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วิธง่ีายๆ ทีพ่ระเยซเูจ้าและบรรดาอคัรสาวก 
จะได้พักผ่อน เพื่อพวกเขาจะได้ใช้เวลาเรียนรู้  
ซึมซับพระบุคลิกของพระอาจารย์ น่ันก็คือ  
ลงเรือออกไปลอยอยูก่ลางทะเลสาบเยนเนซาเรท 
ด้วยกัน

ท�าไมต้องพักผ่อน เพราะผู้คนแห่กันมา
ฟังพระวาจา อีกทั้งพาคนเจ็บมาให้พระองค์
รักษา หรือเพื่อจะได้เข้าใกล้และสัมผัสพระภูษา 
ของพระองค์ (มก 6:53-56) พวกเขาก็จะหาย
จากโรค หากไม่มีเวลาพักผ่อนส่วนตัว จิตใจ
ของอัครสาวกจะไม่สงบ และไม่มีวันเรียนรู้วิธี
ที่จะพบพระบุตรของพระเป็นเจ้าจากที่ลึกแห่ง
ดวงใจในความสงบเงียบนั่น

แต่คราวน้ีไม่เหมอืนทกุคร้ัง เพราะคลืน่ลม 
ไม่เป็นใจ และคลืน่ลกูใหญ่ซดัเข้าเรือเกนิกว่าจะ
พักผ่อนอย่างสงบได้ ยกเว้นพระอาจารย์เพียง 
ผู้เดียว ทีพ่กัผ่อนนอนหลบัอย่างสงบอยูท้่ายเรือ

บรรดาอัครสาวกก�าลังวุ ่นวายใจยิ่งกว่า
ตอนที่ถูกห้อมล้อมด้วยฝูงชนเสียอีก พวกเขา
เข้าไปปลกุพระอาจารย์ ร้องตดัพ้อด้วยความกลวั 

และตกใจเหมือนพระอาจารย ์จะทอดทิ้ ง 
พวกตนว่า

“พระอาจารย์ พระองค์ไม่สนพระทัยที่
พวกเราก�าลังจะตายอยู่แล้วหรือ” พระเยซูเจ้า 
จึงทรงลุกขึ้น บังคับลม ตรัสสั่งทะเลว่า “เงียบซิ  
จงสงบลงเถิด” ลมก็หยุด ท้องทะเลราบเรียบ
อย่างยิง่ แล้วพระองค์ตรสัถามเขาว่า “ตกใจกลวั 
เช่นน้ีท�าไม ท่านยังไม่มีความเชื่อหรือ” เขา 
เหล่าน้ันกลัวมาก พูดกันว่า “ท่านผู้น้ีเป็น 
ใครหนอ ลมและทะเลจึงยอมเชื่อฟังเช่นนี้”

...ข้าแต่พระเจ้า บางวันลูกกลัว และ
บางเหตุการณ์ก็ยากที่จะสงบอยู่ได้ แต่เมื่อสวด 
ขอพระองค์ทุกคร้ังเร่ืองต่างๆ ก็จบลงด้วยดี  
ความกลัวท�าให้ลูกลืมเหตุการณ์ครั้งก่อนๆ ลืม
ความรัก ความเอาพระทยัใส่ของพระองค์ ...อาการ
ลืมความรอดพ้นต่างๆ เหล่านี้ มาจากความเชื่อ 
ที่ลดหายไปตามวันวัยแห่งชีวิต ...ขอพระองค์
ทรงโปรดทวีความเชื่อแก่ลูกเหมือนคร้ังก่อน  
เพือ่ลกูจะไม่ตโีพยตพีายและสงบมัน่คงอยูไ่ด้ใน
การต่อสูก้บัคลืน่ลมชวีติคร้ังใหม่ ด้วยเทอญ. 

ถ้าเชื่อ ก็ต้องไว้วางใจ

(มก 4:35-41)
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อันเนื่องมาจากปก Cover Story

ปกหน้า

สงัฆมณฑลจนัทบุร ีเจยีระไนชวิีต ให้เป็นเพชรพลอย

แห่งความเชื่อ อุดมศานต์เดือนนี้น�าพาผู้อ่านไปปักหมุด 

ลงบนพื้นที่ของสังฆมณฑลจันทบุรี มีเนื้องานมากมายที่เรา 

ได้สัมผัส ไม่ว่าจะเป็นงานสังคม งานวิถีชุมชนวัด ไปฟัง 

สวดญวนกันถึงถิ่น และฟังความคิดของฆราวาสผู้น�า 

พระคัมภีร์มาเป็นวิถีชีวิต เรายังพบกับผู้อภิบาลผู้ติดตาม 

สัตบุรุษอย ่างใกล ้ชิด ในช ่วง 6 ป ี ท่ีด�ารงต�าแหน ่ง  

พระคณุเจ้าย�า้ว่า ไม่ช้าไม่เรว็ แต่มกี�าลงัจากพระคอยหนนุเก้ือ  

และแน่นอนอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล 

กับเรื่องราวที่น่าสนใจ ในมุมมองของคุณพ่อเจ้าอาวาส 

ปกหน้าใน 

ทุกวันพุธ ในการเข้าเฝ้าทั่วไปของสัตบุรุษผู้แสวงบุญ

หน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร หรือการเข้าเฝ้าของกลุ่มองค์กร

ต่างๆ ในโอกาสพิเศษ จะมีภาพน่ารักรายวันของสมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิสออกมาปรากฏแก่สายตาคนทั่วโลก 

เป็นความน่ารักของผู้เป็นพ่ออย่างธรรมชาติไม่เสแสร้ง และ

เด็กๆ ทุกคนที่เข้าไปกอดพระองค์ก็สัมผัสได้ถึงความรัก

เมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเขา สี่ภาพที่น�ามาตีพิมพ์น้ี 

เป็นเพียงส่วนน้อยนิดท่ีปรากฏต่อสายตาคนท่ัวโลกใน 

โลกออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ ทุกครั้งที่ได้เห็นภาพเหล่านี ้

มีแต่ความชื่นชมยินดีและซาบซึ้งในจิตใจ หากมีโอกาส 

อุดมศานต์จะทยอยน�ามาตีพิมพ์ให้ผู้อ่านได้ชื่นชมสรรเสริญ

ความรักของพระเยซูเจ้าผ่านทางสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสที่เราชื่นชมทุกอิริยาบถของพระองค์ท่าน
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ทักทาย
editor’s note 
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อีกหนึ่งแสงส่องโลก
ร้านหนังสอืชือ่ดงัระดบัโลกจากไต้หวนั ทีช่ือ่ Eslite มาเปิดสาขาใหญ่อยูท่ีฮ่่องกง ทีเ่รียกใหญ่ 

เพราะมีถงึ 3 ชัน้ในตกึ Hysan ผมเพลดิเพลนิเจริญใจอยูใ่นร้านหนังสอืได้นานเป็นธรรมชาตปิกติ
ของการใช้ชีวิตอยู่แล้ว แต่มากไปกว่านั้นคือการสังเกตสังกาสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอ 

ร้านหนังสือใหญ่ ๆ ส่วนใหญ่จัดวางหนังสือได้หลากหลาย มีมุมโล่งตา ไม่วุ่นวายกับลูกค้า
มากนักจนการบริหารสอดส่องเหมือนการจับผิด ไม่งกจนน่าตกใจ แต่ก็มีวิธีจัดการกับลูกค้าที ่
จ้องจะมาอ่านลูกเดียวได้อย่างแนบเนียน นุ่มนวล ผมว่ามันอยู่ที่วิธีคิดรวบยอดและการตอบโจทย์
ร้านหนังสือน้ันตั้งแต่คอนเซ็ปต์ การจัดวาง และเมื่อถึงวันที่ต้องขายกันจริง ๆ ก็ไม่ลนลานกับ 
ยอดขายจนหน้าตาของร้านเปลี่ยนไป ร้านหนังสือใหญ่ ๆ นอกจากความมหึมาของจ�านวนหนังสือ
จึงมีความต่างกันในรายละเอียดแบบนี้ ผมชอบวิธีจัดการของร้าน Eslite ในหลาย ๆ  เรื่องไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองปกตเิช่นการน�าผลติภัณฑ์ทีเ่ช่ือมโยงกบัร้านหนังสอืมาไว้ด้วย เช่น อปุกรณ์การอ่าน กระเป๋า 
หรือแม้กระทั่งลูกอมขบเคี้ยว หรือน�้าชา ซึ่งเรามักบริโภคไปอ่านหนังสือไป แต่สิ่งที่ผมชอบมาก ๆ 
คือหมวดหนังสือที่มองก็รู้ว่าให้ความส�าคัญกับอะไรบ้าง ผมสังเกตว่าเขามีการให้ความส�าคัญกับ  
สุขภาพ การศึกษาและการอ่าน ที่พูดแบบน้ีเพราะมีการจัดมุมและประเภทหนังสือในลักษณะ 
แบบน้ีไว้มหาศาล ส่วนทีช่อบทีส่ดุคอืการวางหนังสอืภาษาท้องถิน่ปนกบัภาษาสากล ซึง่ร้านนานาชาติ
ส่วนใหญ่จะไม่ท�าแบบน้ี อาจเพราะสาเหตุของการหาหนังสือได้ง่าย แต่การวางรวมกัน กลับ
ช่วยเพิ่มการขายได้อย่างแยบยลและลูกค้าเกิดการเปรียบเทียบมาตรฐานในใจ ไม่น่าเชื่อนะครับ  
รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ช่วยเพิ่มมูลค่าของงานและก้อนความคิดกันเลยทีเดียว

เดือนกรกฎาคมอดุมศานต์พาไปเจียระไนชวีติกบัสงัฆมณฑลจันทบรีุ แต่ทีพ่ดูเร่ืองร้านหนังสอื 
เพราะร้านหนังสอืและสือ่คาทอลกิ ของสือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย ก�าลงัจะเป็นจริงเป็นจังขึน้มา 
ทีโ่รงพยาบาลเซนต์หลยุส์ เอาฤกษ์เอาชยักนัทีช่ือ่ร้าน คฤศตงั และขอความกรุณาพระคาร์ดินัลไมเกิล้  
มีชัย กิจบุญชู ช่วยประทับลายมือและให้คอนเซ็ปต์ว่า คฤศตัง “ร้านหนังสือ แสงสว่างแห่งชีวิต” 
อีกช่องทางหนึ่งของการเป็นแสงสว่างให้กับโลกใบนี้ครับ

บรรณาธิการบริหาร
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13 -17

วันที่ 4 กรกฎาคม

วันที่ 21-24 กรกฎาคม

วันที่ 19 กรกฎาคม

วันที่ 25 กรกฎาคม

แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ใน

สภาพระสังฆราชฯ เปิด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

เทคนิคการเล่นอิเล็กโทน 

ที่อาคารสยามกลการ 

ปทุมวัน 

วันที่ 30 กรกฎาคม

วันต่อต้าน 

การค้ามนุษย์สากล

30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม

งานมารีอาโปลี ที่เดอะคาวาลี่ 

คาซ่ารีสอร์ท อยุธยา 

วันที่ 11 กรกฎาคม
วันที่ 11 กรกฎาคม

วันประชากรโลก

วันที่ 5 กรกฎาคม

เสวนา “ฟังหนัง ดูสาระ” ภาพยนตร์ 

เรื่อง “ฟ.ฮีแลร์” ที่ขอนแก่น

วันที่ 12 กรกฎาคม

วันภาวนาเพื่อ 

ผู้เดินทางทะเล

วันที่ 13-17 กรกฎาคม

สัมมนาพระสงฆ์ระดับประเทศ ครั้งที่ 30  

ที่บ้านผู้หว่าน 

ศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียน โคกวัด 

ปราจีนบุรี ฉลองครบ 50 ปี และฉลอง 

50 ปีชีวิตสงฆ์ 60 ปี 50 ปี ธรรมทูต  

25 ปีชีวิตนักบวช ของสมาชิก 

คณะ พร้อมเปิดเสกบ้านอบรมนักบวช

 ประชุมสหพันธ์สภา 

พระสังฆราชแห่งเอเชีย 

เรื่องนักบวช 

(FABC:OCL)  

ที่ศูนย์คณะ 

พระมหาไถ่ พัทยา 

 เสวนา “ฟังหนัง ดูสาระ” 

ภาพยนตร์เรื่อง  

“ฟ.ฮีแลร์” ที่เชียงใหม่ 

สังฆมณฑลนครสวรรค์ 

บวชพระสงฆ์ 3 องค์ ที่

อาสนวิหารนักบุญอันนา 

นครสวรรค์

อัครสังฆมณฑล 

ท่าแร่-หนองแสง  

บวชพระสงฆ์ 4 องค์  

ที่อาสนวิหาร 

อัครเทวดามีคาแอล  

ท่าแร่

31 กรกฎาคม –  

1 สิงหาคม
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วิสัยทัศน์ 

ประชากรของพระเจ้าร่วมเป็น

หนึ่งเดียวในความรัก แสวงหา 

ติดตามและประกาศพระเยซู 

คริสตเจ้า

พันธกิจ 

พระศาสนจักรในประเทศไทยมุ่งอุทิศตนฟื้นฟู

ชีวิตให้สนิทกับพระคริสตเจ้าโดยอาศัยพระ

วาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นหนึ่งเดียวร่วมมือ

และแบ่งปันซึ่งกันและกัน แสวงหาคุณค่าพระ

อาณาจักรในบริบทสังคม เสวนาฉันพี่น้องกับ

ผูม้คีวามเชือ่อืน่ ประกาศพระเยซคูรสิตเจา้ และ

เปน็ประจกัษ์พยาน ด้วยการด�าเนนิชวีติเรยีบงา่ย  

รักและรับใช้ปวงชน โดยเน้นผู้ยากไร้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์ 

นักบวช และฆราวาสทั่วไป

2. เพื่อเสนอข่าวสาร บทความ สารคดี 

บันเทิงคดี บทวิจารณ์ที่มีคุณค่าต่อชีวิต

ตามจิตตารมณ์พระวรสาร

3. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจ

อันดีระหว่างประชาชนในด้านศาสนา 

สังคม และวัฒนธรรม

สกู๊ป/บทความพิเศษ/สัมภาษณ์
6 ปฏิทินคาทอลิก
14 40 เรื่องราว 10 สังฆมณฑล
 สังฆมณฑลจันทบุรี
 จันทบุรี เจียระไนชีวิต  
 ให้เป็นเพชรพลอยแห่งความเชื่อ

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

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

กวี-ศิลป์
81 พงศ์ ประมวล
98 จดหมายจากผู้อ่าน
100 เขียนบทกวี เขียนชีวิต



พระวาจาเป็นดังประทีปส่องทาง 
คุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์
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วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2015
สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกเข้าสู่สวรรค์
ทั้งกายและวิญญาณ 

พระวาจาของพระเจ้าในวันน้ีพูดถึง “ผู้
ต�า่ต้อย” (ลูกา 1:39-56)

ในหมู่บ้านชนบทที่แสนห่างไกล นักบวช
หญิงคณะหน่ึงได้ตัดสินใจปักหลักมุ ่งที่จะ
พัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตให้กับเด็กๆ 
ในหมู่บ้านนี้

สาเหตุของการเลือกพัฒนาหมู่บ้านน้ีเป็น
เพราะ “ผลประเมินการศึกษาต�า่ที่สุด” ทุกคน
มองว่าเด็กๆ ในหมู่บ้าน ไม่สามารถที่จะพัฒนา
ได้

เวลาผ่านไป 9 ปี จากเด็กๆ ที่เข้าเรียน
ตั้งแต่ประถม 1 ตอนนี้อยู่ชั้นมัธยม 3 จากเริ่ม
ต้นมีนักเรียน 26 คน ตอนนี้มีจ�านวน 400 คน 
จากเด็กๆ ที่อ่านหนังสือไม่ออก ตอนนี้สามารถ
คว้ารางวัลชนะเลิศร้องเพลงประสานเสียงระดับ
ประเทศ

พี่น้องครับ พระเจ้าทรงใช้นักบวชหญิง
คณะน้ีในการท�างานของพระองค์ พระองค์ไม่
ทรงทอดทิ้งลูกๆ ของพระองค์สักคนเดียว แม้
จะอยู่ห่างไกลเพียงไรก็ตาม

เหมือนดังเช่นวนัสมโภชวนัน้ี พระเจ้าทรง
ส�าแดงความรักและพระฤทธานุภาพของพระองค์
ต่อผู้ที่ต้อยต�า่เสมอ พระองค์ทรงเลือก “มารีอา” 
ให้อุ้มครรภ์พระกุมารเยซู

“จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า 
พระผู้ทรงกอบกู้ข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทอด
พระเนตรผู้รับใช้ต�่าต้อยของพระองค์”

ดังน้ัน ขอให้เรามั่นใจเถิดว่า พระเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2015
สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา 

พระวาจาของพระเจ้าในวนัน้ีพดูถงึ “ชวีติ
อมตะ” (ยอห์น 6:41-51)

ชายหนุ่มรูปหล่อพ่อรวยคนหน่ึงอยากมี
ชีวิตเป็น “อมตะ” คือ “ไม่ตาย” ทุกวันเขาคอย
แสวงหาแต่วธิทีีจ่ะท�าให้เขามีชวิีตเป็นอมตะ โดย
ไม่ท�างานท�าการใดๆ

วันหน่ึง เขาได้ยินข่าวว่ามีสมุนไพรชั้นดี 
ทีใ่ครได้กนิแล้วจะไม่ตาย เป็นสมุนไพรทีห่ายาก 
มีน้อย และอยู่ในป่าลึก

ชายหนุ่มรูปหล่อพ่อรวยคนน้ี ตัดสินใจ
ออกตามหาสมุนไพรดังกล่าว เขาอทุศิทัง้แรงกาย
และทรัพย์สมบัติที่มี เพื่อการค้นหาครั้งยิ่งใหญ่

สุดท้าย เขาหาสมุนไพรจนพบ แต่แลก
มาด้วยยากความล�าบาก เสียทั้งเวลาเกือบคร่ึง
ชีวติและทรัพย์สนิทกุอย่างทีมี่ แต่มนักค็ุม้ค่ากบั
ความปรารถนาของเขา

พี่น้องครบั เราอาจยอมเสียทุกอย่าง เพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ ต่อให้ยากเย็นแสนเข็น
เพียงไร ก็ไม่ย่นย่อท้อ

วันนี้ พระเยซูทรงน�า “ชีวิตอมตะ” มา
หยิบยื่นให้ เราไม่ต้องออกเดินทางไกลเสียเวลา
ค้นหาเหมือนชายหนุ่มคนนั้น ขอเพียงแต่ “เชื่อ” 
และ “หม่ันรับศีลมหาสนิท” เพียงแค่น้ันชีวิต
อมตะก็จะเป็นของเรา 

“เราเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ 
ใครที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป และปังที่เรา
จะให้นี้ คือเนื้อของเรา เพื่อให้โลกมีชีวิต”

อาแมน
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จะทรงช่วยเหลือเรา แม้เราจะตกต�่าขนาดไหน
กต็าม โดยวธิขีองพระองค์ “เพราะพระองค์ทอด
พระเนตรผู้รับใช้ต�่าต้อยของพระองค์”

อาแมน
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2015 
สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา 

พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้พูดถึง “ปัก
หมุด” (ยอห์น 6:60-69)

เด็กตาบอดคนหน่ึง เขาก�าพร้าพ่อและ
แม่ ทุกวันเขาจะออกเดินไปตามหมู่บ้าน เพื่อขอ
อาหารกินจากผู้ใจบุญ

ชาวบ้านหลายคนสงสารและให้อาหาร
แก่เด็กตาบอดผู้น้ี แต่ก็มีชาวบ้านอีกหลายคน
ที่ร�าคาญ และขับไล่ให้ไปไกลๆ ไม่อยากให้มา
เกะกะขวางหน้าบ้านหน้าร้านของเขา

วันห น่ึง เจ ้ าหญิ งได ้ เสด็จผ ่ านมา 
ในหมู่บ้านแห่งน้ี เธอได้พบกับเด็กตาบอดที ่
ก�าลังร้องขออาหารอยู่ “ขออาหารให้ผมด้วย 
ครับ”

เจ้าหญิงรู้สึกสงสารที่เด็กตัวน้อยๆ ต้อง
ออกเร่ร่อนตากแดดขอทานเพื่อหาอาหารประทัง
ชีวิตไปวันๆ เธอจึงตัดสินใจช่วยเหลือโดยการ
รับเด็กคนนี้เข้าไปอยู่ในวัง

จากวันน้ัน ชีวิตของเด็กน้อยตาบอดคน
น้ีมีแต่ความสุข เขาช่วยท�างานที่พอจะท�าได้
ในวัง จนเติบโตเป็นหนุ่ม เขาไม่ต้องการจะไป
ที่ไหนอีกแล้ว

พี่น้องครับ เม่ือชีวิตอันแสนล�าบากของ
เรา ได้พบกบัความสขุ เราคงอยากจะหยดุมันเอา
ไว้ที่นั่น ไม่ต้องการขยับเคลื่อนย้ายใดๆ ทั้งสิ้น
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วันน้ี ลูกศิษย์ของพระเยซูก็ได้ยืนยัน
ชัดเจนแล้วว่า “จะปักหมุด” มอบชีวิตทั้งหมดไว้
ที่นี่ เพราะพวกเขาได้เจอ “พระเยซู” ผู้ที่มีค่าที่
สุดในชีวิตของพวกเขาแล้ว

“พระเจ้าข้า พวกเราจะไปหาใครเล่า 
พระองค์มีพระวาจาแห่งชวีตินิรันดร พวกเราเชือ่
และรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักด์ิสทิธิข์องพระเจ้า”

ดังนั้น ขอให้เรา “ปักหมุด” ไว้ที่พระเยซู
เถิด เพราะพระองค์ทรงล�้าค่าและเป็นความสุข
อันหาที่สุดไม่ได้

อาแมน
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2015 
สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา 

พระวาจาของพระเจ ้าในวันน้ีพูดถึง 
“ความคิดและทัศนคติ” (มาระโก 7:1-23)

แม่บ้านคนหน่ึงซือ้กล่องพลาสตกิมา 3 ใบ 
เธอตั้งใจซื้อมาใส่ขนมและของกิน โดยป้องกัน
เชื้อโรคต่างๆ ที่จะเข้ามาแย่งเธอกิน

ก่อนที่เธอจะน�ากล่องพลาสติกทั้งสามไป
ใส่ของกิน เธอหยิบมันเข้าครัว จัดแจงล้างอย่าง
สะอาด ขัดแล้วขัดอีก ใส่ทั้งน�้ายาล้างจาน ใส่ทั้ง

น�้ายาฆ่าเชื้อ แล้วจึงน�าไปตาก

ก่อนน�ามาใส่ขนม เธอหยิบกล่องทั้งสาม
มาส่องดูกลางแดด กลับพบว่ามีคราบน�า้ เธอจึง
น�าไปล้างใหม่ ขัดแล้วขัดอีก เข้าสู่กระบวนการ
เช่นเดิมอีกครั้ง

สุดท้าย เธอก็ยังไม่สามารถน�าของกินใส่
ลงไปในกล่อง เพราะมันยังคงทิ้งร่องรอยคราบ
น�้าที่แห้งติดอยู่ดี

พีน้่องครับ คงไม่มีใครเป็นเหมอืนแม่บ้าน
ในเรื่องเล่า แต่อยากจะบอกว่า “ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น
ล้วนมาจากภายในของมนุษย์ทั้งสิ้น”

แม่บ้านคนน้ี ไม่สามารถน�าของกินใส่
กล่องได้สักที เพราะเธอคิดอยู่ตลอดเวลาว่า 
“กล่องไม่สะอาด” ทั้งที่จริง “มันสะอาด”

ดังน้ัน จงให้ความส�าคัญกับสิ่งที่อยู ่
ภายในตัวเราเถิด น่ันคือ “ความคิด” และ 
“ทัศนคติ” ซึ่งถือเป็นสิ่งส�าคัญ

“ไม่มีสิ่งใดเลยจากภายนอกของมนุษย์
ท�าให้เขามีมลทินได้ แต่สิ่งที่ออกมาจากภายใน
ของมนุษย์นั้นแหละท�าให้เขามีมลทิน”

อาแมน
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2015
สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา 

พระวาจาของพระเจ ้าในวันน้ีพูดถึง  
“ร่วมมอื ร่วมใจ ร่วมท�างาน” (มาระโก 7:31-37)

มบีาทหลวงนักพฒันาคนหน่ึง เมือ่ท่านไป
อยู่ ณ โบสถ์ใด โบสถ์นั้นจะได้รับการพัฒนาให้
เจริญทั้งด้าน “วัตถุ” และ “จิตใจ”

จนกระทั่งการโยกย้ายคร้ังล่าสุด ท่าน
ถูกส่งให้มาประจ�า ณ โบสถ์เก่าแก่แห่งหนึ่ง ที่
มีประวัติความเชื่อมายาวนานนับร้อยปี ตั้งแต่
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หมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้า จนตอนน้ีไฟฟ้าลัดวงจรไป
หลายรอบแล้ว

บาทหลวงท่านน้ีทุ่มเท “พลังกายพลังใจ” 
ทัง้หมด เพือ่พฒันาโบสถ์น้ีเป็นพเิศษ เพราะความ
เชื่อเร่ิมถดถอย เด็กไม่มาวัด พ่อแม่สนใจเร่ือง
ศาสนา เหลือแต่ “คนชรา” ที่มาโบสถ์ 

แต ่ค ร้ัง น้ี ดู เหมือนว ่ าจะ “ล ้มเหลว”  
เหตุก็เพราะว่า... ไม่มีใครให้ความร่วมมือกับ 
ท่านเลย ต่างคนต่างคิดว่า “ไม่ใช่ธุระอะไร 
ของตน” 

พี่น้องครับ การท�างานฝ่ายเดียวคงเกิด
ผลได้ยาก แต่หากอีกฝ่ายร่วมมือร่วมใจท�า
ด้วยกัน ไม่ว่าเป้าหมายยากเพียงไรก็จะส�าเร็จ
ไปแน่นอน

ดังน้ัน ขอให้เรา “ร่วมมือ ร่วมใจ  
ร่วมท�างาน” กบัพระเจ้าเถดิ เพือ่พระองค์จะได้
ไม่ต้องเหนื่อยมากนัก

“เอฟฟาธา” แปลว่า “จงเปิดเถดิ” ทนัใด
น้ันหูของเขากลับได้ยิน สิ่งที่ขัดลิ้นอยู่ก็หลุด  
เขาพูดได้ชัดเจน

อาแมน
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40 เรื่องราว 10 สังฆมณฑล

สังฆมณฑลจันทบุรี
จันทบุรี เจียระไนชีวิต  
ให้เป็นเพชรพลอยแห่งความเชื่อ

สกู๊ป
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ชื่ออย่างเป็นทางการของวัดคาทอลิก  
ที่อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ไม่มีใครปฏิเสธความสวยงามของวัดนี้ มากี่รอบกี่รอบก็ติดตาตรึงใจ  
ผู้คนจากทีม่ากอยูแ่ล้ว ในวนัปกต ิในวนัเสาร์ วนัอาทติย์ วนัหยดุ ยิง่เพิม่ขึน้อกีหลายเท่าตวั ผมไม่
แน่ใจว่าบรรพบรุุษทีล่งหลกัปักความเชือ่จะรู้สกึอย่างไร ดใีจ ชืน่ชม หรือไม่สงบ วุ่นวาย อย่างไรเสยี
วัดแห่งนี้ก็เดินทางมาเกาะกุมความรู้สึกอยากมาเยือนของผู้คนได้ การจัดการความคิดหรือมวลชน
ต่างหาก อาจจะเป็นประเด็นที่น่าคิดไปถึงมากกว่า เพราะในขณะที่วัดบางที่ผู้คนหลั่งไหล แต่วัด 
บางที่ต้องการให้ผู้คนมา กลับหาได้คลี่นิ้วมือนับ

อุดมศานต์ฉบับน้ีปักษ์น้ีปักหมุดลงบนพื้นที่ของสังฆมณฑลจันทบุรี มีเน้ืองานมากมายที่
เราได้สัมผัส ไม่ว่าจะเป็นงานสังคม ในรายละเอียดและในพื้นที่ งานวิถีชุมชนวัด ไปฟังสวดญวน
กันถึงถิ่น และฟังความคิดของฆราวาสผู้น�าพระคัมภีร์เป็นวิถีชีวิต เรายังพบกับผู้อภิบาลผู้ติดตาม 
ลูกแกะอย่างใกล้ชิด ในช่วง 6 ปีที่ด�ารงต�าแหน่ง ท่านบอกว่า ไม่ช้าไม่เร็ว แต่มีก�าลังจากพระ 
คอยหนุนเกื้อ และแน่นอนอาสนวิหารแห่งนี้กับเรื่องราวที่น่าสนใจ ในมุมมองของคุณพ่อเจ้าอาวาส 
(ในขณะที่สัมภาษณ์)

ไปร่วมเจียระไนความเชื่อกันเลย...

14   อุดมศานต์  กรกฎาคม 2015



พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี  
ผู้อภิบาล 

ผูม้าพร้อมกบัสนัตภิาพและความรกั

พระคุณเจ้าปกครองสังฆมณฑลจันทบุรี  

มากี่ปีแล้วครับ?

ปีนี้ครบ 6 ปีแล้ว ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่  
5 เมษายน ค.ศ. 2009 และบวชเป็นพระสงัฆราช
วันที่ 4 กรกฎาคม ปีเดียวกันนี้เอง 

ความรูส้กึแรกกบัความรูสึ้กปัจจุบนั มอีะไรที่

เปล่ียนแปลงไปหรือว่ายงัคงเหมอืนเดิม หรือ

รู้สึกว่า มันผ่านไปรวดเร็วครับ?

เวลาดูเหมือนผ่านไป ก็ไม่ได้ช้า ไม่ได้เร็ว 
แต่เห็นถึงการพัฒนาอะไรต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัว
เอง เป็นการเดนิทางความเชือ่ทีเ่หมอืนพระเรียก
เรามา และเราต้องตอบรับ ซึ่งเราไม่รู้ว่าอนาคต
จะเป็นอย่างไร แต่ว่ามาถงึวนัน้ีแล้วเหน็ว่าเป็นสิง่
ทีพ่ระได้ให้ก�าลงั หรือได้ให้สิง่ทีเ่ราได้ตอบสนอง
นั้นในการด�าเนินชีวิตในความเชื่อของเรา 

พระคณุเจ้าสงักดัสงัฆมณฑลราชบุร ีแล้วได้

รบัแต่งตัง้มาเป็นประมขุปกครองสงัฆมณฑล

จันทบุรี พระคุณเจ้ามีความรู้สึกอย่างไรบ้าง

ครับ?

ความรู้สึกแรกๆ ก็มีความแตกต่าง มี
ความรู้สึกเหมือนกับว่า คงจะผ่านจากสถานที่ที่
เราเคยอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของเรา วัฒนธรรม
หรือว่าอะไรต่างๆ ช่วงน้ันมีความกังวลใจ มี
ความว้าวุ่นตลอด ว่าจะเป็นอย่างไร เราไม่รู้เลย
ว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่ว่าเม่ือมาถึงวันน้ี
แล้ว มองย้อนกลบัไปรู้สกึว่าหลายสิง่หลายอย่าง 
เห็นถึงความเป็นพระศาสนจักรสากลจริงๆ และ
ในความเป็นพระศาสนจักรประเทศไทย มีทั้ง
ความเป็นหน่ึงเดียวกัน มีทั้งความแตกต่างกัน  
จริงอยู่ว่าภูมิภาคแตกต่างกัน คนแตกต่างกัน  
แต่ว ่ามีความเป็นหน่ึงเดียวกันในความเชื่อ  
หน่ึงเดยีวกนัในความเป็นคริสตชน หน่ึงเดยีวกนั
ในหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเป็นพระศาสนจักร
เดียวกัน

ขอให้พระคุณเจ้าช่วยอัพเดท หรือสรุปภาพ

รวมของสังฆมณฑลจันทบุรี ให้ทราบหน่อย

ครับ

สังฆมณฑลจันทบุรีเป็นสังฆมณฑลที่อยู่
ในภาคตะวันออกทั้งหมด ภาคตะวันออกของ
เรามี 8 จังหวัด แต่ว่ามีอยู่ 2 จังหวัดที่แบ่ง
กับทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ บางส่วน คือ  
จังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่ง
ใช้ซีกแม่น�้าบางปะกง แบ่งเขตสังฆมณฑล 
สงัฆมณฑลจันทบรีุเป็นสงัฆมณฑลทีม่พีืน้ทีก่ว้าง
ใหญ่พอสมควร มพีืน้ที ่34,000 ตารางกโิลเมตร 
มีประชากรเกือบ 5 ล้านคน และภาคนี้ถือเป็น
ภาคที่ส�าคัญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย 
เป็นภาคที่เราเรียกว่า ภาคอุตสาหกรรม เป็น
สังฆมณฑลที่มีความสลับซับซ้อน ในมิติต่างๆ 
หลายๆ ด้าน ทั้งมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม 
แต่ว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายกับพระศาสนจักรของเรา 
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ในสังฆมณฑลเรามีคริสตชนคาทอลิก
ประมาณ 4 หมื่นกว่าคน เม่ือเทียบแล้วมี
ประมาณ 1 เปอร์เซน็ต์ของประชากร แต่ว่าโชคด ี
ที่เรามีบุคลากร มีพระสงฆ์ของสังฆมณฑล 85 
องค์ มีคณะนักบวชต่างๆ ที่ร่วมท�างานอยู่หลาย
คณะ เช่น คณะพระมหาไถ่ คณะลาซาล คณะ
เซนต์คาเบรียล คณะคามิลเลียน คณะเยสุอิต 
และเรายังมีคณะนักบวชหญิงอีกหลายคณะที่
ช่วยท�างานในสงัฆมณฑลด้วยเหมือนกนั ซึง่ต้อง
ขอบคุณคณะนักบวชต่างๆ เหล่านั้น 

และทีส่งัฆมณฑลจันทบรีุเอง เรายงัมีชลีบั
คณะคาร์เมไลท์ และคณะรักกางเขนแห่งจันทบรีุ 
เป็นคณะของสังฆมณฑล ซึ่งก็มีประวัติความ
เป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมว่า มีรากจาก พระสังฆราช
ลังแบรต์ เดอ ลา มอตต์ ท่านมาจากฝรั่งเศส 
ท่านเป็นธรรมทูตที่มาเมืองไทยตั้งแต่สมัยกรุง
ศรีอยุธยาน้ัน และปีน้ีที่เราฉลอง 350 ปีของ
การตั้งมิสซังสยาม หรือการเร่ิมงานแพร่ธรรม
อย่างเป็นช้ินเป็นอันของสยามของเรา โชคดี 
ที่ว่า มีประชากร มีบุคลากร มีสิ่งต่างๆ ที่เห็นถึง
ศักยภาพ และความสามารถก้าวหน้าและพัฒนา
ต่อไปของสังฆมณฑลในภาคนี้ได้ 

พระคุณเจ้าครับในปีศักด์ิสิทธิ์ป ีนี้  ทาง

สังฆมณฑลจันทบุรีมีกิจกรรมอะไรบ้าง หรือ

จะจัดกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษไหมครับ?

ส�าหรับปีศักดิส์ทิธิ ์เราจัดตัง้คณะกรรมการ
ขึ้นมาเพื่อจัดกิจกรรมในปีศักดิ์สิทธิ์นี้ งานต่างๆ 
คงจะมี และเราเน้นเรื่องการอภิบาล ในหลายๆ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบต่างๆ มีความพยายามที่จะท�า
กันอย่างเข้มข้นในงานอภิบาลมากขึ้น เป็นต้น 
เร่ืองของครอบครัว เยาวชน พีน้่องสตับรุุษ และ
ผู้ที่ห่างเหินจากวัด เราก�าลังหาวิธีและแนวทาง
ต่างๆ ในการอภิบาลเร่ืองงานธรรมทูตและ

งานการแพร่ธรรม พยายามผลักดันให้เกิดขึ้น  
ท�าเป็นชวีติของเรา เราเน้นการอบรม การสร้างผู้น�า  
เป็นต้น งานของฆราวาส ให้เป็นงานต่อเน่ือง
ต่อไป

พระคณุเจ้ามีเคลด็ลบัอะไรในการด�าเนินชวีติ

อย่างมีความสุขในทุกๆ วัน?

เคลด็ลบัในความสขุทีด่�าเนนิชวีติอยูท่กุวนัน้ี  
หลายครั้งต้องไว้ใจพระให้มากขึ้น ก�าลังของเรา
เองยังไม่พอ ต้องใช้ก�าลังจากสวรรค์ ก�าลังจาก
เบื้องบน เพราะฉะนั้นการที่จะต้องใส่ใจกับการ
ภาวนา การที่จะให้เวลากับชีวิตฝ่ายจิตให้มาก
ยิ่งขึ้น เป็นเร่ืองที่ตัวผมเองต้องท�า และต้อง
ท�าในทุกๆ วัน ต้องหาเวลาที่สม�่าเสมอ ต้อง
ซื่อสัตย์ตรงนี้ 

แล้วการท�างานร่วมกันกับเพื่อนพี่น้อง 
พระสงฆ์ บคุลากร การท�างานเป็นทมี การท�างาน 
แบบธรรมาภิบาล การท�างานแบบทุกคนม ี
ส่วนร่วมน้ัน เป็นสิ่งที่จ�าเป็นและส�าคัญ และ
การเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม 
สงัฆมณฑลจันทบรีุต้องถอืว่า เป็นพระศาสนจักร
แบบมีส่วนร่วม ทุกคนเป็นสมาชิกและทุกคน 
เข้ามามบีทบาทในงานของพระศาสนจักรด้วยกนั 
ทั้งฆราวาส ทั้งพระสงฆ์ ทั้งนักบวช 

พระคุณเจ้ามีพระวาจาหรือคติพจน์ในการ

ด�าเนินชีวิต ที่จะฝากให้กับพี่น้องคริสตชน 

และผู้อ่านอุดมศานต์บ้างครับ?

พระวาจาที่ใช้ส�าหรับตัวเอง คติพจน์ที่ใช ้
มาตัง้แต่เป็นเณรน้ัน ได้เลอืกบทจดหมายนักบญุ
เปาโล ถึงชาวโรม บทที่ 14 ข้อ 8 ที่กล่าวว่า  
“ถ ้าเรามีชีวิตอยู ่ ก็มีชีวิตอยู ่ เพื่อองค์พระ 
ผู้เป็นเจ้า ถ้าเราตาย เราก็ตายเพื่อองค์พระผู้
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ไข้หวัดใหญ่
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ขอเสนอแพกเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

 Package วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ส าหรับเดก็อายุไม่เกิน 15 ปี
     อายุน้อยกว่า 9 ปี ฉดี 2  เข็ม ราคา  930.-  บาท
     อายุมากกว่า 9 - 15 ปี ฉดี 1 เข็ม ราคา  490.-  บาท
                     *** ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์และค่าบรกิาร ***
             ใชบ้ริการได้ที ่: คลนิิกสุขภาพเดก็ แผนกกุมารเวชกรรม อาคารร้อยปีบารมบีุญ ชัน้ 18
            โทรศัพท์. 0-2675-5000 ต่อ 10242 , 10245

 Package วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ส าหรับผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ราคา  850.-  บาท
                     *** ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบรกิารแล้ว ***
             ใชบ้ริการได้ที ่: ศูนย์ตรวจสขุภาพ  อาคารสิริกุศลา ชัน้ 2

             แผนกอายุรกรรม อาคารเสรมิคณุฯ ชัน้ 1
             ศูนย์อบุัติเหตุและฉกุเฉิน(นอกเวลาท าการ) 

สอบถามได้ที่ : แผนกการตลาด  อาคารปิยะการุญ ชั้น 1 
โทรศัพท์. 0-2675-5000 ต่อ 51306 - 8  เวลาท าการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. 
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เป็นเจ้า” เพราะฉะน้ัน ไม่ว่าจะอยู่หรือตายเรา
ก็เป็นของพระ ผมมาดัดแปลงขัดเกลาให้เป็น 
ค�าของตนเอง ใช้เขียนเป็นคติพจน์ของตัวเองว่า 
“มิใช่เพื่อตัวข้าพเจ้า หากแต่เพื่อพระเจ้า” แล้ว
ถือค�าน้ีมาเป็นคติพจน์ประจ�าใจใช้ส�าหรับการ
พิจารณาตัวเอง และใช้ส�าหรับการด�าเนินชีวิต
ในการท�างาน และคติพจน์ที่เลือกส�าหรับตอนที่
เป็นพระสังฆราช คือ “สันติภาพ และความรัก” 
(PAX ET CARITAS) ให้เราเป็นเครื่องมือ 
ของการน�าสันติ การน�าความรัก ไปยังทุกที่ที่
เราไป เราท�างาน เราอยู่ เป็นเครื่องมือของพระ 
เหมือนกับนักบุญฟรังซิส โดยส่วนตัวนักบุญ 
ฟรังซิส ถือว่าเป็นนักบุญที่เป็นอุดมคติ หรือว่า
เป็นนักบญุทีใ่ห้แรงบนัดาลใจของการด�าเนินชวีติ

สมเด็จพระสันตะปาปาองค ์ป ัจจุบันได ้

พยายามให้เราแสวงหาเพื่อนพี่น้อง และใน

ปีหน้าจะเป็นปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม 

พระคุณเจ้ามีมุมมองท่ีเราคาทอลิกควรท่ีจะ

ออกไปหาเพือ่นพีน้่องคนอืน่ๆ อย่างไรครับ?

ในชีวิตประจ�าวันของเราคริสตชนน้ัน 
เราต้องสัมผัสกับเพื่อนพี่น้องรอบข้างอยู่แล้ว 

ผมชอบค� า ห น่ึ ง ใน
หลายๆ ค ร้ั งที่ เ ร า
บอกว่า เราท�างานกับ
คนต่างศาสนา เราไป
ประกาศข่าวดี เราไป
เผยแผ ่ข ่ าวดีกับคน 
ต่างศาสนา แต่ส�าหรับ
ผม ผมได้ความคิดจาก
การประชุมสหพันธ ์
สภาพระสังฆราชแห่ง

เอเชียว่า “เราอยู่ร่วมกับศาสนิก เราท�างาน 
ร่วมกับศาสนิก” ของเราใช้ค�าว่า Missio Inter 
Gentes เราไม่ใช้ Missio Ad Gentes ซึ่ง 
Missio Inter Gentes หมายถึงการร่วมงาน 
การพบปะกับพี่น้องศาสนิกด้วยกัน น่ันก็คือ  
การเสวนา การแบ่งปัน การร่วมชีวิตด้วยกัน ซึ่ง
มีอยู่ในวิถีชีวิตของเราคริสตชนในประเทศไทย
อยู่แล้ว และในเอเชีย ส่วนใหญ่ก็เป็นวิถีชีวิต 
เดียวกัน ที่จะต้องสัมผัส ท่ีจะต้องพบปะ  
ตรงน้ีเป ็นจุดหน่ึงที่ดีที่พระสันตะปาปาทรง 
ให้เราเปิดตัวเองให้มากขึ้น พบปะ อยู่ร่วม  
แบ ่งป ันความดีซึ่ งกันและกัน รู ้ เขา รู ้ เรา  
ยอมรับเขา ยอมรับสิ่งที่เรามีเราให้ สิ่งที่เขามี 
เรายอมรับ และศาสนิกด้วยกันเขาก็ใจกว้าง 
พร้อมที่จะแบ่งปัน ที่จะให้ที่รับซึ่งกันและกัน
อยู่แล้ว ผมว่าตรงน้ีเรากระท�าโดยปกติอยู่แล้ว 
แต่ว่าเราต้องเปิดใจให้มากขึ้น เราต้องใจกว้าง
ให้มากขึ้น ปรับทัศนคติของเรา และในเวลา
เดียวกันเราจะเห็นว่าพี่น้องรอบข้างเรา เขามี
ทัศนคติที่ดีกับเราอย่างมากทีเดียว น่ีเป็นสิ่งที่
จ�าเป็นและเป็นสิ่งที่คล้ายกับการเสวนากันด้วย
ชีวิตในแบบที่เป็นธรรมชาติที่สุด 
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อ า ส น วิ ห า ร ที่ ส ว ย ที่ สุ ด ใ น
ประเทศไทย 

กบัคณุพ่อประสาน พงศ์ศิรพิฒัน์

เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระนาง 
มารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี 

อาสนวิหารหลังน้ีมีความเป็นมาอย่างไร 

บ้างครับ?

อาสนวิหารหลังที่เราน่ังคุยกันอยู ่น้ีเป็น
หลังที่ 5 ซึ่งมีอายุ 105 ปีแล้ว แต่ก่อนนี้อาสน
วิหารหลังที่ 1-3 สร้างไว้ฝั่งโน้นของแม่น�้า พอ
ประชากรหนาแน่น เขากย้็ายมาทางฝ่ังน้ี เป็นหลงั
ที่ 4 และหลังปัจจุบันนี้เป็นหลังที่ 5 

หลังที่ 5 นี้ ได้สร้างไว้ในพื้นที่เดิมของหลังที่ 

4 ไหมครับ?

ใช่ครับ 

อาสนวิหารหลังน้ีมีลักษณะหรือรูปแบบ

สถาปัตยกรรมแบบไหนครับ?

วัดหลังนี้ เป็นศิลปกรรมแบบโกธิค มีจุด
เด่นคือ โครงแหลมระหว่างเสา และมีหอระฆัง
ที่สูงขึ้นเสียดฟ้า 
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เวลาที่เข้ามาท่ีอาสนวิหารหลังนี้ จุดไหนที่มี

ความน่าสนใจเป็นพิเศษครับ?

จริงๆ แล้ว วัดของเราได้ช่ือว่าเป็นวัด
คาทอลิกที่สวยที่สุดในประเทศไทย มีหลายจุด
ที่น่าสนใจส�าหรับผู้ที่มาเยือน หรือมาท่องเที่ยว 
เพราะอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในวัดหลังน้ีมาจาก
ประเทศฝรั่งเศส เช่น ระฆัง นาฬิกา กระจก
สี รูปพระ รูปต่างๆ และรูป 14 ภาค สิ่งต่างๆ 
เหล่าน้ีมาจากฝร่ังเศสทั้งสิ้น และมีอายุนับเป็น 
100 กว่าปีแล้ว 

รูปพระมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับ?

วัดหลงัน้ีมชีือ่ว่า แม่พระปฏสินธนิิรมล เรา
ตั้งรูปแม่พระไว้อย่างโดดเด่นเป็นเคร่ืองหมาย
หรือสัญลักษณ์ที่เด่นกว่ารูปอื่นๆ 

เมื่อฉลอง 100 ปีได้ทราบมาว่าได้มีการจัด

ท�าพิเศษเพื่อถวายเกียรติแด่แม่พระด้วย 

ใช่ไหมครับ?

โอกาสฉลองวัดหลังน้ีครบ 100 ปี น้ัน 
บรรดาสัตบุรุษมีความคิดว่า เราน่าจะสร้างหรือ
ท�าอะไรเป็นพิเศษเพื่อเป็นสัญลักษณ์หรือเป็น
เคร่ืองหมาย ส�าหรับวดัทีม่อีายคุรบ 100 ปี แล้ว
มคีวามคดิหลายอย่าง ทีส่ดุมคีวามคดิเหน็ทีส่รุป

ว่า จะสร้างแม่พระประดับพลอยขึ้น เพราะว่า
สัตบุรุษวัดจันทบุรี เป็นพวกแรกๆ ที่มีอาชีพท�า
พลอย ติดพลอย เจียระไนพลอย จึงรวบรวม
เงินแล้วสร้างเป็นแม่พระประดับพลอย 

แล้วในส่วนของงานไม้ในวดั โต๊ะ เก้าอี ้เพดาน 

ล่ะครับ?

สิง่ทีโ่ดดเด่นอกีประการหน่ึงในอาสนวหิาร
คือ เพดานที่สร้างเป็นรูปท้องเรือคว�่า ท�าด้วย 
ไม้สักทั้งหมด วัดหลังน้ีเวลาที่สร้างเสร็จใหม่ๆ 
ยงัไม่ได้มอีะไรทีค่รบครัน เหมอืนอย่างทีเ่ราเหน็ 
เพดานไม้สักนี้มาสร้างต่อเติมภายหลัง หลังจาก 
ที่วัดเปิดใช้ไปแล้วประมาณ 20 ปี ท่านคหบดี 
ชาวจันทบุ รี ซึ่ ง เป ็นสัตบุ รุษวัดในตระกูล 
มณีทรัพย์ ได้ถวายเงินก้อนหน่ึง ประมาณ 
24,000 บาท (เวลาน้ัน) แล้วสร้างเป็นเพดาน 
ขึ้นมา เมื่อสร้างเพดานนั้น เขาก็อยากจะท�าเป็น
รูปเรือ เพราะว่าสตับรุุษทีอ่พยพมาจากเวยีดนาม
ในสมยัโน้นเดินทางมาทางเรือ เพือ่เป็นการระลกึ
ถึงบรรพบุรุษของเขา 

ธรรมาสน์เก่าๆ ที่อยู่ตามวัดที่เป็นวัดเก่าๆ 

จะอยู่กลางวัด แต่ท�าไมวัดนี้จึงอยู่ทางด้าน

หลังครับ?

เน่ืองจากสมัยโบราณน้ัน วัดของเราไม่มี
เครื่องขยายเสียง ไม่มีล�าโพง ไม่มีไฟฟ้า และ
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ธรรมาสน์น้ันปกตอิยูก่ลางวดัทางด้านริม แต่เมือ่
มกีารบรูณะวัดคร้ังใหญ่น้ัน ได้มีการเคลือ่นย้าย
ตัวธรรมาสน์นี้มาไว้ด้านหลัง เพื่อเป็นการระลึก
ถึงความเก่าแก่และการบอกเล่าเร่ืองราวในอดีต 
จึงเก็บรักษาเอาไว้

อาสนวิหารหลังนี้เคยได้รับรางวัลด้วยใช่

ไหมครับ?

ทางภาครัฐพยายามให้เราเป ็นอันซีน  
ไทยแลนด์ อยากให้เราเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
แห่งหนึ่งที่ส�าคัญในจังหวัดจันทบุรี 

ในความเป็นอันซีน ไทยแลนด์ นั้นแสดงว่า 

ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวมามากมาย  

ทางวัดมีการรองรับในเรื่องต่างๆ อย่างไร

ครับ?

เน่ืองจากว่า มนัีกท่องเทีย่วมากนัค่อนข้าง
มาก ในปัจจุบันนี้เราจัดระบบ เราจะมีไกด์เป็น
ทางการ เรายงัมีทมีอาสาสมคัรทีจ่ะคอยช่วยดแูล 
พวกที่เป็นนักท่องเที่ยว เรามีกฎระเบียบเร่ือง 
การเข้าชม เร่ืองการถอดรองเท้า เร่ืองการแต่งกาย  
ขอให้สุภาพ ให้เกียรติวัดเพราะเป็นสถานที่
ศักด์ิสิทธิ์ และเมื่ออยู่ในวัดต้องมีกิริยาส�ารวม
ด้วย ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่แว่นด�า หรือเวลาจะถ่ายรูป 
ก็ขอให้ส�ารวมด้วย 

ในความเป็นวัดเราคงความเป็นสถานที่

ศักดิ์สิทธิ์ไว้ ส่วนเรื่องการเที่ยวชมถือเป็น

โอกาสที่ดีส�าหรับผู้มาเยี่ยมชมด้วย?

เราเน้นเผยแผ่ความเชื่อของเราด้วยใน
เวลาเดียวกัน อย่างที่สัตบุรุษเมื่อมาเยี่ยมชม ก็
จะถามว่า ภาพนี้หมายถึงใคร นี่รูปอะไร หรือ

รูปน้ันรูปน้ีมคีวามหมายอย่างไร เราจะถอืโอกาส
นี้เผยแผ่ศาสนา และความเชื่อของเรา ในเรื่อง 
แม่พระก็ดี หรือเรื่องศาสนาก็ดี

เราเห็นว่าทางภาครัฐให้ความสนใจเร่ือง

กิจกรรมศาสนาที่ทางอาสนวิหารจัดขึ้น เช่น 

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์? 

เร่ืองการจ�าลองเหตุการณ์พระมหาทรมาน
ของพระเยซูคริสตเจ้าน้ันเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่
กิจกรรมหน่ึงของอาสนวิหารน้ี ซึ่งสัตบุรุษให้
ความร่วมมือ ร่วมกันท�า และพัฒนามานานถึง 
15 ปีแล้ว เราต้องการความร่วมมือของสัตบุรุษ
ทั้งวัด เพื่อที่จะท�ากิจกรรมน้ี ใช้งบประมาณ
มากในเรื่องเสื้อผ้า การแต่งกาย การซ้อม การ
โฆษณา เราอยากให้เป็นกิจศรัทธาที่ส�าคัญหนึ่ง
ของชุมชน เราไม่ได้อยากจะโฆษณาว่า เรามี
กจิกรรมทีย่ิง่ใหญ่ แต่เรามคีวามหวงัและมุง่เน้น 
ให้เป็นกิจกรรมที่เข้ามาช่วยเสริมสร้างความเชื่อ 
ความศรัทธาของสัตบุรุษ ของพี่น้องคริสตชน
มากกว่า และต้องการให้สัตบุรุษได้เข้ามามี 
ส่วนร่วมกับความหมายของพระเยซูเจ้าอย่างดี 
อย่างมีความหมายมากขึ้น ซึ่งก็คือการเดินรูป  
14 ภาคของเราคาทอลิก เพียงแต่ว่าเราสร้าง
สถานที่ เราปรับภูมิทัศน์ต่างๆ ให้ดูสมจริง 

ขอให้คุณพ่อช่วยแบ่งปันถึงกิจกรรมของ

อาสนวิหารในด้านอื่นๆ ด้วยครับ

เน่ืองจากว่าอาสนวิหารหลังน้ีเป็นอาสน
วิหารของสังฆมณฑล เพราะฉะน้ันกิจกรรม
หรือ กลุม่อะไรต่างๆ น้ันเราต้องเป็นแม่แบบของ 
วดัอืน่ๆ ในสังฆมณฑล กจิกรรมหรอืกลุม่ตา่งๆ 
ต้องน�าหน้า เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มพระเมตตา 
กลุ่มวิถีชุมชน ฯลฯ 
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อาสนวิหารนี้มีสัตบุรุษเท่าไรครับ? 

ตามบญัชล้ีางบาป เรามีสมาชกิทีเ่ป็นพีน้่อง
คริสตชนคาทอลกิทีล้่างบาปถงึ 8,000 คน แต่ว่า
เน่ืองจากปัจจุบนั เร่ืองของเศรษฐกจิ สถานะทาง
ครอบครัว ทางสังคม มีการอพยพย้ายถิ่น พ่อ
เชื่อว่าเวลานี้มีคนอยู่จริงๆ ประมาณ 3,500 คน 

ความเป็นมาของชุมชนความเชื่อตรงนี้ ดู

เหมือนมาจากทางเวียดนาม มาถึงเวลานี้มี

อะไรที่ยังคงเหลืออยู่บ้างครับ?

เรายังมีสัตบุรุษที่สูงอายุหน่อย เขายังพูด
ภาษาเวียดนาม ภาษาญวนกันอยู่บ้าง แล้วก็จะ
มสีตับรุุษจากเวยีดนามหรือนักบวชจากเวยีดนาม 
หรือคณะนักท่องเที่ยวจากเวียดนามมาบ้างเป็น
บางครั้ง และเมื่อเขามาที่วัดของเรา เราจะมีการ
ถวายมิสซาเป็นภาษาเวียดนามเฉพาะเป็นบาง
โอกาส 

เน่ืองจากวัดน้ีมีความเป็นอันซีน ไทยแลนด์ 

และอยูใ่กล้กบัแหล่งท่องเท่ียว คณุพ่อมีอะไร

แนะน�าไหมครับ?

จริงๆ แล้วสมัยก่อนนั้น ทางฝั่งริมน�า้กับ
ทางฝั่งวัดน้ีเป็นชุมชนเดียวกัน เราเคยมีวัดตั้ง
อยู่ทางฝั่งโน้น สัตบุรุษจะอยู่ทางฝั่งโน้น แล้ว
หลังจากนั้นก็ย้ายมาตั้งวัดไว้ฝั่งนี้ สัตบุรุษก็ย้าย
ตามอยู่ฝั่งนี้ โดยปกติแล้ววัดคาทอลิกจะตั้งขึ้น
โดยมีคาทอลิกที่จะสร้างบ้านเรือนอยู่รอบๆ วัด 
มีวัดอยู่ท่ามกลางสัตบุรุษ เพราะฉะน้ันชุมชน
ริมน�้าน้ันคือชุมชนคาทอลิกเก่าแก่น่ันเอง ที่มี
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ความเช่ือมโยงกันอยู่ และเพราะว่ายังมีชุมชน
คาทอลกิทีย่งัอยูท่ีเ่ดิมทีไ่ม่ได้ย้ายมากมี็ จึงกลาย
เป็นชุมชนล้อมรอบวัด โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง
เหมือนเดิมครับ

ในปีศกัดิส์ทิธิ ์อาสนวหิารมกีจิกรรมอะไรเป็น

พิเศษไหมครับ?

เน่ืองจากวัดหลังน้ีเป็นอาสนวิหารของ
สังฆมณฑลด้วย และได้ก�าหนดให้เป็นวัด 
แสวงบุญวัดหนึ่งด้วย เพราะฉะนั้นจะมีสัตบุรุษ
มาเย่ียมชมวัด มีการเข้ามาสวดภาวนา จะมี
การถวายมิสซาเพื่อขอรับพระคุณการุณย์เป็น 
โอกาสๆ ไป 

ขอให้คณุพ่อฝากอะไรเลก็ๆ น้อยๆ กบัผู้อ่าน

อุดมศานต์ครับ

เน่ืองจากวัดแห่งน้ีเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดใน
สงัฆมณฑลและเป็นวดัคาทอลกิสวยงามทีส่ดุใน
ประเทศไทย มีหลายๆ คนที่อยากมาเยี่ยมชม 
และมีหลายคนที่ได้มาเย่ียมชมแล้ว สิ่งต่างๆ 
เหล่าน้ีคือผลพวงของความเชื่อของบรรพบุรุษ
ของบรรดาคริสตชนเก่าแก่ของชุมชนที่น่ี เรา
จะเห็นว่า คนสมัยก่อนเขาสร้างสิ่งใหญ่โตและ
สวยงามอย่างน้ีได้อย่างไร เราคิดเป็นอย่างอื่น
ไม่ได้เลย นอกจากเพราะความเชือ่ ความศรัทธา 
ความเสียสละ และความอดทนอย่างมาก ที่จะ
สร้างวัดสร้างอาสนวิหารได้ออกมาสวยงามอย่าง
น้ี พ่ออยากให้คิดถึงตรงน้ีเพราะว่าสิ่งน้ีส�าคัญ
และผู้ทีม่าเยีย่มชมควรคดิถงึตรงน้ีให้มาก เพราะ
เบือ้งหลงัของความสวยงามเหล่าน้ีแท้ทีจ่ริงได้มา
จากความเชื่อและแรงศรัทธาที่บรรดาคาทอลิก
ยุคแรกๆ ได้มอบไว้เป็นแบบอย่างแก่เราคน 
รุ่นหลัง 

เปิดประตูงานสังคมฯ 

ของสังฆมณฑลจันทบุรี 

คุณพ่อเอกภพ ผลมูล 

ผู้อ�านวยการศูนย์ 

ศนูย์สงัคมน้ีได้ท�างานและรับผิดชอบ โดย
มีพนัธกจิทีว่่า “รัก รับใช้ และเป็นมโนธรรมของ
สังคม” ซึ่งเราได้ท�างานในสังฆมณฑลจันทบุรี 
มีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ 8 จังหวัดในสังฆมณฑล 
และสิ่งที่ เราได ้ท�าก็ เป ็นสิ่งที่สอดคล้องกับ 
พันธกิจงานอภิบาลของสังฆมณฑลจันทบุรี  
โดยมีนโยบายที่จะรัก รับใช้ และช่วยเหลือ
เพื่อนพี่น้อง

ส�าหรับเน้ืองานของเรา เรามีการท�างาน
อยู่ 4 ฝ่าย ซึ่งเป็นงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับงาน
สังคม ได้แก่ 

ฝ่ายการศึกษาเพื่อการพัฒนา เป็นการ 
ปลุกจิตส�านึกถึงคุณค่า ถึงสิ่งที่ท�าให้ชีวิตการมี
ส่วนร่วมในสังคมน้ัน ท�าให้ชีวิตของเราพัฒนา
มากขึ้น แล้วก็มีความสุขอยู่ในสังคม 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการส่งเสริม
ทั้งด้านคุณภาพชีวิต ด้านการงานอาชีพ ทั้ง
เร่ืองการอดออม ทั้งเร่ืองการส่งเสริมทางด้าน
การเกษตร การท�างานนี้ เป็นสิ่งที่เราต้องมีการ 
บูรณาการและมีการประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และสิ่งส�าคัญที่สุด
เราจะประสานงานกับพระศาสนจักรส่วนกลาง 
นั่นคือ คาริตัสไทยแลนด์ 

การส่งเสริมคณุค่าศาสนา วฒันธรรม และ
ประเพณ ีเน้นอย่างเด่นชดัคอืการรณรงค์จิตตารมณ์ 
มหาพรต เราได้ท�าเพือ่ให้หลายๆ คน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบรรดาพี่น้องคริสตชนนั้น ได้มีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือเพื่อนพี่น้อง โดยการรณรงค์
ปัจจัยต่างๆ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย คือ 
บรรดาผู้ที่มีความทุกข์ยาก และผู้ที่ด้อยโอกาส
ในสงัคม การรณรงค์เกีย่วกบัเทศกาลเข้าพรรษา 
ซึง่ให้พีน้่องชาวพทุธและพีน้่องทีต่่างความเชือ่น้ัน
ได้มาร่วมกัน และมีโอกาสที่จะบ�าเพ็ญกุศล ใน
ช่วงเวลาแห่งเทศกาลเข้าพรรษา 

การบริหารจัดการ มีการประสานงานกับ
ทางสังฆมณฑล ทั้งในด้านโครงการ น�าเสนอ 

และประสานงาน เกีย่วกบัภาครัฐและภาคเอกชน
ด้วย เพื่อการท�างานของเราจะได้เป็นไปอย่างดี 

งานสงัคมพฒันาของเรา และศูนย์สงัคมน้ี
ได้ท�างานมาตลอดระยะ 40 ปี เพื่อรับใช้เพื่อน 
พี่น้อง รับใช้สังคม และสิ่งส�าคัญที่สุดเพื่อ
เป็นการประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า 
ประกาศความรัก และพระเมตตา ที่พระองค ์
ทรงมีต่อมนุษย์ เราเป็นตัวแทน เป็นเครื่องมือ 
ที่น�าศักดิ์ศรี คืนศักดิ์ศรี คืนความสุข ให้กับ
เพือ่นพีน้่อง โดยเราเป็นเคร่ืองหมายแห่งความรัก 
และพระเมตตาของพระองค์

จากสิ่งที่ได้กล่าวมาชีวิตของศูนย์สังคม
พัฒนาจันทบุรี ได้ท�างานให้สอดคล้องกับพระ
วาจาของพระเจ้า การประกาศความรัก และ
พระเมตตาของพระองค์ ซึ่งเราได้ท�างาน หรือ
ปฏิบัติงานน้ัน เป็นเคร่ืองหมายและเคร่ืองมือที่
จะน�าความรัก และพระเมตตาของพระไปสูเ่พือ่น
พี่น้อง โดยท�าให้เขามีความสุข เราคืนศักดิ์ศรี
ความเป็นคน ให้โอกาสเขา โดยร่วมมือกบัพีน้่อง 
บรรดานักบวช ในสังฆมณฑล นี่แหละเป็นงาน
ที่เราพยายามที่จะสืบทอด สานพันธกิจของพระ
คริสตเจ้า ตลอดระยะเวลา 40 ปี 
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การเป็นพระสงฆ์ท�างานด้านสังคม คุณพ่อ

คิดอย่างไร?

ส�าหรับผมแล้ว คิดว่า พระสงฆ์ทุกองค์
อย่าลมืว่า เราถกูอบรมมาเพือ่ให้มาอยูกั่บบรรดา
พีน้่องสตับรุุษ มาท�างานอภบิาล มาอยู ่มาใช้ชวีติ
ร่วมกัน เพราะว่าพื้นฐานของเราคือ พระเจ้าทรง
สร้างเราทุกคนมาให้เป็นลูก แล้วพระสงฆ์ต้อง
เป็นตัวแทน เป็นผู้ดูแล เป็นผู้ที่จะต้องมาท�าให้
เขาใกล้ชิดพระมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น เวลาเรา
มาท�างานฝ่ายสังคม เรามองเห็นว่า เราได้อยู่กับ
บรรดาคริสตชนส่วนหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่เราจะไป
ท�างานร่วมกับพี่น้องที่ต่างความเชื่อด้วย เพราะ
ฉะน้ัน สิ่งที่เราท�าได้ และเราเน้นในงานฝ่าย
สังคมนั้นคือ พระเจ้าต้องการรัก เมตตา และ
ต้องการที่จะคืนศักด์ิศรีให้กับบรรดาบุตรของ
พระองค์ คือให้ยกระดับชีวิต ให้เขามีโอกาสใน

สังคม ให้เขามีชีวิตที่ดี เมื่อเรามาท�างานสังคม
แล้ว เรารู้สึกว่า นี่เป็นงานที่เป็นหน้าที่ที่พระเจ้า
ได้มอบให้ และจริงๆ แล้วพระสงฆ์ทกุองค์ควรที่
จะต้องให้ความส�าคญัในเร่ืองน้ีด้วย โดยพืน้ฐาน
พระสงฆ์ต้องสงเคราะห์ ช่วยเหลืออยู่แล้ว เพียง
แต่ว่าตรงนี้เรามาท�างานเป็นงานสายตรง 

เราต้องเรียนรู้มากไหม เวลาท่ีมาท�างาน 

ตรงนี้?

ส�าหรับตัวผม ผมต้องเรียนรู้เยอะมาก 
เพราะว่าผมจบพิธีกรรมมา แล้วเข้ามาอยู่ที่น่ี  
1 ปีคร่ึง เวลาที่ผมเข้ามาในระยะแรกน้ันคือ  
เข้ามาน่ังเฉยๆ แล้วก็ฟัง ฟังบรรดาเจ้าหน้าที่
เขาเล ่าประสบการณ์ หรือประชุม แล้วก็
เน้ือหางานต่างๆ เราต้องฟังเขา และค่อยๆ 
เรียนรู ้จากประสบการณ์และสิ่งที่ เขาได ้ท�า  
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เจ้าหน้าทีเ่ขามรีะบบการท�างานอยูแ่ล้ว ซึง่ได้ถกูวาง
จากบรรดาพระสงฆ์ที่ท�างานฝ่ายสังคมในอดีตมา  
เพราะฉะนั้น การที่เรามานั่งตรงนี้ ผมก็ได้ร่วม
พดูคุย สนทนากนั จึงเป็นการท�าให้เราซมึซบัและ 
เรียนรู้ และสิง่ส�าคัญคือ เราได้ออกไปภาคสนาม 
ได้ไปปฏิบัติ จึงท�าให้เรียนรู้เร็วขึ้น จริงๆ แล้ว
ในเน้ืองานเหล่าน้ี ซึ่งแฝงไปด้วยเทววิทยาแบบ
คริสต์ เพราะฉะน้ันเรา ผู้ได้รับการอบรม ได้
เรียนรู้ในเทววิทยา เราจะเรียนรู้ได้เร็วมาก

นโยบายของคุณพ่อเป็นอย่างไรบ้าง?

สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ ผมยึดนโยบายของ
สังฆมณฑล เพราะผมมองว่าสิ่งที่สังฆมณฑล
ได้ท�ามาและบรรดาพระสงฆ์ที่เคยท�ามาในอดีต 
ที่เคยเป็นผู้อ�านวยการของศูนย์สังคมพัฒนาที่
เขาเคยได้ท�ามาน้ันมีระบบระเบียบ มีแบบแผน 
แล้วสิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ สังฆมณฑลจันทบุรี ได้
ให้คติพจน์เป็นเรื่อง ความรัก รับใช้ และเป็น
มโนธรรมของสังคม อันนี้ส�าคัญ เวลาที่ผมเข้า
มา ผมได้เรียนรู้ ผมตั้งใจไว้ว่า เราจะท�าอย่างไร 
ทีจ่ะท�าให้ทัง้ตวับคุคล เจ้าหน้าทีท่ีศ่นูย์ พนักงาน
ที่ศูนย์ และศูนย์เอง เป็นแหล่งการเรียนรู้ การ
ประกาศพระวาจาให้ได้มากที่สุด เน่ืองจากว่า  
เขาได้ท�ากันมาอยู่แล้ว แต่ว่าเราจะท�าอย่างไร
ให้ดีขึ้น พัฒนามากขึ้น เม่ือปีที่ผ่านมา ทาง
สังฆมณฑลได้พยายามที่จะบอกว่า เม่ือก่อน
น้ี แนวทางการพัฒนาสังคม อยู่ในแถบแขวง
สระแกว้ ซึ่งเป็นเรือ่งเกี่ยวกบัการเกษตรทั้งหมด 
แต่คราวน้ีทางสังฆมณฑลบอกว่า เร่ืองงาน
สงัคมพฒันาน้ัน มันไม่ใช่เฉพาะเร่ืองการเกษตร 
หรือเร่ืองการออมทรัพย์ แต่เป็นเร่ืองเมตตา

สงเคราะห์ แล้วงานเมตตาสงเคราะห์น้ัน เราควร
ที่จะน�า ทั้งงานเกษตร งานอะไรต่างๆ เข้าไปสู่
ระบบของงานเมตตาอภบิาล เพราะว่า เมือ่เข้าไป
สู่ระบบของวัด และสภาอภิบาล เมื่อเขาเห็นงาน
ที่เราเรียกว่างานพัฒนาสังคมน้ี จะเกิดความ
ก้าวหน้าและเข้มแข็งมากขึ้น เพราะจริงๆ แล้ว 
มันไม่ได้แปลว่า พื้นที่ตรงนั้นอย่างเดียว แต่ว่า
มันคือทุกจุด เมื่อก่อนเราเน้นแค่จุดเดียว 

ชีวิตกระแสเรียกพระสงฆ์ของคุณพ่อ มี

ความเชื่อมโยง กับงานสังคมพัฒนาอะไร

ไหม?

ผมก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมอย่างไร 
แต่ส่วนตัวเราด�าเนินชีวิตแบบมันไม่ยาก แล้วก็
เป็นคนทีก่นิอะไรกไ็ด้ อยูท่ีไ่หนกไ็ด้ ไปไหนกไ็ด้ 
มนักง่็าย ผมคดิว่าทกุคร้ังทีท่างสงัฆมณฑลบอก
ว่า ให้ไปไหน เรากจ็ะไปและเรียนรู้ เมือ่ก่อนน้ัน
ผมเคยมาสัมผัสชีวิต ช่วงปีอภิบาล ค.ศ. 2000 
ผมได้ขอมาสัมผัสชีวิตที่ศูนย์สังคมพัฒนา ใน
สมัยของคุณพ่อวิเชียร ซึ่งคุณพ่อก็ให้เรียนรู้ 
ให้อยู่กับเจ้าหน้าที่ และส่งผมไปดูงานที่ประเทศ
กมัพชูา ไปเรียนรู้งาน ผมถอืว่าเป็นช่วงหน่ึงทีผ่ม
ได้สัมผัสกับงานสังคมพัฒนา
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คุณพ่อต้องดูแลวัดด้วย?

ใช่ครับ 2 หมวก แต่ตอนนี้ดูแล 3 หมวก
แล้ว เพราะมีงานพธิกีรรมเข้ามาด้วย งานวดั งาน
พิธีกรรม และงานสังคมพัฒนา

ในแขวงสระแก้ว มี 6 วัด ส่วนใหญ่
เป็นพี่น้องภาคอีสานอพยพมา และคนใกล้ๆ 
พื้นที่ เช่น จากปราจีนบุรี ค�าว่าอพยพใน
ความหมาย คือ ตามคุณพ่อมา หรือเม่ือ
คุณพ่อเห็นว่ามีพื้นที่ท�ากินที่ดีหน่อย ท่านก็
แนะน�าให้สัตบุรุษมาซื้อ มาจับจอง ในขณะที่
เราท�างานกับพี่น้องคาทอลิกน้ัน เราก็ท�างาน
พี่น้องชาวพุทธด้วย เพราะพี่น้องคาทอลิกเรา
ค่อนข้างอยู ่ในแวดวงพี่น้องชาวพุทธมากพอ
สมควร โดยผ่านทางกิจกรรมการให้การศึกษา
เพื่อการพัฒนา เพื่อน�าไปสู่การรวมกลุ่มเพื่อ
การแก้ไขปัญหา และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 
โครงการเศรษฐกิจ มีปัญหาเรื่องข้าว อย่างช่วง 
ปักด�า เราก็ส่งเสริม ท�าธนาคารข้าว หรือไม่มี 
เคร่ืองมือในการไถนา หรือต้องไปเช่าในราคา
ที่แพง ที่ น่ีเขาเรียกว่าควายเขาแดง เราจึง

คุณสุเทพ กิจเต ่ง เจ ้าหน ้าที่
โครงการ

งานสังคมพัฒนาของสังฆมณฑลจันทบุรี  

เริ่มมาอย่างไรครับ?

ในอดีตเ ร่ิมจากท�างานพัฒนาในเชิง
สงเคราะห์ โดยผ่านทางคุณพ่อเจ้าอาวาส ซึ่ง
เป็นปกติของทุกสังฆมณฑลอยู่แล้ว ระยะหลัง
พระสังฆราชเห็นชัดแล้วว่างานสงเคราะห์ตรงน้ี
เป็นโครงสร้างใหญ่ จึงค่อยๆ เปลี่ยนไป ใน
ระดับสังคมพัฒนาของจันทบุรี เริ่ม ค.ศ. 1975 
ซึ่งได้แต่งตั้ง คุณพ่อสีลม ไชยเผือก ในล�าดับ
แรก เน้ืองานตอนน้ันโดยรวมเป็นงานของการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของพี่น้องเกษตรกร
และคาทอลิก ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแขวงสระแก้ว 
เป็นหลัก 
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มีโครงการผลักดันควาย ช่วงเวลาที่ไม่มีน�้า  
เราก็มีโครงการอนุรักษ์แหล่งน�้า หรือในชุมชน
น้ันไม่มีร ้านค้า เราก็ท�าการสาธิตการตลาด  
เรามร้ีานค้าให้ เรามีทนุโครงการรายย่อยให้ หรือ
โดยผ่านทางการขยับขยายงานหาอาชีพให้ เช่น 
สามล้อปั่น เป็นสามล้อสกายแลป

เราเริ่มมาจากการช่วยเหลือคนก่อน แต่ว่า

พอเราเริ่มเห็นบริบทของเนื้องานในพ้ืนที่

จรงิๆ เรากเ็ริม่เจาะแล้วว่า เราจะช่วยอะไรได้

บ้าง ช่วยด้านเกษตร ช่วยด้านความรู้ ช่วย

ด้านต่างๆ ที่เขาต้องการไป และพอเป็นรูป

เป็นร่าง แล้วมันอย่างไรต่อ? 

พอมาถึงปัจจุบัน ก็ผ่านทางผู้อ�านวยการ
แต่ละยุค แต่ละสมัย คือเร่ืองของทุนน้ัน ใน
ตอนน้ันเราใช้ทุนจากต่างประเทศเป็นหลัก กับ
ทนุในส่วนของสงัฆมณฑลบ้างบางส่วน จนถงึยคุ
สมัยเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบัน แผนต่างๆ พัฒนา
ขึ้นมาเร่ือยๆ ชาวบ้านเร่ิมพึ่งพาตนเองได้บ้าง 
แต่ในขณะเดียวกันปัญหาต่างๆ นั้นเริ่มซับซ้อน
มากขึ้น เพราะฉะนั้นในรูปของงาน ในภาพรวม
ของศูนย์ ยงัอยูใ่นเร่ืองงานการศกึษาเพือ่พฒันา
และปลุกจิตส�านึก ในขณะเดียวกันเราก็พัฒนา
และปลุกจิตส�านึกกับบรรดาพระสงฆ์ นักบวช
ในแวดวงของเรา รวมทั้งครู นักเรียน และผู้น�า
ให้เข้ามามีบทบาท ขณะเดียวกันในภาคเกษตร 
เรามีการอบรม การสร้างการศึกษา สร้างผู้น�า 
สร้างอาสาสมัคร เฉพาะด้านออกไป และใน
งานเกษตรเราสร้างแกนน�า สร้างต้นแบบ สร้าง
ศนูย์การเรียนรู้ให้เกดิขึน้ โดยมโีครงการหลายๆ 
โครงการที่ชาวบ้านจ�าเป็น เราก็ขอทุนสนับสนุน 

ทั้งในส่วนของสังฆมณฑล และโดยทางผ่าน 
คาริตัสไทยแลนด์

เคยมีความเชื่อมโยงกับโคเออร์ อยู่ช่วงหนึ่ง

ด้วย ตรงนี้เป็นอย่างไร?

ตอนนั้นช่วงสมัย คุณพ่อแสวง สามิภักดิ์ 
และต่อมาจนถึงสมัย คุณพ่อยอด เสนารักษ์ 
ซึ่งเป็นปลัดอยู่ที่วัดในแขวงสระแก้ว แล้วทาง
โคเออร์ขอให้ไปช่วยเป็นผู้จัดการของโคเออร์  
5 ปี หลังจากน้ันเป็นสมัย คุณพ่อวิเชียร  
ฉันทพิริยกุล มาเป็นผู้อ�านวยการ ศูนย์สังคม
พัฒนา ทางโคเออร์ก็ขอให้คุณพ่อวิเชียรไปช่วย
อกี 3 ปี หลงัจากน้ันโคเออร์กก็ลบัไปสูโ่ครงสร้าง
เดิมของสังฆมณฑล โดยให้คุณพ่อแสวง เป็น
ผู้ดูแล ต่อจากน้ัน สังคมพัฒนาไม่ได้เข้าไป
เกี่ยวข้องกับโคเออร์อีก แล้วโคเออร์ที่สระแก้ว 
ที่อรัญประเทศ ก็ขึ้นตรงกับโคเออร์ส่วนกลาง 
อันนั้นคืองานเชิงสงเคราะห์ 

ปัจจุบันศูนย์สังคมพัฒนา แบ่งงานกัน 

อย่างไร?

อยู่ 4 ฝ่าย คือ 1. ฝ่ายการศึกษาเพื่อการ
พัฒนา มีกลุ่มเป้าหมายที่พระสงฆ์ นักบวช ไป
จนถึงกลุ่มผู้น�าชาวบ้าน เกษตรกร ซึ่งมีหลายๆ 
ส่วน แล้วแต่พฒันา 2. การพฒันาคณุภาพชีวิต มี
โครงการภายใต้งานเกษตรกรรมยัง่ยนื กลุม่ออม
ทรัพย์เครดิตยูเนี่ยน เป็นแผน และมีโครงการ
เสริมอาชีพ ซึ่งอยู่ในบทน้ี โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แล้วมีคุณค่าศาสนาและ
วัฒนธรรมเป็นตัวแกน มีการศึกษาอบรม และ
การสนับสนุนโครงการด้วย มีศูนย์การเรียนรู้  
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ซึ่งเป็นส่วนรองของงานด้านสังคม ซึ่งต้อง
ขยายออกไป 3. งานส่งเสริมคุณค่าศาสนา
และวัฒนธรรมโดยตรง โดยเน้นที่งานรณรงค ์
มหาพรต ซึ่งสังคมพัฒนาดูแลเรื่องการงาน
รณรงค์เทศกาลเข้าพรรษา และงานส่งเสริมคณุค่า
ต่างๆ ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น  
4. บริหารจัดการ ส�านักงาน และโครงการ

งานส�าเร็จ หรือไม่ส�าเร็จ อุปสรรค ปัจจัย 

อะไรต่างๆ?

เราต้องแยกส่วนกัน ปีนี้ครบ 40 ปี เรา
พัฒนาคน เราก�าลังเตรียมการฉลอง ในช่วง
ของการพฒันาการในเบือ้งแรกของการทีช่าวบ้าน 
อพยพมาน้ัน ความส�าเร็จตรงน้ัน อยู ่ที่เขา
สามารถจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ไม่มี
ภาระหน้ีสิน แต่ว่าหน้ียังอยู่ แต่เขาสามารถที่
จะพึ่งพาตนเองได้ แต่ว่าความยั่งยืนยังไม่เกิด 
จะมีโครงการเข้าไปต่อเน่ือง ในการเติบโตน้ัน
เขาสามารถเติบโตได้เช่นเดียวกัน ในแผนน้ัน
บุคลากรในพระศาสนจักร โดยเฉพาะบุคลากร
ในท้องถิ่น ระดับพระสงฆ์ นักบวช ให้ความ
ส�าคัญในเร่ืองน้ีว่าเราไม่ให้การสงเคราะห์ แต่
เราก�าลังพัฒนาคน คนอยู่รอดได้ ณ เวลานั้น 

แผนช่วง 20 ปีหลงัมาน้ี การเตบิโตตรงน้ัน 
เราต้องไปต่อยอดให้เกิดการยั่งยืน ในกิจกรรม
หลายๆ อย่าง คือ ยั่งยืน ต่อเนื่อง และสืบทอด 
มีพระสงฆ์ นักบวช ที่เข้าใจในงาน และเข้ามามี
ส่วนร่วมในบริบทงานต่างๆ งานรณรงค์ มหีลาย
ฝ่ายเข้ามาเกีย่วข้อง มเีร่ืองการระดมทนุ ช่วยกนั 
ระดมในภาคศาสนา และในภาคของกลุม่เป้าหมาย 
ที่ได้รับปัจจัยในการผลิต ในส่วนของงานใน

ระดับชุมชน มีผู ้น�า มีอาสาที่จะเข้ามาช่วย 
ขับเคลื่อนท�างานแทนเรา ซึ่งมีจิตอาสาที่จะ
ช่วยและในงานการศึกษา พัฒนาการรูปแบบ
ที่จะต่อยอดว่าบางเร่ืองเราไม่ต้องพึ่งพางบของ 
ส่วนกลาง หรืองบของสังฆมณฑลมากนัก  
นอกจากโรดแมปในการบริหาร แต่ว่าบางเร่ืองเรา
กส็ามารถเข้าไปเชือ่มโยงกบัภาครัฐและเอกชนได้ 
ซึ่งเขาเป็นศูนย์การเรียนรู้ได้ในงานภาคเกษตร 
แล้วก็เข้าสู่สังคมพัฒนา โดยผ่านงานบางตัวที่
ต้องพึ่งพาคาริตัสไทยแลนด์ในบางเรื่อง 

ความส�าเร็จ 40 ปี ที่เราจะฉลองนี้ชัดเจน
ว่า เราจะฉลองเร่ืองการประกาศข่าวดี หลาย
เร่ืองที่เราเข้าไปในชุมชน ที่เราสามารถสร้าง
คน สร้างกิจกรรม ไปสู่ความยั่งยืนได้กับกลุ่ม
เป้าหมายในแต่ละระดับ และระดับพระสงฆ์ 
นักบวช ก็เข้าใจงานสังคมพัฒนา และเข้ามามี 
ส่วนมากขึน้ เช่นโรงเรยีน ครู และนักเรียน และ 
โรงเรียนกลายเป็นที่สัมผัสการศึกษาเรียนรู้ 
ความจริงได้ที่น่ี คือ มาเป็นคอร์ส เข้ามาใน 
รูปแบบของกระบวนการการสัมผัสชีวิต และ
ถ้าเป็นเด็ก เราใช้กระบวนการสัมผัสชีวิตของ 
วายซีเอสเข้ามาด้วยก็ได้

แต่ถ้าเป็นผู ้ใหญ่ พระสงฆ์ นักบวช 
ฆราวาส หรือมาอภิบาล เราจะใช้เป็นคอร์สๆ 
คือ การไปสัมผัส ไปจุ่มตัวกับชุมชน จุ่มตัวกับ
ปัญหาน้ันจริงๆ โดยเราเข้ามาไตร่ตรองโดยใช้
พระสมณสาส์น ที่ให้รู้กระแส และบทบาทต่างๆ

งานฉลองครบ 40 ปีที่เราก�าลังจะจัด เราจะ

เน้นงานตรงไหน หรือมีงานในลักษณะใด

บ้าง?
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 งานในระหว่างปีมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 
1. เพื่อเผยแผ่การประกาศข่าวดี ในพระสมณ
สาส์น ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ความ
ช่ืนชมยินดีแห่งพระวรสาร เป็นหลัก ที่เราจะ
รณรงค์ทัง้ปี กับเครือข่ายของเรา ระดบัพระสงฆ์ 
นักบวช โรงเรียน ครู นักเรียน และในชุมชน 
ที่จะพูดถึงเร่ืองน้ีปลุกจิตส�านึก ให้เข้าใจทุก
ปัญหาแล้วก็มีส่วนร่วม 2. เพื่อเป็นการประสาน
สร้างความเข้มแข็ง ของเครือข่าย โดยเฉพาะใน
ระดับสงัฆมณฑล กบัทกุหน่วยงาน เราถอืโอกาส
ที่จะเชิญเขามาเพื่อท�าความเข้าใจ 3. การระดม  
เพื่อสร้างกองทุนต่อกองทุนของศูนย์ที่มีอยู ่ 
เพราะปัจจุบัน เราได้รับการสนับสนุนจาก
สังฆมณฑล 100% 

คุณเสถียร ใจทาน ผู้อ�านวยการ  
วั ดนั กบุญลอ เรนซ ์  นางาม 
จ.สระแก้ว

ชุมชนนี้เริ่มต้นมาได้อย่างไรครับ?

ชุ ม ชน น้ี เ ร่ิ ม ต ้ นม า จ า กคน จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัด
ศรีสะเกษ คนภาคอีสานส่วนใหญ่ ที่อพยพมา
ดูลาดเลา และมาดูพื้นที่ คนที่มาเป็นคนที่ไม่มีที่
ท�ากนิ เขามาดทูีน่ี่ และเหน็ทีแ่ห่งน้ีอดุมสมบรูณ์ 
เหมาะที่จะท�าการเกษตร จึงได้ชักชวนเพื่อนๆ 
จากที่บ้านให้มาอยู่ แล้วก็จัดการซื้อที่ ตอนมา
ครั้งแรกประมาณ 10 ครอบครัว และสิ่งที่ขาด
ไม่ได้คือ เราร่วมกันสร้างกระต๊อบเล็กๆ เพื่อท�า
กิจกรรมศาสนา คือ ก่อนที่เราจะไปท�างานเรา
ก็มาสวดขอพรจากพระ และหลังจากน้ันก็ไป 
ถางป่า ถางหญ้า เตรียมพื้นที่ท�าไร่ต่อไป

ได้ยินว่า การมารอบนั้น มีครูค�าสอนมาด้วย 

ครับ เรามีครูค�าสอนมาด้วย มาจาก
ศรีสะเกษ บ้านหนองทาม จนถึงปัจจุบันนี้ วัน
อาทติย์หรือวนัธรรมดาหลงัจากเลกิวดัแล้ว กจ็ะ
มีครูค�าสอนสอนค�าสอนทุกๆ วัน ตอนเช้าก่อน
ไปโรงเรียน เป็นความเสียสละของครูค�าสอน
จริงๆ เพื่อเด็กของเราไม่ออกนอกรีตนอกทาง 
ให้อยู่ในวงของศาสนา เพื่อช่วยอบรมจิตใจให้
เด็กไม่ใฝ่ในทางที่ไม่ถูกต้อง 

ตรงนี้เป็นพื้นที่ของทางสังฆมณฑลจันทบุรี 

แล้วจากทางสงัฆมณฑลอบุลราชธาน ีมาพบ

กันได้อย่างไรครับ?
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อันน้ีเป็นกิจกรรมหน่ึงที่แปลกที่สุด คน
ที่มาต่างคนต่างมา แต่บังเอิญมาพบกัน เวลามา
ถึง มาซื้อที่ซื้อทาง แล้วก็ถามไถ่กัน ปรึกษากัน 
ไต่ไถ่กันว่ามาจากไหน เช่น มาจากสังฆมณฑล
อบุลฯ แล้วมาจากบ้านไหน มาจากหนองทาม มา
จากร้อยเอ็ด มาจากอ�านาจเจริญ มาร่วมกัน มา
ซือ้ทีต่รงน้ี ตรงทีเ่ป็นบริเวณวดัสร้างบ้าน เพือ่ให้
ให้มารวมอยู่ที่จุดเดียวกัน 

แล ้ ว ในส ่ วนของพระคุณ เจ ้ าทั้ ง สอง

สงัฆมณฑล เขาติดต่อกนัอย่างไร และในส่วน

ของสงัคมพัฒนาเข้ามาเกีย่วข้องได้อย่างไร?

หลังจากที่พระคุณเจ้าได้ข่าวว่ามีคริสตัง
จากสังฆมณฑลอุบลฯ ซึ่งเป็นสัตบุรุษของท่าน
ได้อพยพมาอยูท่ีน่ายาว ท่านได้ตดิตามมาดูก่อน 
ครั้งแรกย้ายมากัน 3-4 ครอบครัว จากนั้นย้าย
ตามกันอีกจ�านวนมาก พอที่น่ีมั่นคงแล้วท่านก็
ติดต่อสังฆมณฑลจันทบุรี ติดต่อพระสังฆราช
เทียนชัย สมานจิต ของเรา ให้มาดู ต่อมาได้
นัดหมายกัน แล้วก็มามอบชาวบ้านที่มาอยู่ที่น่ี
ให้กับทางสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นครั้งแรก เมื่อ
ปี พ.ศ. 2532

ในช่วงเวลาน้ัน การคมนาคม หรือเส้นทาง 

การเดินทาง เป็นอย่างไรบ้างครับ?

เส้นทางล�าบากมากเพราะว่าเป็นทางเกวยีน 
ทางคับแคบ เวลาข้ามล�าห้วย หรือข้ามคลอง ก็
มีไม้ซุงเพียง 2 ต้น วางให้คนเดิน ให้รถค่อยๆ 
แล่น ทางล�าบากมาก อย่างฤดูฝนมาไม่ได้เลย

เมื่อทางสังฆมณฑลจันทบุรี ได้รับทางศูนย์

สังคมพัฒนาเข้ามา และได้มีการพัฒนาไป

ในทิศทางใดบ้างครับ?

ตอนผมมาครั้งแรกยังไม่มีอะไรเท่าไร วัด
หลังน้ีสร้างก่อนผมมา ทราบว่า คุณพ่อนภา 
เป็นคนสร้างไว้ ผมมาในช่วงสมัยของคุณพ่อ 
สุพจน์ ก็ค่อยมาสร้างศาลา หลังจากน้ัน ทาง
ศูนย์สังคมฯ ได้เข้ามา ตั้งโรงสีชุมชน สร้างกลุ่ม 
ออมทรัพย์ สร้างร้านค้าชุมชน เพื่อบริการ
ชาวบ้านที่เดือดร้อน จะได้จับจ่ายซื้อของสิ่งที่
จ�าเป็น เรามีการออมทรัพย์เพื่อจะได้มีการกู้ยืม 
หมุนเวียนกันไป 

ปัจจุบันความเป็นอยู ่ของชุมชนที่ น่ี เป ็น

อย่างไรบ้างครับ?

32   อุดมศานต์  กรกฎาคม 2015



ชาวบ้านพออยูไ่ด้ มีฐานะพอสมควร ดกีว่า
สมัยก่อน เรามีข้าว มีอะไรมากขึ้น มีการจัดสรร 
เพื่อที่จะมีกินได้ตลอดทั้งปี และทุกๆ ปีเรายังมี
การรวบรวมข้าวไปช่วยทางสงัฆมณฑลเชยีงใหม่
ด้วย และเราก็ยังมีเหลือเก็บไว้ด้วย

คุณอดุร แก้วประกอบ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 19 บ้านนางาม

แต่ก่อนที่นี่เร่ิมแรกนั้น เป็นหมู่บ้านนายาว 

และกลายมาเป็นหมู่บ้านนางามได้อย่างไร 

ครับ?

ตั้งแต่เร่ิมแรกในสมัยที่เป็นดงเป็นป่าน้ัน 
มีพวกทหารป่า ที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่น่ี ซึ่งเขา
เรียกพื้นที่บริเวณน้ีกันว่า บ้านนายาว จากน้ัน
เร่ิมมีผู้คนโยกย้ายเข้ามาเร่ือยๆ จ�านวนคนเร่ิม
มากขึ้นๆ และเมื่อปี พ.ศ. 2541 ทางผู้น�าชุมชน
เห็นว่าหมู่บ้านมันใหญ่ การดูแลปกครองล�าบาก 
จึงมีการแยกหมู่บ้าน โดยให้ชือ่ว่าหมูบ้่านนางาม 
เวลาน้ีหมู่บ้านนางามมีประชากรทั้งหมด 586 
ครัวเรือน ถ้านับจ�านวนคนก็ประมาณ 2,006 คน 

ในความเช่ือมโยงที่ทางฝ่ายสังคมพัฒนาได้

เข้ามาเจอเรา แล้วเรามีกิจกรรมอะไรบ้าง

ครับ?

เมื่อบรรดาคาทอลิกจากภาคอีสานมาก่อ
ร่างสร้างตัว ตอนน้ันยังไม่ถือว่าเป็นปึกแผ่น 
เมื่อศูนย์สังคมพัฒนาของคาทอลิกเรา ได้ออก
มาส�ารวจพื้นที่เพื่อจะดูแลประชากร เวลาน้ัน
คณุพ่อสลีม ให้ช่วยเหลอืในส่วนของการส่งเสริม
กิจกรรมและสงเคราะห์ แล้วก็มาให้องค์ความ
รู้ในส่วนที่เกี่ยวกับการด�าเนินชีวิต มีการริเร่ิม
ในส่วนที่เกี่ยวกับแนวความคิดในการที่จะรวม 
ในกลุ ่มคริสตชนเราได้มีฐานะที่ ม่ันคงและมี 
หลกัการ กม็าตัง้เป็นกลุม่สหกรณ์ร้านค้า และในช่วง 
ระหว่างน้ันมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ไปด้วย 
ทางศูนย์สังคมพัฒนาได้มาดูแล เมื่อเราตั้งเป็น 
กลุ ่มออมทรัพย์แล้ว ในกลุ ่มก็ท�างานดีขึ้น  
มีสภาพดีขึ้นมาเร่ือยๆ ทางศูนย์สังคมพัฒนา
ก็ส่งเสริมกิจกรรมต่อ สนับสนุนในเร่ืองของ
อุปกรณ์ทางการเกษตร เมื่อสนับสนุนอุปกรณ์
ทางการเกษตรแล้ว กม็คีวามคดิเหน็ว่า เราน่าจะ
มีการพัฒนามากขึ้นกว่านั้น จึงจัดตั้งโรงสีชุมชน  
เพื่อแก้ปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบในการ 
สีข้าว และในส่วนของการขาย และการจ�าหน่าย 
กเ็ร่ิมขยายไปยงักลุม่ของโรงปุย๋อนิทรีย์ เพือ่ปรับ
เปลี่ยนแนวคิดของคนในชุมชน ให้ลดสารเคมี  
มีการสนับสนุนในส่วนของผู้สูงอายุ ในด้าน
ของการผลิตไม้กวาด และส่งเสริมในเร่ืองของ
น�้ามันร�าข้าว 
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กิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดน้ีเพ่ือส่งเสริม

ให้เกิดการพึ่งตนเอง ดูแลตัวเอง มีคณะ

กรรมการ มีอะไรต่างๆ?

กิจกรรมทั้งหมดเราเน้นถึงการพึ่งตนเอง 
และการสร ้ างความมั่นคงให ้กับชีวิตและ
ทรัพย์สินของคนในชุมชน ส่วนหลักๆ เราเน้น
ในส่วนของการช่วยเหลือคนในบริเวณรอบๆ 
และคนในเครือข่ายของเรา การที่เราไปช่วย 
ทีอ่ืน่ ถ้ามกีจิกรรมของวัดเราจะน�าอาหาร น�าข้าว
ไปสมทบ หรือกรณีมีที่เร่ืองของการประสบภัย 
เราก็จะน�าข้าวไปร่วมช่วยเหลือ

เนือ่งจากว่าจดุตัง้ต้นของเรามาจากสงัฆมณฑล 

อุบลฯ แล้วตอนนี้ เราอยู ่ในสังฆมณฑล

ของจันทบุรี เราได้กลับไปช่วยเหลือทาง 

สังฆมณฑลอุบลฯ อย่างไรบ้างไหม?

ในส่วนของการเชื่อมต่อ เรายังเชื่อมต่อ
ถามไถ่กันอยู่ และในส่วนของศาสนา เมื่อทาง
วัดมีกิจกรรม เช่น ต่อเติม ปรับปรุง หรือสร้าง
วดั เขาตดิต่อขอความช่วยเหลอืเรากไ็ปช่วยเหลอื 
และทุกปีก็มีผ้าป่ามา เราก็ไปช่วยเหลือ และเมื่อ
เรามีโอกาสกลับไปในเขตของสังฆมณฑลอุบลฯ 
เราก็ไปช่วยบ้างเป็นครั้งคราว 

อยากฝากข้อคิดให้กับชุมชนอื่นๆ บ้างไหม 

เกี่ยวกับการท�างานในลักษณะอย่างนี้?

ถ้าเรามีความเชื่อและมั่นใจในด้านศาสนา
แล้ว เราก็จะสามารถท�างานในส่วนของการ 
ช่วยเหลือ และการเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้อย่าง
มั่นคง ซึ่งในทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใด 
ขอให้เราช่วยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนั และขอให้ 
น�าแบบอย่างของศาสนาไปปฏิบัติ และเราจะ
สามารถช่วยเหลือตัวเอง ช่วยเหลือพี่น้องได้
อย่างมั่นคง 

วิถีชุมชนวัด วิถีแห่งงานฆราวาส
ร่วมแพร่ธรรม

อาสนวิหารพระนางมารีอา 
ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

ซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา 

กิจกรรมที่ท�าวิถีชุมชนวัดมีอะไรบ้างครับ?

ทุกๆ เดือนเราจะรวมคนในเขต โดยไป
รวมกันที่บ้านหลังหนึ่ง ในเขตของตน แล้วก็ท�า
วิถีชุมชนวัด 

ทั้ง 8 เขตเลยใช่ไหมครับ แล้วมีการท�า

กจิกรรมวถิชีมุชนวดักนัมานานหรือยงัครับ?

4 ปีแล้ว

ท�าไมเราจึงท�าวิถีชุมชนวัด?

เป็นนโยบายของสังฆมณฑล ทุกวัดต้อง
เริ่มท�ำ 

แล้วทีน่ีเ่ริม่กันอย่างไร เริม่ได้อย่างไร ใครเป็น

คนริเริ่มครับ?

เราเร่ิมด้วยประชุมสภาอภิบาลวัด แล้ว
เชิญ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ มาให้ความรู้ 
ให้แนวคิดเรื่องของวิถีชุมชนวัด 
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กระบวนการเป็นอย่างไร เหมือนกับทั่วไป

ไหม?

ข้ันตอนในการแบ่งปันน้ัน อาจจะแตกต่าง
กันบ้างนิดหน่อย จากที่เราไปอบรมผู้น�า สังเกต
ว่า ทางหัวไผ่ใช้พระวาจา 7 ขั้นตอน แต่พวก
เราใช้การมองที่มุมมองของชีวิตก่อน จากน้ันก็
อ่านพระวาจา แล้วลงไปในแนวปฏิบัติ ซึ่งจะมี 
3 ขั้นตอนหลักๆ 

คุณยาใจ ศรีวิศาลศักดิ์ (เจ๊ใจ) 
หัวหน้าเขตจันทนิมิต 3 

จุดตั้งต้นของวิถีชุมชนวัด ของวัดจันทบุรี 

เริ่มจากการขานรับของที่บ้านเจ๊ใจ ช่วยเล่า

ให้ฟังหน่อยครับ?

เร่ิมต้นจากได้ไปประชุมสภาอภิบาลวัด 
และมีการพูดถึงเร่ืองวิถีชุมชนวัด เราก็ได้ฟัง 
และพอจะรู้ว่าเขาท�าอะไรกันบ้าง ซึ่งคล้ายๆ 
กับเร่ืองการแบ่งปันพระวาจาที่เราเคยท�าอยู่  
คุณพ่อเจ ้าวัดต ้องการจะหาบ้านส�าหรับท�า
กิจกรรมนี้ ดิฉันจึงรับอาสาเป็นบ้านแรก เพราะ
อยู่ใกล้กับวัดมากที่สุด 

แล้ววนันีพ้อจะจ�าบรรยากาศของการประชมุ

ได้ไหม? 

ก็ยังใช้วิธีการแบ่งปันพระวาจาอยู่ เพราะ
ว่าเราอ่านพระวาจาแล้วให้ทุกคนพูดว่าพระวาจา
สะกิดใจอะไรเราบ้าง แล้วคุณพ่อจะสรุปให้ฟัง 
ซึ่งช่วงแรก ๆ คุณพ่อจะไปด้วยทุกครั้ง 

3-4 ปีที่ผ่านมา เราเห็นถึงความก้าวหน้า

อย่างไรบ้างครับ?

ส�าหรับกลุ่มที่รับผิดชอบอยู่ก็จะท�าที่บ้าน
เป็นประจ�าทกุคร้ัง คร้ังแรกไม่มใีครมา ไม่มีใคร
อ่านพระวาจาเป็น เปิดพระคมัภร์ีกนัไม่เป็น เราก็
เร่ิมหดั เริม่ฝึกกนัมาเร่ือยๆ ตอนหลงักเ็ร่ิมมคีน
กล้าพดูกล้าแบ่งปันประสบการณ์มากขึน้ และให้
ร่วมมือกันท�ากิจกรรมต่างๆ มากขึ้น

สิ่งที่ส�าคัญที่สุดที่เราได้รับจากการท�าวิถี

ชุมชนวัดคืออะไรครับ?

ส�าหรับตัวเองมีความรู้สึกว่า เราชอบอ่าน
พระวาจามากขึ้น หรือเวลาที่เรามีความทุกข์ใจ
เราเปิดพระวาจาอ่าน เรากจ็ะได้ข้อคดิว่า เราควร
จะท�าอะไรในวันนั้น และส�าหรับเพื่อนบ้านเราก็
มีการไปเยี่ยม มีการท�ากิจกรรมร่วมกันในกลุ่ม
ของคนที่เราไปท�าวิถีชุมชนวัดด้วยกัน ไปเยี่ยม
คนในเขตรับผิดชอบของเรา เราท�าทะเบียนเอา
ไว้ แล้วเราก็ดูแลเขา 

เพื่อจะรักษากลุ่มของเราให้ยั่งยืนต่อไปต้อง

ท�าอย่างไร?

มันน่าจะพัฒนาไปได้เรื่อยๆ จริงๆ ถ้าท�า
กันเอง เราก็ท�าได้แล้ว ทุกคนมีความกล้ามาก
ขึ้น มีความพร้อมมากขึ้น เราต้องการการอบรม
ผู้น�าทั้งหลาย ซึ่งน่าจะมีการอบรมเพิ่มขึ้นทุกปี 
ถึงแม้ไม่ได้เป็นผู้น�า แต่ได้ไปฟัง ไปดูวิธีการ
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ท�าบ้าง เป็นการหาประสบการณ์ของแต่ละคน 
จริงๆ ไม่อยากให้เป็นการอบรมเฉพาะผู้น�าอย่าง
เดียว แต่ควรเปิดโอกาสให้คนอื่นๆ ที่สนใจเข้า
ร่วมอบรมได้ด้วย

คุณกานตนา เทพจันดา (เจ๊อ้อย)  
หัวหน ้าเขตจันทนิมิต 1 และ 
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ์ อ า ส น วิ ห า ร
พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล 

ท�าอะไรในวิถีชุมชนวัดของวัดจันทบุรีครับ?

เป็นหัวหน้าเขตจันทนิมิต 1 

ความเป็นหัวหน้าเขตต้องท�าอะไรบ้าง?

 ในเขตของอาสนวิหารฯ จันทบรีุ และเขต
จันทนิมิต 1 นี้ ถือว่าเป็นเขตที่ใหญ่พอสมควร 
เราต้องมาพบกันทุกเดือน เพื่อท�าวิถีชุมชนวัด 
โดยข้ันแรกเราเร่ิมจากบ้านที่อยู่ไกลจากอาสน
วิหารก่อน ซึ่งเขาไม่สามารถที่จะมาวัดหรือมา
ร่วมมิสซาได้ เราได้มาอ่านพระคัมภร์ี จากน้ันได้
พดูคุย ถามสารทกุข์สกุดิบ ได้มีส่วนร่วมในส่วน
ต่างๆ ของขั้นตอนวิถีชุมชนวัดมากขึ้น 

แล้วจนถึงตอนนี้เท่าที่เราดูประสบการณ์ 

ก้าวหน้าไปอย่างไรบ้าง? 

เราได้มีบ้านผู้น�าเพิ่มขึ้น จากหนึ่งเป็นสอง 
เป็นสาม และจะเร่ิมเป็นสี ่ซึง่ต้องบอกว่าอยูต่าม
ละแวกที่เราได้สังกัด เพราะในเขตจันทนิมิต 1 
นี้ เราแบ่งเป็นเขต เอาไว้ 5 โซน เราแบ่งบ้าน
ตามโซน 

ตกลงแล้ววิถีชุมชนวัดส�าหรับเราคืออะไร

ครับ? 

เราใช้ละแวกบ้านของเรา เป็นศนูย์กลางใน
การท�าให้พวกเราได้มาพบพระ แล้วท�าให้เราได้
มีความสนิทชิดเชื้อกัน ได้มีความเป็นพี่น้องกัน
ส�าหรับความเป็นคริสตชนของเรามากขึ้น 

คุณพวงน้อย รัตนชาติ (ครูต้อย) 
ผู้น�าวิถีชุมชนวัด 

ขอให้แบ่งปันเร่ืองการเป็นผู้น�ากลุม่วิถชีมุชน

วัดครับ

หัวหน้าเขตจะต้องไปช่วยซิสเตอร์ในการ
สาธิตการเป็นผู้น�า แต่ปรากฏว่าวันนั้น หัวหน้า
เขาติดธุระ ไปไม่ได้ จึงให้น้องอีกคนหนึ่งพาไป 
และต้องใส่เสื้อทีมตัวนี้ไป เพราะว่าเวลาเข้ากลุ่ม
จะได้ทราบว่าใครเป็นผู้น�าในกลุม่ ปรากฏว่าน้อง
ทีไ่ปเป็นคนตวัใหญ่ เสือ้ทีเ่ขาให้ยมืไปน้ันตวัเลก็
ใส่ไม่ได้ จึงขอร้องให้ดิฉันไปแทน 
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เมื่อไปช่วยซิสเตอร์แล้ว เราเกิดความ
ประทับใจหลายๆ อย่าง อย่างแรกคือเมื่อก่อน
เคยสงสัยว่า ทางศาสนาอื่น เขามีหลักในการ
ด�าเนินชีวิตของเขา แล้วของเราคาทอลิกเราจะ
มีหลักปฏิบัติอย่างไร ก็แค่วันอาทิตย์ไปร่วม
มิสซา คุณพ่อเทศน์มีข้อความนิดเดียว เราจะ
น�าไปปฏิบตัอิย่างไร และไม่ค่อยตรงกบัชวีติของ
เราหรือที่เราต้องการ แต่เมื่อมาสัมผัสกับวิธีการ
ของวิถีชุมชนวัด ท�าให้เราถึงบางอ้อว่าอยู่ตรงน้ี 
นี่เอง เป็นอย่างนี้นี่เอง นอกจากนั้น เราได้พบ
เพื่อนใหม่มากมาย และการที่เขาได้แบ่งปัน 
ประสบการณ์ของเขา เกี่ยวกับพระวาจาของพระ
เยซ ูบางคร้ังท�าให้เรารู้สกึประทบัใจ และบางคร้ัง
สะเทือนใจมาก นอกจากนั้นเมื่อเราได้สัมผัสได้
ฟังแล้ว ท�าให้เรามีความเชื่อมั่นคงขึ้น

คณุพรทพิย์ ศรัทธาบุญ (เจ๊แป๊ด) 
หัวหน้าเขตจันทนิมิต 4

ท�าอะไรในวิถีชุมชนวัดครับ?

เราก็จะไปหาบ้านหลังหน่ึงในเขตของเรา 
แล้วไปเชิญชวนชาวบ้านให้มาประชุมรวมตัวกัน
ที่บ้านหลังนี้

ตอนที่มารวมตัวนั้น ท�าอะไรกันบ้างครับ?

คร้ังแรกๆ ยังไม่ค่อยมีชาวบ้านมาร่วม
ด้วยเท่าไร แต่เราก็ใช้วิธีสวดสายประค�าก่อน  
คร้ังต่อๆ ไป เราก็จะให้เปิดพระคัมภีร์ จาก 
ครั้งแรกๆ ที่เปิดไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยจะเป็น แต่
เดี๋ยวนี้เขาเปิดเป็น เปิดเองได้แล้ว 

แล้ววิธีการแบบน้ีเราต้องได้รับการอบรม

อะไรบ้างไหมครับ? 

 ครั้งแรกๆ เราจะไปร่วมกับซิสเตอร์ก่อน 
แต่เวลาที่มีการเปิดอบรมเร่ืองน้ี ซิสเตอร์ก็ให ้
เราไปร่วมอบรมด้วย ท�าให้เรามโีอกาสได้ไป และ
ไปอบรมมาหลายครั้งแล้ว 

ตลอดระยะเวลา 3-4 ปี เราได้เหน็พฒันาการ

ในด้านใดบ้างครับ?

ในอาสนวิหารฯ จันทบุรีก่อนจะมีการ
ฉลองวัด เรามีมิสซาเขต ซึ่งที่วัดนี้เรามีทั้งหมด 
8 เขต เราจะไปถวายมิสซาเป็นเขตๆ เสร็จแล้ว
มีการแบ่งปันพระวาจา และมีการน�าเรื่องของวิถี
ชุมชนวัดเข้าไป ซึ่งในช่วงแรกๆ นั้น ชาวบ้าน
จะกลัววิธีการของวิถีชุมชนวัด แต่ต่อมาภาย
หลังไม่กลัวแล้ว เขาเร่ิมกล้าพูด กล้าแบ่งปัน 
มากขึ้น 

ส�าหรับตัวของเราเองวิถีชุมชนวัด คืออะไร

ครับ?

วิถีชุมชนวัดนั้น ท�าให้ชาวบ้านสามารถจับ
พระคมัภร์ี เปิดอ่านเอง เพราะในสมยัก่อน สมยั
ปู่ย่าตายายเราจะเห็นแต่พระสงฆ์เป็นผู้อ่านพระ
คัมภีร์ให้ฟังอย่างเดียว หรือเวลาอยู่ในวัดจะมี
แต่พระสงฆ์ที่จับพระคัมภีร์เพียงคนเดียว แต่
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เวลาน้ีชาวบ้านสามารถจับ สามารถสัมผัสและ
เปิดอ่านเองได้ สามารถเปิดพระคัมภีร์เป็นแล้ว 

เราน�าวถีิชมุชนวัดมาใช้ในชวีติประจ�าวนัของ

เราอย่างไรครับ?

เวลาที่เรามีปัญหา และโดยส่วนตัวดิฉัน
เอง จะใช้วิธีสวดภาวนาก่อนแล้วเปิดพระคัมภีร์ 
ซึง่กไ็ด้ผล เราได้รับค�าตอบ เรากน็�าวธิขีองเราไป
แบ่งปันกับคนอื่นๆ ต่อไป และหลายคร้ังเวลา
ที่เราเจอปัญหา เราสามารถเอาพระคัมภีร์มาแก้
ปัญหาในชีวิตประจ�าวันของเราได้

เวชบุคคลคาทอลิก กับ งานช่วย
ให้ทุกคนสนใจสุขภาพ 

คุณป้ากันยา อ่ิมบ�ารุง หัวหน้า
หน ่วยปฐมพยาบาลกลุ ่มเวช
บุคคล 

ชมรมเวชบุคคล เราไปที่ไหนบ้างครับ?

 จะมีพธิมีสิซา ส�าหรับผู้สงูอายทุีว่ดั เราจะ 
มกีจิกรรมตรวจสขุภาพ วัดความดัน ตรวจเลอืด 
ทุก 6 เดือน การตรวจเลือดหาผลเบาหวาน 

แล้วเราไปตามที่ต่างๆ ด้วยไหม?

ถ้าวัดอื่นๆ ขอให้ไปช่วย เราก็ไป เราไป
ทุกวัดที่ขอมา 

กิจกรรมในลักษณะนี้เป็นของเวชบุคคล?

ใช่ค่ะ อันน้ีเป็นของวัด เราท�าเฉพาะที่
วัดจันทบุรี และวัดในเครือของสังฆมณฑล
จันทบุรี วัดไหนขอมาเราก็ไป เป็นกิจกรรมที่ท�า
เป็นประจ�าของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏสินธิ
นิรมล จันทบุรี ทีมงานประกอบด้วยแพทย์ 
เภสัชกร นักจิตวิทยา และพยาบาล ซึ่งทั้งหมด
นี้เป็นอาสาสมัคร มาท�างานให้กับวัด กิจกรรม
ที่ท�าประจ�าเป็นกิจกรรมพิเศษเน่ืองในวันฉลอง
ต่างๆ เช่น ชั่งน�้าหนัก วัดส่วนสูง เจาะเลือด 
ตรวจวัดความดัน

และนอกจากกิจกรรมของที่อาสนวิหาร
พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี น้ีแล้ว 
เราก็ยังสนับสนุนวัดต่างๆ ที่ขอมาโอกาสฉลอง
วัด หรือโอกาสพิเศษต่างๆ เมื่อทางวัดขอมาเรา
ก็จะยกทีมไป 

กิจกรรมที่เกิดเป็นอย่างไรบ้างครับ?

ส�าหรับผลของกิจกรรมได้รับการตอบที่
ดี มีสัตบุรุษทั้งพุทธ และคริสต์ มารับบริการ
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จากเรา ทุกคนที่ท�าก็ท�าด้วยจิตอาสา ไม่มีค่า 
ตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น 

เรามีจุดมุ่งหมายคือ?

เพื่อดูแลสุขภาพคนในชุมชน ที่อยู ่ใน
บริเวณวัด สัตบุรุษที่มาวัดสามารถได้รับบริการ
น้ี และนอกจากการที่เราดูแลเร่ืองสุขภาพแล้ว 
เม่ือพบปัญหาว่าใครที่เป็นความดันสูง มีภาวะ
น�้าตาลสูง เราจะแนะน�าให้เขาไปรับการรักษาที่
ถูกต้องจากโรงพยาบาลต่อไป

สมมุติเมื่อเขาไปรับการรักษาในเบื้องต้นเขา

ต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วย?

ใช่ค่ะ แต่ที่เขามารับการตรวจเช็คจากเรา
นั้น เขาไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลย เพราะคณะ
เวชบุคคลที่มานี้ เราก็ท�าด้วยจิตอาสา บางครั้ง
เราก็ช่วยออกทุนด้วย ก็เหมือนช่วยงานวัดไป
ในตัวด้วย 

ปกติจะเป็นวันจันทร์?

วันจันทร์แรกของเดือน 

ความเก่าของชุมชนจันทบูร ฝั่งตรงข้าม
กบัวดั เหมอืนมเีสยีงเรียกให้ผมเดนิข้ามสะพาน 
มายังบ้านช่องทรงโบราณ ขนม หรือสิ่งสร้าง
ต่าง ๆ ผมเดินเข้าออกบ้านนู้น ร้านนั้น พร้อม

 อุดมศานต์  กรกฎาคม 2015  39 



40   อุดมศานต์  กรกฎาคม 2015



กับความคิดที่ว่า ชุมชนและผู้คนในอดีต ช่างมี
ความสงบร่มเย็น ชีวิตดูเรียบง่าย แต่ก็แฝงไว้
ด้วยความคลาสสิค ส�าคัญคืออาจจะไม่เร่งรีบ 
และไม่มีเทคโนโลยชีัน้สงูให้ความเชือ่งช้าหายไป 

ในวันหน่ึงเร่ืองราวที่เราได้อ่าน ได้เห็น 
อาจจะผ่านเราไปสู ่คนอีกยุคหน่ึง ถ้าเราได้
เจียระไนชีวิตและเลือกอย่างดีในทุกวัน คงจะมี
ความทรงจ�าดี ๆ  ชวีติความเชือ่งดงาม และสร้าง
วิถีให้ลูกหลานได้ติดตามและชื่นชม 

การได้พลิกย้อนกลับไปมองทั้งเบื้องหลัง
และเบื้องหน้า การได้เดินตามรอยความเชื่อ 
ของมิสชันนารี ผู้บุกเบิกความเชื่อ ได้พบเห็น
ผู้คนมากมายที่ได้ท�าความดี ได้รักผู้คน มัน
ก็เหมือนกับการได้กลั่นกรองชีวิตให้ตกผลึก 
เจียระไนให้งดงาม เป็นความเชื่อศรัทธา ที่ถ้า
วันนี้มีค่าแค่ไหน วันต่อไปก็มีคุณค่างดงามมาก
ขึ้นกว่าน้ัน เป็นเพชรพลอยที่เปล่งแสงงดงาม
ตลอดกาล  
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

ข่าวดี
“ข่าวดี” มีหลายประเภท มีทั้งดีและร้าย (ทั้งๆ ที่เป็นข่าวดี) แต่

ส�าหรับข่าวดีของพระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งเป็นข่าวดีที่น�าความรอดนิรันดร์ 
มาให้มวลมนุษยชาติน้ัน ย่อมเป็นผลมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์และ
องค์พระคริสตเจ้าในเวลาเดียวกัน ซึ่งคริสตชนถือว่าเป็นข่าวดีที่เป็น 
สดุยอดปรารถนาทัง้ในโลกน้ีและโลกหน้า เพราะพาไปถงึความหลดุพ้นและ
เข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้า

อน่ึง ยังเห็นได้ว่ามีลักษณะฐานที่ตั้งส�าคัญซึ่งบอกบ่งไว้ชัดเจน 
สองประการด้วยกัน นั่นคือลักษณะที่เป็นธรรมาธิษฐานและบุคลาธิษฐาน

เมื่อข่าวดีมีลักษณะส�าคัญเช่นน้ี ถามว่าท�าไมผลที่ปรากฏออกมา  
จึงยังดูได้ผลน้อยอยู่ ทั้งๆ ที่กาลเวลาได้ล่วงเลยผ่านมานาน โดย 
นับตั้งแต่พระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดในโลกน้ีก็กินเวลาร่วมกว่า 2000 ปี 
และในประเทศไทยข่าวดีก็ได้มาถึงกว่า 400 ปีมาแล้ว

สาเหตทุีท่�าให้เกดิผลเช่นน้ัน ย่อมเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะมาจากพระคริสต
ธรรมหรือองค์พระคริสตเจ้า เพราะทัง้สองมคีวามครบบริบรูณ์สงูสดุอยูแ่ล้ว

ดังน้ัน ต้นสายปลายเหตุย่อมตกอยู ่ที่พวกเราคริสตชนน่ีเอง
ต่างหาก โดยต้องย้อนมาพิจารณาและถามดูตัวเองว่า เราได้ท�าหน้าที่
อย่างเต็มที่และเต็มใจหรือไม่-ขนาดไหน-อย่างไรส�าหรับองค์พระ 
คริสตเจ้าและพระคริสตธรรมของพระองค์ ซึ่งเราถือว่าเป็นศูนย์รวมแห่ง 
ความเชื่อศรัทธาในวิถีชีวิตคริสตชน

ในระหว่างวนัที ่20-24 เมษายน ค.ศ. 2015 / พ.ศ. 2558 ทีผ่่านมา 
สมาชกิตวัแทนพีน้่องคาทอลกิในประเทศไทยทัง้ทีเ่ป็นพระสงัฆราช พระสงฆ์  
นักบวชและฆราวาสได้ร่วมประชมุสมัชชาใหญ่ย้อนรอยประวตัศิาสตร์ของ
การประชุมสมัชชาอยุธยาเมื่อ 350 ปีที่ผ่านมา โดยได้จัดขึ้นที่บ้านผู้หว่าน 
สามพราน ในหัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

ตามสถิตขิองส�านักงานสถติแิห่งชาต ิส�ารวจเมือ่ปี พ.ศ. 2554 พบว่า
ในประเทศไทยมีผู้นับถือศาสนาพุทธอยู่ 94.6% ศาสนาอิสลาม 4.6% และ
ศาสนาคริสต์ 0.7% ทีเ่หลอืคอืนับถอืศาสนาอืน่ (พราหมณ์-ฮนิดู ซกิข์...) และ 
ผู้ที่ ไม่มีศาสนา 0.1%
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ในปัจจุบันหากสังเกตเคร่ืองหมายกาล
เวลาแห่งยคุโลกาภวิตัน์ร่วมสมยั คงให้สญัญาณ
ที่ชัดเจนแล้วว่า ถึงกาลเวลาหรือเป็นวาระแห่ง
ศาสนาแล้ว ซึ่งทุกศาสนาจ�าเป็นที่จะต้องตื่น
ตระหนักถึงความร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะ
สร้างสรรค์จรรโลงชีวิตจิตใจเพื่อนมนุษย์และ
สงัคมโลกด้วยการหนักลบัมายดึ “สรณะทางใจ”  
และน�า “สาระธรรม” อันดีงามในแต่ละศาสนา
มาปฏิบัติให้เป ็นที่ประจักษ์ตามเอกลักษณ ์
ของตน จนกระทั่งกลายเป็นข่าวดีอันจะเป็น
พลังธรรมและแสงธรรมซึ่งจะสามารถโต้กับ
กระแสวัตถุนิยมนานาชนิดที่มีอิทธิพลสูงมาก
ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารแห่งยุคที่รวดเร็วทันใจ
และครอบจักรวาล

การหันหลังให้กับวัดวาศาสนา หรือ
การเข้าวัดเข้าวาร่วมพิธีกรรมโดยไม่สนใจที่
จะน�าศาสนาไปสู่บริบทในภาคปฏิบัติ ย่อมสุ่ม
เสี่ยงต่อการถูกครอบง�าแห่งกระแสวัตถุและ

โลกีย์วิสัยร่วมยุคสมัยข้างต้นได้อย่างง่ายดาย  
ในเวลาเดยีวกนักอ็าจท�าให้มนุษย์กลายเป็นทาส
ของวัตถุนิยมไปโดยปริยาย

ทุกศาสนาในวันน้ี จึงจ�าเป็นต้องหันหน้า
เข้าหากัน แล้วจับมือและร่วมมือร่วมใจกัน 
เพื่อจะท�าให้พลังธรรมและแสงธรรมในแต่ละ
ศาสนาดังกล่าวน้ัน กลายมาเป็น “ข่าวดีใหม่” 
ในยุคสมัยใหม่ด้วยความมีเอกลักษณ์ของตน
และความเป็นเอกภาพของกัน อันจะเป็นทาง 
น�าสันติ ความชื่นชมยินดีและความหวังใหม่ที ่
แท้จริงให้กับมนุษย์ยุคนี้

ทุกคร้ังที่เราท�าให้ข่าวดีเกิดผลดีส�าหรับ
ชีวิตและสังคมในบริบทของเรา ไม่ว่าด้วยการ
ประกาศหรือการเป็นประจักษ์พยานชีวิตตาม 
“ต้น : บทบาทและแบบของพระคริสตเจ้า” ได้
แล้วไซร้ น่ันคือข่าวดีใหม่ส�าหรับผู้ให้และผู้รับ 
อย่างน่าอัศจรรย์ใจแน่นอน 

ข่าวดีในวิถีคริสตชน : 

อันข่าวดี มีสัจจะ นัยยะแฝง

หนึ่งไขแสดง แสงคริสตธรรม ย้�าพระสอน

สองคริสตองค์ พระทรงศร ี ชี้ทางอมร

ทรงไถ่ถอน บาปมนุษย์... สุดเมตตา.
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วันละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล 

2 โครินธ์ 2:6-11

......โทษที่ผู้นั้น ได้รับจากบุคคลส่วนใหญ่ก็เพียงพออยู่แล้ว จึงดีกว่าที่ท่าน 
จะให้อภัยและให้ก�าลังใจเขา เพื่อเขาจะไม่ต้องรับความทุกข์เกินกว่าที่จะทนได้ 
ข้าพเจ้าจึงขอร้องท่านให้แสดงความรักต่อเขาอย่างชัดเจน ข้าพเจ้าเขียนจดหมาย
ฉบับน้ีถึงท่าน เพื่อทดสอบว่าท่านเชื่อฟังข้าพเจ้าทุกประการหรือไม่ ท่านให้อภัย 
ผู้ใด ข้าพเจ้าก็ให้อภัยผู้นั้นด้วย

ถ้ามีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าต้องให้อภัย ข้าพเจ้าก็ให้อภัยแล้ว ข้าพเจ้าให้อภัยเพื่อ 
ท่านทั้งหลายเฉพาะพระพักตร์ของพระคริสตเจ้า เพื่อมิให้เราเพลี่ยงพล�้าต่อซาตาน
เพราะเรารู้จักกลอุบายของซาตานแล้ว

เรื่องของคนส�าคัญกว่า

มีเร่ืองเล่าเกี่ยวกับกษัตริย์ Frederic มหาราชแห่งปรัสเซียว่า คืนหน่ึง พระองค์นอน 
ไม่หลบั จึงทรงเรียกทหารทีย่นืยามเฝ้าหน้าห้องบรรทมให้ไปน�าหนังสอืมาให้อ่าน แต่ปรากฏว่าไม่มีใคร 
ตอบรับ พระองค์ทรงกร้ิว เสด็จออกเพื่อต่อว่าทหารที่อยู่ยาม ปรากฏว่าทหารที่อยู่ยามคนน้ัน  
กลับหลับคาโต๊ะเขียนหนังสือ ทั้งที่ในมือยังถือปากกาอยู่

กษัตริย์ Frederic ก�าลังจะตะโกนต่อว่ายามคนน้ัน แต่บังเอิญเหลือบไปเห็นจดหมายที่
ทหารคนน้ันยงัเขยีนไม่จบ แต่เผลอหลบัไปก่อน พระองค์จึงอ่านจดหมายฉบบัน้ีทีม่ข้ีอความดังน้ี:-

“คุณแม่ คืนน้ีผมก�าลังอยู ่ยามรักษาความปลอดภัยหน้าห้องบรรทมของกษัตริย์ ผม
ก�าลังท�าหน้าที่แทนเพื่อนที่ลา แต่ก็ดีที่ผมจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติมจากหน้าที่ที่ต ่อเน่ือง 
จากตอนกลางวันเพื่อส่งให้คุณแม่ ผมรู้ตัวว่าการไม่ได้พักจะท�าให้ผมง่วงและเหนื่อย แต่ผมก็รู้ว่า
คุณแม่ต้องการค่าใช้จ่ายส�าหรับค่ายาและอาหาร ผมจึงยินดีอดนอนครับและคุณแม่เป็นอย่างไร 
บ้างครับ สุขภาพของคุณแม่ดีขึ้นแล้วยัง........”
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เม่ือกษัตริย์ Frederic อ่านมาถึงตรงน้ีก็ทรงทราบทันทีว่า ทหารยามคนน้ีเผลอหลับ 
ทั้งๆ ที่ยังเขียนจดหมายไม่จบ แล้วแทนที่พระองค์จะปลุกทหารยาม พระองค์กลับเข้าไปในห้อง
บรรทม และน�าเหรียญทองหนึ่งถุงมาวางบนจดหมายถึงคุณแม่ที่ยังเขียนไม่จบนี้.......

ทหารยามคนน้ี รับราชการทหารเป็นเวลายาวนาน และได้รับความไว้วางใจจากกษัตริย ์
Frederic มหาราชเลือ่นยศเป็นถงึนายพล ช่ือของทหารยามคนน้ีคอื Hans Joachim von Zieten          
(ค.ศ. 1699-1786)

เร่ืองจริงเร่ืองน้ีคงเป็นแบบอย่างที่ดี 
ส�าหรับผู้ที่เป็นผู้น�า หัวหน้า ผู้จัดการ ฯลฯ  
ที่ควรจะใช้คุณธรรม ความเมตตาอารีต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา (person-oriented) 
แทนการใช ้ กฎ เกณฑ ์อย ่ า ง เข ้ มงวด  
โดยไม ่ ใ ช ้ วิ จ า รณญาณเ ร่ื อ ง เหตุ ผล  
(task-oriented) 
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ข้างธรรมาสน์ 
ไก่นักบุญเปโตร

ใครมีหูก็จงฟังเถิด

พระเยซเูจ้าตรัสว่า “ทกุคนจงฟังและเข้าใจเถดิ ไม่มสีิง่ใดเลยจากภายนอกของมนุษย์ท�าให้
เขามีมลทินได้ แต่สิ่งที่ออกมาจากภายในของมนุษย์นั้นแหละท�าให้เขามีมลทิน ใครมีหูส�าหรับฟัง  
ก็จงฟังเถิด” (มก 7:14-16)

พวกฟาริสีและคัมภีราจารย์ จับผิดศิษย์ของพระเยซูเจ้า ที่ไม่ถือธรรมเนียมของชาวยิว  
คือ กินข้าวไม่ล้างมือ ไม่ล้างถ้วยชามให้สะอาดก่อนทานข้าว ฯลฯ

พระเยซูเจ้าทรงตอบพวกเขาว่า สิ่งที่เรากินเข้าไปในท้องไม่ท�าให้เรามีมลทิน หรือมีบาป  
แต่สิ่งที่ออกมาจากภายในใจ ทางปาก ทางการกระท�า ต่างหากที่ท�าให้เรามีมลทิน เช่น การด่าว่า 
นินทา ใส่ร้ายผู้อื่น โกรธ โมโห ทะเลาะ ต่อยตีกัน ฯลฯ นั้นแหละบาป

พวกท่านถือกฎ ระเบียบ ประเพณี ภายนอกเคร่งครัด แต่ไม่ถือพระบัญญัติเรื่องใหญ่ๆ 
ของพระเจ้า เช่น จงนับถือบิดามารดา อย่าพูดเท็จ ฯลฯ พวกเจ้าเป็นคนหน้าซื่อใจคด หลุมศพ
ฉาบปูนขาว ฯลฯ (มัทธิว บทที่ 23 ทั้งบทเลยก็ว่าได้)

หลายคนก็ท�าตัวเหมือนพวกฟาริสี และคัมภีราจารย์น้ีเหมือนกัน คือ ถือกฎระเบียบ 
มารยาทมากกว่าบทบัญญัติแห่งความรักฉันพี่น้อง เช่น ขึ้นบ้านต้องถอดรองเท้า ไม่พูดเสียงดังต่อ
หน้าผู้ใหญ่ ฯลฯ แต่ชอบนินทา ด่าว่า ใส่ร้ายผู้อื่นเป็นประจ�าทุกวัน ฯลฯ พวกหน้าซื่อใจคด หน้า
ไหว้หลังหลอก ทั้งนั้นเลย

ฉะน้ัน เราจงถือบทบัญญัติแห่งความรักฉันพี่น้อง ซึ่งเป็นรากฐานของความดีครบครัน 
ทั้งหลายให้ดีก่อนเถิด เช่น อดทน และอภัยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างจริงจังและจริงใจ  
ไม่โกรธ ด่าว่า นินทา หรือทะเลาะกัน ฯลฯ ซึ่งจะท�าให้ทุกคนมีความสุขใจ สบายใจดีกว่านะครับ

จริงๆ มารยาท หรือสมบัติผู้ดีน้ันก็ส�าคัญ และจ�าเป็นส�าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยสันติสุข แต่ต้องออกมาจากความรักแท้ และจริงใจด้วยครับ สุดๆ ก็คือ จงรักกันและกัน 
เหมือนรักตนเองนั่นแหละครับ ส�าคัญที่สุด

นักบุญออกุสติน พูดว่า “ที่ไหนมีความรัก ที่นั่นไม่ล�าบาก ที่ไหนล�าบาก ความรักช่วยให้
เบาบาง และหายไปได้” ครับ 
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แสงเรืองๆ
กอง บ.ก.

สวัสดีท่านผู้อ่านทกุท่าน มาพบกบัคอลมัน์ 
“แสงเรืองๆ” อีกเช่นเคย ส�าหรับเดือนน้ีขอแนะน�า 
ให้รู้จักกบั คุณครูแบร์นาแด๊ท นรากร โชตจัิกรดิกุล  
อาย ุ49 ปี คณุครูเป็นสตับรุุษวัดพระคริสตหฤทยั  
(วัดเพลง) จ.ราชบุรี และรองอาสนวิหารนักบุญ
ยอห์น บอสโก ราชบุรี 

ส�าหรับงานที่คุณครูได้รับมอบหมายคือ 
“ดูแลนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมปีที่ 3 สอน
ค�าสอนเตรียมเด็กรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และ
กิจกรรมกองหน้าร่าเริง (ป.1-3)”

คุณครูนรากร ได้บอกถึงแรงบันดาลใจ 
ในการมาเป็นครูค�าสอนว่า “ต้องการให้เด็กๆ  
ได้รู้จักพระเจ้า พระผู้สร้าง อย่างแท้จริง และ 
น�าหลักธรรมค�าสอนของพระองค์ไปปฏิบัติใน
การด�าเนินชีวิตคริสตชนที่ดี”

คุณครูยึดหลักในการท�างานคือ “คิดดี 
พูดดี ท�าดี แล้วสิ่งที่ดีๆ จะเกิดขึ้นกับเรา” 

คุณครูนรากร ได้แนะน�าว่า “อัตลักษณ์”  
เด่นชดัทีส่ดุของการเป็นครูค�าสอนคือ (1) แบบอย่าง 
ทีด่ขีองครูค�าสอนในการครองตนให้เป็นคริสตชน 
ที่ดี ด้านความเชื่อ ความรัก ความศรัทธาใน
พระเจ้า (2) ไปวดัทกุวนัอาทติย์ เพือ่ร่วมพธิบีชูา
ขอบพระคุณ ขอพระพรส�าหรับการด�าเนินชีวิต 
และการงานทีด่ ี(3) สวดภาวนาเช้า-ค�า่ หรือสวด
บ่อยๆ เพื่อจะได้ใกล้ชิดกับพระและด�าเนินชีวิต 
ให้อยู่ในพระหรรษทานของพระองค์

คณุครูนรากร ได้เสนอแนะเกีย่วกบัมมุมอง 
ของการสอนวชิาค�าสอนในปัจจุบนัว่า “วชิาค�าสอน 
เป็นวิชาเอกเหนือวิชาอื่นใด” เพราะมีหลักธรรม 
ค�าสอนที่เด่นชัดของพระเจ้าส�าหรับเป็นอาหาร 
หล่อเลีย้งวญิญาณ เป็นทีพ่ึง่ในยามสขุและยามทกุข์  
และน�าไปปฏิบัติเพื่อจะได้ด�ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข จึงเป็นการดีมากๆ ที่โรงเรียน
คาทอลิกได้จัดเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียน
คาทอลกิได้เรียนรู้เกีย่วกบัพระเจ้าและค�าสัง่สอน
ของพระองค์ให้แน่นแฟ้นยิ่งๆ ขึ้น” 

คณุครูได้ฝากข้อคดิให้กบัเดก็นักเรียนใน
เร่ือง ความเชือ่ ความศรัทธา และการด�าเนินชวีติ 
ว่า “พระเยซเูจ้าตรัสว่า “ผู้ไม่เหน็แต่ได้เชือ่ ผู้น้ัน
ก็จะรอดพ้นไปสวรรค์” ดังนั้น ถ้าหนูๆ อยาก
จะไปสวรรค์ ขอให้จงมีความเชื่อ ความวางใจ 
ความรัก ความศรทัธา และปฏบิตัติามค�าสัง่สอน
ของพระองค์ เชือ่ฟัง พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ไปวดั 
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณทุกวันอาทิตย์ เพื่อ
ขอบพระคุณพระเจ้า ส�าหรับการด�าเนินชีวิต 
คริสตชนที่ดี”

 สุดท้ายนี้ คุณครูนรากร โชติจักรดิกุล 
ได้ส่งก�าลงัใจให้เพือ่นๆ ครูค�าสอนไทยว่า “ขอส่ง 
ก�าลังใจด้วยค�าภาวนาแด่เพื่อนๆ ครูค�าสอน 
ทุกท่าน ให้ได้มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ทั้ง
กายและใจ เต็มเปี่ยมด้วยพระพรของพระเจ้า 
เพื่อจะได้ท�างานรับใช้พระศาสนจักรให้เจริญ
ก้าวหน้า รุ่งเรืองสืบไป” 

คุณครูแบร์นาแด๊ท นรากร โชติจักรดิกุล

ครูค�าสอนผู้เป็นสะพาน 

แห่งความเชื่อ
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คุยกับเภสัชกร
ผศ.ดร. มนต์ชุลี นิติพน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก 

วันน้ีไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง 
ใกล้บ้าน  ทางเข้าโรงพยาบาลมีโต๊ะตั้งอยู่ มี
พยาบาลคัดกรองคนไข้  ตรวจวดัไข้ มหีน้ากาก 
อนามัยแจก  เป็นขบวนการป้องกนัการแพร่เชือ้ 
ของไข้เมอร์ส (MERS) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผู้ป่วยที่มาจากประเทศเสี่ยง การวัดเบื้องต้น
คือวัดอุณหภูมิของคนไข้ การวัดโดยใช้ปรอท
วัดใต้ลิ้นจะใช้น้อยลงทุกที เพราะมีโอกาสเสี่ยง
ในการแพร่เชือ้ได้ง่าย  ปัจจุบนันิยมใช้เคร่ืองวดั 
อุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส ง่ายต่อการใช้ 
แบบดิจิตัล มีตัวเลขบอกอุณหภูมิ ง่ายต่อการ
คัดกรองผู้ป่วย

ท�าไมจึงต้องระวังคัดกรองไข้ เพราะ 
เช้ือน้ียังไม่มีทางรักษาในปัจจุบันน้ี ได้แต่เพียง
รักษาประคับประคองอาการเท่าน้ัน ยงัไม่มวีคัซนี
ป้องกันโรค จึงต้องเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ

มารู้จักเชือ้ตวัน้ีเพิม่ขึน้กนั ชือ่ เมอร์สคอฟ   
MERS-CoV มาจาก Middle East respiratory 
syndrome coronavirus หรือเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพนัธุต์ะวนัออกกลาง ชือ่บอกชดัเจน
ว่าต้นตอโรคมาจากประเทศตะวันออกกลาง  
แล้วท�าไมประเทศไทยต้องกลัว เฝ้าระวังด้วย  
เพราะเดี๋ยวนี้การคมนาคมสะดวกมาก เดินทาง 

โดยทางเครื่องบิน ไปไหนมาไหนได้สะดวกมาก  
ดงัน้ันการแพร่เชือ้ย่อมเป็นไปได้ง่ายมาก จึงต้อง
มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ

ไว รัสชนิด น้ีต ้นก� า เ นิดจากประเทศ
ซาอุดิอาระเบียและคาดว่ามีต้นก�าเนิดจากอูฐ
โหนกเดียวที่พบได้ทั่วไปในตะวันออกกลาง  
อาจมค้ีางคาว อเีหน็ แพะเป็นพาหะน�าเชือ้ เมอร์ส 
เป็นเชื้อไวรัสเดียวกับโรคซาร์ส (Severe 
Acute Respiratory Syndrome-SARS) 
ทีแ่พร่ระบาดอย่างหนักในเอเชยีเมือ่ปี พ.ศ. 2546  
จึงไม่แปลกที่จะมีการระบาดของเมอร์สในปีน้ี  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยมากกว่า
พันคน และเสียชีวิต 300-400 คน

ยังไม่ทราบว่ามีการแพร่จากคนสู ่คน 
เม่ือใด ปัจจุบนัมีการแพร่เชือ้ในเกาหลใีต้ ผู้ป่วย 
ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยไม่มีการแยก 
ผู้ป่วย โรคนี้แพร่กระจายโดยการสัมผัสละออง
ไอ จาม สัมผัสกับผู้ป่วย ดังน้ันผู้ป่วยใน 
โรงพยาบาลจึงติดเชื้อเป็นจ�านวน 25 คน

ในประเทศไทย มีชาวโอมานที่ป่วยเข้ามา
ในประเทศไทย การเฝ้าระวงัล�าบาก เพราะอาการ
ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนมีเชื้อแต ่
ไม่มีไข้ ท�าให้การวินิจฉัยโรคไขว้เขวได้

เฝ้าระวัง
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ดังน้ันเรามารู ้จักอาการของเมอร์สกัน 
ดีกว่า ผู้ที่ติดเช้ือไวรัสเมอร์สจะมีอาการคล้าย 
เป็นโรคระบบทางเดินหายใจมีไข้สงูไอ หายใจหอบ  
หายใจขัด ถ่ายเหลว หากเป็นหนักจะเสียชีวิต
ใน 3-4 สัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอาย ุ
เพศชาย โดยเชื้อจะอยู่ในละอองน�้ามูกน�้าลาย
ผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอจาม โดยผู้ป่วย
เกือบทั้งหมดร้อยละ 96 มีโรคประจ�าตัวหน่ึง
โรคหรือมากกว่า ได้แก่เบาหวาน รองลงมาคือ 
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต

ท�าไมยังไม่มีวัคซีนป้องกัน การท�าวัคซีน
น้ันมีกระบวนการที่ละเอียดและซับซ้อนมาก 
ขณะน้ีมีการท�าแอนติบอดี้โดยใช้ยีนสังเคราะห์ 
น�าไปท�าแอนติบอดี้ใช้รักษาผู้ป่วย ประเทศจีน
ได้ท�าขึ้นแล้ว ประเทศไทยก�าลังท�าอยู่

โรคน้ีร้ายแรงขนาดไหน ผู้ป่วยในเอเชีย
ที่ติดเชื้อเมอร์สมีอัตราการเสียชีวิต 16-20 %

ควรปฏิบตัติวัอย่างไร  ง่ายๆ เหมอืนการ
ป้องกันตัวเองจากโรคทั่วไป กินร้อน ช้อนกลาง  
ล้างมือ หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ชุมชน หรือที่
มีคนแยะ ใช้หน้ากากอนามัย ขอเสริมเล็กน้อย 
วันนี้ไปธนาคาร เจ้าหน้าที่เป็นหวัด เพราะเสียง
ของเธอน้ันแสดงว่าเป็นหวัดชัดเจนมาก เธอ
ใส่หน้ากากอนามัย โดยเปิดช่องตรงจมูกไว้  
คงเป ็นคร้ังแรกที่ใส ่หน ้ากากอนามัยที่ ผิด  
อีกวันเจอเด็กนักศึกษาหญิง ใส่หน้ากากอนามัย 
โดยคล้องปิดที่คาง ทั้งหมดน้ีเป็นการใช้ที่ผิด  
ควรสวมหน้ากากอนามัยโดยคล้องหู กดส่วนที่

มีโลหะตรงสันจมูกให้แนบกับจมูก คลี่หน้ากาก
อนามัยให้ปิดคาง และให้ด้านข้างที่อยู่ข้างหู
ให้แนบกับข้างแก้ม  ไม่ให้มีช่องที่อากาศผ่าน 
เข้ามาได้ คือการหายใจอากาศที่เข้ามาทั้งหมด
ต้องผ่านการกรองจากหน้ากากอนามยั มบีางท่าน
งงกบัสขีองหน้ากาก ต้องเอาสเีขยีวออกด้านนอก
ทกุท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเองหรือป้องกนัตนเอง
จากผู้ป่วย และไม่ควรใช้ซ�้า

ควรระวงัให้ร่างกายปลอดภัยจากโรคตดิต่อ  
โดยไม่ลมืระวงัจิตใจให้ห่างไกลจากความสุม่เสีย่ง 
ความไม่ดีต่างๆ ด้วย 



บันทึกธรรมทูต
มิสชั่น 

ส�าหรับชวีติธรรมทตู สิง่ท้าทายอกีอย่างหน่ึง 
คือ การพยายามมีชีวิตฝ่ายจิต ที่ยึดพระเยซูเจ้า 
เป็นศูนย์กลางเสมอ ในพระธรรมนูญ ข้อ D. 23 
ได้กล่าวไว้ว่า “1. ดังที่พวกอัครสาวกได้กระท�า เรา
จะให้การภาวนามาเป็นอันดับแรก ซึ่งจะต้องเป็น
จิตวิญญาณของการแพร่ธรรมของเรา เราพยายาม
ที่จะเชื่อมการงาน และการภาวนาอาศัยการเสวนา
กับพระเจ้าอย่างสม�่าเสมอ” และในข้อ 5 กล่าวว่า  
“ทั้งในชีวิตส่วนตัวและของหมู่คณะ จะต้องมี
ส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในชีวิตภาวนาของ 
พระศาสนจักรท้องถิน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในโอกาส 
ที่มีความหมายและเทศกาลที่ส�าคัญของปีพิธีกรรม
ศกัดิส์ทิธิ ์เพือ่รักษาความสมัพนัธ์กบัพระศาสนจักร
ท้องถ่ิน และบทบาทพิเศษของพวกเราในพระ
ศาสนจักรน้ันๆ” รวมทั้งใน ข้อ 6. เพิ่มเติม 

อีกว่า “สมาชิกต้องถือช่วงเวลาเข้าเงียบประจ�าปี
อย่างสัตย์ซื่อ”

ดังน้ัน แม้จะมีการเข้าเงียบประเมินผล
ประจ�าปีของคณะธรรมทูตทุกปีในเดือนมกราคม 
เรายงัต้องให้ความร่วมมอืกบัพระศาสนจักรท้องถิน่ 
ด้วยการร่วมเข้าเงียบพร้อมกับพระสงฆ์คาทอลิก 
ทั่วประเทศ ทั้งที่ท�างานในเขตวัดและงานองค์การ 
ท้ังที่ เป ็นธรรมทูตจากต ่างชาติและพระสงฆ  ์
พื้นเมือง ทุกคนต้องไปร่วมการเข้าเงียบประจ�า
ปี ซึ่งปีน้ีได้จัดที่เดิมคือ ศูนย์เข้าเงียบวัดนักบุญ 
มีคาแอล จ.กรุงพระสหีนุ หรือเรียกสัน้ๆว่า ก�าปงโซม  
ในระหว่างนั้นที่ 1-6 พฤษภาคม 2015 ซึ่งในปีนี ้
ได้เชิญพระสงฆ์จากประเทศอินเดียมาเทศน์ 
เข้าเงียบให้กับพวกเรา 

เสริมพลังฝ่ายจิตก่อนออกสู่พันธกิจ
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การเข้าเงียบรวมแบบน้ีได้เร่ิมมาตั้งแต่ปี
แรกๆ ทีธ่รรมทตูกลบัเข้ามาท�างานในกัมพชูาใหม่ๆ 
คือ ประมาณ ปี 1994 คือหลังจากการเลือกตั้ง 
ครั้งแรก ซึ่งพระสงฆ์ที่เข้ามาส่วนใหญ่มาจากคณะ
ธรรมทูตกรุงปารีส และสมาชิกธรรมทูตบางคณะ 
ที่เริ่มเข้ามา ซึ่งรวมทั้งสมาชิกของไทยเราด้วย

แต่เดิมที่ผมเข้ามาท�างานในปี 2003 จะมี
การเทศน์เข้าเงียบสองรอบ โดยแบ่งเป็นสองภาษา
คอื ภาษาฝร่ังเศสและภาษาองักฤษ ต่อมาบางปีกใ็ช้ 
ภาษาเขมรบ้าง แต่ระยะหลังๆ มักเทศน์หลายรอบ  
โดยไม่ซ�้ ากันโดยใช ้ภาษาอังกฤษ พระสงฆ์ 
ชาวกัมพูชาเอง ก็ต้องปรับตัวกับบรรยากาศแบบนี้  
เพราะเป็นการเข้าเงียบของพวกเขาโดยเฉพาะ 
เพราะนอกจากการเข้าเงียบคร้ังน้ีแล้ว พวกเขา 
ไม่มีการเข้าเงียบประจ�าปีในที่อื่นอีกแล้ว ยกเว้น
เป็นการส่วนตัว 

ในปีน้ีเรามีพระสงฆ์ใหม่ที่ไม่เคยมาเลย 
สามท่าน ซึ่งเป็นเยสุอิตจากเกาหลีและออสเตรเลีย 
อย่างละท่าน มีคณะธรรมทูตเกาหลีอีกท่านหน่ึง 
นอกจากน้ันมีพระสงฆ์กัมพูชาใหม่สองท่าน ที่มา
ร่วมกันเป็นคร้ังแรกในที่น่ีคือ คุณพ่อรัวะ และ
คุณพ่อโบเร่ย รวมทั้งสังฆานุกรสุข ณา ที่จะบวช
ในเดือนมิถุนายนน้ีอีกท่านหน่ึง รวมแล้วมีเกือบ
ห้าสิบท่าน

เร่ืองที่พัก แต่ก่อนแค่ศูนย์เข้าเงียบของวัด 
สามารถรับรองได้อย่างสบาย เพราะไม่เกนิ 30 ท่าน  
แต่ระยะหลังๆ มีพระสงฆ์บางส่วนต้องไปพักที่
โรงแรมหรือไม่กเ็กสเฮาส์ ของโรงเรียนดอนบอสโก 
เพราะดอนบอสโกได้เปิดสาขาการโรงแรมที่น่ีด้วย 
และเหมือนเช่นเคย ทางดอนบอสโกก็อาสาเป็น 
เจ้าภาพ ส�าหรับงานเลี้ยง มื้อสุดท้ายให้กับพวกเรา
ทุกคนก่อนแยกย้ายกันกลับด้วยทุกปี

เน้ือหาการเข้าเงียบ จะผลัดเปลี่ยนไปตาม 
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เวรเฝ้าศีลมหาสนิททั้งคืนจนถึงรุ่งเช้า โดยทางวัด
ก็มีสัตบุรุษและเยาวชนจ�านวนหน่ึงด้วย น่ีเป็น  
เคร่ืองหมายของการสนับสนุนในอีกมิติหน่ึง 
ของงานประกาศพระวรสารที่นี่ นั่นคือ การวอนขอ 
พระ ให้ส่งคนงานมาเกบ็เกีย่วในทุง่นาของพระองค์
ในประเทศกัมพูชาแห่งนี้ด้วยเทอญ

แน่นอนว่า การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ เป็น
กิจกรรมที่ช่วยไม่เพียงแต่การได้พักผ่อนฝ่ายกาย
เท่าน้ัน แต่เป็นการเสริมสร้างพลังฝ่ายจิต ให้มี
ก�าลังพร้อมออกเผชิญกับงานพันธกิจที่ท้าทายของ 
แต่ละคน ผมเองก็วอนขอพระเป็นเจ้าเป็นพิเศษ 
ส�าหรับพันธกิจใหม่อีกอย่างหน่ึงซึ่งจะรับเพิ่มมา
อีกในปีน้ีคือ การเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ 
พนมเปญ วัดประวัติศาสตร์และศูนย์กลางงาน 
ประกาศพระวรสารในประเทศกัมพูชา โอกาสหน้า
ผมจะเล่าถึงวัดและกลุ่มคริสตชนที่นี้

โอกาสฉลอง 25 ปีของคณะธรรมทูตไทย 
ซึ่งได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว เม่ือวันอาทิตย์ที่  
23 พฤษภาคม 2015 ทีบ้่านเณรยอแซฟ สามพราน 
ในโอกาสน้ัน คณะเราได้รับพระพรจากพระเจ้า  
คือมี คุณพ่อกรณ์ พระสงฆ์บวชใหม่ที่จะเข้ามา
ท�างานธรรมทูตด้วยในอนาคต ขอค�าภาวนาและ
การสนับสนุนต่างๆจากพีน้่องส�าหรับคณะธรรมทตู 
ซึ่งเป็นสมบัติของพระศาสนจักรไทย 

ผู้เทศน์ ปีน้ีมีศาสตร์โยคะที่ถูกปรับมาให้เข้าใจ
ได้ในแบบพระวรสาร การร�าพึงบทข้าแต่พระบิดา 
ฯลฯ ซึ่งหลายคนต้องพยายามท�าความเข้าใจ 
อย่างมาก เพราะเป็นเรื่องใหม่

ส�าหรับผมเอง เป็นอีกโอกาสที่จะได้พบกับ
พระในบรรยากาศที่ออกจากกิจกรรมต่างๆ ใน
วัดไปอีกระยะหน่ึง ซึ่งสิ่งที่เราภาวนาเสมอคือ  
อย่าให้มีใครตาย หรือต้องเจิมใครในช่วงนี้ เพราะ
บางวัดถ้าหากมีการตายช่วงนี้ ก็จะต้องสวดกันเอง
โดยไม่มีพระสงฆ์ และก็มีกรณีหน่ึงจากจังหวัด 
ก�าปงจาม 

นอกจากนี้  ยั ง มี โอกาสได ้พบเพื่ อน 
พระสงฆ์แบบระดับประเทศ เรามีเวลาส�าหรับแบ่งปัน 
ชีวิต การงานหน้าที่ต่างๆ พันธกิจและการรับใช้ 
บางคร้ังเราก็แบ่งปันปัญหาและการแก้ไข ส�าหรับ
พวกเราเอง สมาชิกของคณะธรรมทูตไทย ก็
เข้าร่วมอย่างสม�่าเสมอ พวกเราหาโอกาสพิเศษ 
ช่วงพัก ได้มีประชุมกลุ่มกันโดยใช้เวลาไตร่ตรอง
พระธรรมนูญ แบ่งปันชีวิตและประสบการณ์ 
ซึ่งกันและกัน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องท�า 
ต่อไปในช่วงเวลานั้นข้างหน้า 

และในระหว่างช่วงนี้ ทางมิสซังได้จัดให้มี 
การภาวนาแบบตืน่เฝ้าเพือ่กระแสเรียกด้วย มีการจัด  
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บทความเตือนใจตนเอง
นายแพทย์คำานวณ อึ้งชูศักดิ ์

ผมเคยไปกรีกเมื่อหลายสิบปีก่อน ได้ไป
ยืนอยู่บนกองหินนอกก�าแพงกรุงเอเธนส์ ไปยืน
แล้วก็รู้สึกขนลุก ไม่ใช่เพราะอากาศหนาว แต่
เพราะเขาเขียนจารึกว่า ณ จุดน่ีคือต�าแหน่งที่
นักบญุเปาโลยนืเทศนาประกาศข่าวดีเม่ือ 2000 ปี
ก่อน วันต่อมาไปเมอืงโครินธ์ ไปเดินย�า่บนทางเท้า
และสถานที่ต่างๆ ที่นักบุญเปาโลเคยใช้ชีวิต 
ทีน่ี่เป็นปี รู้สกึได้ย้อนเวลาไปหาอดตีและตืน่เต้น 
ไปกับเหตุการณ์ต่างๆ อันเป็นจุดก�าเนิดของ
ชุมชนชาวคริสต์ในยคุแรกๆ และต่อมาขยายเป็น 
พระศาสนจักรคาทอลิกที่กระจายไปทั่วโลก

เสาร์-อาทิตย์ปลายเดือนพฤษภาคมปีน้ี 
ผมและภรรยาไปร่วมเข้าเงียบกบัชมรมเวชบคุคล
คาทอลิกกรุงเทพฯ โดยใช้สถานที่วัดนักบุญ 
ยอแซฟ อยธุยา มคีณุพ่อทีน่�าเข้าเงียบ 3 ท่านคอื 

คุณพ่อสรุชยั ชุม่ศรีพนัธุ ์คุณพ่อสมัพนัธ์ วาปีโส 
และคุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ เจ้าอาวาส ไปแล้ว
กรู้็สกึประทบัใจเหมอืนตอนไปเดินทีเ่มอืงโครนิธ์  
ได้ข้อคิดดีๆ เลยขออนุญาตน�ามาเล่าสู่กันฟัง

วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ถือเป็นเมล็ด
กล้าต้นก�าเนิดของพระศาสนจักรในประเทศไทย
เมื่อประมาณ 350 ปีก่อนตรงกับรัชสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์แห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 2175 ถึง  
2231) ในช่วงเวลาที่พระองค์ครองราชย์ มีศึก
สงครามทัง้ภายในและภายนอก ตามพงศาวดาร
ที่เขียนและอ้างอิงต่อกันมาแสดงให้เห็นการ
ต่อสู้แย่งชิงราชบัลลังก์ พระนารายณ์ได้ร่วมกับ 
พระศรีสุธรรมราชาชิงราชสมบัติมาจากสมเด็จ 
เจ้าฟ้าไชยทีเ่ป็นพีช่ายต่างมารดา เมือ่ท�าการส�าเร็จ
ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอุปราช แต่หลังจากนั้น 

การประกาศข่าวดี
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สองเดือน พระนารายณ์ก็ก�าจัดพระศรีสุธรรม
ราชาขึ้นครองราชย์เอง 

ส่วนศึกภายนอกน้ันต้องเผชิญกับฝร่ัง
ฮอลันดา (เนเธอร์แลนด์) ที่เร่ิมขยายอิทธิพล
หมายมั่นจะเอาสยามเป็นเมืองขึ้น พระนารายณ์
เลยต้องหาพนัธมติรทางยโุรปมาคานอ�านาจ มอง
ไปมองมาก็เห็นว่าพระเจ้าหลุยส์ ที่ 14 แห่ง
ฝร่ังเศสน้ันเป็นที่เกรงขามของยุโรปทั้งหมด 
หากได้ฝรั่งเศสมาเป็นมิตรด้วย ฝรั่งฮอลันดาคง
เกรงใจ  

ช่วงน้ันมิสชนันารีทีส่มเดจ็พระสนัตะปาปา 
ตัง้ใจส่งมาเผยแผ่ศาสนาในเวยีดนามและจีนอนั
มีพระสังฆราชลังแบรต์ เดอ ลามอตต์ และพระ
สงัฆราชลาโน ได้เดนิทางจากยุโรปมาถงึดินแดน
สยาม จึงได้มาตัง้ฐานอยูท่ีอ่ยธุยาตามจิตตารมณ์
ของมิสชันนารีที่ร้อนรน มาอยู่ที่อยุธยา ก็ไม่อยู่
เฉยปลอ่ยเวลาเสยีไปเปล่าๆ ปลี้ๆ ท่านลงัแบรต์
และท่านลาโน ก็สอนหนังสือ รักษาคนไข้และ 
ประกาศพระวรสารไปเร่ือยๆ รวมไปถงึตัง้บ้านเณร 
รับเยาวชนชาวญวนและคนไทยเพื่อเตรียมบวช
เป็นพระสงฆ์ ความทราบถึงพระนารายณ์เลย
มีการอนุญาตให้เข้าเฝ้า ท่านลังแบรต์และท่าน
ลาโน เห็นพระนารายณ์มีความสนใจที่จะเจริญ
สัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ ก็เป็นตัวกลาง
ช่วยให้มีการส่งราชทูตติดต่อหาสู่กัน 

นอกจากเร่ืองค้าขายแล้วพระเจ้าหลุยส์ 
ที่ 14 และทางฝร่ังเศสก็คงมีความต้องการให้
พระนารายณ์เปลี่ยนศาสนามานับถือคาทอลิก 
โดยหวังว่าหากพระเจ้าแผ่นดินนับถือศาสนาใด 
ไพร่ฟ้าประชาชีก็คงเปลี่ยนมานับถือด้วยเช่นกัน
ในยุโรปน้ันก�าลังมีการสงครามอันเน่ืองมาจาก

การแยกนิกายโปรเตสแตนท์ออกจากคาทอลิก 
ฝรั่งเศสนั้นถือเป็นก�าลังหลักของคาทอลิก 

เมื่อเอกอัครราชทูตฝร่ังเศสได้เอื้อนเอ่ย
เรื่องนี้ขึ้น พระนารายณ์ก็ตอบแบบนักการทูตว่า 
“คงเป็นพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าในศาสนา
ท่าน ที่ในเวลาน้ียังไม่ได้ต้องการให้ข้าพเจ้าคิด
ที่จะเปลี่ยนศาสนา แต่หากในวันข้างหน้าพระ
เป็นเจ้าต้องการให้ข้าพเจ้ามาเข้ารีตแล้ว ข้าพเจ้า
ก็จะไม่รีรอเลย” นัยการตอบของพระนารายณ์
น้ันถกูต้องตรงตามหลกัทางศาสนาคริสต์ทัง้หมด
เพราะทุกสิ่งขึ้นกับพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า
ไม่ใช่ความประสงค์ของมนุษย์แม้พระนารายณ์
จะไม่ได้เปลี่ยนศาสนาแต่ก็ให้การยอมรับและ
สนับสนุนการท�างานเพื่อเพื่อนมนุษย์ของเรา 
มิสชันนารีอย่างดียิ่ง นับเป็นก้าวเล็กๆ ที่น�าไป
สู่การหยั่งรากของพระศาสนจักรคาทอลิกใน 
ดินแดนสยาม

ย้อนกลับมาเรื่องการเข้าเงียบดีกว่า ตอน
เร่ิมต้นกม็บีราเดอร์ปี 6 จากบ้านเณรสามพรานทีม่า
ฝึกงานทีว่ดั ได้มาน�ากลุม่ให้เล่นเกมทีแ่ฝงข้อคดิ 
หลังจากพวกเราส่งเสียงเป็นลิงเรียกฝูง อาอูอู  
อูอาอา อาอูอาอู กันพักใหญ่ ก็จับกลุ่มกันได้
ตามประเภทของเสียงเรียกบราเดอร์ก็ขอให้
แต่ละคนเล่าเร่ืองอัศจรรย์ในชีวิตที่พระเจ้าทรง
กระท�าต่อเรา ท่านอื่นๆ ก็เล่าได้เป็นฉากๆ ไม่ว่า 
จะเป็นการผิดหวังในรักแรกแต่มาได้เน้ือคู่ทีส่มบรูณ์ 
แบบในรักสอง บางท่านก็ตรวจพบก้อนเน้ือ
ในตับอ่อน บรรดาหมอใหญ่จากโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ลงความเห็นว่าโอกาสไม่ใช่มะเร็งมี
น้อยมาก อย่ารอช้ารีบตดัตบัอ่อนออก แต่สดุท้าย
ก็ไม่ใช่ เหมือนเกิดใหม่บางท่านก็มีคุณพ่อ 
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คุณแม่ที่ป่วยเป็นอัมพาตและอาการดีขึ้นหลัง
สวดภาวนาขอความช่วยเหลอืแบบไม่หยุดหย่อน 
อีกท่านหน่ึงคลาดแคล้วจากระเบิดเพราะเกิด
ปวดท้องกะทันหันต้องออกมาเข้าห้องน�้า หาก
ไม่ปวดท้องสงสัยคงไม่รอด ฯลฯ นับว่ามีเรื่อง
ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับทุกๆ คน 

ผมเองงงเป็นไก่ตาแตก นึกทบทวนเท่าไรก็
ไม่ได้เจอเหตปุาฏิหาริย์แบบคนอืน่ๆ สงสยัตวัเอง 
ว่าเราคงเรียนมาทางวิทยาศาสตร์มากเกนิไป เลย
มองว่าทกุอย่างมีเหตผุลมีผลไม่ได้เป็นเร่ืองเหนือ
ธรรมชาติ คนที่คิดแบบนี้จ�านวนมากจึงไม่ค่อย
เชื่อเรื่องว่ามีพระเจ้าที่คอยดูแลสิ่งต่างๆ อยู่

แต่หากเปลีย่นค�าถามว่า “เราได้รับพระพร
อะไรจากพระเจ้าบ้าง” ผมจะตอบได้เป็นร้อย
เป็นพัน ขอบคุณพระเจ้าที่ให้เราได้เกิดมาใน
ประเทศไทยทีม่เีสรีภาพทางศาสนา ให้เรามพ่ีอแม่ 
และได้รับความรักทีอ่บอุน่ให้เราได้มโีอกาสเรียน
หนังสือให้เราได้มีภรรยาและลูกสาวสองคนใน
ครอบครัวที่วิเศษสุดให้เราได้มีการงานท�า ได้ท�า
ประโยชน์กับคนอื่นๆ.. 

บางคนอาจบอกว่าสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นกับเรา
น้ันเป็นผลจากการกระท�าของเราเอง แต่ผมว่า
ไม่จริง สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั้นเป็นเพราะมี
คนอืน่ๆ มาช่วยเหลอืเราทัง้ทางตรงและทางอ้อม  
ตั้งแต่พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ เพื่อนๆ ภรรยา 
ลูกๆ และคนรอบข้าง ทั้งที่รู ้จักและไม่รู้จัก  
ผมเรียกสิ่งเหล่าน้ีว่าพระพรในชีวิตประจ�าวัน  
ที่ทรงชักน�าให้มนุษย์มีความคิดที่จะรักและท�าดี
ต่อกันและนี้อาจเป็นอัศจรรย์ที่ส�าคัญ

ในการเข้าเงียบคร้ังน้ีได้มีการแบ่งปัน
ประสบการณ์จากคณะนักบวชคามิลเลียนและ

คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ผมได้อ่านประวัติ
นักบุญคามิลโล และก็ได้ข้อสรุปว่าพระเจ้าทรง
ท�าอัศจรรย์ผ่านมนุษย์อย่างเราๆ ท่านๆ น้ีเอง 
นักบุญคามิลโลเมื่อเป็นหนุ่มนั้น เป็นประเภทที่
คนส่ายหน้าว่าเอาดีไม่ได้ เป็นทหารรับจ้าง ใคร
มเีงินกไ็ปรับอาสาเขาไปต่อสูก้บัอกีฝ่ายเพยีงเพือ่
เงิน พอได้เงินมากเ็อาไปเล่นการพนันจนหมดเน้ือ 
หมดตวั ต้องไปเป็นขอทาน ชวีติกม็แีต่เร่ืองร้ายๆ  
พอโชคดีอยูบ้่างทีอ่ารามกาปชูนิให้งานท�า วนัหน่ึง 
คามิลโลได้รับค�าสั่งให้ไปเอาสิ่งของที่อีกอาราม
หนึ่ง ก่อนจากไปก็ไปลาคุณพ่ออธิการอัลเจโล 
คุณพ่ออธิการคงได้ยินกิตติศัพท์ที่ไม่ดีต่างๆ 
ของคามิลโล ก็ได้พูดเตือนสติคามิลโลว่า “ชีวิต
ภายในเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไว้ให้ดีที่สุด” ท�าให้
คามิลโลฉุกคิดและอยากกลับมาท�าดี แต่แล้ว
ก็มีเหตุให้ต้องไปรักษาแผลเร้ือรังที่โรงพยาบาล 
อยู่โรงพยาบาลก็เห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์
ไม่ได้ท�าหน้าที่ให้ดี คนไข้ก็ขาดที่พึ่ง จึงตั้งกลุ่ม
ที่จะดูแลคนไข้ประดุจดังมารดาที่เฝ้าดูแลบุตร 
คนเดียวที่ก�าลังป่วยหนักอยู่ 

ทกุๆ วนัเรามคีนทีเ่จอเร่ืองร้ายๆ พระเจ้า
ทรงเรียกร้องให้เราไปช่วยเหลือปัดเป่าให้ 
เร่ืองร้ายของเขาทเุลาเบาบางลง พระองค์ขอยมืมอื 
ขอยืมความสามารถของเราให้ไปช่วยเหลือ 
เพื่อนมนุษย์คนอื่น ดังน้ันทุกๆ วันที่เราตื่น 
ขึ้นมา เราจึงควรขอบคุณพระเจ ้าที่ให ้ เรา 
ได้มีชีวิต และขอให้ตัวเราเป็นผู้น�าความรัก 
ความหวัง ความยินดีของพระองค์ไปให้คนที่
เราต้องพบปะและท�างานด้วย นี่คือการประกาศ
ข่าวดีและความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ 
ทุกคน 
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สื่อศึกษา
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สภาการศึกษาคาทอลิกฯ

เทคโนโลย ีท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงใน
หลายธรุกจิ โดยเฉพาะในกลุม่ของอตุสาหกรรม
การสื่อสารโทรคมนาคม ย้อนกลับไปหลายปี
ก่อนใครจะคาดคิดว่า วันหน่ึงบริษัทยักษ์ใหญ่
ที่ลงทุนทางด้านโครงข่ายการสื่อสารกว่าหลาย
หมื่นหลายแสนล้าน ต้องมาถูกบริษัททางด้าน
ไอทพีฒันาแอพพลเิกชัน่ ลดทอนรายได้จากการ
ให้บริการทางด้านเสียงไปอย่างหน้าตาเฉย จาก
ผลของการส่ง “App Chat” ลงสู่ตลาด

“App Chat” คือแอพพลิเกช่ัน หรือ
โปรแกรมทางการสื่อสารโดยเฉพาะ คือช่วย
ให้คนเราสามารถพูดคุย หรือแม้แต่ส่งภาพ 
วิดีโอได้ง่าย บนสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ โดยผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต การเปิดให้ผู้บริโภคทั่วโลก 
สามารถดาวน์โหลด App Chat ต่างๆ ไป
ใช้ได้ฟรี แถมไม่มีการคิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น 
เพียงแค่ผู้ใช้บริการต้องเสียค่าบริการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตให้กับผู้ให้บริการโครงข่ายนั้นๆ ซึ่ง
วนัน้ีค่าบริการในการใช้ข้อมลูดาต้าหรือเชือ่มต่อ
อินเทอร์เน็ตในบ้านเราถือว่าถูกมาก

ดังน้ันผู้บริโภคในยุคปัจจุบันจึงเลือก
สื่อสารผ่านทาง “App Chat” ต่างๆ แทนการ
โทรศพัท์แบบทัว่ไป เพราะคณุสมบตัขิอง “App 

App Chat  สื่อสารฟรีไม่มียั้ง 

ป่วน...รายได้ธุรกิจโทรคมนาคม

Chat” น้ันไม่เพียงพูดคุยผ่านเสียงได้ แต่ยัง
สามารถส่งภาพ วิดีโอ และพัฒนาไปจนถึงเห็น
หน้าผู้สนทนาได้อย่างเรียลไทม์ เรียกว่าใช้งาน
สะดวก แถมประหยัด และเพิ่มอรรถรสในการ
สื่อสารได้อีกมากโข

กระแสความนิยมใช้ “App Chat” ใน
การสื่อสารเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก ซึ่ง
เมื่อความต้องการในตลาดมีขึ้นทุกขณะ นัก
พัฒนาแอพพลิเกชั่นทั้งหลายก็พยายามหันมา
โฟกัสเร่ืองน้ีมากข้ึนท�าให้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่าน
มา มีการพัฒนาสร้าง “App Chat” ขึ้นมา
มากมาย แต่ที่เป็นที่รู้จักและถูกใช้ในวงกว้างใน
ประเทศไทย คือ Whats App, LINE และ 
Skype

การเติบโตของ “App Chat” ยังไม่
ถึงจุดสิ้นสุด และหากมองในมุมบวก “App 
Chat” เหล่าน้ีกท็�าให้ธรุกจิคมนาคมมรีายได้จาก
การใช้งานดาต้าของผู้บริโภคสงูขึน้ และสามารถ
ปรับตัวเติบโตไปตามรูปแบบการสื่อสารใหม่ๆ 
ของผู้บริโภคได้ดี

แต่ค�าว่าไม่สิน้สดุน้ัน ประเด็นอยูท่ี ่“App 
Chat” เหล่าน้ีเป็นเหมือนทอร์นาโดที่พัดผ่าน
ธุรกิจโทรคมนาคมที่หลอมเอาทุกอย่างเข้าเป็น
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เน้ือเดียวกันได้โดยไม่ท�าให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงล้ม
หายไป แต่ก็ใช่ว่า “App Chat” จะหมดฤทธิ์
หรือความสามารถลงแค่น้ี เพราะ “App Chat” 
แต่ละรายยงัมีพฒันาการต่อเน่ือง โดยเฉพาะการ
เจาะเข้าหาธุรกิจการเงิน ดังเช่นที่เฟซบุ๊คน�าร่อง
ไปแล้ว ซึ่งน่ีอาจจะเป็นการโจมตีจาก “App 
Chat” ไปยงัธรุกิจการเงิน ทีค่งต้องเตรียมรับมือ
กันไว้ให้ดี โดยทางออกที่เห็นได้อย่างหนึ่งก็คือ 
แทนที่จะแข่งขันกันโดยตรง บางครั้งทางออกที่
ยั่งยืนรูปแบบหน่ึงของการแข่งขันในแต่ละธุรกิจ 
หรือต่างธุรกิจ อาจจะไปด้วยกันได้ดี ด้วยการ
จับมือกันให้บริการ แต่ท้ายที่สุด ทั้งหมดก็ขึ้น
อยู ่กับใครจะตอบสนองความต้องการของผู้
บริโภคได้ดีที่สุด

3 App Chat ดงักระฉดู ยอดใช้กระจาย

Whats App

+  มียอดผู้ใช้งานต่อเดือนที่ราว 800  
 ล้านคน

+ มีการส่งข้อความมากกว่า 4 หม่ืน 
 ล้านข้อความในแต่ละวัน

อ้างอิงข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2558

LINE

+ มียอดผู้ใช้บริการสูงถึง 560 ล้านราย  
 รวมถึงยอดผู้ใช้งานรายเดือน [MAU,  
 Monthly Active Users] ทีมี่เกอืบ  
 170 ล้านคน

+ ยอดการรับ และส่งข้อความสูงสุดใน 
 หนึ่งวัน 13,000 ล้านข้อความ (เพิ่ม 
 ขึน้จากเดอืนกนัยายน 2556 ถงึ 87%)

+ ยอดการรับ และส่งสติ๊กเกอร์ภายใน 
 หนึ่งวัน มากกว่า 1.8 พันล้านครั้ง

อ้างอิงข้อมูลจากในงาน LINE Conference 
Tokyo 2014 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ซึ่ง
เป็นการเก็บ ณ ปลายเดือนกันยายน 2557

Skype

+ มียอดผู้ใช้บริการสูงถึง 300 ล้านราย  
 โดยในจ�านวนน้ีมีที่ใช้งานประจ�าอยู่ 
 ราว 250 ล้านราย

+ มีการใช้ทั้งในรูปแบบ Video Call  
 และ Voice Call รวมกว่า 5 หมื่น 
 ล้านนาที/ปี

อ้างอิงข้อมูล งานแถลงข่าว Skype For 
Business ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2558

เทคนิครับมือ “App Chat” ของ 
โอเปอเรเตอร์

คราวน้ีย้อนกลับมาดูกันว่า เมื่อผู ้ให้
บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ โดน “App 
Chat” ท�าพษิ ส่งผลให้ภาพรวมของยอดบริการ
ทางด้านเสียงของทั้งวงการมีแต่ทรงกับทรุด  
ผู้ให้บริการเครือข่ายก็ปรับแผนใหม่ โดยหันมา 
เล่นทีเ่ร่ืองของการกระตุน้ยอดบริการดาต้ามากขึน้  
อาท ิจัดแพก็เกจเสริมโซเชยีลเน็ตเวร์ิคขึน้มาโดย
เฉพาะ มีทั้งแบบคิดเหมาค่าบริการอินเทอร์เน็ต
ไม่อั้นในราคาเหมาจ่าย รายวัน รายเดือน 
เป็นต้น หรือแม้แต่ คิดค่าบริการเฉพาะในส่วน
ของการใช้ “App Chat” ของแต่ละแบรนด์  
ก็มีออกมาให้เห็นอยู่บ่อยคร้ัง ซึ่งการปรับจูน
ธุรกิจให้เป็นไปตามกลไกตลาดอย่างน้ีผลลัพธ์
ที่ได้คือธุรกิจไม่เพียงแค่อยู ่รอด แต่ถือเป็น 
การขยายช่องทางการตลาดใหม่ๆ ที่จะช่วยให้
ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท์

L 
liturgy of the Eucharist = พิธีกรรมภาคบูชาขอบพระคุณ (ในมิสซา)
 (หรือ Eucharistic liturgy)
liturgy of the Hours  = พิธีกรรมท�าวัตร (ดู Divine Office)
liturgy of the Word = วจนพิธีกรรมภาคบทอ่านจากพระคัมภีร์ (ในมิสซา)
local Church = พระศาสนจักรท้องถิ่น สังฆมณฑล
local hierarch  = พระสังฆราชและพระสงฆ์ ผู้มีอ�านาจหน้าที่ปกครองสังฆมณฑล 
    ตามต�าแหน่งของตน
local ordinary  = 1) สมณะประมุขสังฆมณฑล (diocesan bishop)  
    หรือประมุขบาทหลวง หรือ มุขนายกมิสซัง (ศัพท์ตามที่ใช้ทาง 
    ราชการ)
    2) พระสังฆราชและพระสงฆ์ ผู้มีอ�านาจหน้าที่ของต�าแหน่งดังต่อไปนี้ 
     2.1 พระสังฆราชของเขตมิสซัง (vicar apostolic)
     2.2 สังฆรักษ์ พระสงฆ์ผู้รับผิดชอบมิสซัง (the perfect  
      apostolic)
     2.3 ประธานเขตปกครองพระศาสนจักร (territorial prelate)
     2.4 อธิการเขตปกครองอาราม (territorial abbot)
     2.5 พระสงัฆราชผู้ปฏบิตักิารแทน (apostolic administrator)
     2.6 อุปสังฆราช (vicar general)
     2.7 ผู้ช่วยพระสังฆราช (episcopal vicar)
locution  = 1) ค�าปราศรัย วาทกรรม
    2) สาสน์ที่สื่อผ่านทางหู หรือทางสติปัญญาอย่างเหนือธรรมชาติ
Logos (กรีก) = พระวจนะ พระวจนาตถ์ 
    (ภาษาอังกฤษ the Word ภาษาละติน Verbum)
Lord  = พระเจ้า หรือองค์พระผู้ทรงเป็นเจ้า
 Lord’s Day = วันพระเจ้า วันอาทิตย์
 Lord God  = องค์พระผู้เป็นเจ้า
 Lord of Sabaoth = พระเจ้าจอมจักรวาล
   (the Lord of hosts)
 Lord’s Prayer = บทข้าแต่พระบิดา
 Lord’s Supper = พิธีเลี้ยงอาหารค�่า (ของพระเยซูเจ้า) 
love feast (agape - กรีก) = การเลี้ยงสมานมิตร
love of God  = 1) ความรักต่อพระเจ้า (our love for God)
    2) ความรักจากพระเจ้าต่อเรามนุษย์ (love from God)
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ท่วงทำานองแห่งรัก
ผงศิลา 

ดำาเนินชีวิตตามคุณค่า 
พระวรสาร

ในช่วงสงครามโลกคร้ังทีส่อง คุณหมอทโีอดอร์  
สตีเวนสัน วัย 41 ปี เป็นคุณหมอคริสตชนประจ�า 
อยู่ที่ค่ายทหารในเมืองมะนิลา ทหารญี่ปุ ่นได้ยึด 
ค่ายทหารแห่งนี้ และจับท่านขังคุก ท่านพบกับความ
ยากล�าบาก และความทกุข์ทรมานจากการกระท�าและ
การสั่งการของนายทหารญี่ปุ่นคนหนึ่ง

หลงัจากน้ันไม่นาน นายพลแมก็ อาร์เธอร์ ได้น�า 
ก�าลังทหารเข้ายึดค่ายทหารแห่งนั้นคืน และได้ปล่อย 
คุณหมอสตีเวนสันให้เป็นอิสระ ท่านจึงกลับมา 
ท�าหน้าทีรั่กษาคนไข้อกีคร้ัง และคนไข้คนแรกของท่าน 
ก็คือ นายทหารญี่ปุ่นคนที่จับท่านขังคุก ซึ่งอยู่ใน 
อนัตรายอาจถงึแก่ชวีติได้ และต้องการการผ่าตดักระสนุ 
ที่ฝังในอวัยวะส�าคัญของเขาอย่างเร่งด่วน คุณหมอ
ยังจ�าได้ถึงความเลวร้ายที่นายทหารญี่ปุ ่นคนน้ัน 
กระท�ากับท่านได้ดี แต่ท่านก็ผ่าตัดเขาสุดความ
สามารถ จนเขาพ้นจากขีดอันตราย

“ท่านทัง้หลายได้ยนิค�ากล่าวว่า จงรักเพือ่นบ้าน  
จงเกลียดศัตรู แต่เรากล่าวแก่ท่านว่า จงรักศัตรู  
จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน เพื่อท่านจะ
ได้เป็นบุตรของพระบิดาเจ้าสวรรค์ พระองค์โปรด
ให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว 
โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม” 
(มธ 5:43-45) 
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กว่าจะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

มารีย์ กอเรตตี เกิดปี ค.ศ.1890 จาก
ครอบครัวทีย่ากจน ของเมอืงคอรินัลโด ประเทศ
อติาล ีและต่อมาได้ยายมาอยูใ่กล้ๆ เมืองเนตตโูน  
(NETTUNO) แม้ครอบครัวของเธอไม่ได้
ร�า่รวยด้วยทรัพย์สมบตัฝ่ิายโลก แต่อดุมไปด้วย 
ความเชื่อ ความศรัทธา และการภาวนา

พ่อแม่ต้องท�างานหนักเพือ่เลีย้งดบูตุร 6 คน  
มารีย์เป็นลูกคนโต เธอต้องช่วยแม่เลี้ยงดูน้องๆ 
ที่ยังเล็ก และเมื่อเธออายุได้ 10 ปี พ่อของเธอ
ที่ซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวได้ล้มป่วยและ 
เสียชีวิต มารีย์จึงต้องรับภาระในบ้านแทนแม่ 
เพราะแม่ต้องออกไปท�างานในทุง่นา แม้ว่างานจะ
หนัก แต่มารีย์กย็งัคงสวดภาวนาอย่างสม�า่เสมอ 
และเธอตัง้ใจจะถอืความบริสทุธิเ์พือ่ถวายเกยีรติ
แด่พระเยซูเจ้า

วนัหน่ึง ขณะทีม่ารีย์อยูบ้่านเลีย้งน้องๆ ที่
ยังเล็กๆ แต่เพียงล�าพังคนเดียว อเล็กซานโดร 
เด็กหนุ่มอายุ 19 ปี ซึ่งช่วยงานอยู่ที่ไร่ ได้ลอบ
เข้ามาในบ้านของเธอ เพื่อจะลวนลามเธอ แต่ 

มารีย์ไม่ยอม เขาถอืเหลก็แหลมจ่อหน้า และข่มขู่
เธอว่า “ถ้าเธอไม่ยอมฉันจะฆ่าเธอ” แต่มารีย ์
ร้องห้ามว่า “อย่า อย่าท�านะ มันเป็นบาป...” มารีย์ 
ขดัขนืและดิน้รนเพือ่ให้พ้นจากการล่วงเกนิ เธอจึง
ถกูอเลก็ซานโดรแทงด้วยเหลก็แหลมถงึ 14 แผล  
บาดเจ็บสาหัส และถูกน�าส่งโรงพยาบาล

มารย์ีต้องทนทกุข์ทรมานอย่างมาก เธอได้
บอกกับพระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาปว่า “ลกูยนิดใีห้อภัย
เขา เพราะความรักที่ลูกมีต่อพระเยซูคริสตเจ้า 
และลูกภาวนาขอให้เขาไปสวรรค์กับลูก” ที่สุด 
มารีย์สิ้นใจขณะจูบไม้กางเขนและในมือของเธอ
ก็ก�าเหรียญแม่พระเอาไว้ตลอดเวลา

มารีย์ กอเรตตี แม้ว่ายังเด็กอายุเพียง 12 
ขวบ และเพิ่งได้มีโอกาสรับศีลมหาสนิทเพียง  
5 คร้ังเท่าน้ันเอง พระบิดาเจ้าสวรรค์ได้ทรง 
พระกรุณาบันดาลให้พลังอ�านาจแห่งความรัก 
ของเธอส่องแสงสุกใสในตัวเธอแล้ว... สมเด็จ
พระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 ทรงประกาศแต่งตั้ง
เธอเป็นนักบุญในปี ค.ศ.1950 

นักบุญมารีย์ กอเรตตี

พรหมจารีและมรณสักขี

(St. Maria Goretti)

ฉลอง 6 กรกฎาคม 
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ปราสาทแห่งจิต โดยนักบุญเทเรซา แห่งอาวีลา 

หนังสือที่เป็นเสมือนคำาแนะนำาสำาหรับผู้แสวงหา

ความก้าวหน้าในชีิวิตจิต

ราคา 190 บาท
ติดต่อ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 โทรสาร 0-2681-5401

 อุดมศานต์  กรกฎาคม 2015  63 



หากย้อนกลับไปสู่ครั้งเยาว์วัย หลายคนเลือก
ฉกฉวยความสุขในช่วงเวลาน้ันด้วยการใช้เวลาท�า
กิจกรรมกับครอบครัว หรือสรวลเสเฮฮายิ้มหัวเราะ
สนุกสนานร่วมกับเพื่อนๆ ในแต่ละวัน ในขณะที่
เด็กบางคนอาจเลือกที่จะค้นพบพรสวรรค์ของตนเอง 
ทลีะเลก็ทลีะน้อยและเฝ้าฝันถงึอนาคตอนัสวยหรูของ
ตนเองทัง้ทีอ่าจเป็นไปได้และไม่น่าจะเป็นไปได้ วยัเดก็
ของผมวิง่ผ่านไปเน่ินนานแล้ว แต่เท่าทจี�าได้ ผมค่อย ๆ   
ค้นพบว่าแท้จริงแล้วตนเองชอบศิลปะ การได้ชม
ภาพยนตร์โรแมนติกมาตั้งแต่เด็ก ท�าให้หลายคร้ัง
ที่เด็กคนหน่ึงแอบฝันว่าคร้ังหน่ึงในชีวิต เขาได้เดิน
ทางไปเยี่ยมเมืองแห่งศิลปะ เมืองที่เต็มไปด้วยศิลปิน 
นักวาดภาพ เมืองแห่งจิตรกรรมและประติมากรรม
ล�้าค่า..แค่ได้ฝันก็มีความสุขเหลือเกินแล้ว และการ 
ได้กลบัมาเยีย่มฟลอเรนซ์ในคร้ังน้ีก็เป็นอีกเคร่ืองหมาย 
หน่ึงที่ยืนยันว่าความฝันในวัยเยาว์ส�าหรับเราทุกคน
น้ันสามารถเป็นจริงได้..หากเราไม่รอคอยให้โอกาส 
วิ่งเข้ามาหาเราฝ่ายเดียว 

เมืองฟลอเรนซ์เป ็นเมืองหลวงของแคว้น 
ทอสกาน่า ซึ่งขึ้นชื่อในเร่ืองของสภาพภูมิศาสตร์ที่
สวยงาม ทวิทศัน์ชนบททีน่่าหลงใหลของเนินเขา ทุง่หญ้า 
และสวนองุ่น นอกจากนี้ ฟลอเรนซ์ยังเป็นศูนย์กลาง
แห่งศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ส�าคัญของอิตาลี ใน
ศตวรรษที่ 14-15 ซึ่งเป็นยุคแห่งการฟื้นฟูศิลปวิทยา
ที่เรียกกันว่า ยุคเรเนซองซ์ ฟลอเรนซ์ถือเป็นเมือง 
ต้นก�าเนิดแห่งการฟื้นฟูศิลปวิทยาของกรีกและโรมัน
ให้กลับมาเฟ่ืองฟใูนยโุรปอกีคร้ัง ในช่วงเวลาดงักล่าว 
ตระกูลเมดีชีซึ่งเรืองอ�านาจปกครองเมืองฟลอเรนซ์ 
ในช่วงปี 1434-1737 ได้สนับสนุนศิลปินหรอือจัฉริยะ
บุคคลให้สร้างสรรค์งานศิลปะและสถาปัตยกรรม
ที่ส�าคัญมากมาย เช่น กาลิเลโอ นักวิทยาศาสตร์ 
ผู้ประกาศว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลแต่หมุน
รอบดวงอาทิตย์จนถูกพระศาสนจักรพิพากษากัก
บริเวณ เลโอนาร์โด ดา วนิช ีอจัฉริยะบคุคลผู้เป็นทัง้ 
นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักคิดค้นประดิษฐ์และ

จิตรกร บอตติเชลลี ศิลปินเจ้าของภาพวาด “ก�าเนิด
วีนัส” มิเคลันเจโล หรือไมเคิลอันเจโล ศิลปินเจ้าของ
ผลงานประตมิากรรมปิเอตาในมหาวหิารนักบญุเปโตร  
ส่วนในฟลอเรนซ์เขาได้ฝากผลงานประติมากรรม 
หินอ่อนที่มีชื่อว่า “ดาวิด” ไว้ที่หอศิลป์อัคคาเดเมีย 

การเดินทางกลับมาเยี่ยมฟลอเรนซ์ในคร้ังน้ี 
มีจุดหมายหลักอยู ่ที่การเข้าชมพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี 
(Galleria degli Uffizi) คร้ังแรกที่มาถึงมัวแต่
เสียเวลายืนต่อคิวเพื่อซื้อตั๋วเข้าชม จนเวลาผ่านไป
เกือบครึ่งชั่วโมงจึงได้เห็นแจ้งว่าท�าไมไม่ใช้เวลาที่อาจ
จะต้องเสียเพิ่มขึ้นไปอีกคร่ึงชั่วโมงเฉพาะแค่รอซื้อตั๋ว
ในการเดินชมความสวยงามของเมืองฟลอเรนซ์ซึ่งมี
มากกว่าแค่ในพพิธิภณัฑ์ และในคร้ังน้ัน คณะทวัร์จึง
เปลีย่นโปรแกรมเป็นเดนิชมมหาวหิารหลงังามซึง่มีชือ่
อันงดงามไม่แพ้กันว่า มหาวิหารแม่พระแห่งดอกไม้ 
(Santa Maria del Fiore) เป็นมหาวหิารทีส่ร้างข้ึน 
เมื่อปี 1296 ในสไตล์นีโอคลาสสิก ตกแต่งด้วยการ
สลับลวดลายหินอ่อน 3 สีซึ่งน�ามาจากที่ต่าง ๆ  ได้แก่ 
หนิอ่อนสชีมพจูากมาเรมมา หนิอ่อนสเีขยีวจากปราโต
และหินอ่อนสีขาวจากคาร์รารา ด้านขวาของมหาวิหาร
เป็นหอระฆังสูง 85 เมตร ตกแต่งด้วยหินอ่อน 3 สี
เช่นเดียวกัน ด้านหน้ามหาวิหารเป็นหอศีลล้างบาปที่
มีลักษณะของอาคารแปดเหลี่ยมขนาดใหญ่ประดับ
ด้วยภาพโมเสกเล่าเร่ืองในพระคัมภีร์ ชีวิตของพระ
เยซูเจ้าและนักบุญยอห์นผู้ท�าพิธีล้าง รวมทั้งภาพ
การสร้างและการตัดสินครั้งสุดท้าย ประตูทางเข้าหอ
ศีลล้างบาปเป็นผลงานการสลักภาพนูนต�่าบนแผ่น
ทองส�าริดเกี่ยวกับเร่ืองราวในพันธสัญญาเดิมโดยกี
แบร์ตี สวยงามจนมิเคลันเจโลถึงกับเอ่ยปากยกย่อง
ว่าเป็น “ประตูแห่งสรวงสวรรค์” จากมหาวิหารเดิน
ตรงมาเรื่อย ๆ เราพบกับจัตุรัสซิญญอเรีย (piazza 
della Signoria) จัตรัุสใหญ่ใจกลางเมอืงทีแ่วดล้อม
ไปด้วยอาคารสมัยเรเนซองซ์ ตรงกลางจัตุรัสมีน�้าพุ
เทพเนปจูนอันสง่างามและอลังการ เมื่อมองเข้าไปยัง
น�้าพุ ฝั่งซ้ายเป็นอนุสาวรีย์ของโคซีโมที่ 1 ผู้ปกครอง

ฟลอเรนซ์....เมืองในความฝัน

มุมเล็กๆ ของนักเดินทาง
คุณพ่อปิติศักดิ์  พงศ์จิรพันธุ์
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เมืองฟลอเรนซ์ในตระกูลเมดีชีคนแรก ส่วนด้านขวา
ของน�้าพุเทพเนปจูนเป็นพระราชวังเก่าซึ่งตั้งอยู่ด้าน
ตะวนัออกโดดเด่นด้วยหอระฆงัสงู ปัจจุบนักลายเป็น
ศาลาว่าการของเมืองและพิพธิภัณฑ์ศลิปะทีไ่ด้รับเป็น
มรดกตกทอดมาจากตระกลูเมดชี ีด้านหน้าพระราชวงั
เก่ามีรูปสลักจ�าลองของเดวิด (รูปจริงอยู่ในหอศิลป ์
อคัคาเดเมีย) ตัง้คู่กบัรูปสลกัของเฮอร์ควิริสและคาคสุ  
คณะทวัร์ของเราเดนิผ่านรูปสลกัดาวดิและเฮอร์คิวริส 
เพื่อตรงไปสู่พิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี ซึ่งมีความหมายว่า
ส�านักงานนั่นเอง การจองตั๋วทางเว็บไซต์มาก่อนช่วย
ประหยัดเวลาในการยืนต่อคิวเพื่อซื้อตั๋วได้ถึงเกือบ
ชัว่โมงด้วยราคาทีต้่องจ่ายเพิม่ขึน้นิดหน่อย เราเดินขึน้ 
บันไดไปเรื่อย ๆ ผ่านขั้นตอนการตรวจและการฝาก
สัมภาระแล้วจึงเข้าสู่ห้องแสดงผลงานในที่สุด จากที่
ผมได้เดินชมผลงานทั้งจิตรกรรมและประติมากรรม
ไปเรื่อย ๆ  ด้วยความอิ่มเอมใจผสมความทึ่ง ผลงาน
มากมายหลายชิ้นรู้สึกสะดุดตาและหลายชิ้นก็คุ้นตา
อยู่บ้างแล้วจากหนังสือศิลปะตะวันตกรวมทั้งปฏิทิน
คาทอลิกที่น�าภาพวาดสวย ๆ มาพิมพ์แบบปีชนปี  
ไม่นับรวมถึงไปรษณียบัตร ภาพโปสเตอร์ การ์ด
ส่งความสุขและรูปพระที่เคยผ่านตามาแล้วนับคร้ัง
ไม่ถ้วน เม่ือได้มาเห็นผลงานชิ้นต้นแบบอยู่ตรงหน้า 
สารภาพเลยว่ารู้สกึตืน่เต้นและประทบัใจมาก หลงัจาก
ที่ได้เคยมีโอกาสไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ที่ปารีส
มาแล้ว หากนับจ�านวนผลงานต้องยกให้ลูฟร์ซึ่ง (ดู
เหมือนจะ) มีจ�านวนมากกว่า แต่หากพิจารณาเฉพาะ
ความล�า้ค่าของผลงาน บอกเลยว่ากนิกนัไม่ลง ผลงาน
ไม่กีช้ิ่นทีถ่กูน�ากระจกมากัน้ไว้ด้านหน้า ผมเดาเอาตาม 
หลักเหตุผลว่าควรจะเป็นชิ้นที่ดูล�้าค่าเป็นพิเศษซึ่งมี
ผลงานสองชิ้นของซันโดร บอตติเชลลีรวมอยู่ด้วย  
ชิ้นแรกคือ ก�าเนิดวีนัส หรือ The Birth of Venus  
ถกูวาดขึน้ราวปี 1485 โดยได้รับแรงบนัดาลใจจากบทกวี 
ของโปลิเชียนที่กล่าวถึงการก�าเนิดวีนัส หญิงสาวที่
สวยทีส่ดุในจักรวาล เป็นเทพแีห่งความรักผู้นอบน้อม
ถ่อมตน บอตตเิชลลวีาดรูปวนัีสตามรูปป้ันกรีกโบราณ
เป็นหญิงสาวผู้มีเรือนร่างงดงามแลดูบริสุทธิ์ผุดผ่อง  
ยืนอยู่บนฝาหอยท่ามกลางฟองคลื่นบนมหาสมุทร  
ด้านซ้ายเป็นรูปเซฟเฟอร์เทพเจ้าแห่งลมก�าลงัช่วยพดัพา 
เธอเข้าสู่ฝั่ง ด้านขวาเป็นรูปโพนามา เทพธิดาแห่ง

ป่าก�าลังยืนรอรับอย่างกระตือรือร้น ในมือมีอาภรณ์
ที่พร้อมจะห่อหุ้มร่างอันเปลือยเปล่าของเธอเอาไว้  
ภาพทีส่องคอื ฤดใูบไม้ผล ิหรือ Primavera ถกูวาดไว้ 
เมื่อปี 1478 ส่วนภาพวาดอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ผมขอ
ยกตัวอย่างเช่น ภาพ Holy Family ของมเิคลนัเจโร 
ภาพ Annunciation ของเลโอนาร์โด ดา วินชี ภาพ 
Madonna of the Goldfinch ของราฟาเอล ภาพ 
Bacchus ของคาราวจัโจ ภาพ Venus of Urbino 
ของทิเชียน ภาพ Madonna col Bambino  
e angeli ของฟิลิปโป ฯลฯ เราใช้เวลาอยู่ใน
พิพิธภัณฑ์กว่าสามชั่วโมง จนท้องเริ่มร้อง เป้าหมาย
มื้อกลางวันของวันน้ีอยู่ที่ร้านอาหารจีนราคาย่อมเยา
แต่รสชาติยังไม่ถูกใจนักเน่ืองจากลิ้นรับรู้ได้แค่สอง
รสคือเค็มและเผ็ด เหลือเวลาอีกครึ่งวัน เราเดินเล่น
ชมสะพานเก่า (Ponte Vecchio) พระราชวัง Pitti 
มหาวหิาร Santa Croce มหาวหิาร San Lorenzo 
และเดินขึ้นเขาไปชมทัศนียภาพของเมืองฟลอเรนซ ์
ที่วัด San Miniato al Monte ผ่านสวนกุหลาบ
ที่มีนักท่องเที่ยวมานั่งพึ่งแดดแบบชิว ๆ กันเต็มสวน
และวนมาที่จัตุรัสมิเคลันเจโล ถ่ายภาพทิศทัศน์ของ
เมืองในมุมสูงมองเห็นมหาวิหารและอาคารใหญ่น้อย 
หอระฆัง สะพานข้ามแม่น�้าซึ่งทอดพาดเป็นระยะ ๆ 
เหนือแม่น�า้อาร์โนทีบ่ดัน้ีกลายสภาพเป็นสนี�า้ตาลอ่อน
ไหลผ่านเมืองฟลอเรนซ์และแคว้นทอสกาน่า จากจุด
ชมวิว ผมเห็นดวงตะวันค่อย ๆ หลุบแสงลงช้า ๆ 
อยู่เบื้องหน้านักท่องเที่ยงที่เรียงรายกันอยู่ตรงบันได
เฝ้ามองการเคลื่อนไหวและรอชมการอ�าลาจากของ
ดวงตะวันเหนือขุนเขาและความเป็นเมืองแห่งศิลปะที่
ถูกฉายชัดอยู่ในทุก ๆ  ซอกมุมของเมือง ระหว่างทาง
ลงเขายงัมผู้ีคนเดนิสวนขึน้ไปด้วยจุดประสงค์เดียวกนั 
แต่เวลาของนักเดินทางจากโรมหมดลงแล้ว คณะ
ของเรามุ่งตรงสู่สถานีรถไฟซึ่งตั้งติดกับวัด Santa 
Maria Novella และดังน้ันสถานีรถไฟแห่งน้ีจึงมีชือ่
ว่า สถานี Firenze S.M.N. ขอบคุณช่วงเวลาดีดีใน
เมอืงแห่งศิลปะ เมืองแห่งความฝันของผมและใครอกี
หลายคนทั่วโลก หากวันหน่ึงคุณได้มีโอกาสเดินทาง
มาเยี่ยมฟลอเรนซ์ คุณจะสัมผัสได้ว่าเปลวไฟแห่ง 
แรงบันดาลใจก�าลังลุกโชติช่วงจนเผาไหม้เมืองน้ี 
มาตั้งแต่อดีตตราบจนปัจจุบัน 
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ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

ทกุเช้าดฉัินและสาวใช้ทีบ้่านจะออกก�าลงักาย 
ด้วยการตีแบดมินตัน และยังเป็นช่วงเวลาที่เรา
ทั้งสองคนจะได้พูดคุยกันในเรื่องต่างๆ ซึ่งท�าให้
เราได้เข้าใจถงึสิง่ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนั และ
เข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้น เรามีเรื่องอะไรเราก็
จะเล่าสู่กันฟัง และดิฉันจะให้เขาได้รู้ข่าวคราว
รอบทิศ เพื่อจะได้มีประสบการณ์มากขึ้น

ดิฉันจะพยายามเล่าถึงสิ่งที่เกิดประโยชน์
แก่เขาในทุกๆ ด้าน เพื่อเขาจะสามารถน�าไปใช้ 
ในชีวิตของเขาและครอบครัวของเขาเองด้วย 
...เขาผ่านมรสมุชีวติมาพอมากพอสมควร เขาเป็น 
คนพม่าที่รู้ภาษาไทยอย่างดีคนหน่ึง ท�าให้เรา
เข้าใจกันและไม่รู้สึกว่ามีปัญหาในการพูดคุยกัน 
แน่นอนว่าคนต่างบ้านต่างเมืองอย่างเขาต้องการ
ก�าลังใจ ซึ่งจริงๆ แล้ว “ก�าลังใจ” นั้นเป็นสิ่งที่
เราทุกคนต้องการอยู่แล้ว

มเีร่ืองเล่า อยูเ่ร่ืองหน่ึง ทีด่ฉัินได้เล่าให้เขา 
ฟังพร้อมกับทั้งลูกๆ หลานๆ ของดิฉันเองด้วย 
เพื่อให้พวกเขาได้ซึมซับความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น  
ผู ้ที่ได้ฟังต่างก็มีความรู ้สึกซาบซึ้งและอยาก
ท�าความดีให้คนรอบข้างด้วยเช่นเดียวกัน จาก
ตัวอย่างง่ายๆ ของเรื่องที่ก�าลังจะเล่าแบ่งปันให้
ท่านผู้อ่านอุดมศานต์ ได้รับทราบอยู่น้ี เร่ืองมี
อยู่ว่า...

ณ โรงพยาบาลแห่งหน่ึง มีคนป่วยชาย 2 คน  
เขามานอนพักเพื่อรอรับการรักษาอยู ่ในห้อง
เดียวกัน หมออนุญาตให้คนที่นอนใกล้หน้าต่าง
มีสิทธิ์ลุกขึ้นนั่งได้วันละ 1 ชั่วโมง ส่วนอีกคน
หน่ึงป่วยหนักกว่าหมอสัง่ห้ามลกุต้องนอนตลอด

คนป่วยทั้งสองคุยกันทุกวัน และเร่ิม
สนิทสนม ต่างคนต่างเล่าเรื่องครอบครัวของเขา 
ให้กันและกันฟังเพื่อรับรู้ถึงความเป็นมาของ

ทำาให้คนอื่นมีความสุข
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กันและกัน รวมทั้งเร่ืองหน้าที่การงาน ซึ่งคน
ที่ป่วยหนักกว่าจะนอนปิดตาฟังเร่ืองเล่าอย่างมี
ความสุข และเม่ือมีโอกาสชายคนที่นอนอยู่ริม
หน้าต่างกจ็ะลกุขึน้น่ังและหนัหน้าไปทางหน้าต่าง 
แล้วจะบรรยายถงึสิง่ต่างๆ ทีอ่ยูน่อกหน้าต่างน้ัน  
เขาบรรยายว่า ข้างนอกมีนกบินเป็นฝูงอยู่บน
ท้องฟ้าสีครามสดใส มีเรือแล่นอยู่ที่ทะเลสาบ 
ข้างชายหาดมีเด็กๆ เล่นก่อกองทรายกันอย่าง
สนุกสนาน หนุ่มสาวเดนิจูงมอืกนัอย่างมคีวามสขุ 
พ่อแม่อุ้มลูกชี้ชวนดูนกดูปลาอย่างอบอุ่น บ้าง
คนก็นั่งชมวิวบนสนามหญ้าสีเขียว บางคนนั่งดู 
คลื่นซัดเป็นระลอกเข้าหาฝัง... ชายคนที่เล่าดูมี
ความสุข ส่วนชายคนที่นอนฟังอยู่น้ันดูเหมือน
มีความสุขยิ่งกว่า เขานอนฟังด้วยสีหน้าเบิกบาน  
มีรอยยิ้ม ปิดตาและจิตนาการไปตามสิ่งที ่
เพื่อนร่วมห้องได้เล่าพรรณนา

เวลาผ่านไป จากวันเป็นเดือน อาการป่วย
ของชายทั้งสองคนน้ีก็ยังไม่ดีขึ้น และในที่สุด 
ชายคนที่นอนริมหน้าต่างและชอบเล่าเร่ืองก็
ค่อยๆ สิ้นลมหายใจ เขาจากไปแล้ว เหลือไว้
เพียงความเงียบในห้องนั้น มันท�าให้ชายอีกคน
หน่ึงพลอยโศกเศร้าและว้าเหว่ เขาขาดเพือ่นคูใ่จ
ไปเสยีแล้ว และใครล่ะจะพดูคยุหรือเล่าเร่ืองราว
นอกหน้าต่างให้เขาฟังอีก เม่ือเขาเห็นพยาบาล 
เขาก็ขอย้ายเตียงไปอยู่ริมหน้าต่างแทนที่เพื่อน
ของเขาที่จากไปเพื่อจะได้มองเห็นสิ่งต่างๆ บ้าง

เขาได้ย้ายไปนอนริมหน้าต่างสนใจ และ
เขาขอให้พยาบาลช่วงพยุงตัวเขาให้ได้มอง 
ออกไปนอกหน้าต่างสักครู่เถิด แต่แปลกมาก  
เขาเห็นเพียงก�าแพงสีขาวอยู่ติดหน้าต่าง เขา
ไม่เห็นสนามหญ้า ไม่เห็นทะเลสาบ ไม่เห็นวิว
สวยงาม ไม่เห็นผู้คนหรือสิ่งอื่นๆ อย่างที่เพื่อน
ร่วมห้องเคยเล่าให้เขาฟัง

เขารบีถามพยาบาล ตัวพยาบาลเองกร็ูส้ึก
งงและบอกเขาว่า จากหน้าต่างน้ีจะมองไม่เห็น
อะไรมานานแล้ว และเพื่อนคุณคนที่บอกเล่าสิ่ง
ต่างๆ คนน้ันเขากค็นตาบอด เขาต้องการให้คณุม ี
ความสุขเท่าน้ัน...ชายคนน้ันน�้าตาเอ่อล้นพ้นใจ  
เขาอุทานออกมาว่า “นายเป็นเพื่อนที่น่ารัก
จริงๆ”...

คนเราเมือ่มคีวามทกุข์ ได้ระบายความทกุข์ 
ให้คนอื่นรับทราบก็จะมีทุกข์น้อยลงไปคร่ึงหน่ึง  
หรือถ้ามีคนร่วมแชร์ความทุกข์ๆ น้ันก็จะ 
เบาบางลง

แต่ถ้าใครมีความสุขและแบ่งปันความสุข 
นั้นให้คนกับอื่น หรือแชร์ความสุขนั้นให้คนอื่น  
ทั้งตัวเขาเองและคนอื่นๆ ก็จะมีความสุข  
มคีวามรอยยิม้ด้วยเช่นเดยีวกนั การส่งความสขุ
น้ันไม่ว่าจะอยูใ่นสถานการณ์ใด กส็ามารถท�าได้ 
...เช่นเดียวกับชายคนที่ตาบอด เพราะขณะที่ยัง
มีชีวิต เขาก็ยังมีจิตใจที่งดงาม จริงอยู่ว่าเขาคง
ไม่สามารถช่วยให้เพื่อนร่วมห้องหายเจ็บป่วย 
แต่เขาก็ท�าให้เพื่อนคนน้ันเพลิดเพลิน ไม่เศร้า  
ไม่เหงา และลืมความเจ็บป่วย 

ท่านผู้อ่านคะ ทกุวันนับจากน้ี ท่านลองใช้
เวลาที่พระเจ้ามอบให้นี้ ลองน�ามาแบ่งปันสิ่งดีๆ 
มอบให้กับคนรอบข้าง รวมทั้งคนในครอบครัว 
พ่อแม่ลูก เอาใจใส่ เอื้ออาทรและห่วงใย ... 
ความรักแท้ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

ท่านมีความสขุ คนอืน่กจ็ะได้รับพลงับวก
จากท่าน โปรดสร้างสรรค์ความดี ท�าสิ่งดีๆ ให้
กับผู้อื่น เพราะเวลาของทุกคนมีน้อยลงทุกวัน 
จงใช้มันให้เกิดประโยชน์นะคะ 
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คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา 

มีค�ากล่าวของฝรั่งกล่าวว่า ชีวิตคนเรานั้น 
เต็มไปด้วย 10,000 เรื่องราวแห่งความสุขและ 
อีก 10,000 เรื่องราวแห่งความทุกข์ 

น่ันหมายถึง คนเรามีความสุขพอๆ กับ
ความทุกข์ ..... 

มันน่าสนใจตรงที่ตัวเรานั้น ท�าตนเองให้
ตนเองหลีกเลี่ยงออกจากความทุกข์ หรือเรานั้น
สร้างตัวเองให้มีความสุขให้กับชีวิต

หลายคนทีป่ระสบความส�าเรจ็ เป็นคนเก่ง  
เพราะสร้างตัวเองให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบ  
ทุกอย่างต้องเนี๊ยบ ต้องเฉียบ ต้องเป๊ะ เรียกว่า 
เต็มร้อย ต้องได้เกินร้อย จึงจะพอใจ

หลมุพรางของความ “สมบรูณ์แบบ” หรือ
ฝร่ังเรียกว่า “Perfectionist” จึงสร้างคนเราให้ 
ตรมได้จากการคิดถงึว่า เราต้องดีทีส่ดุ ต้องไม่มี
อะไรผิดพลาด ทุกอย่างต้องสมบูรณ์ตามแผนที่
ได้วางไว้ 100% เต็ม จนท�าให้เป้าประสงค์ที่
ต้องการให้เกิด “สิ่งดี” กลายเป็น “ของเสีย” 
ท�าให้จากคนทีเ่คย “สขุ” กลายเป็นคนเตม็ไปด้วย 
อม “ทกุข์” จากคนทีเ่คย “มัน่ใจ” กลบัต้องกลาย
เป็น “หวั่นใจ” จากคนที่เคยเป็นคน “ส�าเร็จ” 
กลับกลายเป็นต้อง “ระเห็จ” ตกคะเมนตีลังกา  
ไปอย่างไม่เป็นท่า น�าไปสูก่ารรู้สกึแย่ รู้สกึเครียด  
รู้สึกท้อ รู้สึกตนเองไม่มีอะไรดี และไม่เหลือ
อะไรเลย

ขั้วสุดๆ ด้านบวก เมื่อเด้งกลับ จึงกลาย
เป็นขั้วสุดด้านลบอีกด้านอย่างไม่น่าเชื่อ

เม่ือความทุ่มเท กลายเป็นความจริงจัง 
ก่อให้เกิดความเครียด เมื่อความตั้งใจดี กลาย
เป็นความรู้สึกไร้ค่า จนท�าให้กลายเป็นคนที่ไม่

เอาอะไร ไม่ท�าอะไร เพราะท�าดีไม่เคยได้ดี จน
สุดท้ายท�าให้รู้สึกหมดคุณค่า มองตนเองแย่  
มองคนอืน่ยุง่ มองโลกเยนิ ผลคอืความหมองหม่น 
จะค่อยๆ พอก ค่อยๆ พูนขึ้นมาในชีวิต

เราอาจต้องกลับมาทบทวนตนเอง เพื่อ
จะผ่านช่วงหน่ึงในหมื่นเร่ืองทุกข์ และได้เจอ 
กับอีกหน่ึงในหมื่นเร่ืองสุข ด้วยการใช้เทคนิค 
สร ้ า ง “ก รุณา เมตตาต ่ อตน เอง ” (Se l f 
Compassion) ยกเคร่ืองชีวิตของเรากันได้
ดังนี้ 

อยู ่กับความรู้สึก รับรู้ความรู้สึกด้วย
ความรู้สึก นั่นคือ รับรู้ว่าเราทุกข์ เราเจ็บ เรา
ทรมาน เราถอนหายใจ เราร้องไห้ โดยไม่ต้อง
พยายามเค้นมันเพิ่ม ให้ความรู้สึกเป็นไปตาม
ที่มันเป็น เราเพียงท�าหน้าที่ติดตามความรู้สึก
นั้น รับรู้ว่าความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้น ไม่คงที่  
มีการเปลี่ยนแปลง ร้องไห้ แล้วก็หยุด สะอื้น
เข้า สักพักก็จะสะอื้นออก ตะโกนเสียงดังด้วย
ความคบัแค้น โกรธกร้ิว สกัพกั กต้็องแผ่วเสยีง 
เบาลงด้วยความเหนื่อยล้า หมดแรง 

มนัคือการให้เวลากับความรู้สกึ อย่างรู้สกึ  
รู ้ตัว เป็นการอยู ่กับความรู้สึก ด้วยการใช ้
ความรู้สึกจับอารมณ์ จับความรู้สึกที่เป็นอยู่  
ณ ขณะนั้น โดยไม่เพิ่มหรือลดมัน และสุดท้าย 
เราจะเรียนรู้ว่า ความรู้สกึด้านลบเหล่าน้ีทีเ่กดิขึน้ 
ล้วนเป็นสิง่ทีม่ ีและเกดิขึน้กบัปถุชุน คนธรรมดา
ด้วยกันทั้งสิ้น

การที่คนเราจมอยู ่บนกองความทุกข ์ 
เพราะพยายามเลี่ยง พยายามหนี พยายามกด 
พยายามเก็บ ความทุกข์ ความเศร้า ความโศก 

ฝีกอย่างไร  
ให้กรุณาเมตตาต่อตนเอง

70   อุดมศานต์  กรกฎาคม 2015



ความเจ็บปวด ความผิดหวังต่างๆ เอาไว้ มันจึง
ค่ังๆ ค้างๆ ออกกอ็อกไม่หมด จะปลดกป็ลดไม่ได้  
กองความทุกข์จึงวนไปเวียนมา ไม่สามารถออก
ไปได้สักที

เมื่อมันเกิดขึ้น มันก็จะผ่านไป ช่วงเวลา
ของความรู้สึกสุขจะสลับกลับเข้ามา เหมือนกับ 
ที่ใครๆ มักพูดกันเวลาเกิดความรู ้สึกแย่ๆ  
ว่า “แล้วมันก็จะผ่านไป” 

ปฏิบัติดีต่อตนเอง มีผู้คนไม่น้อยที่เม่ือ
ชวีติก้าวสูช่่วงเวลาแห่งความทกุข์ ไม่ว่าจากเหตใุด 
ก็ตาม จะยิ่งท�าตัวเอง ให้ความทุกข์ถาโถมเข้าใส่ 
เพิ่มมากขึ้นด้วยตัวเขาอย่างไม่รู ้ตัวเอง เช่น 
การด่าทอตนเองว่าตนเองใช้ไม่ได้ ไม่มีอะไรดี  
ท�าร้ายตนเอง ตีอกชกหัวมัวแต่เมา ไม่เอา 
อะไรเลย 

ลองมโนกันเล่นๆ ว่า หากเพื่อนรัก หรือ
คนทีเ่รารักน้ัน เขารู้สกึแย่ เขาเกดิความผิดพลาด
ล้มเหลวคร้ังใหญ่กับตัวของเขาในฐานะที่เราเป็น
เพื่อน เป็นสมาชิกของครอบครัว เป็นคนที่รัก
คนๆ นี้ เราจะท�าอย่างไร ... ซ�า้เติม หรือ ปลอบ
ประโลม.... !!

ค�าตอบคือ ปลอบประโลม ให้เขาดีขึ้น  
ซึ่งเราใช้การมโนดังกล่าว มาปรับสร้างวิธีการ
ง่ายๆ เพื่อเป็นการปฏิบัติดีกับตนเอง โดยหา 
กระดาษเปล่า หรือใช้การพิมพ์ข้อความ สมมุติ
ตนเองว่าตัวเราคือเพื่อนของตัวเองเราเอง เช่น  
ใช้ช่ือจริงเรา ประหน่ึงว่า เป็นเพือ่น และใช้ชือ่เล่น 
ของเราว่าเป็นตัวเราอยู่ในขณะน้ี โดยเรา (ชื่อ
จริง) จะเขียนถึงตัวเราเอง (ชื่อเล่น) ให้ก�าลังใจ 
ให้มุมมองแก่ตัวเรา (ชื่อเล่น) ปลอบประโลม 
เพื่อให้ตัวเรา (ชื่อเล่น) กลับมายืนใหม่ได้อย่าง
เข้มแข็งอีกครั้ง 

วิธีการนี้ จะท�าให้เราได้ค�าพูดดีๆ ได้สอน
ตนเอง ได้ข้อคิดเพื่อหยัดยืนขึ้นมาอีกครั้ง 

ปรับค�าพูดกับตนเองใหม่การปรับค�า
พูดกับตนเองใหม่ คือ การให้โอกาสตัวเองได ้

เร่ิมต้นใหม่อีกคร้ัง ด้วยการเปลี่ยนประโยค 
ค�าพดูที ่“ฆ่าตวัเอง” ให้ตาย เป็นการให้ “ค่าตวัเอง”  
เพื่อคลายความกดดัน ความเครียด ความทุกข์
ที่ตนเองนั้นท�าตนเองทั้งนั้น

เช่น จากการเคยคิดว่า “ฉันแพ้ไม่ได้ มัน
หมายถงึความล้มเหลวอย่างไม่มทีางให้อภัยใดๆ 
ได้เลย” มาเป็น “ทุกเกมส์ ย่อมมีผู้แพ้ชนะ  
การชนะครั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่า ฉันจะชนะ
ตลอดไป และหากแพ้คร้ังน้ี ย่ิงไม่ได้หมายความว่า  
ฉันจะล้มเหลวในทุกอย่าง” 

การใช้ประโยคหลักบอกตนเองที่ก�าลัง
เสียศูนย์ ให้เข้าศูนย์กันใหม่ เป็นอีกวิธีที่
สามารถท�าได้เช่นกัน ด้วยการพูดกับตนเองว่า 
“ถงึแม้สถานการณ์เลวร้าย (ระบสุถานการณ์) น้ี  
จะเกิดขึ้นกับตัวฉัน มันก็เป็นประสบการณ ์
คร้ังหน่ึงของชีวิต ฉันรับสภาพกับมันได้ และ
ฉันก�าลังจะก้าวผ่านมันไปได้ด้วย.... (ศักยภาพ 
/จุดแข็ง) ของฉัน” หรือการบอกตัวเองว่า 
“เหตุการณ์น้ี อาจท�าให้ฉันรู้สึกหวั่นไหว / 
ทุกข์ใจ แต่มันท�าให้ฉันเข้าใจโลกมากขึ้นว่า 
(ระบุ)...... ซึ่งน่ันคือ การสร้างภูมิชีวิตให้กับ
ตนเองเพื่อวันข้างหน้า”

การปรับค�าพดูใหม่กบัตนเอง จะท�าให้เรา
ใช้ชวีติอย่างมชีวีติ และเรียนรู้จักอยูก่บัความจริง 
ของชีวิต

หากผู้อ่านก�าลังประสบกับสถานการณ์ 
หรือสิ่งที่ถาโถมเข้ามาในชีวิต ลองใช้วิธีข้างต้น
ที่กล่าวมาดู จากนั้น ลองประเมินว่าตนเองนั้น 
มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

สุดท้าย.... ในฐานะคริสตชน อย่าลืม
นึกถึงพระผู้เป็นเจ้า เพื่อให้พระองค์ “กรุณา” 
ประทานสติปัญญา แสงสว่าง และหนทางออก 
ให้แก่เรา..... จงวางใจใน “พระเมตตา”  
ของพระเจ้า...... 
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ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตต ิ

แม้จะล่วงเลยวนัประกาศผลรางวลัออสก้าร์ 
มาหลายเดือนแล้วก็ตาม แต่หนังที่เข้าชิงรางวัล
ยังทยอยออกมาให้เราได้ดูกันในโรงภาพยนตร์ 
เช่นอนิเมชั่นเรื่อง Song of the Sea เข้าชิง
ในสาขาอนิเมชั่นเร่ืองยาวเข้าฉายในบ้านเราเมื่อ 
21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ส่วนเรื่องที่ได้รางวัลคือ
อนิเมชั่นของดีสนีย์ Big Hero 6 เชื่อว่าหลาย
คนได้ดูและช่ืนชอบกันแล้วตั้งแต่ก่อนประกาศ
ผลออสก้าร์ 

อนิเมชั่นเร่ืองน้ีเป็นการ์ตูนสองมิติเช่น
เดียวกับการ์ตูนจากญี่ปุ่นเรื่อง The Tale of 
the Princess Kaguya ที่ได้เข้าชิงออสก้าร์
เช่นกัน โดยมีหลายชาติในยุโรปลงขันร่วมกัน
สร้างเพื่อเล่าเร่ืองอิงเทพนิยายของไอริช หน้าที่
ก�ากับเป็นของ ทอม มัวร์ ซึ่งอนิเมช่ันของเขา
เรื่อง The Secret of Kells (2009) ได้ 
ชิงออสก้าร์มาแล้วเช่นกัน

จากชื่อหนังแน ่นอนว ่า เ ร่ืองราวต ้อง
เกีย่วข้องกบัทะเล หนังเล่าเร่ืองราวของครอบครัว
ชาวไอร์แลนด์ที่มีบ้านอยู่ริมทะเล ตัวเอกของ
เรื่องคือ เด็กชายเบน (เดวิด รอว์เล) เขาสนิท

สนมกับแม่มาก แม่มักเล่านิทานให้เขาฟังที่ 
ริมทะเล เบนจึงเศร้ามากเมือ่วนัหน่ึงแม่มาจากเขาไป  
แม้มน้ีองสาวชือ่เซยีร์ชา (ลซู ีโอคอนเนลล์) ทีต้่อง 
ช่วยพ่อดแูล แต่เขาไม่ได้ใส่ใจเธอเท่าไรนัก ส่วน
พ่อหลังแม่จากไปก็จมอยู่ในห้วงทุกข์ แต่เบน
ยังมีน้องหมาชื่อคูอยู่เคียงข้างเสมอ แต่แล้วเมื่อ 
คุณย่า (ฟิออนนูลา ฟลานาแกน) เดินทางมาน�า
หลานทั้งสองคนไปอยู่ด้วยกันในเมือง เบนจึง
เศร้ามากที่ต้องจากทะเลและหมาเพื่อนรัก

หนังเล่าเร่ืองอย่างสนุกในช่วงที่เบนและ
น้องสาวหาหนทางหนีจากบ้านคุณย่ากลับมาหา
พ่อที่บ้านริมทะเล ผ่านการเดินทางที่ยากล�าบาก
และเผชญิกบัปีศาจนกฮกูแต่กไ็ด้ความช่วยเหลอื
จากคู และได้รู้ความจริงว่าน้องสาวของเขาเป็น 
เซลกี้ ครึ่งคนครึ่งแมวน�้าเช่นเดียวกับแม่ของเขา

Song of the Sea เป็นอนิเมชั่นที่
งดงามทั้งภาพ สีสัน การเคลื่อนไหวที่แม้จะ
ไม่หวือหวาแบบการ์ตูนคอมพิวเตอร์ 3 มิติ
แต่ในความเรียบง่ายกับเต็มไปด้วยงดงามของ
ธรรมชาตแิละเกบ็รายละเอยีดของเร่ืองได้อย่างดี  
สะท้อนภาพสังคมและวัฒนธรรมของชาวไอริช

ฝ่าม่านหมอกแห่งอคติ

72   อุดมศานต์  กรกฎาคม 2015



เช่นที่บ ้านของคุณย่าที่เราเห็นรูปพระหฤทัย 
ติดไว้ที่ฝาบ้าน หรือบ้านที่พี่น้องคู่น้ีไปหลบฝน 
ก็เต็มไปด้วยรูปปั้นแม่พระ

เน้ือหาของหนังนอกจากเชิดชูความหมาย
ของครอบครัว ความผูกพันระหว่างสามีภรรยา 
พี่น้องรวมไปถึงน้องหมาสัตว์เลี้ยงประจ�าบ้าน 
หนังยังเชิญชวนให้เราเข้าใกล้ชิดกับธรรมชาติ 
ท้องทะเลในหนังมีแต่ความรักและมิตรภาพให้
กบัมนุษย์ แต่มนุษย์กลบัมีอคตกิบัธรรมชาตหิรือ
หวาดกลวัต่อสิง่ทีเ่หน็ว่าแตกต่างไปจากความเป็น
มนุษย์ของตนเช่นเซลกี้ในหนังเรื่องนี้

The Boxtrolls อนิเมช่ันอีกเร่ืองที่เข้า
ชงิออสก้าร์ปีน้ีทีง่ดงามทัง้รูปแบบและเน้ือหาเช่น
กันผลงานก�ากับของแกรห์ม แอนนาเบลและ 
แอนโทนี สแตคคี เล่าถึงเมืองชื่อชีสบริดจ์ที่
นอกจากมีชนชั้นปกครองที่ความเป็นอยู่อย่าง
สุขสบายอยู ่บนหอคอยงาช ้างเอาแต่ น่ังกิน 
เนยแข็ง แต่ลึกลงไปใต้พื้นดินเป็นที่อยู ่ของ 
สิ่งมีชีวิตที่ชาวเมืองเรียกว่า บ็อกซ์โทรลล์ ที่
ตัวของพวกเขาต้องมีกล่องติดอยู่เสมอและมีชื่อ 
ตามภาพที่อยู่บนฝากล่องเช่นปลา, รองเท้า,ไข่

เ ร่ืองน ่ า เศร ้ า คือเหล ่าบ็อกซ ์ โทรลล ์  
ถูกกล่าวหาว่าเป็นสัตว์ประหลาดผู้ชั่วร้ายที่ใน
เวลากลางคืนจะออกมาขโมยเด็กทารกไปกิน 

เพราะเมื่อหลายปีก่อนเกิดเหตุเด็กชายคนหน่ึง
หายสาบสูญไป ตัวร้ายของเรื่องที่ชื่อ อาร์ชิบัลด์  
สแนทเชอร์ (เบน คิงส์ลีย์) ด้วยความอยากได้
หมวกสีขาวของเจ้าเมืองและต้องการเข้าไปร่วม
น่ังอยูใ่นห้องชมิเนยแขง็ด้วย เขาจึงอาสาใช้สมนุ
สามคนออกจับบอ็กซ์โทรลล์ทีแ่อบขึน้มาในเมอืง
ให้สิ้นซาก

แม้บ็อกซ์โทรลล์มีรูปลักษณ์ภายนอก
และพฤติกรรมบางอย่างที่แตกต่างไปจากคนแต่
จิตใจของพวกเขางดงามกว่าใครอีกหลายคน 
พวกเขาเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันและนิสัยที่
ชอบออกเกบ็ขยะของมนุษย์ทีข่องหลายสิง่หลาย
อย่างยังใช้การได้ดีและพวกเขาน�าไปดัดแปลง
ใช้ประโยชน์ นับว่าเป็นคุณูปการส�าหรับสังคม
มนุษย์ทีม่พีฤตกิรรมบริโภคอย่างทิง้ขว้างไม่เหน็
คุณค่าของข้าวของเครื่องใช้

ตัวละครในอนิเมชั่นทั้งสองเร่ืองคือเซลกี ้
และบอ็กซ์โทรลล์ต่างช่วยสะท้อนว่าจิตใจมนุษย์
ยังคงคับแคบและวนเวียนอยู่กับความโลภ โกรธ  
หลง และบ่อยคร้ังรับไม่ได้กบัคนหรือสรรพชวีติ
ทีแ่ตกต่างไปจากตนทัง้ด้านกายภาพหรือมมุมอง
ความคิด หนทางเดินที่ควรจะเป็นแม้จะเป็น
เร่ืองยากแต่กห็ลกีเลีย่งไม่ได้คอืหวัใจทีเ่ปิดกว้าง 
เรียนรู้ เข้าใจและเคารพในความแตกต่าง 
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ภาพเคียงคำา 
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์

“บูชาขอบพระคุณ”
 โดยอาศัยพระกายของพระคริสต์ พร้อมโลหิตองค์เยซูพระผู้ไถ่

ผ่านทางศีลมหาสนิทสู่จิตใจ ประทับในชีวิตคริสตชน

 สร้างพลังด้วยแผ่นปังทรงชีวิต รับพระคริสต์สู่ใจไม่สับสน

สานสัมพันธ์เพื่อนพ้องพี่น้องตน คริสตชนทั่วไปในมิสซา

 ผ่านพระสงฆ์เสกปังทั้งเหล้าองุ่น โลหิตอุ่นเนื้อหนังและมังสา

ระลึกถึงพระเยซูเป็นบูชา ในพิธีโมทนาขอบพระคุณ

 ขอให้องค์พระคริสต์สถิตมั่น อยู่กับท่านทุกเมื่อช่วยเกื้อหนุน

ลูกอุ่นใจในเมตตาทรงการุณ เจ้าพระคุณโปรดอุ้มช่วยคุ้มครอง

74   อุดมศานต์  กรกฎาคม 2015



ไต่ตามโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว 

“จง ไป เรียนรู้ ความ หมาย ของ พระ วาจา ที่ ว่า 
‘เรา พอใจ ความ เมตตากรุณา มิใช่ พอใจ เครื่อง บูชา’  
เพราะ เรา ไม่ ได้ มา เพื่อ เรียก คน ชอบ ธรรม แต ่มา เพื่อ 
เรียก คน บาป” (มัทธิว 9:13)

เป็นเวลานานเกือบ 40 ปีที่ผมเข้ามาอยู่ใน
วงการงานด้านการสร้างความเข้าใจกัน ความเห็น
อกเห็นใจ และความกรุณาที่มีต่อกันของผู้คนใน
สังคม - ผมพบความสุขใจและความยากล�าบาก
ของทั้ ง ตั วผมเอ งและผู้ คนจ�านวนไม่น้อยในการ 
สร้างความเข้าใจกัน เห็นใจกัน หนุนใจกัน ...

ในช่ ว ง  10  กว่า ปี มา นี้ เองที่ ผ มเรียนรู้ 
ฝึกฝน และแบ่งปั น แนวทา งใหม่ๆที่ช่วยให้การ
สร้างความเข้าใจกัน เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ... ล่าสุด 
... ผ ม ศึก ษ าและ ฝึ กป ฏิบัติตาม แ นวทางการค้น
พบใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์ที่ท�าให้การสร้างความ
เข้า ใ จ กัน เ ป็นเ รื่อ งที่ง่ายขึ้ นไปอีกอย่างไม่น่าเชื่อ 
... เ ป็ นสิ่งที่ เ รี ยกว่า “วิท ย าศาสตร์แห่งความ
กรุณา” (Science of Compassion) หรือ 
“วิท ย า ศ าส ต ร์แห่ ง คว ามเ ห็นอกเห็ นใจ” โดย 
Dr. Stephen Porges ค�าว่า คอมแพสชั่น  
(Compassion) นี้มีรากศัพท์มาจากค�าว่า Com  
ซึ่งมีความหมายว่า “ร่วมกัน” กับค�าว่า Passion 
ที่แปลว่า “ความทุกข์” ค�าว่า Compassion จึง
หมายถึงความรู้สึกร่วมในความทุกข์ยากของคนอื่น

วิทย า ศ า สต ร์แห่ ง ค วา มกรุ ณ า ได้สรุ ป
การค้ น พ บห ล ายปร ะ เ ด็ นที่ ส า มารถน�า มาช่วย 
สร้างความเข้าใจกันในชีวิต ครอบครัว การท�างาน  
และชุมชน อาทิ

1) ผู้ ค นล้ วนต้องการกันและกัน พื้นฐาน
ชีววิ ท ย ามี ความส�าคัญกับความสัมพันธ์ และการ
ดแูลทางสรีรวทิยาหรือทางร่างกายของเรากม็ส่ีวนกบั
ความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วย

2) ความกรุณาน้ันเป็นความต้องการทางกาย
ของมนุษย์ที่จะมีส่วนร่วม และผูกพันกับคนอื่น ... 
เราต้ อ ง กา ร ความรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกันกับคนอื่น

3) เรามีรหสัของความรักในร่างกายและระบบ
ประสาทของเรา ... ความสัมพันธ์ที่อยู่กันนิ่งๆอย่าง
สงบสุขได้โดยปราศจากความกลัวจะเกิดขึ้นได้เมื่อ
มีความรู้สึกปลอดภัยต่อกัน (ผ่านระบบประสาทที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางสังคมในร่างกายของ
เรา) ... เพราะถ้าไม่มีความรู้สึกปลอดภัยแล้ว การ
อยู่นิ่งนั้นจะเต็มไปด้วยความกลัวและกลายเป็นการ
คุกคามชีวิต

4) ความกรุณานั้นเรียกร้องให้เราปิดระบบ
การป้องกันตัวในตัวเราเพื่อเปิดระบบการแสดงออก
ของค ว า ม กรุ ณาหรือความเห็นอกเห็นใจที่มีความ
รู้สึกปลอดภัยต่อตนเองและคนอื่น เช่น การสบตา 
น�า้เสยีงและใบหน้าทีอ่่อนโยน การยิม้จากใจของเรา  
... เพราะการป้องกันตัวจะปิดการท�างานของระบบ
ประสา ท ที่เ ชื่อมโยงกับการแสดงความรู้สึกทาง
ใบหน้ากับหัวใจของเรา

เพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้น เราลองดูในภาพ
ต่างๆ ด้ านล่างนี้ และสังเกตสีหน้า รอยยิ้ม หรือ
ท่าทา ง ต่ าง ๆ ว่า มีความรู้สึกของความปลอดภัย
อย่างไรบ้าง

หรือแ ม้ ใ นสั ตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ รู ้สึก
ปลอดภั ย เ มื่ ออยู่ด้วยกัน เราลองสังเกตดูสีหน้า 
ท่าทา ง ว่ าก า รอยู่น่ิงๆด้วยกันในภาพด้านล่างน้ี

“เข้าใจกันได้ด้วย ... ใบหน้า 
ร่างกาย และหัวใจ”
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เป็นการอยู่นิ่งด้วยความปลอดภัยแทนการอยู่นิ่งด้วย 
ความกลัว

นอกจากนั้นวิทยาศาสตร์แห่งความกรุณาเสนอ
ว่า เราสามารถเข้าสูป่ระตฉุูกเฉินเพือ่พฒันาความกรุณา
ของเร า ไ ด้หลายหนทาง การฝึกปฏิบัติดังต่อไปนี้เป็น
หนทางหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายและระบบประสาทของเรา
ที่เกี่ ย วข้องกับความสัมพันธ์กับคนอื่น อาทิ ใบหน้า 
การสบตา น�า้เสียง ท่าทางของเราสื่อสารให้คนอื่นรับรู้
ถึงความปลอดภัยและความกรุณาเมื่ออยู่ใกล้เราอย่าง
เป็นธรรมชาติ 

1) ใบ ห น้ า กั บการเชื่อมต่อใบหน้ากับหัวใจ 
(Face - heart connection) โดยใช้

- เสียง ... เสียงช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อใบหน้า
กับหัวใจได้ ตัวอย่าง เช่น การภาวนาบทสวดโดยใช้
เสียง

- การ ฟัง ... การฟังช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อ
ใบหน้ากับหัวใจ เช่น ฟังเพลงที่ช่วยให้ผ่อนคลาย สุข
สบายใจ

- การหายใจ ... การหายใจยาวและลกึขึน้ ช่วย
ให้เกิดการเชื่อมต่อใบหน้ากับหัวใจเช่นกัน

2) ท่ าทางช่วยท�าให้เราเกิดการเชื่อมต่อท่าทาง
กับหัวใจได้ (Posture-heart connection) เช่น 

การเคลื่อนไหวต่างๆ และ การเต้นร�า

การน�า วิทยาศาสตร์แห่งความกรุณาและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ได้โดยการปฏิบัติอย่างง่ายๆ
ดังนี้

ทำาสิ่งต่อไปนี้

1. สบสายตากับคนอื่นเมื่อคุณรู้สึกปลอดภัย

2. แสดงออกทางใบหน้าของคุณ เช่น ยิ้ม 
3. แสดง ออกทั้งเสียงของคุณ เช่น พูดด้วย 

น�้าเสียงที่อ่อนโยนและเป็นธรรมชาติ
4. ฟังเสียงของคนอืน่ให้ชดัเจนว่าเสยีงของเขา

เป็นอย่างไร
5. ปรับส ถานการณ์ของคุณให้รู้สึกปลอดภัย

มากขึ้น เช่น ไปอยู่ที่เงียบสงบบ้าง
6. ปรับส ถานที่ ของคุณเพื่ อให ้ คุณรู ้สึก

ปลอดภัยมากขึ้น เช่น การไปในสถานที่ที่คุณคุ้นเคย
7. การเล่นดนตรีช่วยเปิดระบบประสาทแห่ง

ความกรุณาในร่างกายของคุณ
8. ลองเข้าไปมีความสมัพนัธ์กบัคนอืน่แทนการ

ถอยห่าง เป็นการช่วยลดความวิตกกังวลของคุณ

ไม่ทำาสิ่งต่อไปนี้

1. ไม่สนท นากับคนใกล้ชิดด้วยเร่ืองที่เข้าใจ
ยากจนเกินไป

2. ไม่แยกตัวเองเพื่อจะรู้สึกปลอดภัยอยู่เสมอ 
แต่ขอให้ลองเชื่อมโยงกับผู้อื่นบ้าง

3. ไม่ผลั กดันตัวเองมากเกินไปที่จะเข้าสังคม
เมื่อคุณรู้สึกไม่ปลอดภัย สิ่งส�าคัญคือขอให้คุณ
แสวงหาความปลอดภัยก่อนเป็นอันดับแรก

4. ไม่เพิ กเฉยต่อสัญญาณในร่างกายของคุณ 
เช่น รู้สึกตึงเครียดที่ขมับ อึดอัดที่ท้อง ขอให้คุณฟัง
และเรียนรู้จากความรู้สึกในร่างกายของคุณ

5. ไม่ใช้การต่อสู ้หรือการหลบหนีกบัคนทีคุ่ณรัก  
ขอให้คุณลองหาวิธีที่จะได้รับความปลอดภัยแทนการ
ต่อสู้หรือการหนี

6. ไม่ใช้ ปฏิกิริยาน่ิงเฉยไร้ความรู้สึกกับคนที่
คุณอยากให้เขารู้สึกปลอดภัยกับคุณ

7. ไม่ใช้ ความสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต เช่น 
เขยีนพดูคยุทางตวัหนังสอืแทนความสมัพนัธ์ทีนั่ดพบ
กันจริงๆ หรือพูดคุยกันทางโทรศัพท์

8. ไม่คิดแทนคนอื่น แต่ให้เราค้นหาทัศนคติ
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หรือแรงจู งใจของพวกเขา และมองว่าเขาก็มีความ
สามารถเพื่อสร้างความสัมพันธ์เช่นเดียวกับเรา 
มคีวามเมตตา มีความใส่ใจ เหน็อกเหน็ใจเช่นเดียว
กับเรา

พระเยซูเจ้ากับความกรุณาที่มีต่อเรา
ในพระคมัภีร์พระเยซเูจ้าทรงแสดงความกรุณา

ต่อประชาชนอย่างมากมาย (ในพระคัมภีร์ภาษา
ไทยไม่ได้ใช้ค�าว่าความกรุณาโดยตรง แต่ในพระ
คัมภีร์ภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า “Compassion” หรือ 
ความกรุณานั่นเอง) ...

เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชน  
ก ็ทรง สงสาร เพราะ เขา เหล่า น้ัน เหน็ดเหน่ือย และ ท้อแท้ 
ประดุจ ฝูง แกะ ที่ ไม ่ม ีคน เลี้ยง (มธ 9:36)

เม่ือเส ด็จขึ้นจ ากเรือ ท รงเ ห็น ประชา ชน 
มากมาย ก ็ทรง สงสารและ ทรง รักษา ผู ้เจ็บป่วย ให ้หาย 
จาก โรค (มธ 14:14)

พระ เยซู เจ้า ทรง เรยีก บรรดา ศิษย์ เข้า มา ตรัส ว่า  
“เรา สงสาร ประชาชน เพราะ เขา อยู่ กับ เรา มา สาม วัน 
แล้ว และ เวลา นี ้ไม ่มี อะไร กิน เรา ไม่ อยาก ให ้เขา กลับ 
บ้าน โดย ไม ่ได้ กิน อะไร เขา จะ หมด แรง ขณะ เดินทาง” 
(มธ 15:32)

พระ เ ย ซู เจ้ าทรงสงสาร ทรงสัมผัสนัยน์ตา  
ของ เ ข า ทั น ใดน้ัน เขากลับมองเห็นและติด ตาม 
 พระ องค์ ไป (มธ 20:34)

พ ระ เ ย ซู เจ้ าทรงสงสาร ตื้นตันพระทัยจึง 
ท รง ย่ืน พร ะ หัตถ์สัมผัสเขาตรัส ว่า “เราพอใจ  
จง หาย เถิด” (มก. 1:41)

เมื่อ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ทรง เห็น นาง ก็ ทรง สงสาร 
และ ตรัส กับ นาง ว่า “อย่า ร้องไห้ ไป เลย” (ลก 7:13).....
.....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

ขอให้ เราใช้ เวลาสักครู่หนึ่ง เปิดใจและอยู่
เงียบๆกบัพระเยซเูจ้า สมัผัสถึงพระกรุณาของพระองค์
ที่มีต่อเรา หรืออยู่กับพระองค์ในความเงียบ ............
...................................................................................
...................................................................................
....................................................................................

บันทึกความรู้สึกที่เกิดขึ้น ฉันรู้สึกอย่างไรบ้าง 
พระองค์อยากจะบอกอะไรกับฉันบ้าง.........................
...................................................................................
...................................................................................
....................................................................................

บนัทกึสิง่ทีไ่ด้รับจากบทความน้ี จากการเปิดใจ
อยู่เงียบๆกับพระเยซูเจ้า และข้อตั้งใจที่อยากปฏิบัติ
ในชีวิตของเรา.............................................................
...................................................................................
...................................................................................
....................................................................................

ผมหวั งว่าบทความ “ เข้าใจกันได้ด้วย . .. 
ใ บหน้ า  ร่ า ง กา ย แล ะหัวใจ”  คง เป็นปร ะโ ยชน ์
และหนุนใจท่านผู้อ่านและทุกคนในครอบครัวของ 
ท่านตามสมควร ขอพระเยซเูจ้าทรงน�าทางท่าน ขอแม่
พระช่วยวิงวอนเพื่อท่านด้วยนะครับ

เ รี ย บ เ รีย ง จ าก  T he  s cienc e o f 
compassion 2012. Polyvagal theory by 
Stephen Porges. www.stephenporges.
com ,  h t tps : // youtu.be/MYXa_BX2cE8, 
h ttp : / / stephenporges.com/index.php/
articles-and-interviews

______________________________________

1) เชญิชมเวบ็ไซต์บ้านใส่ใจ www.carefor.
org เพื่อชีวิต ความรัก มิตรภาพ ก�าลังใจ สื่อสาร
ด้วยหัวใจ ถามตอบปัญหาชีวิต *** ท่านที่สนใจ
ท ราบ ร ายละ เ อียดก ารฝึ กอบรมตามแนวทางของ
บทความน้ี ตดิต่อได้ที ่Email: riscarefor@gmail.
com Line ID : narislove 

2 ) ข อ เ ชิญ ทุ กท่า นที่ สนใจจะพัฒนาชีวิต
จิต ใจ เ ข้า ร่ วมคอร์ ส : “สร้างความหวัง เพิ่มพลัง 
เสริมศรัทธา” (Work Shop) การพัฒนาภาวะผู้น�า 
แนวใหม่ - ผู้น�าเนื้อแท้ (นริศ มณีขาว วิทยากร)  
วันที่ 21-23 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์นักบวชหญิง 
ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0-2429-0367
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เยาวชนของเรา
ศิษย์พระคริสต ์

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ เทเรซา หฤทัย 
สว่างงาม ชื่อเล่น แอม เกิดวันที่ 18 
มิถุนายน ค.ศ. 1993 

เป็นสตับรุุษวดัแม่พระองค์อปุถมัภ์ 
อ.พนม จ.สรุาษฎร์ธานี ปัจจุบนัดฉัินก�าลงั
ศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 4 วิทยาลัย
นานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เทเรซา หฤทัย สว่างงาม 
เยาวชนวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พนม

อะไรคือแรงบันดาลใจให้อุทิศตนเพื่อ
ง านอภิ บ าล เด็กและ เย าวชนในระดับวัดและ
ระดับสั งฆมณฑล คื อ การร่วมค่ายเยาวชน 
เพราะตั้งแต่ที่ดิฉันได้ร่วมค่ายเยาวชนครั้งแรก  
กรู้็สกึว่าค่ายเยาวชนสนุก ท�าให้ตวัเองมีความกล้า  
มีคว าม เป็นผู้ น�า  และสามารถน�าสิ่งต่างๆ ที่ 
ได้รับจากค่ายมาใช้ในการด�าเนินชีวิต ตั้งแต่ 
น้ันมาดิฉันกมี็ส่วนร่วมในการดูแลน้องๆ เยาวชน
ในเขตวัดและคอยประสานงานของเยาวชน 
ให้กับน้องๆ       

กิจกรรมเยาวชนที่ ได้รับมอบหมายใน
ระดับวัดและระดับสังฆมณฑล และมีส่วนร่วม 
ในด้านอืน่ๆ เช่น การร่วมกจิกรรมต่างๆ ของวดั 
เช่น การขับร้องเพลงฉลองวัด จ�าหน่ายสินค้า 
เน่ืองในโอกาสฉลองวดัเพือ่เป็นรายได้ให้กบัเยาวชน  
ในระดับสังฆมณฑล มีการเข้าร่วมค่ายเยาวชน
ของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี การเข้าร่วมค่าย
เยาวชนระดบัชาต ิการเดินทางไปร่วมค่ายเยาวชน 
ระดับเอเชีย ครั้งที่ 6 ณ ประเทศเกาหลีใต้ และ
ในด้านอื่นๆ การเข้าร่วมกลุ่มยุววินเซนฯ
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จ าก ก า ร ที่ ไ ด้รั บ ก า รอบรมและร่วม
กจิกรรมต่างๆ ของทางพระศาสนจักร สิง่ทีไ่ด้รับ 
แ ละ น�า สิ่ง ที่ไ ด้ รั บมาใช้ให้เกิดประโยชน์ คือ  
การทีด่ฉัินได้ร่วมค่ายและได้รับการอบรมจากค่าย  
ท�าให้ ดิ ฉันน�า ข้ อคิ ดต่างๆที่ได้รับไปใช้ในการ
ด�าเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า โดย
การรับใช้ผู้อืน่ เป็นผู้น�าทีด่ ีโดยการเป็นแบบอย่าง 
ที่ดีให้กับน้องๆ เยาวชน 

คิดว่ า  “ อ ะ ไร ”  ที่ จ ะ ช่ วยส่งเสริมให้
เพือ่นๆ เยาวชนมคีวามเชือ่ต่อพระเจ้ามากยิง่ขึน้ 
และสามารถปฏิบัติไ ด้ คือ ความศรัทธาและ 
ความไว้วางใจในพระเจ้า ดิฉันคิดว่าเพือ่นๆ เยาวชน 
ควรที่จะมีความศรัทธาในพระเจ้า เชื่อมั่นและ 
ไว้วางใจในพระองค์ โดยการหมัน่สวดภาวนาถงึ 
พระองค์อยูเ่สมอๆ เพราะส่วนตวัแล้วดิฉันมีความ
ศรัทธาและไว้วางใจในพระเจ้า ดฉัินเชือ่ว่าพระองค์
คอยอยู่ ข้ า งๆ  แ ล ะค อ ย ช่ วยเหลืออยู่เสมอๆ  
ในเวลาทีท่กุข์ใจ มีปัญหาต่างๆ หรือเดินทางไปที่
ไกลๆ  ดิฉันกจ็ะสวดภาวนาอ้อนวอนให้พระองค์
คอยช่วยเหลอื คุม้ครอง แล้วทกุเหตกุารณ์ทีไ่ด้พบ 
การเดินทางทีย่ากล�าบากกผ่็านไปได้ด้วยด ีดฉัิน 
เชื่อว่ าพระองค์จะช่ วยดลบันดาลให้ทุกๆ วันที่
ด�าเนนิไปน้ันผ่านพ้นไปได้ด้วยด ีเพราะความศรัทธา 
และความไว้วางใจที่ดิฉันมีต่อพระองค์

จากการ ท�า ง า น เย า ว ช น ส่ ง เ ส ริมให้ 
ค้นพบกระแสเรียกของตนเอง คือ การท�างาน
ด้านเยาวชน เพราะดิฉันอยากให้เยาวชนมาร่วม
กิจกรรมต่างๆ มารู้จักพระเยซูเจ้าให้มากยิ่งขึ้น 
เพราะดิฉันเชื่อว่า ยังมีจ�านวนเยาวชนไม่มากก็
น้อยทีย่งัต้องการความช่วยเหลอืและอยากจะมา
ร่วมกจิกรรมต่างๆ ทีแ่ผนกเยาวชนจัดขึน้ อยาก
จะฝึกให้พวกเขามีความกล้าแสดงออก มีความ
เป็นผู้น�าในกลุ่มเยาวชนและให้พวกเขาสามารถ
น�าสิง่ทีไ่ด้รับจากการร่วมกจิกรรมไปใช้ในชวีติได้

ฝากข้อคิด

อยากให้ เพื่ อนๆ เยาวชนที่ ห่ า งวัดได้
กลับเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของวัด 
ร่วมมิสซาวันอาทิตย์เพื่อสรรเสริญและขอบคุณ
พระเจ้า เพื่อชีวิตของเพื่อนๆ จะได้พบกับความ
สุขในพระเจ้าที่พระองค์ประทานให ้
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• เอาแต่จับจีบเสื้อ หันข้าง ซ้ายขวาส่องดูกระจก
 อันเป็นบุคลิกของคนที่ยังแจกแจงตัวเองไม่เสร็จสิ้นเสียที
 โลกทั้งใบจึงมองเห็นอยู่แค่กระจกเงาครอบกรอบ
 ที่มีแต่ตัวตนไว้หลงใหลบูชา
• เมื่อเราเป็นบิดาของลูกๆได้ส�าเร็จ
 เราก็ไม่สนใจอะไรในเรื่องแบบนั้นอีกต่อไปแล้ว
• เราใส่เสื้อตัวไหนก็ได้แม้จะเก่าไปบ้าง
 เพราะเราไม่ได้ตั้งใจจะไปเอา
 แต่เรามุ่งจะไปให้

พ่อหยุดเรื่องของตัวเองไปตั้งนานแล้ว

• พอถึงวันหนึ่ง เมื่อเราเป็นพ่อได้ส�าเร็จ
 ข้าวของของเราจะยิ่งเหลือน้อยชิ้นลง
 และกางเกงตัวเก่าของเราก็ยังคงใส่ได้
 แค่ปะตรงที่ขาดเพียงเล็กน้อย
• หัวใจพ่อหยุดเรื่องของตัวเองไปตั้งนานแล้ว
 เพราะทุกวัน มัวคิดแต่ว่าจะช่วยเหลือลูก
 และรับใช้พระเจ้าในคนยากไร้ได้อย่างไร
• ไม่เกี่ยวกับเรื่องสร้างภาพ ร�า่รวยหรือยากจน
 แต่เป็นเรื่องดีๆของคน
 ที่บรรลุความเป็นพ่อได้ส�าเร็จแล้ว

 28 มิ.ย. 2015
พงศ์ ประมวล

(ภาพ: จากเว็บไซต์ SPAZIANI)
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สโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋องและชาวคณะ 

1 2 3ด.ช. สรรเสริญ บัวสิงห์
จ.นครสวรรค์

ด.ญ. จันทราทิพย์ ก้องสมุทร
กรุงเทพมหานคร

ด.ช. ห่มบุญ ชัยวิเชียร
จ.สมุทรปราการ

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี

จูเนียร์ โฟโต้

ชื่อภาพ : ผมรักแม่ครับ
  ด.ช.ฟรังซีส จิรสิน  จันทร์สวัสดิ์ (น้องมีตัง)
ผู้ส่ง : ป้าพร (ศิริพร ร่างสง่า)

ชื่อภาพ : หาดทราย สายลม กับคนน่ารัก
ผู้ส่ง : ปนัดพร ศรีเนตร



พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี  
เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง 80 ปีสามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่  
สังฆานุกรยอห์น ยศธร ทองเหลือง และฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่อเปาโล ทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต  

วันที่ 13 มิถุนายน 2015 ที่ศาลารวมใจ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา  
โอกาสนี้พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ให้เกียรติร่วมในพิธีด้วย  

โดยมีพระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต  
พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ บรรดาพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษร่วมพิธีจำานวนมาก





ชวนน้องคุย

ชวนน้องคุย

สวัสดีค รั บ น้องๆ เด็กๆ และสมาชิก
สโมสรอดุมศานต์ทีน่่ารักทกุคน เดือนกรกฎาคม 
(เดือนนี้) นับเป็นเดือนที่ 7 แล้ว ...มองซ้าย - 
มองขวา เ ห็ น น้องๆ หลายคนเริ่มเข้มงวดกับ
เตรียมตั ว ส อ บเก็บคะแนน ...ภาพอย่างนี้ใคร
เห็นก็ชื่นใจ ซึ่งโดยส่วนตัวพี่ป๋องจะรู้สึกดีมากๆ  
ซึ่งดีก ว่ า เ ห็นน้องๆ เด็กๆ ใช้โทรศัพท์มือถือ 
(สมาร์ท โ ฟน )  หรือเล่นเกมออนไลน์...ขอเป็น
ก�าลงัใจให้น้องๆ เดก็ๆ ทกุคนขยนัเรียนหนังสอื 
นะครับ

ส�าหรับน้องๆ ที่สนใจ อยากจะสมัคร
เป็นสมาชิกของสโมสรอุดมศานต์ “สมัครฟรี”  
รีบกรอก “แบบฟอร์มใบสมัคร” แล้วส่งกลับไป
หาพี่ป๋องตามที่อยู่ของสโมสรฯ ! “ยินดีต้อนรับ
ทุกคน” ครับผม

จูเนียร์โฟโต้ โครงการ 2015

น้องๆ คนไหนมีภาพสวยๆ (ยิ้มๆ) ก็รีบส่งภาพ 

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

อุดมศานต์ คอลัมน์ “จูเนียร์โฟโต้”ได้เลย เอาแบบเห็น 

รอยยิ้มชัดๆ นะครับ

พี่ป๋อง ขอขอบคุณอีกคร้ังที่บรรดาคุณพ่อ คุณแม่  

ผู้ปกครอง ที่คอยสนับสนุนกิจกรรมนี้ ขอแสดงความ
ชื่นชม

มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ และขอเชิญชวนให้ส่งภาพ จูเนียร์

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

เยอะนะครับ

เมื่อส่งภาพไปร่วมสนุก...อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ และ

ตั้งชื่อภาพมาด้วยก็จะดีมากๆ ครับ

ส่งมาที่ พี่ป๋อง สโมสรอุดมศานต์ ชั้น 8 ช่องนนทรี 

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือส่งทาง E-mail: 

udomsarn@gmail.com นะครับ

ยิ้ม...ยิ้ม...ยิ้ม...

*รางวัลชม
เชย*

น้องธันวา เสนาจักร 

น้องจูเนียร์ ชัยวิเชียร 

น้องสมชาย ทองกว้าง 

น้องพีระ แว่นแก้ว



เก็บมาเล่าเอามาฝาก
 

ภยัอนัตรายเป็นปรากฏการณ์หรอืกระบวนการทีเ่กิดขึน้ตามธรรมชาต ิหรือ
เกิดจากมนุษย์ ซึ่งมีผลท�าให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อม
หากไม่ระมัดระวัง

ภัยอันตรายมีหลากหลายรูปแบบ บางอย่างเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ใน
ขณะที่บางอย่างเกิดขึ้นจากการกระท�าของมนุษย์ อย่างเช่น อันตรายจากโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือจากเทคโนโลยี (การระเบิด ไฟไหม้ สารพิษที่รั่วไหล สงคราม 
และการจลาจล เป็นภัยอันตรายที่มนุษย์ท�าขึ้น)

เราสามารถแยกแยะภัยอันตรายทางธรรมชาติได้ ดังนี้

* แผ่นดินไหว : การสั่นไหวของโลก การสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงหรือ
การเคลื่อนของพื้นผิวโลก ซึ่งมีต้นก�าเนิดจากใต้ดินลึกลงไป ซึ่งท�าให้เกิดความ
เสียหายอย่างมาก

* ภูเขาไฟระเบิด : การระเบิดหรือการปล่อยลาวา เถ้าถ่าน และก๊าซพิษ
จากใต้พื้นโลกผ่านทางภูเขาไฟ

* แผ่นดนิถล่ม โคลนถล่ม : ดนิ หนิ เศษขยะ เคลือ่นตวัอย่างรวดเร็ว หรือ
อย่างช้าๆ ลงมาจากทางลาด ส่วนใหญ่จะเกดิขึน้ในช่วงฤดูฝน หรือเมือ่แผ่นดินไหว

* สึนามิ : คลื่นขนาดใหญ่ หรือคลื่นหลายระลอก ที่ซัดเข้าหาชายฝั่ง  
เป็นผลมาจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือแผ่นดินยุบตัวใต้ท้องทะเล

* พายุไต้ฝุ่น : พายุหมุนเขตร้อน เป็นพายุรุนแรง ซึ่งเริ่มจากเหนือพื้น
ทะเลหมนุตวัเป็นลกัษณะวงกลมและมีฝนร่วมด้วย เรียกอกีอย่างว่า พายไุซโคลน 
หรือพายุเฮอริเคน

* โรคระบาด : โรคทีม่กีารระบาด ขยายวงกว้าง มีผลกระทบทัง้เมือง หรือชมุชน 
ตัวอย่างสาเหตุ เช่น แมลง หรือสัตว์จ�านวนมากท�าลายพืชพันธุ์

* ความแห้งแล้งกันดา : มีช่วงเวลาเป็นเดือนหรือปี ที่ท�าให้พื้นที่ได้รับ
ความแห้งแล้ง อันเนื่องจาก ฝนไม่ตก ท�าความเสียหาย ให้แก่ ดิน พืชผล สัตว์ 
หรือแม้กระทั่งมนุษย์  ซึ่งบางครั้งอาจถึงแก่ชีวิต

* น�้าท่วม : การสะสมของน�้าปริมาณมากๆ ส่วนใหญ่เกิดจากฝนตกหนัก 
ซึ่งท�าให้พื้นดินไม่สามารถดูดซับน�้าได้ทัน

* ไฟป่า : ไฟที่ท�าลายล้างป่า หรือพื้นที่เพาะปลูก ไฟประเภทนี้ยากแก่ 
การควบคุม และสามารถกระจายเป็นบริเวณกว้างได้ง่าย

* พายุทอร์นาโด : พายุหมุนรุนแรง เป็นลักษณะของลมทรงกรวย  
ซึ่งหมุนรอบตัวเองไปบนพื้นดิน

น้องๆ ครับ ภัยธรรมชาติเหล่าน้ีสามารถเปลี่ยนเป็นภัยพิบัติได้ แต่ 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะ... และส�าหรับ เรื่องของ “ปัจจัยเฉพาะ” นั้นจะขอน�าเสนอ
ในฉบับหน้านะครับ 

ภัยธรรมชาติ : ภัยอันตราย คืออะไร
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รักพระคัมภีร์
 

การ์ตูน...คนดี 

น้องๆ เคยไปงานเลีย้งทีอ่าหารและเคร่ืองดืม่
ที่ไม่เพียงพอส�าหรับรับประทานหรือเปล่า? (อาหาร
+เคร่ืองดื่มหมด) ...คราวหน่ึง เมื่อพระเยซูเจ้า 
ด�ารงชีวิตบนโลก พระองค์ทรงไปในงานเลี้ยง 
และเหล้าองุ่นเกิดหมดลง ในสมัยน้ัน เหล้าองุ่น 
เป็นเคร่ืองดื่มส�าหรับการฉลอง และดังน้ันเมื่อ 
พระแม่มารีย์ พระมารดาของพระเยซูเจ้าเห็นว่า 
เหล้าองุ่นหมด พระแม่มารีย์รู้ว่าเจ้าภาพจะต้อง
อับอายขายหน้าต่อบรรดาแขกที่มาร่วมงาน พระแม่ 
มารีย์จึงบอกให้พระเยซูเจ้าทราบ ทีแรกพระเยซู
เจ้าทรงตอบว่า “แม่ครับ แม่ต้องการอะไรจากลูก 
เวลาของลูกยังมาไม่ถึง” ...แต่แล้วพระเยซูเจ้าก็ทรง 
บอกให้คนงานตักน�้าใส่โอ่งให้เต็ม จากนั้นพระองค์

จึงสัง่ให้ตกัไปให้แขกด่ืม แต่ในทนัใดน้ันเองน�า้ทีอ่ยู่
ในโอ่งหินทั้งหกใบน้ันได้เปลี่ยนเป็นเหล้าองุ่นอย่าง 
ดีเยี่ยม นับเป็นอัศจรรรย์แรกของพระเยซูเจ้า

น้องๆ พอจะสังเกตได้ว่า แม่พระนั้น เป็น 
ผู้ทีใ่ส่ใจ มใีจเอือ้เฟ้ือ และดแูลความเรียบร้อยต่างๆ 
พระเยซูเจ้าก็เชื่อและไว้ใจในแม่พระ...ขอให้น้องๆ 
มั่นใจได้เลยว่า เวลาที่สวดภาวนาวอนขอความ 
ช่วยเหลือจากแม่พระน้ัน จะได้รับการตอบสนอง
อย่างแน่นอนครับผม

น้องๆ เด็กๆ ควรอ่าน บทพระวรสารของ 
นักบุญยอห์น บทที่ 2 ข้อที่ 1-10 อ่าน ยอห์น 
2:1-10

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

“ไม่อวดตัวว่าศักดิ์สิทธิ์”

(...usually travel in-
cognito)

นำ้าเปลี่ยนเป็นเหล้าองุ่นอย่างดีเยี่ยม
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ไขกล่องคำาถาม
พี่ป๋อง 

เราจะสังเกตได้ว่า กิริยาและการกระท�าต่างๆ ที่ใช้ในพิธีกรรมนั้น เราจะท�าด้วยความส�ารวม 
เรียบร้อย อนัเป็นเคร่ืองหมายแสดงถงึความเคารพ ให้เกยีรต ิซึง่กริิยาอาการทีแ่สดงออกน้ีต้องการ
ที่จะบ่งบอกถึงการเคารพเทิดทูนทั้งต่อบุคคล และสิ่งของที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์...

การคำานับหรือกราบพระแท่น
“เม่ือพระสงฆ์และศาสนบริกรเดินเข้าสู่สักการสถาน (Sanctuary) บริเวณใกล้หรือรอบ

พระแท่น ท่านค�านับพระแท่น ...จูบ (หรือกราบ) พระแท่นด้วย เพื่อแสดงคารวะ...” (IGMR,27)
การจูบพระแท่น ซึ่งในประเทศไทยได้ดัดแปลงให้เข้ากับธรรมเนียมไทย เป็นการพนมมือ

กราบบนพระแท่นนั้นเป็นการแสดงคารวะต่อที่ที่จะประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ 
พระแท่นเป็นเคร่ืองหมายแทนองค์พระคริสตเจ้าเอง น่ีเป็นความรู้สึกนึกคิดและความเชื่อ 

คริสตชนแต่เดิมมา 
คร้ันมาถงึยคุกลางเพราะความนิยมนับถอืมรณสกัขแีละขอให้ท่านอ้อนวอนพระเจ้าแทนตวัเรา

มมีากยิง่ขึน้ การคารวะพระแท่นจึงผันแปรไปเป็นการคารวะพระธาตนัุกบญุซึง่บรรจุในพระแท่นแทน 
โดยลมืนึกไปว่า ผู้ทีเ่ขาควรคารวะก่อนอืน่ใดหมด คอื พระคริสตเจ้า ซึง่มีพระแท่นเป็นเคร่ืองหมาย
แทนพระองค์ ตามที่มีความเชื่อถือกันมาตั้งแต่สมัยแรกๆ ของพระศาสนจักรทีเดียว และการถวาย
ก�ายานแด่พระแท่นก็เป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพคารวะพระแท่นด้วย 

(อ้างอิง : จากหนังสือ เครื่องหมายแสดง และสัญลักษณ์ในพิธีกรรมโรมันคาทอลิก)
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*น้องรินรดา ตรีมรรคา (มัดหมี่) *3233*
เกิด : 10 กันยายน 2547
การศึกษา : โรงเรียนวิชัยวิทยา
วิชาที่ชอบ : พละ เพราะได้ออกก�าลังกาย
อนาคตอยากเป็น : นักร้อง เพาะชอบร้องเพลง
เป็นคนมีนิสัย : ซน และดื้อนิดๆ
สัตว์เลี้ยงที่ชอบ : หนูตะเภา
ชอบใช้เวลาว่าง : อ่านพระคัมภีร์ ฟังเพลง เล่มเกมส์
กีฬาที่ชอบ : เทควันโด บาสเก็ตบอล ฟุตบอล
อาหารที่ชอบ : หอยทอด
ความสามารถพิเศษ : เล่นเปียโน
อื่นๆ : เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

*น้องรุ่งฐิวา ไพเราะ (รุ่ง ) *3234*
เกิด : 3 กันยายน 2544
การศึกษา : โรงเรียนบ้านสันศรี
วิชาที่ชอบ : ประวัติศาสตร์ เพราะได้รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทย
อนาคตอยากเป็น : เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เพราะอยากอนุรักษ์ป่าไม้ 
และสัตว์ป่าไว้ให้คงอยู่ เพราะอนาคตคงไม่มีให้เราเห็น...
เป็นคนมีนิสัย : เอาแต่ใจ ขี้โมโห
สัตว์เลี้ยงที่ชอบ : ปลา
ชอบใช้เวลาว่าง : อ่านหนังสือต่างๆ และเล่นกับเพื่อน
กีฬาที่ชอบ : วอลเลย์บอล แชร์บอล
อาหารที่ชอบ : ขนมจีน
ความสามารถพิเศษ : ระบายสี
อื่นๆ : มีพี่น้อง 3 คน เป็นชาย 2 คน เป็นหญิง 1 คน  
คนที่ 1 (ลูกคนโต) 

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

สมาชิกใหม่
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มีพี่น้อง 2 คน อยู่มาวันหน่ึงเขาคิด 
ขึ้นมาว่า เขาควรจะขายทุกอย่างที่มีและออก
เดินทางเพื่อแสวงโชค ทั้งสองใช้เวลารวบรวม
เงินจากการขายทรัพย์สมบัติที่มีอยู ่และจึง 
ออกเดินทาง ระหว่างทางพวกเขาก็ไม่เจอ
อะไรมากมายนัก เขาใช้จ่ายเงินไปกับกินและ 
การเดนิทาง เขาออกจากเมืองหน่ึงแล้วกต่็อไป
ยังอีกเมืองหนึ่ง

ไม่นานนกั เงินทีเ่ขาเกบ็สะสมมากค่็อยๆ  
เร่ิมหมดลง เขาทัง้สองจึงคดิว่า เขาคงจะเร่ร่อน 
ต่อไปไม่ได้แล้ว เขาคงจะต้องหางานท�าเพือ่จะ
มีรายได้ และมีเงินใช้ แล้วทั้งสองคนพี่และ
น้องจึงตัดสินใจแยกกันเดินทาง เพื่อแยกกัน
แสวงโชค และเขาตกลงกันไว้ว่า ภายในเวลา 
1 ปี จะกลับมาเจอกันอีก 

คนที่เป็นพี่ตัดสินใจเดินทางไปในเมือง 
และเข้าไปท�างานที่โรงงานแห่งหน่ึง เขาเร่ิม
จากท�างานในต�าแหน่งทีไ่ม่สงู และค่อยๆ ปรับ 
ขึ้นมาตามความสามารถ เขาก็พบว่า การ
ท�างานในโรงงานเป็นเรื่องท้าทาย เพราะท�าให้
เขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และได้รับเงินเป็นค่า
ตอบแทนอย่างงาม เขาคิดว่าเขาคงมีเงินเหลือ
เก็บมากกว่าน้องชายของเขาแน่นอน

ส่วนน้องชาย ได้เดนิทางเข้าไปในป่า เขา
เร่ิมจากการเก็บสมุนไพรและพืชต่างๆ ในป่า
มาขาย ซึง่ท�าให้เขามรีายได้มากทเีดยีว เพราะ

สมุนไพรจากป่าเหล่านั้นมีราคาสูง เพราะเป็น
สมุนไพรที่หายาก เขาจึงคิดจัดตั้งโรงเรือน 
บ่มเพาะสมุนไพร และพืชป่าต่างๆ ที่หายาก 
ขึน้เอง และเมือ่เขาเพาะปลกุเองได้ มันจึงกลาย 
เป็นธรุกจิทีเ่ตบิโตและมีรายได้ทีด่มีากๆ จนเขา 
สามารถจ้างคนมาช่วยท�างานได้ และเขาคิดว่า 
เขาคงมีเงินเหลือเก็บมากกว่าพี่ชายของเขา

เวลา 1 ปี ผ่านไป ทัง้สองกก็ลบัมาพบกนั  
และก็ได้แลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ที่ 
ทั้งสองพี่น้องพบเจอ ซึ่งเขาต่างคนก็ต่าง 
ด�าเนินชวีติอย่างด ีแล้วกพ็บว่า เป็นเพราะความ
ขยัน ที่ท�าให้เขาทั่งคู่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัว
ข้ึนมาได้ โดยไม่ต้องอาศัยโชคชะตา และ 
สิง่ทีเ่ขาทัง้สองมีเหมือนกนัคอื “ความพยายาม”  
และ “ความมุมานะ” ในการท�างาน

เมือ่ทัง้สองคนสร้างครอบครัวและมลีกูๆ 
เขากเ็ล่าให้ลกูๆ ฟังเสมอๆ ถงึเร่ืองการแสวงโชค 
ของเขา และได้บอกให้ฟังว่า สุดท้ายแล้วสิ่งที่ 
ส�าคัญทีส่ดุ คอื ความพยายาม และความขยนั 
หม่ันเพียรต่างหากที่ท�าให้ชีวิตของเขาทั้งสอง
เปลี่ยงแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

น้องๆ คะ พี่อ้อยขอเป็นก�าลังใจให้
น้องๆ มีความพยายาม มคีวามขยนั และตัง้ใจ 
เรียนหนังสือให้ดี และต้องเป็นเด็กดีของ 
คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม ่
ฉบับหน้า  

แสวงโชค
สวัสดีค่ะน้องๆ เด็กๆ ท่ีน่ารักทุกคน ใกล้จะสอบเก็บคะแนนกันอีกแล้วใช่ไหมคะ น้องๆ  

ต้องขยันและตั้งใจเรียนกันด้วยนะคะ ฉบับน้ีพี่อ้อยมีนิทานมาฝาก ชื่อเรื่อง “แสวงโชค”  

เรื่องมีอยู่ว่า

ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 
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มุมเด็กศิลป์
Art 

มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ

“สันตะมารีย์”
ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

 (หมดเขตรับผลงานวันที่ 5 สิงหาคม 2015)
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ไบเบิ้ล วาไรตี้
พี่ป๋อง 

อัศจรรย์ = MIRACLES 
อศัจรรย์ คอื แปลก ประหลาด เหตกุารณ์ผิดปกต ิเรารู้ได้ด้วยประสาทสมัผัส เป็นเหตกุารณ์

ที่พระเจ้าทรงเป็นผู้กระท�าด้วยเหตุผลทางศาสนาเพื่อเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงสิ่งเหนือธรรมชาติที่
เราผัสสะ(การกระทบ การถูกต้อง)ไม่ได้ ...พระศาสนจักรเคร่งครัดมากในการประกาศอัศจรรย์ 
เพราะเหตุการณ์หลายอย่างอาจเป็นเรื่องธรรมชาติเท่านั้น สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 1 ประกาศสอน
ว่า อัศจรรย์เป็นสิ่งเป็นไปได้ พระเจ้าสามารถกระท�าสิ่งมหัศจรรย์ เพราะพระองค์ทรงสรรพานุภาพ 
เป็นเจ้าของกฎธรรมชาติ...

[1.] พระเยซูเจ้าทรงให้ใครไปตกปลามีเงินหนึ่งเหรียญอยู่ในปากของมัน? (มธ 17:24-27) 
[2.] อัศจรรย์ครั้งแรกที่พระเยซูเจ้าทรงกระท�าในงานสมรสคืออะไร? (ยน 2:1-11) [3.] พระเยซู
เจ้าทรงเลีย้งคนห้าพนัคนด้วยขนมปังกีก้่อนและปลากีต่วั? (มธ 14:15-21) [4.] เมือ่พระเยซเูจ้าทรง
รักษาคนเป็นอัมพาต ทรงบอกให้เขาท�าอย่างไร? (มธ 9:1-8) [5.] พระเยซูเจ้าตรัสห้ามไม่ให้คน
ตาบอดสองคนท�าอะไรหลงัจากทีรั่กษาเขาให้หายแล้ว? (มธ 9:27-31) [6.] ท�าไมหวัหน้าศาลาธรรม
รู้สกึขดัเคืองทีพ่ระเยซเูจ้าทรงรักษาสตรีพกิารมาสบิแปดปีให้หายจากโรค? (ลก 13:10-17) [7.] สตรี
ทีพ่ระเยซเูจ้าทรงรักษาให้หายไข้ เมือ่หายแล้วเขาลกุขึน้ท�าอาหารให้พระองค์คอืใคร? (มธ 8:14-15) 
[8.] ในพระวรสารนักบุญมัทธิว อัศจรรย์อะไรที่เกี่ยวข้องกับปีศาจและฝูงหมู? (มธ 8:28-34) 
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เพียงเธอห่วงใยใส่ใจวัยเยาว์
นู๋ฉวย 

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน ในปี ค.ศ.2015 
พระศาสนจักรไทยประกาศให้เป็น “ปีศักด์ิสิทธิ์  
พระศาสนจักรคาทอลกิไทย” เน่ืองในโอกาสเฉลมิฉลอง 
350 ปี สมัชชาอยุธยา และฉลอง 50 ปีการสถาปนา 
พระฐานานุกรม และในโอกาสพเิศษน้ีเอง คณะกรรมการ 
คาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ร่วมกับ 
ศูนย์ประสานงานเยาวชนสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ เจ้าภาพ 
ค่ายผู้น�าเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 32 จึงเห็น
เหมาะสมให้จัดเป็นงานชุมนุมเยาวชนฯ โดยคาดหวัง
เยาวชนไทยและเยาวชนจากอนุภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก 
เฉียงใต้ 1 ซึ่งประกอบไปด้วย เยาวชนจากประเทศ
ลาว กัมพูชา เมียนม่า และเวียดนาม เข้าร่วมงาน
ประมาณ 1,000 คนค่ะ ภายใต้พระวาจา “ผู้มใีจเมตตา 
ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับเมตตา” (มธ 5:7) 
ระหว่างวันที่ 12 - 17 ตุลาคม ค.ศ.2015 ณ โรงเรียน 
มงฟอร์ตมัธยม จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้
ได้รับการฟื้นฟูและไตร่ตรองด้านค�าสอน พัฒนาชีวิต
ความเชื่อ ส่งเสริมการศึกษาพระวาจา สู่การเป็นศิษย์
พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ให้กล้าเสวนา
ฉันพี่น้องกับผู้มีความเชื่ออื่น กล้าแสดงจิตเมตตา
แห่งรักและรับใช้เพื่อนพี่น้อง ทั้งด้วยกิจการ ค�าพูด
และค�าภาวนา

ในโอกาสงานชมุนุมเยาวชนน้ี ทางแผนกเยาวชนฯ  
ได้ขอความร่วมมือจากชมรมนักธุรกิจคาทอลิก เพื่อ
จัดหาทุนสนับสนุน และทางชมรมนักธุรกิจคาทอลิก
รุ่นเยาว์ (C-YES) จึงเห็นสมควรให้มีการจัดกอล์ฟ
การกุศล Swing for Youth ชิงถ้วยรางวัลจาก
พระสมณทูต, พระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู และ 

พระคาร์ดินัลเกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช ณ Legacy 
Golf Club คลองสามวาตะวันตก กรุงเทพฯ ใน
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 2015 โดยแบ่งออกเป็น  
3 อันดับดังนี้ค่ะ

ทมีกติตมิศักด์ิ ราคา 30,000 บาท มผู้ีเล่น 4 ท่าน  
และตราสัญลักษณ์ Logo ของบริษัทท่านจะติดอยู่
ที่ป้ายจัดงาน และหนังสือคู ่มืองานชุมนุมเยาวชน  
สู่สายตาเยาวชนทั้งในและต่างประเทศกว่า 1,000 คน

ทมีธรรมดา ราคา 20,000 บาท มผู้ีเล่น 4 ท่าน
ผู้สนับสนุน Sponsor ราคา 15,000 บาท ไม่ได้ 

เล่นกอล์ฟ และตราสัญลักษณ์ Logo ของบริษัท
ท่านจะตดิอยูท่ีป้่ายจัดงาน และหนังสอืคูมื่องานชมุนุม
เยาวชน สู่สายตาเยาวชนทั้งในและต่างประเทศกว่า 
1,000 คน

*For Sponsor: กรุณาส่งไฟล์โลโก้ก่อน วัน
ที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ.2015

รายละเอียดการโอนเงิน (กรุณาแฟกซ์ใบน�า
ฝากที่ 0-2234-1730)

ธนาคาร กรุงเทพ สาขา โอเรียนเต็ล ชื่อบัญชี 
“กองทุนกอล์ฟการกุศลเพื่อค่ายผู้น�าเยาวชน” เลขที่
บัญชี 226-0-299199

ติดต่อสอบถาม 
ส�านักงาน ชมรมนักธรุกจิคาทอลกิ : 57 ถนนเจริญกรุง 
ซอย 40 บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2630-7711, 08-4549-3085 แฟ็กซ์ 0-2234-
1730 อีเมล์ cbegadmin@gmail.com 
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เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋อง 

(A.)

(B.)

 “ชาวอสิราเอลเดนิทางออกจากอยีปิต์” ...เวลากลางวนั พระยาห์เวห์เสดจ็น�าหน้าเขาเหมอืนเสาเมฆเพือ่ชี้
ทาง และเวลากลางคืนก็เสด็จน�าหน้าเขาเหมือนเสาเพลิงเพื่อส่องสว่าง ดังนี้ เขาจึงเดินทางได้ทั้งกลางวันและกลาง
คืน.. .(อพยพ 13:21)

 ส�าหรับเกมฯ ครั้งนี้อยากให้น้องๆ ช่วยกันค้นหาจุดต่างที่มีอยู่ใน 2 ภาพนี้ รวม 10 แห่ง ใครค้นพบ
ครบแล้ว รีบส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
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เงินหนึ่งตะลันต์
ก๊อป 

ผมเชื่อว่าในชีวิตประจ�าวันของผู้อ่านทุกท่าน
คงมีโอกาสได้เดินผ่านหรือแวะเข้าร้านขายหนังสือที่มี
อยู่ทั่วไปตามห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัยหรือตาม
ละแวกบ้านของตนเอง ผมเป็นคนหน่ึงเมื่อคิดอะไร 
ไม่ออกก็จะเดินเข้าไปในร้านขายหนังสือเป็นอันดับ 
แรก เราเคยสงัเกตไหมครับว่าประเภทของหนังสอืทีถู่ก 
ผลติออกมาวางโชว์ตามชัน้หนังสอืใหม่หรือชัน้หนังสอื
ขายดีน้ันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยหรือพูดได้ว่า  
“เทรนด์การอ่านหนังสือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา”

ในงานเสวนา “ส่องเทรนด์โลกหนังสือ 2015” 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม ต้นปีที่ผ่านมา ณ อุทยานการ
เรียนรู้ ศูนย์การค้าเซน็ทรัลเวลิด์ คณุวนัชยั ตนัตวิทิยา-
พิทักษ์ รองผู้อ�านวยการฝ่ายข่าวไทยพีบีเอสและเป็น 
นักเขยีนรางวัลศรีบรูพากล่าวไว้ว่า “เดีย๋วน้ีคนไทยอยาก 
รวยเร็ว ไม่อยากเป็นลกูจ้าง หุน้มาก่อนเลย ร้านซเีอด็ 
หนังสือ 20 อันดับขายดี 5 เล่มก็คือหุ้น มันก็ชัดเจน
และสะท้อนกลุ ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ที่จบมาแล้ว
อยากรวย” ผมเก็บค�าพดูของคณุวนัชยัมาน่ังคิดต่อว่า  
หนุ่มสาวที่เพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆ หรือก�าลังอยู่ในช่วง
เริ่มต้นของวัยท�างาน พวกเขาส่วนใหญ่ก�าลังแสวงหา
ความร�่ารวยจริงหรือ?

ในบรรดาหนังสอืทีเ่กีย่วกบัการเงินแทบทกุเล่ม
จะมีเน้ือหาที่ส�าคัญเร่ืองหน่ึงที่ถูกหยิบยกมาพูดเสมอ
คอื “การวางแผนการเงิน” พดูง่ายๆ ว่าถ้าอยากรวยต้อง
รู้จักวางแผนทางด้านการเงิน โดยส่วนตวัแล้วผมถือว่า 
การวางแผนการเงินถือเป็นเร่ืองส�าคัญมากเร่ืองหน่ึง
ของชวิีตเลยทเีดียวผมเองเคยทดลองวางแผนการเงิน 
ของชีวิตตัวเองดูโดยก�าหนดโจทย์เล่นๆ ว่าถ้าผมต้อง
ตายตอนอายุ 80 ปี ผมจะต้องใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ 
ผมต้องเร่ิมออมหรือลงทุนด้วยวิธีทางใด และผมจะ
ด�าเนินชวีติในช่วงวยัเกษยีณอย่างไร เมือ่สิง่ต่างๆ ทีผ่ม
คดิได้กลายมาเป็นแผนอยู่บนแผ่นกระดาษแล้ว วนัน้ัน 
ผมจ�าได้ว่าผมรู้สกึถงึ “ความปลอดภัยในชวีติอนาคต” 

แต่ในขณะเดยีวกนั ผมกนึ็กถงึอปุมาเร่ืองหน่ึง
ที่พระเยซูเจ้าตรัสสอนประชาชนว่า“เศรษฐีคนหน่ึง

มีที่ดินที่เกิดผลดีอย่างมาก เขาจึงคิดว่า ‘ฉันจะท�า
อย่างไรดี ฉันไม่มีที่พอจะเก็บพืชผลของฉัน’ เขาคิด
อีกว่า ฉันจะท�าอย่างนี้ จะรื้อยุ้งฉางเก่าแล้วสร้างใหม่
ให้ใหญ่โตกว่าเดมิ จะได้เกบ็ข้าวและสมบตัทิัง้หมดไว้  
แล้วฉันจะพูดกับตนเองว่า ‘ดีแล้ว เจ้ามีทรัพย์สมบัติ
มากมายเก็บไว้ใช้ได้หลายปี จงพักผ่อน กินดื่มและ
สนุกสนานเถดิ’ แต่พระเจ้าตรัสกบัเขาว่า ‘คนโง่เอ๋ย คนื
นี้ เขาจะเรียกเอาชีวิตเจ้าไป แล้วสิ่งที่เจ้าได้เตรียมไว้ 
จะเป็นของใครเล่า” (ลูกา 12:16-20) “จงแสวงหา
พระอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของ
พระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มทุกสิ่งเหล่าน้ี
ให้” (มัทธิว 6:33)

พระวรสารประโยคน้ีเป็นประโยคที่ท้าทาย 
การด�าเนนิชวีติส�าหรบัคนยคุน้ีมากทเีดียว ยคุทีข้่าวยาก 
หมากแพง ยุคที่อัตราเงินเฟ้อสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย 
เงินฝากในธนาคารยุคที่บัณฑิตจบใหม่ออกมาท�างาน
มีรายจ่ายเกือบจะเท่ากับรายรับ จึงไม่แปลกใจเลย
ว่าท�าไมหนุ่มสาวที่เพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆ หรือก�าลัง 
อยู่ในช่วงเร่ิมต้นของวัยท�างาน พวกเขาส่วนใหญ ่
ก�าลังแสวงหาเสถียรภาพทางการเงินเป็นอันดับแรก 
“แต่ถ้าเราเลือกด�าเนินชีวิตตามค�าสอนของพระเยซูล่ะ 
ชีวิตเราจะเป็นอย่างไร?”

เมื่อต้นปีที่แล้วผมได้เดินทางไปนครลอสแอน
เจลสิ สหรัฐอเมริกา เพือ่สอบวชิา Comprehensive 
Exam ซึ่งเป็นการสอบคร้ังสุดท้ายในหลักสูตร
ปริญญาโททีผ่มก�าลงัศึกษาอยู ่วชิาน้ีบงัคบัสอบ 2 คร้ัง 
ในช่วงเวลาทีห่่างกนัประมาณ 3 เดอืน ซึง่อาจจะเดนิทาง 
ไป-กลับระหว่างสอบแต่ละคร้ังก็ได้ แต่ด้วยงบ
ประมาณที่มีอันจ�ากัดท�าให้ผมไม่สามารถจ่ายค่าตั๋ว
เคร่ืองบินได้มากกว่าหน่ึงคร้ัง ประกอบกับผมต้อง
ใช้เวลาในการเตรียมตัวส�าหรับการสอบคร้ังส�าคัญน้ี 
พอสมควร ผมจึงตดัสนิใจอยูท่ีน่ั่นเป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 
ประมาณ 5 เดอืน แต่เงินทีผ่มมตีดิตวัไปในการเดนิทาง 
คร้ังน้ันมีเพียงพอส�าหรับค่าสอบและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการด�ารงชีวิตอยู่เพียงแค่ 1 เดือนเท่านั้น

IN GOD WE TRUST
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ใช่ครับ ถ้าผมยังไม่สามารถหาเงินในส่วนที่
เหลือได้ภายในหน่ึงเดือนแรก ผมก็จะต้องเปลี่ยน
ตั๋วเคร่ืองบินเดินทางกลับบ้านในเดือนต่อไปทันที 
ทางออกที่ผมคิดไว้ก่อนที่ผมจะเดินทางคร้ังน้ันคือ 
ผมจะต้องหางานท�า ต้องหางานที่มีรายได้เพียงพอ
ส�าหรับค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในชีวิตประจ�าวัน ผมได้ปรึกษาและขอความ 
ช่วยเหลือจากพี่รวี อดีตหัวหน้าที่ผมเคยท�างานด้วย 
พี่รวีแนะน�าและรับปากว่าจะติดต่อเจ้านายเขาที่เมือง
แอลเอให้ ลองดูว่าเขาจะช่วยเหลืออะไรผมได้บ้าง 
โดยสิง่ทีพ่ีร่วีให้ผมมามีเพยีงชือ่และเบอร์โทรศัพท์ของ 
เจ้านายเขา ผมยอมรับว่า ณ เวลาน้ันผมเป็นกงัวลมาก
เพราะไม่กีวั่นก่อนทีผ่มจะเดินทางน้ันผมยงัไม่รู้เลยว่า
จะไปพักที่ไหน แต่แล้วการเดินทางอันน่าตื่นเต้นของ
ผมก็ได้เริ่มต้นขึ้น...

อาทิตย์แรกของผมผ่านไปด้วยดี เพราะได้
รับความช่วยเหลือจากเพื่อนอเมริกันของผมคนหน่ึง 
ทีช่ือ่ Phyo ผมขออนุญาตอาศยัทีบ้่าน Phyo ในช่วง
ทีผ่มยงัหางานและทีพ่กัไม่ได้อพาร์ทเม้นท์ของ Phyo 
ไม่ใหญ่มาก เขาอาศัยกับพ่อเพียงสองคนเท่านั้น แต่ 
Phyo ก็ยังเสียสละยกห้องนอนของเขาให้ผมและ 
ตัวเขาเองไปนอนรวมกับพ่อของเขา หลังจากที่ติดต่อ
กับเจ้านายพี่รวีได้แล้ว ผมก็เดินทางไปพบและพูดคุย
ถึงความต้องการต่างๆที่จะให้เขาช่วยเหลือ ผมรู้อยู่
เสมอว่าการรับนักศึกษาเข้าท�างานในอเมริกาน้ันไม่ใช่
เร่ืองง่ายเลยทั้งด้วยข้อกฏหมายต่างๆ ซึ่งบางแห่ง 
ยังถือว่าเป็นภาระแก่นายจ้างด้วยที่จะต้องมาสอน 
งานใหม่ และเมื่อท�างานไปได้ระยะหนึ่งแล้วนักศึกษา
ส่วนใหญ่ก็จะลาออกไปเพราะส�าเร็จการศึกษา 

ผมยงัจ�าค�าถามทีค่ณุอเนกเจ้านายพีร่วถีามผม
หลังจากที่รับเข้าท�างานกับเขาได้ว่า “วันน้ีเดินทางมา
ที่น่ียังไง เอากระเป๋ามาด้วยหรือเปล่าระหว่างท�างาน 
ที่น่ีก็ไปพักที่บ้านอาหน่อยก็แล้วกันจะได้ประหยัดค่า 
ที่พัก” ผู้อ่านเชื่อไหมครับว่าจากความช่วยเหลือ 
ของคุณอเนกน้ัน ท�าให้ผมประหยัดค่าใช้จ่ายไปได ้
เป็นเงินหลักแสนบาททีเดียวและความรู้ทักษะการ
ท�างาน การบริหารงานในองค์กรของเขา อีกทั้ง
มิตรภาพจากเพื่อนร่วมงานยังเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก
ส�าหรับผม

ยังมีอีกหลายเร่ืองที่ผมอยากจะแบ่งปันไม่ว่า
จะเป็นอาหน่อยเจ้าของบ้านที่เลี้ยงดูผมเหมือนลูก 
ตวัเอง ท�าเลทีต่ัง้บ้านอาหน่อยกอ็ยูใ่กล้วดัเซนต์ดอมกิ 
ซึ่งใช้เวลาเดินเพียงแค่ 10 นาทีก็ท�าให้ผมได้เข้าวัด 
ทุกวัน ได้เห็นแบบอย่างที่น่าประทับใจจากพระสงฆ์
คณะดอมินิกัน ซึ่งผมยังจ�าได้ดีว่าวันแรกที่ผมเข้าไป
ทกัทายพดูคยุกบัคณุพ่อ ก่อนจากกนัคณุพ่อได้พูดกับ
ผมว่า “ขออนุญาตให้พ่ออวยพรเธอได้ไหม?” ผมยัง
ได้รู้จัก Bob นักขบัร้องอาวโุสวยั 72 ปีแห่งอาสนวหิาร 
Our Lady of the Angles ที่ทุกเช้าวันอาทิตย์ 
เวลา 8 โมง Bob จะปรากฏตวัมาพร้อมกับรถ BMW 
ปี 95 คู่ใจของเขาเพื่อมารับผมไปร่วมขับร้องเพลง 
ในมิสซาด้วยกันผมยังได้เพื่อนร่วมชั้นเรียน Chris 
มาช่วยตวิก่อนทีผ่มจะสอบเพราะบ้านเราอยูไ่ม่ไกลกนั
เท่าไร นอกจากน้ียังมีเร่ืองประทับใจอีกหลายเร่ืองที่ 
ถูกบันทึกไว้ในไดอารี่ส่วนตัวของผม

ผมไม่รู้ว่าสิง่ทีเ่กดิขึน้เหล่าน้ีเรียกว่าความบงัเอญิ
หรือเปล่า ผมรู้แต่เพียงว่าทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือ 
ผมในช่วงเวลานั้น เขาเหล่านั้น “มาทันเวลา” บางคน 
อยู่ตรงน้ันพอดีในเวลาที่ผมร้องขอความช่วยเหลือ  
บางคนได้ยื่นมือเข้ามาเองเหมือนกับรู้ว่าผมก�าลังขาด
อะไร ราวกบัว่ามใีครสกัคนคอยสัง่การเร่ืองน้ีอยูแ่น่นอน 
พระเจ้าไม่ได้สอนให้เราเอาแต่แบมือร้องขอความ 
ช่วยเหลอื แต่พระเจ้าสอนให้เรารู้ว่าอะไรคอืสิง่ทีส่�าคัญ
และควรท�าเป็นอันดับแรกในชีวิต และเมื่อชีวิตเดิน
มาถึงจุดวิกฤตและต้องการความช่วยเหลือเราควร
จะหันหน้าไปพ่ึงใครหากผมคิดแต่เพียงว่าผมจะต้อง
ท�างานเก็บเงินให้ได้ตามจ�านวนค่าเรียนและค่าใช้จ่าย
ทัง้หมดก่อน ผมคงไม่มโีอกาสได้เรียนหรือเรียนไม่จบ  
ทัง้หมดน้ีเป็นเพราะพระเจ้าสอนให้เราวางใจในพระญาณ 
สอดส่องของพระองค์และมีเพียงสิ่งเดียวที่พระองค์
ต้องการจากเราคือ “ความเชื่อ”

ผมเชือ่ว่าพวกเราทกุคนมีประสบการณ์ความเชือ่ 
ที่แตกต่างกัน แต่ส�าหรับผมแล้วการเดินทางคร้ังน้ี
เป็นเหมือนหลักฐานที่ยืนยันได้ว่า “พระองค์ไม่เคย
ลืมคนที่ซื่อสัตย์พระองค์” …ในบรรดาธนบัตรที่ผมเคย
ใช้ ธนบตัรของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นธนบตัรทีผ่ม
ชอบมากที่สุดเพราะบนธนบัตรเขียนไว้ว่า “IN GOD 
WE TRUST” 
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จดหมายจากผู้อ่าน
นายปณ.สาธ ุ

 ส�าหรับการเสวนาน้ัน สหพนัธ์อธกิารเจ้าคณะ
นักบวชในประเทศไทย ได้เชญิพระอคัรสงัฆราช ผู้แทน 
นักบวชชาย-หญงิ ผู้แทนฆราวาสชาย-หญงิ เป็นวทิยากร  
โดยมีคุณพ่อท่านหนึ่งเป็นผู้ด�าเนินรายการ

 หัวข้อที่คุณพ่อผู้ด�าเนินรายการถามวิทยากร
แต่ละท่าน ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่น ่าสนใจ  
ยกตัวอย่างเช่น

1. ความท้าทายในเร่ืองศีลบน 3 ประการ
ในชีวิตนักบวชกับค่านิยมทางโลกใน 
ยุคปัจจุบัน

2. การคงไว้ซึ่งสถานภาพของสถาบันนักบวช
กบัการแสวงหางานใหม่ๆ ในการประกาศ
ข่าวดีของพระเจ้า

3. ความท้าทายในเรื่องปัจเจกบุคคลกับชีวิต
หมู่คณะ

4. การมส่ีวนร่วมของฆราวาสในการแพร่ธรรม 
ของคณะนักบวช

5. การใช้อ�านาจของสถาบัน / องค์กร / 
อธิการในทางที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม

6. งานอภิบาลของคณะนักบวชในความ 
หลากหลายของวัฒนธรรม

7. ภาพรวมของนักบวชในสงัคมไทยจากอดีต
ถึงปัจจุบัน

ลูกเองได้รับเชิญไปเป็นหน่ึงในวิทยากร ใน
ฐานะผู้แทนฆราวาสหญิงและนอกจากจะถูกถาม 
ในประเด็นของการมีส่วนร่วมของฆราวาสในการ 
แพร่ธรรมแล้ว ยังถูกถามว่า ในฐานะของฆราวาส  
มองพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิงอย่างไร 

ก่อนอื่นใด ลูกได้บอกกับผู้ฟังว่า ลูกเป็น
ลูกของพระองค์เพียง 17 ปีเศษ ดังนั้น สิ่งที่ลูกจะ 
แบ่งปันจะเป็นความรู้สกึส่วนตวัทีอ่าจจะถกูหรือไม่ถกู
ตามหลักวิชาการของพระศาสนจักรและหากมีอะไร
ที่ลูกพูดแล้วไม่ถูกไม่ควร ก็ขออภัยและขอค�าชี้แนะ
ด้วย หลังจากน้ัน ลูกได้ตอบค�าถามดังกล่าวไปว่า  
“ดิฉันมองว่า ท่านเหล่าน้ีคือ ผู้ศักดิ์สิทธิ์ แต่จะ

My Little Prayers:  
บทสวดของฉัน : ความหมาย 

ของ “ความศักดิ์สิทธิ์”
 ข้าแต่พระเป็นเจ้า ในวนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2014 

ที่ผ่านมา คณะนักบวชที่ปฏิบัติงานในอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ได้จัดงานวนันักบวชสากลประจ�าปี มกีารเสวนา 
ในหัวข้อ “แนวทางฟื้นฟูชีวิตนักบวชในปีนักบวชสากล 
ค.ศ. 2015” ส�าหรับสมาชิกนักบวชในการตระเตรียม
จิตใจก้าวสู ่ปีนักบวชและฟื ้นฟูชีวิตที่อุทิศถวายแด่
พระเจ้าให้ศักด์ิสทิธิย์ิง่ขึน้ ตามทีส่มเดจ็พระสนัตะปาปา 
ฟรังซิสได้ทรงประกาศไว้
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ศักดิ์สิทธิ์แค่ไหน อยู่ที่การปฏิบัติตนของแต่ละท่าน” 
ลูกไม่ทราบว่า ประโยคที่พูดไปนั้นสมควรจะพูดไหม  
แต่ลูกพูดจากใจและหวังว่าคงไม่มีท่านใดที่จะถือสา 
ลูกพูดต่อว่าความศักดิ์สิทธิ์น้ันเกิดขึ้นได้จากการ
ปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอในหัวข้อต่อไปนี้

1. ความศรัทธา พระสงฆ์ นักบวชชาย-
หญิง ควรอย่างยิ่งที่จะเป็นแบบฉบับแก่ฆราวาสใน
เรื่องความเชื่อ ความศรัทธา เพราะความศรัทธาของ
ท่านในฐานะผู้อภิบาลทีป่รากฏชดัเจนจะเป็นพลงัทีจ่ะ 
น�าพาฝูงแกะของท่านให้มีความเชื่อ ความศรัทธา 
ไปด้วย

2. ความสตัย์ซือ่ เป็นสิง่ส�าคัญมากทีพ่ระสงฆ์ 
นักบวชชาย-หญิงต้องมีความสัตย์ซื่อต่อพระเป็นเจ้า 
ต่อค�าปฏิญาณตนและต่อตัวเอง ความสัตย์ซื่อน้ีจะ
ก่อใหเ้กดิวนิยัในการด�ารงตนเปน็ไปอย่างผู้ศกัดิส์ิทธิ์

3. ความสุภาพถ่อมตน ประโยคนี้ชัดเจนใน
ความหมายโดยไม่ต้องอธิบายมากมาย

หลังจากน้ัน ผู้แทนฆราวาสชายได้เสริมว่า 
ฆราวาสเองก็เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้ ซึ่งก็อยู่กับการด�ารง
ชีวิตของแต่ละคนอีกเช่นกัน

เช้าวันที่ 9 พฤษภาคม 2014 ลูกได้ไป
ร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “สองบิดา พระสันตะปาปา 
ผู้ศักดิส์ทิธิ”์ โดยวทิยากรกติตมิศกัดิ ์3 ท่าน ประกอบ
ด้วยพระคาร์ดินัล 2 องค์ และพระสังฆราช 1 องค์ 
ลูกดีใจมากที่มีโอกาสได้ฟังเร่ืองราวความศักดิ์สิทธิ์
ของพระสนัตะปาปาร่วมสมัย 2 องค์ ซึง่บดัน้ีได้รับการ
สถาปนาอย่างเป็นทางการให้เป็นนักบญุแล้ว หลงัจาก 
ได้ฟังวิทยากรทั้ง 3 ท่านเสร็จ ลูกได้ร�าพึงกับ 
ตัวเองอย่างเงียบๆ ในคืนน้ันว่า “ความศักด์ิสิทธิ์” 
น้ัน ไม่ใช่สิง่ทีจ่ะแสวงหาได้หรือเป็นสิง่มากบัต�าแหน่ง 
แต่ “ความศักดิ์สิทธิ์” นั้น เกิดขึ้นเองแก่ผู้ที่ประพฤติ

ปฏิบัติตนบนพื้นฐานแห่งความรัก ความเรียบง่าย  
การรับใช้ การเสยีสละ ความสภุาพถ่อนตน การให้อภยั  
และแน่นอน ต้องมีความเช่ือ ความศรัทธาอย่าง 
แรงกล้า ลูกพิจารณาลึกซึ้งกว่านั้น องค์ประกอบของ
ความศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายทัง้ปวงน้ี ล้วนแล้วแต่เป็นสิง่ที่ 
พระเยซูเจ้าได้ทรงปฏิบัติพระองค์ให้บรรดาศิษย์ 
ทั้งหลายได้เห็นและปฏิบัติตาม ดังนั้นจึงไม่น่าจะเป็น 
การผิดหากลูกจะพูดว่า “ผู้ที่จะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นคือ 
ผู้ที่ด�ารงชีวิตตามพระเยซูเจ้านั่นเอง”

ยากไหม? ไม่ใช่เป็นเร่ืองง่ายแน่นอน แต่
ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปฏิบัติไม่ได้เสียเลย เพราะเราก็ได้
เห็นตัวอย่างของ “ผู้ศักดิ์สิทธิ์” มามากมายในพระ
ศาสนจักรของเราแล้ว สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ เราต้อง
มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะประพฤติปฏิบัติตน
ตามพระเยซูเจ้า พระผู้ไถ่ของเรา ไม่ว่าเราจะอยู่ใน
ฐานะใดหรือต�าแหน่งใด แต่ที่ส�าคัญที่สุด ในการที่
จะด�ารงตนให้เจริญรอยตามแบบอย่างของพระผู้ไถ่ 
ของเราได้น้ัน ก่อนอื่นใด เราต้องไม่ลืมที่จะสวด 
ขอพรจากพระองค์เสียก่อน

“ข้าแต่พระเป็นเจ้า ขอพระองค์ได้ทรงโปรด
ประทานพระพรให้แก่ลูกของพระองค์ทั้งหลาย ให้
ประพฤตปิฏบิตัตินตามแบบอย่างของพระองค์ เพือ่ว่า 
ความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จะได้ประจักษ์แก่มวล
มนุษยชาติอันจะก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ และ
ความสุขเพิ่มขึ้นบนโลกนี้เทอญ”

“ผู้ใดถ่อมตนลง จะได้รับการยกย่องให้สงูขึน้”  
(มัทธิว 23:12) 

 อาแมน

ลูกของพระองค์คนหนึ่ง 
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เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

ขอแม่พระนิจจานุเคราะห์ 
ปกป้องคุ้มครอง

  โอ้แม่พระนิจจานุเคราะห์ 
โลกช่างเปราะบางแท้ขอแม่เฝ้า 
คอยโอบอุ้มคุ้มภัยให้บรรเทา 
เปลี่ยนจากเศร้าเป็นสุขทุกดวงใจ
  พาสังคมร่มรื่นคืนสันติ 
ความชั่วมิครอบง�าส�าเร็จได้ 
ทุกครอบครัวเคียงข้างมิห่างไกล 
แต่อยู่ใกล้กูลเกื้อช่วยเหลือกัน
  ทุกค�าสอนศาสนาพาแจ้งชัด 
ปฏิบัติความดีที่มุ่งมั่น 
คุณธรรมค�้าชูคู่ชีวัน 
สังคมพลันสว่างทางระหว่างเดิน
  โอ้แม่พระนิจจานุเคราะห์ 
เสียงไพเราะจากแม่มิห่างเหิน 
ยังวิงวอนพรให้ไม่หมางเมิน 
ลูกจึงหมั่นสรรเสริญเสมอมา.

 ภัศม์
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