้อย

ในสังคม ไม่ได้ร�่ารวยเงินทองหรือมีต�าแหน่ง
ใหญ่โตแต่ทุกคนก็ล้วนแต่มีความเป็นมนุษย์ที่
เท่าเทียมกัน 

แต่สิ่งหนึ่งท่ีหนังเตือนสตินักเคลื่อนไหว
ต่อสู้เพื่อสังคมทั้งหลายว่าถ้าจะเลือกการต่อสู้
ด้วยความรุนแรง ไม่เชื่อในสันติวิธี ในท้าย
ท่ีสุดแม้เราอาจจะโค่นเผด็จการคนหนึ่งลงไปได้  
เราอาจต้องเผชิญกับเผด็จการคนใหม่ท่ีเลวร้าย 
กว่าเดิมก็เป ็นได้ เช ่นในภาคที่สี่ของเดอะ 
ฮังเกอร์เกมส์ที่จะได้ดูกันเดือนพ.ย.ปีนี้เราก็จะ
ได้รู้กันแล้วว่า ประธานาธิบดีคอยน์ (จูลีแอนน์ 
มัวร์) จะแตกต่างกับประธานาธิบดีสโนว์อย่างไร 
ส่วนในตอนจบอินเซอร์เจนท์เราได้เห็นแล้วว่า 
เอฟเวอร์ลีน (นาโอมิ วัตส์) ผู้น�าของเหล่าคน
ไร้กลุม่ท่ีเป็นความหวงัให้ขึน้มาเป็นผูน้�าประเทศ
ต่อไป แต่เธอกลบัเลอืกใช้ความรนุแรงก�าจดัเจอ
นีนทิ้งไป

บทเรียนสอนใจของหนังจึงน่าจะอยู ่ที ่
ค�าเตือนของโจฮานนาที่บอกกับทริสซึ่งเต็มไป
ด้วยความเครียดแค้นเจอนีนเพราะเธอสูญเสีย
ท้ังพ่อและแม่ไปในภาคแรกว่า อย่าให้ความโกรธ 
เกลยีดครอบง�าจนเผาผลาญเราไป และเธอตอกย�า้ 
ถึงความจ�าเป็นที่จะต้องให้อภัยทั้งต่อตัวเองและ
ผู้อื่น 
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ภำพเคียงค�ำ	
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์

	“คิดถึง”
 นานนานทีมีงานพลันได้พบ  ด้วยเคารพอภิวาทญาติผู้ใหญ่

คงแข็งแรงแฝงชราหูตาไว ยังจำาได้แม่นยำาถามข่าวคราว

 ด้วยรอยยิ้มป้ามีไมตรีเร้น ที่ช่วยเน้นครั้งก่อนตอนยังสาว

ภาพความหลังยังซึ้งถึงเรื่องราว ทุกครั้งคราวสุขสันต์วันครอบครัว

 เพลินหยอกล้อเล่นกันพลันสนุก มีความสุขสดใสไม่ปวดหัว

แต่ละครั้งพบกันวันรวมตัว ไม่เคยกลัวคุณป้าอยากมาเจอ

 นี่ก็นานมากมายไม่เห็นหน้า ยังนึกถึงคนึงหาป้าเสมอ

หาโอกาสเดินทางไปหาเธอ อยากพบเจอคุณป้าผู้อารีย์
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ไต่ตำมโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว	

วันนีผ้มขอเล่าเร่ืองจริงจากชุมชนแห่งหนึง่
ในประเทศของเรา ตั้งความหวังว่าจะเชื่อมหัวใจ
ของผู้คนผ่านเรื่องราวชีวิตจริงทั้ง 3 เรื่องนี้ จะ
ช่วยให้เราได้ค้นพบความหมาย คุณค่า และ 
แรงบนัดาลใจของการมชีวีติอยูข่องพวกเราทุกคน  
และเพื่อเราจะได้แบ่งปันเรื่องราวชีวิตของเรา
แก่กันและกัน จุดประกายความหวัง เพิ่มพลัง  
เสรมิศรัทธาในการมีชวีติอยู่เพือ่ตนเอง เพือ่คนอืน่  
เพื่อชุมชน และสังคม

เรื่องรำวอันทรงพลังของ	“ลุงกังฟู”

ลงุคนหนึง่สอนกงัฟใูนสวนสาธารณะแห่ง
หนึง่ในตอนเช้าของทกุวนั แม้วยัล่วงเลยกว่า 70 ปี  
แต่ลุงยังแข็งแรงและสอนให้ทุกคนที่สนใจอย่าง
มีชีวิตชีวาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ... 

เด็ก คนหนุ่มสาว ผู้ใหญ่ ผู้อาวุโสเป็น
ร้อยๆ คนทีเ่รยีนกบัลงุกฝึ็กกงัฟดู้วยความตัง้ใจ
อย่างน่าประหลาดใจ... เพราะอะไรหรือครับ? 
เพราะทุกคนที่ฝึกกังฟูกับลุงได้ยินเรื่องราวชีวิต
ของลุง... เป็นเรื่องราวชีวิตที่ท�าให้หัวใจของ 
พวกเขาถูกสะกดให้หยุดนิ่ง...

ลุงกังฟูมาเรียนและฝ ึกกังฟูก็ เพราะ 
หลานชายของลุงอยากเรียนกังฟู แต่ไม่มีใคร
เป็นเพื่อนเรียน ลุงก็เลยมาเรียนเป็นเพื่อน 
หลานชาย... ทั้งสองไปเรียนด้วยกันทุกวันๆ... 
จนกระทัง่วนัหนึง่ ลงุกพ็บกบัเรือ่งราวสะเทอืนใจ 
เพราะหลานลุงป่วยเป็นโรคปอด...และเสียชีวิต
ในเวลาต่อมา... ก่อนหลานของลงุกงัฟจูะเสยีชวีติ  
หลานบอกลุงว่าให้ลุงฝึกกังฟูต่อไปเพื่อสุขภาพ
ของลุง หลานเป็นห่วงลุงมาก หลานไม่มีโอกาส 
มีชีวิตอยู่เท่าลุง ลุงอย่าได้เสียใจเลย เพราะ 
หลานตายตอนอาย ุ13 ปีเพือ่ต่ออายใุห้ลงุ... เพือ่
เป็นแรงบันดาลใจให้ลุงเผยแพร่กังฟูให้คนอื่น 
ต่อไป...

จำกชีวิตจริง		
“ลุงกังฟู...		

อำกงกระบอง...	
อำม่ำริบบิ้น”
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ชีวิตจริงสุดทึ่งของ “อากงกระบอง”

อากงกระบองอายุ 72 ปีเป็นอีกคนหนึ่งที่
สอนกระบองให้เด็ก หนุ่มสาว ผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส
ในชุมชนทุกเช้า... ทุกคนที่ฝึกกระบองกับอากง 
ก็ฝึกอย่างกระตือรือร้นและมีพลังเป็นอย่างมาก 
...เพราะพวกเขาทึ่งกับเรื่องราวชีวิตของอากง
กระบองที่ไม่อาจลืมได้เลย...

อากงกระบองเข้ามาเรียนกระบองเพื่อ
ออกก�าลังกายตั้งแต่ยังหนุ่ม ด้วยเหตุจูงใจท่ีว่า
อากงชอบอาจารย์กระบอง อาจารย์หล่อ หุ่น
ดี เท่ห์... อากงกระบองชอบผู้ชายนั่นเอง...เมื่อ
อากงกระบองมาเรียน อากงเห็นคนที่มาเรียน
ด้วยคนหนึ่งท่าทางอ่อนแอ ขี้โรค ก็เลยไปยืน
ข้างๆ รู้สึกเห็นใจ เลยช่วยดูแล และกลายมา
เป็นเพื่อนกัน.... ต่อมาเพื่อนคนนี้หายไปไม่มา
เรียนทราบภายหลังว่าไปช่วยแม่ท�าสวนยาง ... 
อากงรู้สึกคิดถึงเพื่อนคนนี้เป็นอย่างมาก หาย
ไป 2-3 วัน อากงก็กระวนกระวายใจ รู้สึกเป็น
ห่วงเป็นใย .... พอเพื่อนกลับมาก็รู้สึกดีใจมาก 
... หลังจากนั้น 7 เดือน อากงรู้ตัวว่าความสนใจ
ที่เคยพุ่งไปหาอาจารย์ที่สอนกระบอง กลายเป็น

พุ่งมาสนใจที่เพื่อนคนนี้แทน... อยากเจอ อยาก
พูดคุย อยากอยู่ใกล้ อยากช่วยเหลือ... จากที่
อยากให้อาจารย์มาปกป้องอากง...กลายเป็นว่า
อากงอยากปกป้องเพื่อนคนนี้ ... อากงรักเพื่อน
คนนี้เข้าอย่างถอนตัวไม่ขึ้นแล้ว... และเพื่อนคน
นี้ก็เป็นหญิงสาวไม่ใช่ชายหนุ่ม... อากงขอความ
รัก จนที่สุดแต่งงาน มีลูก อยู่ด้วยกันและสอน
กระบองจนปัจจุบัน.......

เรื่องราวอันเหลือเชื่อของ “อาม่าริบบิ้น”

อาม่าริบบิ้นวัย 70 ปีสอนการออกก�าลัง
กายด้วยการร�าริบบิ้นอย่างคล่องแคล่ว เด็ก  
วยัรุน่ หนุม่สาว ผูใ้หญ่ ผูอ้าวโุสติดใจฝึกร�ารบิบ้ิน 
กบัอาม่าอย่างต้ังอกต้ังใจ... ท้ังสนกุ สวยงาม ได้
ออกก�าลงักายด้วย... ยิง่ได้รูเ้รือ่งราวของอาม่าว่า
อาม่าเคยเป็นอัมพฤกษ์...เป็นหนักถึงขั้นร่างกาย
หมดสภาพ ไม่มีแรงไปข้างหนึ่ง พอยกแขนได้
ข้างหนึ่งเท่านั้น...ต้องไปท�ากายภาพบ�าบัด แต่
อาการไม่ค่อยดีขึ้นสักเท่าไรนัก

จนกระทั่ ง วั นหนึ่ ง ขณะที่ อ าม ่ าฝ ึ ก
กายภาพบ�าบัดตามปรกติ... และมองเห็นหลาน
เล่นริบบิ้น... หลานบอกอาม่าว่าลองเล่นแบบ
หลานดูไหม... เบาดี และสวยด้วย... อาม่าเลย
ลองจับริบบิ้น แล้วรู้สึกโอเค ตอนแรกอาม่าก็
สบัดไปมาด้วยตัวเอง แต่เคลื่อนไหวล�าบาก ท�า
ไม่ค่อยได้ กค่็อยๆท�าไปๆ... ลกูอาม่ากเ็ลยเข้าไป
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ดคูลปิในอนิเตอร์เนต เหน็คลปิริบบิน้ยมินาสตกิ
สวยงามอย่างมาก...

ไม่นานหลังจากนั้น หลานของอาม่าเข้า
กลุ่มสมาคมออกก�าลังกาย... หลานก็เรียนร�า
ริบบ้ินแล้วมาสอนอาม่า... จนในที่สุด อาม่า
ใช้เวลาฝึกอยู่ 2 ปีจนเคลื่อนไหวร่างกายได้... 
ฝึกริบบิ้นออกก�าลังกายจนหายจากอัมพฤกษ์ 
ร่างกายคืนสู่สภาพปรกติอย่างไม่น่าเชื่อ... 

อาม่าเข้าสมาคมออกก�าลังกาย เจอเพื่อน 
ฝึกริบบิ้นจนเดินได้เป็นปรกติ... อาม่าบอกว่า  
ถ้าไม่ได้ริบบิ้น ก็คงไม่หาย ...พอมีริบบิ้นก ็
อยากเห็นสายริบบิ้นสะบัดสวยๆ เป็นวง... เกิด
แรงกายใจอยากท�า... ตอนแรกริบบิ้นเส้นเล็ก 
ต่อมาริบบิ้นเส้นใหญ่เพื่อให้เป็นรูปเป็นร่างได้...  
ท�ามาเรื่อยๆ เหมือนริบบิ้นเป็นหมอของอาม่า
เป็นหมอที่ไม่มีชีวิต แต่มารักษาอาม่าได้...ริบบิ้น
มีสีต่างๆ ให้เลือกเล่นได้ว่าตอนไหนอยากเล่น 
สไีหน... ต่อมากม็ท่ีาทางทีพ่ฒันามาจากท่าร่ายร�า 
ของจีนมีการเคลื่อนไหวขา เคลื่อนมือ ฝึก 
ลมหายใจให้สัมพันธ์กัน...อาม่าสืบทอดจาก
อาจารย์ร�าริบบิ้นที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้ว

ท ่านผู ้ อ ่ านได ้อ ่ าน เรื่ องราวชีวิตจริ งของ 

ลุงกังฟู อากงกระบอง และอาม่าริบบิ้น แล้ว 

ท่านรู้สึกอย่างไรบ้าง และท่านประทับใจอย่างไร

บ้างครับ

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

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

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

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

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

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

สร้างแรงบันดาลใจด้วยเรื่องราวแห่งชีวิต

ท่านผู้อ่านที่รัก... เมื่อผมได้รับฟัง รับรู้

เรือ่งราวชวีติของท้ัง 3 ท่านด้วยส่วนลกึของหัวใจ
แล้ว... ผมรูส้กึซาบซึง้ใจ ทึง่ และมแีรงบนัดาลใจ 
เป็นอย่างมาก... 

ครับ... ทุกชีวิตมีที่มา มีเรื่องราว...เราฟัง
เขาเราถึงรู้...เราไม่ฟังเขา เราก็ไม่รู้... เหมือน
เป็นนิทานชีวิต...เป็นต�านานของชีวิต... แต่เป็น
ยิ่งกว่านั้น เพราะเป็นชีวิตจริง... เป็นเรื่องราวที่ 
หล่อหลอมชีวิตของผู ้คนขึ้นมา..พอเราได้ฟัง
ชีวิตคนอื่นแล้วท�าให้อดย้อนมองชีวิตของเรา 
ไม่ได้.... ผมเชื่อว่า เราทุกคนมีเรื่องราวที่เป็น
แรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ด้วยเช่นกัน... ถ้าเรา
จะลองแบ่งปันกับคนรอบข้างสัก 1 เรื่อง เรา
จะแบ่งปันเรื่องอะไร และเราอยากจะบอกคน 
รอบข้างอย่างไรบ้างครับ

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

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

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

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

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

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

ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีความสุขกับการ
แบ่งปันเรื่องราวชีวิต ขอพระเยซูเจ้าและแม่พระ
อวยพรท่านและทกุคนในครอบครวัของท่านเป็น
พิเศษนะครับ 

______________________________________

 1) เชิญชมเว็บไซต์บ้านใส่ใจ www.
carefor.org  เพื่อชีวิต ความรัก มิตรภาพ  
ก�าลังใจ สื่อสารด้วยหัวใจ ถามตอบปัญหาชีวิต

 2) สนใจทราบรายละเอยีดการฝึกอบรม 
สร้างแรงบนัดาลใจด้วยเรือ่งราวชวีติ ตดิต่อได้ที่  
นริศ มณีขาว Email: riscarefor@gmail.
com Line ID : narislove 
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เยาวชนของเรา
ศิษย์พระคริสต ์

สวัสดีครับเพื่อน ๆ  เยาวชน ผมรู้สึกดีใจมาก ที่มีโอกาสมาแบ่ง
ปันสิ่งดี ๆ ให้กับเพื่อน ๆ เยาวชนในอุดมศานต์นี้ครับ ผมยอห์น 
อัครสาวก อิทธิ ทรงเสี่ยงชัย เป็นสัตบุรุษวัดอัครเทวดาราฟาแอล 
(ปากน�้า) เกิดวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1989 ที่อยู่ปัจจุบัน 2 ซ.18 
ราฟาแอล 5 ถ.ท้ายบ้าน ต.ปากน�า้ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
ปัจจุบันท�างาน อิสระ (ติวเตอร์) 

ยอห์นอัครสาวก อิทธิ ทรงเสี่ยงชัย
ประธานผู้ประสานงานเยาวชนอัครสังมณฑลกรุงเทพฯ  

แรงบันดาลใจที่ท�าให้ผมอุทิศตนเพื่อ 
งานอภบิาลเด็กในวดัปากน�า้ และในอคัรสังฆมณฑล 
กรุงเทพฯ นี้ คือ รุ่นพี่เยาวชนตัวอย่างครับ 
ต้องบอกก่อนว่าการที่ตัวผมได้เข้ามาช่วยเหลือ
งานทางด้านนี้ เพราะผมรักที่จะท�าและพร้อมที่
จะอุทิศตนเพื่อสิ่งที่สวยงามครับ นั่นคือ “รอย
ยิ้มและเสียงหัวเราะ” ของบรรดาเยาวชน เพราะ
ผมเช่ือว่ารอยยิ้มและเสียงหัวเราะเหล่านั้นจะ
เป็นแรงและก�าลังใจในการท�าหน้าที่ที่ผมรักต่อ
ไป ขอบคุณส�าหรับแบบอย่างที่ดีของบรรดา
พี่ๆ เยาวชนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่วาง
แบบอย่างไว้ให้ผมในการใช้ชวีติเพือ่การแบ่งปัน 
ความสขุเลก็ๆ นี ้เพือ่บรรดาเด็กๆ และเยาวชนครบั

กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายโดยตรง ก็
จะเป็นพวกโครงการต่างๆ ของภายในวัดและ 
เขต 1 รวมไปถงึของอคัรสงัฆมณฑลฯ ด้วยครบั  
ตัวอย่างเช่น โครงการจัดงานวันคริสต์มาส 
(วัด) โครงการอบรมเด็กช่วยพิธีกรรม (เขต 1) 
โครงการเสียงภาวนา (อัครสังฆมณฑล) แต่

กิจกรรมที่ผมท�าเป็นสม�่าเสมอนั่นคือ การสวด
ภาวนา และอ่านบทอ่านทุกๆ วันเสาร์ครับ

สิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนมีความเชื่อ
ต่อพระเจ้ามากยิง่ขึน้ ผมมองว่าเยาวชนคาทอลกิ
มีความพิเศษอย่างหนึ่งครับ เมื่อพวกเขามา
รวมกัน มันจะเกิดพลังความรักที่เรามีให้แก่กัน
กระจายออกมา เป็นเหมอืนพระพรทีโ่ปรยสาดลง
มายังพวกเราทุกๆ คน นั่นคือในทุกๆ กิจกรรม
ของเยาวชนที่จัดขึ้นเพื่อพวกเขาจะท�าให้พวกเขา
ได้สัมผัสกับความรักของพระเป็นเจ้ามากขึ้น ได้
เรยีนรูจ้กักบัชวีติแบบอย่างของพระองค์ทีท่รงวาง
แนวทางไว้ให้พวกเราเยาวชน และนี่ก็คือแรง
ผลกัดนัท่ีเราจะช่วยส่งเสรมิให้เยาวชนได้มคีวาม
เชื่อต่อพระเจ้ามากขึ้นครับ

ในกิจกรรมของเยาวชนอัครสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ เราเน้นย�า้ในเรือ่งของการภาวนาในทกุๆ 
โครงการซึ่งนั่นเป็นจิตตารมณ์ของจิตตาธิการ 
ของเรา (คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน) ท�าให้ผม
ตระหนกัอยู่เสมอว่าการภาวนาจะท�าให้เราเข้าถึง
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พระเป็นเจ้าได้ไม่มากกน้็อย และเป็นการส่งเสรมิ
การภาวนาเพื่อเสริมสร้างก�าลังฝ่ายจิตวิญาณให้
กับเยาวชนอีกด้วย ในปีนี้ทางอัครสังฆมณฑล
ได้จัดให้มีโครงการภาวนาเทเซ่ เพื่อให้เยาวชน
ได้เรียนรู้จักกับการภาวนาในแบบเทเซ่ และ 
ส่งเสริมการภาวนาให้กับน้องๆ อีกด้วย ผมก็จะ
น�าประสบการณ์นี้มาแบ่งปันให้กับน้องๆ และ 
ส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตใจรักการภาวนามากขึ้น
ในทุกๆ วันของชีวิตครับ

จากการท�างานเยาวชน ส่งเสริมให้ผม 
ค้นพบกระแสเรียกของตนเอง ตัวผมเองได ้
พบว่าพระเป็นเจ้าทรงเลือกให้ผมมาแบ่งปัน 
รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้กับบรรดาเยาวชน

ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครับ แบ่งปันช่วง
เวลาดีๆ  ร่วมกนั มอบความรกัและสนัตสิขุให้แก่ 
กันและกันครับ และผมยังเชื่ออีกว่าพระเป็นเจ้า
จะไม่ทรงทอดทิง้ผูท้ีพ่ระองค์ทรงเลอืกให้ตดิตาม
พระองค์แน่นอนครับ

สดุท้ายนีผ้มขอฝากอะไรเลก็น้อยถงึเพือ่น ๆ   
เยาวชน ขอให้เยาวชนคาทอลิกมีความเชื่อที่
มั่นคงต่อพระเป็นเจ้า ในการท�าหน้าที่เป็นเด็กๆ 
ที่มีความสดใส ร่าเริง และพร้อมที่จะประกาศ
พระวาจาของพระเป็นเจ้าผ่านทางตัวเราเอง ไปยงั
บุคคลรอบข้างเรา เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับ
ความสุขที่บรรดาเยาวชนอย่างพวกเราจะส่งต่อ
ออกไปด้วยความรัก รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ 

ขอบคุณครับ...
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• พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความอ่อนหวาน
 และเมตตาสงสาร ทรงกริ้วช้า
 และอุดมด้วยความรักมั่นคง
• ฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินเพียงใด
 ความรักของพระองค์ต่อเราก็ยิ่งใหญ่เพียงนั้น
 ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใด
 พระองค์ก็ทรงยกบาปไปไกลจากเราเท่านั้น
 บิดาสงสารบุตรของตนฉันใด
 พระเจ้าก็ทรงสงสารผู้ย�าเกรงพระองค์ฉันนั้น
• พระเจ้าประทาน “ปีศักดิ์สิทธิ์” แห่งความเมตตา
 ผ่านมาทางพระสันตะปาปาฟรังซิส
 เพื่อเราจะได้ส�านึกถึงการอภัยบาปและยกโทษ
 โดยเข้าไปรับพระคุณการุณย์บริบูรณ์

คิดถึงบทเพลงสดุดีที่ 103
• เมื่อส�านึกแล้วจะได้ออกไปท�ากิจการงานเมตตา
 เป็นรูปธรรมให้โลกได้ประจักษ์
 ในพระเมตตาของพระเจ้า
• วันเวลาของมนุษย์เป็นเหมือนต้นหญ้า
 เขารุ่งเรืองเหมือนดอกไม้ในทุ่ง
 เมื่อลมพัดผ่านมาก็อันตรธานหายไป
 ไม่เหลือสิ่งใดให้เห็นอีกเลย
 แต่ความรักมั่นคงของพระเจ้า
 ต่อผู้ย�าเกรงพระองค์ด�ารงอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์
• พระเจ้าทรงท�าให้วันวัยของข้าพเจ้า
 กลับคืนมาใหม่ดุจวัยนกอินทรี

 24 เมษายน 2015                     
  ค�า : เขียนจากบทเพลงสดุดีที่ 103 เท่าที่จ�าได้ 

 ภาพ : จากเว็บไซต์ของสปาซีอานี)
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สโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋องและชาวคณะ 

1 2 3ด.ญ.สุวัชรา มิตรประยูร (จีจี้)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 
กรุงเทพฯ

ด.ช.ธนวัฒน์ ยาง
มูลนิธิพรสวรรค์ จ.เชียงใหม่

ด.ญ.ศรีจริยา แซ่เฮ้อ
มูลนิธีพรสวรรค์ จ.เชียงใหม่

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี

จูเนียร์ โฟโต้

ชื่อภาพ : ยิ้มของน้องออกัส & น้องออแกน
ผู้ส่ง : ดีเจ. สาวภูธร 

ชื่อภาพ : น้องเบลล์สู้ๆ 
ผู้ส่ง : เด็กสามพราน 
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พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์  
ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ถวายอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ และฉลอง 130 ปี แห่งความเชื่อของชุมชนท่าแร่  
พร้อมด้วยพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำาประเทศไทย  

และพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี วันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2015
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ชวนน้องคุย

ชวนน้องคุย

สวสัดคีรบั... น้องๆ เดก็ๆ และมวลสมาชกิ 
สโมสรอุดมศานต์ที่น่ารักทุกคน คงต้องบอกว่า 
เราผ่านช่วงเวลาของความร้อน และแสงแดด  
กันมาอย่างหนักหน่วง...

พี่ป ๋องดีใจที่ เห็นว ่ายังมีหลายๆ คน 
หลายๆ องค์กร หลายๆ บรษิทั ทีย่งัส่งเสรมิและ
สนับสนุน “การปลูกป่า การปลูกต้นไม้” ...ไม่
ว่าจะปลูกต้นเล็กหรือต้นใหญ่ เราต้องช่วยกัน 
จริงๆ จังๆ แล้วนะครับ ...เพราะพี่รู้สึกได้ว่า 
สภาพแวดล้อมและโดยเฉพาะเรื่องของอากาศ 
(ความร้อน) และแสงแดด เดีย๋วนีค้วามร้อน และ
แสงแดดมนัทวคีวามรุน่แรงขึน้เรือ่ยๆ อย่างเหน็
ได้ชัด ...เราต้องทุกคนต้องหันมา “ปลูกต้นไม้”  
ยิ่งปลูกมากๆ ยิ่งดีครับผม

ส�าหรบัน้องๆ ท่ีสนใจ อยากจะสมคัรเป็น
สมาชิกของสโมสรอุดมศานต์... “สมัครฟรี” รีบ
กรอก “แบบฟอร์มใบสมัคร” แล้วส่งกลับไปหา 
พี่ป๋องตามท่ีอยู่ของสโมสรฯ ได้เลย “ยินดี
ต้อนรับน้องๆ ทุกคน” ครับผม

จูเนียร์โฟโต้ โครงการ 2015

น้องๆ คนไหนมีภาพสวยๆ (ยิ้มๆ) ก็รีบส่งภาพ 

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

อุดมศานต์ คอลัมน์ “จูเนียร์โฟโต้”ได้เลย เอาแบบเห็น 

รอยยิ้มชัดๆ นะครับ

พี่ป๋อง ขอขอบคุณอีกครั้งที่บรรดาคุณพ่อ 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*

น้องกานต์ธิดา มาเยอะ น้องอาณัติ สิทธิ น้องวิภาดา อนันต์วิไล น้องจิตรลดา มาเยอะ
น้องสรรเสริญ บัวสิงห์ น้องจูเนียร์ ชัยวิเชียร น้องสมชาย ทองกว้าง น้องจันทราทิพย์ ก้องสมุทร 
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เก็บมาเล่าเอามาฝาก
 

วันสมโภชพระจิตเจ้า
วันสมโภชพระจิตเจ้า (Pentecost มาจากค�ากรีก pentekoste แปลว่า “วันที่ห้าสิบ”)  

สมโภชตรงกับวันที่ 50 หลังจากวันปัสกา เป็นวันสมโภชที่สรุปเทศกาลปัสกา พร้อมทั้งพระคุณพระจิต 
เป็นวันสุดยอดของพระธรรมล�า้ลึก 

บรรดาอัครสาวกอยู่ด้วยกันกับพระนางมารีย์ในห้องชั้นบน เมื่อพวกท่านเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า
ผู้เสด็จมาเหนือพวกเขา โดยมีลมพัดแรงกล้าและลิ้นไฟที่แยกไปอยู่เหนือศีรษะของพวกเขาแต่ละคน 
(กจ 2:1-3) พวกเขาประกาศเผยแผ่ความรักของพระเจ้า ตามพันธกิจที่พระเยซูเจ้าทรงมอบแก่พวกเขา

วันสมโภชพระจติเจ้าจงึเป็นวนัสถาปนาพระศาสนจกัร เป็นวนัเกดิอย่างแท้จริงงโดยอาศยับรรดา
อัครสาวกประกาศกิจการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า (กจ 2:11)

นกพิราบ 
นกพิราบ (Dove) ในงานศิลปะยุคโบราณและคริสต์ศิลป์ นกพิราบเป็นสัญลักษณ์แห่ง 

ความบริสุทธ์ิและสันติภาพ ในเร่ืองน�้าท่วมโลก นกพิราบที่โนอาห์ส่งไปสืบข่าวได้กลับมาที่เรือพร้อม 
กิ่งมะกอกเทศ แสดงให้เห็นว่าระดับน�า้ลดลงแล้ว และพระผู้เป็นเจ้าทรงหายกริ้วโกรธมนุษย์ (ปฐก 8)

พระธรรมบัญญัติของโมเสสถือว่านกพิราบเป็นสัตว์บริสุทธิ์ จึงใช้เป็นเครื่องพลีกรรมเมื่อมีเด็ก 
เกิดใหม่ในครอบครัว ในรูป “การถวายพระกุมารในพระวิหาร” โยเซฟมักหิ้วตะกร้าใส่นกพิราบขาว 
สองตวั และเมือ่ถงึเวลาท�าพธิชี�าระร่างกายให้บริสทุธ์ตามพระธรรมบญัญัตขิองโมเสส พวกเขากพ็าพระองค์
ไปกรงุเยรซูาเลม็ เพือ่ถวายแด่พระผูเ้ป็นเจ้า และถวายของบชูาตามทีพ่ระธรรมบญัญตัว่ิาไว้ ซึง่ม ีนกเขา 
คูห่นึง่หรอืนกพริาบหนุม่สองตวั (ลกูา 2:22-24) และเนือ่งจากนกพริาบเป็นสญัลกัษณ์แห่งความบรสิทุธิ์ 
บางครั้งจึงปรากฏอยู่บนยอดแขนงไม้ของโยเซฟ เพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านได้รับเลือกให้เป็นบิดาเลี้ยง  
และภัสดาของพระนางมารีย์ผู้นิรมล

การใช้นกพิราบเป็นสัญลักษณ์ของพระจิตเจ้า เป็นการใช้นกพิราบในเชิงสัญลักษณ์ที่ส�าคัญที่สุด
ของครสิต์ศลิป์ สญัลกัษณ์นีป้รากฏครัง้แรกตอนทีพ่ระครสิต์ทรงรบัพธิล้ีางจากยอห์น บปัตสิต์ “ข้าพเจ้า
เห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์เหมือนนกพิราบ และทรงอยู่เหนือพระองค์...” (ยอห์น 1:32) 

นกพริาบเจด็ตวัใช้แทน พระคณุของพระจติเจ้าเจด็ประการ โดยมทีีม่าจากค�าพยากรณ์ใน หนงัสอื
อิสยาห์ 11:1-2 ว่า “หน่อหนึ่งจะแตกออกจากตอของเจสซี กิ่งหนึ่งจะงอกขึ้นจากรากของเขา พระจิต
ของพระยาห์เวห์จะพ�านักอยู่เหนือเขา...” 

นกพิราบมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของนักบุญหลายท่าน นกพิราบใช้เป็นเครื่องหมายของนักบุญ
เบเนดิกต์ เพราะท่านเห็นวิญญาณของน้องสาวคือนักบุญสกอลาสติกาบินขึ้นสวรรค์ในรูปของนกพิราบ 
และนกพิราบยังเป็นเครื่องหมายของนักบุญเกรกอรีผู้ยิ่งใหญ่ เพราะพระจิตเจ้ามาประทับอยู่ที่ไหล ่
ของท่าน ขณะเขียนหนังสือ 
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รักพระคัมภีร์
 

การ์ตูน...คนดี 

ขอพระเจ้าช่วย
น้องๆ ทราบไหมว่าท�าไมโกลิอัทจึงต้องการ

ให้มีคนออกไปสู ้รบกับเขา เขากล่าวว่าถ้าเขา
ชนะ ชาวอิสราเอลจะกลายเป็นทาสรับใช้ของชาว 
ฟิลิสเตีย แต่ถ ้ามีคนที่สามารถเอาชนะเขาได้ 
ชาวฟิลิสเตียจะเป็นทาสรับใช้ชาวอิสราเอล ซึ่ง
หมายความว่าจะต้องเป็นการต่อสู้ที่ส�าคัญ และไม่มี
ใครต้องการต่อสู้กับโกลิอัท... แต่มีผู้หนึ่งที่ออกมา 
บอกว่า เขาพร้อมจะต่อสู้ เพราะพระเจ้าทรงช่วยเขา 
เขาคอื ดาวดิ เดก็ชายผูก้ล้าหาญ น้องๆ ทราบไหมว่า  
เขาใช้อะไรเป็นอาวธุ...ดาวดิหยบิไม้เท้ามาถอืไว้ และ
เก็บก้อนหินเกลี้ยงๆ ห้าก้อนจากท้องห้วยใส่ย่าม 
เขาถือสลิง เดินเข้าไปหาโกลิอัท กล่าวว่า “ท่านถือ 
ดาบ หอก และแหลนมาสู้กับข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้า 
มาสูก้บัท่าน เดชะพระนามพระยาห์เวห์จอมจักรวาล 

พระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอลที่ท่านดูหมิ่น...” แล้ว
ดาวิดจึงหยิบหินขึ้นมาก้อนหนึ่งใส่สลิงเหวี่ยงไปถูก
หน้าผากของโกลิอัท เขาล้มหน้าคว�่าลงกับพื้นดิน...

ดาวิดเอาชนะโกลิอัทได้เพราะเขาวอนขอ
ความช่วยเหลือจากพระเจ้า เขาทราบว่าเขาต่อสู้เพื่อ
ประชาชนของเขา และเขามีความเชื่อว่าพระเจ้าจะ
ทรงช่วยเขา และพระเจ้าก็ทรงช่วยเขาจริงๆ ดังนั้น 
เมื่อน้องๆ ต้องการกระท�าบางสิ่งที่ยากๆ จงวอนขอ
ความช่วยเหลอืจากพระเจ้า และน้องๆ จะกลายเป็น
นกัฆ่ายกัษ์ (ซาตาน) ได้ด้วยเช่นเดยีวกนั โดยอาศยั
พระหัตถ์ของพระเจ้า ครับ 

อ่าน 1ซามูเอล 17:38-49

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

“...บางครั้งก็ต้อง
แกล้งโง่บ้าง”

(...sometimes 
look foolish)
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ไขกล่องคำาถาม
พี่ป๋อง 

อีกวิธีหนึ่งที่นิยมปฏิบัติคือ การจับได้
แล้วท�าเครื่องหมายไว้ การจับลักษณะนี้เพื่อ 
นับจ�านวนที่แน่นอนในพื้นที่แห่งหนึ่งซึ่งสัตว์
นั้นๆ อาศัยอยู่

ส่วนสตัว์ท่ีดกัจับไม่ได้ อย่างเช่น นกต่างๆ 
ฉะนั้นนักปักษีวิทยาจะใช้ระบบแบ่งพื้นที่เขตป่า 
เพื่อนับจ�านวนนกแต่ละชนิดท่ีเดินผ่าน ด้วย
การใช้ตามองทั้งซ้ายและขวา แต่ละคนจะนับ
นกที่มองเห็นในระยะจ�ากัดที่อยู่รอบด้านตัวของ 
พวกเขาเอง ดังนั้นคนสองคนจะไม่นับนกท่ีซ�้า
ซ้อนกัน และผลที่ได้จะวัดเป็นผลเฉลี่ย

ประชากรสัตว์โลก
เ ม่ือองค์การสหประชาชาติหรือยูเอ็น

ประกาศให้วันที่ 31 ตุลาคม 2554 เป็นวันที่
ประชากรโลกครบ 7,000 ล้านคน ...เด็กชาย 
Pyotr จากประเทศรสัเซยี เขาเกดิในเวลาเทีย่งคนื 
สองนาที (ถอืเป็นประชากรคนล่าสดุ ณ วนั/เวลา
นั้น) ...แล้วถ้าเป็น “สัตว์โลก” ล่ะ เขามีวิธีการ 
นับจ�านวนกันอย่างไร?...ครับ

การนับประชากรสัตว์โลกเป็นหน่ึงใน
ระบบชีววิทยาที่ยากที่สุด เพราะสัตว์ไม่เหมือน
มนุษย์ที่สามารถติดต่อสื่อสาร มารายงานตัว 
หรือมารายงานผู้อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นได้

นกัวทิยาศาสตร์ใช้วธิต่ีางๆ หลากหลายใน
การนบัจ�านวนอย่างเช่น นบัตามสายพนัธุ ์ขนาด 
พฤติกรรม และที่อยู่อาศัย ซึ่งวิธีสุดท้ายได้ผล
ที่แน่นอนกว่าวิธีอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น การนับ
จ�านวนของเป็ด ห่าน ช้าง ละมั่ง กวาง เสือ นับ
ด้วยการนั่งบนเฮลิคอปเตอร์และนับไปทีละตัว  
หรือไม่ก็ถ่ายภาพนับจ�านวน แต่วิธีนี้ใช้กับสัตว์
ขนาดเล็กไม่ได้ เพราะมองจากอากาศไม่เห็น 
หรือบางทีพวกสัตว์มันอาจมีการพรางตัวด้วยส ี
หรอืขนของพวกมัน วิธทีีดี่ทีส่ดุคือ การจบัมานบั
ทีละตัวจนไม่มีให้จับ

ท้ังหมดนี้เป็นวิธีท่ีแตกต่างกันเท่าท่ีนัก
วิทยาศาสตร์จะพยายามสรรหามาได้ เพื่อ
รวบรวมสัตว์แต่ละสายพันธุ์ ที่อยู่เป็นกลุ่มก้อน
และเป็นที่ที่มีอาหารพอเพียงจะเลี้ยงชีวิตของ
พวกมันไว้

...พระคัมภีร์ ในหนังสือปฐมกาล บทที่ 7  
...พระผู้เป็นเจ้าบอกให้โนอาห์ น�าสัตว์ต่างๆ 
เข ้าไปในเรือของเขาก ่อนที่จะเกิดน�้าวินาศ  
(น�า้ท่วมโลก) น้องๆ คดิว่า โนอาห์จบัสตัว์ชนดิใด 
ขึ้นเรือเป็นชนิดแรก ...ค�าตอบของน้องคนไหน 
“โดนใจ” ... พี่ป๋อง มีรางวัลให้ครับผม 
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*น้องชนัญชิดา อาจชอบการ (ควีน) **3229
เกิด : 7 พฤศจิกายน 2544
การศึกษา : โรงเรียนดาราสมุทร ภูเก็ต
วิชาที่ชอบ : คณิตศาสตร์ เพราะสนุกและใช้ความคิด
อนาคตอยากเป็น : หมอ เพราะจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจ
บริสุทธิ์ และช่วยเหลือจากใจไม่ใช่หน้าที่
เป็นคนมีนิสัย : ร่าเริง เข้ากับเพื่อนง่าย
สัตว์เลี้ยงที่ชอบ : กระต่าย
ชอบใช้เวลาว่าง : อ่านหนังสือ ฟังเพลง
กีฬาที่ชอบ : แบดมินตัน
อาหารที่ชอบ : ส้มต�า
ความสามารถพิเศษ : -
อื่นๆ : มีพี่น้อง 2 คน เป็นหญิงทั้ง 2 คน และเป็นคนที่ 2 

*น้องอนุสรา อนุศักดิ์ ( เมย์) *3230*
เกิด : 1 พฤษภาคม 2543
การศึกษา : โรงเรียนดาราสมุทร ภูเก็จ
วิชาที่ชอบ : ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นวิชาที่ถนัด
อนาคตอยากเป็น : หมอ เพราะอยากช่วยคนที่ป่วย
เป็นคนมีนิสัย : ร่าเริง แจ่มใส ยิ้มง่าย
สัตว์เลี้ยงที่ชอบ : สุนัข 
ชอบใช้เวลาว่าง : ถ่ายรูป เล่นกับเพื่อน
กีฬาที่ชอบ : บาสเก็ตบอล
อาหารที่ชอบ : ชอบทานปลา 
ความสามารถพิเศษ : เล่นอูคูเลเล่ (ukulele) ได้
อื่นๆ : เป็นลูกคนเดียวของคุณพ่อ-คุณแม่

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

สมาชิกใหม่
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ชาวนากับนก

มีชาวนาคนหนึ่ง เขาสังเกตเห็นว่ามีนก 
มาท�ารงัอยูบ่นหลงัคาบ้านของเขา เขากเ็ลยคอย
ดูแลไม่ให้นกตกลงมาจากหลังคา ไม่นานนัก  
ลูกนกก็ออกจากไข่และฟักออกมาเป็นลูกนก
มีจ�านวน 3 ตัว แล้วลูกนกตัวหนึ่งก็ตกลงมา
จากหลังคา แต่ชาวนาผ่านมาพอดี เลยรับไว้ได้  
ลูกนกจึงไม่เป็นอะไร

ชาวนาจึงได้สร้างบ้านเล็กๆ ไว้ให้นกอยู่
ในสวนของเขา เพือ่จะได้ปลอดภยั ด้วยความที ่
นกซาบซึง้ในบญุคณุของชาวนาทีไ่ด้ให้การดแูล 
แม่นกและลูกนกต่างก็พากันออกไปคาบสิ่ง
ต่างๆ มาวางไว้บนโต๊ะในห้องของชาวนาเสมอๆ  
เช่น บางทีก็คาบสมุนไพรหน้าตาแปลกๆ ที่ขาย
ได้ราคาแพงๆ มาให้ บางที่มันพวกมันก็คาบ
สิ่งของที่ทานได้มาให้

ชาวนากค็อยดแูลนกและลกูๆ ของมนัมา
โดยตลอด จนวันหนึ่ง นกได้เริ่มคาบก้อนหินที่
สวยงามกลบัมาให้ชาวนา เมือ่ชาวนาเหน็เขากน็�า
เอาหินนั้นไปในเมืองเพื่อที่จะสอบถามว่ามันพอ
จะมีราคาบ้างไหม ปรากฎว่าเป็นหินหายากและ
มรีาคาแพง ชาวนาดใีจมาก และหลงัจากวนันัน้
เป็นต้นมา พวกนกกไ็ด้คาบก้อนหนิสวยๆ เหล่า
นีม้าให้ชาวนาเรือ่ยๆ และชาวนาได้น�าหนิไปขาย
และมฐีานะร�า่รวยขึน้ ชาวนากด็แูลพวกนกอย่าง
ดี และสร้างรังให้มันอยู่อย่างปลอดภัย และ
จัดหาแบ่งอาหารให้พวกมันกินอย่างสม�า่เสมอ

เพ่ือนบ้านของชาวนาสังเกตเห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงด้านฐานะของชาวนาคนน้ี และ 
พวกเขารู้สึกอิจฉาเป็นอันมาก เขาไม่รู้ว่าท�าไม

อยู่ดีๆ ชาวนาคนนี้จึงร�า่รวยขึ้นมาได้ เขาจึงไป
ถามชาวนา และชาวนาก็เล่าให้เขาฟังว่า เขาได้
ลาภมามากมายเพราะพวกนกที่อยู่ที่บ้านของ
เขานั่นเอง

ในคืนหนึ่ง เพื่อนบ้านก็เลยไปแอบขโมย
รังนกจากบ้านของชาวนาใจดีคนนี้มาไว้ที่บ้าน
ของตนเอง พอวนัรุง่ขึน้ชาวนากแ็ปลกใจทีร่งันก
หายไป เขาก็ออกตามหาเพราะเกรงว่านกจะได้
รับอันตราย และเขาคิดว่า อาจโดนแมวจับกิน
ก็เป็นได้ แต่เมื่อเขาออกตามหาก็ไม่พบ เขาไม่
คิดว่าเพื่อนบ้านของเขาจะเอานกและรังลูกนก
ไปซ่อนเอาไว้ 

หลงัจากทีน่กไปอยูท่ีบ้่านของเพือ่นชาวนา 
พวกเขาไม่ได้เลี้ยงดูพวกนกและลูกๆ ของมัน
เลย และยังขังพวกนกเอาไว้อีกด้วย จะปล่อย
ให้นกกบัลกูๆ บนิออกมากจ็ะเป็นช่วงเช้า เพราะ
เพื่อนบ้านหวังว ่าพวกนกมันจะคาบสิ่งของ 
อะไรๆ ที่มีมูลค่ากลับมาให้เขา นกก็ออกบินไป 
มันคาบอาหารกลับมาให้ลูกๆ ของมันกิน และ
ไม่ได้คาบอะไรอย่างอื่นกลับมาอีกเลย เพื่อน
บ้านจึงรู้สึกโกรธมาก แต่ก็ไม่รู ้จ�าท�าอย่างไร  
เจ้านกก็ไม่คาบอะไรที่มีมูลค่ากลับมาอีกเลย 
จนในที่สุดมันก็ตายไป และลูกๆ มันก็อยู่ไม่
ได้เพราะไม่มีแม่ที่คอยคาบอาหารน�ามาป้อน 
เพือ่นบ้านคนนีม้ฐีานะยากจนและกย็งัคงยากจน
และไร้น�้าใจต่อไป แล้วในขณะที่ชาวนาผู้ใจดี
แม้จะรวยขึ้น แต่เขาก็ยังมีน�า้ใจดี มีเมตตาต่อ
สัตว์ต่างๆ และต่อผู้คนอื่นๆ ตลอดมา เขาจึงมี 
ความสุขและมีความร�่ารวยต่อไป 

สวัสดีค่ะน้องๆ ที่น่ารักทุกคน เปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมคะ? ขยันตั้งใจเรียนกันดีๆ นะคะ ฉบับนี้

พี่อ้อยมีนิทานมาฝากเช่นเคย ชื่อเรื่อง “ชาวนากับนก” เรื่องมีอยู่ว่า

ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 
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มุมเด็กศิลป์
Art 

มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ

“สวรรค์สำาคัญกว่า”
ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

(หมดเขตรับผลงานวันที่ 5 มิถุนายน 2015)
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ไบเบิ้ล วาไรตี้
พี่ป๋อง 

เด็กๆ : CHILDREN 

ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ผมและเพื่อนๆ ก�าลังทานอาหารกันอยู่ ...ห่างจากโต๊ะของเราไป 
เพียงเล็กน้อย มีคุณแม่คนหนึ่งก�าลังนั่งป้อนข้าวให้กับลูกชายตัวเล็กๆ อายุประมาณ 3 ขวบ เด็ก
คนนั้นกินข้าวไปและก็หันมามองทางผมและเพื่อนๆ ซ่ึงคงเป็นเพราะพวกเราคุยกันไปหัวเราะกัน 
ไปตามภาษาอาหารเที่ยงแบบสบายๆ 

พี่คนหนึ่งพูดขึ้นว่า “เด็กคนนั้น เขารู้ว่า ใครใจดี... เด็กสัมผัสได้ว่า ใครจะเพื่อนเล่นกับ
เขาได้...” แล้วพี่คนนั้นก็หันมายิ้มให้ผม... ผมเดินไปทักทายเด็กน้อยคนนั้น และบอกกับเขาว่า  
“หนูเป็นเด็กน่ารัก... โตขึ้นต้องเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะ... ลุงไปก่อนนะ เอาไว้วันหน้ามา
พบกันอีกนะ” ...รอยยิ้มของเด็กคนนั้น สวยงามกว่าดอกไม้ใดๆ ... และถ้าหากมีใครมาถามเรา
ว่า “อะไรสวยกว่า ดอกไม้” ให้เราตอบไปเลยว่า “รอยยิ้มของเด็กๆ” เพราะโลกสวยด้วยรอยยิ้ม 
อ้อ...อย่าลืม ยิ้ม...ทักทาย กันบ่อยๆ นะครับ

[1.] ทารกคนใดในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมที่เจ้าหญิงแห่งอียิปต์รับเป็นบุตรบุญธรรม? 
(อพย 2:10) [2.] การบังเกิดมาของทารกคนใดที่ทูตสวรรค์เป็นผู้มาแจ้งข่าว? (ลก 2:8-14) [3.] 
ทารกคนใด (ในพนัธสญัญาใหม่) ทีไ่ด้รบัมาจากการภาวนาวอนขอ? (ลก 1:13,60) [4.] ทารกคนแรก
ที่เกิดมาในโลกคือใคร? (ปฐก 4:1) [5.] ฝาแฝดคู่แรกที่พระคัมภีร์กล่าวถึงคือ? (ปฐก 25:23-26) 
[6.] นักบุญเปาโลกล่าวถึงผู้ใดว่าควรอบรมบุตรธิดาของตน? (1ทธ 3:2-5) [7.] กษัตริย์พระองค์
ใดที่ทรงร้องไห้ให้กับบุตรชายที่ไม่ดีของพระองค์ (1 ซมอ 19:2-5) [8.] บอกชื่อกษัตริย์ที่ตัดสิน
เรื่องหญิงสองคนที่อ้างว่าเป็นมารดาของเด็กคนหนึ่ง (1 พกษ 3:16-24) 
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เพียงเธอห่วงใยใส่ใจวัยเยาว์
นู๋ฉวย 

“ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า” (มธ 5:8)

สวัสดค่ีะท่านผูอ่้านทกุท่าน เมือ่วนัอาทติย์ที ่29 มนีาคม ทีผ่่านมา นอกจากจะเป็นวนัอาทติย์ใบลานแล้ว 
ยังเป็นวันเยาวชนโลกอีกด้วย ทุก ๆ ปีพระสันตะปาปาจะออกสาส์นส�าหรับวันเยาวชนโลก และปีนี้พระองค์
ทรงใช้หัวข้อมหาบุญลาภ “ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า” (มธ 5:8) 

ในเนื้อที่อันจ�ากัด แต่อยากแบ่งปัน นู๋ฉวยจึงขอน�าบางตอนของสาส์นนี้มาแบ่งปัน และเพื่อนๆ สามารถ
อ่านสาส์นฉบับเต็ม ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ส�าหรับวันเยาวชนโลกครั้งที่ 30 ค.ศ. 2015 ได้จาก 
http://youth.cbct.net

1. ความปรารถนาที่จะมีความสุข
ค�าว่า “บุญลาภ” หรือ “ความสุข” เป็นเหมือนกับการตอกย�้าที่เตือนใจ ให้เราร�าลึกถึงการเรียกร้อง

ของพระเยซู ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับพระองค์ในหนทางที่จะน�าไปสู่ความสุขที่แท้จริง แม้จะมีการท้าทายต่างๆ 
มากมาย แรงดึงดูดของอ�านาจ ความร�่ารวย การอยากมีความสุขไม่ว่าจะโดยวิธีใด จะน�าเราไปสู่เหวลึกแห่ง
ความทุกข์ทรมานทั้งสิ้น

2. ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข
อาศยัดวงใจบรสิทุธิ ์ค�าว่า “หวัใจ” หวัใจคอืศนูย์กลางของอารมณ์ ความคดิ และความตัง้ใจของมนษุย์ 

พระคัมภีร์สอนเราว่า “พระเจ้ามิได้ทรงมองสิ่งที่ปรากฏภายนอก แต่ทรงดูที่ใจ” (เทียบ 1 ซมอ 16:7) จากใจ 
นี่เองที่เราเห็นพระเจ้า เพราะใจเป็นตัวมนุษย์ที่มีทั้งกายและวิญญาณ ซึ่งมีความสามารถที่จะรักและได้รับ 
ความรัก

ค�าว่า “บริสุทธิ์” นั้นหมายถึง สะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากมลทิน พระเยซูทรงตรัสว่า “ไม่มีสิ่งใดเลย 
จากภายนอกของมนุษย์ท�าให้เขามีมลทินได้ แต่ส่ิงที่ออกมาจากภายในของมนุษย์นั้นแหละท�าให้เขา 
มีมลทิน จากภายในคือจากใจมนุษย์นั้นเป็นที่มาของความคิดชั่วร้าย การประพฤติผิดทางเพศ การลักขโมย 
การฆ่าคน การมีชู้ ความโลภ การท�าร้าย การฉ้อโกง การส�าส่อน ความอิจฉา การใส่ร้าย ความหยิ่งยโส 
ความโง่เขลา” (มก 7:15, 21-22)

3. เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
ในพระธรรมเก่าเสียงเรียกของพระเจ้า “จงแสวงหาใบหน้าของเราเถิด” (สดด 27:8) เราจะเห็นว่า 

พระเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นก่อนเสมอ พระองค์ทรงช�าระเราให้บริสุทธิ์เพื่อที่เราจะได้สามารถเข้ามาอยู่กับพระองค์ได้ 
พระเจ้าทรงเชื้อเชิญพวกเธอแต่ละคนให้ได้พบกับพระองค์ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดหรือท�าหน้าที่อะไร 

 “การตัง้ใจทีจ่ะพบกบัพระเยซคูรสิตเจ้าเป็นการส่วนตวั หรอือย่างน้อยกเ็ปิดใจกว้างทีจ่ะยอมให้พระองค์สมัผสั
กับเธอก็พอแล้ว พ่อขอร้องให้พวกเธอปฏิบัติเช่นนี้ทุกวัน” (เทียบ Evangelii Gaudium, 3) ด้วยการอ่าน 
พระคัมภีร์บ่อยๆ หากเธอที่ยังไม่เคยอ่านพระคัมภีร์ ขอให้เริ่มต้นที่พระวรสาร อ่านหนึ่งหรือสองบรรทัด 
ทุกวัน ให้พระวาจาของพระองค์ตรัสกับดวงใจและส่องสว่างให้แก่ทางเดินของเธอ (เทียบ สดด 119:105) 
เธอจะพบว่าเธอสามารถเห็นพระพักตร์พระเจ้าได้บนใบหน้าของพี่ๆ น้องๆ ของเธอเองด้วย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งคนที่ถูกลืมและไม่มีใครคิดถึง เช่น คนจน คนที่หิว คนที่กระหาย คนแปลกหน้า คนป่วย หรือคนที่ 
ถูกจองจ�า (เทียบ มธ 25:31-46) 

“ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า” (มธ 5:8) เยาวชนชายหญิงที่รัก เธอก็เห็น
แล้วว่า บุญลาภประการนี้พูดอย่างตรงไปตรงมา เกี่ยวกับชีวิตและเป็นหลักประกันความสุขในชีวิตของเธอ  
ดังนั้นพ่อขอเตือนพวกเธออีกครั้งว่า จงกล้าที่จะเป็นผู้ที่มีความสุข 
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เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋อง 

(A.)

(B.)

 บารทิเมอัส ร้องตะโกนว่า  “ข้าแต่พระเยซู โอรสของกษัตริย์ดาวิดเจ้าข้า  โปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิด”... 
“ไปเถิด ความเชื่อของท่านได้ช่วยท่านให้รอดพ้นแล้ว” ทันใดนั้น เขากลับแลเห็นและเดินทางติดตามพระองค์ไป 
(มาระโก 10:46-52)
 ส�าหรับเกมฯ ครั้งนี้อยากให้น้องๆ ช่วยกันค้นหาจุดต่างที่มีอยู่ใน 2 ภาพนี้  
รวม 10 แห่ง ใครค้นพบครบแล้ว รีบส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
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ชีวิต มันส์ๆ ของพี่แป้ง
พี่แป้ง-มันส ์

ในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่าน แป้งใช้เวลา 
ส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสือค่ะ หนังสือที่
อ่านส่วนใหญ่นอกจากข่าวสารในชีวิตประจ�าวัน
แล้ว ก็มักจะเป็นหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเอง 
มีหนังสือเล่มน้อยเล่มหนึ่ง ถูกวางทับรวมกับ
กองหนังสือเล่มใหญ่ แป้งเห็นว่าหน้าปกหนังสือ
เป็นรูปหน้าตาแปลกประหลาด เลยหยิบขึ้นมา
เปิดอ่านหน้าแรกดู ผู้แต่งคือท่านพระราชญาณ
กวี (ปิยโสภณ) ท่านแต่งหนังสือถึงเรื่องการ 
ให้ก�าลังใจ แป้งเห็นว่าเรื่องที่ท่านน�ามาเล่าให้แง่
คดิเตอืนใจในหลายเร่ือง เลยอยากน�ามาแบ่งปัน
ให้พี่น้องได้อ่านกันค่ะ

“ข้าพเจ้าประทับใจกับเรื่องของครอบครัว
แพทเธอชั่น (Paterson Family) ที่ข้าพเจ้า
ได้มีโอกาสรู ้จักในช่วงที่ข ้าพเจ้าไปศึกษาใน 
ต่างประเทศ ครอบครัวนี้ มีฐานะธรรมดา  
เคยร�่ารวยมาในรุ่นพ่อแม่ แต่ทั้งสองต้องการ
ใช้ชีวิตที่สงบเงียบและเรียบง่ายและใช้เวลา 
ส่วนหนึ่งช่วยเหลือผู้อื่น จึงมอบภาระให้พ่ีน้อง
คนอื่นด�าเนินการรับภาระทรัพย์สินแทน ลูก
หลานเช่นนี้ดูเหมือนจะหาได้ยากยิ่งในโลก
ปัจจุบัน

ชีวิตครอบครัวนี้เรียบง่าย และข้าพเจ้า
อยากบอกว่างดงามด้วย เขามลีกูคนโตเป็นหญงิ 
คนเล็กเป็นชายสมดั่งความปรารถนาของเขา 
ทกุประการ เวลานีท้ัง้สองคนโตเป็นหนุม่เป็นสาว
ไปหมดแล้ว ในวัยเกือบจะชราคือ 50 เศษๆ 
ของสามีภรรยาคู่นี้ มีชีวิตท่ีน่าศึกษามาก สามี
ยดึอาชพีคร ูคอืสอนภาษาองักฤษให้กบันกัเรยีน
ต่างชาติ ส่วนภรรยามีอาชีพเป็นนักธุรกิจเล็กๆ
ไม่ใหญ่โตอะไรมากมายนัก มีส�านักงานเล็กๆ 
ข้างบ้าน เธอให้บริการเกี่ยวกับการบริการ 
จัดหาสถานที่พักผ่อนส�าหรับนักท่องเที่ยวที่มา
พักผ่อนในประเทศของเธอ เธอมีเวลาว่างปี
ละ 1 เดือน เพื่อปรารถนาเดินทางท่องเที่ยวใน 
โลกกว้าง

งานส�าคัญประจ�าปีของเธอคือหน้าหนาว
เธอจะขอความกรุณาจากห้างใหญ่ๆ ช่วย
ประกาศบอกลูกค้าน�าเสื้อผ้าเก่าเก็บมาบริจาค 
แล้วเธอก็ขอความสนับสนุนถุงและรถบรรทุก
จากส�านักไปรษณีย์ ขอความอุปถัมภ์ขนส่งฟรี
จากสายการบินประเทศนั้นๆ ส่งผ้าห่ม ของเล่น  
ของกิน เสื้อกันหนาวไปยังประเทศของตน 
เพื่อมอบให้แก่ผู้ยากไร้ท่ีก�าลังหิวกระหายและ

ทุกสิ่งที่ท่านได้ทำาแก่พี่น้องเรา

ที่ต้อยตำ่า ท่านได้ทำาต่อเราเอง

96   อุดมศานต์  พฤษภาคม 2015

crist 1-100 May 58   96 5/9/15   8:38 AM



หนาวส่ัน นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังประทับใจที่
เธอรับเลี้ยงดูแลรับเลี้ยงเด็กน้อยหลายสิบคน 
ทั่วโลก โดยที่ไม่ป่าวประกาศถึงความดีความ
ชอบแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าปลืม้ปีตทิีจ่ะบอกท่านผูอ่้าน จติใจ
ที่ดีงามคือดอกไม้ประจ�าชีวิต และชีวิตท่ีดีงาม
คือดอกไม้ประดับโลก ความมีชีวาของชีวิตอยู่ที่
การได้ช่วยเหลือคนอื่นให้มีรอยยิ้ม มิใช่รอคอย
ให้คนอื่นมาบอกเรายิ้ม การด�าเนินชีวิตย่อมมี
อุบายที่แยบคาย”

เมื่ออ่านจบ แป้งหวนนึกไปถึงค�าสอน 
ของพระเยซูเรื่องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ผู ้ต�่าต ้อยในค�าอุปมาเรื่องการพิพากษาครั้ง

สุดท้าย ท่ีพระเยซูเจ้าจะทรงพิพากษาตัดสิน
ตาม “ความช่วยเหลือที่เราให้แก่ผู้ต�่าต้อยและ
ขัดสน”พระองค์ไม่ได้ทรงเรียกร้องให้เราบริจาค
เงินหรือสิ่งของจ�านวนมาก แต่ทรงหวังให้เรา 
มองเห็นคนต�่าต้อยและรู้จักมีน�้าใจ ต่อทุกคน
ที่เราพบเห็นในชีวิตประจ�าวันบ้างแม้จะเพียง 
เล็กน้อย ดังที่ครอบครัวแพทเธอชั่นได้มอบ 
ของขวญัท่ีดท่ีีสดุด้วยแรงกายและแรงใจของเธอ
ให้กับผู้ยากไร้ทั่วโลก  

แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบเขาว่า 
เราบอกความจริงแก่ท่านท้ังหลายว่า ซ่ึงท่านได้
กระท�าแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้
ถึงแม้จะต�่าต้อยเพียง ไร ก็เหมือนได้กระท�าแก่
เราด้วย - [เทียบมัทธิว 25:40] 
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จดหมายจากผู้อ่าน
นายปณ.สาธ ุ

ตอบ คุณยอแซฟ นิคม ที่นับถือ

ถูกต้องแล้วครับ ในวันเสาร์เย็น (11 เมษายน 
2015) ขณะท�าวตัรเตรยีมฉลองพระเมตตา สมเดจ็พระสนัตะ 
ปาปาฟรังซิสก็ทรงท�าพิธีประกาศสมณโองการ เรื่อง  
“ปีศักดิ์สิทธิ์” แห่งความเมตตา พระองค์ทรงยืนอยู่ต่อ
หน้าบานประตูศักดิ์สิทธิ์ที่จะท�าพิธีเปิดในวันที่ 8 ธันวาคม  
ปลายปีนี้ ผมขอเอาข่าวมาให้คุณอ่านเลยก็แล้วกันคร้บ....

ประเดน็ส�าคญัเก่ียวกับปีศักด์ิสทิธิแ์ห่งความเมตตาทีก่�าลงั
จะมาถึง (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงโน้มพระองค์ลง
คารวะต่อหน้าประตูศักด์ิสิทธ์ิในมหาวิหารนักบุญเปโตรเพื่อ
ประกาศสมณโองการเรื่อง “ปีศักดิ์สิทธิ์” พิเศษ ในระหว่าง
ปีศักดิ์สิทธิ์ ประตูน้ีจะเป็นเคร่ืองหมาย “ประตูแห่งความ
เมตตา” และผู้แสวงบุญนับล้านคนจะก้าวข้ามธรณีประตูนี้
เข้าไป สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสทักทายสัตบุรุษว่า 
“ขอพระหรรษทาน ความเมตตา และสันติจากพระเจ้าพระ
บิดาของเราและพระเยซูคริสต์พระผู้ไถ่กู้ชาวเราจงสถิตอยู่
กับท่านทั้งหลาย”

• เพื่อการประกาศโองการปีศักดิ์สิทธิ์ พระ
สันตะปาปาทรงมอบ “เอกสารสมณโองการ” ที่มีชื่อว่า  
“มิเซริคอร์ดิเอ วุลตุส” หรือ “พระพักตร์แห่งความเมตตา” 
เนื้อหาประกอบด้วย 25 ประเด็น ซึ่งพระสันตะปาปาทรงเห็น
ว่าเป็นเรื่องส�าคัญมากต่อปีศักดิ์สิทธิ์ที่ก�าลังจะมาถึง พระเจ้า
ทรงอภยัอย่างอ่อนโยนและทรงเหน็ใจกรณุา พระสนัตะปาปา
ตรัสว่าไม่ว่าจะอย่างไรคริสตชนควรเป็นผู้ให้อภัยจึงสมจะได้
รับการอภัยนี้และคติพจน์ของปีศักด์ิสิทธ์ิจะมีว่า “จงเมตตา
ดุจดังพระบิดาเจ้า” พระสันตะปาปาตรัสเสริมว่า

“เวลาของพระศาสนจักรมาถึงแล้วท่ีจะน้อมรับพระ
ด�ารสัเรียกอนัน่าชืน่ชมยนิดใีห้ตระหนกัถงึความเมตตาอกีครัง้

หนึ่ง นับเป็นเวลาที่จะหันกลับมาสู่เรื่องพื้นฐานและช่วยแบก
รับความอ่อนล้าและพยายามดิ้นรนของพี่น้องชายหญิงของ
เรา ความเมตตานบัเป็นพลงัทีจ่ะปลกุฟ้ืนชาวเราเข้าสูช่วีติใหม่
และสัง่สมซมึซาบก�าลงัใจให้มองไปยงัอนาคตด้วยความหวงั”

• ปีศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคมปีนี้ 
และไปจบลงในวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 ประเด็น
ส�าคัญๆ ได้แก่

- จะมกีารเชญิชวนให้ชาวคาทอลกิได้รือ้ฟ้ืนกจิการ
งานแห่งความเมตตา

- มีค�าแนะน�าว่า ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการสารภาพบาป 
เป็นของประทานอันประเสริฐ ยอดเยี่ยม

- พระสันตะปาปาจะทรงแต่งตั้งพระสงฆ์ทุกองค์
ในสังฆมณฑลให้เป็น “นักเทศน์สอนผู้เชื่อมั่นในเรื่องความ
เมตตา” และพวกท่านจะอภยับาปหนกัเฉพาะบางประการโดย
ไม่ต้องขออนญุาตจากส�านกัวาตกินั ยกตวัอย่างเช่น พวกท่าน
จะมีอ�านาจอภัยบาปการท�าทุราจารต่อศีลมหาสนิท

- บรรดาสมาชิกกลุ ่มหรือแก็งค ์อิทธิพลก ่อ
อาชญากรรมจะได้รับการเรียกร้องให้กลับใจ

- จะมีการมุ่งเสวนากับชาวยิวและมุสลิม เพื่อหลีก
เลี่ยงการรังเกียจเดียดฉันท์หรืออคติเลือกปฏิบัติ

• พระสันตะปาปาทรงอธิบายว่าปีศักดิ์สิทธิ์เป็น
โอกาสส�าหรับทุกคน ไม่ใช่เพียงแค่งานพิธีขององค์กรหรือ
สถาบันเท่านั้น และทรงเสริมว่า “ท�าไมทุกวันนี้ต้องมีปี
ศักดิ์สิทธิ์แห่งความเมตตา? เพราะว่าพระศาสนจักรก�าลัง
อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงอันส�าคัญของประวัติศาสตร์จึงได้รับ
การเรียกร้องให้มอบประจักษ์พยานแก่โลกมากยิ่งขึ้น มอบ
เครื่องหมายแห่งการประทับอยู่ของพระเจ้าและความใกล้ชิด
ของพระเจ้าต่อโลก น่ีไม่ใช่เวลาแห่งการท�าให้ไขว้เขวสับสน
ในเรื่องนี้”

เรียนคุณปณ.สาธุ ที่นับถือ

ผมได้อ่านอุดมศานต์เดือนเมษายน เห็นคุณ ปณ.สาธุ บอกว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะประกาศให้
ปลายปีนี้เริ่มต้นปีศักดิ์สิทธิ์ไปจบเอาปีหน้า ค.ศ. 2016 เป็น “ปีศักดิ์สิทธิ์” พิเศษ ชื่อว่า “ปีแห่งความเมตตา” ผม
อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกครับ พอมีอะไรใหม่ๆ บ้างไหมครับ ขอรบกวนเท่านี้แหละครับ

ขอพระเจ้าทรงอวยพรคุณปณ.สาธุและอุดมศานต์ตลอดไป

                                                               ยอแซฟ นิคม
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- ปีศกัดิส์ทิธิแ์ห่งความเมตตา จะเฉลมิฉลองในทกุ
สงัฆมณฑลในโลกเพือ่ประชาชนผูไ้ม่มโีอกาสไปเยอืนกรงุโรม
จะสามารถมีส่วนร่วมในปีศักดิ์สิทธิ์นี้ได้

ส่วน 25 ประเด็นทั้งครบของประกาศสมณโองการ
ปีศักดิ์สิทธิ์ คงจะมีคนแปลออกมาในไม่ช้า อุดมศานต์จะรีบ
น�าทั้ง 25 ประเด็นส�าคัญมาตีพิมพ์ให้อ่านกันต่อไปนะครับ 
โอกาสนี้ ผมขอน�าเรื่องความเมตตาดีๆ ที่อ่านแล้ว ส่งเสริม
ก�าลังใจให้ไปท�ากิจเมตตาในชีวิตจริงมาให้อ่านกันครับ

ตายายไปเยี่ยมลูก
03.30 น. ระหว่างทางขับรถจากเขาใหญ่ วิ่งมุ่งหน้า

นครสวรรค์ จึงต้องผ่านเส้นสระบุรี/พระพุทธบาท
พบตายายคู่หน่ึงเดินอยู่ข้างทาง หอบข้าวของ

พะรุงพะรัง ผมจึงมิอาจผ่านไปเฉยๆ ได้ จึงชะลอรถจอด
และถอยหลงัอย่างระวงับนถนนทีม่ดืมากเส้นเพิง่ออกจากแยก 
พแุคทีจ่ะเลีย้วไปเพชรบรูณ์ได้ เดาว่าแกน่าจะเดนิจากหมูบ้่าน
ก่อนถึงแยกสัก 3-4 กม.

ผม : จะไปที่ไหนครับ ผมจะผ่านพระบาท และ
ลพบุรีครับ

ตา : (มองหน้า นิ่ง ไม่พูดอะไร)
ยาย : พ่อหนุ่มจะไปไหนนะ
ผม : ผมจะผ่านหน้าพระลาน พระบาท และเข้า

ตัวลพบุรีครับ ยายจะไปทางไหนผมแวะไปส่งได้ ผมไม่รีบ
ยาย : ยายจะไปเ ย่ียมลูก ท่ี โรงพระยาบาล

พระพุทธบาทนะ
ผม : ติดรถผมไปได้เลยครับ
ตา : ขอบใจมากพ่อหนุ่ม
ผมพาตายายขึ้นรถ เห็นในตะกร้ามีกระติกน�า้ร้อน

แบบสีเงินๆ เป็นสนิม มีห่อข้าว มีผ้า ใบหน้าแกทั้งคู่เหนื่อย
ล้ามาก

แกต้องตื่นตั้งแต่ตี 2 หุงข้าว ต้มซุป และเตรียม
ตวัเพือ่ไปเยีย่มลกูชายทีน่อนป่วยอยูโ่รงพยาบาลพระพทุธบาท 
แกเดินทางจากจุดนี้ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ถ้าเดิน
ไปนะ วันนี้เป็นวันแรกท่ีไปเย่ียมลูก และยายจะนอนเฝ้า  
ให้ตานั่งรถประจ�าทางกลับ

เหตุผลท่ีแกตัดสินใจเดินไประยะทางกว่า 20-30 
กม. เช่นนี้ เพราะแกต้องการประหยัดค่ารถเอาไว้ จะได้เก็บ
เงนิส่วนนีไ้ว้จ่ายค่ายาให้ลกู ผมไม่ได้ซกัถามว่าลกูแกป่วยเป็น
อะไรยงัไง ผมไม่สามารถพดูคยุหรอืถามอะไรได้อกี น�า้ตามนั
เอ่อเต็มตา ต้องปาดทิ้งเสียหลายครั้ง

บทสนทนาบางช่วงท�าเอาน�้าตาผมทะลักล้นออกมา 
แกนั่งเบาะหลังคงไม่เห็น แต่เสียงผมเต็มกลืนมากๆ ในตอน

นั้น บทสนทนาขาดช่วงเป็นระยะ
ยาย : ทีเ่ราต้องรบีเดนิออกจากบ้านกนัตัง้แต่ตสีาม 

เพราะมันจะมาถึงที่โรงพยาบาลสักหกโมงพอดี ก็ทันเอาข้าว
ให้ลูกชายมันกิน ท�าที่มันชอบมาเลยนะ

พอถงึหน้าโรงพยาบาลพระพทุธบาท ผมลงไปส่งแก 
และควกัเงนิให้แกจ�านวนหนึง่ แกปัดและไม่รบั พร้อมยกมอื
ไหว้ขอบคุณผม จนผมต้องห้ามแทบไม่ทัน

ผม : ไม่เป็นไรครบั ช่วยกนัได้ ยงัไงผมต้องผ่าน
ทางนี้อยู่แล้ว

ยาย : ขอให้เจริญๆ นะพ่อหนุ่ม ใจดีกับคนแก่
มาก แต่เงินนะยายรับไม่ได้นะ เก็บไว้เถอะ

ผม : ตารับไว้นะครับ อย่างน้อยให้ผมช่วย 
ค่ารถค่าเดินทาง จะได้ไม่ต้องเดินกันขนาดนี้ ตายายเหมือน
พ่อเหมือนแม่ผม ผมปล่อยให้เดินขนาดนี้ไม่ได้หรอกครับ 
เกบ็เงนินีไ้ว้เป็นค่าเดนิทางนะครบั ผมไหว้ล่ะ อย่าเกรงใจเลย

ตา : ขอบใจมากลูกเอ้ย (แกตอบด้วยใบหน้า
เรียบเฉย)

ผมส่งถุงน�้าผลไม้ นม ขนมปัง ที่ผมแวะซื้อให้จาก
ปั๊มน�า้มัน ยายจับมือผมแน่น แล้วกล่าวขอบใจอีกครั้ง

เพลงฟังสบายยุค 60 ช่วยพาผมขับรถออกมาจาก
ตรงนั้นอีกสัก 2-3 กม. จอดรถข้างทาง ร้องไห้อย่างหนัก 
นึกถึงหลายสิ่งหลายอย่างมากมาย ทุกอย่างมันถล่มออกมา
หมดในวินาทีนั้น ผมใช้เวลาอยู่กับตัวเองตรงนั้นประมาณ 
10 นาที ตั้งสติแล้วขับรถต่อไปบ้านมุ่งหน้านครสวรรค์ต่อไป

ผมมภีารกจิไปรบัพ่อและแม่มาหาหมอทีล่พบรุตีรวจ
สุขภาพประจ�าปีในเช้านี้เช่นกัน ระหว่างทางจากบ้านผมที ่
จันเสน วิ่งตามถนนสายเลียบคลองตรงผ่านบ้านหมี่ ย้อน
มาถึงลพบุรี ในความมืดเช่นนี้ท�าให้ผมนึกถึงสมัยเด็กที ่
ครั้งหนึ่งเคยเดินจากโรงเรียนที่ลพบุรี ถึงบ้าน กว่า 30 กม. 
เช่นเดียวกัน .... ขอบคุณความจนที่ท�าให้ผมได้เรียนรู้มาถึง
ทุกวันนี้ครับ

ปล.สิง่ทีผ่มได้ท�าไปนัน้ไม่ได้ต้องการหวงัผลให้ใคร
ชื่นชมหรือยกย่องแต่อย่างใดครับ เพราะผมเชื่อว่าเป็นใครก็
ต้องท�าเช่นผมแน่นอนครับ โลกนี้จะสวยจริงจังเมื่อผู้คนเอื้อ
อาทรต่อกัน มีน�้าใจให้กัน ทุกชีวิตมีความหมาย มีโลกของ
ตวัเองในมมุเลก็ๆ ทีม่โีอกาสจะได้สมัผสักบัอารมณ์และเวลา
เช่นนี้ .... ขอเพียงคุณจงอย่าเมินเฉยต่อโอกาสที่จะท�าสิ่งดีๆ 
แม้เพียงเล็กๆ ให้เพื่อนร่วมโลกสักคนครับ

นี่คือ “ปีศักดิ์สิทธิ์” แห่งความเมตตาที่เราคริสตชน
ต้องออกไปท�า และท�าให้ดีกว่านี้อีกด้วยครับ 
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เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

มองกางเขน เห็นรักแท้ 
 
 ...มองกางเขนเห็นอะไรในกางเขน
มองชัดเจนจริงจังสักครั้งหนึ่ง
มององค์พระเยซูผู้ถูกตรึง
มองให้ไกลไปให้ถึงซึ่งแก่นธรรม
 ...ไม่ตอบโต้ยอมตายหมายสงบ
ไม่สู้รบปรบมือไม่ยื้อย�่า
ไม่อวดเบ่งเก่งมากต่อปากค�า
ไม่คิดจ้องจดจ�าแต่ย�้าอภัย
 ...มือถูกตรึงเท้าถูกตอกตะปูติด
คนใกล้ชิดศิษย์มากมายหายไปไหน
เสียงเยาะเย้ยเหยียดหยามประณามไกล
ผิดของใครขอรับหมดไถ่ชดเชย
 ...แล้วความรอดก็ลุล่วงสู่ปวงมนุษย์
เมื่อพระบุตรสุดรักจักทรงเอ่ย
“พระบิดาอย่าถือโทษโกรธเขาเลย
เขาไม่เคยรู้ว่าเขาท�าอะไร” 
                                     ภัศม์
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