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เพื่อบุคคลที่ท�างานอาสาสมัครได้กระท�าหน้าที่ของตนด้วยน�้าใจกว้าง  

ในการรับใช้ทุกคนที่อยู่ในความขัดสน 

เพื่อให้เราออกจากตัวเอง และกระท�าตนใกล้ชิด 

กับผู้ที่อยู่ชายขอบของสังคมและมนุษยสัมพันธ์ 

“คริสตชนคือคนที่คิดตามแผนการของพระเจ้าและท�าตามเสียงของพระจิตเจ้า  
ดังนั้น ขอให้เราฟังเสียงของพระเจ้าเข้าไว้  

เพราะพระองค์จะน�าเราเดินบนหนทางความรัก เมตตา และให้อภัย”
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นักบุญมัทธิวนิพนธ์พระวรสารเป็นพิเศษ
ส�าหรับชาวยิวจะได้อ่านและเชื่อว่าพระเยซูเจ้า
ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ที่พวกเขารอคอย ดังน้ัน
อัศจรรย์อะไรที่ประกาศกในสมัยพันธสัญญา
เดิมได้กระท�าในชาติยิว นักบุญมัทธิวพยายาม
แสดงออกในพระวรสารให้ชาวยิวเห็นว่า พระ
เยซูเจ้าทรงกระท�าอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าบรรดา
ประกาศกในอดีตเหล่านั้น

โมเสส ผู้ที่ชาวยิวถือว่าคือสุดยอดของ
บรรดาประกาศกทั้งปวง ได้เคยท�าอัศจรรย ์
ขออาหารจากพระผู้เป็นเจ้าในทะเลทรายให้ชาว
อิสราเอล โดยมีมานนาตกจากฟ้าให้มาเป็น
อาหารแก่ชาวอิสราเอลได้กินฉันใด พระเยซูเจ้า
ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ยิ่งใหญ่กว่าโมเสส เพราะ
พระองค์ทรงทวขีนมปังเลีย้งคนจ�านวนมากอย่าง
น่าอัศจรรย์ นักบุญมัทธิวมองอัศจรรย์การทวี
ขนมปังในพระชนมชีพของพระเยซูเจ้ามิใช่แค่
การท�าอศัจรรย์ธรรมดา มนัเกดิขึน้จริงๆ แต่กย็งั 
สะท้อนความจริงว่า พระเยซเูจ้าคอืพระเมสสยิาห์  
และยิ่งใหญ่กว่าโมเสส เพราะพระองค์ทรงทวี
ขนมปังด้วยพระหัตถ์และพระวาจาของพระองค์
เอง มิใช่ตกมาจากฟ้าแบบที่โมเสสและชาว
อิสราเอลได้รับ

การทวีขนมปังในพระวรสารของนักบุญ
มัทธิวมี 2 ครั้งด้วยกัน

ครั้งแรก ในบทที่ 14 ข้อ 13 - 21 ครั้งนี้ 
ชาวยิวต่างเดินเท้าไปดักรอพระเยซูเจ้าที่อีก 
ฟากหน่ึงของทะเลสาบ เมื่อเห็นพระองค์และ
บรรดาศิษย์ลงเรือออกไปพักผ่อนกันตามล�าพัง 
คร้ังแรกน้ีมีผู้ชายถึงห้าพันคนโดยไม่นับผู้หญิง
และเด็ก เขาเก็บเศษขนมปังที่เหลือจากที่กินอิ่ม

กันแล้วได้อีกสิบสองกระบุง จากการทวีขนมปัง 
5 ก้อน และปลา 2 ตัว

คร้ังที่สอง ไม่ห่างกันมากนักอยู่ในบท 
ถดัมา คอืบทที ่15 ข้อ 32 - 39 คร้ังน้ีประชาชน
ติดตามฟังค�าเทศน์ของพระเยซูเจ้ามาเป็นเวลา  
3 วันแล้ว และพระองค์ไม่ประสงค์ให้พวกเขา
เดินทางกลับบ้านในสภาพอิดโรยเช่นน้ัน และ 
ในคร้ังที่สองน้ีมีขนมปัง 7 ก้อนกับปลาเล็กๆ  
อกี 2 - 3 ตวั แล้วทกุคนกไ็ด้กนิจนอิม่นับผู้ชาย
ได้สี่พันคน ไม่นับผู้หญิงและเด็ก

ทัง้ 2 ตอนน้ี ยงัน�ามาอ้างองิเร่ืองเชือ้แป้งของ
ฟาริสีในบทที่ 16 ถัดมาอีกด้วย เมื่อพระเยซูเจ้า 
ทรงเตือนอัครสาวกว่า ในหมู่พวกเขาอย่าไปรับ
ทัศนคติไม่ดีของพวกฟาริสีในสังคม เดี๋ยวจะ
ขยายออกไปในสังคมวงกว้าง คล้ายเชื้อแป้ง
ที่ท�าให้ฟูขึ้น แต่พวกสาวกคิดว่าพระเยซูเจ้า 
หมายถึงขนมปังที่จะน�ามารับประทานจนพระ 
เยซเูจ้าทรงต้องอธบิายเท้าความถงึการทวขีนมปัง
ทั้งสองครั้ง (มธ 16:5-12) แล้วท�าไมพวกเขายัง
ห่วงเรื่องข้าวของ วัตถุ ปากท้อง เขากลัวจะไม่มี
กินกันเพียงแค่นั้น

...ข้าแต่พระเยซูเจ้า ลูกได้รับอัศจรรย์
และการช่วยเหลือจากพระองค์มากมาย แต่ลูก
ก็ยังติดใจอยู่แต่เฉพาะข้าวของที่ได้รับในความ 
ช่วยเหลอื ไม่เคยมองเลยไปถงึจุดหมายปลายทาง 
ของอัศจรรย์เหล่านั้นเลย ...ลูกมีข้าวปลาอาหาร
กินกันทุกวัน แต่ลูกก็ไม่เคยสนใจว่า ที่รอดตาย 
ผ่านมาได้ทุกม้ือน้ันต้องท�าให้ใจลูกคิดสูงขึ้น 
ใฝ่ฝันความดีงามของพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นๆ  
ทุกวันด้วย 

ทรงทวีขนมปังเลี้ยงดูเรา
(มธ 14:13-21 ; 15:32-39 และ 16:5-12)
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อันเนื่องมาจากปก Cover Story

ปกหน้า

สังฆมณฑลนครราชสีมา พื้นที่ที่กว้างใหญ่แม้จะกิน

แค่ 3 จังหวดั คอืบรุรีมัย์ ชยัภมู ิและนครราชสีมา มีประชากร

คาทอลิกประมาณ 6,000 คน แต่เรื่องราวที่นี่หาธรรมดาไม่  

อุดมศานต์พร้อมพาทุกท่านไปพบกับพระสังฆราชยอแซฟ  

ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ กับภารกิจหัวใจร้อนรนของท่าน เพื่อ 

พระสริิมงคลของพระเจ้า น�าประชาสตับรุษุ ให้ก้าวไปข้างหน้า

ปกหน้าใน 

อดุมศานต์ขอเสนอภาพสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ

เสด็จเยอืนประเทศในทวีปลาตนิอเมรกิา คือ ประเทศโบลเิวีย - 

เอกวาดอร์ และปารากวัย ระหว่างวันที่ 5-13 กรกฎาคม  

ค.ศ. 2015 ภาพต่างๆ ท่ีกระจายออกไปทางส่ือสารมวลชน

น�าความปลาบปลื้มใจมาสู่คริสตชนและคนทั่วทั้งโลก สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศที่ถือว่ายากจน

ท่ีสุดในทวีปอเมริกาใต้และได้เข้าไปในหมู่บ้านที่ยากจนที่สุด

เพ่ือทักทายพวกเขาแต่ละบ้าน เม่ือปีที่แล้วพระองค์ทรง 

เสด็จเยือนทวีปยุโรปโดยทรงเลือกไปยังประเทศแอลเบเนีย 

ซึ่ ง เป ็นประ เทศชายขอบของทวีปยุ โรปเช ่น เดียวกัน  

พระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทยขอร่วมใจกับพระองค์

ท่านในการเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้าในเรื่องความ 

เรียบง่าย ยากจน ที่พระองค์ทรงปฏิบัติอย่างเด่นชัดใน 

สมณสมัยของพระองค์
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ทักทาย
editor’s note 
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โคราช ไม่มากมาย ให้แค่มี

ขากลับผมมีพงศ์เทพ นั่งมาในรถด้วย นอกจากเขาร้องเพลงไพเราะ ๆ ความหมายดี ๆ ให้
ผมฟังแล้ว เขายงัเป็นนักเล่าเร่ืองด้วย เร่ืองของเขามีตัง้แต่ระดับวถิชีวีติชาวบ้าน เร่ืองตลกสนุกสนาน 
ชีวิตของเขาที่อายุมากขึ้น หรือแม้แต่ค�าคมสอนใจ ผมชอบตอนที่พงศ์เทพพูดว่า “ชีวิตเล็ก ๆ ของ
พวกเราจะไปเป็นปากกา ดินสอ ขีดเขียนชีวิตให้ใครเขาได้ อย่างมากเราก็เป็นได้แค่ยางลบ ที่ลบ
ความทุกข์ออกไปจากชีวิตของใครบางคน แค่นั้นคงพอแล้ว ไม่มากมาย ให้แค่มี”

ดีวีดีหน้าปกสีเหลือง มีรูปศิลปินเขียนหน้าปกว่า “พงศ์เทพ กระโดนช�านาญ ไม่มากมาย 
ให้แค่มี” คอนเสิร์ตเม่ือหลายปีก่อน อาจจะด้วยความซนและเวลาที่พอว่างในวันพักผ่อนร่วมกัน 
ของพระสงฆ์ในเขต 1 อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ในห้องพกัมเีคร่ืองเล่นดีวดี ีผมเลยไปไล่ค้นตระกร้า 
ด้านหลงั แหล่งรวมหนังสอื ดวีดี ีเอกสารบางอย่างทีย่งัไม่ได้เอาลงจากรถ ปกตน้ิาหม ูหรือพงศ์เทพ  
กระโดนช�านาญ เป็นอีกศิลปินหนึ่งที่ผมชื่นชอบชื่นชม ค�ากวี และเรื่องราวอันพรั่งพรู ก่อนหน้า
นี้เป็นอย่างไร ปัจจุบันก็คงมั่นไม่แปรเปลี่ยน บทเพลงอาจจะถูกเขียนน้อยลง แต่เสียงเพลงยังคง 
สดใหม่เสมอทุกคร้ังที่ฟัง ผมน�ากลับมาฟังซ�้า เพราะเมื่อนึกถึงโคราช หรือจังหวัดนครราชสีมา  
ความทรงจ�าต้นๆ หลังจากชีวิตที่บ้านเณรกลางแล้ว ก็บทเพลงของพงศ์เทพ นี่แหละ

อดุมศานต์เดอืนสงิหาคม มาพร้อมกบัเร่ืองราวของสงัฆมณฑลทีห่ลายคนบอกว่าเลก็ นับจ�านวน 
จังหวัดได้ 3 นับจ�านวนประชากรคาทอลิกได้ 6,000 คน น้อยกว่าน้ีไม่ได้แล้ว แต่ท�าไมถึงม ี
บ้านเณรกลางที่น่ี จังหวัดบุรีรัมย์ก�าลังหน่ึงในสามของเขตปกครองของสังฆมณฑลนครราชสีมา  
ก�าลงับมูอย่างออกหน้าออกตา โคราชไม่ต้องพดูถงึไปไกลแล้ว กบัจ�านวนนับประชากรประเทศ มากโข 
อยู่ โรงเรียนของสังฆมณฑลทั้ง 12 โรง และโรงพยาบาลคาทอลิก มีทั้งหมด 2 โรงพยาบาล 
ทั้งประเทศ หนึ่งนั้นอยู่ในเขตนี้เช่นกัน ผมจึงให้ชื่อสกู๊ปหลักว่า “โคราช ทราบแล้วเปลี่ยน”

ทุกถ้อยความที่เราได้อ่าน อาจเปลี่ยนแปลงความคิดและความเข้าใจ อันนั้นเป็นความรู้ แต่
ทกุบรรทดัทีท่่านได้ไล่สายตาไปจากต้นคอลมัน์ยนัท้ายบรรทดัสดุ อนัน้ันเป็นการจรรโลงหวัใจ และ
สร้างฐานความเชื่อให้แน่นขึ้น เดือนน้ียังเป็นเดือนที่มีวันสื่อมวลชนสากลอีก ตลอดทั้งเดือนครับ 
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยจัดหนัก สิงหาคมเรายังมีสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกประจ�าปีที่
พทัยา พร้อมกบัเปิดตวัหนังสอืประวตัศิาสตร์ล่าสดุ 350 ปีการศึกษาคาทอลกิไทย ตลอดกาลนิรันดร์  
ในระดบัเอเชยี มีประชมุซกินิสเอเชยีทีศ่รีลงักา ในระดบัทัง้ประเทศวนัแม่ของเราทกุคน และสมโภช
แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณกันด้วย

ไม่มากมายให้แค่มี ไปกันเลยครับ หัวใจใหญ่แค่ไหน นั่นแหละคือสิ่งที่เรามี ให้แค่นั้นเลย

บรรณาธิการบริหาร
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ปฏิทิน
เดือนสิงหาคม
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วันที่ 2 สิงหาคม

วันที่ 25 สิงหาคม

วันที่ 9 สิงหาคม

วันที่ 22 สิงหาคม

วันที่ 15 สิงหาคม

วันที่ 23-26 สิงหาคม

วันที่ 3-7 สิงหาคม

วันที่ 10 สิงหาคม

ฉลองนักบุญลอเรนซ์ ศาสนนาม

พระสังฆราชเทียนชัย สมานจิต

วันที่ 12 สิงหาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ

รวมพลวิถีชุมชนวัด  

ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน

สมโภชแม่พระรับเกียรติ

ยกขึ้นสวรรค์ 

ปิด 200 ปีชาตกาล 

คุณพ่อบอสโก ที่วัด 

นักบุญยอห์น บอสโก 

สัมมนาประจ�าปีของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย  

ครั้งที่ 45 ที่โรงแรมเอเชีย พัทยา 

วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 49 

สังฆมณฑลราชบุรี เป็นเจ้าภาพ 

จัดที่รองอาสนวิหารนักบุญยอห์น 

บอสโก และโรงเรียนดรุณาราชบุรี 

ฉลองอารามกลาริส กาปูชิน 

สามพราน และฉลอง 25 ปี 

แห่งการปฏิญาณตนสมาชิกคณะ 

ฉลอง 175 ปีชุมชนแห่งความเชื่อ

วัดนักบุญเปโตร สามพราน

ฉลองนักบุญหลุยส์ ศาสนนามพระอัครสังฆราชจ�าเนียร 

สันติสุขนิรันดร์

วันเกิด พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์

กลุ่มคาทอลิกจากฮ่องกงในนาม Friend’s  

of Jesus Passover (FOJP) : มิตรสหายแห่ง

พระเยซูผู้ฟื้นคืนพระชนม์ จ�านวน 30 คน  

โดยการน�าของคุณพ่อหยาน ผู้ก่อตั้งโรงเรียน 

Online School of Evangelization  

และริเริ่มการจัด EV Concert จะมาเยือน

ประเทศไทย และจะจัดแสดงคอนเสิร์ตที่โรง

เรียนอัสสัมชัญ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม
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เราสามารถได้รับการดลใจจากข้อความ
พระวรสาร จากการที่พระมารดามารีย์ไปเยี่ยม
นางเอลีซาเบธ (ลูกา 1:39-56) “เมื่อนาง 
เอลีซาเบธได้ยินค�าทักทายของพระนางมารีย์ 
บตุรในครรภ์ก็ดิน้ นางเอลซีาเบธได้รับพระจิตเจ้า 
เตม็เป่ียม ร้องเสยีงดงัว่า ‘เธอได้รับพระพรยิง่กว่า 
หญิงใดๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย’ ”

ก่อนอื่น เหตุการณ์น้ีแสดงให้เราเห็นว่า 
การสื่อสารต้องควบคู่ไปกับการเสวนา พร้อม
กับการใช้ภาษาร่างกาย การตอบสนองแรกต่อ
การทักทายของพระนางมารีย์ เป็นทารกที่เป็น
ผู้ให้ ด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกายด้วยความ

พี่น้องชายหญิง ที่รัก

เร่ืองครอบครัวเป็นเร่ืองที่พระศาสนจักร
พิจารณา ซึ่งเกี่ยวโยงถึงการประชุมสมัชชา
สองครั้ง กล่าวคือ การประชุมวิสามัญและการ
ประชุมสามัญ ซึ่งก�าหนดไว้ในเดือนตุลาคม
ที่จะมาถึง ดังน้ันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเหมาะสมที่
จะให้หัวข้อฉลองวันสื่อมวลชนสากลเป็นเร่ือง
เกี่ยวกับครอบครัว อันที่จริงแล้วในบริบทของ
ครอบครัวเป็นเรื่องแรกที่เราได้เรียนรู้ โดยเชื่อม
โยงกับครอบครัว การเน้นบริบทน้ีสามารถช่วย
ให้สื่อมวลชนของเราเป็นที่น่าเชื่อถือได้และมี
มนุษยธรรม

สมณสภาสื่อสารสังคม สันตะส�านัก

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

โอกาสวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 49 

“การสื่อสารในครอบครัว : สถานที่พิเศษ 

ที่จะได้สัมผัสกับพระพรแห่งความรัก”
พระสังฆราชกิตติคุณยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. ถอดความ

 อุดมศานต์  สิงหาคม 2015  9 



ยินดีในครรภ์ของนางเอลีซาเบธ ความยินดีที่ได้
พบผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ก่อนเกิด นับเป็น
อวัยวะที่เป็นรูปแบบและเคร่ืองหมายของสื่อใน
รูปแบบอื่นๆ ครรภ์ต้อนรับเราเป็นโรงเรียนแรก
ของการสื่อสาร เป็นที่ส�าหรับฟังและการสัมผัส
ด้วยร่างกาย เป็นการสมัผัสของร่างกาย ซึง่ท�าให้
เราคุ้นเคยกับโลกภายนอกในสภาพแวดล้อมที่
ได้รับการปกป้อง พร้อมกับเสียงหัวใจเต้นของ
มารดา การพบปะระหว่างบุคคลสองคนน้ีเกี่ยว
โยงกันอย่างใกล้ชิด ในขณะที่เป็นคนละคนกัน 
การสัมผัสที่เปี่ยมด้วยค�าม่ันสัญญา เป็นการ
สัมผัสครั้งแรกของเรากับสื่อ เป็นประสบการณ์
ที่เรามีส่วนร่วมด้วย เหตุว่าเราแต่ละคนเกิดมา
จากมารดา

แม้เราจะได้เข้ามาในโลกก็ตาม เราก็
คล้ายกับว่ายังอยู่ในครรภ์ของมารดา ซึ่งก็คือ
ครอบครัวน่ันเอง ครรภ์ประกอบไปด้วยบุคคล
ต่างๆ ที่เกี่ยวพันกันเป็นครอบครัว ซึ่งประกอบ
ไปด้วยหลายบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อกันและ
กัน ครอบครัวคือสถานที่ที่เราเรียนรู้ที่จะด�าเนิน
ชีวิตด้วยกันในความแตกต่าง (Evangelii 
Gaudium, 66) แม้จะมีความแตกต่างกัน
ในเร่ืองของเพศและวัยระหว่างพวกเขาก็ตาม 
สมาชิกในครอบครัวยอมรับกันและกัน เหตุว่า
มีความเก่ียวพันระหว่างพวกเขา การมองความ
สัมพันธ์ต่างๆ เหล่าน้ี และยิ่งมีความแตกต่าง
ด้านอาย ุความแตกต่างในการด�าเนนิชวีติทีห่ลาก
หลาย เรามิได้สร้างภาษาต่างๆ ขึ้นมา แต่เราใช้
ภาษาต่างๆ ได้เพราะเราได้รับมาในครอบครัว
น่ันเองที่เราเรียนรู้ ที่จะพูด “ภาษาแม่ของเรา” 
เป็นภาษาของผู้ที่เราได้มาจากปู่ย่าตาทวดของ
เรา (ดู 2 มัคคาบี 7:25,27) ในครอบครัวเราจึง
ส�านึกได้ว่ามีผู้อื่นอยู่ก่อนเรา พวกท่านท�าให้เรา

มีชีวิตอยู่ได้ และเม่ือถึงเวลาก็ผลิตชีวิตขึ้นมา 
และช่วยใหเ้รากระท�าสิ่งที่ดีและงดงาม เราใหไ้ด้
เพราะเราได้รับมา วงจรแห่งความดีงามคอืหวัใจ
ของครอบครัว ช่วยครอบครัวถ่ายทอดให้แก่
สมาชิกและกับผู้อื่น ในวงที่กว้างกว่าครอบครัว
เป็นรูปแบบขั้นพื้นฐานของสื่อ

ประสบการณ์กับความสัมพันธ์ ซึ่งมา
ก่อนหน้าเราช่วยให้ครอบครัวเป็นเวทีที่สื่อ 
ขัน้พืน้ฐานได้เร่ิมต้นขึน้ ซึง่กค็อืการภาวนา ได้รับ
การถ่ายทอดมาเมื่อบิดามารดาท�าให้ทารกที่เกิด
ใหม่นอนหลับ พวกท่านมักจะมอบหมายให้กับ
พระเจ้า วอนขอพระองค์ให้ช่วยดูแลลูกๆ ของ
ท่าน เมื่อเด็กๆ เติบโตขึ้นสักหน่อยบิดามารดา
ก็ช่วยให้เขาสวดบทภาวนาง่ายๆ คิดถึงผู้อื่น 
ด้วยความรัก เช่น ปู่ย่า ตายาย ญาติพี่น้อง 
คนป่วยและคนที่เจ็บปวด และทุกคนที่ต้องการ
ความช่วยเหลือจากพระเจ้า ภายในครอบครัว
ของเราน่ีเองที่ เราเรียนรู ้ถึงมุมมองเกี่ยวกับ
ศาสนาในสื่อ ซึ่งในกรณีของคริสตศาสนา
จะเปี่ยมด้วยความรัก ความรักที่พระเจ้าทรง 
มอบให้แก่เราและเรามอบให้แก่ผู้อื่นต่อไป

ในครอบครัว เราเรียนรู้ถึงการโอบกอด
และความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เรียนรู้การ 
ท�าหน้าท�าตา และเมื่อไรเราควรเงียบ เมื่อไรควร
หัวเราะหรือร้องไห้ กับผู้ที่เรายังไม่เลือกกันและ
กัน แต่ก็มีความส�าคัญแก่กันและกันมาก สิ่ง
เหล่าน้ีช่วยให้เราเข้าใจว่า “สื่อ” หมายถึงการ
สงัเกตเหน็และการสร้างความใกล้ชดิ เมือ่ค่อยๆ 
ขจัดการอยู่ห่างไกลด้วยการเข้าหากันให้ใกล้ชิด
มากขึน้ และยอมรับซึง่กันและกนั เรารู้สกึขอบใจ
และมีความชื่นชมยินดี ค�าทักทายของพระนาง 
มารีย ์และการปลุกบุตรของเอลีซาเบธให ้
เคลือ่นไหว ซึง่ตามมาด้วยบทสรรเสริญ “วญิญาณ 
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ข้าพเจ้าถวายสดุดี” ซึ่งเป็นบทที่พระนางมารีย์
สรรเสริญแผนการแห่งความรักของพระเจ้า
ส�าหรับพระนางและส�าหรับประชาชน ค�าว่า 
“ยินดีน้อมรับ” ที่กล่าวด้วยความเชื่อสามารถ 
ก่อให้เกิดสิ่งที่เรามิได้คาดคิดในโลก การเยี่ยม
คือการเปิดประตู มิใช่ปิดประตู เก็บตัวอยู่ใน 
โลกเล็กๆ ของเราเอง แต่ออกไปหาผู้อื่น เช่น
เดียวกันครอบครัวจะมีชีวิตเม่ือออกจากโลก
เล็กๆ ของตัวเอง ครอบครัวที่กระท�าดังนี้ ก็คือ
ครอบครัวที่ให้สาสน์แห่งชีวิตและความเป็นหนึ่ง
เดียวกันแก่โลก 

มากกว่าที่อื่น ครอบครัวเป็นที่ซึ่งเรา
สัมผัสทุกวันกับความมีขอบเขตของเราและ 
ของผู้อื่น เรามีปัญหาทั้งใหญ่และเล็กในการอยู่
อย่างสันติกับผู้อื่น เป็นปัญหาใหญ่หรือเล็กที่เรา
ต้องเผชิญในการด�าเนินชีวิตอย่างสันติ เผชิญ
กับปัญหาเล็กหรือใหญ่ ซึ่งมาจากการอยู่กับ 
ผู ้อื่นในสันติ ครอบครัวที่เรารักกันและกัน 
ต่อไป แม้เราจะมีข้อบกพร่องและบาป ซึ่งกลาย
เป็นโรงเรียนแห่งการให้อภัย ครอบครัวที่ดีครบ
ทุกอย่างน้ันไม่มี เราไม่ควรหวาดกลัวความ 
ไม่ดี ความอ่อนแอ หรือแม้การกระทบกระทั่ง
กัน แต่พยายามแก้ไขให้เผชิญกับปัญหา แต่ใน 
ด้านบวก ครอบครัวที่เราพยายามรักกันและ
กันจะกลายเป็นกรอบที่ให้อภัย การให้อภัย
นับว่าเป็นขบวนการของสื่อ เม่ือความเสียใจ 
ได้แสดงออกมาและได้รับการให้อภัย เด็กๆ ที่
ได้เรียนจากครอบครัวให้รับฟังผู้อื่น พูดอย่าง
นบนอบ และแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของ
ตนเอง โดยไม่ลืมฟังผู้อื่น จะเป็นพลังส�าหรับ
การเสวนาและการคืนดีกันในสังคม

เมื่อกล ่าวถึงเ ร่ืองการท ้าทายของสื่อ 
ครอบครัวที่ลูกหน่ึงคนหรือมากกว่าที่ร่างกายไม่

ปกตมิบีทเรียนทีจ่ะสอนเราได้มาก หากมเีดก็ทีม่ี
ปัญหาทางสมอง อาจเป็นเหตุผลให้เราพิจารณา
ตัวเราเองอย่างใกล้ชิด แต่เพราะความรักของ
บดิามารดา เขาอาจเป็นเด็กและเพือ่น เป็นโอกาส
ให้เปิดใจ และติดต่อกับผู้อื่นได้ทุกคน และ 
ยังสามารถช่วยโรงเรียนจัดและให้กลุ่มต่างๆ 
เปิดใจแบ่งปันและพร้อมที่จะสัมผัสกับทุกคนที่
จะต้อนรับและเป็นสื่อกับทุกคน

ในโลกที่ผู้คนมักจะใช้ค�าด่า หรือภาษา
สกปรก กล่าวร้ายต่อผู้อื่น ยุให้ทะเลาะกัน และ
ใส่พิษร้ายแห่งการนินทา ครอบครัวอาจช่วย
สอนเราให้เข้าใจว่าสือ่คอืพรสวรรค์ ในทีซ่ึง่มแีต่ 
ความเกลียดชังและความรุนแรง ครอบครัว
แตกแยกกันโดยมีก�าแพงหิน หรือก�าแพงอคติ
และความเคียดแค้น ในที่ซึ่งมีเหตุผลเพียงพอที่
จะกล่าว “พอกันที” อาศัยการให้พรแทนที่จะ 
สาปแช ่ง การไปเยี่ยมแทนแสดงซึ่งความ 
เกลียดชัง ในที่ซึ่งมีเหตุผลพอที่จะกล่าวว่า 
“พอกันเสียที” เราต้องใช้การให้พรแทนที่จะ
สาปแช่ง การไปเยี่ยมแทนการหลบหน้า การ
ให้พระดีกว่าที่จะสาปแช่ง ที่เราสามารถหยุด 
ความชั่วที่เพิ่มมากขึ้น ให้แสดงว่าความดีน้ันมี
ขึ้นได้เสมอ และพยายามสอนลูกๆ ของเราให้
เน้นเรื่องมิตรภาพ

ในปัจจุบัน สื่อสมัยใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
ที่ส�าคัญในชีวิตส�าหรับผู ้เยาว์วัยโดยเฉพาะ 
สามารถช่วยหรือขัดขวางสื่อในและระหว่าง
ครอบครัว สื่อสามารถจะเป็นอุปสรรค หากสื่อ 
กลายเป็นหนทางที่หลบหลีกการรับฟังผู ้อื่น 
พยายามหลีกการสัมผัส หาเร่ืองมาพูดใน 
ช่วงเวลาที่ เ งียบและพักผ่อน จนเราลืมว ่า 
ความเงียบเป็นสิ่งส�าคัญในสื่อ หากไม่มี วาจา
ที่มีคุณค่าก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ (สมเด็จพระ 
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สันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 สาส์นวันสื่อมวลชน
สากล ค.ศ. 2012) สื่อมวลชนสามารถช่วย 
สื่อเพื่อช่วยให้ประชาชนแบ่งปันเร่ืองราวของ
เขา เพื่อติดต่อกับมิตรที่อยู่ไกล เพื่อขอบคุณ 
ผู้อ่ืน หรือแสวงหาการให้อภัย และเปิดประตู
พบคนใหม่ การเตบิโตแต่ละวนัในความส�านึกว่า  
เรามีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการสัมผัสกับผู้อื่น 
ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่เป็นไปได้ เราจะใช้เทคโนโลยี
อย่างเฉลียวฉลาดแทนที่จะให้สื่อมวลชนมา
ครอบง�าเรา ในที่น้ีด้วยที่บิดามารดาเป็นผู้สอน
รุ่นแรกๆ แต่ปล่อยไว้ตามเร่ืองไม่ได้ ชุมชน 
คริสตชนได้รับการเรียกร้องให้ช่วยท่านในการ
สอนลูกๆ ให้รู้จักเจริญชีวิตในท่ามกลางสื่อสาร
มวลชนให้สอดคล้องกบัศกัด์ิศรีของมนุษย์ และ
รับใช้คุณความดีของส่วนรวม

 ส่ิงท้าทายที่เราต้องเผชิญในปัจจุบันก็
คอื การเรียนรู้ทีจ่ะพดูคุย มใิช่เพยีงเป็นการผลติ
และน�าสือ่ไปใช้เท่าน้ัน เรือ่งน้ีเป็นสิง่ทีส่ือ่มวลชน
สมัยใหม่ซึ่งมีอิทธิพลควรได้รับการสนับสนุน 
ข้อมูลต่างๆ ล้วนมีความส�าคัญ แต่ไม่พอเพียง 
บ่อยคร้ังมีการจัดให้เป็นเร่ืองที่ไม่ยุ่งยาก การ
แสดงออกซึ่งแนวความคิดต่างๆ และความเห็น
ต่างๆ ถูกน�าเอามารวมกัน และผู้คนได้รับเชิญ 
ให้เข้าข้างใดข้างหน่ึง แทนทีจ่ะมองดูสถานการณ์
ในแนวรวม

สรุปก็คือ ครอบครัวมิใช่สิ่งที่โต้เถียง
กันหรือเป็นที่เผชิญหน้ากันในด้านความคิด  
แต่เป็นสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้เราสื่อเกี่ยวกับ
ความใกล้ชดิ เป็นสถานภาพทีก่ารสือ่สารเกดิขึน้ 
หรือ “กลุ่มชนที่สื่อต่อกันและกัน” ครอบครัว 
คือชุมชนที่จัดให้มีการช่วยเหลือกัน ที่เฉลิม
ฉลองชีวิตและได้ผล เมื่อใดที่เราตระหนักดี 
ในเร่ืองน้ี เราก็สามารถเห็นว่าครอบครัวยังคง

เป็นแหล่งทีม่าทีเ่ป่ียมด้วยความช่วยเหลอืกนัและ
กันของมนุษย์ ตรงกันข้ามกับปัญหาขององค์กร
ที่ก�าลังมีปัญหาหนัก บางคร้ังสื่อมวลชนมักจะ
เสนอครอบครัวในรูปแบบของตวัอย่างทีล่อยอยู่
บนเวหา ซึ่งจะต้องน้อมรับหรือปฏิเสธ ปกป้อง
หรือโจมตี แทนที่จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู ่จริง  
หรือไม่ก็เป็นสนามรบเพื่อต่อสู้กัน แทนที่จะเป็น
สิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ด้วยกันว่า การสื่อสาร 
ในความรักที่ได้รับและที่มีการตอบแทน ม ี
ความหมายว่าอย่างไร โดยส�านึกว่าชีวิตของเรา
ผูกพันกันเป็นความจริงข้อเดียวว่า เสียงของ
เราน้ันมีมากมาย และแต่ละเสียงก็มีสิ่งที่น่า
รับฟัง เราควรมองดูว่าครอบครัวเป็นแหล่งที่ดี 
มิใช่เป็นที่มาของปัญหาส�าหรับสังคม สิ่งดีที่สุด
ที่ครอบครัวมอบให้สังคม และความสัมพันธ ์
ที่ดีระหว่างชายและหญิง ระหว่างบิดามารดากับ
ลูกๆ เรามิได้ต่อสู้เพื่อปกป้องอดีตแก่เราด้วย
ความอดทนและความหวัง เราก�าลังช่วยกัน 
สร้างอนาคตที่ดีส�าหรับโลกที่เราอาศัยอยู่

ให้ไว้ ณ ส�านักวาติกัน  
วันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 2015

วันก่อนฉลองนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
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วาติกันได้ออกสาส์นของสมเด็จพระสันตะ
ปาปาฟรังซิสโอกาสวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 49 
ภายใต้หัวข้อ “การสื่อสารในครอบครัว : สถานที่
พิเศษที่จะได้สัมผัสกับพระพรแห่งความรัก”

เกอืบทกุประเทศท�าการฉลองวนัสือ่มวลชน
สากลในวันอาทิตย์ก่อนฉลองพระจิตเจ้า สาส์น
ของพระสันตะปาปาปี น้ีเชิญบรรดาคริสตชน
ให้มองครอบครัวเป็นแหล่งเรียนรู้มากกว่าเป็น
ปัญหาของสังคม พระองค์ทรงเชื้อเชิญครอบครัว 
ทัง้หลายให้เป็นแบบอย่างความรัก ความใจดี และ
สัมพันธภาพตามแบบอย่างของพระคริสตเจ้า

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกล่าวว่า 
ครอบครัวเป็นสถานทีซ่ึง่สมาชิกของพระศาสนจักร
และของสังคมเรียนรู้จักการสื่อสาร โดยเร่ิมต้น
จากความสัมพันธ์ระหว่างทารกกับมารดาในขณะ
ที่ยังอยู่ในครรภ์

“ครรภ์เป็นโรงเรียนแรกของการสื่อสาร” 
สมเด็จพระสันตะปาปาทรงกล่าวยืนยัน “การ
พบปะระหว่างบคุคลสองคนเกีย่วโยงกนัอย่างใกล้
ชิด ในขณะที่เป็นคนละคนกัน การสัมผัสที่เปี่ยม
ด้วยค�ามั่นสัญญา เป็นการสัมผัสครั้งแรกของเรา
กับสื่อ เป็นประสบการณ์ที่เรามีส่วนร่วมด้วย เหตุ
ว่าเราแต่ละคนเกิดมาจากมารดา” 

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงกล่าวต่อไปว่า 
“หลงัจากเกดิมาแล้ว ครอบครัวกค็อืทีท่ีเ่ราเรียนรู้ที่
จะด�าเนินชวีติกบัผู้อืน่แม้เราจะมคีวามแตกต่างกนั” 
สมเด็จพระสันตะปาปาทรงลิขิตว่า “ในครอบครัว
เราจึงมีส�านึกได้ว่า มีผู้อื่นอยู่ก่อนเรา พวกท่าน
ท�าให้เรามีชีวิตอยูไ่ด้และเมือ่ถงึเวลากผ็ลติชวีติขึน้
มาและช่วยให้เรากระท�าสิ่งที่ดีและงดงาม เราให้

ได้เพราะเราได้รับมา วงจรแห่งความดีงามคือ
หัวใจของครอบครัว ช่วยครอบครัวถ่ายทอด
ให้แก่สมาชิกและกับผู้อื่น ในวงที่กว้างกว่า 
ครอบครัวเป็นรูปแบบขั้นพื้นฐานของสื่อ”

สมเดจ็พระสนัตะปาปาทรงให้ข้อสงัเกต
ว่า ครอบครัวเป็น “เวทีซึ่งสื่อขั้นพื้นฐานได้
เร่ิมต้นขึ้น ซึ่งได้แก่ “การภาวนา” น่ันเอง 
เนื่องจาก “ครอบครัวเป็นที่ซึ่งเราสัมผัสทุกวัน
กับความมีขอบเขตของเราและของผู้อื่น” พระ
สนัตะปาปาทรงกล่าวต่อไปว่าครอบครัวยงัเป็น 
"โรงเรียนแห่งการให้อภัย การให้อภยันับว่าเป็น
ขบวนการของสือ่ เมือ่ความเสยีใจได้แสดงออก
มาและได้รับการให้อภัย จะเป็นพลังของการ
เสวนาและการคืนดีกันในสังคม"

สาส์นวันสื่อมวลชนสากลปีน้ีตกอยู ่
ระหว่างเดือนตุลาคม 2014 ซึ่งมีการประชุม
สมัชชาของบรรดาพระสังฆราชกับการประชุม
สมัชชาสากลที่ก�าหนดให้มีขึ้นในเดือนตุลาคม 
2015 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสดูเหมือน
จะเน้นประเด็นส�าคัญบางประเด็นเกี่ยวกับการ
แต่งงานและครอบครัวที่มีการถกเถียงกันทั้ง
ในและนอกห้องประชุม พระองค์จึงกล่าวว่า  
“เราควรมองดูว่าครอบครัวเป็นแหล่งที่ดี มิใช่
เป็นทีม่าของปัญหาส�าหรับสงัคม....เรามิได้ต่อสู้
เพือ่ปกป้องอดีตด้วยความอดทนและความหวงั 
เราก�าลังช่วยกันสร้างอนาคตที่ดีส�าหรับโลกที่
เราอาศัยอยู่”

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สาส์นของพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

โอกาสวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 49
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สังฆมณฑลนครราชสีมา  

“โคราช ทราบแล้วเปลี่ยน”

สกู๊ป
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ผมเคยอยู่จังหวัดนครราชสีมา หรือเราเรียกว่าโคราช เมื่อ 28 ปีที่แล้ว ความเปลี่ยนแปลง
เป็นเร่ืองทีเ่กดิข้ึนมากและรวดเร็ว บ้านเณรกลางพระวสิทุธวิงศ์ อยูห่ลงัโรงพยาบาลเซนต์เมร่ี เป็นที่ 
ที่พวกเราพระสงฆ์อายุบวชไม่เกิน 30 ปีอาจจะเคยใช้ชีวิตร่วมกันที่นั่น เป็นที่เล่นและเรียนรู้ ชีวิต
ทีโ่คราชเป็นช่วงเวลาอกีช่วงหน่ึงทีส่นุกสนานและอยู่ในความทรงจ�า การเรียนและการท�างานอภิบาล 
เราพบเพื่อนในรุ่นเดียวกันจากสังฆมณฑลต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ที่น่ีเราขยับขยายพื้นที่ของใจ
เปิดต้อนรับเพื่อนใหม่ และความเป็นจังหวัดนครราชสีมา น่าแปลกที่ผมไม่ได้มีความรู้มากมายนัก 
เกี่ยวกับสังฆมณฑลนครราชสีมาในโมงยามที่ผ่านมานั้น

เม่ือกลบัมาอกีคร้ังหน่ึงและมเีวลาท�างานทีน่ี่สกั 3 - 4 วนั จังหวดันครราชสมีาค่อย ๆ  ขบัเน้น
ให้เห็นว่า พื้นที่ที่กว้างใหญ่แม้จะกินแค่ 3 จังหวัด คือบุรีรัมย์ ชัยภูมิ และนครราชสีมา ประชากร
มากมายแต่น้อยนิดเมื่อนับเป็นจ�านวนคาทอลิก 6,000 คนคือจ�านวนนั้น แต่เรื่องราวต่อจากนี้หา
ธรรมดาไม่ พระสังฆราชข้ามห้วยผ่านวันเวลาไม่นานนับได้ 8 ปีไปแล้ว กับภารกิจหน้าที่การน�า
สัตบุรุษ งานอภิบาลที่จังหวัดบุรีรัมย์ วัดในตัวเมืองกับการเติบโตของเมืองกีฬาที่เป็นที่จับตาทั้งใน
ประเทศไทยหรือในระดับเอเชยี หรือในดนิแดนปราสาทโบราณโคกปราสาทกบัค่ายค�าสอนทีย่นืยาว
มาร่วม 30 ปี และอาสนวิหารกับงานในแบบสงเคราะห์ ที่นั่นผมเจอรักบอดที่ไม่มืดระหว่างชายชรา
และหญิงคนรัก มากไปกว่านั้น ความรักที่พระช่วยเขาให้มองเห็นอีกครั้ง เราไปกันเลยครับกับสกู๊ป 
“โคราช ทราบแล้วเปลี่ยน”
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หัวใจร้อนรนของท่าน เพื่อพระสิริ
มงคลของพระเจ้า

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  
สิริสุทธิ์

ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

พระคุณเจ้าเป็นประมุขปกครองสังฆมณฑล

มากี่ปีแล้วครับ? 

ตั้งแต่ ค.ศ. 2007 รวม 8 ป ี

พระคุณเจ้าไม ่ใช ่คนพื้นเพที่นี่  เวลามา 

ปกครองรู้สึกอย่างไรบ้างครับ?

เร่ิมต้นก็ได้รับการทาบทามว่าจะต้องมา
ที่สังฆมณฑลนครราชสีมา ความรู้สึกก็คือ เอ 
โคราช เราไม่ค่อยมีข้อมูลเลย เป็นสังฆมณฑล
หน่ึงทีเ่ราผ่านไปผ่านมา ซึง่ปกตจิะไปทางท่าแร่- 
หนองแสง ไปทางเชียงใหม่ สังฆมณฑล
นครราชสมีาอยู่ใกล้แต่กลบัไม่ค่อยมีข้อมลู รู้จัก
กับพระสังฆราชยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ 
เพราะเคยเชญิท่านมาบรรยายเร่ืองศาสนสมัพนัธ์ 
ส่วนข้อมูลลึกๆ เร่ืองของประชากร หรือพื้นที่ 
กลับไม่ค่อยรู้ “แล้วแต่พระเจ้า” ครับ

8 ปี ผ่านไปรู้สึกว่าเร็วหรือช้าอย่างไรครับ?

8 ปี ที่ผ ่านไป ทุกปี ก็เป็นไปตาม
ก�าหนดการที่เราตั้งไว้ จะว่าเร็วก็ไม่เร็ว จะว่าช้า
ก็ไม่ช้า แต่ถ้ามองโดยรวมแล้วมาถึงวันนี้ 8 ปี 
ถือว่าเร็วเหมือนกัน แต่ว่าในทุกๆ ปี ก็มีงานที่
เราสร้างสรรค์ขึ้นมา ท�าให้เราไม่มีความรู้สึกว่า
มันช้าหรือเร็ว เป็นปีที่เรามีความมุ่งมั่น อย่าง
น้อยแต่ละปีให้มีอะไรที่สร้างสรรค์ขึ้นมา โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการบริหาร การก่อสร้าง 
การแพร่ธรรม เอาใจใส่มาตลอด 

ขอให้พระคณุเจ้าพดูถงึภาพของสงัฆมณฑล

หน่อยครับ

สังฆมณฑลนครราชสีมา ประกอบด้วย 3 
จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ 
และจังหวัดชัยภูมิ 

แม้ว่าจะมี 3 จังหวัด แต่มีพื้นที่ที่ใหญ่
ที่สุดนะครับ อย่างนครราชสีมาหรือโคราช เป็น
จังหวัดที่มีประชากรมาก และจังหวัดที่มีพื้นที่
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์มี
ประชากรมากอยู่ในอันดับที่ 4 ของประเทศไทย
เหมอืนกนั (ถ้าจะแบ่งจังหวัดแล้ว เราอาจจะมถีงึ 
7 จังหวดั) และมีประชากรรวมกนั 5 ล้านกว่าคน 
แต่ในเวลาเดียวกัน เรามีจ�านวนคาทอลิกน้อย
ที่สุดใน 10 สังฆมณฑล คือตามสถิติประมาณ 
6,500 คน อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น

ส่วนในการปกครอง แบ่งออกเป็น 3 เขต 
โดยแบ่งเป็นจังหวัดละเขต 3 จังหวัด 3 เขต 
จังหวัดนครราชสีมาเขตหนึ่ง จังหวัดบุรีรัมย์เขต
หนึ่ง และจังหวัดชัยภูมิเขตหนึ่ง

มีการเปลีย่นแปลงในพืน้ทีอ่ย่างไรบ้างครับ?

ตอนน้ีเรามีมิสชันนารีจากต่างประเทศ 2 
ท่าน เราพยายามที่จะสร้างจิตส�านึกให้บรรดา
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พระสงฆ์ ซึ่งมีประมาณ 28 องค์ รวมถึงผม
ด้วย ทีเ่ป็นพระสงฆ์ไทย พยายามทีจ่ะมจิีตส�านึก
ว่า เราจะต้องท�าหน้าที่ประกาศพระวรสาร ซึ่ง
ตั้งแต่ปีแรกที่ผมมา ผมก็เห็นแล้วว่านี่เป็นภาระ
ส�าคัญที่สุด แล้วก็ประกาศให้เป็นนโยบายหลัก
ถาวร และทกุสิง่ทกุอย่างเราจะท�าไปเพือ่ประกาศ 
พระวรสาร 

เรามีวัดเล็กๆ น้อยๆ อยู่ทั่วไป ซึ่งมี
ทั้งหมด 33 แห่ง แต่ว่าเรามีชุมชนที่ค่อนข้างจะ
เก่าแก่นิดหนึ่ง และที่ใหญ่ๆ มีอยู่ 3 แห่ง นอก
น้ันเราเรียกว่า ต้องประกาศพระวรสารใหม่ ต้อง
มกีารอบรมบ่มเพาะ และช่วยประคับประคองให้
บรรดาคริสตชนใหม่ได้มีความเชือ่ ความศรัทธา 
ที่เข้มแข็งมั่นคง อันนี้เป็นงานหลักที่ส�าคัญที่สุด 

นอกน้ันมีงานโรงเรียน ทั้งหมด 12 
โรง มีโรงพยาบาลเซนต์เมร่ี เราจะเห็นว่าใน
ประเทศไทยที่มีโรงพยาบาลประจ�าสังฆมณฑล
เพียง 2 ที่เท่าน้ันเอง อย่างที่กรุงเทพฯ คือ 
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และที่นครราชสีมา 
คือโรงพยาบาลเซนต์เมร่ี เป็นโรงพยาบาล 
ขนาดกลาง ประมาณ 150 เตียง วันหนึ่งๆ มี 
ผู้มารับบริการเฉลี่ยแล้วประมาณ 600 คน 

ทิศทางและการขับเคล่ือนในงานอภิบาลของ

สังฆมณฑลนี้ไปในทิศทางใด และอย่างไร

ครับ?

นอกจากเราแบ่งการปกครอง ตามที่พระ
ศาสนจักรได้ก�าหนดไว้แล้ว มีทั้งคณะสงฆ์ มี
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งเราล้อรูปแบบของสภาพระ 
สังฆราชฯ มา เรามีทุกหน่วยงาน แม้ว่าเรา
จะมีพระสงฆ์น้อย มีคนน้อย แต่เราสามารถ
ที่จะรองรับงานของสภาพระสังฆราชฯ ได้ทุก 
หน่วยงาน เรามีพระสงฆ์ที่จะช่วยกันรับผิดชอบ 

คนหนึ่งเป็นคุณพ่อเจ้าวัด อาจจะ 2-3 วัด ใน
เวลาเดียวกันก็มารับงานตรงน้ีด้วย และทุกคน
ก็พยายามที่จะท�างานให้ได้ตามที่พระศาสนจักร
ส่วนกลางเรียกร้อง และเท่าที่ผ่านมาเราสามารถ
ตอบสนองได้ในเกณฑ์ที่ดี งานทุกอย่างเราส่ง 
และก็ส่งเร็ว ไม่มีการบ่นว่า ว่าท�าไมงานน้ัน
ไม่มี งานนี้ไม่มี เรามีหมด ซึ่งพระสงฆ์ทุกองค์
ก็พยายามที่จะช่วยกันท�าให้งานในทุกๆ ด้านไป
พร้อมกัน แต่สิ่งที่ส�าคัญคืองานอภิบาลและการ
แพร่ธรรม 

ส�าหรับวันนี้ เราก็เห็นว่าที่วัดโคกปราสาท 
จัดค่ายค�าสอน ซึ่งเรามีเด็กไม่ต�า่กว่า 200 คน 
ทุกปีเป็นอย่างนี้ เราก็ท�ามาตลอด และเราได้รับ
ความร่วมมือจากทุกส่วนของสังฆมณฑล ท�าให้
งานน้ีมีความสุขดีส�าหรับเด็กค�าสอนที่เข้ามา 
นอกจากในสังฆมณฑลเองแล้ว บางที่พอเขา 
ทราบข่าวก็ฝากเด็กของเขามาร่วมด้วย เราก็ 
รับเหมือนกัน

ในปีศักดิ์สิทธิ์นี้ สังฆมณฑลนครราชสีมา มี

กิจกรรมอะไรเป็นพิเศษไหมครับ? 

ในปีศักด์ิสิทธิ์ เราประกาศให้มี 3 วัด 
เป็นวดัส�าหรับแสวงบญุ สวดขอพระคุณการุณย์ 
ได้แก่ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด 
วดันักบญุยอแซฟ บ้านหนั และวดันักบญุเทเรซา  
โนนแก้ว ทั้ง 3 วัดน้ี มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบ�ารุง อย่างที่วัด
โนนแก้ว ท่านกเ็ป็นเจ้าอาวาสในช่วงทีท่่านถกูจับ 
และในเวลาเดียวกันท่านก็เคยเป็นเจ้าอาวาสที ่
อาสนวหิารด้วย และกม็าตามเพือ่นพระสงฆ์ของ
ท่านและถูกจับที่ อ.สีคิ้ว ฉะนัน้ 3 วัดนีก้็เป็นวัด 
ที่ มีส ่วนร ่วมในประวัติศาสตร ์ของบุญราศี 
นิโคลาส บญุเกดิ กฤษบ�ารุง เราจึงประกาศให้ทัง้ 3  
วัดนี้เป็นวัดแสวงบุญ 
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วันแม่ปีน้ี..มอบสุขภาพที่ดีตอบแทนพระคุณ

โร งพยาบาลเซ นต์หลุยส์ ข อเสนอโ ปร แกรมต รวจ สุขภาพ
ส าห รับสตรีและคุณแม่ท่ีอายุ 35 ปีข้ึนไป ในโอกาสเทศกาลวันแม่
และเดอืนแห่งการ ระ ลกึถึง ทดแทนพระคุณแ ม่

 โป รแกรม ต รวจสุขภาพ ส าห รับคุณแม่ ราคา 5, 50 0.- บาท
 โป รแกรม ต รวจสุขภาพส าห รับคุณแม่ + คุณ พ่อ (แพ็คคู่) ราคา 11,50 0.- บาท 

 โป รแกรม ต รวจม ะเร็งเต้านม  Mammogram ราคา 3,0 0 0.- บาท
    ส าห รับสตรีและคุณแ ม่ ท่ีอายุ 35 ปีข้ึนไ ป

 โป รแกรม ต รวจม ะเร็งปากมดลูก Thin Prep Pap Test ราคา 1,40 0.- บาท

     ส าห รับสตรีและคุณแม่ ที่อายุ 35 ปีขึ้นไป

สอบถามร ายละ เอียดได้ที่ : โรงพยาบาล เซนต์ หลุยส์  โทร . 0-2675-5 00 0
• โ ปรแ กรมต รวจสุขภา พ  ติดต่อ ศูนย์ตรวจสุขภา พ  ต่อ  30298 ,30299
• ต รว จมะเร็งเ ต้านม   ติ ดต่อ แผน กศัลยก รรม    ต่อ 1033 9  ,1034 0
• ต รว จมะเร็งป า กม ดลูก  ติ ดต่อ แผนกสูติ-นรีเ วช กร รม  ต่อ  10251 ,10252

www.saintlouis.or.th

วัน ท่ี 1 – 31 สิงห าคม พ.ศ. 2558

เ ง ื่อนไ ขรับบรกิาร
• ราคา ดังกล่าวรวมค่าแพทย์แล ะค่าบรกิารโรงพยาบาลแล้ว
• ส าหรับโปรแกรมตรวจสุ ขภาพ จะไ ด้รับคูปองอาหาร
• กรณีตรวจสุขภาพ ควรงดน้ าแล ะอาหารอย่ างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ
• หากพบความผ ิดปกตจิ าเป็นต้องรักษากับแพทย์เฉพา ะทา ง
  อา จมีค่าแพทย์ตามควา มเหมา ะส ม

Gift for MOM
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ส่วนกิจกรรมที่เราท�าเสริมเพิ่มขึ้นมา คือ 
การท�าหนังสือ 50 ปีของสังฆมณฑลในปีน้ี 
ซึ่งสังฆมณฑลของเรา ในเขตภาคอีสาน เป็น
สังฆมณฑลที่มีอายุน้อยที่สุด ประมาณ 109 ปี 
ในปีนีไ้ด้ขอให้พระสงฆ์เจ้าวัดทุกองค์ตรวจสอบ 
ท�าข้อมูลทั้งหมด เพื่อจะช�าระประวัติศาสตร์ 
ให้เป็นจริงๆ และกรอกข้อความเหตุการณ์
ต่างๆ ให้ครบถ้วนจนถึงปัจจุบัน ในเหตุการณ์
ทีส่�าคัญๆ และให้คณะสงฆ์ทัง้หมดน้ีมีหน้าทีช่่วย
กันช�าระประวัติศาสตร์ และอาจจะขอรูปภาพ
จากพี่น้องสัตบุรุษมาช่วยเสริม รวมถึงรูปภาพ
วัดปัจจุบัน ให้มีความสวยสดงดงาม คาดว่า
ต้นเดือนธันวาคมโครงการน้ีจะเสร็จ ออกมา
สวยงาม มีส่วนร่วมกับพระศาสนจักรคาทอลิก
ประเทศไทย 

เท่าที่ดู เราก็เห็นว่า พระคุณเจ้ามีงานที ่

รับผิดชอบมาก พระคุณเจ้ามีหลักในการ 

ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขครับ?

ผมเป็นคนชอบท�างาน และรับทุกงาน ไม่
หนีงาน อะไรที่รู้ว่าเป็นงานของเรา ก็คืองานของ
เรา และอะไรที่เราจะช่วยเขาได้ เราก็จะช่วย ผม
มีพลังพอที่จะท�างาน เพราะผมคิดว่า สิ่งที่พระ
เป็นเจ้าให้ท�า พระเป็นเจ้าก็จะให้ก�าลัง คิดว่าตื่น
เช้ามา ถ้ามีก�าลังลุกขึ้นออกจากเตียงได้ เราก็
ท�างานได้ แล้ววันไหนที่เราหมดแรงท�างานเราก็
จะหยดุไปเอง ฉะน้ันทกุวนัน้ีกม็คีวามมุง่มัน่ และ
มีความตั้งใจ แต่ก็จ�าเป็นที่จะต้องรักษาสุขภาพ
ด้วย และสิ่งที่ผมท�าคือ การรับประทานอาหาร
อย่างครบถ้วน ทานไม่มาก ไม่ดื่มน�้าอัดลม ดื่ม
แต่น�้าเปล่าเป็นหลัก น�้าเย็นก็ไม่ด่ืม ดื่มแต่น�้า
อุณหภูมิปกติ แล้วก็ออกก�าลังกาย ผมโชคดีที่
สังฆมณฑลของเรามีบ้านเณรกลางอยู่ ตอนเย็น 
5 โมง ก็ขับรถไปเล่นฟุตซอล และฟุตบอล กับ
บรรดาสามเณรกลาง และตอนนี้อายุเข้าปีที่ 60 
แล้ว และยังเป็นศูนย์หน้าอยู่นะครับ และเร็วๆ 
น้ีก็ยังท�าประตูได้อยู่ ไม่ใช่ไปเพื่อท�าให้ผู้เล่น
ครบทมี แต่ยงัเป็นความหวงัของทมีด้วยนะครับ
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พระคณุเจ้ามคีตพิจน์ มพีระวาจา หรอืเลอืก

พระวาจาข้อไหนเป็นหลักในการด�าเนินชีวิต

ครับ?

เวลาที่ผมไปเข้าเงียบเตรียมตัวเป็นพระ
สังฆราชน้ัน ผมไปเข้าเงียบกับ คุณพ่อปาแซก 
ประเด็นเดียวที่ได้มา ก็คือ “จงภาวนาเสมอ” 
ตรงนี้เองก็มีบุคคลที่พยายามหาค�าตอบว่า การ
ภาวนาเสมอน้ันจะภาวนาอย่างไร กม็กีารเดนิทาง 
ไปเพื่อที่จะหาค�าตอบจากพวกฤาษี จากคณะ
นักบวช จากนักเทศน์ชือ่ดงับ้าง แต่สดุท้ายค�าตอบ 
ก็คือว่า เป็นภาวนาสั้นๆ เช่น “พระเยซูเจ้าข้า 
โปรดเมตตาลูกด้วย” แค่น้ีแหละ เราภาวนา
เรื่อยๆ บทภาวนาสั้นๆ อย่างนี้ นี่คือการภาวนา
ทีพ่ระเยซเูจ้าบอกกบับรรดาอคัรสาวก จงภาวนา
อย่างสม�า่เสมอ ไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องมาเปิดหนังสอื 
ไม่จ�าเป็นจะต้องมาท่อง แต่ค�าภาวนาสั้นๆ 
สามารถท�าให้เราติดต่อกับพระเจ้าได้ตลอดเวลา 
ไม่ว่าเราจะทานข้าว ไม่ว่าเราจะขับรถ หรือจะท�า
อะไรก็ตาม ไม่ต้องท�าพิธีการ ไม่ต้องอะไรมาก  
แต่ว่าเราก็สามารถที่จะมีสติอยู่เสมอว่าเราก�าลัง
ท�าอะไร 

ส่วนคติพจน์ที่เลือกมีข้อเดียว เพราะตอน
บวชเป็นพระสงฆ์ ผมบวชร่วมกับเพื่อนๆ โดย 
นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ไม่มี
โอกาสเลือกคติพจน์ แต่ตอนที่เป็นพระสังฆราช
เลอืกคตพิจน์ “ท�าทกุอย่างเพือ่พระสริิมงคลของ
พระเจ้า” (AD GLORIAM DEI) ชีวิตเรา เรา
ต้องท�างาน เราเป็นคนงานของพระเจ้า ตวัเราต้อง
เล็ก และทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับพระองค์เท่านั้น 
นี่คือสิ่งที่ผมคิดและปฏิบัติอยู่ 

ทวัร์งานค�าสอน โคกปราสาท รกัใหม่ 
ที่บ้านเก่า กว่า 30 ปีค่ายค�าสอน

คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส หัวหน้าฝ่ายคริสต-

ศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา

ทางสงัฆมณฑลนครราชสมีาน้ีแบ่งเป็นกีเ่ขต

ครับ?

ทีน่ี่แบ่งเป็น 3 เขต คอื 1. เขตนครราชสมีา 
(โคราช) 2. ชัยภูมิ และ 3. บุรีรัมย์ วัดแม่พระ 
คนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน บ้านโคก
ปราสาท ขึ้นกับเขตบุรีรัมย์ และวัดใหญ่ของ
บุรีรัมย์ ก็คือ วัดหลังนี้ ในจังหวัดจะมีโรงเรียน
ใหญ่ เรียกว่าใหญ่จริงๆ เพราะมีนักเรียน
ประมาณ 3,000 คน และสัตบุรุษประมาณ 
100 กว่าคน ที่น่ีเป็นชุมชนคาทอลิกดั้งเดิม  
ในสังฆมณฑลนครราชสีมาวัดที่เป็นหมู ่บ้าน 
คาทอลิกจริงๆ ก็มีโนนแก้ว และโคกปราสาท 
แต่วัดที่อยู ่ทั่วไปคาทอลิกก็จะไปอยู ่รวมกับ 
พี่น้องชาวพุทธ เช่น บ้านหัน มีสัตบุรุษประมาณ 
100 กว่าคน

เราก�าลังนั่งคุยกันอยู่ที่โคกปราสาท 

โคกปราสาท มีคาทอลิกทั้งหมู่บ้าน เป็น
ชุมชนคาทอลิกทั้งหมด
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สังฆมณฑลนครราชสีมา มีกี่จังหวัดครับ?

มี 3 จังหวัด คือ นครราชสีมา (โคราช) 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ซึ่งในเขตของบุรีรัมย์จริงๆ มีไม่
มาก วัดที่ขึ้นทะเบียนในจังหวัดบุรีรัมย์จริงๆ มี
วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน วัด
พระมารดานิจจานุเคราะห์ นางรอง วัดแม่พระ 
แห่งสายประค�าศักด์ิสิทธิ์ สมัยก่อนเราเป็น
คาทอลิกทั้งหมู่บ้าน คาทอลิกทั้งโรงเรียน ตอน
หลังพอโรงเรียนเปิดรับเด็กข้างนอก ก็ค่อยๆ 
เติบโตข้ึนเร่ือยๆ ที่น่ีมีถึงชั้น ม.3 ตอนน้ีมี
นักเรียนประมาณ 1,500 กว่าคน

ที่นี่มีใครช่วยคุณพ่อดูแลบ้างครับ?

ซสิเตอร์คณะรกักางเขนแห่งอบุลฯ มาช่วย 
2 ท่าน ซิสเตอร์เคยอยู่วัดนี้ตั้งแต่สมัยที่คุณพ่อ
ฝร่ังทีเ่คยอยู ่และสมยัน้ันได้ขอให้ซสิเตอร์คณะ
รักกางเขนฯ นี้มาช่วยงาน ถ้าเราย้อนหลังตั้งแต่
สมัยดั้งเดิม ดูเหมือนว่าแต่ก่อนนั้นสังฆมณฑล
อสีานยงัเป็นมิสซงัอสีานอยู่ เพราะฉะน้ัน คณุพ่อ 
ฝร่ังเศสท่านน้ีก็จะมีซิสเตอร์รักกางเขนอุบลฯ 
น้ีไปช่วยงาน แต่ที่โนนแก้วเกิดก่อนที่น่ีจะม ี
ซิสเตอร์จากคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแหง่
กรุงเทพฯ อารามคลองเตย มาช่วยงาน อย่าง
สมัยพี่สาวที่เป็นซิสเตอร์ คือสมัยที่ซิสเตอร์ 
รุ่นแรกๆ พวกซิสเตอร์ป้า ก็จะชักชวนลูกๆ 
หลานๆ มาเข้าอาราม คลองเตยหลายคน 

ชุมชนความเชื่อแห่งนี้มีอายุกี่ปีแล้วครับ?

เราเพิ่งจะฉลอง 50 ปีไปเมื่อไม่นานมานี้ 
ตอนนี้มีอายุประมาณ 55-56 ปีแล้ว แต่ว่าใน
ส่วนที่เป็นวัดจริงๆ วัดเก่าจะอยู่ข้างล่าง วัดที่ใช้
ประจ�าเป็นวัดหลังที่สอง วัดหลังแรกอยู่บริเวณ
บ้านคุณพ่อเจ้าวัด ที่เพิ่งรื้อออกเมื่อปีก่อน 
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ความส�าคัญของชุมชนตรงน้ีเป็นอย่างไร

บ้างครับ?

อาจจะบอกได้ว ่า พวกเขาเป็นชุมชน
คาทอลิกหลักของสังฆมณฑลก็ว่าได้ เขามาจาก
ทางโนนแก้ว แล้วมาอยู่ที่นี่ และที่นี่ก็มีเรื่องของ
กระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์นับว่าดี พระสงฆ์
พื้นเมือง ก็มี คุณพ่อเฉลียว วาปีกัง คุณพ่อ 
สุเทพ ประทุมตรี คุณพ่อสมดุล วาปีทะ แล้ว
ก็คุณพ่อรชตะ ประทุมตรี (คณะธรรมทูตไทย) 
ของคณะคามิลเลียนมี คุณพ่อสัมพันธ์ วาปีโส 
คุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต รวมๆ แล้วประมาณ 
6 องค์ นอกน้ันยังมีลูกหลานที่เป็นมาเซอร์  
ซิสเตอร์ ในคณะต่างๆ อีกจ�านวนหนึ่ง แต่ว่า
สัตบุรุษไม่ใช่ว่าจะอยู่บ้านกันที่นี่ทั้งหมด เพราะ
เม่ือลกูหลานเตบิโตขึน้ ไปเรียนในเมอืง พอเรียน
จบกแ็ยกย้าย หรือเข้ามาท�างานทีก่รุงเทพฯ ส่วน
คนที่จะท�างานอยู่ที่บ้านได้จริงๆ ก็มีอยู่ไม่กี่คน

ที่นี่อยู่ไกลจากตัวจังหวัดมากไหม? 

ถ้าจากท่ี น่ีจะไปบุ รี รัมย ์ ไปนางรอง 
ประมาณ 23 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 
ช่ัวโมง ก็จะใกล้กว่าไปโคราช แต่ถ้าจะที่น่ีไป
โคราชก็ประมาณ 120-130 กิโลเมตร

แล้วที่ตัวเมืองบุรีรัมย์ เรามีวัดไหม? 

เรามีวัดในตัวเมือง คือ วัดแม่พระแห่ง
สายประค�าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเพิ่งสร้างเมื่อไม่นานมา
นี้ แต่เดิมเป็นวัดน้อยในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
จ.บุรีรัมย์ โรงเรียนนี้มีนักเรียน 3 พันกว่าคน 
ถือว่าใหญ่พอสมควร

มีซิสเตอร์คณะอะไรดูแล?

ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี เป็น
ผู้ดูแล ซึ่งคณะน้ีจะท�างานอยู่ที่บุรีรัมย์ และ 
นางรอง

ดูเหมือนว่าสังฆมณฑลนครราชสีมา อยู ่

ท่ามกลางชมุชนทีก่�าลงัเตบิโต มีแผนรองรับ

ประเด็นตรงนี้อย่างไรไหมครับ?

ถ้าในส่วนของคน อย่างสมมุติ พระสงฆ์
ของสังฆมณฑลนครราชสีมา พระคุณเจ้าก ็
ตั้งเป้าเอาไว้ว่า พระสงฆ์โคราชทุกองค์ต้องจบ
ปริญญาโท 

สังฆมณฑลนครราชสีมาไม่ได้บวชพระสงฆ์

มานานแล้ว? 

2 ปี เราก็จะได้ 2 องค์ รุ่นก่อนๆ นั้นกว่า
จะได้นานเหมือนกัน อย่างรุ่นผม 3 ปี บ้านเณร 
ทุกที่ ก็น้อยลง ๆ แต่ว่าปีนี้บ้านเณรของเรามี
เณรเพิม่ขึน้ เพราะได้มกีารรณรงค์ คณุพ่อแต่ละ
ท่านช่วยกนัส่งเสริมสนับสนุนส่งเดก็เข้าบ้านเณร  
บ้านเณรเลก็ของเราปีน้ีมเีณร 16 คน ซึง่รวมเณร
เล็กทั้งหมด 32 คน 

 เราคิดกันว่าเวลาที่มีการเข้าค่าย เราก็
มองๆ เด็กเอาไว้ เด็กจบ ป.6 เขามาเรียนกับ
เรา เราก็ติดต่อเขาไว้ และในปีน้ีเองเราขอให้
เณรเล็กได้เข้ามาร่วมฝึกอยู่ในค่ายช่วยฝึกสอน
ท�ากิจกรรมร่วมกับครูค�าสอนด้วย ในระดับชั้น 
ม.5 กับ ม.6 มีประมาณ 7 คน ให้มาอยู่กับเรา 
เราช่วยดูแลเขา ช่วยอบรม ช่วยสอน โตขึ้นจะ
ได้เป็นพี่เลี้ยง 
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ค่ายค�าสอน ภาคฤดูร้อน จัดมานานหรือยัง

ครับ? 

สมัยคุณพ่อสขุ ศรจันทร์ ตัง้แต่สมยัแรกๆ 
ของสังฆมณฑล ซึ่งจะเป็นค่ายที่สังฆมณฑล 4 
อีสาน มารวมกัน แล้วไปจัดตามวัดบ้านนอก 
โดยมีเณรใหญ่ของ 4 อีสานมาลงค่าย ซึ่ง
จัดมาประมาณ 30 ปีแล้ว เป็นค่ายในระดับ
สังฆมณฑล แต่ว่าบราเดอร์ของเรามีน้อย จึงมี
บราเดอร์จาก 4 สังฆมณฑลอีสานมาช่วย 

 ตัวผมเอง ผมจ�าได้ว่า ผมต้องออก
ค่ายตัง้แต่สมัยเป็นเณรกลาง ต้องเข้าไปช่วยค่าย
สอนค�าสอน เราจ�าได้ว่าตัง้แต่สมยัรุ่นพี่ๆ  พอปิด
เทอมปุ๊บเราจะได้ร่วมค่ายค�าสอนกับพวกพี่ๆ ที่
เป็นบราเดอร์ เราต้องรับผิดชอบงานค่ายค�าสอน 
ภาคฤดรู้อน เสร็จแล้วในส่วนของผมจริงๆ หลงั
จากที่เรียนจบกลับมาก็มารับงานค�าสอน แล้วก็
จัดค่ายตั้งแต่สมัยที่ผมอยู่ที่บ้านหัน เราเร่ิมกัน
ตัง้แต่ยงัไม่มีสถานที ่จนกระทัง่เราสามารถหาเงิน
สร้างบ้าน สร้างห้องพกัให้เดก็ได้ ค่อยๆ เร่ิมเป็น
กิจจะลักษณะ ค่อยๆ ดีขึ้นมาเรื่อยๆ 

พอย้ายมาที่บ้านโคกปราสาท เน่ืองจาก
ว่าทางสังฆมณฑลไม่มีศูนย์อบรมโดยตรง เราก็
ล�าบาก เพราะฉะนั้นต้องอาศัยช่วงปิดเทอม จะ
ได้ใช้ห้องเรียนเป็นห้องนอนให้เด็ก ให้เด็กนอน 
โรงเรียน และงบประมาณก็ขอของสังฆมณฑล 
ในช่วง 2 สัปดาห์ เราได้รับความร่วมมือจาก 
คุณพ่อทุกวัด และเด็กที่มาร่วมค่ายเราก็ได้รับ 
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การสนับสนุนมาจากทุกวัดในสังฆมณฑลด้วย
เช่นกัน เป็นช่วงที่ เขาเตรียมตัวที่จะรับศีล 
เป็นการเตรียมตัวอย่างเข้มข้น เพราะว่าเขาได้
มีการเรียนการสอนมาก่อนแล้ว แต่จะมีเวลาอยู่
กับเราอย่างเข้มข้น ในช่วง 2 อาทิตย์ ปีนี้มีเด็ก
ค่ายค�าสอนประมาณ 221 คน 

ผมว่าเด็ก 200 คนถือว่ามากนะครับ?

เวลาที่เรารายงานในส่วนระดับชาติ ถือว่า
มากแล้ว เน่ืองจากสังฆมณฑลของเราเป็น
สังฆมณฑลไม่ใหญ่ เราก็ใช้วิธีการจัดแบบน้ี 
จนอยากจะบอกว่าเราได้รับความไว้วางใจจาก

บรรดาคุณพ่อ จากผู้ปกครอง เดี๋ยวนี้ทุกๆ ปี 
เรากพ็ึง่เณรใหญ่ พอช่วงปิดเทอมกข็อให้มาช่วย 
บางปีเณรก็ปิดช้ากว่าโรงเรียน บางปีก็ไม่ทัน เรา
ก็จะมีปัญหาเร่ืองของเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากร 
หรือครูค�าสอนไม่ค่อยพอ แต่ปีหลังๆ มานี้ เรา
เริ่มได้เด็กที่จบจากค่าย แล้วเขาก็โตขึ้นกลายมา
เป็นเยาวชนพี่เลี้ยง แล้วเราก็ให้เขาท�างานร่วม
กับเรา จับคู่กับครูค�าสอนที่สอนค�าสอน มาวัน
น้ีมีบางคนที่สามารถช่วยค�าสอนได้บางคาบแล้ว 
หรืออย่างน้อยก็สามารถรวมกลุ่มเด็ก น�าเด็ก
สวด หรือน�าเด็กซ้อมร้องเพลงได้
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แล้วบุคลากรหลักๆ นั้น มาจากไหนครับ?

ถ้าจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นครูค�าสอนเอง ก็มี
คุณครูบัวไข วีระโห คุณครูอรุณประภา สุขกสี 
เรียกว่าเจ้าหน้าทีข่องเรากท็�างานกนัอย่างโชกโชน 
จบจากอิตาลี แล้วก็มีครูค�าสอนที่เคยท�างาน 
ร่วมกัน ท�าพลศีล ท�าเยาวชน มาเป็นเวลา 10 ปี 
20 ปี ท�างานมานานจนเรารู้ใจกันหมดแล้ว พอ
ปิดเทอมเราก็ขอตัวจากทางโรงเรียนให้มาช่วยดู 
เพราะว่ามีเด็กๆ ของเขามาด้วย เด็กพวกนี้ก็มา
จากเขา เราก็มาสร้างเป็นทีม 

 พระคุณเจ้าจะให้เณรที่เรียนเทววิทยา 
เข้าไปอยู่ตามวัด ผมจึงน�าเสนอต่อพระคุณเจ้า
ไปว่า จริงๆ พวกเณรที่เรียนเทววิทยามาน้ัน 
เขาเรียนมาเยอะกว่าคนอื่นๆ อยู่แล้ว และเป็น
หน้าที่ของพวกเขาที่จะต้องสอน ต้องถ่ายทอด
ความเชื่อ ยังดีกว่าเอาเณรที่ไม่เรียนมาสอน 
จริงอยู่ว่าในเวลาเดียวกันก็จะได้พวกกิจกรรม
ด้วย และเด็กๆ ได้เห็นแบบอย่าง และได้อะไร
อกีหลายๆ อย่างด้วย และสิง่ทีเ่ณรใหญ่เรียนมา
เป็นประโยชน์ และพวกเด็กของเราเหล่านี้ ร้อย
ทั้งร้อยต้องอยู่กับเรา เด็กที่เราฝึกมาในแต่ละปี
ก็น่าจะช่วยตรงน้ี ตอนน้ีเรามีเณรเทววิทยาอยู่
คนหนึ่ง และมีเณรปรัชญาอีกคนหนึ่ง และจาก 

บ้านเณรกลางอีกคนหนึ่ง มีเณรเล็กอีก 7 คน ที่
จะมาช่วยตรงน้ี แล้วเรากร็วมเณรให้มีกจิศรัทธา 
มสีวดท�าวตัรเช้า ซึง่เราพยายามสวดท�าวตัรเช้าให้
ได้ทุกวัน มีกิจศรัทธาต่างๆ เพื่อว่าเมื่อพวกเด็ก
ที่มาเข้าค่ายจะได้เห็นได้สัมผัส ถึงแบบอย่างที่
ดีๆ  เหล่าน้ี และยงัเป็นการทีเ่ราฝึกเขาได้ในส่วน
นี้ นอกจากนั้นเรามีพี่เลี้ยง ซึ่งรวมทั้งหมดตอน
นี้ 35 คน รวมตัวผมด้วย 

ถือว่าเยอะนะ? 

เราก็ต้องได้ใจเขา เพราะงานตรงน้ีหนัก
อยู่นะ ต้องตื่นแต่เช้าเข้านอนทีหลัง หลังจาก
เด็กๆ ในค่ายนอนแล้ว ก็ต้องเตรียมกิจกรรม
ส�าหรับวันรุ่งขึ้น มีการซักซ้อม เตรียมการแบ่ง
กลุ่มอะไรต่างๆ บางครั้งมีงานจรต่างๆ แต่พวก
เราก็ช่วยกัน แล้วมันก็จะง่าย

เนื้อหาหลักๆ ที่จัดสอนมีอะไรบ้างครับ? 

เราแบ่งตามวัยที่จะรับศีลต่างๆ คือ 

ศีลล้างบาป จะมีเด็กที่เตรียมตัวมาจาก 
คุณพ่อเจ้าวัดของเขา ซึ่งอายุมีต�่ากว่า 7 ขวบ 
และอายุต�่ากว่า 7 ขวบขึ้นมานิดหนึ่ง บางปีอาจ
จะมีผู้ใหญ่ด้วย ซึ่งปกติก็จะท�าในโอกาสปัสกา  
ปีน้ีเราจัดล้างบาปผู้ใหญ่ตอนปิดปีศักดิส์ทิธิ ์และ
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เป็นโอกาสเปิดวัดใหม่ วันที่ 5 ธันวาคม เพราะ
ฉะน้ันในโครงการของสังฆมณฑลผู้ใหญ่ที่มา
ขอเรียนค�าสอนก็จะมาล้างบาปที่วัดน้ีในวันเปิด
วัดใหม่ 

ปีน้ีอาจจะมีเด็กเล็กหรือเด็กของวัดน้ีที่ยัง
ไม่ได้ล้างบาป จะมารับศีลล้างบาปกันในวันน้ี 
เราจะมีพิธีทุกอย่าง มีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด 
พธิเีสกน�า้ เสกไฟ แล้วกแ็ห่ โปรดศีลศกัดิส์ทิธิท์ี่
น่ี แล้วก็ฉลองปัสกากบัชาวบ้าน ตืน่เช้ากม็มีสิซา 
08.30 น. พร้อมกับสัตบุรุษ

จากศีลล้างบาปก็จะมีศีลเด็กเล็ก จริงๆ  
ไม่ได้รับศลี เขาเรียกว่า “ห้องเด็กเลก็” เดก็ทีอ่ายุ
ประมาณ ป.1 จะขึ้น ป.2 หรือแม้แต่ชั้นอนุบาล 
3 เพราะคุณพ่อคณุแม่อยากจะให้มาเรียนค�าสอน  
เราจะสอนให้เขาสวด และให้เขามีกิจกรรม  
ซึ่งเราจะมีห้องเด็กเล็กจะมีครูช่วยดูแล 

ส่วนเด็กรับศีลมหาสนิท เมื่อปีที่แล้ว คือ 
ป.4 ขึ้น ป.5 เขาก็จะมาเรียน ซึ่งจะจัดให้เขาอยู่
ใน “ห้องมานนา” เขากจ็ะยงัไม่รับศลีก�าลงั ซึง่จะ 
เตรียมตัวอีกปีหน่ึงถึงจะได้รับศีลก�าลัง ซึ่งเด็ก 
ที่จะรับศีลก�าลังก็จะอยู่ในชั้น ป.5-ป.6 หรือเด็ก
ที่อาจจะเลยชั้น ป.5-ป.6 ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
รับศีลก�าลังก็มาเรียนเพื่อรับศีลก�าลังได้ 

นอกจากนี้มีการ “รื้อฟื้นศีลล้างบาปอย่าง
สง่า” หรือ “ศีลสง่า” ก็จะมีพวกยุวชน พวก
มัธยมต้นที่จะมา หรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วง
ชั้นมัธยมแล้ว แต่เขายังไม่ได้รับศีลก�าลัง ทาง
คณุพ่อเจ้าวดักจ็ะส่งมา ให้มาเรียนกบัเด็กของเรา
เพื่อรับศีลก�าลัง ในแต่ละศีลที่มีเด็กมาเรียน มา
เตรียมตัวก็อยู่ที่ประมาณ 50-60 คน ซึ่งก็นับว่า
เยอะพอสมควร ถ้าเราไปดกูารรายงานของแต่ละ
วัด ปีหนึ่งๆ แทบจะไม่มีรับศีลก�าลังเลย เพราะ
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เขาจะมารับในค่ายของเรา เพราะว่า พระคุณเจ้า
ก็ไม่ได้ไปโปรดศีลก�าลังทุกๆ ครั้ง ที่ฉลองวัด 

ผลของค่ายอย่างนีท่ี้เกดิขึน้กบัท้ังตัวเด็ก ท้ัง

ตัวครู และสามเณร หรือว่ากับสังฆมณฑล 

ตรงนี้คุณพ่อคิดว่าคืออะไร?

ส�าหรับเด็กผมคิดว่า เราเอาเด็กมาเข้าใน
ค่าย แล้วเราสอนเด็ก ๆ  ก็จะรับได้อยู่ เขาได้รับ
ความรู้อย่างน้ัน แต่ว่าในส่วนทีจ่ริงคอืเดก็เขาจะ
อยู่กับวัด เขาจะได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้ เราจะ
สอนเขาให้เข้าวัดเป็น เช่น ต้องรู้จักคุกเข่า ต้อง
รู้จักไหว้พระ จุ่มน�้าเสกท�าอย่างไร เร่ืองเล็กๆ 
น้อยๆ หรือเกี่ยวกับศาสนา ที่เกี่ยวกับค�าสอนที่
ไม่ได้อยู่ในต�าราวิชาค�าสอน แต่ว่าเราซึ่งอยู่กับ
วัด เราต้องสอนเขา เราก็ค่อยๆ อบรมเขาใน
แต่ละวันๆ ด้วย

หากถามว่า ยากไหม? เราต้องเข้าใจก่อน
ว่า เด็กแต่ละคนมีพื้นฐานไม่เท่ากัน บางคนก็ยัง
อ่านหนังสือไม่ออก อย่างเมื่อวาน ผมต้องสอน
เดก็ใหม่ ผมน่ังฟังแก้บาปเด็กเกอืบ 70 คน โดย
ผมใช้วิธไีม่เอาฝาฟังแก้บาป และเวลาฟังแก้บาป 
เราใช้วธิน่ัีงคยุกนัอย่างน้ี เราเหน็หน้ากนั เราเหน็
หน้าเขา และเราก็จะเข้าใจได้เลยว่า เด็กคนนั้น
เขาได้หรือไม่ได้ เราอยากจะช่วย แต่ถ้าปิดฝาที่
ฟังแก้บาป เราก็ไม่รู้ว่าเด็กแต่ละคนเป็นอย่างไร 
หรือมาจากไหน เป็นใคร ที่ท�าอย่างนี้เพราะถ้า
เด็กเขาท�าไม่ได้ เราก็จะช่วยเขา หรือเขาติดขัด
ตรงไหนเราก็จะช่วยเขา หรืออย่างเวลาเขาเข้ามา 
แล้วเขาตื่นเต้น เราก็จะได้ช่วยเขา แต่ถ้าเด็ก 
คนไหนไม่ไหวจริงๆ เราก็แนะน�าให้คุณครูช่วย
ดูแลเด็กคนนั้นเป็นพิเศษหน่อย 

เม่ือผมมารับฟังเร่ืองการรับศีลแก้บาปก็
พอจะประเมินได้ว่า บางคร้ังเด็กไม่กล้าที่จะไป
แก้บาป ทางเราจึงจัดเป็นไฟลท์บังคับว่า ทุก

วันศุกร์ต้นเดือน เราจะมีเปิดโอกาสให้เด็กมา 
แก้บาปได้ เพราะเด็กบางคนกลับไปที่วัดของ
ตนเองแล้วก็ไม่กล้าไปแก้บาป และบางทีที่วัด
ของเขาก็มีแต่ผู้ใหญ่เท่านั้นไปแก้บาป

แล้วถ้าถามว่า มันยากไหมที่เด็กอ่าน
หนังสือไม่ออก ผมตอบได้เลยว่า “ยาก” ยาก
ที่ตรงครู เพราะครูจะต้องสอน ซึ่งผมเองก็
เห็นใจ และเห็นว่า ครูพร�่าสอนๆ ครูล�าบากมาก  
ผมเห็นใจครูมาก เพราะเด็กบางคนอ่านไม่ได้ 
เขยีนไม่เปน็เลยจรงิๆ แตเ่รากม็พีวกสื่ออุปกรณ์
การสอนช่วยเขาด้วย มีภาพ มีวิดีโอบ้าง และ
มีอะไรต่างๆ ซึ่งแล้วแต่เทคนิคการสอนของครู
แต่ละคน

บางอย่างเราก็ต้องจับตะลันต์เด็กให้ถูก 
เช่น บางคนชอบการร้องเพลง เราก็พัฒนาใน
ส่วนที่เราจะสามารถพัฒนาเขาได้ คือเราต้อง 
ดวู่า อะไรทีเ่ราหนักไป หรืออะไรทีเ่ด็กเขาท�าแล้ว
มีความสุข เราส่งเสริมเขา 

มีเด็กที่ไม่ได้เป็นคาทอลิกบ้างไหมครับ?

เรามีอยู่ 1 ห้อง ผมก็จะเรียกห้องเด็ก 
ล้างบาป แต่ผมจะสอบถามจากคุณพ่อเจ้าวัด
เขาด้วยว่า จะให้เตรียมตัว หรือจะให้เรียนรับ
ศีลล้างบาป จะให้รับศีลในค่าย หรือจะให้กลับ
ไปรับที่วัดของเขาเอง ครั้งนี้คุณพ่อเจ้าวัดหลาย
วัดก็ขอให้ทางเราจัดให้เด็กของเขาได้รับศีล 
ล้างบาปในค่ายเลย 
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ดงึงบประมาณวดัลงไป หรืองบส่วนตวัลงไปบ้าง  
มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร 

แต่งบประมาณจริงๆ ที่ต ้องใช ้อยู ่ที่
ประมาณ 3 แสนบาท ถ้าพูดกันตรงๆ ไม่พอ 
เด็กต้องทานอาหารอะไรๆ ในแต่ละวัน หรือมี
กิจกรรมข้างนอก เสื้อค่าย ปีนี้ขอจากเจ๊อยุธยา
ช่วยหาเสื้อให้ เราก็ประหยัดไป 30,000 บาท 
หรือเวลาที่ผมอยู ่ที่วัดบ้านหัน เราก็รู ้จักกับ 
ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ เขาก็จะเอาไก่ เอาไข่ มา
ช่วย และปีหลังๆ มานี้ ผมบอกบุญชาวบ้าน ท�า
จดหมายประชาสัมพันธ์ออกไป ใครมีหัวหอม 
กระเทยีม หรือข้าวสาร กเ็อามาร่วมสนับสนุนได้ 
หรือบางคนกอ็าจจะมาเลีย้งไอศกรีมเด็กๆ อย่าง
นี้ก็สามารถร่วมสนับสนุนได้

กิจกรรมของค่ายสรุปหรือจบอย่างไร?

วันรับศลี จากน้ันเป็นกจิกรรมแฟมลิี ่ไนท์ 
อาจจะมกีารแสดงของแต่ละชัน้ปี มทีานเลีย้งกนั
เล็กๆ น้อยๆ วันรุ่งขึ้นก็ถือว่าจบแล้ว เขาได้รับ
ศลีแล้ว ผู้ปกครองกจ็ะมาเข้าร่วมมสิซาด้วย และ
รับเด็กกลับบ้าน เราก็ถือว่าเป็นการฉลองปัสกา
ไปด้วย ถือเป็นการจัดงานครั้งเดียว

วัยหรือช่วงอายุของเด็กต่างกันอย่างไร

ครับ?

เรามีเด็กเล็กที่สุดอยู่ในชั้นอนุบาล 3 และ
เด็กโตสุดอยู่ชั้น ม.2-ม.3 ซึ่งยังเป็นระดับยุวชน 
เขายังไม่ถึงระดับเยาวชน นอกจากบางปีที่ยังมี
เดก็ทีอ่ยูใ่นช่วงมัธยมปลาย แต่ว่ายังไม่ได้รับศลี
ก�าลัง ตรงนั้นเขาก็จะมาอยู่ในห้องเด็กโต

ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปท�าให้เด็กในค่ายเปลี่ยน

ไปไหม เช่น ความสัมพันธ์ หรือการก้าวร้าว 

หรืออะไรใหม่ๆ?

ผมคิดว่า เด็กดื้อมากขึ้นนะ แต่ด้ือเป็น
บุคลิกของคนบางคน หรือเพราะความเป็นเด็ก
มนักเ็ลยไม่น่ิง แต่ผมคิดว่าเด็กส่วนใหญ่มีความ
ตั้งใจสูงอยู่นะครับ

แล้วเรื่องงบประมาณ ในระยะยาวจะเป็น

อย่างไรครับ?

เร่ืองงบอยู ่ที่สังฆมณฑล โชคดีเราอยู ่
ตามวัด อะไรที่เราช่วยได้เราก็ช่วย อะไรที่เรามี
สะสมแล้วก็ช่วยได้มาก อย่างเช่น เคร่ืองนอน
เราซื้อครั้งเดียว เราใช้ได้ ชุดรับศีลเราก็ตัดครั้ง
เดียว ใช้ได้ยาว เราอยูต่รงน้ีอะไรขาดเหลอื กจ็ะ
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เข้าเมืองพัฒนา บุรีรัมย์ ปรับวิถี
ไม่หลงตามกระแส 

คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร 

เจ้าอาวาสวดัแม่พระแห่งสายประค�าศกัดิส์ทิธิ์ 

ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

กิจกรรมเด่นๆ ของวัดแห่งนี้คืออะไรครับ?

ที่วัดแห่งน้ีเรามีกิจกรรมที่เด่นๆ โดย
เฉพาะเร่ืองของวิถีชุมชนวัด หรือที่เราเรียกว่า 
BEC วิถีชุมชนวัดถือว่าเป็นวิถีใหม่ของการ
เป็นพระศาสนจักร แต่วิถีใหม่ของการเป็นพระ
ศาสนจักรไม่ได้หมายความว่า เป็นเร่ืองใหม่ แต่
ว่าวิถีชุมชนวัดนั้นเป็นเรื่องเก่า ที่เป็นลมหายใจ 

และเป็นพื้นฐานของพระศาสนจักร ตั้งแต่สมัย
พระศาสนจักรแรกเริ่มที่กรุงเยรูซาเล็ม 

ในสมยัน้ัน บรรดาครสิตชนได้มาร่วมแรง
ร่วมใจกัน สามัคคีกัน น�าสิ่งของที่ตัวเองมี มา
แบ่งปันกัน และที่ส�าคัญคือมาอ่านพระคัมภีร์  
ที่บ้านของพี่น้องท่านใดท่านหน่ึง แล้วก็เปลี่ยน
มาเป็นเจ้าภาพ 

ต่อมา พระศาสนจักรได้ด�าเนินการบริหาร
ในลักษณะที่เป็นระดับสูง ท�าให้อ�านาจหน้าที่
ต่างๆ น้ันมารวมอยู่ในผู้น�าของพระศาสนจักร 
โดยมีสัตบุรุษ เป็นผู้ฟังค�าสั่งเท่าน้ัน จึงท�าให้
พระศาสนจักรน้ันขาดความมชีวีติชวีา ต่อจากน้ัน 
พระศาสนจักรจึงได้มกีารร้ือฟ้ืน ว่า วถิชีมุชนวดั 
หรือวถิใีหม่ของการเป็นพระศาสนจักร จะต้องน�า
มาใช้ และทีส่ดุน้ันทีบ่นัดงุในปี ค.ศ. 1990 ได้น�า 
วิถีชุมชนวัดเข้ามา และกระจายไปทั่วเอเชีย 

พระศาสนจักรในประเทศไทย โดยเฉพาะ
พระศาสนจักรในสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้
น�า วิถีชุมชนวัดเข้ามาใช้ โดยพระสังฆราชได้
ประกาศเป็นนโยบายให้ทุกวัด และทุกองค์กร
ในสังฆมณฑลนครราชสีมา น�าวิถีชุมชนวัดมา
ใช้อย่างสม�่าเสมอ 
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 วัดแม่พระแห่งสายประค�าศักด์ิสิทธิ์ 
บุรีรัมย์ โดยการน�าของสภาอภิบาล และผม 
เป็นผู้ให้ค�าแนะน�า ได้พยายามที่จะเรียกร้อง 
สนับสนุน ส่งเสริม ให้พีน้่องสตับรุุษน�าวถิชีมุชน
วัด มาใช้ในกลุ่ม โดยการแบ่งพี่น้องออกเป็น 5 
กลุม่ และแต่ละกลุม่น้ันมคีณะกรรมการ และเรา
ได้ท�าการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีสัตบุรุษ
เป็นผู้น�า ทีส่�าคัญคอืพีน้่องสตับรุษุได้สมัผัสพระ
คมัภีร์ มีพระวาจาของพระเป็นเจ้าเป็นศูนย์กลาง 
และพี่น้องเป็นผู้น�าโดยมีซิสเตอร์ พระสงฆ์ ไป
เป็นก�าลังใจ และอวยพร น่ีเป็นการน�าวิถีการ
เป็นพระศาสนจักรตั้งแต่แรกเร่ิม เข้ามาร้ือฟื้น
ในศตวรรษนี้ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ส�าคัญ 

 วัดบุรีรัมย์ของเรา จึงถือว่าเป็นวัดที่
ท�าให้วถิชีมุชนวดัน้ันเกดิขึน้ และมชีวีติชวีาอย่าง
แท้จริง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สตับรุุษมส่ีวนร่วม
ในกจิการของพระศาสนจักร ท�าให้พระวาจาของ
พระเป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางในการด�าเนินชวิีต และ
ท�าให้พระวาจาของพระเป็นเจ้าน้ันกินได้ ท�าให้
พระวาจาของพระเป็นเจ้าน้ันเป็นรูปธรรม และ
ท�าให้พระวาจาของพระเป็นเจ้าน้ันเป็นศนูย์กลาง
ของชีวิตคริสตชน 

วิถีชุมชนวัดของวัดแม่พระแห่งสายประค�า

ศักดิ์สิทธิ์ จ.บุรีรัมย์ เริ่มต้นได้อย่างไร? 
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เมื่อประมาณ 15 ปีที่แล้ว ผมได้มีโอกาส
เดินทางไปดูงานบีอีซี ที่ประเทศมาเลเซีย และ
ได้เห็นว่าเป็นชุมชนเมือง และที่บุรีรัมย์เอง ก็
เป็นชมุชนเมอืงด้วย จึงม่ันใจว่าชมุชนเมืองอย่าง
บุรีรัมย์น้ีสามารถที่จะด�าเนินการเร่ืองของบีอีซี 
หรือเรื่องของวิถีชุมชนวัดได้ 

ผมก็มาเร่ิมต้นโดยการถามพี่น้องสัตบุรุษ
ว่ารู ้จักบีอีซีหรือไม่ สัตบุรุษตอบว่าบีอีซีน้ัน
เขาไม่เคยรู้ เขารู้แต่เคเอฟซี (KFC) และ  
BIG C เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้จักบีอีซีผมก็จะ
แนะน�า

ที่สุดพ่อก็ได้ส่งสัตบุรุษไปดูงานบีอีซี ที่
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง และเม่ือ
สัตบุรุษไปดูงานแล้วกลับมา เขาก็ได้ขอให้พ่อ
เรียกประชมุ เขาบอกว่าวิถชุีมชนวัดน้ัน เป็นเร่ือง
ทีม่คีวามส�าคญั เป็นลมหายใจของพระศาสนจักร 
เป็นพื้นฐานของพระศาสนจักร และกลุ่มคริสต
ชนอย่างแท้จริง 

ที่สุด วัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นวัดเล็กๆ เราก็ได้
ท�างานแบ่งกลุ่ม ตามสภาพภูมิศาสตร์ โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่ม 5 กลุ่มนั้นก็จะมีสมาชิกเป็น
ครอบครัว ประมาณกลุม่ละ 10 ครอบครัว และ
ใน 10 ครอบครัวน้ัน เราจะเชญิทกุครอบครัวมา
ประชมุกนั และสมาชิกในกลุม่น้ันจะท�าการเลอืก

คณะกรรมการกลุม่ ซึง่ประกอบได้ด้วย ประธาน 
รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ แล้วตกลง
กนัว่า เม่ือมคีณะกรรมการกลุม่แล้ว ขอให้คณะ
กรรมการกลุ่มนั้น ท�าการบริหารกลุ่ม โดยการ
เชิญสมาชิกประชุม โดยตกลงกันว่า จะประชุม
ทุกเดือน แต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมทุกเดือน
นั้น ตัวพ่อเองก็ได้ท�าการเทศน์ให้ความรู้ แล้ว
ส่งคณะกรรมการกลุ่มน้ันไปรับการอบรม ใน
เรื่องจิตตารมณ์ของบีอีซี เพิ่มเติม 

ที่สุด เม่ือถึงวันที่เราจะท�าการประชุมใน
แต่ละกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มก็จะโทรศัพท์ แล้วก็
เรียกสมาชิกในกลุ่มไปประชุมกันที่บ้านหลังใด 
หลังหน่ึง แล้วเราก็จะเร่ิมต้นโดยประธาน  
แบ่งงานว่า ใครจะน�าสวด ใครจะก่อเพลง ใคร
จะอ่านเร่ืองราวเกีย่วกบัการบ�ารุงชวีติ ใครจะอ่าน 
พระวรสาร ใครจะอ่านบทภาวนาเพือ่มวลชน ข้อ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 เราแบ่งปันพระวาจาของพระเจ้า 
โดยเน้น 7 กระบวนการ 

คุณพ่อเจ้าอาวาสมีบทบาทอะไร? 

คุณพ่อเจ้าอาวาสมีบทบาทโดยการไปร่วม
ประชุม เหมือนกับเป็นสมาชิกของกลุ่มคนหน่ึง
เท่าน้ัน เวลาที่เราประชุมน้ัน เราจะประชุมกัน
เวลาประมาณ 1 ทุม่ เร่ิมต้นด้วยการรับประทาน
อาหารร่วมกันก่อน แล้วก็ประชุมแบ่งปันพระ
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วาจา โดยสมาชิกของกลุ่มประกอบด้วยลูกเล็ก
เด็กแดง ทั้งเยาวชน ทั้งผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส คือ
ทุกคนที่อยู่ในครอบครัวน้ัน เป็นสมาชิกของ 
กลุ่มบีอีซี 

จากนั้นเมื่อเราแบ่งปันพระวาจาแล้ว พระ
สงฆ์ก็จะอวยพร จากน้ันรับประทานอาหารว่าง
ร่วมกัน และเราก็จะก�าหนดว่า เราจะน�าพระ
วาจาของพระเป็นเจ้าไปปฏิบัติอย่างไร จากที่เรา
ได้แบ่งปันพระวาจาแล้ว แล้วเรากจ็ะนัดแนะหรือ
ก�าหนดว่า ในเดือนหน้าน้ัน เราจะไปประชุมที่
บ้านของใคร น่ีเป็นกระบวนการของบอีซี ีของวัด
แม่พระแห่งสายประค�าศักดิ์สิทธิ์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่ง
แต่ละกลุ่มก็จะท�าแบบน้ี แต่ว่าเมื่อเรามี 4-5 
กลุ่ม ซึ่งก็จะประชุมไม่ตรงกัน เพราะเขาอยาก
ให้คุณพ่อ หรือซิสเตอร์ ไปร่วมประชุมกับเขาได้ 

เราหยุดอยู่หน้าอาสนวิหารแม่พระ
ประจักษ์ที่เมืองลูร์ดในปี 2015 

คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์  
เจ้าอาวาส

คุณพ่อครับ วัดหลังนี้เป็นหลังที่เท่าไรครับ?

ตัง้แต่สมัยสงครามโลก คร้ังที ่2 คือ ทีว่ดั 
พวกครูค�าสอน และพวกฝร่ังถกูไล่หมด และเรา
กม็าอยูใ่กล้สถานีรถไฟ คอืถกูทิง้ระเบดิ เอกสาร
ของทางวัดก็เสียหายไปหมด มีหลงเหลือเพียง
เล็กๆ น้อยๆ พอสมัยคุณพ่อมารีอุส เบรย์ มา  
เราถือว่าคุณพ่อเบรย์เป็นบุคคลที่ส�าคัญมากๆ 
แล้วก็มีโรงเรียนประชาบาลเล็กๆ ชื่อ มารีย์
เนรมิตวิทยาลัย 
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วัดหลังน้ี อายุ 36 ปีแล้ว สร้างสมัย  
คุณพ่อประยูร นามวงศ์ นับเป็นหลังที่ 3 แล้ว 
ประมาณปี พ.ศ. 2520 ตอนบวชพระสังฆราช 
ยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ ตอนน้ันเป็น 
วดัหลงัไม้ก่อน และเป็นวดัทีโ่ทรมมาก แถวน้ีมแีต่ 
บ้านไม้ และอกีด้านหน่ึง ฝ่ังตรงข้ามเป็นโรงแรม 

มีที่มาที่ไปของชื่อไหมครับ?

ผมเข้าใจว่า เป็นเพราะคุณพ่อเบรย์ ท่าน
เป็นคนรักแม่พระ จึงให้ชื่ออย่างนี้ 

ปีศักดิ์สิทธิ์ปีนี้ วัดนี้ถือเป็นวัดแสวงบุญ 

ด้วยไหมครับ?

อาสนวิหารนี้ถือเป็นวัดแสวงบุญด้วย

แล้วสังฆมณฑลนี้มีวัดแสวงบุญกี่วัดครับ? 

มี 3 วัด คือ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์
ที่เมืองลูร์ด วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว และวัด
นักบุญยอแซฟ บ้านหัน

อาสนวิหารน้ีมีการปรับปรุงล่าสุดเมื่อไร

ครับ?

ล่าสดุประมาณ ค.ศ. 2012 ผมมาปรับปรุง
เปลี่ยนฝ้า แต่รูปทรงเดิม แล้วทางด้านนอกก็ใช้
เป็นหินร้าง แทนการทาสี 

ถ้ามาทีอ่าสนวหิารนัน้ จดุไหนควรจะเน้นเป็น

พิเศษครับ? 

ถ�า้แม่พระ ซึง่อยูคู่ก่บัวดั จะมคีนสวดทีถ่�า้
กนัมาก แม้แต่พีน้่องต่างความเชือ่เองกจ็ะมาสวด 
เราจะเห็นว่า มีการจุดเทียนอยู่ตลอดเวลา ม ี
พวงมาลยัมาแขวนตลอด ใครทีม่ากต้็องไหว้ตรง
น้ันก่อน ส่วนภายในตวัวดั กจ็ะเป็นเร่ืองกระจกสี 
มากกว่า กระจกสีทางด้านหลัง และรูป 14 ภาค 
รูปพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ซึ่งเป็นไม้สักทอง 
ก่อนจะมีรูปแบบนี้มีกระจกสีเป็นรูปกางเขน
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ที่อาสนวิหารนี้มีตารางมิสซาอย่างไรบ้าง

ครับ?

วันอาทิตย์ มิสซาเวลา 08.30 น. ส่วน
เวลา 16.00 น. เป็นมิสซาภาษาอังกฤษ ที่วัด
น้อยส�าหรับชาวต่างชาต ิพวกฟิลปิปินส์ ประมาณ 
50-60 คน รอบที่สามตอนเย็นเวลา 18.30 น. 

มีกิจกรรมอะไรบ้าง?

เรามีกิจกรรมทุกกิจกรรม 

เดินต่อไปในตรอกซอกซอย พบคน
หัวใจไม่บอด คณะวินเซนเดอปอล

ชื่อกลุ่มอะไรครับ?

กลุม่วนิเซนเดอปอล คณะแม่พระประจักษ์ 
เมืองลูร์ด นครราชสีมา กลุ่มนี้อยู่ที่นี่มา 35 ปี
แล้ว ซึ่งเราอยู่ในส่วนของระดับวัด 

ในสังฆมณฑลมีวินเซนเดอปอลกี่คณะ?

มี 5 คณะ แต่ว่ายังไม่ได้รับแต่งตั้งเป็น
มนตรีสังฆมณฑล เขามีเง่ือนไขว่าจะต้องมี 5 
คณะขึ้นไป 

แล้วท�าอะไรกันบ้างครับวินเซนเดอปอล

ของวัดนี้?

เรามีแจกทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน 
และสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส 
ซ่อมแซมบ้าน ที่อยู่อาศัย ออกเยี่ยมสัตบุรุษ 

แล้วถ้าเราแยกงานออกเป็นประเภท จะเป็น

อย่างไรบ้าง?

ในด้านการศึกษาเรามอบทุนให้ปีละครั้ง 
ถ้าด้านสงเคราะห์เราจะสงเคราะห์ทุกเดือน ถ้า
เยี่ยมเราก็เยี่ยมทุกอาทิตย์ อย่างเวลาเราให้ทุน
นั้น เราจะให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ฐานะ
ยากจน 
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เรามีคณะกรรมการวินเซนเดอปอลของ
เราไปคัดมา เขาจะน�าเสนอชื่อขึ้นมา เราก็จะ
พิจารณา 

มีออกไปเยี่ยม ประชุม รับการสงเคราะห์ 
ให้ความช่วยเหลือ เวลาที่เราไปเยี่ยม เราก็ไปของ
เราเอง เราไม่ได้ไปกับคุณพ่อเจ้าวัด แต่ถ้าคุณพ่อ
เจ้าวัดท่านว่าง ท่านก็จะไปกับเราด้วย ส่วนใหญ่
วินเซนเดอปอลของเราไปเยี่ยมน้ัน มีคนบอกเรา
มาว่า คนน้ันคนน้ีเขามีสภาพเป็นอย่างน้ี เราก็

จะไปเยี่ยม ไปช่วยเหลือ และบางครั้งก็เป็นกลุ่ม 
พลมารีย์ ทีส่่งรายชือ่มาให้เรา แล้วเรากไ็ปเยีย่มเขา

เราท�างานร่วมกับพลมารีย์ กับสัตบุรุษ
ในวัด พวกเขาไปพบเจออะไรมา เขาจะกลับมา
เล่า มาถ่ายทอดให้เราฟัง และเม่ือเราไปดูแล
ไปเยี่ยมแล้ว เราเห็นว่าเขาอยู่ในข่ายที่เราพอจะ
ช่วยเหลอืเขาได้ เรากช่็วยเหลอื โดยการเอาเข้าที่
ประชมุ พอประชมุเสร็จ ทกุอย่างกอ็ยูท่ีท่ีป่ระชมุ
จะตัดสินใจอย่างไรครับ

แล้วงานของกลุ่มที่โดดเด่นที่สุดเท่าที่ท�ามา

จนถึงตอนนี้ล่ะครับ?

เม่ือคร้ังที่ไฟไหม้ที่บ้านหัน กลุ่มของเรา
ก็ให้ช่วยเหลือไปในเบื้องต้น คือไฟไหม้บ้าน 
ทั้งหลัง จ�านวน 2 หลัง เราก็ช่วยเหลือ หรือเมื่อ
ครั้งที่เกิดน�้าท่วมใหญ่ เมื่อปี 2010 เรียกว่าท่วม
สังฆมณฑลนครราชสีมา แต่พวกเรากรรมการ
ไม่มีบ้านใครโดนเลยครับ เราจึงไปช่วยเขาได้
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แล้วงานของเรา ต่างจากกลุ่มฝ่ายสังคม 

อย่างไรครับ?

ฝ่ายสังคมพัฒนาจะเน้นไปตามหมู่บ้าน 
การส่งเสริมพวกอาชีพ แต่กลุ่มวินเซนเดอปอล
จะไปช่วยเหลือผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ อาจจะเป็น
คนชรา ลูกไม่มี ลูกไม่อยู่ หรือคนชราที่ต้อง
ดูแลหลานที่เป็นโรคออทิสติก ซึ่งในกรณีอย่าง
นี้มี 2 ราย เราก็เหมือนกับดูแลเขาตลอดชีวิต 

วนัเวลาทิง้ความเปลีย่นแปลงให้เราเชยชม 
สังฆมณฑลเล็กๆ ที่ชื่อว่านครราชสีมา ไม่เล็ก
ตามจ�านวนประชากร เม่ือเราเดินเข้าไปเรียนรู้
และท�าความรู้จักมากขึ้น เพชรเม็ดงามที่ส่งแสง

จรัสรายทางก็เปล่งประกายสะท้อนความงดงาม
ให้เป็นที่ประจักษ์ 

จะที่ไหนบนโลกใบน้ีเมื่อเราทราบว่ามี
การท�างานของพระ และความร่วมมือ ร่วม
แรงร่วมใจของมนุษย์ ภาพแห่งความงดงามใน
ความดีก็ปรากฏ และคงชัดเจนมากขึ้น ไม่ใช่
ที่จ�านวนนับตามสถิติบันทึก แต่เป็นคุณค่าพระ 
วรสารที่ฝังรากลึกในจิตใจของผู้เจริญชีวิต 

“ฮัลโหล ฮัลโหล ที่นั่นที่ไหนครับ ...ผม
อยูโ่คราชครับ...อ้อ โคราชน่ีเอง โคราชทราบแล้ว
เปลี่ยน...”  
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

ยุคสื่อ
ยคุน้ีถอืกนัว่าเป็นยคุสือ่ เราซึง่อยูร่่วมยคุ 

ร่วมสมัย ย่อมหนีไม่พ้นที่จะได้รับผลกระทบ
จากสือ่เหล่าน้ี ไม่ทางใดกท็างหน่ึง ไม่ว่าทางตรง 
หรือทางอ้อม

ยิ่ ง กว ่ า น้ั น สื่ อ ใน ยุค โลกาภิ วั ตน ์ 
(Globalization)นี้ เป็นประเภทครอบจักรวาล
เสยีด้วยซ�า้ไป ไม่ว่าจะอยูไ่กลแสนไกลกนัคนละ
ขั้วโลกก็ได้รับการสื่อสารในระยะเวลาเท่าๆ กัน 

ดังน้ัน เราจึงจ�าเป็นต้องเรียนรู้ให้เข้าใจ
เท่าทันกับกระแสสังคมและค่านิยมทางวัตถุ
และทุนต่างๆ ตลอดจนสถานการณ์ทั่วโลกและ 
การโฆษณายุยงส่งเสริมโดยการใช้สื่อต่างๆ  
เหล่านี้อย่างเท่าทัน 

ทั้งน้ี เพื่อมิให้ถูกครอบง�าให้เราต้อง
ยอมรับยอมจ�านนเป็นทาสของมันอย่างโงหัว 
ไม่ขึ้น น่ันคือเราต้องใช้มัน ไม่ใช่ให้มันใช้เรา
ยอมก้มหน้าก้มตาสวามิภักดิ์กับมันชนิดหามรุ่ง
หามค�่าเกินความจ�าเป็น จนกลายเป็น “สังคม
ก้มหน้า” ไม่ดฟู้าดดูนิหรือไม่พร้อมให้เวลาเอาใจ
ใส่กับใครทั้งสิ้น

เราอาจเสียเวลาและหน้าที่ แม้กระทั่ง
ไมตรีจิต มิตรภาพไปอย่างน่าเสียดาย ที่สุดหาก
ปล่อยตวัปล่อยใจกบัมันจนกลายเป็นนิสยัใจคอ
และตกอยู่ในกระแสวังวนของความลามกและ
ความโหดร้ายทารุณที่ผ่านมาพร้อมกับสื่อ และ
ท�าให้เกิดลัทธิเอาอย่างด้วยประการทั้งปวง ก็ 
น่าเป็นห่วงเป็นใยในคนยุคน้ีหรืออนุชนรุ ่น 
ต่อไปได้ 

ด้วยเหตุว่า มันจะเกาะกินจิตใจไปจนถึง
ให้เราหลงใหลท�าตาม และน�ามาซึง่ความเสยีหาย
อย่างน่าเสียดายและเสียใจไปตามๆ กัน ดังที ่
เราได้ยนิได้ฟังกรณตีวัอย่างทีเ่กดิจากการสงัหาร
หมู ่และการค้ามนุษย์หรือการท�าลายศักด์ิศรี
มนุษย์ในรูปแบบต่างๆ จนกระทั่งไม่มีชิ้นดีให้
มองเห็นความเป็นคนที่เราพึงมีต่อกัน

อน่ึง สื่อยุค น้ี มักเสนอความมีสีสัน 
ด้วยลูกเล่นที่ทันสมัยและความรวดเร็วทันใจ 
ชนิดทันทีทันใด เป ิดปุ ๊บได ้ป ั ๊บก็ยิ่งถูกใจ 
สนนราคาเท่าไรไม่ว ่า ถึงขนาดมีกรณียอม 
เสียตัวให้เพื่อได้เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ พรรค์น้ีมา 
ก็ยังมี แต่ที่สุดก็หยุดตรงที่วังวนให้กลายเป็น
ทาสของมันอีกนั่นแหละ

สิ่งน้ีช่างดูจะสวนทางกับความเป็นจริง 
ในเร่ืองของการศึกษาด้านพุทธิศึกษาหาความรู้ 
และการอบรมบ่มนิสัยด้านจริยศึกษา เพื่อก่อ
ให้เกิดวินัย คุณธรรมและจริยธรรมประจ�าใจ 
ทั้งนี้ทั้งนั้น ล้วนแต่ต้องการเวลา ความพยายาม
อดทนจนถึงที่สุดด้วยอุตสาหะวิริยธรรมอย่าง
เต็มใจและเต็มที่ จึงจะสมกับคติที่ว่า ความรู ้
คู่คุณธรรมส�าหรับตลอดชีวิต

อันว่า คุณค่า คุณธรรมและจริยธรรม
น้ันล้วนมีที่มาจากศาสนธรรมในศาสนคัมภีร์
และเป็นเร่ืองทีจ่ะต้องเพาะบ่ม ปลกูฝังและท�าให้
เจริญเตบิโตยัง่ยืนขึน้ในจิตใจตน (ชวีติจิต-ชวีติ
ภายใน) ให้ได้ ก่อนจะน�าไปขยายผลให้กับ
บุคคลอื่นหรืออนุชนรุ่นหลังต่อไป 
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การท�าได้เช่นน้ี จึงจะเป็นการเจริญรอย
ตามพระศาสดาในศาสนาของตนๆ ซึง่ได้บ�าเพญ็
มาด้วยชีวิตทั้งชีวิตของท่าน และมอบไว้เป็น
บ�าเหน็จมรดกทางจิตวญิญาณให้กบัเราไปด�าเนิน
ชีวิตให้เกิดดอกออกผลขจรขจายสืบไป

พระศาสดาแต่ละพระองค์ล้วนได้ใช้ชีวิต
เป็นสื่อ ได้ใช้เวลาบ�าเพ็ญตนตลอดชีวิต จึงได้
บรรลุถึงซึ่งศาสนธรรมอันกลั่นกรองจากจิตใจ
ภายในของท่านมามอบให้กับเราแล้ว จึงเป็น
วาระและหน้าที่ของเราที่จะต้องด�ารงชีวิตและ

ด�าเนินการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตต้นแบบที่ 
ท่านได้ด�าเนินมา

ดังน้ัน เราทั้งหลายในฐานะศาสนิก 
ผู้ติดตามองค์พระศาสดาของตน จึงต้องมีสติ 
อยู่เสมอ(ไม่ใช่สมาธิสั้น)ที่จะริใช้ตนเป็นสื่อใน 
ตวับททีเ่ป็นศาสนธรรม และในต้นบาท-ต้นแบบ
ขององค ์ศาสดามาฝ ึกฝนบ�าเพ็ญตนเจริญ 
รอยตามก่อนที่จะใช ้สื่อยุคน้ีเป ็นเคร่ืองมือ  
เพื่อสื่อสารให้เกิดคุณค่าและคุณประโยชน์ 
โดยปราศจากโทษใดๆ ต่อตนและผู้อื่น 

สื่อยุคน้ีมักเสนอความมีสีสันด้วยลูกเล่นที่ทันสมัยและ

ความรวดเร็วทันใจ ชนิดทันทีทันใด เปิดปุ๊บได้ปั๊บก็ย่ิง

ถูกใจ สนนราคาเท่าไรไม่ว่า ถึงขนาดมีกรณียอมเสียตัว

ให้เพื่อได้เครือ่งไมเ้ครื่องมือ พรรคน์ี้มากย็ังมี แต่ที่สดุก็

หยุดตรงที่วังวนให้กลายเป็นทาสของมันอีกนั่นแหละ
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วันละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล 

มัทธิว 2:19-23

......หลังจากกษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์ ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามา 
เข้าฝันโยเซฟในอียิปต์ กล่าวว่า “จงลุกขึ้นพาพระกุมารและพระมารดากลับไป 
แผ่นดินอิสราเอล เพราะผู้ที่ต้องการฆ่าพระกุมารตายแล้ว” โยเซฟจึงลุกขึ้น พา 
พระกุมารและพระมารดากลับไปแผ่นดินอิสราเอล แต่เมื่อรู้ว่าอารเคลาอัสขึ้น 
ครองราชย์เป็นกษัตริย์ในแคว้นยูเดีย สืบต่อจากกษัตริย์เฮโรดพระบิดา โยเซฟ 
ก็กลัวที่จะไปที่น่ัน และเม่ือพระเจ้าทรงเตือนเขาในความฝัน เขาจึงกลับไปยัง 
แคว้นกาลิลี ไปอาศัยอยู่ในเมืองหน่ึงชื่อ นาซาเร็ธ ทั้งน้ี เพื่อให้พระด�ารัสที่ตรัส 
ทางประกาศกเป็นความจริงว่า “พระองค์จะได้รับพระนามว่า ชาวนาซาเร็ธ”

คุณแม่: คุณครูที่เลิศ + บ้าน:  
โรงเรียนที่เยี่ยม

คุณโทมัส และคุณแนนซี่ ลินคอร์น เป็น
สามีภรรยาที่ยากจน อาศัยในบ้านที่ท�าด้วย 
ขอนไม้ซึ่งมีเพียงห้องเดียวอยู ่ในรัฐเคนตั๊กกี้  
พื้นของบ้านแทนที่จะเป็นไม้ กลับเป็นดินของ 
ผืนป่าที่ถูกปรับให้เรียบและอัดให้แข็ง

ถงึแม้จะยากจน ทัง้โทมัสและแนนซีก่ข็ยนั
ขันแข็ง ฝ่ายสามีเป็นนายพรานล่าสัตว์ เพราะ 
ทีพ่�านกัของเขาอยูช่ายป่า และในช่วงต้นศตวรรษ
ที่ 19 ยังมีสัตว์ป่าให้ล่าในทวีปอเมริกาเหนือ 
ส่วนแนนซี่ก็เป็นแม่บ้านที่มีคุณธรรม

ละเอียดอ่อน สุภาพ แต่เข้มแข็ง แม้บ้าน
ของเธอจะอยู่ห่างไกลความเจริญ และแทบจะ
ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไร แต่บ้านของเธอสะอาด
ที่สุดในหมู่บ้านน้ัน เธอปั่นด้ายตัดเย็บเสื้อผ้า
เองส�าหรับสามี และลูกสาว - ซาร่าห์ที่เกิด 
ในปี ค.ศ. 1807 และส�าหรับลูกชายที่เกิด 
ตามมาในอีกสองปีต่อมา นอกจากงานบ้าน
แล้ว แนนซี่ยังมีความสามารถด้านการล่าสัตว์
เหมือนกัน ยามที่โทมัสสามีเข้าป่าหลายวัน ชาว
บ้านจะเห็นเธอใช้ปืนล่าสัตว์เล็กๆ ส�าหรับน�ามา
เป็นอาหารได้ และนอกจากนั้นเธอก็ยังใช้ขวาน 
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สับฟืน ใช้จอบขุดดิน ท�าสวนครัว ปลูกผัก เป็น
อาหารประจ�าวัน

แต่มีสิ่งหน่ึงที่แนนซี่มีอยู่ในตัวเธอ น่ัน
คือ เธอสามารถอ่านออก เขียนได้ เป็นบุญที่
คณุพ่อคุณแม่ของเธอส่งเธอไปโรงเรียน ได้เรียน
หนังสอืก่อนทีเ่ธอจะมาแต่งงานกบัโทมสั และมา
อาศัยอยู่ที่เคนตั๊กกี้ซึ่งห่างไกลจากความเจริญ
ห่างไกลจากโรงเรียน ลูกสองคนของเธอจึงไม่มี
โอกาสไปโรงเรียน เพราะเหตน้ีุนอกจากงานบ้าน
แล้ว แนนซีจึ่งมีหน้าทีเ่ป็นคุณครูสอนลกูสองคน
ที่บ้านด้วย แนนซี่สอนลูกทั้งสองด้วยหนังสือ
เล่มเดียวที่อยู่ในบ้านของเธอ หนังสือเล่มนี้ก็คือ

“พระคัมภีร์” (The Bible) แนนซี่
ใช้หนังสือพระคัมภีร์เล่มน้ีสอนให้ลูกทั้งสอง
รู้จักอ่าน รู้จักสะกดค�า และรู้ค�าศัพท์ต่างๆ 
(vocabularies) รวมทั้งการเขียน การผูก
ประโยค และการแต่งเร่ือง (essay) และ
เม่ือคุณครูที่เดินทางเวียนไปตามหมู่บ้านต่างๆ 
มาถึง ลูกทั้งสองคนจึงมีพื้นฐานพอควรที่จะ
เรียนรู้วิชาอื่นๆ ต่อไป อาทิ วิชาคณิตศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
ส่วนวิชาศีลธรรมและศาสนา แนนซี่ก็ได้สอน
ด้วยตนเองจากพระคัมภีร์ (ทั้งพระธรรมเดิม
และพระธรรมใหม่) และนี่คือพื้นฐานการเรียนรู้ 
ที่ส�าคัญ และจ�าเป็นที่ลูกทั้งสองของตระกูล 
ลนิคอร์นได้รับในบ้านจากแนนซีผู้่เป็นแม่ของตน

นับตั้งแต่ยังเล็กๆ ที่ได้สั่งสอน หว่านเมล็ดพันธุ์ 
ทีด่ ีกล่อมเกลา และปลกูฝังคณุธรรม จนในทีส่ดุ 
ก็เปล่งแสง ออกเป็นพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ ที่เปลี่ยน 
โฉมหน้าประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาในการ 
เลิกทาส จากอับราฮัม ลินคอร์น ลูกคนที่สอง 
ที่เป็นประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา

ทุกวันน้ี เรามีโรงเรียนมากมายอยู่ทั่วไป 
เรามีคุณครู อาจารย์ ผู้สอนอยู่มากมาย แต่
ทั้งหมดน้ีไม่สามารถมาแทนที่ “คุณแม่” และ 
“บ้าน” ได้

บทเสริม

ยามว่าง “พระองค์” เดินตาม “คุณแม่” 
ออกนอกบ้าน ชมทิวทัศน์ชนบท มองดูนาข้าว
สาลีทอดแผ่ข้างหน้าจนสุดขอบฟ้า รวงข้าวสาลี
ชูสูงตระหง่านเล่นลมไหวไปมา...... “คุณแม่” 
อธิบายว่า น่ีคืออาหารประจ�าวัน...... ชีวิตของ
ต้นข้าวเริ่มจากเมล็ดข้าวต้องเน่าเปื่อย ต้องตาย
ก่อน จึงจะงอกออกเป็นต้นไม้ ออกรวง ออกผล  
เป็นเมล็ดข้าวเต็มรวงบ้าง ครึ่งรวงบ้าง...... เมื่อ
ถึงเวลาถูกเก็บเกี่ยวเป็นอาหาร ถูกบด ถูกโม่
เป็นแป้ง ถูกตวง น�ามาผสมน�้า ผงฟู ถูกนวด
ผึ่งลม เข้าเตาอบเป็นขนมปัง...... ค�าเหล่านี้ของ 
“คุณแม่” ประทับใจ “พระองค์” จนถึงวันที่ 
“พระองค์” ทรงเชิญอัครสาวกมารวมกันในห้อง
นอนชั้นบน “หักปัง” แบ่งให้ทาน 

(จาก : สามเณราลยัแห่งชวีติ ค.ศ. 2000)
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ข้างธรรมาสน์ 
ไก่นักบุญเปโตร

“อย่าตัดสินเขา”

“อย่าตดัสนิเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตดัสนิท่าน ท่านตดัสนิเขาอย่างไร พระเจ้าจะทรงตดัสนิ
ท่านอย่างนั้น ท่านใช้ทะนานใดตวงให้เขา พระเจ้าจะทรงใช้ทะนานนั้นตวงให้ท่าน...” (มธ 7:1-2)

ตามปรกตเิรากอ็ดตดัสนิคนโน้นคนน้ีไม่ได้ เช่น คนน้ีด ีเอาอย่างเขานะ คนน้ันไม่ดี อย่าเอา 
อย่างเขานะ จริงๆ แล้ว เราเอาอะไรมาวัดหรือเอามาตรอะไรมาวัดว่า คนนั้นดีหรือคนโน้นไม่ดี

แน่นอนในใจของแต่ละคน เรามองไม่เห็น เราตัดสินเขาไม่ได้ เขาจะดีหรือเลวสุดแล้วแต่
เขากับพระเท่าน้ัน เราตัดสินด้วยการกระท�าภายนอกที่เห็นกันได้เท่าน้ัน แต่บางที ท�าดี เห็นอยู่
ชัดๆ ก็ยังไม่ใช่คนดีเลย เช่น คนนั้นสวดลูกประค�าทั้งวันเลย แต่ไม่ไปท�างานตามหน้าที่ คนนั้น 
ก็ไม่ใช่คนดี นะครับ

ฉะนั้น คนดี คือ คนที่ท�าหน้าที่ของตนอย่างดี นั่นคือ คนดี ครับ แต่ท�าหน้าที่ดีเต็มร้อย 
คงไม่มีใครท�าได้ครับ ทุกคนมีข้อผิดพลาด บกพร่องไปบ้างไม่มากก็น้อย แต่เมื่อผิดพลาดไปแล้ว 
ก็รีบกลับตัวกลับใจ แก้ไขใหม่ให้ดีขึ้นก็ยังนับว่าเป็นคนดีครับ นักบุญหลายองค์ ก็เคยเป็นคนบาป
มาก่อนครับ เช่น นักบุญเปโตร นักบุญมารีย์ มักดาเลนา ฯลฯ 

แต่คนทีผิ่ดพลาดไป แล้วไม่ยอมรับผิด ไม่ยอมแก้ไข ยิง่กว่าน้ันยงัจงใจท�าผิดต่อไปอกีน้ัน
เป็นสันดานปีศาจ ไม่มีทางที่พระจะอภัยให้เขาเลย เป็นบาปที่ผิดต่อพระจิตเจ้าโดยตรง

ฉะนั้น เมื่อเราผิดพลาดไปแล้วให้รีบเป็นทุกข์เสียใจ กลับตัวกลับใจ ขอโทษพระโดยอาศัย
ศลีอภัยบาป พระจะทรงอภัยให้เราเสมอ เราจะเป็นนักบญุได้ทกุคนครับ น่ันคอื เราจะได้ไปสวรรค์
นั้นเอง แหละครับ

อย่างไรก็ดี เราอย่าไปตัดสินใครเลยนั่นแหละดีที่สุด เราจะได้ไม่ถูกตัดสินจากพระเจ้าด้วย 
การตดัสนิของเรามักจะผิดพลาดบ่อยๆ เพราะเราไม่รู้สาเหตแุท้จริงของการกระท�าของคนอืน่ทกุอย่าง  
เราจึงจะตัดสินไม่ได้ และเราจะมีความสุขใจอีกต่างหาก บุญก็ได้ มิตรภาพก็ไม่เสียอีกด้วย

นอกจากไม่ตัดสนิใครแล้ว จงอภยัความผิดของผู้อืน่ทกุอย่าง ทกุคร้ังอกีด้วย เรายิง่ได้บญุ
มากข้ึนอกีทัง้ในโลกน้ีและในสวรรรค์ด้วย ดกีว่าน้ันอกีเราสวดภาวนาให้เขาอกีด้วย ได้บญุหลายต่อ
เลยครับ แน่นอนมันยากมากๆ แต่ใครท�าได้ คือ คนดีแท้ ด้วยครับ 
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แสงเรืองๆ
กอง บ.ก.

สวัสดีท่านผู้อ่านทกุท่าน มาพบกบัคอลมัน์ 
“แสงเรืองๆ” อีกเช่นเคย ส�าหรับเดือนน้ีขอแนะน�า
ให้รู้จักกับ คุณครูเยนอเวฟา ภิรมย์ สมพามา  
ซึ่งปัจจุบันคุณครูปฏิบัติหน้าที่อยู ่ที่โรงเรียน
ด�าเนินวิทยา ต.แพงพวย อ.ด�าเนินสะดวก 
จ.ราชบรีุ และคณุครูเป็นสตับรุุษวดันักบญุอันตน  
โคกมดตะนอย

ส�าหรับงานที่คุณครูได้รับมอบหมายคือ 
สอนค�าสอนให้กบันักเรียนชัน้ประถม 3 เป็นการ
เตรียมเด็กนักเรียนเพื่อจะรับศีลมหาสนิท 
ครั้งแรก

คุณครูภิรมย์ ได้บอกถึงแรงบันดาลใจใน
การมาเป็นครูค�าสอนว่า “ตอนเด็กๆ ได้เรียนวิชา
ค�าสอนกับซิสเตอร์ท่านหนึ่ง ซึ่งซิสเตอร์ท่านนั้น
ใจดีมาก และสอนเราให้มคีวามเชือ่ ความศรัทธา 
ต่อพระผู้เป็นเจ้า”

คุณครูยึดหลักในการท�างาน และการ
ด�าเนินชีวิตของการเป็นครูค�าสอนว่า “จริงใจ 
เสียสละ เพื่อเด็กๆ” 

คุณครูภิรมย์ ได้แนะน�าว่า “อัตลักษณ์” 
เด่นชัดที่สุดของการเป็นครูค�าสอนคือ “ความ
เสียสละ”

คณุครูยงัได้เสนอแนะเกีย่วกบัมุมมองของ
การสอนวชิาค�าสอนในปัจจุบนัว่า “ควรให้เดก็ได้
เรียนรู้ทกัษะชวีติทกุรูปแบบ โดยเฉพาะด้านการ

ใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั จะมอีทิธพิลต่อชวีติของ
เด็กและเยาวชน ถ้าหากเด็กนักเรียนไม่รู้เท่าทัน
สือ่เทคโนโลยเีหล่าน้ีกอ็าจจะส่งผลให้เดก็ๆ และ
เยาวชน ด�าเนินชีวิตผิดพลาดและหลงทาง ครู
ค�าสอนควรปลูกฝังความเชื่อและความศรัทธา
ให้พวกเขา” 

คุณครูภิรมย์ได้ฝากข้อคิดให้กับเด็ก
นักเรียนในเรื่อง ความเชื่อ ความศรัทธา และ
การด�าเนินชีวิตว่า “ความเชื่อ ความศรัทธา จะ
น�าพาชวิีตของเราให้มคีวามสขุ และประสบความ
ส�าเร็จในการด�าเนินชีวิต”

สุดท้ายนี้ คุณครูภิรมย์ สมพามา ได้ส่ง
ก�าลังใจให้เพื่อนๆ ครูค�าสอนไทยว่า “ขอพระ 
ผู้เป็นเจ้า อวยพระพรแด่คุณค�าสอนทกุท่าน และ
ครอบครัวขอให้สุขกาย สุขใจ ตลอดไป”

ครูค�าสอน เป็นบุคคลส�าคัญในงาน
สร้างชุมชนคริสตชนกลุ่มย่อย ช่วยงานค�าสอน 
ในเขตวัดและสถาบันการศึกษา ...งานค�าสอน
และงานอภิบาลจะบังเกิดผลส�าเร็จเพียงใด 
ขึ้นอยู ่ กับคุณภาพชีวิตครูค�าสอนมากกว ่า 
วิธีการและสื่ออุปกรณ์ ฉะน้ัน การเป็นครู 
ค�าสอน จึงหมายถึง การตอบรับกระแสเรียก
ให้เป็น “พยานถึงพระวรสาร” เป็นผู้ร่วมงานใน 
พระคริสตเจ้า อีกทั้งมีบทบาทการเป็นธรรมทูต
และผู้ประกาศข่าวดีด้วย 

คุณครูเยนอเวฟา ภิรมย์ สมพามา

ครูค�าสอนผู้เป็นสะพาน 

แห่งความเชื่อ
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คุยกับเภสัชกร
ผศ.ดร. มนต์ชุลี นิติพน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก 

ถ้าเคยได้รับยามาและใช้ มีอาการแพ้ยา 
ตัวอย่างเช่น มีผ่ืนขึ้น ต้องจดจ�าไว้เลยว่าเคย
แพ้ยาอะไร อาการเป็นอย่างไร ถ้าท�าได้ เขียน
ใส่กระเป๋าเอาไว้เลย เพราะถ้าได้ยาที่เคยแพ้มา 
ท่านอาจไม่โชคดีเหมือนคร้ังที่เคยแพ้ เพราะ
อาการที่แพ้อาจเป็นมากขึ้น บางครั้งอาจถึงชีวิต
ได้ ต้องระวังมาก 

ทกุคร้ังทีไ่ด้รับยามา ต้องบอกกบัเภสชักร
เสมอว่าท่านแพ้ยาอะไร เมื่อได้รับยามา ท่าน
ควรจะช่วยกันดูว่ายาที่ได้รับมาน้ันเป็นของท่าน
จริงๆ ตรวจดูชื่อ นามสกุล ว่าถูกต้องจริง อ่าน
ฉลากยาว่าต้องใช้ยาอย่างไร เช่น รับประทาน 
วนัละหน่ึงเม็ด คร่ึงเมด็ บางคร้ังแพทย์เพิม่ขนาด 
ลดขนาดยา แพทย์อาจแจ้งเราแล้ว เราอาจลืม 
ต้องดูฉลากยาให้เรียบร้อย ถ้าแพทย์สั่งให้ทาน
ยาครึ่งเม็ด อาจจะขอเครื่องตัดยา เพื่อให้ได้ยา

คร่ึงเม็ดจริงๆ การตัดยาคร่ึงเม็ดให้ดูรอยบาก
แบ่งยาด้วย และตัดยาให้ตรงกับรอยบาก เพื่อ
ให้ยาไม่แตกเป็นเศษเลก็ๆ ท�าให้เราได้ยาไม่ครบ
ตามที่ต้องการ 

การอ่านฉลากยา ต้องเข้าใจวิธีใช้ยา 
โดยเฉพาะยาพ่น การรับประทานยาก่อน
อาหาร พร้อมอาหาร หลังอาหาร โดยเฉพาะยา 
หยอดตา ถ้าไม่เข้าใจ ให้สอบถามเภสัชกร 
ให้เข้าใจจริงๆ จะได้ไม่ผิดพลาดในการใช้ยา 
และไม่ควรใช้ยาของผู้อืน่ ถงึแม้อาการจะเหมือน
กันก็ตาม การเก็บยา โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทานยา
ทุกวันต่อเน่ืองกัน แพทย์อาจจ่ายยาเป็นเวลา  
3 ถึง 4 เดือน บางคร้ังอาจถึง 6 เดือน 
ท�าให้เป็นภาระอย่างหน่ึงกับคนไข้ ที่ต้องมีที่ 
เก็บยาจ�านวนมาก ต้องเก็บยาตามที่ระบุไว้ใน
ฉลากยา 

การใช้ยา
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ถ้ายาทีไ่วต่อความร้อน ความชืน้ ไวต่อแสง  
ต้องระวังมากเป็นพิเศษ ผู้ที่ไม่อยู่บ้านในตอน
กลางวนั ถ้าทิง้ยาไว้ ห้องอาจจะร้อนมาก ท�าให้ยา
เสยีได้ ยาต้องไม่โดนแดดส่อง เพราะจะร้อนมาก  
ไม่เก็บยาในที่ชื้น เช่น ในห้องน�้า ถ้าบ้านใดมี
เด็กต้องระวังเป็นพิเศษ 

อย่าให้เดก็สามารถเอายาไปรับประทานได้ 
พวกยาน�า้ วิตามิน อาจแต่งรส แต่งกลิ่นให้น่า
ทานเป็นพเิศษ ต้องระวงั ถ้ายาใดให้เกบ็ในตูเ้ยน็  
ตัวอย่างเช่น ยาหยอดตาบางชนิด ต้องใส่ใน 
ตูเ้ยน็ในช่องธรรมดา ไม่ใช่ช่องแช่แขง็ ความผิด 
ปกตหิลงัใช้ยา หากมคีวามผิดปกต ิไม่ว่าจะเป็น 
มากหรือน้อย ควรระวัง ท่านอาจเกิดอาการ 
แพ้ยา ตัวอย่างเช่น เป็นผื่น ต้องหยุดยาทันที 
และแจ้งกับแพทย์หรือเภสัชกรทันที ต้องไม่ลืม
บนัทกึการแพ้ยา และจดจ�าว่าแพ้ยาอะไร อาการ
เป็นอย่างไร เพือ่ทีท่่านรับยาคร้ังต่อไปจะไม่รับยา
ตัวเดิม หรือกลุ่มเดิมอีกต่อไป หากท่านไปพบ
แพทย์ที่โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงเรียนแพทย์ 

เม่ือได้รับยามา จะมีใบสรุปรายการยา 
ท่านควรให้ความสนใจกับใบสรุปน้ัน ท่านควร
จะเอาใบสรุปน้ันมารวบรวมไว้ อาจเอามาแปะ
ไว้ในสมุด เป็นสมุดบันทึกยา เป็นประวัติการ
ใช้ยา ซึง่เป็นประโยชน์ในการรักษาต่อไป ถ้าเป็น
ไปได้ สามารถจะบนัทกึการตรวจของแพทย์หรือ
พยาบาล ตวัอย่างเช่น ความดัน หรือผลการตรวจ
เลอืด ค่าน�า้ตาลในเลอืด ค่าไขมันในเลอืด ซึง่จะ
เป็นประโยชน์ในการรักษา บางท่านอาจจะบนัทกึ 
การรับประทานอาหารในแต่ละวัน ชั่งน�้าหนัก

ทุกวัน เพื่อปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหาร 
โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับน�้าตาล ไขมัน 
ในเลือดสูง การเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ บางคร้ัง 
อาจมีประโยชน์ หากท่านแพ้ยา บางแห่งอาจจะ
รับคืนยา 

หวังว ่าเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ อาจเป็น
ประโยชน์แก่ท่านได้บ้าง การใส่ใจต่อสุขภาพ
เป็นเร่ืองที่ส�าคัญมาก แต่ท่านต้องไม่ลืมใส่ใจ
วญิญาณด้วย สขุภาพทีดี่น้ันหาซือ้ไม่ได้ อยากม ี
ต้องท�าเอง วญิญาณกป็ระหน่ึงเดยีวกัน ท่านต้อง
ดูแลเองเท่านั้น 



บันทึกธรรมทูต
มิสชั่น 

ความเชื่อคาทอลิกได ้ เข ้ามาสู ่แผ ่นดิน
ประเทศกัมพูชา ในปี 1555 ผ่านทางบรรดา
ธรรมทูตจากต่างชาติคนแรกในอาณาจักร คือ 
นักบวชโดมินิกัน ชาวโปรตุเกส ชื่อ กัสปาดาครูส  
(Gaspar da Cruz) ในสมัยพระบาทองค์จันทร์ 
ซึ่งมีราชธานี อยู่ที่กรุงลงแวก (ทางเหนือของกรุง
พนมเปญปัจจุบัน) พระศาสนจักรในประเทศ
กัมพูชาก็ค่อยๆ ก่อร่างสร้างตัว เร่ิมคริสตชน 
ชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในแผ่นดินสุวรรณภูมิ
แห่งน้ี ร ้อยปีต ่อมาคือในศตวรรษที่ 17 มี 
ชาวต่างชาติสามกลุ่มใหญ่ที่เข้ามาอยู่ในกัมพูชา 
ด้วยเหตผุลต่างๆ กนัไป ได้แก่ คริสตชนชาวญีปุ่น่ 
ชาวอินโดนีเซีย และชาวเวียดนาม

แต่พระศาสนจักรก็ไม่ได้เติบโตมากนัก 
เพราะชาวพื้นเมืองที่ รับความเชื่อน้ัน มีเพียง 
น้อยนิด ปัญหาหลักในสมัยนั้นคือ สงครามที่มา
จากการรุกรานของเวียดนามและสยาม รวมทั้ง 
ปัญหาภายในพระศาสนจักรเองที่มาจากสิทธิ
ประกาศศาสนาในประเทศที่เสปนและโปรตุเกส
ครอบครองอยูใ่นดินแดน เปิดใหม่กับบรรดาธรรม
ทูตที่ขึ้นตรงกับพระสันตะปาปา

สถานการณ์สงครามจากประเทศรอบข้าง
เร่ิมสงบน่ิง และพระศาสนจักรได้เติบโตขึ้นมาก
ในช่วงเวลาที่ประเทศกัมพูชาและประเทศใน 
อินโดจีนอยู่ภายใต้อาณานิคมฝร่ังเศส นับตั้งแต่
ปี 1863 แต่การ เติบโตนี้กลับเป็นกลุ่มคริสตชน 

มรณสักขีในประเทศ
กัมพูชา
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ชาวเวียดนามเสียส่วนใหญ่ ที่กระจัดกระจายไป
ทั่วประเทศกัมพูชา ซึ่งภายหลังที่สถานการณ์ทาง 
การเมืองเปลี่ยนแปลง คริสตชนเหล่าน้ีก็ได้รับ 
ผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ แต่ที่เหลืออยู่
เพียงน้อยนิด ทั้งชาวกัมพูชาและชาวเวียดนาม  
ก็คงรักษาความเชื่อในแบบวัฒนธรรม ที่แตกต่าง
ต่อมาเรื่อยๆ

จนกระท่ังในปี 1970 สงครามกลางเมือง
เกิดขึน้อกีคร้ัง เป็นสงครามทีม่าเกดิจากชาวกมัพชูา 
ด้วยกนัเอง เพยีงแต่มีอดุมคตทิางลทัธทิางการเมือง
ที่แตกต่างกัน พระศาสนจักรที่มีชาวเวียดนามถูก
ขับไล่กลับประเทศเวียดนาม หรือไม่ก็ถูกทหาร
สาธารณรัฐ ทีน่�าโดยลอน นอล ฆ่าตายเป็นหมู่บ้าน 
ในช่วงน้ี เองที ่“มรณสกัข”ี ในประเทศกมัพชูา เร่ิม
เกิดขึ้น เกิดขึ้นท่ามกลางความสับสนระหว่างลัทธิ
ทางการเมือง ที่จะเอาความแตกต่างทางเชื้อชาต ิ
เป็นทีต่ัง้ จนกระทัง่ต่อมา ได้กลายเป็นความแตกต่าง 
ทางอุดมการณ์ ทางการเมืองคอมมิวนิสต์กับโลก
เสรี ซึง่น�าโดยเขมรแดง (หรือแขมร์กรอฮอม เร่ิมมี
อ�านาจเต็มที่ในปี 1975) ได้กลายเป็นผู้เบียดเบียน
ชาวเขมรด้วยกันเองที่ มีความคิดต่อต้านหรือ 
ไม่ยอมรับอ�านาจใหม่ ซึ่งคริสตชนไม่ว่าชนชาติใด 
หรือสถานภาพใดในพระศาสนจักร ก็ได้รับการ
เบียดเบียน และถูกฆ่าไปเป็นจ�านวนมาก

พระศาสนจักรไม่เคยลมืเลอืดของมรณสกัขี
เหล่าน้ี แม้เวลาช่วงแห่งสันติภาพค่อยๆ เกิดขึ้น 
อีกครั้ง นับตั้งแต่เขมรฝ่ายต่างๆ ตกลงข้อสัญญา
สนัตภิาพและมีการเลอืกตัง้คร้ังแรกในปี 1993 และ
แม้ จะมีการรบกันกลางเมืองหลวงระหว่างพรรค
อีกครั้งในปี 1997 แต่พระศาสนจักรก็ไม่ทอดทิ้ง
ฝูงแกะของพระเจ้า 

ผู้น�าพระศาสนจักรท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่มี
ธรรมทตูจากคณะต่างๆ ทัว่โลกทีเ่ข้ามาในกมัพชูาน้ี 
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ท�างานในท้องนา และได้ตาย... หลมุฝังศพของท่าน
อยู่รวมกนักบัหลมุฝังหมู่ ซึง่ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร แต่
เราได้เตรียมทีดิ่นแปลงหน่ึง ซึง่ไม่ไกลจากวัดพทุธ 
(วัดทลา) ซึง่มีหลมุฝังศพรวมในหมู่บ้านตางโกก เพือ่
ระลึกถึงท่านรวมถึงบรรดาเพื่อนมรณสักขี ที่ตาย 
ด้วยสาเหตุต่างๆ กันทั่วประเทศ ในระหว่างปี 
1970-1977 คือในช่วงสงครามกับเวียดกง และต่อ
มาในระบอบคอมมวินิสต์เขมรแดง สิง่ทีย่งัเหลอือยู ่
เป็นอนุสาวรีย์คือ แคร่ไม้ซึง่เคยเป็นทีน่อนของท่าน  
ถูกเก็บรักษาไว้ในกระท่อม ภายในกระท่อมนี้ มี
ภาพของพระสังฆราชและเพื่อนพระสงฆ์ที่ถูก 
ฆ่าตาย

ครสิตชนรุ่นใหม่ ได้รับรู้เร่ืองราวของพวกเขา  
ผ่านทางพยาน ซึง่นับวันกจ็ะมน้ีอยลงไปทกุท ีดงัน้ัน  
ในวนัที ่6 ธนัวาคม 2011 พระศาสนจักรในกมัพชูา
ผ่านคณะกรรมการจ�านวนหน่ึงซึ่งมีพระสังฆราช
โอลีเวียร์ (พระสังฆราช) ผู้แทนสันตะส�านัก 
(Apostolic Vicar) ได้รับอ�านาจจากหัวหน้า 
สันตะส�านัก (Apostolic Prefect) อีกสองท่าน
จากเขตปกครองมิสซังก�าปงจามและบัดด�าบอง  
ได้ตกลงกัน ว่าเราจะเริ่มขบวนการแต่งตั้งพวกเขา
เหล่านั้นเป็นนักบุญมรณสักขี โดยได้เชิญคุณพ่อ 
โรลองซ์ จาค ผู้ด�าเนินเรื่อง (Postulator) การ 
เป็นมรณสักขีในประเทศลาวมาเป็นผู้บรรยาย 
แนะน�าคณะกรรมการ โดยใช้ภาษาฝร่ังเศสใน 
การประชุม

นั่นเป็นการเร่ิมต้นของการเข้าสู่ขบวนการ
สืบสวนกรณีผู้ที่อาจเป็นมรณสักขีได้ ในประเทศ 
กัมพูชา ขอให้พี่น้องคริสตชนเราทุกคน มีความ
กล้าหาญที่จะเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าและพระ 
วรสาร ด้วยชีวิต ฉบับหน้าผมจะมาเล่าต่อถึง  
การด�าเนินงานในเร่ืองน้ีต่อครับ ขอพระเยซูเจ้า
คุ้มครองท่านเสมอ 

เข้าใจสถานการณ์ด ีและพยายามจะปลกูฝังความเชือ่ 
ใหม่ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และความเชื่ออย่างหน่ึงก็คือ 
ในพระศาสนจักรคือ ค�าสอนเกี่ยวกับ “มรณสักขี” 
โดยอาศยัค�าวงิวอนผ่านทางท่าน และแบบอย่างของ
ผู้มีความเชื่อที่ยอมสละชีวิตในช่วงสงครามที่แผ่
ขยายแต่ความเกลียดชังไปทั่ว ซึ่งไม่มีการเคารพ 
แม้แต่ความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐาน ในทางตรงข้าม
กลับฆ่าผู้คนและคริสตชนมากมาย 

เลือดของพวกเขาปะปนกับผู้คนบริสุทธิ์
มากมาย ที่เสียชีวิตในช่วงสงครามล้างเผ่าพันธุ์น้ี 
และพระศาสนจักรคาทอลิกทั่วโลก รวมทั้งพระ
ศาสนจักรในกัมพูชาก็ไม่เคยลืมพวกเขา ดังนั้นใน
ปี “ปีติมหาการุญ คริสตศักราช 2000” นักบุญ
ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ได้ขอร้องให้
พระศาสนจักรทั่วโลก ได้จัดวันหน่ึงเพื่อระลึกถึง
บรรดามรณสกัข ีในศตวรรษที ่20 ดังน้ัน ทีห่มู่บ้าน 
ตางโกก ในวนัที ่7 พฤษภาคม 2000 ได้ท�าพธิรีะลกึ
ถึงบรรดามรณสักขี ในประเทศกัมพูชา ซึ่งในเวลา
น้ันได้มีการท�ากางเขนเหล็กเป็นอนุสรณ์ถึงความ
ทุกข์ยากล�าบาก การเบียดเบียน ความอดอยาก  
การท�าทารุณต่างๆ ในสมัยสงครามและสมัย 
เขมรแดง 

เหตุใดจึงต ้องเป ็นที่หมู ่บ ้านตางโกก? 
หมู่บ้านตางโกกน้ี เป็นหมู่บ้านหน่ึง ซึ่งเป็นว่ามี
ภูมิศาสตร์ ที่น่าสนใจมาก ส�าหรับประเทศกัมพูชา 
ถ้าเรามองแผนที่ของประเทศน้ี จะดูหลายหัวใจ 
หมู่บ้านน้ีอยู่ใน จังหวัดก�าปงธม ซึ่งเป็นจังหวัด
กลางประเทศพอดี นับว่าผู้คนจากทุกทิศสามารถ
มาที่นี่ได้ในระยะทางที่ เกือบจะเท่าๆ กัน แต่สิ่งที่ 
ส�าคัญยิ่งกว่าต�าแหน่งทางภูมิศาสตร์ หมู่บ้านแห่ง
นี้ เป็นหมู่บ้านสุดท้าย ที่พระสังฆราชคนแรกของ 
ชาวกัมพูชา คือ พระคุณเจ้ายอแซฟ ชมา ซาละ 
พร้อมกับเพื่อนพระสงฆ์ และคริสตชนจ�านวนหนึ่ง 
ได้ถูกกวาดต้อนโดยพวกทหารเขมรแดง เพื่อมา
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บทความเตือนใจตนเอง
นายแพทย์คำานวณ อึ้งชูศักดิ ์

ช่วงน้ีข่าวเร่ืองโรคทางเดินหายใจตะวัน-
ออกกลาง (Middle East Respiratory 
Syndrome) หรือที่เรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
ว่าเมอร์ส (MERS) ก�าลังท�าให้คนแดนโสมขาว 
กินไม่ได้นอนไม่หลบั แถมประเทศไทยกม็รีายงาน
ผู้ป่วยชาวโอมานที่มาตรวจเจอในกรุงเทพฯ เข้า
ให้อีก คนไทยก็เลยพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วย 
ผมเพิ่งได้อ่านรายงานทางการแพทย์ที่เขาสรุป
การระบาดในเกาหลี มีศัพท์อยู่ค�าหน่ึงที่คิดว่า 
น่าสนใจคือค�าว่า Super-spreader ใน
พจนานุกรมยังไม่มีการบัญญัติว่าภาษาไทยจะ
เรียกอย่างไร ผมจึงขออนุญาตใช้ค�าว่า “ผู้แพร่เชือ้ 
ระดับซูเปอร์” 

ทกุๆ สองหรอืสามปจีะมโีรคตดิเชือ้ใหม่ๆ 
เกิดขึ้นเสมอๆ ไล่เรียงมาตั้งแต่โรคซาร์ส ไข้หวัด
นกสายพนัธุต่์างๆ ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุใ์หม่ และ
ล่าสุดโรคเมอร์ส ต้นตอของโรคใหม่ๆ เหล่าน้ี 

ร้อยละ 60 อยู่ในสัตว์ ต่อมาเชื้อก็เข้าสู ่คน
ท่ีไปสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ที่ติดเชื้อ และเร่ิม
กระบวนการติดเชื้อจากคนสู่คน หากเป็นไปได้
อย่างรวดเร็วก็จะแพร่ไปทั่วโลกได้เช่นโรคซาร์ส
และโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แต่หาก
ยังไม่สามารถแพร่ติดต่อได้ง่ายนัก ก็จะเกิดการ
ระบาดเป็นกลุ่มก้อน เหมือนเช่นโรคเมอร์สใน
ขณะนี้เพียงแต่จะกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่เท่านั้น

โรคเมอร์สถูกค้นพบคร้ังแรกในปี 2012 
เม่ือมีผู้ป่วยชาวซาอุดิอาระเบียเสียชีวิตจากโรค
ปอดอักเสบ และเขาเอาตัวอย่างสารคัดหลั่งจาก
ปอดไปตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ต่างประเทศ ก็
พบว่าเป็นเชื้อตัวใหม่ที่อยู่ในตระกูลโคโรนาไวรัส
เช่นเดยีวกบัโรคซาร์ส แต่ไม่เหมอืนกนัเสยีทเีดยีว 
เปรียบง่ายๆ คนนามสกุลเดียวกัน บางทียังไม่ 
รู้จักกันเสียด้วยซ�้าเพียงแต่พอไล่เรียงกันไปก็จะ
ไปเจอว่ามาจากสายปู่ทวดหรือย่าทวดเดียวกัน 

ผู้แพร่…..ระดับซูเปอร์
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โรคซาร์สน้ันเขาพบว่าสัตว์ที่เป็นต้นตอ
แหล่งรังโรคคือตัวชะมด สมัยก่อนคนก็ไม่ได้
สัมผัสกับชะมดมากนัก แต่ตอนหลังด้วยความที่ 
คนจีนชอบกินสัตว์แปลกๆ ชะมดเลยถูกเอามา
เล้ียงเป็นฟาร์มและเอามาท�าเป็นอาหารเปิบพสิดาร
แถวเมืองกวางตุ้ง คนก็เลยมีโอกาสติดเชื้อซาร์ส
จากชะมด และบังเอิญเชื้อซาร์สน้ันมันติดต่อ 
จากคนหน่ึงไปยังอีกคนหน่ึงได้อย่างต่อเน่ือง
รวดเร็วแบบจดหมายลูกโซ่ จึงเกิดระบาดไป 
ทั่วโลก แต่โรคเมอร์สยังไม่ถึงขนาดนั้นติดต่อได้
จากรุ่นหนึ่งไปได้อีกสองหรือสามรุ่นก็หยุดชะงัก

เม่ือค้นพบเชื้อตัวใหม่ได้นักวิทยาศาสตร์
ก็จะหาวิธีการชันสูตรโรค จากเดิมที่ต้องเพาะ
เลี้ยงเชื้อให้ได้เป็นตัวเป็นตน แล้วจึงมาดูว่ามี
คุณสมบัติอย่างไรปัจจุบันก็มีวิธีการใหม่ที่ใช้การ
ตรวจสารพนัธกุรรมแทนไม่จ�าเป็นต้องจับคนร้าย
ให้ได้คาหนังคาเขา เพียงได้คราบตัวอย่างน�้าลาย 
เลือด อสุจิ ฯลฯ ในที่เกิดเหตุ ก็จะสามารถ
ถอดรหัสการเรียงตัวของสารพันธุกรรมออกมา
และมาเทยีบเคยีงกบัตวัอย่างของจริง หากตรงกนั 
เกือบหมดก็ถือว่าใช่ นักวิทยาศาสตร์ก็เผยแพร่
วิธีการตรวจสารพันธุกรรมของเมอร์สออกไป 
ตอนน้ีก็เร่ิมพบคนไข้เมอร์สมากขึ้นเม่ือสิ้นเดือน
มิถุนายน ทั่วโลกมีรายงาน 1379 ราย เสียชีวิต 
531 ราย เร่ิมจากประเทศเดยีวกลายเป็นว่ามผู้ีป่วย 
รายงานถึง 26 ประเทศ โดยไทยเป็นประเทศ
ล่าสุด เนื่องจากเชื้อเมอร์สยังไม่สามารถแพร่จาก
คนสู่คนได้อย่างง่ายๆ และต่อเนื่องยั่งยืน จึงมัก
พบว่าการระบาดมกัจะจบลงหากควบคมุโรคได้ดี 
ยกเว้นในประเทศตะวันออกกลางหลายประเทศ 
โดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียที่มีคนไข้มากที่สุดถึง 
1,040 ราย และยังมีเกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นๆ 
หยุดๆ จึงเกิดค�าถามว่าคนไปติดเชื้อมาจากไหน

หลงัจากศกึษากนัพกัใหญ่ นักวทิยาศาสตร์
จึงพบว่าอูฐก็มีเชื้อเมอร์สเหมือนกับคนมาก และ
คนไข้จ�านวนหน่ึงก็มีประวัติเป็นคนเลี้ยงอูฐ มี

ฟาร์มอูฐ รีดนมอูฐ ท�าคลอดให้อูฐ ฯลฯ คนไทย 
รักไก่ชนอย่างไร คนตะวันออกกลางก็รักอูฐ 
แบบน้ัน โรคเมอร์สไม่ท�าให้อูฐตาย อูฐมีเพียง
อาการเป็นหวัดน�้ามูกไหล จามฟืดๆ ฟาดๆ คน
เลี้ยงอูฐก็ต้องไปประคบประหงม กอดจูบเจ้าอูฐ
ตัวโปรด เลยเป็นข้อสันนิษฐานว่าคงมีบางคนไป
ติดเมอร์สมาจากอูฐ และถ้าบังเอิญคนน้ันเกิด 
ภูมิต้านทานไม่ดี แทนที่จะมีอาการเหมือนหวัด 
ตอนน้ีก็จะกลายเป็นปอดบวม และเชื้อแพร่
กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ เช่น ไต ตับ ฯลฯ พอ
อาการรุนแรงก็ต้องไปรับการรักษาในโรงพยาบาล 
หากไปนอนรวมกันกับผู ้ป ่วยที่สุขภาพไม่ด ี
รายอื่นๆ ก็มีโอกาสที่ท�าให้ผู้ป่วยที่นอนติดกัน 
ซึ่งสุขภาพไม่ดีอยู่แล้วติดเชื้อเมอร์สได้ง่าย และ
เกดิการระบาดในโรงพยาบาลเหมอืนทีเ่ราพบเหน็
ในดินแดนโสมขาวในขณะนี้

เหตุการณ์ในเกาหลีน้ันก็เร่ิมจากชายอายุ 
68 ปี ที่เดินทางไปท�าธุรกิจในตะวันออกกลาง
หลายประเทศ ตั้งแต่กลางเมษายนปีน้ีจนถึงต้น
พฤษภาคม และก่อนกลบักไ็ปแวะซาอดิุอาระเบยี
ที่มีรายงานผู้ป่วยมากเป็นล�าดับหนึ่ง พอกลับมา
ก็เกิดอาการไม่สบาย มีอาการทางระบบหายใจ 
ตอนแรกอาการไม่มากก็ไปที่คลินิกสองสามแห่ง 
ต่อมาอาการมากขึ้นก็ไปรักษาที่โรงพยาบาล 
เซนต์เมร่ี (ไม่ใช่โคราชบ้านเรา แต่อยู่ในเมือง 
เปียงเต็ก ทางใต้ของกรุงโซล) ด้วยความที่ไม่มี 
ใครนึกถงึโรคเมอร์ส ชายคนน้ีกเ็ลยไม่ได้ถกูแยก 
ไว้รักษาในห้องแยกต่างหาก แต่ไปอยู่ปะปนกับ 
ผู้ป่วยรายอื่นๆ กว่าจะรู้ว่าเป็นโรคเมอร์สก็ท�าให้ 
เกิดการระบาดในวงกว้างกระจายไปหลายสิบ 
โรงพยาบาลและหลายเมือง ทางการเกาหลีใต้
รายงานว่ามีผู้ป่วย ณ วันที่ 29 มิถุนายน รวม 
181 ราย เสยีชวีติไป 32 ราย เนือ่งจากตอ้งรกัษา 
ชื่อของคนไข้ ทางเกาหลีก็จะล�าดับหมายเลข 
ผู้ป่วยเป็นรายที่ 1, 2, 3 ไปเรื่อยๆ จนถึงรายที่ 
181 ในปัจจุบัน
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ข้อที่น่าสนใจคือในจ�านวนคนไข้ทั้งหมด
น้ันเขาพบว่าร้อยละ 80 มาจากผู้แพร่เชื้อระดับ 
ซูเปอร์เพียงสามคน ได้แก่หมายเลข 1 ที่กลับ
จากตะวันออกกลางแล้วแพร่เชื้อไปให้คนไข ้
รายอื่นในโรงพยาบาลเซนต์เมรี่อีก 24 คน ใน
จ�านวนนี้มีคนไข้หมายเลข 14 ที่ย้ายไปรักษาใน 
โรงพยาบาลซัมซุงกลางกรุงโซลแล้วก็ไปแพร่เช้ือ 
ต่อให้คนไข้คนอืน่ๆ อกีอย่างน้อย 79 คน และคนไข้ 
หมายเลขที ่16 ทีย้่ายไปรักษาอกีโรงพยาบาลหน่ึง
ก็ไปแพร่เชื้อเมอร์สให้คนไข้อีก 23 คน 

โดยทั่วไปคนไข้เมอร์สจะแพร่เชื้อก็ต่อ
เมื่อมีอาการแล้ว และยิ่งมีอาการมากเชื้อก็จะ 
ยิ่งมาก การแพร่เชื้อในชุมชนจึงไม่ค่อยเกิด แต่
ในโรงพยาบาลเกิดบ่อย เพราะมีความลงตัวสาม
ประการคือ ประการแรกผู้ป่วยมีเชื้อในร่างกาย
มากอยู่แล้วพอไอจามก็ปล่อยเชื้อออกมาได้มาก 
ประการที่สองผู้ป่วยไม่ได้ถูกแยกรักษาแต่ไปอยู่
ปะปนกับคนไข้รายอื่นๆ จ�านวนมาก ประการ
ที่สาม คนไข้ที่ปะปนกับผู ้ป ่วยน้ันก็มักจะมี 
ภูมิต้านทานไม่ดี มีโรคประจ�าตัวเช่น เป็นมะเร็ง 
เป็นโรคปอดเรื้อรัง โรคไต โรคหัวใจ เบาหวาน 
ฯลฯ ปัจจัยเหล่าน้ีท�าให้เกิดการแพร่ระบาดใน 
โรงพยาบาลได้ง่าย

โดยปกติค�าว ่าซู เปอร ์ น้ันเราจะใช ้ใน 
ความหมายที่ดีเช ่น ราดหน้าซูเปอร์ ก็เป็น 
ราดหน้าที่ไม่ใช่มีเฉพาะหมูแต่มีไข่ ไส้กรอก  
กุ้งตัวโต ฯลฯ กินแล้วก็อยากกินอีก ผ้าซูเปอร์
แบล็คคือผ้าที่สีด�าสนิทไม่มีด�ากว่าน้ีอีกแล้ว  
ใส่แล้วจะเท่มาก ซูเปอร์สตาร์หรือดารายอดนิยม 
คือดาราที่เล่นหนังเล่นละครแบบแฟนๆ ดูแล้วก็
ไม่เป็นท�าอะไร หลงใหลคลั่งไคล้ติดตามต่อเนื่อง 
ซูเปอร์แมนในภาพยนตร์คือผู้ที่มีความเก่งกล้า
สามารถต่อกรกับเหล่าร้ายโดยไม่หวั่นเกรงใดๆ 
จนคนร้ายหัวหดหมด

ผมได้อ่านเรื่องราวของนายเจมส์ แฮริสัน 
(James Harrision) ชาวออสซี่ แกน่าจะจัด
เป็นผู้ช่วยชีวิตคนระดับซูเปอร์ได้สบายๆ ตอน
อายุสิบสี่ปี เจมส์ต้องเข้าผ่าตัดฉุกเฉินเอาปอด
ออกข้างหน่ึง ถ้าไม่มีคนบริจาคเลือดให้สิบสาม
คน เด็กชายเจมส์คงไม่รอด หลังฟื้นพอได้ฟังพ่อ
เล่าเรื่องที่รอดชีวิตมาได้ เจมส์ก็บอกพ่อว่าโตขึ้น
จะบริจาคเลือดให้คนอื่นบ้าง แล้วเจมส์ก็ท�าตาม
ที่ตั้งใจ เขาบริจาคเลือดสม�่าเสมอ แต่เลือดของ
เจมส์นั้น ไม่ใช่เลือดธรรมดาที่หากันได้ทั่วไป แต่
มสีารต่อต้านหมูเ่ลอืด Rh ในออสเตรเลยีมทีารก
ในครรภ์จ�านวนมากทีม่หีมูเ่ลอืดRh ในขณะทีแ่ม่
ไม่มเีพือ่มใิห้เกดิปรากฏการณ์น�า้เหลอืงของแม่ไป
ท�าลายเมด็เลอืดของลกูโดยเฉพาะในครรภ์ถดัไป
หากทารกมีเลอืด Rh อกี แพทย์กต้็องรีบเอาเลอืด
อย่างคุณเจมส์ไปฉีดให้แม่เมื่อคลอดท้องแรก 
คณุเจมส์บริจาคเลอืดตัง้แต่หนุ่มจนแก่อาย ุ70 ปี  
คาดประมาณว่าเลือดของแก ช่วยชีวิตและ 
ลดอันตรายให้เด็กได้หลายหมื่นหลายแสนคน 
ทีเดียว

พวกเราแต่ละคนก็สามารถเป็นซูเปอร์
ในการแพร่ธรรมและช่วยเหลือคนอื่นๆ คือ 
น�าความรัก ความหวัง และก�าลังใจให้แก่คน
รอบข้างได้ โดยอาศัยองค์ประกอบสามอย่างที ่
เมอร์สใช้ ประการแรกเราต้องสะสมเมล็ดพันธุ์
แห่งความดีในตัวให้เป็นแบบอย่างโดยอาศัย
พระวาจาของพระเจ้าและพระพรของพระองค์
ที่ประทานให้ ประการที่สองไม่เก็บตัวอยู่เพียง
คนเดียว แต่ออกไปสัมผัสกับคนรอบข้าง และ
ประการที่สามให้ความส�าคัญกับคนรอบข้างที่
ต้องการความช่วยเหลือจากเรา เคล็ดลับเหล่าน้ี
ก็ตรงกับที่พระเยซูสอนให้เราเป็นเกลือที่รักษา 
ความเคม็ เป็นเทยีนทีไ่ม่จุดไว้ใต้ถัง และไปหาคนที ่
ล�าบากขัดสนซึ่งก�าลังต้องการความช่วยเหลือ 
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สื่อศึกษา
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สภาการศึกษาคาทอลิกฯ

โลกเปลี่ยนไปแล้วและประเทศไทยก็เปลี่ยนไปด้วย
อย่างเข้มข้น หลายปีก่อนเป็นแค่ข้อสงสยัทียั่งไม่มีการยืนยัน
ว่า ยทูบู (YouTube) หรืออะไรกันแน่ทีจ่ะท�าให้วงการทวีี
สะเทอืนอย่างแท้จริง ใครจะเป็น The Attacker ตวัจริง 
ของธรุกิจทวี ีสิง่ทีเ่หน็อยูท่กุวนัน้ีคงไม่มีใครต้องการค�าตอบ 
อีกแล้ว เมื่อยูทูบท�าให้คนแทบจะลืมนึกถึงทีวี และกลาย
เป็นท่อหลักที่ดูดทุกคอนเทนต์มารวมกันไว้ให้ผู้บริโภค 
ทกุกลุม่เข้ามาเลอืกเวลา เลอืกคอนเทนต์ หรือแม้แต่จะเป็น
ผูส้ร้างสรรค์คอนเทนต์ด้วยตวัเองได้ง่ายๆ

หน่ึงในวธิทีีไ่ด้ผลเสมอ 
คอืการยอมรบัการพฒันาท่ีเปลีย่นแปลงไป

แล้วปรบัตวัให้เข้าไปกบัส่ิงใหม่ทีเ่กดิขึน้

มีผลส�าเร็จของยูทูบที่วัดได้จริงหลายรูปแบบ แต่ที่
ยนืยันชดัเจนแน่ๆ เร่ืองหน่ึงกค็อื วนัน้ีต่อให้ดาราอนัดบัหน่ึง
จากทวี ีกอ็าจจะไม่เป็นทีรู่จั้ก โดยเฉพาะในกลุม่เดก็รุ่นใหม่ 
เพราะไอดอลของพวกเขากลายเป็นคนจากยูทบูชาแนลไปแล้ว  
เหมือนกับหลายเหตุการณ์ที่คอนเทนต์ในยูทูบสร้างใคร 
บางคนให้เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วด้วยวิดีโอที่ถูกแชร์ออกมา 
จะด้วยความต้ังใจหรือไม่ตัง้ใจก็ตาม

ขณะที่รายการทีวี ซึ่งเรียกได้ว่าทุกคอนเทนต์ที่มีใน
ทวี ีหรือแม้แต่สือ่อืน่ๆ กส็ามารถหาดูได้ผ่านอนิเทอร์เน็ตซึง่ 
ยทูบูกคื็อหน่ึงในแพลตฟอร์มหลกัทีค่นนึกถงึ ไม่นับรวมผู้ให้ 
บรกิารอืน่ๆ ทีอ่ยากจะโตเป็นยูทบูอกีมากมายจากผู้ประกอบ- 
การในหลายประเทศทั่วโลกเช่นกัน แต่ส่วนใหญ่ก็ต้องใช ้
ยูทูบเป็นฐานหรือตัวเช่ือมทั้งสิ้น คอนเทนต์ที่ผู ้บริโภค
เลือกดูผ่านยูทูบในปัจจุบันไม่ใช่แค่รายการต่างๆ หรือชม
เพื่อความบันเทิงเท่าน้ัน แต่รวมถึงโฆษณาที่สร้างสรรค์
เพื่อฉายผ่านทีวีก็สามารถหาดูได้ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะ
โฆษณาที่มีภาคสมบูรณ์มีความยาวมากกว่าความยาวปกต ิ
ที่จะเป็นแบรนด์ทุ่มเงินซื้อเพื่อฉายผ่านทีวี รวมทั้งรายการ
ถ่ายทอดสดต่างๆ กีฬา นางงาม ฯลฯ ก็ดูอ่านอินเทอร์เน็ต
ด้วยอปุกรณ์ทีส่ามารถเชือ่มต่อได้เหมอืนกนัหมด ซึง่แพลต- 
ฟอร์มออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในไทยก็คือยูทูบ

You Tube นักฆ่าทีวีทุกสายพันธุ์
ความแรงของยทูบูน้ีเอง ทีท่�าให้การรับชมคอนเทนต์ 

ไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่ความบันเทิง แต่ยังดึงดูดนักสร้างสรรค์ 
จากทกุประเภท ทกุวงการ รวมทัง้ท�าให้แบรนด์ นักการตลาด  
เอเจนซี ่โฆษณา เลอืกใช้เป็นแพลตฟอร์มส�าหรับเป็นเคร่ืองมอื 
การตลาดในการสือ่สารกบัผู้บริโภคไดอย่างทรงพลงั จนเกดิ 
เป็นปรากฏการณ์เหมือนที ่อริยะ พนมยงค์ หวัหน่าฝ่ายธรุกิจ  
Google ประเทศไทย เคยพดูไว้ช่วงเปิดยทูบู ประเทศไทย  
รวมทัง้ช่วงก่อนหน้าน้ันเสมอืนว่า ยทูบูเป็นช่องทางการตลาด 
ทีดี่ของแบรนด์ แต่ต้องเลอืกสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้เหมาะสม  
และหน่ึงในรูปแบบทีจ่ะได้รับความนิยมกค็อื การท�าโฆษณา
ท่ีไม่เหมอืนโฆษณา

ใครทีย่งันึกไม่ออกว่าหน้าตาโฆษณาทีว่่าเป็นอย่างไร 
ดูตัวอย่างได้จาก 10 โฆษณาที่มีผู้รับชมสูงสุดของยูทูบ 
ประเทศได้เลย

ส่วนตัวอย่าง การรับชมกีฬาผ่านอินเทอร์เน็ตมาก 
ขึ้นน้ัน ดูได้จากการรับชมมหกรรมโอลิมปิกที่ผ ่านมา 
คร้ังล่าสดุในปี 2012 พบว่า 25% ของการรับชมการแข่งขนั
ผ่านทีวีเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการใช้งานจากหน้าจออุปกรณ์
ดจิิทลัอืน่

ขณะที่กลุ ่มคอนเทนต์ของช่องทีวี ก็เลือกที่จะ 
โปรโมทไฮไลท์ข่าวต่างๆ ผ่านโซเชยีลเน็ตเวร์ิค ทัง้ก่อนและ 
หลงัรายงานผ่านทวี ีซึง่ถ้าไม่ใช่ผู้บริโภคทีย่งัอยูต่ดิกบัจอทวีี
แล้วล่ะก ็หากผู้บริโภคต้องการรับชมข่าวเหล่าน้ีกมั็กไม่พลาด
ทีจ่ะพุง่ไปเรียกหาดจูากยทูบู

ล่าสุด ตัวเลขจากยูทูบประเทศไทยในโอกาสครบ
รอบปีในเดือนพฤษภาคม 2015 ทีผ่่านมา พบว่า มจี�านวน
ผู้บริโภคไทย 45 ล้านคนทีเ่ข้าอนิเทอร์เน็ตผ่านมอืถอื หรือ
ประมาณ 2 ใน 3 ของประชากรไทยทีเ่ข้าถงึอนิเทอร์เน็ต  
ซึง่อาจจะยงัเป็นจ�านวนคนไทยทีดู่ทวี ีแต่การรับชมคอนเทนต์
ผ่านอินเทอร์เน็ตถือว่าเข้มข้นกว่า เพราะผู้บริโภคเป็นฝ่าย 
เข้ามาเสพด้วยความตัง้ใจต่างจากทวีทีีแ่พร่ออกไปโดยไม่รู้ว่า
ปลายทางจะถึงผู้รับหรือไม่
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อีกทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคไทยก็เป็นไปตาม 
รูปแบบทีเ่หน็ได้ทัว่โลก เพราะ 45% ของผู้ใช้อนิเทอร์เน็ต
ในประเทศไทย ใช้งานอินเทอร์เน็ตไปด้วยระหว่างดูทีวี 
พฤติกรรมน้ีแม้จะแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคยังมีทีวีเป็น 
ส่วนหน่ึงในชวีติ แต่ความสขุใจถูกลดไปกว่าคร่ึง และทวีีทีเ่ป็น
สว่นหน่ึงของชีวิตน้ันอาจจะมีสภาพไม่ต่างจากวอลเปเปอร์ 
โดยคอนเทนต์ในทวีทีีผู้่บริโภคสนใจจริงๆ จะถูกเลอืกรับชม 
ผ่านจอที่เล็กกว่าผ่านระบบของอินเทอร์เน็ต หรือถ้าจะ
เก่ียวข้องกบัทวีกีคื็อ การต่อเชือ่มอนิเทอร์เน็ตผ่านทวีเีพือ่
ดคูอนเทนต์ทีต้่องการ

เช่นน้ีแล้วยงัจะมีเหตผุลอะไรอกีทีท่�าให้อนิเทอร์เน็ต 
และเทคโนโลยขีองมือถือ ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีท่�าให้เกิดการ
พฒันายทูบู จะไม่ส่งผลกระทบให้สือ่ทวีต้ีองเจอกับอปุสรรค
ทีต้่องคดิวธิหีาทางออกเพือ่ความอยู่รอด

หน่ึงในวิธีที่ได้ผลเสมอคือการยอมรับการพัฒนา
ที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วปรับตัวให้เข้าไปกับสิ่งใหม่ที่เกิด
ขึ้นเหมือนดังที่ปรากฏให้เห็นว่า ช่องรายการที่มีผู้ติดตาม 
เกนิล้านคนของยทูบู ประเทศไทย ทียู่ทบูจัดให้เป็น Gold  
Play Button น้ัน ส่วนใหญ่มาจากผู้ผลติคอนเทนต์หลกั
หน้าเดิมที่อาศัยทีวีในการสร้างความฮอตฮิตมาก่อนทั้งสิ้น 
หลายรายเป็นเจ้าของช่องทีวีดิจิทัล ซึ่งแม้จะมีอาณาจักร 
ของตัวเองแต่ก็ต้องปรับตัวเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในยูทูบ 
เพราะท่ีน่ีเป็นคลังวิดีโอคอนเทนต์ที่ดูดทุกคอนเทนต ์
มารวมกันได้ด้วยความนิยมที่ผู้บริโภคนึกถึงเป็นชื่อแรก 
เม่ือนึกถงึวดิโีอคอนเทนต์

ความแรงของยทูบู และพฒันาการทีไ่ม่หยดุเช่นน้ี 
ส่วนหน่ึงยังได้รับการสนับสนุนจากการพัฒนาและดูแล
จัดการเร่ือง Content ID ทีย่ทูบูให้ความส�าคญัและท�าอย่าง 
ต่อเน่ือง

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้น้ี ชวนให้คดิว่า วันหน่ึงข้างหน้า 
แพลตฟอร์มอย่างยูทูบคงจะท�าให้ค�าว่า “ทีวี” กลับไปมี
ความหมายเพียงแค่อปุกรณ์ไฟฟ้าอย่างแท้จริง ทีท่�าหน้าที่
เป็นเพยีงจอรับภาพและเสยีงจากคอนเทนต์เท่าน้ัน เพราะ
ไม่เพียงแค่รับชมเน้ือหาทุกอย่างได้เหมือนๆ กัน ไม่เว้น 
ทั้งโฆษณาและรายการถ่ายทอดสดต่างๆ แต่การแบ่ง
สรรเวลาของสถานท่ี ข้อจ�ากัดเร่ืองเวลาของรายการและ

โฆษณา เงินลงทุน และวิธีการเข้าของรายได้ของผู้ผลิต
คอนเทนต์ ล้วนถกูปฏวิตัไิปแล้วโดยสิน้เชงิจากเทคโนโลยี
และพฤตกิรรมของผู้บริโภคซึง่มีผลซึง่กนัและกัน จนท�าให้
เกดิเป็นแรงกระแทกต่อธรุกจิเดมิๆ ทีม่อียูใ่ห้ล้มหายตาย
จาก หรือต้องเร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในกรณีของ 
ยทูบูต่อธรุกจิทวีี

โดยบทสรุปที่อาจจะเป็นการน�าไปสู่ค�าตอบที่ย�้าว่า 
ยทูบู คอืนักฆ่าทวีทีกุสายพนัธุอ์ย่างแท้จริงกค็อื เมือ่ถงึจุด 
ที่ ผู ้ มีรายได ้จากยูทูบท�ารายได ้รวยแซงหน ้าสถานี  
เหมือนเช่นที่ดาราไอดอลจากยูทูบ ได้รับความนิยม  
เป็นที่รู้จัก และมีรายได้แซงหน้าดาราดังจากทีวีไปแล้ว
มากมาย

คอนเทนต์ใครฮอตฮติจรงิ เช็กผ่าน YouTube  
ชวัร์กว่า!

YouTube จัดให้ช่องทีมี่ผู้ตดิตามเกินล้านคนเป็น 
Gold Play Button ซึง่คาดว่ากลุม่น้ีจะมีเพิม่ขึน้เร่ือยๆ 
เพราะปัจจุบนั YouTube กลายเป็นช่องรายการทีส่ามารถ
สร้างรายได้ วดัผล สร้างความนิยมได้ชดัเจน ขณะทีผู้่ชม
กห็าสิง่ทีต่นเองต้องการและสนองตอบความต้องการน้ันได้
ด้วยตวัเองทกุที ่ทกุเวลา ด้วยการรับสือ่อย่างสมัครใจ และ
ท�าให้ฝ่ายผู้สร้างสรรค์และผู้รับชมสมประโยชน์ได้ทกุฝ่าย 
และน่ีคอืช่องรายการทีมี่ผู้ตดิตามเกนิล้าน ซึง่ส่วนใหญ่ยงั
อยู่แต่ในธรุกิจบนัเทงิ ยังขาดคอนเทนต์อกีหลายประเภทที่
ผู้คนสนใจ และมแีนวโน้มจะสร้างผู้ตดิตามเกนิล้านได้อกี
มาก และ YouTube กเ็พิง่จะครบรอบแค่ 1 ปีในไทย

Believe Records
(http://youtube.com/BelieveRecordsTube)
Genie Records
(http://youtube.com/Genierock)
GMM Grammy Official
(http://youtube.com/gmmgrammyofficial)
VRZO
(http://youtube.com/VrzoChannel)

อ่านต่อหน้า 63
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท์

L 
low church   = ครสิตจักรแองกลกินั (ถกูถอืว่าไม่เป็นคริสตจักรแองกลกินัแท้  
     ปัจจุบัน หมายถึง คริสตจักรเอวังเยลิกัล (Evangelical  
     Church) ด้วย อนึ่งค�า low church เป็นค�าคู่ขนานกับ 
     ค�า high church ซึ่งหมายถึงคริสตจักร แองกลิกัน ที่ถือ 
     ธรรมเนียมประเพณีตลอดมาตั้งแต่เร่ิมต้น และค�า high  
     church น้ีปัจจุบนัยงัหมายถงึคริสตจักรโปรเตสแตนท์นิกาย  
     อื่น ๆ  ด้วย ซึ่งได้แก่ นิกายแพรสไบทิเรียน นิกายเมธอดิสต์  
     และนิกายลูเธอรัน ด้วยเช่นกัน)
Low Mass   = มิสซาน้อย (ค�าคู่เคียงกับ high Mass มิสซาใหญ่)
Low Sunday (Dominical in albis) = วันอาทิตย์อาภรณ์ขาว (ชื่อเรียกวันอาทิตย์แรกต่อจากปัสกา)
lucenarium (ละติน)   = พิธีเสกเทียนปัสกา (เดิมเป็นพิธีทุกค�่าวันเสาร์)
lunette   = ตลับแก้ว (บรรจุศีลมหาสนิท)
lust   = ราคะ ตัณหา
lustral water  = น�้าเสก น�้ามนต์ 
lying (a lie)   = การพูดโกหก 
profitable lie  = การไม่พูดความจริงเพื่อบรรเทาทุกข์ (บาปเบา)
 (mendacium officiosum ละติน)    
Jocose lie   = การพูดโกหกเชิงตลกขบขัน หรือโกหกแบบพูดเล่น  
 (mendacium jocosum ละติน)  (เป็นบาปเมื่อแฝงการดูหมิ่นดูแคลน)
Injurious lie  = การโกหกแบบให้โทษ การใส่ความ (เป็นบาป แต่หนัก 
 (mendacium perniciosum ละติน) หรือเบา สุดแล้วแต่กรณี)

M 
Madonna   = 1) แม่พระ 2) รูปแม่พระ 
Magi, the   =  โหราจารย์
Magisterium (ลาติน)  = 1) อ�านาจการสอนในพระศาสนจักร, คุรยานุภาพ 
             2) ผู้มีอ�านาจสั่งสอน (ในพระศาสนจักร), อาจารยานุภาพ 
 extraordinary magisterium  = อ�านาจสั่งสอนพิเศษ (ของพระสันตะปาปา)
 ordinary magisterium  = อ�านาจสั่งสอนปกติ (ของพระสังฆราช)
magnanimity  = ความหาญกล้าทางใจ 
     (ความพร้อมทางใจที่จะท�ากิจการดีที่ยากล�าบาก) 
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ท่วงทำานองแห่งรัก
ผงศิลา 

ชวนคิดสะกิดใจ

ช่างมีคุณค่าเหลือเกิน “การเป็นผู้ให้ด้วยใจยินดี” เพราะหลายคนอาจคิดว่าการทำาความดีเป็น

เรื่องยาก เป็นเรื่องที่นำาความทุกข์มาสู่ชีวิตจากการเสียสละนั้นๆ จนบางทีหลายคนก็ท้อและ

หมดกำาลังใจที่จะทำาความดี แต่หลายคร้ังการทำาความดีก็นำามาซึ่งความยินดี เพราะเรามีจุด 

มุ่งหมายที่สูงกว่า คือเพราะเรารักพระเยซู เหมือนตอนหน่ึงในหนังสือประวัติชีวิตของคุณแม ่

เทเรซาแห่งกัลกัตตา ที่มีคนถามคุณแม่ว่า ทนทำาความสะอาดแผลที่เน่าเหม็นของคนโรคเรื้อน 

ได้อย่างไร พวกเขาพูดว่า “จะให้เงินมากแค่ไหนในโลกพวกเราก็ทำาไม่ได้หรอก” คุณแม่ตอบ

พวกเขาไปว่า “พวกเราก็ทำาไม่ได้เหมือนกัน แต่เราทำาเพราะเรารักพระเยซู”

ผู้ให้ด้วยใจยินดี
ทีป่ระตสูวรรค์มขีบวนวญิญาณเป็นจ�านวนมาก 

ก�าลงัเข้าแถวยาวเพือ่รอทีจ่ะเข้าไปข้างใน แต่ละคน 
ถือแจกันประดับด้วยดอกไม้สีแดงงดงามอยู่
ในมือ

ความชุลมุนเล็กน้อยเกิดขึ้น เมื่อปรากฏว่า
มีวิญญาณดวงหน่ึงเดินมาที่ประตูสวรรค์พร้อม
ด้วยดอกไม้สีเหลืองที่ส ่องแสงเป็นประกาย
ในแจกันของเขา วิญญาณทุกดวงที่น่ันรู้สึก
ประหลาดใจว่า ท�าไมจึงมีวิญญาณเพยีงดวงเดียว 
น�าดอกไม้ที่แตกต่างจากวิญญาณอื่นๆ มาที่น่ี  
และดอกไม้สีเหลืองดอกน้ันก็ดูงดงามกว่า
ดอกไม้สีแดงที่พวกเขาถืออยู่ไม่น้อย

“ขอโทษเถอะครับ ท�าไมดอกไม้ของคณุจึง
เป็นสีเหลืองไม่เหมือนกับดอกไม้สีแดงของพวก
เรา?” วิญญาณที่อยากรู้อยากเห็นดวงหน่ึงถาม
วิญญาณที่มาใหม่ ในขณะที่วิญญาณอื่นๆ ยืน
อยูร่อบๆ วิญญาณน้ัน แทนค�าตอบวญิญาณน้ัน

กลบัถามกลบัไปว่า “แล้วดอกไม้สแีดงทีพ่วกคณุ 
ถือหมายถึงอะไร?” “ดอกไม้สีแดงเหล่าน้ี  
หมายถึงหยาดน�้าตาแห่งความยากล�าบาก ที่
พวกเราถวายให้กบัพระเยซเูจ้า เพราะพวกเรารัก
พระองค์เราจึงถวายเคร่ืองบชูาแห่งความเจ็บปวด
น้ีแด่พระองค์ และพระองค์จะประทานรางวลัแก่
พวกเราตามความงามของดอกไม้ที่เราถือ”

“ช่างเป็นสิ่งที่ดีมากทีเดียว” ดวงวิญญาณ
ดวงน้ันอุทาน “เอาละถึงตาของคุณแล้วที่จะ
อธิบายให้พวกเราฟังว่าดอกไม้สีเหลืองที่คุณถือ
หมายถึงอะไร ที่พวกเราถามก็เพราะแปลกใจ
ที่คุณเป็นคนเดียวในพวกเราที่ถือดอกไม้สีน้ี”  
ดวงวิญญาณทุกดวงที่ น่ันถามและคอยฟัง 
ค�าตอบด้วยความตั้งใจ 

“ดอกไม้สีเหลืองของผมคือรอยยิ้มที่ผมมี
เมื่อผมเผชิญกับความทุกข์ยากล�าบาก และได้
เสียสละอะไรบางอย่างเพราะรักพระเยซู” 
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กว่าจะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

การประกาศพระวรสารในประเทศฮังการี
ได้เริ่มมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 โดยศาสนจักรแห่ง
กรุงคอนสแตนติโนเปิล ทว่าต่อมาในศตวรรษที่ 
11 การประกาศพระวรสารทีว่่าน้ันถกูท้าทายอย่าง
มากเลยทเีดียว เพราะว่าพระศาสนจักรตะวันออก
ได้สูญเสียความน่าเคารพลงไปมาก 

พระจิตเจ้าทรงดลใจให้ท่านดยุคสเตเฟน 
ได้แลเห็นถึงพิษภัยอันน้ี จึงได้ตัดสินใจรับเอา
ธรรมประเพณีและการปฏิบัติต่างๆ ของทาง
ตะวันตก ท่านดยุคสเตเฟนได้ทรงหันไปหาพระ
ศาสนจักรที่กรุงโรม และได้รับราชาภิเษกเป็น
กษัตริย์ของฮังการี และสวมมงกุฎเป็นกษัตริย์
ในคืนวันพระคริสตสมภพปี ค.ศ.1000 และ
โดยได้รับมงกุฎน้ันจากสมเด็จพระสันตะปาปา 
ซิสเวสเตอร์ ที่ 2

กษัตริย์สเตเฟน แห่งฮังการี พระองค์
เป็นคนสงบเงียบ ศรัทธา และปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้
บงัคับบญัชาด้วยความยุตธิรรม พระองค์ได้ถอืกฎ
บัญญัติของพระศาสนจักรอย่างเคร่งครัด และได้
ทรงช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ได้
ก่อตั้งสังฆมณฑลหลายแห่ง และทรงอุทิศตนใน
การช่วยงานของพระศาสนจักร พระองค์ได้รับ
ความช่วยเหลือในด้านการแพร่ธรรมจาก เยราร์

โด ซาเกรโด ชาวเวนิส และได้ช่วยเหลืออบรมเจ้า
ชายเอเมริโก พระโอรสของพระองค์ให้ด้วย ซึง่ต่อ
มาได้เป็นมรณสักขี

กษัตริย์สเตเฟน ได้ถวายอาณาจักรของ
พระองค์แด่พระนางมารีย์ พระองค์ได้ให้ความ
ยุติธรรมแก่พวกคนจนและได้ท�าการสอนค�าสอน
แก่พวกเขาเป็นการส่วนพระองค์ด้วย อีกทั้งยัง
ได้สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรต่างๆ และการจัด
ระเบียบในสังฆมณฑลต่างๆ ตามประเพณีของ 
พระศาสนจักรทีก่รุงโรม โดยมีพวกฤาษีเบเนดิกตนิ  
ทีค่ลนีูร์ คอยช่วยเหลอื อารามฤาษีนักบญุมาร์ตนิ 
แห่งปันนอนฮัลมาร์ ได้กลายเป็นศูนย์กลางการ
แพร่ธรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

กษัตริย์สเตเฟน สวรรคตที่ Szekesfe-
hervar ปี ค.ศ.1083 ได้รับการประกาศแต่งตั้ง
ให้เป็นนักบุญโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี  
ที่ 7 พร้อมกับเจ้าชายนักบุญเอเมริโก ซึ่งจบชีวิต
ลงด้วยการเป็นมรณสักขี นักบุญสเตเฟน และ
นักบุญเอเมริโกต่างก็เป็นฆราวาส แต่ว่าได้เป็น
แบบอย่างส�าหรับเราทุกคนในการท�างานช่วยพระ
ศาสนจักร โดยแสดงให้เราเห็นว่าท่านทั้งสองก็
มีส่วนในการแพร่ธรรมพร้อมกับสมาชิกคนอื่นๆ 
ของพระศาสนจักรเหมือนกัน 

นักบุญสเตเฟน แห่งฮังการี

St. Stephen of Hungary

(Holy Man 977 – 1038)

ฉลอง 16 สิงหาคม
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GTH
(http://youtube.com/GTH2004)
Kamikaze
(http://youtube.com/Ueser/welovekamilaza)
LOVEiS
( h t t p : / / y o u t u b e . c om / LOVE i S 

CHANNEL)
RS Friends
(http://youtube.com/RSVDO)
RSiam
(http://Youtube.com/rsiammusic)
We Records
(http://youtube.com/werecordsgmm)
WorkpointOfficial
(http://youtube.com/WorkpointOfficial)
The Voice Thailand
( h t t p : / / you t ube . comTheVo i ce 

Thailand)

เทคโนโลย ีContent Id ของ YouTube

เทคโนโลยี Content ID ที่ก ้าวล�้าของ 
YouTube ช่วยให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถระบุวิดีโอที ่
ผู้อื่นอัพโหลดคอนเทนต์อันมีบางส่วนหรือทั้งหมดเป็น 
ผลงานลิขสิทธิ์ของเขา ะบบตรวจพบวิดีโอในลักษณะนี้

ณ เดือนพฤศจิกายน 2556 มีพาร์ทเนอร์กว่า 
5,000 รายที่ใช้ Content ID รวมถึงสถานีโทรทัศน์ 
บริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ และค่ายเพลง

เราได้ใช้เงินลงทุนกว่า 60 ล้านดอลลาร์ใน 
การพัฒนาและจัดการดูแล Content ID 

Content ID สแกนวิดีโอความยาวกว่า 400 
ปีในแต่ละวัน

กว่า 300 ล้านวิดีโอได้รับการอ้างสิทธิ์ผ่าน 
Content ID จนถึงปัจจุบัน

Content ID คิดเป็นสัดส่วนกว่าหนึ่งในสาม
ของยอดรับชมทีส่ร้างรายได้บน YouTube

ความ Wow!! ของ YouTube

1 พนัล้านคน ผู้เข้าชมในแต่ละเดอืน

6 พันล้านชั่วโมง การรับชมวิดีโอยาวในแต่ละ
เดือน

50% เวลารับชมในแต่วนัเพิม่ขึน้ในช่วงปี 2556

300 ชัว่โมงความยาวรวมของวดีิโอทีถ่กูอพัโหลด
บน YouTube ทกุๆ นาที

วดิโีอทีอ่พัโหลดไปยัง YouTube ในช่วงหน่ึง
วนัมคีวามยามมากกว่าวดิโีอทีเ่ผยแพร่ผ่านสถานีโทรทศัน์
หลกัทัง้ 3 สถานีของสหรัฐฯ ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา

76 ภาษา ใน 73 ประเทศ ที ่YouTube ได้รับ
การแปลเป็นภาษาต่างๆ

80% ของยอมรบัชม YouTube มาจากนอก
สหรัฐฯ

50% จ�านวนชัว่โมงทีค่นชมวดิโีอบน YouTube  
ทีเ่พิม่ขึน้ในแต่ละเดอืนเทยีบปีต่อปี

1 ล ้านรายทั้วโลกจ�านวนพาร ์ทเนอร ์ของ 
YouTube ใน 30 ประเทศ

50% รายได้ของพาร์ทเนอร์ YouTube ทีโ่ตขึน้ 
แบบป ีต ่อป ี หลายพันช ่องมีรายได ้ เป ็นตัว เลข 
หกหลกัประจ�าทกุปี

50% รายได้ของพาร์ทเนอร์ YouTube ทีโ่ตขึน้
ในช่วงปี 2556-2557

1 ล้านช่องที่มีรายได้ผ่านโปรแกรมพาร์ทเนอร์
ของ YouTube

YouTube 

YouTube ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
2548 ส�าหรับให้คนค้นหา รับชม และแบ่งปันวิดีโอ
ที่สร้างขึ้นเอง โดยนับเป็นช่องทางที่ให้คนใช้ติดต่อ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสร้างแรงบันดาลใจแก่
คนอ่ืนๆ ทั่วโลก และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร ่
ผลงานของผู้สร้างสรรค์เน้ือหาคอนเทนต์และโฆษณา 
ในระดับบุคคลและทุกขนาดองค์กร 

ต่อจากหน้า 57
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วันหนึง่ ขณะที่ผมก�าลังติดตามความเป็นไป
ของพรรคพวกในไลน์กลุม่ พลนัสายตาไปสะดดุกบั
ประโยคบนหน้าจอมือถือซึ่งมีเพื่อนคนหน่ึงโพสต์
ข้อความไว้ว่า “ล�าบากวันน้ี สบายวันหน้า แต่ถ้า 
ข้ีเกยีจวนัน้ี กจ็ะได้สบายวนัน้ีเลย” เออ กจ็ริงของเขา  
อ่านแล้วข�าดีนะครับ แต่อันที่จริงชีวิตก็ต้องม ี
ล�าบากบ้าง สบายบ้างสลับกันไป แม้จะดูเหมือน
ว่าหากเป็นไปได้ คนเรามักเลือกเอาความสบาย
มาก่อน จนปัจจุบันเราอาจได้ยินอีกประโยคหน่ึง 
บ่อย ๆ  ว่า “เอาที่สบายใจแล้วกัน” นั่นอย่างไร ใน
วันที่การตัดสินใจหลายสิ่งหลายอย่างก�าลังด�าเนิน
กจิการของมนัไปอย่างดุเดอืดภายในใจ ผมจึงเลอืก
ที่จะเดินทางมาปลดปล่อยความกังวลใจ ทิ้งความ 
ยุ่งยากใจไว้เบื้องหลังสักแป๊บนึงเถอะ 

การเดินทางของวันน้ีมีจุดหมายอยู่ที่ วิลล่า 
เดสเต (Villa d’Este) สถานที่ส�าคัญที่มีชื่อเล่น 
กิ๊บเก๋ซึ่งนักท่องเที่ยวให้เครดิตไว้ในโลกออนไลน์ว่า 
“วงัน�า้พ”ุ ถ้าให้แปลตามตวัอกัษรกน่็าจะได้ความหมาย 
ที่ตรงตัวที่สุดว่า บ้านพัก(ในชนบท)แห่งตระกูล
เอสเต ซึ่งถือเป็นอีกหน่ึงจุดหมายปลายทางด้าน 
การท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองทิโวลิ (Tivoli) 
เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแคว้นลาซีโอ แคว้น
เดียวกันกับกรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี 
ตามประวตัิเล่าว่าในชว่งศตวรรษที่ 16 พระคาร์ดนิลั
อิปโปลิโตที่สองแห่งตระกูลเอสเต (Cardinal 
Ippolito II d’Este) หลงัจากผิดหวงักบัการเลอืกตัง้
พระสันตะปาปาองค์ใหม่ในสมัยนั้น ท่านได้กลับมา 
ใช ้ ชี วิตอย่างรุ ่งโรจน์ที่ น่ีในฐานะบุคคลส�าคัญ
ทางการเมือง ท่านได้ฟื้นฟูความส�าคัญของวิลล่า 
อาเดรียน่า วิลล่าเก่าแก่ในบริเวณใกล้เคียงและ
พยายามที่จะเนรมิตวิลล่าที่สวยงามแห่งน้ี ผ่านมือ
ของสถาปนิกและศิลปินหลายคน ผ่านช่วงเวลาการ
ออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่ง ตลอดอายขุองท่านจนเลย

ไปถงึศตวรรษทีส่บิเก้า ในทีส่ดุ วิลล่าเดสเตได้กลาย
เป็นผลงานชิ้นเอกอันล�้าค่าและสมบูรณ์แบบของ
สวนอิตาเลียนแห่งคริสตศตวรรษที่ 16 ซึ่งองค์การ 
ยูเนสโกให้การรับรองและประกาศให้เป็นมรดกโลก
ในปี 2001 ในฐานะเป็นหนึ่งในหลักฐานที่น่าสนใจ 
และชัดเจนที่สุดของวัฒนธรรมเรอเนสซองส์ในจุด
แห่งความประณีตสูงสุด ด้วยการประดับประดา
บรรดาน�า้พมุากมาย ล�าธาร ถ�า้ การละเล่นของสายน�า้
และเสยีงดนตรี จนท�าให้สวนแห่งน้ีกลายเป็นต้นแบบ
ของการพัฒนาสวนในยุโรป 

ทนัททีีไ่ด้ก้าวผ่านประตวิูลล่าเข้าไป ผมสมัผัส 
ได้ถึงบรรยากาศแสนสดชื่นของฤดูใบไม้ผลิ อากาศ
ก�าลังเย็นสบายและละอองความเย็นจากสายน�้าพุ
แทรกอยู่ทุกอณูของอากาศรอบด้าน ผมและบรรดา
เพื่อนร่วมทางค่อย ๆ เดินชมความงดงามของ
ตัวอาคารหรือที่หลายคนยกยอให้เป็นวังของพระ
คาร์ดนัิล วิลล่าแห่งน้ีประกอบไปด้วยอาคาร 2 อาคาร  
คือ Villa del Cardinale และ Queen’s 
Pavilion ด้วยขนาดของตัวอาคาร การตกแต่งสวน
และภายในอาคารรวมทั้งร่องรอยของความอลังการ
ในอดีตที่ยังเผยโฉมให้เห็นอยู่ทั่วไปก็คงพอจะให้
สมญาวลิล่าแห่งน้ีว่า “วงั” ได้อย่างไม่ตะขดิตะขวงใจ 
นัก ก็นะ..เอาที่สบายใจแล้วกัน ออกจากตัวอาคาร 
ถึงเวลาที่เราจะเข้าสู่จุดขายของวิลล่าแห่งน้ี น่ันคือ 
“สวน” หรือจะให้ดูลงตัวกับ “วัง” ก็ต้องเรียกไปเลย
ว่า “อุทยาน” จะได้ความรู้สึกวิลิศมาหรามากขึ้นทั้ง
กบัสถานทีแ่ละตวัผูม้าเทีย่วเอง ยิง่ได้เดนิชมอทุยาน
ไปเร่ือย ๆ ผมยิ่งรู้สึกเหมือนเข้ามาอยู่ในโลกของ
ชนชั้นสูงในอดีต ความงดงามของ “ถนนร้อยน�้าพุ” 
หรือ Avenue Of The Hundred Fountains 
ไม่ว่านักท่องเที่ยวคนใดก็ต่างหลงเสน่ห์และอดใจที่
จะถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกไม่ได้ บนเส้นทางสาย
เล็ก ๆ น้ี ถูกประดับไว้ด้วยน�้าพุซึ่งถูกออกแบบ

เพลิดเพลินที่วังนำ้าพุ Villa d’Este

มุมเล็กๆ ของนักเดินทาง
คุณพ่อปิติศักดิ์  พงศ์จิรพันธุ์
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เป็นแถวยาวประมาณ 600 เมตร และพุ่มไม้ที่ได้รับ
การตกแต่งอย่างประณีต ยิ่งได้ทัศนาความสวยงาม
เบื้องหน้า ยิ่งให้ความรู้สึกเพลิดเพลินใจประหนึ่งว่า
ความยุ่งยากภายในทั้งหมดที่มีได้ไหลรินไปพร้อม
กับสายน�้าพุ ตามบันทึกเล่าว่าระหว่างปี 1867 และ 
1882 วิลล่าเดสเต กลายเป็นสถานที่อวดโฉมทาง
วัฒนธรรมอันรุ่งเรือง จัดการต้อนรับแขกส�าคัญ
ของพระคาร์ดินัล โดยเฉพาะนักเปียโนชื่อดังอย่าง  
Franz Liszt (1811 - 1886) ผู้ประพันธ์บทเพลง 
Giochi d’acqua ในขณะที่มาพักที่น่ี และใน 
ปี 1879 ได้แสดงคอนเสิร์ตคร้ังสุดท้ายของตนเอง
ท่ีน่ี ในช่วงสงครามโลกคร้ังที่หน่ึง วิลล่าเดสเต 
ตกเป็นสมบัติของรัฐอิตาลีและระหว่างปี 1920 ก็ได้
รับการฟื้นฟูและเปิดให้สาธารณะเข้าชมอีกครั้ง จน 
ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่สองก็ได้มีการซ่อมแซม 
ความเสียหายจากการทิ้งระเบิดในปี 1944 จาก
เหตุการณ์สงครามโลกทั้งสองคร้ังในอดีต ท�าให้
การฟื ้นฟูสภาพแวดล้อมยังต้องด�าเนินต่อมาใน
ช่วงเวลาถึงสิบสองปี ผมเดินเก็บภาพความงดงาม 
ของสวนในวิลล่าแห่งน้ีไปเร่ือย ๆ ทอดอารมณ ์
สุดโรแมนติกในแบบที่แตกต่างออกไปจากชีวิต 
ในนครโรมอันแสนพลุกพล่านและชีวิตนักศึกษาที่
มีแต่เร่ืองชวนให้มึนหัวได้ทุกวี่วัน มองออกไปจาก 
วิลล่าซึ่งตั้งอยู่บนเขา มองเห็นทัศนียภาพของพื้นป่า  
ต้นก�าเนิดแห่งสายน�า้และหมู่บ้านทีอ่ยูร่ายรอบเบือ้งล่าง  
ธรรมชาติและภูมิทัศน์รอบด้านเผยแสดงความ 
อุดมสมบูรณ ์แห ่งท ้องที่ของเมืองทิ โวลิอย ่ าง 
น่าอิจฉา ผมเดินผ่านสระน�้าที่วางตัวไล่ระดับขึ้นสู่
ที่ตั้งของน�้าพุขนาดใหญ่ซึ่งก�าลังส่งเสียงชวนเชิญ 
นักเดินทางให ้มาหยุดแวะชมและด่ืมด�่ าความ
สดชื่นอย่างเต็มอรรถรส เสียงเพลงแห่งสายน�้า 
และละอองความเย็นปลิวมากระทบโสตสัมผัส  
ความงดงามส่งผ่านมาถึงคน ๆ  หนึ่งได้ในทุกวิธีการ 
ขอเพียงเราเปิดใจเม่ือชวีติได้รับช่วงเวลาแค่เสีย้วหน่ึง
ให้ได้หยุดพกัอยูก่บัคุณค่าแห่งสนุทรียภาพของโลกน้ี  
น่ันก็ถือเป็นก�าไรแล้ว ขอบคุณโลกใบน้ีที่ส่งผ่าน
ความรู้สึกทึ่งมาให้ผมได้อย่างไม่สิ้นสุด ครั้งนี้ผมทึ่ง 

ในฝีมือการออกแบบและการสร้างสรรค์ผลงานของ
ชาวโรมันในอดีต รวมทั้งความเพียรพยายามใน
การก่อสร้างและการฟื้นฟูที่ผ่านยุคผ่านสมัยและ
ผู้ด�าเนินการมาอย่างโชกโชน ผมลองจินตนาการ
ว่าหากตนเองเป็นเจ้าของวิลล่าหลังงามแห่งน้ีแล้ว
ชีวิตประจ�าวันจะเป็นอย่างไร กาลเวลาเปลี่ยนผ่าน
จากยุคสมัยหน่ึงไปสู่ยุคสมัยหน่ึงขึ้นกับว่าเราจะใช้
เคร่ืองมือใดเป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย  
ศิลปะ การเมือง ระบบเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต
ของผู ้คน ฯลฯ อนุสรณ์สถานบ่งบอกความนัย 
ได้มากมายนัก นอกเหนือจากอัจฉริยภาพของ 
ผู้สร้างสรรค์ ยงัรวมถงึประวตัคิวามเป็นมาทีซ่่อนลกึ
อยูเ่บือ้งหลงั ประโยคค�าถามทีเ่กดิขึน้บ่อยคร้ังเม่ือผม
ได้เดินทางไปเยี่ยมสถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์
ตามเมืองต่าง ๆ  ก็คือ “เราจะด�าเนินชีวิตอย่างไรเพื่อ
ให้วันหน่ึงข้างหน้า เม่ือปิดสมดุบนัทกึของชวิีตลงแล้ว 
ยงัได้มีร่องรอยฝังลกึอยูใ่นความทรงจ�าและหวัใจของ
ใครบางคน” เมื่อความฟุ้งซ่านเดินทางมาถึงตรงน้ี  
คงได้เวลาออกเดินทางต่อไปซะที ขอบคุณวันเบา ๆ  
วนัน้ีทีท่�าให้หวัใจเหน่ือยล้าได้ผ่อนคลาย ทีเ่พิม่ก�าลงัใจ 
ในการก้าวต่อไปข้างหน้า นักท่องเที่ยวก�าลังทยอย 
เข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามเดียวกันน้ีอย่างไม ่
ขาดสาย เมือ่เร่ิมมองดูผู้คนรอบด้านทีแ่ตกต่างไปจาก
เรา เราอาจค้นพบว่าบางครั้ง เราชอบคิดว่า ปัญหา 
ของเรามันใหญ่โตและส�าคัญที่สุดในโลก แต่ผู้คน
ในโลกก็ต่างพบเจอปัญหาด้วยกนัทัง้น้ัน และขอโทษ 
เถอะ “ปัญหาจริง ๆ  น่ะ อาจจะมีแค่สิบห้า ส่วนไอ้ที่  
“ดราม่า” น่ะห้าสบิ” ผมนึกข�าแต่แอบเหน็ด้วยกบัประโยค 
กระแทกใจซึ่งมีใครคนหนึ่งเคยโพสต์ไว้ในไลน์กลุ่ม 
แต่ค�าตอบที่ได้รับจริง ๆ ก็คือ “เรายังไม่สามารถมี
ความสุขได้จริง ๆ หากยังอิจฉาความสุขของคนอื่น  
น่ันเพราะความสุขย่อมเกิดจากภายในตัวเราเอง
เสมอ” และสดุท้าย เราจะค้นพบว่า “เราไม่ได้แสวงหา
ชีวิตที่สมบูรณ์แบบหรอก เราเพียงแสวงหาชีวิตที่มี
ความสุข สุขในแบบของเรา..เท่าน้ันเอง” ขอบคุณ
ทุกก�าลังใจครับ 
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ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

ชายคนหน่ึงอายุ 92 ปี ชื่อลุงสมชาย  
ลุงยังดูมีท่าทางทะมัดทะแมง แข็งแรงและร่าเริง 
ซึง่ต่างกบัคนในวัยเดียวกนั ...ลงุก�าลงัน่ังคอยเจ้า
หน้าทีข่องบ้านพกัคนชรา เขาน่ังคอยอยูน่านโดย
ไม่มีอาการกระสับกระส่าย สายตามองคนรอบๆ 
ด้วยแววตาเอื้ออารี 

ภรรยาของลุงจากไปด้วยโรคร้ายท�าให้
ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไปทันที จากคนที่ม ี
คู่คิด คอยดูแล และเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน  
กลับกลายเป็นคนที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว และ
ที่สุดลุงสมชายพยายามปรับตัวและยอมรับ 
ความจริง ลุงยอมขายบ้านที่เขารักมาก เพราะ
ขณะน้ีจะมีประโยชน์อะไรอีกเล่าเมื่อเขาจะต้อง
อยู ่คนเดียวในบ้านใหญ่ที่ไม่สามารถดูแลได้
ด้วยตนเอง

ลงุตดัสนิใจย้ายเข้าไปอยู่ทีส่ถานสงเคราะห์ 
บ้านพกัคนชรา เพราะทีน่ั่นย่อมจะดกีว่า และจะ
มคีนวยัสงูหรือคนวยัเดียวกนัมาอยูร่อบข้างด้วย 
อย่างน้อยกเ็ป็นเพือ่นของกันและกนัช่วยแก้เหงา
ได้อย่างแน่นอน ลงุยอมรับความจริงทีว่่า “ความ
แน่นอน ก็คือ ความไม่แน่นอน” และลงุสามารถ
ปรับตัวเองให้เข้ากับสถานที่ใหม่ได้รวดเร็ว

เจ้าหน้าที่ได้มาทักทายคุณลุง และบอก
เพยีงสัน้ๆ ว่า ลงุจะมห้ีองนอนเลก็ๆ เป็นส่วนตวั  
มีเพียงเตียงนอนและฟูก ไม่มีเฟอร์นีเจอร ์
อย่างอื่น ส่วนผ้าปูที่นอนกลางคืนก็ใช้ปูเตียง 
แล้วพอเวลากลางวันก็เอาไปพาดไว้ที่หน้าต่าง 
ใช้แทนผ้าม่าน ลุงคงจะรับมันได้... ลุงยิ้มแล้ว
พยกัหน้าพร้อมกบัพดูด้วยสหีน้าสดชืน่ว่า ดีครับ 
ผมพอใจมากแล้ว เมือ่ทราบเกีย่วกบัห้องของผม 

สร้างสุขให้ชีวิต
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เจ้าหน้าทีม่องแววตาของลงุกแ็ปลกใจมาก
จึงถามว่า ท�าไมลุงถึงพอใจมากขนาดนี้ ทั้งๆ ที่
ลุงยังไม่ได้เห็นห้องเลยครับ ...ลุงสมชายก็ยิ้ม
แล้วตอบชายหนุ่มว่า ลุงมีความสุขแล้ว เพียง
แค่ได้รู้ว่า ลุงจะมีเตียงไว้นอนพักผ่อน และได้
นอนตลอดคืนบนฟูก ลุงไม่สนใจการตกแต่ง
ห้อง เพราะลุงผ่านชีวิตมานานถึง 92 ปีแล้ว ลุง
ต้องขอบพระคุณพระเจ้าที่ยังให้ลุงมีลมหายใจ 
และยังมีร่างกายที่สมบูรณ์ ครบ 32 ประการ 
...ทกุๆ วนัจึงเป็นของขวญัทีล่งุได้รับจากพระเจ้า 
ลุงได้มองเห็นสิ่งสวยงามรอบๆ และเก็บทุกสิ่ง
ไว้ในความทรงจ�าตลอดชีวิต ...อายุที่ยาวนานก็
เหมือนเรามบีญัชฝีากเงินในธนาคาร เราได้สะสม 
เกบ็เงินไว้ในธนาคาร ลงุจึงเกบ็แต่ความสขุไว้ใน
ความทรงจ�าทุกเวลา สะสมมากขึ้นทุกวัน

ลุงสมชาย ยังได้บอกถึงคติพจน์และ
ข้อตั้งใจที่ใช้เป็นประจ�าในการด�าเนินชีวิตคือ  
1. ปราศจากความเกลยีดชงัในจิตใจ 2. ปราศจาก
การวิตกกังวลในทุกสิ่ง 3. ใช้ชีวิตเรียบง่าย  
4. ขอเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ และ 5. ไม่คาดหวัง 
ใดๆ

ชายหนุ่มเจ้าหน้าที่บ้านพักผู้สูงอายุบีบมือ 
คุณลุงเบาๆ ด้วยความซาบซึ้งและปลื้มใจที่ได้
รับข้อคิดดีๆ จากชายชราผู้ซึ่งรู้จักใช้ชีวิตจน 
ลลุ่วงมาได้ถงึปัจจุบนั เพราะคณุลงุมองทกุอย่าง 
ในแง ่บวก และรู ้ จักปรับตัวเองให ้ เข ้ากับ 
สิ่งรอบๆ ตัว

ความทุกข์ไม่สามารถเบียดเข้ามาในตัว
ของลุงได้ เพราะลุงคิดเสมอว่าทุกวัน คือรางวัล
ที่พระเจ้ามอบให้ และเขารู้จักประคับประคอง

มนัให้ผ่านไปแต่ละวนั ลงุไม่เคยลมืทีจ่ะขอบคุณ 
พระเจ ้าที่ให ้ เขามีลมหายใจที่จะช ่วยเหลือ 
คนอื่น

ลุงสมชายไม่เคยท้อใจ แต่สงบนิ่ง และ
ยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่หนีปัญหา แม้คนที่
ลุงรักจะจากไปกันหมดแล้ว แต่วันหน่ึงคุณลุง 
ก็จะไปอยู่กับพวกเขาในสวรรค์...

เรื่องนี้ได้แง่คิดว่า จงพอใจในสิ่งที่ตัวเอง 
มีแล้วจะมีความสุข อย่าไขว่คว้าหรือตะเกียก 
ตะกายเพื่อจะได้มีเหมือนคนอื่น หรือยังอยาก
มียังอยากได้สิ่งน่ันสิ่งน้ี ชีวิตจึงไม่มีความสุข 
แต่เราทุกคนสามารถสร้างสุขให้ชีวิตของตัวเอง 
ได้ถ้าคิดได้คิดเป็น และคิดในแง่บวก ทุกอย่าง
ขึ้นอยู่กับใจของเรา เพราะความคิด ถ้าคิดว่า
เป็นความสุข ก็เกิดความสุข ถ้าเราคิดว่าเป็น 
ความทุกข์ มันก็เกิดทุกข์...แล้วใครล่ะจะช่วย
เราได้ 

เราควรสวดภาวนาวอนขอพระเป็นเจ้า 
ผู้ที่ทรงรักเรา ขอให้พระองค์ทรงน�าทางในการ
ด�าเนินชีวิตของเรา เพื่อให้เราก้าวเดินไปใน
ทศิทางทีถ่กูต้อง โดยมพีระองค์อยูเ่คียงข้าง และ
ขอให้เรามั่นใจเสมอว่า พระเป็นเจ้าทรงรัก ทรง
ห่วงใย และทรงอยู่ข้างกายเรา ขอเพียงเราเชื่อ
ในพระองค์และฝากทกุสิง่ทกุอย่างไว้กบัพระองค์ 
พระเป็นเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งเรา ...อย่าลืมว่า 
เม่ือมีความทุกข์ยากล�าบากหรือมีอุปสรรค ขอ
ให้เราสวดภาวนาและเข้าไปพึ่งพาเพื่อขอความ
ช่วยเหลอืจากพระเป็นเจ้า เพราะพระองค์จะทรง
ชีท้างสว่าง และน�าความรอดมาสูเ่ราอย่างแน่นอน 
สวัสดีค่ะ 
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คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา 

ช่วงน้ีผู้เขียนได้เป็นวิทยากรสอนเร่ือง 
ศิลปะการบริหารอารมณ์อยู่บ่อยคร้ัง โดยก่อน
เร่ิมเรียน จะถามคนเรียน เพือ่เป็นการอุน่เคร่ือง 
กับค�าถามที่ว่า

“ชอบและไม่ชอบคนอารมณ์แบบไหน”
“คนลักษณะใดที่ชี วิตดูเหน่ือย และ 

คนลักษณะไหนแบบใดที่ชีวิตสุข
ในข้อแรก ค�าตอบที่ได้โดยมากคือ ชอบ 

คนอารมณ์ดี ร่าเริง ตลก ไม่เหวีย่ง ไม่วนี ไม่เกบ็กด  
ไม่ชอบคนช่างเก๊ก (หน้า) จริงจัง อารมณ ์
ขึ้นๆ ลงๆ เก็บกด ไม่แสดงออกว่าอารมณ์ไหน
กันแน่ เครียด 

ในข้อที่สอง ค�าตอบที่ได้คือ คนจริงจัง 
เครียดกับชีวิต เยอะ มองโลกแง่ร้าย ยึดติด ไม่
ยอมเปลี่ยนแปลง ไม่ยืดหยุ่น หัวดื้อ ทิฐิ ไม่มี
เหตุผล ไม่ฟังคนอื่น คิดว่าตนเองถูกเสมอ 

ส่วนคนที่มีชีวิตสุข คือ คนมองโลกแง่ดี  
มองโลกตามความเป็นจริง รับฟังผู้อื่น ปรับตัว 
ง่าย มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มง่าย พร้อม
ยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลง 

เม่ือกลุม่ได้น�าเสนอแล้ว ผู้เขยีนได้สะท้อน
กลับกลุ่มว่า สิ่งที่เขาตอบนั้น ตัวเขาเอง นิยาม
ตนเองว่ามีลักษณะคล้ายกับค�าตอบใด ระหว่าง
อารมณ์ที่ชอบกับอารมณ์ที่ไม่ชอบ และนิยามว่า 
ตนเอง อยู ่ในกลุ ่มคนที่มีชีวิตเหน่ือย หรือ  
มีชีวิตสุข

สิ่งที่ได้ ยังไม่ใช่ค�าตอบ.... กลับเป็นการ
คิด.... อ�า้อึ้ง... รวมถึงมี เอ่อ อ่า.... ระคนกับ
เสยีงหวัเราะ เมือ่ถามกลบัไปอกีรอบ ค�าตอบทีไ่ด้ 

ส่วนใหญ่ จะตอบว่า ก�้ากึ่ง อยู่ระหว่างสองกลุ่ม
ในทั้งสองค�าถาม ขึ้นกับบริบทช่วงนั้น ว่าอยู่กับ
ใครในเร่ืองใด เม่ือถามว่า โดยชีวิตส่วนใหญ่  
น่าจะอยูฝ่ั่งใดมากกว่า ไม่น่าเชือ่ว่า ค�าตอบจะไป
ทางอารมณ์ทีไ่ม่ชอบ และชวีติทีเ่หน่ือย และอาจ
มีอยู่บ้าง ที่บอกว่าตนเองอยู่ในกลุ่มของอารมณ์
ที่ชอบ และชีวิตสุข และมีอีกบางส่วน เพียงแค่ 
เงียบ... ไม่ได้ให้ค�าตอบว่าจะนิยามตนเอง 
เข้ากับกลุ่มใด

มนัสะท้อนสิง่ใดได้บ้างหรือไม่..... จากการ 
ถามสองค�าถามนี้

สิ่งที่ผู้เขียนได้สังเกตและเรียนรู้ผ่านทาง
กิจกรรมนี้ คือ คนเราจะมองคนอื่นและวิพากษ์ 
แสดงความคิดเห็นที่มีต ่อผู ้คนรอบข้างได ้ 
ในแง่มุมต่างๆ อย่างหลากหลาย ในขณะที่  
เมื่อค�าถามน้ันย้อนกลับมาถามตัวของเขา ....  
เขาอาจยังไม่เคยสะท้อนหรือไม่ได้มีมุมมอง 
สิ่งเหล่านั้นต่อตัวเอง

มันอาจเป็นสิ่งที่สะท้อนสังคม แม้กระทั่ง
ตัวเราได้ว่า..... เรารู้เร่ืองไกลตัว แต่กับตกม้า
ตายกับเรื่องใกล้ตัว.... เราเอาตาเรา และหูของ
เรา “ยล” และ “ยิน”เรื่องคนอื่น แต่เราลืมที่จะ
หันกลับมา“มอง”หรือ“ฟัง” เสียงตัวเราเพื่อที่จะ
ท�าความรู้จักกับตัวเราเอง

จึงอาจท�าให้เราเป็นคนที่ “รู้เขา” แต่กลับ 
“ไม่รู้เรา”

สุดท้าย จะเข้าต�ารา “ไม่ว่ารบกี่ครั้ง เรา
ก็แพ้”

รู้เขา รู้เรา 
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สิ่งที่เป็นปัญหาของคนจึงคือ “ว่าแต่เขา 
อิเหนาเป็นเอง”

มันเป็นจุดบอด มันเป็นจุดอับ มันเป็น 
จุดอ่อนของคนทีบ่างคร้ัง คนคนน้ันเอง กย็งัไม่รู้
ว่าตนเองเป็นเช่นนั้น

การรบแพ้... จึงแปรเปลีย่นออกเป็นอาการ
ของความเครียด การติดบ่วง ติดกรอบตัวเอง 
การคาดหวังให้คนน้ีเป็นแบบน้ัน คนน้ันเป็น
อย่างน้ี จากความที่คิดว่า ตนเอง “รู้จักเขาดี”  
จึงพยายามจะ “เปลีย่นเขา” ให้จงได้ เมือ่ใครและ
สิ่งใดๆ ไม่ได้ “เปลี่ยน” ไปตามที่ตนเองต้องการ 
จึงเกิดอาการหัวเสีย ให้เสียหัว อันเนื่องมาจาก 
“ไม่ได้ดั่งใจตนเอง” 

และทีส่ดุจะเปลีย่นตวัเองจาก “นักรู้ (เขา)” 
เป็น “นักโทษ” โทษนั่น โทษโน่น โทษนี่ โทษ
คนน้ัน โทษคนโน้น โทษคนน้ี ทะเลาะกันกับ 
คนไปทั่ว เพราะมัวแต่ “โทษ” สิ่งรอบตัว 

ยิ่ง “โทษ” ออกไปมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งท�าให้
ตัวเองถูก “จองจ�า” มากขึ้นเท่าน้ัน และยิ่ง
เป็นการสร้างเกราะ ก�าแพง ให้ตนเองต้องติดใน
กรงขัง จนท�าให้ตนเองเหนื่อยและล้า

โดยไม่ตระหนักรู้ตัวเลยว่า ตัวเราเอง 
น่ีแหละ ที่เป็น “ปัญหา” และเป็นผู้ “สร้าง” 
ปัญหาให้กับตนเอง 

เพราะ “ลมืตวั” ทีจ่ะหนักลบัมามองตนเอง 
หรือ ลืมที่จะท�าตนให้เป็น “นักเรียน” แทน 
“นักโทษ” เพียงแค่เปลี่ยนตนเองใหม่ ให้กลาย
เป็น“นักเรียน” พร้อมเรียนรู้จักตนเอง รู้จักว่าเรา
เป็นใคร ท�าอะไร เรียนรู้ที่จะทบทวนตนเอง ไป
พร้อมๆ กับการเรียนรู้จักคนอื่น สะท้อนตนเอง
ผ่านทางค�าพูด หรือการกระท�า การแสดงออก
ของคนอื่นที่กระท�ากับเรา 

เชิงท�าตนเองให้เป็น “นักเรียนแลกเปลีย่น”  
คือ เปลีย่นจากการพดูว่า “เพราะคนอืน่ จึงท�าให้
เราเป็นเช่นนี้” “ท�าไมเขาถึงไม่รู้จักเปลี่ยนตัวเอง

ให้.....” “ท�าไมพวกเขาจึงคิดไม่เป็น ไม่รู้จักคิด
ว่า....” ฯลฯ

เป็นการพูดกับตนเองใหม่ว่า “ที่เขาเป็น
เช่นนี้ มีผลจากสิ่งที่เราท�าหรือไม่” “ที่เราเองว่า
เขาเป็นแบบนี้ ตัวเราเองนั้นเป็นหรือไม่” “ดูตัว
เขาเพื่อสะท้อนดูตัวเรา ว่าเราเคยเป็นอย่างเขา
หรือไม่” “เพราะอะไร....เราต้องเปลีย่นคนอืน่.... 
ท�าไมเราไม่เริ่มกลับมาเปลี่ยนที่ตัวเอง” 

การปรับองศาชีวิตเช่นน้ี จะท�าให้เข็ม
ของชีวิตเปลี่ยนตัวเราจาก “นักโทษ” มาเป็น  
“นักเรียน” กรอบและก�าแพงจะทลายลง  
ยุติวงจรแห่งการพูดบ่น พูดนินทา พูดว่าร้าย 
พูดวนอยู ่กับปัญหา หลุดจากวงโคจรแห่ง 
การไล่จับ ที่เอาแต่จับผิดคน มองคนแง่ลบ  
มองโลกแง่ร้าย กลายมาเป็นการเร่ิมเห็นมิติ 
ชีวิตใหม่ที่กว้างขึ้น โลกสวยขึ้น จากการเริ่มจับ 
ถูกแทนการจับผิด มีความเป็นอิสระในการ 
ใช้ชีวิตที่มากขึ้น เพราะเปลี่ยนความคาดหวัง 
คนอื่น มาเป็นการปรับตัวเรา 

หากองศาปรับได้มุมที่เหมาะสม เรา
จะกลายเป็นคนใหม่ที่เข้าใจโลก เข้าใจคน  
อันเนื่องจากการเข้าใจตนที่มากขึ้น 

จากการรู้เขา แต่ไม่รู้เรา..... จะกลายเป็น 
รู้เขา และรู้เรา

น่ันคือ.... หากเกิดการสู้รบเกิดขึ้น เรา
จะรู้ว่าข้าศึกหรือคู่ต่อสู้น้ันเป็นอย่างไร และ 
มีอาวุธใด และเราเองก็รู้เรา ว่าเราเป็นอย่างไร 
มีอาวุธใด 

เข้าต�ารา “รู ้เขา รู ้เรา รบร้อยคร้ัง  
เราจะไม่แพ้” 

เพราะ....เราสามารถเลือกได้ ว่าจะสู้ จะ
ถอยตัง้หลกั หรือจะเจรจา จนไปกระทัง่ เปลีย่น
การสู ้รบ เป็นการพักรบ จนกลายเป็นการ 
สร้างพลังสัมพันธ์กันขึ้นมาแทน........ 
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หนังจากชาติในยุโรปโดยเฉพาะที่ไม่ได้พูด
ภาษาอังกฤษไม่จ�าเป็นต้องเป็นหนังอาร์ตเต็มไป
ด้วยสัญลักษณ์ที่ต้องตีความกันหลายตลบ, มี
เน้ือหาบางอย่างที่ดูเท่าไรก็ไม่เข้าใจเสียทีหรือเป็น
เร่ืองราวทีต้่องใช้ความเข้าใจในเร่ืองประวตัศิาสตร์
และวัฒนธรรม ตัวอย่างที่ชัดมากคือหนังฝรั่งเศส
เรื่องนี้ชื่อเรียบๆ ว่า La Famille Belier (ร้อง
เพลงรักให้ก้องโลก) เป็นหนังที่ก่อนดูไม่รู้จักทั้ง
ผู้ก�ากับและดาราที่เล่น แต่หนังต้องมีดีแน่จึงเป็น
หนังที่ท�ารายได้ถล่มทลายเมื่อออกฉายในฝรั่งเศส
ช่วงวันหยุดคริสต์มาสที่ผ่านมา 

ชื่อหนังในภาษาฝร่ังเศสถ้าจะแปลตรงตัว
ก็คือครอบครัวเบลิเยร์ เพราะหนังของผู้ก�ากับ  
เอริก ลาร์ติโก เร่ืองน้ีเล่าเร่ืองราวของครอบครัว
นี้ที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์คือพ่อแม่ลูก มีบ้าน
อันอบอุ่นและอาชีพการงานแต่สิ่งที่ต่างไปจาก
ครอบครัวทั่วไปก็คือสมาชิกทั้ง 4 คนในบ้านหลัง
น้ีมีเพียงคนเดียวคือ ปอลล่า (ลูอัน เอเมอร่า)  
ที่ ไม ่ ได ้บกพร ่องในการได ้ยินและการพูด  
มิหน�าซ�้าเด็กสาววัยมัธยมผู้น้ียังชอบฟังเพลงเป็น
ชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะยามปั่นจักรยานไปตาม
ถนนสวยงามในชนบท พ่อของเธอชื่อ โรดอล์ฟ  
(ฟรังซวัส์ ดาเมยีน) ส่วนแม่ชือ่ จีจ้ี (คาริน วยิาร์ด)  

และมีน ้องชายหน่ึงคนคือ กองตอง (ลูกา  
เกลเบิร์ก) 

ฉากหลังของหนังคือเมืองชนบทในฝรั่งเศส 
ครอบครัวเบลิเยร์เป็นเกษตรกรท�าฟาร์มเลี้ยงวัว
และท�าเนยแข็งขาย เน่ืองจากปอลล่าตัวเอกของ
เร่ืองมีความพร้อมทางกายภาพมากกว่าสมาชิก
คนอื่นในบ้าน นอกจากหน้าที่ในการเรียนและ
ช่วยงานบ้านแล้ว เธอจึงต้องเป็นที่พึ่งพิงของ 
พ่อแม่เมื่อต้องการสื่อสารกับคนอ่ืนทั้งในเร่ือง 
การท�าฟาร์ม, ตอนออกไปขายเนยแข็งหรือเมื่อ 
พ่อแม่ต้องไปหาหมอ 

หนังสร้างความขดัแย้งให้กบัตวัละครปอลล่า 
กับครอบครัวของเธอ เริ่มจากที่เธอตัดสินใจเลือก
วิชากิจกรรมเรียนร้องเพลงคอรัสกับครูดนตรีชื่อ 
ฟาเบียน โทมาสซอง (เอริค เอลมอสนิโน) จาก 
เร่ิมแรกทีไ่ม่ได้ตัง้ใจมาฝึกหดัร้องคอรัสแต่มาเรียน
เพราะป๊ิงหนุ่มหล่อจากปารีสชือ่ กาเบรียล (อลิเลยีน  
แบร์กาลา) แต่ในที่สุดเธอก็ค้นพบความสวยงาม
ในการร้องเพลงท่ีมีอยู่ในตัว พร้อมทั้งได้รับการ 
ส่งเสริมและช่วยฝึกหัดจากครูดนตรี และครู
แนะน�าให้เธอไปคัดตัวเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียน 
ขับร้องชื่อดังในปารีส แต่เมื่อพ่อแม่ทราบเร่ืองก็ 
ไม่เห็นด้วยและเป็นห่วงที่ลูกสาวจะต้องจาก

La Famille Belier : 
เราครอบครัวเดียวกัน

ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตต ิ
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อ้อมอกไปเข้าเรียนในเมืองหลวง โดยเฉพาะพวกเขา 
ไม่มโีอกาสได้ยนิว่าเสยีงของลกูคนน้ีมีความไพเราะ
เพียงใด 

พล็อตรองของหนังเล่าถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในเมืองชนบทแห่งน้ีที่คนหนุ่มสาวหนี
ไปท�างานในเมืองใหญ่กันหมด นายกเทศมนตรี
ของเมืองจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาเมืองให้เป็น
เขตอุตสาหกรรม ซึ่งภาคเกษตรกรรมต้องได้รับ 
ผลกระทบหรืออาจจะหมดไปจากเมอืงเลยกเ็ป็นได้ 
ท�าให้โรดอล์ฟรับไม่ได้แม้จะมีอุปสรรคที่บกพร่อง
ในการได้ยินและมีความยากล�าบากในการสื่อสาร
กับคนอ่ืน แต่เขาก็ตัดสินใจลงสมัครเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีเพื่อให้อาชีพเกษตรกรของเมืองน้ี
ได้สืบทอดต่อไป

หนังเล ่าเ ร่ืองอย่างเรียบง่ายและแม้จะ
พูดภาษาฝร่ังเศสกันทั้งเร่ืองที่แทบจะไม่เข้าใจ 
ความหมายต้องอาศัยอ่านค�าบรรยาย (แต่ส�าหรับ
บางคนทีเ่คยเรียนภาษาน้ีตอนมัธยมปลายคงท�าให้ 
ได้กลับไประลึกความหลังกันบ้าง) แต่เน้ือหาใน 
หนังถ่ายทอดเร่ืองราวที่มีความเป็นสากลโดย
เฉพาะโทนของหนังที่เล่าเร่ืองผสมผสานระหว่าง
ความเป ็นคอมเมด้ีกับดราม ่าเอาไว ้ได ้อย ่าง
กลมกลืน จึงไม่แปลกใจเลยที่หนังเร่ืองน้ีจะเป็น
หนังขวัญใจมหาชนของชาวฝร่ังเศส หรือแม้แต่ 
ชาติอ่ืนก็เข้าถึงได้ไม่ยากทั้งเร่ืองความหมายของ
ความเป็นครอบครัวและดนตรีหรือเสียงเพลง

ครอบครัว เบลิ เยร ์ เป ็นตั วอย ่ า งของ
ครอบครัวที่ไม ่ได ้สมบูรณ์พร ้อมไปทุกอย่าง  

บางครั้งก็มีเรื่องที่ขัดแย้งไม่เข้าใจกันอยู่บ้าง หรือ
ความต้องการที่ไม่สอดคล้องต้องกันโดยเฉพาะ 
ระหว่างปอลล่ากับพ่อแม่ที่แม้จะสื่อสารกันด้วย
ภาษามอืทีอ่าจจะไม่ครบถ้วนโดยเฉพาะเม่ือทัง้สอง
ฝ่ายมีการรับรู้เร่ืองเสียงที่ไม่เท่ากัน เช่นปอลล่า
มักจะบ่นเมื่อพ่อแม่มารับที่โรงเรียนตอนเย็นแล้ว
ชอบบีบแตรรถเสียงดังหรือเปิดเคร่ืองเสียงในรถ
ดังๆ แต่ความพิเศษของคนเป็นพ่อแม่คือพวกเขา
มีความรักลูกเป็นที่ตั้งและภาษาอะไรที่จะสื่อสาร
กันในครอบครัวก็ไม่ส�าคัญเท่ากับภาษาแห่งหัวใจ

หนังมีเพลงไพเราะให้ฟังอย่างน้อยสองเพลง
ของ มิเชล ซาร์ดู ทั้งเพลงคู่ Je vais t’aimer. 
ที่ปอลล่าร้องคู ่กับกาเบรียลเพื่อใช้โชว์ในงาน
โรงเรียนและเพลง Je Vole ที่เล่าเรื่องของลูกซึ่ง
ต้องโบยบินออกจากอ้อมกอดของพ่อแม่ที่รักมาก
เพื่อไปท�าตามความฝันซึ่งไม่แตกต่างจากชีวิตของ
เธอมากนัก เอมอร่าก่อนมาเล่นหนังเรื่องนี้เคยเข้า
ประกวดร้องเพลง The Voice ของฝรั่งเศสมา
แล้วที่นอกจากการแสดงที่เป็นธรรมชาติของเธอ
แล้ว เสียงร้องของเธอก็ท�าให้ผู้ชมต้องตกหลุมรัก
หนังเร่ืองน้ี โดยเฉพาะในฉากที่ไปสอบคัดเลือก
เข้าโรงเรียนร้องเพลงซึ่งนอกจากจะต้องร้องเพลง
ให้ดีต่อหน้ากรรมการแล้ว เธอยังถ่ายทอดภาษา
มือให้คนในครอบครัวเข้าใจความหมายที่เธอร้อง
ด้วย และที่จะลืมเสียไม่ได้คือครูดนตรีที่ผลักดัน
ให้ก�าลังใจเธอและเป็นผู้เล่นเปียโนในเพลงน้ีไป
พร้อมกับเสียงร้องของเธอ …… 

 อุดมศานต์  สิงหาคม 2015  73 



ภาพเคียงคำา 
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์

.....”เตี้ย” แล้วเป็นยังไงทำาไมครับ ใครขอรับดึงดื้อตั้งชื่อฉัน

ตัวกินไก่ตั้งแง่รังแกกัน แล้วตัวท่านบ้านใดไม่ชอบกิน

.....จริงไหมเพื่อนเหมือนกันนั่นละหนา ตั้งข้อหาให้สัตว์ถูกตัดสิน

เรากับท่านต่างเพลินเดินบนดิน อร่อยลิ้นรสไก่ได้พอกัน

.....ว่าเป็นตัวจัญไรความหมายชื่อ ใช่ดึงดื้อในทางไม่สร้างสรรค์

เดรัจฉานขานความไปตามมัน ก็ใครกันตั้งให้ไม่เข้าที

.....ฟังได้ศัพท์อัปมงคลคนเขาว่า ตั้งข้อหายัดเยียดคอยเสียดสี

ขอตัวช่วยสวยหรูพอดูดี “เตี้ย” แบบนี้ไม่ไหวใครก็เมิน...
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ไต่ตามโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว 

“โปรด ทรง บรรเทาความ ทุกข์ ใน ใจ ข้าพ เจ้า ให้  
ผ่อนคลาย โปรด ทรง น�า ข้าพ เจ้า ออก มา ให้ พ้น จาก ความ 
 ยาก ล�าบาก” (สดุดี 25:17)

ค�าพูดและค�าถามที่ผมได้ยินได้ฟังเป็นอยู่บ่อยๆ ใน
ระหว่างการฝึกอบรมเพือ่พฒันาชวีติ ความสมัพนัธ์ การสร้าง
ความเข้ า ใจกันและการแก้ ไ ขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
ในครอบครัว ที่ท�างาน ชุมชน และสังคม ก็คือ ...

“ของขึ้น จี๊ด หงุดหงิด โกรธง่ายท�าไงดีคะ” “พูด 
มันง่าย ท�าจริงๆมันยากจะตายไป คนเราก็มีอารมณ์เหมือน
กันนะ เขาด่าเรามา เราก็ด่ากลับไป ใครจะไปทนไหว ...”  
“พอโมโห . . . ก็ พูดว่ าเขา ไป เลย ... พูดแล้วก็เสียใจใน 
ภายหลงัจนได้ ...” “เราจะท�าอย่างไรให้เรารับค�าพดูทีก่ระแทก
ใจเราได้” 

ข้อดีของอาการของขึ้น จี๊ด หงุดหงิด เสียใจ หรือ
ความรู้ สึ ก อื่นๆทางด้านลบก็คือเป็น “สัญญาณเตือนภัย”  
ให้เราสัง เกตตัวเองว่า มีอะไรเกิดขึ้นภายในตัวเรา ... เพื่อ
ว่าเราจะได้มาดูแลตนเองให้กลับคืนสู่ความปรกติสุขภายใน
อารมณ์และจิตใจ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่น 

อาการของขึ้น จี๊ด หงุดหงิด เสียใจ และความรู้สึก
ทางด้า น ล บ อื่นๆนั้น มีความเกี่ยวข้องกับความเครียดเป็น
อย่างมาก ... แม้ว่าความเครียดเป็นเร่ืองปรกต ิเป็นธรรมชาติ
ของชีวติ ความเครยีดช่วยให้เรามคีวามกระตอืรือร้นก็ตาม ... 
แต่การ จั ด ก ารหรือการไม่จัดการกับความเครียดของเรานั้น 
ส่งผลต่ อ ร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ และความสัมพันธ์ที่เรา 
มีต่อคนอื่นได้อย่างมากมาย

เมื่อเ ร า เ ผ ชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ท�าให้เราเครียด  
บางครั้งเราก็สู้ บางครั้งเราก็หนี หรือจัดการกับความเครียด
ด้วยวิ ธี ใ ด วิธีหน่ึง เราก็จะกลับคืนสู่ภาวะปรกติสุขตาม 
ภาพนี้

แต่เม่ือใดก็ตามที่เราไม่ได้ดูแลตนเอง ไม่ได้จัดการ
ความเค รียดให้พอดีพอเหมาะ ปล่อยความเครียดอยู่กับ 
เรานานเกินไปหรือมากเกินไป อาจท�าให้เกิดอาการต่างๆได้  
เช่น ห งุดหงิดอยู่บ่อยๆ นอนไม่หลับ เหน่ือยล้ากายใจ  
ความดันสงู ซมึเศร้า ... และน�าไปสูโ่รคทางกาย ทางอารมณ์ 
และทางจิตใจได้ในที่สุด

ที่น ่า สนใจคือ บางคร้ังเราไม่ค่อยรู ้ตัวว ่าเรามี
ความเค รียดสะสมอยู่ในร่างกายและจิตใจของเรา ... มี
งานวิจัยค้นพบว่ามนุษย์เราน้ัน มีสถานการณ์ต่างๆที่ท�าให้
เกิดคว ามเครียดอย่างน้อยวันละ 15 เร่ือง อย่างเช่น  
เสียงนาฬิกาปลุกในตอนเช้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้เราเครียด 
... ความเครียดจากการท�างานร่วมกัน การเรียน การสอบ  
การเงิ น ... อารมณ์ที่ท่วมท้นจนไม่สามารถจัดการได้ ... 
ความเค รียดจากข่าวความรุนแรงต่อกัน การท�าทารุณ  
การก่อ การร้าย ... ความเครียดจากการใช้มือถือ โซเชียล 
มีเดีย  ... ความเครียดจากความกรุณา การดูแลคนป่วย  
การช่วยคนอืน่ ... ความเครียดทีเ่กิดจากบาดแผลทางอารมณ์ 
ความสะเทือนใจ ท�าให้นอนไม่หลับ หรือมีอารมณ์ที่พุ่งขึ้น 
พุง่ลงมากเกนิไป ... “การตระหนักรู้และยอมรับตนเองจึงเป็น
หัวใจส�าคัญประการแรกของการหลุดพ้นจากความเครียด 
ที่มากเกินไป”

“หลุดพ้นจากความเครียด 
โดยไม่ต้องเล่าเรื่อง!?!”
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การตระหนักรู้และยอมรับตนเองน้ีจะช่วยให้เราจัดการ
กบัความเครียดด้วยวธิกีารต่างๆกนัไป อาท ิการออกก�าลงักาย 
เล่นกีฬา ท�าสมาธิ ภาวนา เล่นโยคะ เล่นดนตรี ท่องเที่ยว  
ดูภาพยนตร์ ... 

ในฉบับก่อนหน้าน้ี ... ผมได้เขียนบทความเก่ียวกับ
เทคนิควธิกีารดแูลตนเอง ลดความเครียด ฝึกฝนตนเพือ่พฒันา
ความมัน่คงภายในอารมณ์และจิตใจซึง่ช่วยให้จิตใจสงบและมี
ความสมัพนัธ์ดขีึน้ ทัง้การอยูร่่วมกันในครอบครัว ท�างานร่วมกัน  
ในที่ท�างาน ในชุมชนอย่างราบรื่น มีชีวิตชีวา และมีพลังมาก
ขึ้น เช่น การสื่อสารด้วยหัวใจ ฝึกลมหายใจของหัวใจ เชื่อม
โยงสมองของหัวใจ วิทยาศาสตร์แห่งความกรุณา ... ในฉบับ
น้ีผมจะเขยีนถงึเคร่ืองมอืทีผ่มประทบัใจเป็นอย่างมาก ถอืเป็น 
สุดยอดของเคร่ืองมือที่ช่วยให้เราหลุดพ้นจากความเครียดที่
สะสมและฝังลึกอยู่ในร่างกาย กล้ามเนื้อ และระบบประสาท
ของเราโดยไม่ต้องเล่าเร่ือง ช่วยให้เราอยู่อย่างเป็นสุขและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ ... “เทคนิค
หลุดพ้นจากความเครียดโดยไม่ต้องเล่าเร่ืองด้วยทีอาร์อี” 
(TRE : Tension Release Exercises) 

ทีอาร์อีเป็น “นวัตกรรมใหม่” ของการปลดปล่อย
ความเครียดที่ฝังลึกในร่างกาย กล้ามเน้ือและระบบประสาท
อย่างทรงพลงั มปีระสทิธภิาพสงู และปลอดภยั ช่วยให้ร่างกาย 
กลบัคืนสูภ่าวะสมดลุ ผ่อนคลายและจิตใจสงบ ด้วยกายบริหาร 
ง่ายๆ เพียง 6 ท่าเท่านั้น 

ทอีาร์อเีป็นเคร่ืองมอืในการดแูลตนเองที ่“เรียนรู้ได้ง่าย  
รวดเร็ว ท�าได้ทันที ฝึกแล้วน�าไปใช้ได้ตลอดชีวิต และยัง
สามารถสอนเป็นกลุ่มได้อีกด้วย” ที่น่าสนใจเป็นพิเศษก็คือ  
ทอีาร์อไีม่ใช่จิตวทิยาจึงไม่ต้องเล่าเร่ืองราวต่างๆเกีย่วกบัสาเหตุ
ของความเครียด ความสะเทือนใจหรือเป็นบาดแผลทางใจ 
แต่อย่างใด

ทีอาร์อีสร้างสรรค์โดย ดร.เดวิด เบอร์เซลี่ (David 
Berceli) ซึ่งเป็นนักสังคมสงเคราะห์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการบ�าบัดบาดแผลทางใจและการแก้ไขความขัดแย้ง ... 

ดร.เดวิด เบอร์เซลี่ท�างานมานานกว่า 15 ปีในพื้นที่
สงครามในกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลาง 
คร้ังหน่ึงระหว่างที่เขาหลบอยู่ในหลุมหลบภัยกับเด็กๆ และ
ผู้ใหญ่ เขาสงัเกตเหน็ร่างกายของเด็กๆ มีอาการสัน่เป็นอย่างมาก  
ส่วนผู้ใหญ่น้ันไม่มีใครสัน่แต่อย่างใด... เมือ่ออกจากหลมุหลบภยั 
แล้ว เขาเหน็เดก็ๆ วิง่เล่น ยิม้แย้ม หวัเราะกนัอย่างมคีวามสขุได้

ตามปรกต ิในขณะทีผู้่ใหญ่น้ันเตม็ไปด้วยความกลวั ความกงัวล  
มีสีหน้า แววตาที่เศร้าหมอง ไม่ยิ้มแย้มเหมือนกับเด็กๆ ... 
ดร.เดวดิจึงเกดิความประหลาดใจในความแตกต่างของเด็กๆกบั
ผู้ใหญ่เป็นอย่างมาก เขาจึงถามผู้ใหญ่ว่าเวลาทีเ่หน็เด็กๆสัน่แล้ว
อยากสั่นบ้างไหม ... ผู้ใหญ่ตอบว่าอยากสั่น ... เขาถามอีกว่า 
แล้วท�าไมไม่สั่นล่ะ ... ผู้ใหญ่ตอบว่าพวกเขาสั่นไม่ได้ ... 

ตั้งแต่น้ันมา ดร.เดวิดจึงมุ่งมั่นศึกษาเกี่ยวกับการสั่น
ของร่างกายในแบบต่างๆ และที่สุดเขาค้นพบว่า มีการสั่นของ
ร่างกายแบบหน่ึงที่เป็นการสั่นตามกลไกธรรมชาติซึ่งเกิดจาก
ระบบประสาทอตัโนมตัเิพือ่ช่วยให้มนุษย์และสตัว์เลีย้งลกูด้วย
นมหลุดพ้นจากความเครียด ความกลัว ความกังวลต่างๆ แต่
ในวฒันธรรมของมนุษย์เรามกีารตดัสนิว่าการสัน่น้ันเป็นสิง่ไม่ดี  
และพยายามหยุดอาการสั่นนั้น ท�าให้ความเครียด ความกลัว 
ความกังวล ฯลฯ สะสมอยู่ในร่างกาย กล้ามเนื้อ และระบบ
ประสาท ... ส่งผลต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายใจของเราใน
ที่สุด ดร.เดวิดจึงคิดค้นและสอนนวัตกรรมทีอาร์อีนี้เพื่อฟื้นฟู
ธรรมชาติของมนุษย์โดยการเสริมสร้างศักยภาพในการดูแล
ตนเองให้หลดุพ้นจากความเครียดทัว่ไปในชวีติประจ�าวนั จนถงึ
ความเครียดที่เกิดจากบาดแผลทางจิตใจ

งานวิจัยและรายงานจากผู้คนใน 41 ประเทศทั่วโลก 
สรุปถึงประโยชน์ 11 ประการของการฝึกทีอาร์อีดังต่อไปนี้

นอนหลับสนิทมากขึ้น
ผ่อนคลาย จิตใจสงบมากขึ้น
ลดความเครียด กังวล โกรธ เศร้า แผลใจ
ลดความตึง ปวดของกล ้ามเ น้ือที่ เ ก่ียวข ้องกับ

ความเครียด 
ยืดหยุ่นและมองโลกในแง่ดีมากขึ้น
รับมือกับสถานการณ์ที่กระทบใจได้ดีขึ้น
ความสมัพนัธ์ดขีึน้ทัง้ในครอบครัวและกบัเพือ่นร่วมงาน 
เพิ่มพลังในการท�างานและชีวิตครอบครัว
ความมั่นคงในจิตใจเพิ่มขึ้น
มีสมาธิ ความจ�า ความคิด การตัดสินใจดีขึ้น
ส�าหรับผู้ฝึกสมาธ ิภาวนา ทอีาร์อช่ีวยให้ฝึกสมาธภิาวนา

ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
ภาพการฝึกทีอาร์อีเพื่อหลุดพ้นจากความเครียดโดย

ไม่ต้องใช้ค�าพูดประสบการณ์ของผมในการฝึกทีอาร์อีอย่าง 
ต่อเนื่อง 108 ครั้ง
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แรงบันดาลใจของผมในการฝึกและเรียนเป็นผู้สอน 
ทอีาร์อกีค็อื ผมอยากเหน็ผู้คนมีชวีติทีเ่ป็นสขุและมคีวามสมัพนัธ์ 
ทีดี่ต่อกนั รวมทัง้การหาทางเลอืกให้กบัผู้ทีต้่องการหลดุพ้นจาก
ความเครียดโดยไม่ต้องเล่าเร่ือง ... และเพือ่ให้เกดิความมัน่ใจ
ในนวัตกรรมทีอาร์อีว่ามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ .. ผมจึงฝึก
ปฏิบัติด้วยตนเองก่อนที่ผมจะสอนและแบ่งปัน

“ผมเพิง่จะท�าทอีาร์อคีร้ังที ่108 เสร็จสิน้ลงครับ หลงัจาก 
ได้ไตร่ตรองย้อนมองตวัเองตัง้แต่ท�าทอีาร์อคีร้ังที ่1 เมือ่ 8 เดือน 
ทีผ่่านมาจนถงึคร้ังที ่108 น้ี ผมพบว่าร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ 
ของผมมีการเปลีย่นแปลงเกดิข้ึนทกุคร้ังทีท่�าทีอาร์อคีรับ เร่ิมจาก 
ด้านสุขภาพ ผมนอนหลับลึกขึ้น ขับถ่ายดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ 

ส่วนด้านอารมณ์น้ัน ผมมคีวามสขุมากขึน้ อารมณ์ดีขึน้  
มีอารมณ์ขันมากขึ้น ยิ้มแย้มแจ่มใสและหัวเราะมากขึ้น มีพลัง
มากขึน้ มีชวีติชวีามากขึน้ เวลาเกดิอาการจ๊ีด ของขึน้ เม่ือก่อน
จี๊ดระดับ 8 จาก 10 เดี๋ยวนี้จี๊ดลดลงมาเหลือระดับ 2 หรือ 
0.5 จาก 10 และกลบัคนืสูค่วามเป็นปรกตสิขุได้เร็วกว่าแต่ก่อน  
สถานการณ์ที่เคยมีความวิตกกังวลมาก ตอนน้ีกลับรู้สึกสงบ 
และมีความม่ันคงทางอารมณ์ มคีวามไว้วางใจในชวีติมากยิง่ขึน้ 
อย่างน่าพอใจด้วยครับ

ด้านการตัดสินใจ ผมสังเกตว่าการตัดสินใจดีขึ้น มี
ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น และที่ประทับใจผมเป็นพิเศษ
กคื็อ ผมพบว่าผมมีความมัน่คงในจิตใจมากขึน้อย่างเหน็ได้ชดั  
ยอมรับตนเอง ยอมรับผู้อืน่มากขึน้ รวมทัง้คนทีผ่มไม่ชอบด้วย ...  
(ฮ่า ฮ่า ฮ่า) มีความสัมพันธ์และการท�างานกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุขมากขึ้น และอยากให้เขามีความสุขเช่นเดียวกัน 
สามารถจัดการกับความขัดแย้งได้ง่ายขึ้นมากกว่าแต่ก่อน ... 
นอกน้ันยังช่วยให้มีความสงบใจในเวลาท�าสมาธิภาวนาเพิ่ม
มากขึ้นอีกด้วยครับ

ส�าหรับผม การท�าทีอาร์อีอย่างต่อเนื่องท�าให้รู้สึกมีพลัง 
มีแรงบันดาลใจ มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ช่วยให้ผมดูแล
ตนเองและขยายหัวใจของผมในการท�าประโยชน์ร่วมกับผู้คน 
รวมทั้งดูแลธรรมชาติรอบข้างมากขึ้นครับ”

ในยามเผชญิความทกุข์ยาก วกิฤต ความเครียดต่างๆ 
ในชวีติ ... พระเจ้าอยูกั่บเราเสมอ พระองค์น�าทางเราและช่วย
เราด้วยความรักเมตตา ... ในพระคมัภร์ีได้เขยีนถงึการเผชญิ 
ความทุกข์ยากของเรามนุษย์ด้วยถ้อยค�าต่างๆไว้ไม่น้อยกว่า 
52 แห่ง ในพระคัมภร์ีบางฉบบัมีมากถงึ 99 แห่ง การทนทกุข์ 
ของเรานั้นมีคุณค่าเสมอ เพราะว่า “เรา มี สมบัต ินี้ เก็บ ไว้ ใน 
ภาชนะ ดินเผา เพ่ือ แสดง ว่า อานภุาพ ล�า้เลศิ นัน้ มา จาก พระ เจ้า 
มใิช่ มา จาก ตวั เรา เรา ทนทุกข์ ทรมาน รอบ ด้าน แต่ ไม่ อบัจนเรา 
จน ปัญญา แต่ ก็ ไม่ หมดหวัง เรา แบก ความ ตาย ของ พระ เยซู 
เจ้า ไว้ ใน ร่างกาย ของ เรา อยู่ เสมอ เพื่อ ว่า ชีวิต ของ พระ เยซู เจ้า 
จะ ปรากฏ อยู่ ใน ร่างกาย ของ เรา ด้วย” (2 โครินธ์ 4:7-8,10)

เราร้องเรียกหาความช่วยเหลือและความรักเมตตา
จากพระองค์ “โปรด ตรัส ตอบ ข้าพ เจ้า เถิด เมื่อ ข้าพ เจ้า ร้อง 
หา พระ องค์ ยาม ข้าพ เจ้า ตก อยู่ ใน อนัตราย พระ องค์ ทรง ช่วย 
ข้าพ เจ้า ให้ ปลอด ภัย โปรด ทรง เมตตา สงสาร ข้าพ เจ้า และ ทรง 
ฟัง ค�า อธษิ ฐาน ภาวนา ของ ข้าพ เจ้า เถดิ” (สดดุ ี4:1) ทีส่ดุ พระองค์
ทรงตอบเราและทรงปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระ “ในยาม  
ทุกข์ร้อน ข้าพ เจ้า ร้อง หา พระ เจ้า พระ องค์ ก็ ทรง ตอบ ข้าพ เจ้า 
และ ทรง ปลดปล่อย ให ้เป็น อิสระ” (สดุดี 118:5) 

หวงัว่าบทความน้ีคงเป็นประโยชน์และหนุนใจท่านผู้อ่าน 
ทุกท่านในการดูแลตนเองให้มีจิตใจที่สงบสุขและมีความ
สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นตามแบบอย่างชีวิตของพระเยซูเจ้า โดย
เฉพาะกับคนรอบข้าง ทั้งคนที่ท่านรัก และคนที่ท่านไม่รัก 
ในครอบครัว ที่ท�างาน และในชุมชน ... ขอพระเยซูเจ้าและ
แม่พระอวยพรท่านและทกุคนในครอบครัวของท่านเสมอ ... 

บันทึก : ฉันดูแลตนเอง ดูแลอารมณ์ ความ
รู้สึก จิตใจด้วยวิธีใด ... และสิ่งที่ฉันได้รับจากบทความ
นี้ ......................................................................................
.......................................................................................... 
_______________________________________________

1) เชิญชมเว็บไซต์บ้านใส่ใจ www.carefor.org เพื่อชีวิต ความ
รัก มิตรภาพ ก�าลังใจ สื่อสารด้วยหัวใจ ถามตอบปัญหาชีวิต *** 
ท่านที่สนใจทราบรายละเอียดหรือการฝึกอบรมตามแนวทางของ
บทความนี้ ติดต่อได้ที่ Email: riscarefor@gmail.com Line 
ID : narislove 

2) ขอเชิญทุกท่านที่สนใจจะพัฒนาชีวิตจิตใจเข้าร่วมคอร์ส : “สร้าง
ความหวัง เพิ่มพลัง เสริมศรัทธา” (Work Shop) การพัฒนาภาวะ
ผู้น�าแนวใหม่ - ผู้น�าเนื้อแท้ (Authentic Leadership) วิทยากร 
: นริศ มณีขาว วันที่ 21-23 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์นักบวชหญิง 
ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร 02-429-0367
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เยาวชนของเรา
ศิษย์พระคริสต ์

เยาวภา จันขุนทด
ผู้ประสานงานเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา

“เยาวชนจะส่องสว่างดุจดาวในท้องฟ้า”

มนุ ษ ย์ ทุ ก คน เ กิดม าในโลก ไม่มีใคร
สมบู รณ์ ไปหมดทุกอย่าง เยาวชนแต่ละคนก็
เช่นกนั มคีวามแตกต่างกนัไม่ว่าจะเปน็เรือ่งของ
ความสามารถทางด้านต่างๆ ความสามารถทาง
สติปัญญา หรือทางด้านอื่นๆ ดิฉันเชื่อว่า...นั้น
เป็นน�้าพระทัยของพระเจ้าที่ทรงมีพระประสงค์
ให้ เ ย า วชนแต่ ล ะคนมีความสามารถแตกต่าง
กัน แต่พระองค์ไม่ได้ทรงเรียกร้องจากเราเกิน
ความสามารถของเราเอง เราต้องเชือ่มัน่ในความ
สามารถของเยาวชน เมื่อเราให้ความส�าคัญกับ
เยาวชน ตัวเยาวชนเองจะมีพลังในการท�าหน้าที่

ทีไ่ด้รับมอบหมาย เมือ่เขาได้รับความไว้วางใจให้
มีบทบาทและหน้าที่ที่เขามีความสามารถ 

สวั ส ดี ค่ ะ ดิฉั นชื่ อ เยาวภา จันขุนทด  
ชื่อเล่น หญิง ขณะนี้เป็นผู้ประสานงานเยาวชน
สังฆมณฑลนครราชสีมา ในการท�างานอภิบาล
เยาวชนของดิฉันได้รับแรงบันดาลใจจากการได้
เห็นรอยยิ้มและความสามารถของเยาวชน ซึ่ง
ในตัวของเยาวชนทุกคนจะมีพลังอยู่แล้ว จาก
การทีด่ฉัินได้ท�างานกบัเยาวชนมาระยะเวลาหน่ึง  
ก็ท�าให้ดิฉันทราบว่า เมื่อเราให้ความส�าคัญกับ
เยาวชน เยาวชนจะมีความเชื่อมั่นและมั่นใจใน
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การท�างานมากขึน้ ท�าให้เยาวชนเข้มแขง็ กล้าคิด 
กล้าท�าความดี เมื่อดิฉันเหนื่อยจากเหตุการณ์ 
ปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาในแต่ละวัน ดิฉันจะมานั่ง
ดูรูปที่เคยท�ากิจกรรมร่วมกันกับเยาวชน เมื่อได้
เห็นรอยยิ้มของเยาวชนก็ท�าให้ดิฉันไม่เคยคิดที่
จะท้อถอยถงึแม้ว่าในบ้างคร้ังอาจจะท้อแท้ไปบ้าง 
แต่ดิฉันไม่เคยท้อถอยเลย เพราะในรอยยิ้มนั้น
มันแสดงออกให้ดิฉันเห็นว่าเยาวชนรู้สึกชื้นชม
และเห็นเราเป็นแบบอย่าง มันท�าให้ดิฉันมีแรง
บันดาลใจที่จะท�างาน มีก�าลังใจที่จะท�ากิจกรรม
และช่วยเหลือเยาวชนทุกคน

ความใฝ่ฝันของดิฉนัคือ การรวมเยาวชน 
ในสังฆม ณ ฑ ล ใ ห้ ไ ด้จ�า นวนมากท่ีสุด จัด
กจิกรรมให้กบัเยาวชน ให้เขาได้รู้จักกนั มคีวาม 
ผูกพันระหว่างเยาวชนกันเยาวชนเกิดขึ้น ดิฉัน
คิดว่าเ ย าวชนในสังฆมณฑลมีปฏิสัมพันธ์กัน
น้องเกินไป เยาวชนมักจับกลุ่มแค่เยาวชนที่มา
จากหมู่บ้านเดียวกัน ดังนั้นดิฉันคิดว่า การมี
ปฏิสัมพันธ์ ของ เยาวชนมีความส�าคัญประการ
หนึ่งและเป็นบ่อเกิดในการพัฒนาเยาวชน ดัง
บทความที่ว่า “เราจะบอกว่าเรารักกันได้อย่างไร 
หากเราไม่เคยคิดถงึกนั ไม่เคยสนทนากนั ไม่เคย 
มีปฏิสัมพันธ์กัน ไม่เคยคิดที่จะท�าสิ่งดีดีให้แก่
กันและกัน หรือเมื่อคิดถึงแล้วก็ไม่เคยปฏิบัติ
สิ่งที่ดีต่อกัน”

ตอนนี้ดิ ฉั น ก�า ลั งท�ากิจกรรมออกเยี่ยม
เยาวชนตามวัดต่างๆ มีทั้งหมด 14 แห่ง ตอนนี้
ได้ออกเยีย่มไปแล้ว 8 แห่ง เมือ่ดิฉันได้ไปพดูคยุ
และท�ากิจกรรมร่วมกับเยาวชนท�าให้ดิฉันทราบ
ว่า เยาวชนให้ความสนใจเกี่ยวกับงานเยาวชน
มากและเข้ า ร่ ว ม กิ น กรรมต่างๆ ที่เราจัดขึ้น  
รวมทั้งการให้ความส�าคัญกับงานพิธีกรรมตาม
วัดต่างๆ ด้วย 
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• โป๊ปน้อยใส่หมวกเบอร์ใหญ่เกินไป
 แต่ต้องใส่เพราะพระองค์ประทานให้
• ความเคร่งครัดแบบใจคับแคบเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง
 กระจุยกระจายหายไปไหนแล้วหนอ
 อ๋อ...หายไปตามกระแสทิศทางลม
 ที่โบกโบยมาเมื่อพระองค์ทรงน�ามาให้
• แบบอย่างที่ทรงพลังในการเข้าใจชีวิตเพื่อนพี่น้อง
 ความรักแท้จริงมักสูงส่งเลยออกไปนอกกรอบ
 ที่เราตีเส้นครอบไว้ด้วยมาตรฐานเพื่อจัดการคนอื่น
• เดี๋ยวนี้การแลกหมวกกับพระสันตะปาปา
 เป็นเรื่องท�าได้แล้วหรือ?...มันก็แค่หมวก
 พระองค์ทรงใช้วิธีนี้เป็นการเริ่มต้นมิตรภาพ
 กับผู้คนต�า่ต้อยอย่างพวกเรา

กระแสลมมาต้องยอดสน
• พระองค์ทรงวางหมวกลงบนหัวลูกน้อยของเรา
 ด้วยวิธีง่ายๆ เราทุกคนจึงเข้ามา
 อยู่ในกรอบความรักที่ไม่มีเส้นขีดคั่น
 ขององค์พระเยซูเจ้า

• กระแสลมมาต้องยอดสน
 บางต้นก็ลู่ไปตามลม
 บางต้นฝืนลู่แทบไม่ทัน
 บางต้นอยากลู่แต่ฝืนไปไม่ไหว...
 กลัวคนจะเห็นชัดเจน
 ว่ากิ่งมันใหญ่และเเข็งกระด้างเสียแล้ว...     

        พงศ์ ประมวล
28 กรกฎาคม 2015

(ภาพ: จากเว็บไซต์ต่างประเทศ)
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1 2 3ด.ญ.พุทธรินทร์  สมประสงค์
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 
จ.นนทบุรี

ด.ญ.ปุณยาพร  หล่อวิมงคล
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 
จ.เชียงใหม่
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ผลการประกวดภาพวาดระบายสี

จูเนียร์ โฟโต้
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พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี  
เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 49  

พร้อมด้วยคุณพ่อไพยง มนิราช อุปสังฆราช คุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อำานวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
โดยมีพระสงฆ์และสัตบุรุษร่วมในพิธี ซึ่งปีนี้สังฆมณฑลราชบุรี โดย คุณพ่อเสนอ ดำาเนินสดวก  

ผู้รับผิดชอบสื่อมวลชน ของสังฆมณฑล เป็นเจ้าภาพ วันที่ 2 สิงหาคม 2015  
ที่รองอาสนวิหารนักบุญยอห์น บอสโก และโรงเรียนดรุณาราชบุรี





ชวนน้องคุย
ชวนน้องคุย

สวัสดีครับน้องๆ เด็กๆ ที่น่ารักทุกคน 
ส�าหรับเดือนสิงหาคม เราให้ความสนใจในเรื่อง
ของเทคโนโลยีและการสื่อสาร... เพราะเหล่านี้
เป็นพระพรของพระเจ้าเพื่อความเจริญก้าวหน้า 
เพื่อช่วย ให้ มนุ ษย์เป็นหนึ่งเดียวกัน และช่วย
เสริมสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลในทกุระดบั 
...“สื่อ” จึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง จึงขอให้เรา
ใช้ “สื่อ” เพื่อการประการข่าวดี ความรัก ความ
เมตตา และก า ร ให้ อ ภัยของพระเจ้าแก่เพื่อน
มนุษย์ทุกคน นะครับ

พี่ป๋องขอถือโอกาสนี้ กราบขอบพระคุณ 
คณุครูสพุร์ีพรรรณ กจิสกลุ ร.ร.ยอแซฟอปุถมัภ์  
สามพราน คุ ณค รู ด ว งพลอย มณีไพรสณฑ์ 
ร.ร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ และคุณครู
สุพรรณี ย�้า รุ่ ง  โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 
จ.นนทบุรี แล ะ ผู้ ใ หญ่ดีใจอีกหลายๆ ท่านที่
ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กนักเรียนให้สนใจร่วม
กิจกรรมของสโมสรอุ ดมศานต์ตลอดมา และ
วอนขอให้ “สนับสนุนงานของพระเจ้าตลอดไป” 
ด้วยนะครับ ...

ส�าหรบัน้องๆ ทีส่นใจ อยากจะสมคัรเป็น
สมาชิกของสโมส ร อุดมศานต์ “สมัครฟรี” รีบ
กรอก “แบบฟอร์มใบสมัคร” แล้วส่งกลับไปหา
พี่ป๋องตามที่ อยู่ของสโมสรฯ! “ยินดีต้อนรับทุก
คน” 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*

น้องเบญญาภา สุนทรเอกจิต น้องณรงค์เดช สุนทรเอกจิต น้องพรเจริญ สุนทรเอกจิต จาก จ.อยุธยา น้องอิษฎา 
อษุณกลุ น้องกชพรรณ ปัญจมาสกลุ น้องธฯธรณ์ สนุทรพกุภ์ น้องรฏัฐนิช แสนด ีน้องอนันา ปัตตนุกลู น้องชนิดาภา  
ชูสุทธิสกุล น้องอธิชา กันศรน้องอนัญญา ขันสร้อย น้องชิสาวีรยา มากด่านกลาง จาก ร.ร.พระหฤทัยนนทบุรี  
น้องธารินี สุริยะ น้องปวริศา ถิตย์วิลาศ น้องชนม์พิช ไชยวงศ์ น้องเกศราภรณ์ บุญลือ น้องSARA BABRO จาก  
ร.ร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย น้องณัฐนนท์ นาคหล่อ น้องรวีวัชร์ อนันต์ศิริกมล น้องอภิวัฒน์ เชื้อสา น้องวิชญะ  
ศรีทิพย์สิริพร น้องจ�ารัส ไกรเสน น้องกิตติภัทร์ ระดมกิจ น้องอธิปัตย์ ศรีอ่อน น้องชุติพนธ์ สกุลวงศ์พิทักษ์  
น้องพสิษ พีรธราธร น้องพิชญ์ ศิลา และน้องกิตินัทธ์ เนียมปัชชา จาก ร.ร.ยอแซฟอุปภัมถ์ สามพราน



เก็บมาเล่าเอามาฝาก
 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเขียน พระสมณสาส์น ชื่อ (LAUDATO SI) แปลว่า “ขอค�า
สรรเสริญจงมีแด่พระองค์” พระองค์เรียกร้องให้เราทกุคนหนัมาสนใจ ดแูลเอาใจใส่โลกของเรา (บ้านส่วนรวม
ของเรา) สนใจเรื่อง สิ่งแวดล้อมต่างๆ อาทิ ป่าไม้ สายน�า้ อากาศ สัตว์ต่างๆ อันรวมถึงระบบนิเวศทั้งหมด...
น้องๆ ครับ คอลัมน์ “เก็บมาเล่าเอามาฝาก” ฉบับนี้จึงสอดคล้อง และต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว ในเรื่องของ 
“ภัยอันตรายภัยทางธรรมชาติ” และสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะ และส�าหรับเรื่องของ “ปัจจัย” นั้นมีอะไร
บ้าง น้องลองติดตามอ่านดูนะครับ

* ภัยพิบัติคืออะไร?

ภัยพิบัติเกิดขึ้น เมื่อมีปัจจัยดังต่อไปนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
เมื่อผู้คนอาศัยในพื้นที่อันตราย เช่น ใกล้ภูเขาไฟ บนเนินเขาที่พื้นดินไม่แข็งแรงพอ ซึ่งอาจจะท�าให้

เกิดการเลื่อนไหลของพื้นดิน หรืออาศัยอยู่ใกล้แม่น�้า ซึ่งอาจะเกิดน�้าท่วม
เกิดปรากฏการณ์ที่เป็นอันตราย จะโดยธรรมชาติหรือโดยมนุษย์ท�าขึ้น
เม่ือปรากฏการณ์ท�าให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะในพื้นที่ประสบภัยและไม่มีเครื่องมือ

ป้องกัน ที่สามารถตรวจวัดได้

* ภัยพิบัติ เกิดจากมนุษย์หรือจากธรรมชาติ?

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสามารถท�าให้เกิดผลกระทบอย่างหนัก และท�าให้เกิดเป็นภัยพิบัติ ถ้าหาก
ยังไม่มีการติดตั้งเคร่ืองมือป้องกัน หรือการกระท�าของมนุษย์ที่ท�าลายสภาพแวดล้อม หรือท�าให้เกิดการ 
เสียสมดุลในระบบนิเวศ

ยกตัวอย่างเช่น ปริมาณน�้าที่มากเกินไปท�าให้ดินไม่สามารถดูดซับน�้าไว้ได้จึงเป็นเหตุให้เกิดน�้าท่วม  
ในขณะที่ปริมาณน�้าที่น้อยเกินไปในบางพื้นที่ก็เป็นสาเหตุของความแห้งแล้ง ขาดแคลนน�้า

แล้วมนุษย์เองที่ท�าให้สถานการณ์เลวร้ายลง โดยการตัดไม้ท�าลายป่า และไม่มีการปลูกขึ้นมาทดแทน 
เป็นเหตุให้พื้นดินแห้งแล้ง และเกิดเป็นฝุ่นละออง ท�าให้เกิดการกัดกร่อนเมื่อฝนตก และพืชก็จะไม่สามารถ
ช่วยพยุงพื้นดินเข้าด้วยกัน

มนุษย์เป็นผู้ท�าให้เกิดไฟไหม้ป่าทั้งทางตรงและทางอ้อม ยกตัวอย่างเช่น ชาวนาเผาทุ่งหญ้า เพื่อก�าจัด
วัชพืชก่อนการเพาะปลูก และไฟอาจไหม้ลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้ บางคร้ังมนุษย์ไม่ระมัดระวังทิ้ง 
ก้นบุหรี่ หรือลืมดับกองไฟเมื่อเวลาออกไปตั้งค่ายค้างแรม ซึ่งหลายครั้งประกายไฟเพียงเล็กๆ สามารถท�าให้
เกิดไฟไหม่ป่าได้

น้องๆ ถ้าหากเราท�าลายธรรมชาติ เช่น แนวปะการัง ป่าไม้ หรือพืชบริเวณภูเขา น่ันแสดงว่าเรา 
ก�ำลังท�ำลำยเกรำะก�ำบังทำงธรรมชำติ ซึ่งป้องกันตัวเรำจำกคลื่นยักษ์สึนำมิ ควำมแห้งแล้ง แผ่นดินถล่ม  
น�้ำท่วม และภัยพิบัติอื่นๆ..เรำช่วยปลูกต้นไม้ เยอะๆ นะครับ 

ภัยพิบัติ : ปัจจัยเสี่ยง
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รักพระคัมภีร์
 

การ์ตูน…คนดี 

“หยุด!... อย่าทะเลาะกัน” น้องๆ คงเคยเห็น
เพื่อนๆ ของเราทะเลาะกัน ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจาก
เร่ืองขนมเล็กๆ น้อยๆ หรือวิ่งเล่นแล้วเกิดชนกัน 
กระทบกระทัง่กนั หรือการเข้าใจผิดกนัในเร่ืองเลก็ๆ 
น้อยๆ... ถ้าน้องๆ กล้าพอที่จะบอกกล่าว ตักเตือน 
หรือขอร้องให้ทั้งคู่ยุติการใช้ก�าลังและความรุนแรง
หรือเปล่า หรือน้องๆ สามารถท�าให้เขาทัง้สองกล่าวค�า  
“ขอโทษ” ต่อกนัและกัน อกีทัง้สามารถท�าเขาทัง้สอง
รู้จักการ“ให้อภยั” ต่อกันด้วย...อย่าน้ีส.ิ.. พีป๋่องของ
ยกย่องว่าน้องเป็น “ฮีโร่ ตัวจริง” ครับผม

พี่ป๋องอยากบอกว่าน้องๆ คนใดก็ตาม ที่
พยายามเป็นผู้สร้างสนัต ิหรือก่อให้เกิดสนัต ิพีป๋่อง

ขอยกย่องน้องคนน้ันว่าคือ“ซเูปอร์ฮโีร่”เลยครับ และ
พีเ่ชือ่ว่าน้องคนน้ันจะกลายเป็นไอดอลให้กับเพือ่นๆ 
อีกหลายๆ คน... และจะมีเพื่อนๆ ครูบาอารย์ และ
ผู้ใหญ่ อีกหลายคนที่ชื่นชมในการกระท�าของน้อง 

น้องๆ รู้ไหมว่า ท่านนักบญุยากอบได้กล่าวถงึ 
ผู้ที่สร้างสันติว่า “ผู้ที่สร้างสันติย่อมเป็นผู้หว่าน
ในสันติ และจะเก็บเกี่ยวผลเป็นความชอบธรรม”  
(ยก 3:18) ...น้องๆ ต้องพยายามเป็นผู้สร้างสันติ
ให้ได้ เพราะทุกวันน้ีโลกของเรา ประเทศชาติของ
เรา ก�าลงัต้องการคนดี คนทีเ่ป็นซเูปอร์ฮโีร่ ครับผม

น้องๆ เด็กๆ ควรอ่ำน บทจดหมำยของ
นักบุญยากอบ บทที่ 3 ข้อ 18

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

“รู้จักก้าวไปทีละขั้น 
อย่างรอบคอบ”

(...take one step  
at a time)

“ฮีโร่ ตัวจริง”
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ไขกล่องคำาถาม
พี่ป๋อง 

ความหมายของตราสัญลักษณ์สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สัญลักษณ์รูปปากกา แถบฟิล์ม แถบบันทึกเสียง ภาพลูกศรและกางเขน อยู่บนฐานที่มั่นคง

* ปากกา ใช้แทนสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

* แถบฟิล์ม หมายถึง สื่อที่ใช้ฟิล์ม เช่น ภาพถ่าย ภาพสไลด์ ภาพยนตร์

* แถบและแผ่นบันทึกเสียงและภาพ หมายถึง สื่อเทปเพลง คาสเซ็ท วิดีโอเทป แผ่นเสียง 
และแผ่นดิสก์

สัญลักษณ์ของสื่อต่างๆ จากแนวราบและม้วนตัวขึ้นเป็นแนวตั้งเป็นรูปกางเขน หมายถึง
สื่อมวลชนมีการเคลื่อนไหว มีพลัง ยกระดับโลกให้สูงขึ้นสู่เบื้องบน และกระจายออกไปอย่าง 
กว้างขวาง

* รูปกางเขน เป็นสัญลักษณ์ของพระเยซูคริสต์ ซึ่งสิ้นพระชนม์บนกางเขน หมายถึง 
ความตาย และชีวติใหม่ทีรุ่่งโรจน์ สาเหตขุองความตาย เพราะกล้ายนืยนัในความจริง ความถกูต้อง  
โดยไม่หวาดหวั่นต่ออ�านาจใดๆ แม้กระทั่งความตาย

* รูปกางเขน ยังเป็นเคร่ืองหมายถึงความรัก ความเมตตา ผู้ที่ให้ทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิต  
เป็นความหวังส�าหรับทุกคน โดยเฉพาะผู้ทุกข์ยากล�าบาก และผู้ที่ได้รับความอยุติธรรม จากอ�านาจ
ที่ไม่ชอบธรรม

* รูปกางเขน เป็นสญัลกัษณ์หมายถงึ ความแตกต่างกนัในมุมมองของชวีติและความตาย พ่ายแพ้ 
และชัยชนะ ตายจากความเห็นแก่ตัว ซึ่งเหมือนกับเป็นความพ่ายแพ้ต่ออ�านาจแห่งโลกนี้ แต่เป็น
ชยัชนะทีย่ิง่ใหญ่แห่งอนาคต เป็นมุมมองทีแ่ตกต่างกนั ระหว่างค่านิยมทางโลกและค่านิยมทางธรรม

* รูปกางเขน ทีป่ลายแต่ละด้านเป็นปลายปากกา เป็นสญัลกัษณ์แทนสือ่สิง่พมิพ์ และลกูศรที่
ปลายพุง่ออกไป หมายถงึความรัก ความจริง ความหวงั ทีต้่องสือ่สารเผยแผ่ออกไปถงึมนุษย์ทกุคน

...พระศาสนจักรจ�าเป็นต้องใช้สื่อ และเทคโนโลยีทุกรูปแบบเพื่อประกาศข่าวดีด้วย 
ความรอบคอบ เพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งการประกาศข่าวดีในยุคปัจจุบันได้ย่างแท้จริง และรู้เท่าทัน 
ศักยภาพและผลกระทบของสื่อ...รู้จักเลือกใช่สื่อใหม่ ในการประกาศข่าวดี...ส่งเสริมให้สมาชิก
ของพระศาสนจักรทุกระดับ สามารถเข้าถึงสื่อและสิ่งพิมพ์คาทอลิก เพื่อการมีส่วนร่วมในชีวิตและ
กิจกรรมต่างๆ ของพระศาสนจักร..

พี๋ป๋อง จ�าได้ว่ายังไม่เคยแนะน�าตราสัญลักษณ์ หรือ
โลโก้ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ให้กับน้องๆ ได้
ทราบกันเลย ฉบับน้ีจึงขอลงแนะน�ากันสักหน่อยเพื่อให้
น้องๆ ได้เข้าใจถงึทีม่าทีไ่ป และเพือ่เป็นการกระตุน้ตวัพีเ่อง
ให้พยายามท�าตามจุดหมาย “เป้าหมาย” ของตราสญัลกัษณ์
น้ัน...เพื่อให้ข่าวดีของพระเยซูเจ้าไปถึงน้องๆ และเพื่อนๆ 
ของน้องๆ ทุกคน ...ครับผม   
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*น้องสุทธิพงษ์ เชอหมื่อ (สุ) *3235*
เกิด : 4 พฤศจิกายน
การศึกษา : โรงเรียนบ้านสันศรี จ.เชียงใหม่
วิชาที่ชอบ : ศิลปะ เพราะชอบวาดรูป
อนาคตอยากเป็น : นักบินอวกาศ เพราะอยากดูโลก
เป็นคนมีนิสัย : ร้องไห้ง่าย
สัตว์เลี้ยงที่ชอบ : สุนัข
ชอบใช้เวลาว่าง : ชอบดู ทีวี
กีฬาที่ชอบ : ฟุตบอล
อาหารที่ชอบ : ขนมจีน
ความสามารถพิเศษ : เล่นกีฬา
อื่นๆ : มีพี่น้อง 2 คน เป็นชาย 1 คน เป็นหญิง 1 คน  
และผมเป็นคนที่ 1

*น้องโยนาธาน ลุงต๊ะ (บอล) *3236*
เกิด : 2 มกราคม 
การศึกษา : โรงเรียนบ้านสันศรี จ.เชียงใหม่
วิชาที่ชอบ : คอมพิวเตอร์ เพราะสนุกสนาน
อนาคตอยากเป็น : นักบิน เพราะจะได้ช่วยโลก
เป็นคนมีนิสัย : ธรรมดา
สัตว์เลี้ยงที่ชอบ : สุนัข
ชอบใช้เวลาว่าง : อ่านหนังสือ
กีฬาที่ชอบ : วิ่ง
อาหารที่ชอบ : หมูกระเทียม
ความสามารถพิเศษ : ปลูกต้นไม้
อื่นๆ : มีพี่น้อง 3 คน เป็นชาย 1 คน เป็นหญิง 2 คน  
เป็นคนที่ 2

สวัสดีครับ...มำถึงช่วงของ “สมำชิกใหม่” จุดประสงค์ของสโมสรฯ เพื่อให้น้องๆ ได้รู้จัก “เพื่อน
ใหม่” สโมสรฯ แต่หำกต้องกำรรู้จักกันมำกขึ้น แลกเปลี่ยนควำมคิด แบ่งปันประสบกำรณ์ ก็ขอ
ให้ติดต่อผำ่นทำงโรงเรียนหรือสถำบันที่เพื่อนใหม่สังกัด นะครับ

สมาชิกใหม่

 อุดมศานต์  สิงหาคม 2015  89 



ครั้งหนึ่งมีช่างท�ากระเบื้องคนหนึ่ง เขามี
ความสามารถในการเผากระเบื้องแล้วน�ามาปะ
ติดปะต่อกันเป็นรูปที่สวยงาม เขาเร่ิมจากการ 
เตรียมดิน ปั้นเป็นก้อนๆ แล้วน�าเข้าเตาเผา 
หลังจากน้ันเขาก็น�ากระเบื้องมาตัดเป็นรูปแบบ
ต่างๆ แล้วจัดให้เป็นรูปภาพตามแบบที่เขาได้
ร่างเอาไว้ เขาสามารถท�ารูปเป็นงานศิลปะต่างๆ 
ได้อย่างสวยงาม

เจ ้าดินก ้อนหน่ึงเห็นเตาเผาที่ก� าลัง 
ลุกไหม้แล้วรู้สึกกลัวมาก มันพูดกับดินก้อน 
อ่ืนๆ ว่า “น่ากลัวจริงๆ ไฟที่ลุกไหม้ขนาดน้ี 
ต้องร้อนมากแน่ๆ เลย ไม่เอาหรอก เราจะไม่
ยอมเข้าไปในเตาไฟ ใครจะเข้าไปกเ็ข้าไปเถอะ” 
ฉันไม่เข้าไปหรอก

ดินก้อนอ่ืนๆ ก็บอกกับมันว่า ไม่ต้อง
กลวัหรอก ความร้อนไม่ได้เป็นอนัตรายอะไรกบั
ดินอย่างพวกเราเลย หลังจากเข้าไปในเตาเผา
แล้วพวกเราจะกลายเป็นกระเบื้องที่สวยงามที่
ช่างจะสามารถน�าเราไปใช้งานและเกดิประโยชน์
ต่อไปด้วย

ดินแต่ละก้อนถูกผสมสีที่ต่างกันก่อนที่
จะน�าเข้าไปในเตาเผา เจ้าดินก้อนน้ันก็มองดู
เพื่อนดินก้อนอื่นๆ ที่ถูกน�าเข้าเตาเผาไป เมื่อ
แต่ละก้อนเข้าเตาเผาไปแล้ว สีก็เปลี่ยนไป 
เล็กน้อย และก็แข็งขึ้นกลายเป็นกระเบื้อง  
เจ้าดินก็รู้สึกว่าไม่เห็นจะต่างกันเลย เพียงแค่
มีสีที่เปลี่ยนไปนิดหน่อย มันก็เลยแอบกลิ้งตัว
มันเองเข้าไปหลบตรงมุมๆ เพื่อไม่ให้โดนหยิบ
เข้าเตาเผาไฟ

วันเวลาผ่านไป กระเบื้องทั้งหลายก็ถูก
น�ามาประกอบกันเป็นภาพฝาผนังบ้าง เป็น
โต๊ะกินข้าวที่สวยงามบ้าง และก็เป็นอีกหลายๆ 
อย่าง ในขณะที่เจ้าดินที่กลิ้งตัวหลบไปอยู่ที่
มมุๆ ...พอเวลาผ่านไปมนักค่็อยๆ คลายรูปร่าง 
กลับกลายเป็นดินที่ก�าลังจะไร้ค่า แต่เมื่อช่าง
กระเบ้ืองเหลือบมาเห็นเจ้าดินก้อนน้ันเขาก็
แปลกใจว่า ท�าไมตวัเองถึงไม่ได้เอาดินก้อนน้ัน 
เข้าเตาเผา

เจ้าดนิน้อยรู้สกึเสยีใจมากทีมั่นตดัสนิใจ
หลบหนีจากความยากล�าบากต่างๆ แล้วกก็ลาย
เป็นดินที่ไม่มีความสวยงามเหมือนเพื่อนๆ ใน
ขณะน้ันเอง ช่างก็ตัดสินใจเอาดินก้อนน้ันมา
นวด มาปั้น มาผสมใหม่ และใส่สีเข้าไปใหม่
ด้วย แล้วน�าดินก้อนน้ันเข้าเตาเผาพร้อมกับ
ดินก้อนอื่นๆ เจ้าดินก้อนนั้นรู้ทันที่ว่าอุปสรรค
ที่ตนเองกลัวนั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่ หรือยากล�าบาก
อะไรหนักหนา และแล้วมนักส็ามารถผ่านความ
ร้อนออกมาได้และกลับกลายเป็นกระเบื้องที่
สวยงาม และสุดท้ายมันก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
งานศลิปะ ซึง่นายช่างคนน้ันได้ประดิษฐขึน้มา...

น้องๆ คะ ในชีวติคนเรำต้องเจอกบัควำม
ยำกล�ำบำกต่ำงๆ แม้ว่ำเรำจะคิดว่ำเรำกลัวและ
อยำกจะหลีกหนีควำมยำกล�ำบำกนั้น เรำก็ควร
จะได้วำงใจในพระเจ้ำว่ำพระองค์จะช่วยเรำให้
ผำ่นควำมยำกล�ำบำกนั้นๆ ไปได้ และสุดทำ้ย
เม่ือเรำสำมำรถฟันฝ่ำอุปสรรคไปได้แล้วเรำก็
จะเก่งขึ้นและเข้มแข็งขึ้น... แล้วพบกันใหม ่
ฉบับหนำ้ นะคะ 

กระเบื้องเผา
สวัสดีคะน้องๆ ที่รักทุกคน ฉบับนี้พี่อ้อยมีนิทานมาฝาก ชื่อเรื่อง กระเบื้องเผา เรื่องมีอยู่ว่า

ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 
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มุมเด็กศิลป์
Art 

 มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ

“พระสถิตในใจ”
ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

      (หมดเขตรับผลงานวันที่ 5 กันยายน 2015) 
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ไบเบิ้ล วาไรตี้
พี่ป๋อง 

การให้อภัย : FORGIVENESS
“ให้” มอบ... สละ... อนุญาต... และ “ให้อภัย” “ยกโทษให้, ไม่ถือโทษ...” ทุกวันนี้โลก

ของเรามีสภาพอากาศที่ร้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แต่มีสิ่งหนึ่งที่น่ากังวลมากก็คือ คนสมัยนี้ อารมณ์ร้อน 
ใจร้อน ไม่นิ่ง ไม่มีสติ...เราทุกคนคงต้องรักผู้อื่น สนใจ เห็นใจ ใส่ใจ และที่ส�าคัญที่สุดต้องรู้จัก
ให้อภัยผู้อื่น ...โลกนี้จะร่มเย็น น่าอยู่ และสงบสุข และขอให้มีความเชื่อที่มั่นคงในพระเจ้า ภาวนา
วอนขอพระองค์อย่างจริงใจ แล้วเราจะพบค�าตอบต่างๆ ครับผม

[1] เราควรปฏิบัติอย่างไรกับศัตรูของเรา (มธ 5:39-46) [2] บอกชื่อชายในพระคัมภีร์ 
พันธสัญญาเดิมที่ไม่เพียงให้อภัยพวกพี่ชายเท่านั้น แต่ได้ช่วยชีวิตพวกพี่ๆ ด้วย (ปฐก 45:3-11) 
[3] เราควรให้อภัยกี่ครั้ง? (มธ 18:21-22) [4] พระเยซูเจ้าทรงให้อภัยผู้ใดในการถูกตรึงการเขน
ของพระองค์? (ลก 23:34) [5] ถ้าเราให้อภัยผู้อื่นพระเจ้าจะทรงท�าอะไรให้เรา? (มธ 6:14-15) 
[6] เพราะพระเจ้าทรงให้อภัยเรา ดังนั้นเราควรท�าอะไรในขณะที่ยืนอธิษฐานภาวนา? (มก 11:25) 
[7] เพราะเหตุใดพระเยซูเจ้าจึงทรงเล่าเรื่องผู้รับใช้ไร้เมตตา? (มธ 18:23-35) 
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เพียงเธอห่วงใยใส่ใจวัยเยาว์
นู๋ฉวย 

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน เริ่มต้นเดือน
สิงหาคมกันด้วยกิจกรรม “กอล์ฟการกุศล” ที่คณะ
กรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนก
เยาวชน ขอความร่วมมอืจากชมรมนักธรุกจิคาทอลกิ 
เพื่อหาทุนสนับสนุนงานชุมนุมเยาวชนคาทอลิกกว่า 
1,000 คน ในโอกาส “ปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักร
คาทอลิกไทย” กอล์ฟการกุศลน้ีได้รับเกียรติจาก
พระสมณทูตพอล ชาง อิน-นัม และแขกผู้มีเกียรติ
มากมาย ร่วมก๊วนกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ด้วยค่ะ 

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ พอถึงเดือน
สิงหาคมเราคนไทยมักจะนึกถึงพระคุณแม่ หลาย
คนก็เริ่มวางแผนกันแล้วว่า ปีนี้จะให้ของขวัญอะไร
แม่ของเราดี... เริ่มวางแผนกลับบ้านเพื่อไปกราบแม่ 
กลบัไปกอดแม่... เร่ิมคิดเมนูอาหารหรือร้านอร่อย ๆ   
เพือ่จะได้ทานข้าวพร้อมหน้ากนัทัง้ครอบครัว บางคน 
เร่ิมวางแผนไปเทีย่ว พาแม่เทีย่ว เทีย่วกบัแม่ ส�าหรับ
บางท่านทีค่ณุแม่อาจจะเสยีชวีติไปแล้ว เช่นเดียวกบั
คุณยายของนู๋ที่เพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานน้ี ครอบครัว
ของเราโดยเฉพาะคุณแม่ก็เร่ิมวางแผนว่าจะจัดให้
วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันที่ลูกหลานจะมารวมกัน
เพื่อระลึกถึงท่านในโอกาสครบรอบ 100 วันของ
การจากไปของคุณยาย ร่วมมิสซาคิดถึงท่านเป็น
พเิศษ สวดภาวนาให้ท่านเพือ่วอนขอพระเจ้าโปรดน�า
ดวงวิญญาณของท่านร่วมสขุกบัพระองค์ในสวรรค์... 

ในโอกาสวนัแม่แห่งชาตรัิฐบาลได้จัดกจิกรรม 
Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” เป็นกิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 83 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้พสกนิกรในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยได้มี
โอกาสร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่พร้อมกันทั้งประเทศ 
ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. 
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ แสดงถึงความรักที่มีต่อแม่และแม่
ของแผ่นดิน 

แต่ก่อนที่จะไปร่วม “ปั่นเพื่อแม่” เพื่อน ๆ 
อย่าลืมไปวัดนะคะ วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม เป็น
วนัสมโภชพระนางมารีย์รับเกยีรตเิข้าสูส่วรรค์ทัง้กาย
และวิญญาณ ในวันน้ีทุกวัดจะท�าการสมโภชเพื่อ
ถวายเกียรติแด่แม่พระเป็นพิเศษด้วยค่ะ เพื่อวอน
ขอพระแม่โปรดอวยพระพรแม่ของเราทกุคน แม่ของ
แผ่นดิน และเป็นพเิศษวอนขอพระแม่ส�าหรับบรรดา
ผู้ตกทกุข์ได้ยาก ผู้ทีก่�าลงัเดอืนร้อนเพราะขาดแคลน
น�้าในการอุปโภคบริโภค ผู้ที่ตกงาน ผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ และขอพระแม่โปรดอ�านวยพระพร
มายังทุกท่านเป็นพิเศษค่ะ 
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เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋อง 

(A.)

(B.)

 การเดินทางผ่านถิ่นทุรกันดาร : โมเสสน�าชาวอิสราเอลออกจากทะเลต้นกก เดินทางเข้าไปสู่ถิ่นทุรกัน
ดารชูร์ เขาเดินทางในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลาสามวันก็ไม่พบน�า้ ( อพยพ 15:22 )

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

ระหว่างการเดนิทางของเรือโดยสารล�าหน่ึง
จากเมืองยัฟฟาไปเมืองทารชิช จู่ๆก็ได้เกิดพายุ
ลูกใหญ่ขึ้นในทะเล มีความรุนแรงจนท�าให้เรือ
จวนจะแตก ท�าให้เกิดความโกลาหลขึ้นบนเรือ  
บรรดาลูกเรือมีความกลัวต่างร้องหาเทพเจ้าของ
ตนและโยนข้าวของในเรือลงทะเลเพื่อให้เรือ 
เบาลง เป็นที่รู้กันว่าลูกเรือมีความเชื่อว่า ถ้าเกิด
พายุใหญ่ ก็คิดว่าพระเจ้าของเขาทรงพิโรธและ
ก�าลงัจะลงโทษใครบางคน พวกลกูเรือจึงพดูกนั
ว่า “เรามาจับสลากกนัเพือ่ดูว่าใครเป็นต้นเหตใุห้
ต้องตกอยู่ในอันตรายนี้” แล้วชื่อของ “โยนาห์” 
ก็ถูกจับขึ้นมา พวกเขาถามว่า “ท่านเป็นต้นเหตุ 
ได้อย่างไร ท่านมาจากไหน มาท�าอะไรที่น่ี” 
โยนาห์ตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นชาวฮีบรู ข้าพเจ้า
นมัสการพระยาห์เวห์พระเจ้าของสวรรค์ ผู้สร้าง
ทะเลและแผ่นดินแห้ง” และเล่าว่าท่านก�าลังหนี
พระเจ้า พวกลูกเรือตกใจและพูดกับโยนาห์ว่า 
“ท�าไมท่านจึงท�าเช่นนี้” 

พายุเร่ิมทวีความรุนแรงขึ้น เขาจึงถาม 
โยนาห์ว่า “เราควรท�าอย่างไรกับท่านเพื่อให้พายุ

สงบ” โยนาห์ตอบว่า “จับข้าพเจ้าโยนลงทะเล 
แล้วทะเลจะสงบ ข้าพเจ้าผิดเองที่ท�าให้ท่านต้อง
มาพบพายุใหญ่” พวกลูกเรือจึงจับโยนาห์โยน
ลงไปในทะเล ความปั่นป่วนของทะเลก็สงบลง 
พระเจ้าให้ปลาใหญ่ตัวหน่ึงกลืนโยนาห์เข้าไป 
โยนาห์อยู่ในท้องปลาเป็นเวลาสามวันสามคืน 
(เทียบโยนาห์ 1:1-16, 2:1)

เร่ืองราวของพระวรสารข้างต้นเป็นอีก
หน่ึงเร่ืองทีผ่มประทบัใจ เหตทุีป่ระกาศกโยนาห์ 
ไม่อยากเดินทางไปประกาศพระวาจาพระเจ้า
แก่ชาวเมืองนีนะเวห์ก็เพราะว่า เมืองนีนะเวห์
เป็นเมืองหลวงของอัสซีเรีย ศัตรูของอิสราเอล  
จึงไม่แปลกทีโ่ยนาห์ไม่อยากไปเมอืงศตัรู เพราะ
น่ันอาจหมายถึงชวีติของเขากเ็ป็นได้ แต่ผมกอ็ด
สงสยัไม่ได้ว่า ท�าไมพระเจ้าจะต้องมาปวดหวักบั
ประกาศกโยนาห์ ทั้งๆที่พระองค์มีประกาศกที่
นบนอบ มีความสามารถเก่งกาจมากมายพร้อม
รับใช้ให้เลอืกมากมาย แต่ท�าไมทรงเลอืกโยนาห์  
ท�าไมพระองค์ถึงมองข้ามความอ่อนแอของ 
โยนาห์ และยังเชื่อให้ส่วนดีของเขาอยู่

สามวันสามคืนในท้องปลาวาฬ

96   อุดมศานต์  สิงหาคม 2015



แล้วประกาศกโยนาห์ล่ะ ตลอดสามวัน
สามคืนในท้องปลาใหญ่นั้น โยนาห์ท�าอะไรหรือ
ก�าลังคิดอะไรอยู่ แน่นอนโยนาห์รู้สึกกลัวที่ต้อง
มาติดอยู่ในท้องปลาใหญ่ตัวน้ี เขาเร่ิมคิดว่า
บางทีชีวิตของเขาอาจต้องจบลง ณ ที่แห่งนี้ เขา
เสียใจ และเริ่มถามตัวเองว่า สิ่งที่เขากระท�านั้น
ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าหรือเปล่า เขาห่วงชวีติ
ตัวเองและความสุขสบายของตัวเองมากไปหรือ
เปล่า เขาลมืไปหรือเปล่าว่าพระเจ้าคอืพระผู้สร้าง
เขามา การหลงใหลไปกับการแสวงหาความสุข 
สบายฝ่ายโลกเพียงอย่างเดียว ท�าให้เขากล้าที่
จะไม่เชื่อ ไม่วางใจพระเจ้าและเลือกหนทางของ
ตวัเอง เชือ่ในการตดัสนิใจของตวัเองได้ถงึเพยีง
น้ีเชียวหรือ ผมเชื่อว่าตลอดสามวันสามคืนที่ 
โยนาห์อยูใ่นท้องปลาใหญ่น้ี เขาได้พบกบั “ความ
เงียบและมโนธรรมของตัวเอง” และในที่สุด  
โยนาห์ก็ได้เริ่มอธิษฐานต่อพระเจ้าอีกครั้ง...

ในชีวิตของเรา เราเคยหลบหนีจาก 
พระพกัตร์ของพระเจ้าหรือเปล่า เราเคยปล่อยมอื
จากพระองค์ไหม มือของเราก�าลงักอดสิง่ใดหรือ
กิจการใดไว้แน่นเกินไปจนพระเจ้าไม่สามารถ
แกะมือของเราออกเพือ่ใส่ของขวญัทีดี่กว่า ใหญ่
กว่า พเิศษกว่าลงไปในมือทัง้สองข้างของเราไหม 
เราก�าลังปฏิเสธพระเจ้าด้วยการน�าพระพรที่พระ
ให้เราไปฝังดินด้วยการน่ิงเฉย ไม่น�ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์หรือเปล่า เรามีข้ออ้างมากมายใน
การปฏิเสธไม่ช่วยงานของพระหรือเปล่า หรือ
เราก�าลังกลัวและสงสัยว่า แผนการของพระเจ้า
ในตัวเรานั้นจะส�าเร็จไปได้อย่างไร 

ผมเช่ือว่าพระเจ้าทรงรู้จักเราแต่ละคน
เป็นอย่างดี รู้ว่าควรใช้วิธีไหนในการพูดกับเรา  
ขอเพียงแต่เรารู้จักเงียบและสังเกต เพื่ออ่าน
พระองค์จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราใน

ชีวิตประจ�าวัน และที่ส�าคัญเราต้องไม่ลืมว่า  
“พระเจ้ามองข้ามความอ่อนแอของเรา และ 
ทรงเชื่อในส่วนดีของเราเสมอ” 

ในบรรดาหนังสือที่ เขียนขึ้นส� าหรับ
เยาวชน “YOUCAT” ถือเป็นเล่มโปรดของ
ผมอีกเล่มหน่ึงที่ผมชอบหยิบมาอ่านอยู่เสมอ 
หนังสือ YOUCAT ย่อมาจาก “Youth 
Catechism of the Catholic Church” 
ซึง่เขยีนขึน้โดยพระคาร์ดนัิลคริสตอฟ เชญิบอน 
และได้ถูกน�ามาแจกในวันชุมนุมเยาวชนโลก 
ครั้งที่ 26 เมื่อปี 2011 ณ กรุงมาดริด ประเทศ
สเปน ส่วนในหนังสือที่ผมชอบที่สุดคือ “ค�าน�า” 
ที่เขียนโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์  
ที ่16 ในย่อหน้าสดุท้ายของค�าน�า ทรงเขยีนไว้ว่า 

“ลูกรู้ดีว่าชุมนุมแห่งความเชื่อถูกความ
ชั่วโจมตี ลูกอย่าถือเป็นข้อแก้ตัว เพื่อหนีจาก 
พระพักตร์พระเจ้า ลกูคือสมาชกิของพระศาสนจักร  
จงน�าความรักเข้ามาในพระศาสนจักร... “จงมี
จิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็น
เจ้า” (รม 12:11) เมื่ออิสราเอลด�าเนินมาถึงจุด
ต�า่สดุของประวตัศิาสตร์แห่งชนชาตขิองเขา พวก
เขาทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า พระองค ์
ไม่ได้ทรงเลือกผู้ย่ิงใหญ่และมีเกียรติที่สุดใน
บรรดาชนชาตอิสิราเอล แต่เป็นเดก็หนุ่มธรรมดา
คนหนึ่งที่ชื่อ “เยเรมีย์” แต่เยเรมีย์ทูลพระเจ้าว่า 
“...จะเป็นไปได้อย่างไร พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า
ข้าพเจ้ายังพูดไม่เป็น ข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก” แต่
พระเจ้าตรัสตอบว่า “อย่าพูดว่าท่านยังเป็นเด็ก 
เราส่งท่านไปหาผู้ใด ก็จงไปเถิด เราสั่งท่านพูด
อะไร ก็จงพูดเถิด อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับ
ท่านเพื่อป้องกันท่าน” (ยรม 1:6-8)”

หมายเหต:ุ ขอบคณุรูปภำพประกอบน่ำรักๆ 
จากคุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ 
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จดหมายจากผู้อ่าน
นายปณ.สาธ ุ

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ก่อนอื่นลูกต้องกราบ
ขออภัยต่อพระองค์ที่ไม่ได้เขียนบทสวดถวายแด่
พระองค์เป็นเวลาเกือบ 2 เดือนเศษ เพราะช่วงเวลา 
ทีผ่่านมา ลกูได้เดนิทางไปหลายที ่พอกลบัมาเคร่ืองมือ 
ที่ใช้พิมพ์มีปัญหาถูกเชื้อไวรัสรุกรานอีก ขณะนี้ เจ้า
ไวรัสถูกก�าจัดไปเรียบร้อยแล้วพระเจ้าข้า

สมัยก่อน ในการไปเที่ยวหรือเยือนประเทศ
ต่างๆ ลูกมักจะมองประเทศน้ันๆ ด้วยบริบทของ
ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์บ้าง ไม่นับ
การลองอาหารพื้นเมืองของประเทศน้ันๆ แต่ทุกวัน
นี้ ลูกเพิ่มการพิจารณาประเทศที่ลูกไปเยี่ยมเยียนใน
อีกบริบทหนึ่งคือ บริบทของศาสนา และลูกก็ค้นพบ
ความยิง่ใหญ่ของพระองค์ในทกุหนแห่งทีล่กูไป ไม่ว่า
จะมองไปมุมมองใดของบริบทศาสนาก็ตาม

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2014 ทีผ่่านมา ลกูได้ไป
ประเทศที่เขาขนานนามว่า “เมืองผู้ดี” แต่ลูกคิดว่าใน
ปัจจุบนัฉายาหรือนามน้ีอาจจะไม่เหมาะกบัเมืองหลวง
ของประเทศน้ีซะแล้ว ในกิจกรรมต่างๆ ที่น่ัน ลูก
กับลูกสาวคู่ชีพได้ไปเยี่ยมชมพระราชวังแห่งหนึ่งที่ซึ่ง
เป็นทีป่ระทบัของกษัตริย์และพระราชนีิหลายพระองค์
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน มีเร่ืองราวของพระราชินี 2 
พระองค์ที่ท�าให้ลูกเห็นถึงสัจธรรมของขอบเขตของ
อ�านาจมนุษย์ ไม่ว่าผู้น้ันจะใหญ่โตหรือมีอ�านาจ 
เพียงใดก็ตาม

มีพระราชิ นี องค ์ห น่ึ งที่ ครองราชย ์ ใน
ประวัติศาสตร์ของเมืองผู้ดีน้ี ลูกจ�าปี ค.ศ. ไม่ได้ 
พระนางมีพระโอรสและพระธดิาถึง 18 องค์ แต่...เป็น
ที่น่าเศร้าเป็นอย่างยิ่งว่าพระโอรสและพระธิดาแต่ละ
องค์น้ันไม่มีผู้ใดที่มีอายุยืนยาวพอจะสืบราชสมบัติ
ต่อจากพระนางได้เลย มีพระโอรสองค์หน่ึงเจริญ
พระชนม์ได้ถึง 11 พรรษา และคืนหนึ่งมีงานเลี้ยง
ในพระราชวัง เจ้าชายพระองค์น้อยน้ีได้ทรงเต้นร�า
และเต้นร�าและเต้นร�า แล้วก็ล้มลง แล้วก็ไม่ตื่นอีก
เลย นอกน้ันแต่ละพระองค์น้อยก็มีเร่ืองราวสาเหต ุ
ที่ท�าให้ไม่สามารถเจริญพระชนมชีพได้ ทีแรกลูกเห็น
โต๊ะเด็กๆ พร้อมเก้าอี้เรียงรายเป็นตับ ก็งง คิดว่า
เป็นส่วนหน่ึงของเร่ืองราวของสโนว์ไวท์และคนแคระ 
ทั้งเจ็ดหรือเปล่าหนอ แต่พอทราบเร่ืองราวของพระ
ราชินีและการเสียพระโอรสพระธิดาทั้ง 18 องค์ไป  
ลูกก็รู ้สึกสงสารพระนางจับใจ พระนางคงจะเป็น 
สตรีที่มีความทุกข์ทรมานที่สุดในโลกคนหน่ึง แม้ว่า
จะได้เป็นถึงพระราชินีของประเทศมหาอ�านาจใน 
อดีต พระนางสวรรคตด้วยพระชนมายุเพียง 49 
พรรษา ตามประวัติศาสตร์เล่าว่าร่างของพระนาง
ใหญ่บวมจนถึงขั้นต้องใช้โลงศพสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
บรรจุพระศพ

พระราชนีิอกีองค์หน่ึงเป็นพระราชนีิทีย่ิง่ใหญ่
และครองราชย์ยาวนานที่สุดของเมืองผู้ดีน้ี (ไม่นับ
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พระราชินีองค์ปัจจุบัน) พระนางและพระสวามีทรง
รักกนัมาก ดังจะอ่านได้จากไดอาร่ีทีพ่ระนางทรงลขิติ
ไว้ พระสวามทีรงดูแลพระนางในทกุๆ ด้านด้วยความ
รักและเทดิทนูขนาดคุกเข่าใส่ถงุน่องให้พระนางทกุวัน 
แต่แล้ว...พระสวามีของพระราชินีองค์นี้ เกิดป่วยและ
สวรรคตในเวลาต่อมาด้วยวัยเพียง 42 พรรษา พระ
ราชินีทรงโศกเศร้าโศกลัย์ถงึขัน้ไม่ออกจากพระราชวงั
เป็นเวลา 3 ปีเต็ม และทรงสวมใส่ชุดไว้ทุกข์ 
สีด�าตลอดพระชนมชีพที่เหลือของพระนางอีก “40 
กว่า” ปี 

มีพระราชินีอีกองค์หน่ึงของประเทศน้ีที่มี
ชีวิตเร่ืองราวเกี่ยวกับพระศาสนจักรของเราโดยตรง 
ในสมัยก่อนประเทศน้ีเป็นคาทอลิกและพระมหา
กษัตริย์ก็ยังต้องขึ้นกับพระสันตะปาปา ด้วยความ
ทะเยอทะยาน เธอท�าให้กษัตริย์ในตอนน้ันประกาศ
แยกตัวออกจากพระศาสนจักรและตั้งพระศาสนจักร
ของตนเองข้ึนมาใหม่ สาเหตุเพียงเพราะพระนาง
ต้องการให้กษัตริย์หย่าพระมเหสีเพื่อจะได้อภิเษก
สมรสกับนางได้ เธอท�าส�าเร็จ แต่ต่อมาเพียง 3 ปี
เศษ เธอก็ถูกกษัตริย์องค์สั่งประหารชีวิตโดยการตัด
ศรีษะเพราะพระองค์ไม่ทรงโปรดพระนางอีกต่อไป 
อกีทัง้พระนางกไ็ม่สามารถให้ก�าเนิดพระโอรสเพือ่สบื
สันตติวงศ์ในเวลา 3 ปีนั้นได้

ที่ลูกยกชีวประวัติของพระราชิ นีทั้ ง 3 
พระองค์มาเขียนเป็นบทสวดในวันน้ี  ก็เพื่อเป็น
อุทาหรณ์ว่า อันว่ามนุษย์น้ัน แม้จะมีอ�านาจล้นฟ้า 
ล้นแผ่นดินเพียงใด ก็ไม่สามารถที่จะต่อชีวิตให้แก ่
ผู้อื่นหรือแม้แต่ตนเองได้ ส�าหรับพระราชินีสององค์
แรก เป็นพระราชนีิทีค่รองราชย์ ซึง่ในสมัยน้ัน พระนาง

สามารถสั่งให้ประหารชีวิตใครก็ได้ แต่องค์แรกก็
ไม่สามารถที่จะรักษาชีวิตของพระโอรสและพระธิดา 
ทั้ง 18 องค์ของตนเองได้ ส่วนองค์ที่สองนั้นรักกับ
พระสวามีปานจะกลืนกิน แต่ก็ไม่สามารถเก็บชีวิต
ของคูช่วีติไว้ได้ และส�าหรับพระราชนีิองค์สดุท้ายทีล่กู
กล่าวถงึ พระนางมคีวามสามารถถงึขนาดให้พระราชา 
แยกตัวออกจากพระศาสนจักรและตั้งนิกายใหม่ขึ้น
มาได้ นับเป็นความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่มากส�าหรับสตรี
คนหน่ึงในยุคน้ัน แต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถรักษา
ชีวิตของตนเองได้

บทสรุปกคื็อ อนัว่ามนุษย์น้ันไม่ว่าจะมอี�านาจ
มากมายเพยีงใด แต่กไ็ม่มใีครสามารถมีอ�านาจเหนือ
ชีวิตของผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นตนเองหรือผู้อื่น และจงจ�า
ไว้ว่า ชีวิตของเราน้ันเป็นของประทานมาจากพระเจ้า 
พระองค์ทรงต้องการเอาคืนเมื่อไร ต่อให้มนุษย์ผู้นั้น
เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดนิ หรือรวยทีส่ดุในโลก หรือฉลาด
ที่สุดในโลก ฯลฯ ก็เป็นอันจบชีวิตเอวัง

เม่ือเป็นเช่นน้ีแล้ว ท�าไมมนุษย์ส่วนใหญ ่
ยังมัวแต่ไขว่คว้าหาอ�านาจ หาเงิน หาบารมี หาอะไร
ต่อมิอะไรในโลกน้ี แต่ไม่ไขว่คว้าหาสิ่งที่จะท�าให้
พระเจ้าทรงพอพระทัย เพื่อจะได้ประทานชีวิตนิรัน
ดร์แก่ตนเองเล่า?

“ท่านใดบ้างทีก่งัวลแล้วต่ออายขุองตนให้ยาว
ออกไปอีกสักหนึ่งวันได้” (มัวธิว 6:27)

“...แต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่า ‘คนโง่เอ๋ย คืนนี้
เขาจะเรียกเอาชีวิตเจ้าไป แล้วสิ่งที่เจ้าได้เตรียมไว้จะ
เป็นของใครเล่า” (ลูกา 12:20)

 อาแมน
ลูกของพระองค์คนหนึ่ง 
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เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

“เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง”

 ... “เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง”
ที่เราไม่ไยดีกับชีวิต
ที่เคยหวังพังครืนขมขื่นจิต
ที่ไม่คิดสู้ต่อกลับท้อแท้
 ... “เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง”
ที่ปล่อยให้ปัญหามายุแหย่
ที่ฝันเคยเรียงร้อยกลับลอยแพ
ที่มีแต่แน่นิ่งทิ้งหัวใจ
 ... “เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง”
ที่อ่อนไหวเวิ้งว้างเคว้งคว้างได้
ที่เคยพร้อมพากเพียรก็เปลี่ยนไป
ที่อยู่ใกล้กลับไกลในศรัทธา
 ... “เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง”
ใช่ไม่ใช่มีค�าถามส�าคัญกว่า
จากจุดนี้ที่เหลือของเวลา
เราจะปล่อยให้สูญค่าอีกคราหรือ.

ภัศม์
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