


พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ประจ�าปี ค.ศ. 2015 เดือนกันยายน

เพื่อบรรดาเยาวชนทุกคนจะได้รับโอกาสเพิ่มมากขึ้น  

ในด้านการศึกษาอบรมและอาชีพการงาน 

เพื่อบรรดาครูค�าสอน จะได้เป็นประจักษ์พยานด�าเนินชีวิต 

สอดคล้องกับความเชื่อที่พวกเขาประกาศ

“เยาวชนมาร่วมงานเยาวชนโลกเพราะเขาต้องการติดตามพระเยซู  
พวกเขาไม่ได้มาเพราะต้องการพบพระสันตะปาปา  

เพราะพระสันตะปาปามีหน้าที่แค่ ชี้แนะและร่วมเดินไปกับพวกเขา” เท่านั้น

ข้อคิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

4 สิงหาคม 2013 



ขุมทรัพย์ 
พระคัมภีร์ 2015
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บรุุษสามคนทีม่าเย่ียมอบัราฮมั และอบัราฮมั 
ได้ต้อนรับท่านทั้งสามอย่างดีสุดชีวิตในบ่าย 
วนัน้ัน เราอาจเข้าใจบรุุษทัง้สามในความหมายถงึ 
พระเป็นเจ้าเสด็จมาหาอับราฮัมก็เป็นไปได้  
หลังจากแจ้งข่าวการที่นางซาราห์ภรรยาของ 
อบัราฮมัจะมีลกูในปีหน้าแล้ว บรุุษทัง้สามกอ็อก
เดินทางจนถึงเมืองโสโดมและโกโมราห์ เมืองที่
ท�าบาปผิดประเวณีอุลามก และแจ้งแก่อับราฮัม
ว่าพระเป็นเจ้าจะท�าลายเมืองน้ี เผ่ือว่าอับราฮัม
จะได้ช่วยเหลือวงศาคณาญาติที่อาศัยในเมืองน้ี
ได้ก่อนพระพิโรธจะมาถึง

เ ม่ือเทวทูตสององค ์ก�าลังเข ้าไปเพื่อ 
ช่วยเหลือโลท ผู้เป็นหลานชายของอับราฮัมให้
รอดพ้นไฟก�ามะถันจากฟ้าในการลงโทษคร้ังน้ี 
อับราฮัมจึงเร่ิมต้นวิงวอนขอต่อพระเป็นเจ้าว่า
หากพบคนดีในเมอืงน้ัน 50 คน พระองค์จะทรง 
ลงโทษเมืองนั้นหรือไม่? และเพราะเห็นแก่คนดี  
50 คน พระเป็นเจ้าจะทรงระงับพระพิโรธตาม
ค�าขอของอับราฮัม การต่อรองด�าเนินต่อไป 
ตัง้แต่ 50 คน จนเหลอื 10 คน ทีอ่บัราฮมัขอเป็น 
คร้ังสดุท้าย พระเป็นเจ้ากย็งัทรงเหน็แก่คนดี 10 คน  
หากว่ายังมีคนดีอีก 10 คนอยู ่ในเมืองน้ัน 
พระองค์กจ็ะไม่ท�าลายเมืองโสโดมและโกโมราห์ 

พระคัมภีร์จงใจเขียนบรรยายการต่อรอง
ของอับราฮัมที่ทูลขอต่อพระเป็นเจ้าอย่างยืดยาว
น่าเบื่อ ทั้งๆ ที่สามารถเล่าการต่อรองได้อย่าง
ย่นย่อ ไม่ต้องลดจ�านวนคนดี ครั้งละ 5 คน 
หลายๆ คร้ังไปจนถึงคร้ังสุดท้ายที่วอนขอ ก็
เพราะพระคัมภร์ีต้องการจะเน้นว่า แม้แต่การต่อ

รองเพือ่ค้นหาคนดทีีเ่ราอ่านยงัน่าเบือ่ น่าร�าคาญ
เพียงน้ี แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ต้องอดทนต่อ
มนุษย์ผู้ท�าบาปอยู่เสมอนั้น พระองค์ทรงอดทน
ต่อเราอย่างที่สุด และพระองค์จะทรงประทาน
ตามค�าขอของอับราฮัม คือหากหาคนดีได้เพียง
แค่ 10 คน ก็จะไม่ลงโทษ แต่ก็หาไม่ได้

เทวทูตทั้งสองได้ช่วยโลทและครอบครัว
ให้ออกจากเมืองไปก่อนที่ไฟก�ามะถันจากฟ้าจะ
ตกมาเผาเมืองทั้ง 2 นั้น โดยมีข้อแม้ว่า ขณะ
เดินออกไปอย่าได้เหลียวกลับมามองดู ภรรยา
ของโลทไม่เชื่อฟัง จะด้วยอาลัย-อยากรู้อยาก
เห็น ก็สุดจะรู้ได้ นางเหลียวหลังกลับมามอง 
ร่างของนางจึงกลายเป็นเสาเกลอืแขง็อยูอ่ย่างน้ัน

เร่ืองน้ีพระคัมภีร์คงน�าเอาต�านานเร่ือง
เล่าชื่อสถานที่คือเมืองโศอาร์และเสาหินรูปร่าง
เหมือนคน มารับใช้การสื่อพระวาจาในพระ
คัมภีร์

ข้าแต่พระเป็นเจ้า... อบัราฮมัเอ่ยทลูขอต่อ
พระเป็นเจ้าเพียงคร้ังเดียวในชีวิตของผู้มีความ
เชื่ออย่างท่าน แต่กลับเป็นการทูลขอเพื่อความ
รอดของผู้อื่น ซึ่งมิใช่อะไรเพื่อตัวเองเลย ความ
อดทนของพระองค์ต่อคนบาปน้ันมากมายจนสดุ
จะหย่ังถึง พระองค์ประทานตามที่อับราฮัมทูล
ขอ แต่การไม่ได้ครั้งนี้ เป็นฝ่ายมนุษย์เอง ที่ท�า
ตามเงื่อนไขวอนขอไม่ได้ คือแม้คนดีเพียง 10 
คน ก็ยังหาไม่พบ ลูกวิงวอนพระองค์ เพื่อลูก
จะใจกว้างรู้จักวิงวอนเพื่อผู้อื่น อดทนเพื่อผู้อื่น 
และลกูขอให้สามารถท�าในส่วนของลกูให้ได้ตาม
สัญญาด้วยเทอญ 

เมืองโสโดมและโกโมราห์
 (ปฐก 18:16 – 19:26)
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อันเนื่องมาจากปก Cover Story

ปกหน้า

เดือนนี้ อุดมศานต ์พาท ่ านไปเยือนเมืองโอ ่ ง 

สังฆมณฑลราชบุรี ไปพบกับพระสังฆราชยอห์น บอสโก  

ปัญญา กฤษเจริญ ผู้ใช้ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ในงาน

อภิบาลที่มีหลากหลาย  โดยมีคุณพ่อไพยง มนิราช  

อุปสังฆราช ท่ีร่วมงานไปด้วยกัน พร้อมกับพระสงฆ์  

นักบวช สัตบุรุษ ในสังฆมณฑล  แม้จะมีเพียง 4 จังหวัด 

แต่เร่ืองราวในสังฆมณฑลน้ีมีมากมายทีเดียว น่าสนใจ  

น่าติดตามทุกเรื่อง ตั้งแต่เด็กจากเขตแพร่ธรรมพิเศษ  

งานด้านสังคม งานผู้สูงอายุ และอื่นๆ อีกมากมาย

ปกหน้าใน 

อดุมศานต์ขอเสนอภาพสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ 

ก้มลงจมุพติศรีษะเดก็น้อยอย่างทะนุถนอม ทกุครัง้ทีพ่ระองค์

ต้อนรับผู้มาเข้าเฝ้าประจ�าสัปดาห์ ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร 

พระองค์จะทรงเริ่มด้วยการประทับในรถขับเคลื่อนไปตาม

ทางรอบลานจัตุรัสเพื่อทรงเปิดโอกาสให้ผู้มาเข้าเฝ้าได้พบ 

พระองค์อย่างใกล้ชิด แต่ที่ทรงปฏิบัติเสมอขาดไม่ได้นั่นก็

คือจะต้องทรงโอบกอดเด็กๆ ปกศีรษะอวยพรและทรงอุ้ม

พวกเขาด้วยพระองค์เอง  พระองค์พยายามให้ความส�าคัญ

กับครอบครัวและทรงย�้าเสมอว่าพ่อแม่ต้องส่งผ่านความเชื่อ 

ของตนไปยังลูกน้อยให้ส�าเร็จ ในเดือนกันยายนปีนี้จะมีการ

ประชุมครอบครัวโลก ท่ีเมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐ 

อเมริกา พระองค์จะทรงเข้าร่วมในการประชุมระดับโลกครั้งนี้ 

ด้วย เราขอร่วมใจสวดภาวนาเพื่อการประชุมครอบครัวโลก

คร้ังนี้และเพื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะได้ประสบ 

ความส�าเร็จตามพระประสงค์ของพระเจ้า E
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ทักทาย
editor’s note 
E

d
it

or
’s

 N
ot

e

มิตรสหายสาย(ราช)บุรี
งานวันสื่อมวลชนสากลในปีน้ี เราไปจัดกันที่สังฆมณฑลราชบุรี เมื่อพระสังฆราชปัญญา  

กฤษเจริญ อนุมัติให้คุณพ่อเสนอ ด�าเนินสดวก เปิดบ้านต้อนรับพวกเรา ผมจ�าได้ว่าเม่ือเดือน
มีนาคม เรามาท�าสกู๊ปที่นี่เพื่อบรรจุอยู่ใน 40 เรื่องราว 10 สังฆมณฑล การเดินทางมาอีกครั้งหนึ่ง  
จึงเหมอืนมติรสหายทีส่นิทสนมเคยคุ้น ใครว่ากาลเวลาเอาชนะทกุอย่าง ผมกลบัรู้สกึว่า กาลเวลาท�าให้ 
ความทรงจ�าของเราสวยงาม และความรู้สึกบางอย่างชัดเจนขึ้น

ในงานวันสื่อมวลชนสากลวันน้ัน พระคุณเจ้าเป็นประธานและให้ผมมีโอกาสได้แบ่งปัน  
พอมิสซาจบหลังเปลี่ยนชุด ผมเห็นเพื่อนสนิทที่เคยใช้ชีวิตที่บ้านเณรกลางร่วมกัน และเลยมาถึง
บ้านเณรใหญ่ที่แสงธรรม แม้ทั้งสองจะไม่ได้บวชเป็นพระสงฆ์ แต่ทั้งสองก็เป็นฆราวาสที่ดี รับใช้ 
พระศาสนจักรในงานสังฆมณฑล ผมนึกย้อนถึงจังหวะแรกที่รู้จักกัน ที่บ้านเณรกลางโคราช  
พวกเราเล่นดนตรีด้วยกัน คนหนึ่งเล่นกีตาร์และเป็นหัวหน้าวง อีกคนหนึ่งเป็นนักร้องน�า เพลงที่ 
เราแกะไปเล่นตามงานต่าง ๆ  ทั้งใหญ่เล็ก อภิบาล หรือท้ายรถทัวร์ที่เดินทางไปร่วมงานในที่ต่าง ๆ  
กฬีาทกุประเภททีเ่ล่นร่วมกนั การแบ่งปันและกิจศรัทธา หรือวนัทีพ่รรคพวกมาส่งผมกลบักรุงเทพฯ 
ในยามราตรีด้วยความปรารถนาด ีแบบไม่เฉลยีวใจ เกอืบจะถกูส่งกลบับ้านกนัเป็นแถว ความทโมน 
ทะลึ่งตึงตัง บทอ�าต่าง ๆ ทั้งตลกปกติและตลกร้าย ฯลฯ ในวันนั้นเพื่อนคนหนึ่งเดินมาทักทาย 
และส่งรอยยิ้มที่จริงใจที่สุขกับคู่รักของเขา ส่วนอีกคนหน่ึงเดินมาบอกว่า ลูกสาวของเขาคือ 
คนที่จะร้องเพลงในคอนเสิร์ตที่ผมจะจัดร่วมกับคริสตชนจากฮ่องกง เดี๋ยวผมขอท�าความเข้าใจกับ
ประเด็นน้ี เพือ่นผมเล่าให้ฟังถงึประสบการณ์ทีล่กูสาวของเขาได้ร้องเพลงทีใ่ช้เป็นเพลงหลกัในโอกาส 
ปีศักด์ิสิทธิ์และเมื่อผมเชิญพระสังฆราชของราชบุรีมาร่วมงาน EV Concert พระคุณเจ้าตอบ 
ให้ผมประหลาดใจเป็นค�ารบสอง “ผมจะไปดูลูกศิษย์ที่ส่งให้เรียนดนตรี จะไปให้ก�าลังใจเขา”  
(นั่นคือคนเดียวกันกับลูกสาวเพื่อนของผมนั่นเอง)

หลงังานวนัสือ่มวลชนสากลคร้ังล่าสดุทีจั่ดทีส่งัฆมณฑลราชบรีุ ขากลบั มีค�าข้ึนมาในหวัของผม  
“มิตรสหายสาย(ราช)บุรี” ขอบคุณที่ระบบการเตรียมคนเป็นพระสงฆ์ท�าให้เรามีมิตรสหายทั่วไทย 
และไม่ใช่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด แต่เป็นเพื่อนผู้พร้อมจะช่วยเหลือกัน ไม่มีใครรู้สึกการบวชจะดี
ไปกว่าการไม่ได้บวช เราสามารถรับใช้พระศาสนจักรได้ดีไม่แพ้กันถ้าเราคิดได้ว่า นั่นคือน�า้พระทัย
ของพระ และคิดได้ตามที่สกู๊ปหลักของฉบับน้ีจะน�าเสนอ “ลมหายใจน้ี มีเพื่อกันและกัน” และ 
ลมหายใจนี้จะร่วมไปกับพระจิตในการขับเคลื่อนพระศาสนจักรไทยให้ก้าวหน้าต่อไป 

                บรรณาธิการบริหาร
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ปฏิทิน
เดือนกันยายน
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15-17

22-27

26 29

20

วันที่ 3 กันยายน

วันที่ 13 กันยายน

วันที่ 12 กันยายน

วันที่ 15-17 กันยายน

วันที่ 22-27 กันยายน

วันที่ 26 กันยายน
วันที่ 29 กันยายน

วันที่ 20 กันยายน

 วันเยาวชนแห่งชาติ 

ฉลองอารามคาร์เมไลท์ นครสวรรค์ 

ฉลองอัครเทวดามีคาแอล 

ราฟาแอล คาเบรียล  

ศาสนนาม พระคาร์ดินัลมีชัย 

กิจบุญชู

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

จัดแข่งขันตอบค�าถามพระคัมภีร์ 

ส�าหรับโรงเรียนในสังกัด 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

ที่บ้านผู้หว่าน

ฉลอง 180 ปี 

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ 

สามเสน เวลา 10.00 น. 

คอนเสิร์ต 180 ปี  

ซาเวรีโอ ณ แผ่นดิน  

ที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์  

สามเสน เวลา 19.00 น. 

ประชุมสภา 

พระสังฆราช  

สมัยสามัญ  
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พระวาจาเป็นดังประทีปส่องทาง 
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ และคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

พระคริสตเจ้า ผู้รับการทรมาน

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2015 อสย 50:5-9 
สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา  ยก 2:14-18 
 ปี B  มก 8:27-35 
บทน�า 

มีค�าถามที่ถกเถียงกันมากในศตวรรษที่ 
19 ว่า “ใครคืออจัฉริยะด้านวรรณกรรมทีย่ิง่ใหญ่ 
ทีส่ดุตลอดกาล” ปรากฏชือ่บคุคลส�าคัญ 2 คนให้
ตัดสินคือ วิลเลียม เชกสเปียร์ กวีและนักเขียน 
บทละครชาวอังกฤษ กับพระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธ  
ซึ่งชาร์ลส์ แลมป์ (Charles Lamb) นักเขียน 
เร่ืองสัน้ทีม่ชีือ่เสยีงชาวองักฤษได้ให้ข้อยตุเิกีย่วกบั 
เร่ืองน้ีว่า “ความแตกต่างระหว่างบคุคลทัง้สองคอื 
ถ้าเชกสเปียร์เดินเข้ามาในห้องเวลานี้ เราทั้งหมด
จะยืนขึ้นต้อนรับเขา แต่ถ้าพระเยซูเจ้าเสด็จมา 
เราจะกราบลงและนมัสการพระองค์”

1. พระคริสตเจ้า ผู้รับการทรมาน
ในพระวรสารวันน้ี พระเยซู เจ ้าทรงถาม 

ความเห็นจากบรรดาสาวกว่า “คนทั้งหลายว่าเราเป็น
ใคร” สมัยน้ันยังไม่มีการส�ารวจประชามติ (Poll) 
เหมือนในปัจจุบัน วิธีที่ง ่ายที่สุดคือถามความเห็น 
จากคนใกล้ชิด และพวกเขาได้สะท้อนค�าตอบของ
ประชาชนในลักษณะต่างๆ อาทิ ยอห์นผู้ท�าพิธีล้าง 
ประกาศกเอลียาห์หรือประกาศกคนใดคนหน่ึง แต่ 
สิ่งที่ส�าคัญส�าหรับพระเยซูเจ ้ามิใช ่ความเห็นของ
ประชาชน แต่เป็นค�าตอบของบรรดาสาวกและเรา 
แต่ละคนว่า “พระองค์เป็นใครส�าหรับเรา” 

เปโตรได้ทลูตอบว่า “พระองค์คอืพระคริสตเจ้า” 
ค�าว่า “พระคริสต์” ในภาษากรีกมีความหมายเดียวกัน
กับค�าว่า “พระเมสสิยาห์” ในภาษาฮีบรูซึ่งหมายถึง  
“ผู้ได้รับเจิม” หรือพระผู้ช่วยให้รอด ตลอดเวลา
ยาวนานชาวยิวรอคอยพระเมสสิยาห์ มาปลดปล่อย
พวกเขาจากการกดขี่ของพวกทหารโรมัน ซึ่งเป็น 
ความเข้าใจทางด้านการเมืองเหมือนอัศวินขี่ม ้าขาว  
พวกเขาไม่เคยคิดว่าพระเมสสยิาห์จะเป็น “พระคริสตเจ้า  
ผู้รับการทรมาน” เพื่อปลดปล่อยพวกเขาจากบาป

พระเยซูเจ้าได้เปิดเผยให้บรรดาอัครสาวก 
ทราบเป็นคร้ังแรกว่า พระองค์จะต้องรับการทรมาน  
ถูกประหารชีวิตและกลับคืนชีพในวันที่สาม พระองค์ 
ได้แสดงให้เหน็ว่าแผนการของพระเจ้าในการช่วยมนุษย์ 
ให้รอด ไม่ใช่ในฐานะผู้น�าทางการเมือง แต่เป็นพระ 
คริสตเจ้า ผู้รับการทรมาน ซึ่งเปโตรเองไม่เข้าใจและ 
รับไม่ได้ จึงได้รับบทเรียนราคาแพง “เจ้าซาตาน!  
ไปให้พ้น” และพระองค์ได้ใช้โอกาสน้ันท้าทายสาวก
และเราแต่ละคน 1) ให้เลิกนึกถึงตนเอง 2) แบกไม้
กางเขนของตน และ 3) ติดตามพระองค์ นี่คือเงื่อนไข
ส�าคัญของการเป็นศิษย์และเป็นคริสตชน
2. บทเรียนส�าหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าในวันน้ี ได้ให้บทเรียน 
และแนวปฏิบัติส�าหรับเราคริสตชนหลายประการ

ประการแรก พระเยซูเจ้าเป็นใครส�าหรับเรา  
เราสามารถกล่าวได้ไหมว่า พระเยซูเจ้าคือผู้ที่เราเชื่อ 
และรักมากทีส่ดุ พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างทีน่�าทางชวีติ
และเป็นทกุอย่างส�าหรับชวีติของเรา ปราศจากพระองค์
เราไม่สามารถท�าอะไรได้เลย มีเพียงพระองค์เท่าน้ัน 

น่ีคือความแตกต่างระหว่างพระเยซูเจ้าชาว 
นาซาเร็ธ กับบุคคลที่เราคิดว่าส�าคัญที่สุด พระองค์
ทรงเปน็พระเจ้า ขณะทีค่นอืน่ทั้งหลายเปน็เพยีงมนษุย์  
พระเยซูเจ้าทรงท้าทายเราให้รู ้จักพระองค์เป็นการ 
ส่วนตวั ดังน้ัน พระองค์จึงเชือ้เชญิเราให้ค้นหา รักและ 
รับใช้พระองค์ ด้วยการเปิดหวัใจของเราเพือ่เรียนรู้และ
มีประสบการณ์โดยตรงเก่ียวกับพระองค์ เพื่อเราจะ
สามารถรู้ได้ว่าพระองค์เป็นใครส�าหรับเรา มีความหมาย 
อย่างไรส�าหรับชีวิตของเรา

ตลอดประวัตศิาสตร์ทีผ่่านมามผู้ีคนเป็นจ�านวน
มากที่ยังไม่รู้จักพระเยซูเจ้า เน่ืองจากไม่เคยพบเห็น
พระองค์หรือไม่มีใครพูดถึงพระองค์ให้พวกเขาฟัง 
ค�าถามที่ว่า “พระเยซูเจ้าเป็นใคร” จึงเป็นค�าถามที่ได้
รับการกล่าวถึงมากที่สุด และมีผู้ให้ค�าตอบมากมาย 
หลายแบบแตกต่างกันไปตามแต่ประสบการณ์ของ
แต่ละคน ในวันน้ีพระเยซูเจ้าทรงถามเราแต่ละคน 
“ท่านละคิดว่าเราเป็นใคร”
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ที่ทรงเป ็นหลักชัยแห่งชีวิตและท�าให้ชีวิตของเรา 
มีคุณค่าและความหมาย ทั้งน้ีเพราะพระองค์ทรงอยู่
เคียงข้างเรา รักเรา อภัยบาปเรา ช่วยเหลือเราและ
เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา

ประการทีส่อง เราต้องเลกินึกถงึตนเอง ด้วยการ
มอบตนเองแด่พระเจ้า ยึดถือพระประสงค์ของพระเจ้า
เป็นล�าดับแรกมากกว่าน�้าใจของเรา อีกทั้งท�าความ
สะอาดจิตใจและปรับเปลี่ยนชีวิตของเราจากนิสัยไม่ดี
ต่างๆ สวมใส่จิตใจใหม่ของพระเจ้า ให้หัวใจของเรา
เต้นในจังหวะเดียวกันกับพระองค์ เพื่อเราจะสามารถ
แบ่งปันพระองค์กับผู้อื่น น่ีคือการเลิกนึกถึงตนเอง 
ปฏิเสธตนเองและตอบรับต่อพระเจ้า

ประการที่สาม เราต้องแบกกางเขนของตน  
เราต้องมปีระสบการณ์กับพระคริสตเจ้า ผู้รับการทรมาน 
เปโตรไม่เข้าใจว่าท�าไมพระคริสตเจ้าต้องรับทกุข์ทรมาน 
หลายคร้ังเราเองก็เหมือนเปโตร ไม่เข้าใจว่าท�าไมสิ่ง 
เลวร้ายต่างๆ จึงเกิดขึ้นกับเรา ความทุกข์ต่างๆ  
ในโลกน้ีแม้บางคร้ังเราไม่เข้าใจ แต่อย่างน้อยก็มี 
ความหมายส�าหรับเรา เพราะน่ีคือกางเขนที่เราต้อง
แบกร่วมกับพระเยซเูจ้า ซึง่เป็นมุมมองใหม่ทีท่�าให้ชวีติ 
ของเรามีความหวังและก�าลังใจ

บทสรุป
พี่น ้องที่ รัก พระเยซูเจ ้าทรงเป็นพระคริสตเจ้า  

ที่ท�าให้ชีวิตของเรามีความหมาย เราจึงต้องเชื่อและ
หมั่นมาหาพระองค์บ่อยๆ ทางศีลศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีบูชา 
ขอบพระคุณและการภาวนา เพือ่เราจะได้เป็นหน่ึงเดยีว 
กับพระองค์และเพื่อนพี่น ้อง ชีวิตของเราจะต้อง 
เป็นพยานแห่งพระวรสารและเครื่องหมายที่มองเห็นได้  
ที่ท�าให้คนอื่นได้รู ้ว ่าพระเยซูเจ ้าเป็นใคร และมี 
ความหมายอย่างไรส�าหรับเรา

ประการส�าคัญ เราต้องเลิกนึกถึงตนเอง แบก
ไม้กางเขนของตนและติดตามพระองค์ พระเยซูเจ้า 
ทรงนอบน้อมเชื่อฟังพระบิดา ทรงรักทุกคนโดยไม ่
แบ่งแยกและรับใช้จนถึงที่สุดคือความตายบนไม้
กางเขน ขอให้เราได้เปิดดวงใจของเราต่อหนทางแห่ง 
ไม้กางเขนและพระทรมานของพระองค์ เพื่อจะได้
ตระหนักในชีวิตของตนบนเส้นทางแห่งการรับใช้ 
แสวงหาพระประสงค์ของพระบดิามากกว่าน�า้ใจของตน 
และพร้อมที่จะพลีชีวิตของตนเพื่อผู้อื่น

การรับใช้ด้วยความสุภาพและความรัก

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน ปชญ 2:12, 17-20
สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา ยก 3:16-4:3
 ปี B มก 9:30-37
บทน�า 

มีเร่ืองเล่าว่า ชายคนหน่ึงได้ถามองค์
พระเจ้าเกี่ยวกับนรกและสวรรค์ พระเจ้าจึงตรัส
กับชายน้ันว่า “เชิญมา เราจะพาท่านไปดูนรก” 
พระเจ้าได้พาชายน้ันเข้าไปในห้องซึ่งมีกลุ่มคน
ผอมโซน่ังรอบโต๊ะที่มีหม้ออาหารเลิศรสอยู่ตรง
กลาง ทุกคนในห้องก�าลังหิวโซ แต่ละคนมีช้อน
ที่ยาวกว่าแขนของพวกเขาเอง ท�าให้พวกเขาไม่
สามารถตักอาหารเข้าปากตนเองได้ นับเป็นการ
ทรมานที่โหดร้ายมาก

จากน้ัน พระเจ้าได้พาชายน้ันไปยงัสวรรค์ เข้าไป
ในอีกห้องหนึ่งซึ่งคล้ายกับห้องแรก หม้ออาหารเลิศรส
วางอยู่ตรงกลาง ผู้คนในห้องมีช้อนที่ยาวแบบเดียวกัน 
แต่ทุกคนในห้องต่างอิ่มหน�าส�าราญ “ผมไม่เข้าใจ”  
ชายคนน้ันถามพระเจ้า “ท�าไมคนในห้องน้ีจึงมีความ
สุข ขณะที่อีกห้องหนึ่งหิวโซ ทั้งๆ ที่มีทุกอย่างเหมือน
กัน” พระเจ้าตรัสกับเขาว่า “ในห้องนี้ทุกคนเรียนรู้ที่จะ
บริการรับใช้ซึ่งกันและกัน”

พระวาจาของพระเจ้าวันน้ีเชื้อเชิญเราให้กระท�า
ตามพระประสงค์ของพระเจ้า อย่างที่พระเยซูเจ้าทรง
กระท�าด้วยการมอบชีวิตเพื่อรับใช้ผู้อื่น ทรงเรียกร้อง
การอุทิศตนและรับใช้ด้วยความสุภาพและความรัก  
น่ีคือเครื่องหมายที่แท ้จริงของการเป ็นคริสตชน
และศิษย์ของพระคริสตเจ้า ทั้งน้ีเพราะพันธกิจของ 
พระศาสนจักรและของเราคริสตชนคือ “การรับใช้”
1. การรับใช้ด้วยความสุภาพและความรัก

ในพระวรสารวันน้ี พระเยซูเจ้าตรัสถึงพระ
ทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์เป็นครั้งที่สอง 
แต่บรรดาอัครสาวกไม่เข้าใจและรับไม่ได้ เพราะพวก
เขาต่างคาดหวงัว่าพระองค์จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดทาง 
การเมือง เมื่อถึงเวลาน้ันพวกเขาแต่ละคนต้องมี
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ต�าแหน่งใดต�าแหน่งหน่ึงอย่างแน่นอน พวกเขาจึงถก
เถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดในหมู่พวกเขา

พระเยซูเจ ้าได ้ให ้บทเรียนที่ส�าคัญส�าหรับ 
พวกเขา ใครที่รับใช้ด้วยความสุภาพและความรักคือ 
คนที่เป็นใหญ่ที่สุด “ถ้าผู้ใดอยากเป็นคนที่หนึ่ง ก็ให้
ผู้น้ันท�าตนเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของทุกคน” 
(มก 9:35) คนที่เป็นใหญ่ที่แท้จริงคือคนที่รับใช้คนอื่น 
ด้วยความสุภาพและความรัก ไม่ยึดตนเองเป็น
ศูนย์กลางและความถูกต้อง แต่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของคนอื่นด้วยความเมตตาและเห็นอกเห็นใจ

เง่ือนไขของการเป็นใหญ่ที่แท้จริงที่พระเยซูเจ้า
หมายถึงคือ การรับใช้ด้วยความสุภาพและความรัก 
ถือเป็นกระแสเรียกของพระศาสนจักรทั้งมวลและของ
สมาชิกแต่ละคน นั่นหมายความว่า คริสตชนแต่ละคน
จะต้องเป็นพยานถงึพระคริสตเจ้าผ่านทางการรับใช้ด้วย
ความสุภาพและความรัก ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่าน
มาบอกเราว่า เมื่อใดก็ตามที่สมาชิกของพระศาสนจักร
ของพระคริสตเจ้า เพิกเฉยต่อการเรียกเพื่อรับใช้น้ี  
พระศาสนจักรจะต้องทนทุกข์

พระเยซูเจ้าทรงต้องการให้บรรดาสาวกเป็น
เหมือนเด็กเล็กๆ ซึ่งมีจิตใจที่ใสซื่อ สุภาพ และไร้ 
เล่ห์มารยา เด็กเป็นตัวแทนของคนที่ไร้อ�านาจที่สุด
ในทุกสังคม ไม่มีอิทธิพลใดๆ เชื่อง่าย จนกลายเป็น 
เครื่องมือของการถูกล่วงละเมิดหรือท�าให้เสียคน พระ
เยซูเจ้าทรงน�าเด็กมาเป็นตัวอย่าง เพื่อแสดงให้เราได้
ตระหนักว่า ในการรับใช้น้ันราต้องรับใช้แม้คนทีเ่ลก็น้อย 
ที่สุด ซึ่งไม่มีสถานะทางสังคม เช่น คนบาป คนถูก 
ทอดทิ้ง พวกเหล่านี้เป็นพระคริสตเจ้าท่ามกลางเรา

2. บทเรียนส�าหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าในวันน้ี ได้ให้บทเรียน 
และแนวปฏิบัติส�าหรับเราคริสตชนหลายประการ

ประการแรก เราต้องรับใช้ด้วยความสุภาพและ
ความรัก โดยเฉพาะกับคนที่ไม่ได้รับการยอมรับหรือ
เป็นที่ต้องการ ด้วยเหตุผลเร่ืองชนชั้น สีผิว ศาสนา
และวัฒนธรรม ต้องตระหนักว่าอ�านาจหน้าที่ที่เราได้

รับมามิใช่มีไว้เพื่อใช้บังคับหรืออยู่เหนือคนอื่น แต่เพื่อ
การรับใช้ตามแบบอย่างของพระคริสตเจ้า ที่ทรงมอบ 
แบบอย่างน้ีแก่เราในการล้างเท้าอัครสาวก การรับใช้ 
จึง เป ็น เค ร่ืองหมายที่ แท ้จ ริงของการเป ็นศิษย ์  
เป็น “ความรักในภาคปฏิบัติ” ที่สามารถมองเห็นได้

ประการที่สอง เราต้องกล้าที่จะลงมือปฏิบัติ
มากกว่าพูด เพื่อจะเป็นใหญ่ที่แท้จริง พระเยซูเจ้าทรง
ท้าทายเราด้วยเง่ือนไข 4 ประการ เราจะต้องพร้อม 
ที่จะ 1) เป็นคนสุดท้าย 2) รับใช้ทุกคน 3 ต้อนรับ
คนที่ต�่าต้อยและไร้ค่าด้วยความรัก และ 4) กระท�า 
โดยไม่หวังสิ่งใดเป็นการตอบแทน

ประการทีส่าม เราต้องเป็นเคร่ืองมอืของพระเจ้า
ในการรับใช้ ให้เราได้วอนขอพระจิตเจ้าในพิธีบูชา
ขอบพระคุณน้ี เพื่อขอพระองค์ได้ช่วยเราให้กลาย 
เคร่ืองมือในการรับใช้ด้วยความสุภาพและความรักที่ 
ไม่เห็นแก่ตัว เหมือนอย่างบุญราศีคุณแม่เทเรซาแห่ง 
กัลกัตตา ที่ได้แสดงให้เห็นถึงพระทัยดีของพระเจ้า 
ในการรับใช้คนยากจนและถูกทอดทิ้งที่ทุกคนสามารถ
เห็นถึงพระทัยดีของพระเจ้าผ่านทางใบหน้า แววตา  
รอยยิ้มและการทักทายที่อบอุ่น

บทสรุป

พี่น ้องที่ รัก พระเยซูเจ ้าทรงเชื้อเชิญเราให ้
กระท�าตามพระประสงค์ของพระเจ้า เหมือนทรง
เรียกบรรดาสาวกให้มาเข้าใจพระบุคคลและพันธกิจ 
ของพระองค์คือ การรับใช ้ด ้วยความสุภาพและ 
ความรัก ซึง่เป็นหนทางสูก่ารเป็นใหญ่ทีแ่ท้จริง คริสตชน 
แต่ละคนจะต้องเป ็นพยานถึงองค์พระคริสตเจ ้า 
ผ่านทางการรับใช้ทุกคน

พระเยซูเจ้าทรงสอนเราว่า เพ่ือจะเป็นใหญ ่
ที่แท้จริงและบรรลุถึงชีวิตนิรันดรจะต้องถ่อมตัวเอง 
ลงรับใช้ทุกคน แม้คนที่เล็กน้อยที่สุดซึ่งไม่มีสถานะ
ทางสังคม เช่น คนต�่าต้อย คนถูกทอดทิ้ง เพราะ 
พวกเขาเหล่าน้ีเป็นพระคริสตเจ้าที่ประทับท่ามกลางเรา 
และชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่อุทิศตนรับใช้ผู้อื่นโดย 
ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน
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เขาไม่ใช่พวกเรา

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2015 กดว 11:16-17,25-29
สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา ยก 5:1-6
 ปี B มก 9:38-43,47-48
บทน�ำ

มเีร่ืองเล่าว่า ในอาณาจักรโบราณอาณาจักร 
หน่ึง ช่างปั ้นหม้อคนหน่ึงเกิดความอิจฉาใน 
ความร�่ารวยของช่างซักรีด จึงคิดหาทางท�าลาย 
โดยออกอุบายจูงใจกษัตริย์ให้ออกประกาศ 
หาคนที่มีความสามารถในการท�าความสะอาด 
ช้างทรงของพระองค์ให้ขาวสะอาด ช่างซักรีด 
อาสารับงานน้ีตามที่ช่างปั้นหม้อคาดการณ์ไว้ไม่มี 
ผิด เพียงแต่ขอให้กษัตริย์หาภาชนะขนาดใหญ่ที่
สามารถน�าช้างลงแช่น�้า เพื่อเขาจะท�าความสะอาด
ตามหลักวิชาชีพของเขาได้ง่ายขึ้น

กษัตริย์ได้สั่งให้ช่างฝีมือท�าภาชนะขนาดใหญ่
ส�าหรับท�าความสะอาดช้าง แต่เมื่อช้างก้าวย่างเข้าใน
ภาชนะที่ท�าขึ้นน้ัน น�้าหนักอันมหาศาลของสัตว์ที่ใหญ่
ทีส่ดุท�าให้ภาชนะแตกเป็นชิน้ๆ แม้จะพยายามท�าภาชนะ
ขึ้นมาอีกหลายคร้ังแต่ก็แตกทุกคร้ังไป ช่างซักรีดไม่
สามารถท�างานตามความประสงค์ของกษัตริย์ได้ท�าให้
กษัตริย์ทรงกร้ิว ช่างปั้นหม้อสามารถท�าลายชื่อเสียง 
ของช่างซักรีดได้ตามที่เขาต้องการ

บ่อยคร้ังความอิจฉาริษยาอาจบดบังตาคนเรา
ให้บอดมืด ท�าให้เดินทางผิดและปิดกั้นเรามิให้เติบโต
ในความดี ความอิจฉาริษยาคือรากและที่มาของการ
ทะเลาะวิวาท ท�าให้เกิดความร้าวฉานและแตกแยก  
ไม่เพียงในพระศาสนจักรเท่าน้ันแต่ในสังคมและ
ครอบครัว ระหว่างพรรคพวกเพื่อนฝูง สามีภรรยา  
โดยเฉพาะในสังคมไทยในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมี
ความแตกแยกรุนแรง มีการแบ่งสีเลือกข้าง จนยาก 
ที่จะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นได้

ในอดีตพระศาสนจักรเคยมีค�าสอนที่ว่า “นอก
พระศาสนจักรแล้วไม่มีความรอด” (Extra Ecclesiam 

nulla salus) ซึ่งเป็นความคิดของนักบุญซีเปรียน 
ที่มีอิทธิพลอย่างมากก่อนสังคายนาวาติกันที่ 2  
แต่ในความเป็นจริง เราพบคนที่มีคุณธรรมสูงส่ง
นอกพระศาสนจักร แม้พวกเขาเหล่าน้ันจะไม่ได้เป็น 
คริสตชน แต่กลบัมชีวีติทีดี่และน่ายกย่องกว่าคริสตชน 
เสียอีก ความโน้มเอียงในลักษณะเช่นน้ีคือสิ่งที่เรา 
ได้ยินในพระวรสารวันนี้

1. เขาไม่ใช่พวกเรา บรรดาสาวกไม่เข้าใจและ
รับไม่ได้ ที่เห็นคนหน่ึงขับไล่ปีศาจในพระนามของ
พระเยซูเจ้า จึงได้ห้ามปรามเพราะ “เขาไม่ใช่พวกเรา”  
ท่าทีเช่นน้ีคือท่าทีของการแบ่งพรรคแบ่งพวก ถือ
เขาถือเรา ซึ่งตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับทัศนคติของ 
พระเยซูเจ้า พระองค์ตรัสอย่างเด็ดขาดว่า “ไม่มีใคร
สามารถท�าอัศจรรย์ในนามของเรา และต่อมาจะว่าร้าย
เราทันทีได้” ทั้งน้ีเพราะทรงต้องการให้เราได้ท�างาน 
เพื่อสร ้างความเป ็นหน่ึงเดียวและสันติสุข มิใช ่
การวิพากษ์วิจารณ์อย่างอยุติธรรมเพื่อท�าให้เกิด 
ความเข้าใจผิด การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหลายคร้ังมา 
จากความหยิ่งยโสและอคติ พระเยซูเจ้าทรงต้องการ 
ให้เรามีความอดทนและใจกว้าง ในการท�าให้พระนาม
ของพระองค์เป็นที่รู้จักแก่คนอื่น โดยทรงยืนยันว่า “ผู้
ใดที่ไม่ต่อต้านเรา ก็เป็นฝ่ายเรา” พระองค์ทรงสอน 
ให้เราเป็นคนดีบริบูรณ์เหมือนพระบิดาเจ้าสวรรค์ 
“พระองค์โปรดให้ดวงอาทติย์ของพระองค์ขึน้เหนือคนดี 
และคนชั่ว โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและ 
คนอธรรม” (มธ 5:45) ทรงรักทุกคนโดยไม่แบ่งแยก

ในตอนท้ายของพระวรสารวันน้ี พระเยซูเจ้า
ตรัสอย่างชดัเจนและหนักแน่น เร่ืองความโน้มเอยีงไม่ด ี
ต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวเราแต่ละคน ทรงเรียกร้องให้เราใช้
มาตรการเดด็ขาดในการเอาชนะบาปและความโน้มเอยีง
ไม่ดต่ีางๆ เหล่าน้ัน พระเยซเูจ้าทรงสอนว่า ชวีตินิรันดร
ประเสริฐย่ิงกว่าอวัยวะที่มีประโยชน์ในตัวเรา เช่น  
มือ เท้า ตา ใครสามารถบังคับควบคุมตนเองได้  
กล่าวคือมีมโนธรรมที่บริสุทธิ์ย่อมบรรลุถึงชีวิตนิรันดร
2. บทเรียนส�าหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าในวนัน้ี ได้ให้บทเรียนและ
แนวปฏิบัติส�าหรับเราคริสตชนหลายประการ

ประการแรก เราต้องเป็นผู้สร้างความเป็น 
หน่ึงเดียว เราสามารถสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกันได้ 
โดยเร่ิมจากครอบครัวของเรา สังคมรอบข้างและวัด
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ของเรา ไม่ท�าตัวเป็นตัวปัญหาที่ขัดขวางความเจริญ 
ของส่วนรวม ในอีกด้านหน่ึง เราต้องเคารพในความ 
คิดเห็นที่แตกต่าง เพราะแต่ละคนต่างมีสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นของตน ดังเช่น วอลแตร์ ที่ได้มอบ
หลักการเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “ข้าพเจ้าเกลียดสิ่งที่ท่านพูด 
แต่ข้าพเจ้าจะยอมตายเพื่อให้สิทธิท่านได้พูด”

ประการทีส่อง เราต้องเคารพความเชือ่ทีแ่ตกต่าง 
เปิดใจกว้างต่อความจริงในศาสนาอืน่ การเคารพความเชือ่ 
ที่แตกต่างน�าไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา รับรู ้
คุณค่าที่มีในแต่ละศาสนา และร่วมมือกันสร้างสรรค์
ภราดรภาพและสันติภาพในสังคม สังคายนาวาติกัน
ที่ 2 ย�้าว่า “พระศาสนจักรพิจารณาด้วยความเคารพ
อย่างจริงใจในวิธีปฏิบัติและการด�ารงชีวิต ตลอดจน
กฎและพระธรรมค�าสอนเหล่านี้ของศาสนาอื่นๆ ซึ่งถึง
แม้จะแตกต่างจากที่พระศาสนจักรสอนหลายประการ 
แต่บ่อยคร้ัง ก็น�าแสงสว่างแห่งความจริงมาส่องสว่าง
ให้แก่มนุษย์ทุกคน”

ประการที่สาม เราต ้องมีใจหนักแน ่นใน 
การเอาชนะบาป พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องให้เราได้ใช้ 
มาตรการขั้นเด็ดขาดในการต่อสู ้และเอาชนะความ 
โน้มเอยีงไม่ดีต่างๆ ในตวัเรา ความรอดนิรันดรต้องเป็น
เป้าหมายส�าคัญและประเสริฐกว่าสิ่งใดๆ ที่เราจะต้อง 
มุ ่งไปให้ถึง แม้จะต้องเผชิญกับความยากล�าบาก 
หรือต้องสูญเสียอวัยวะส�าคัญไปก็ต้องท�า เพื่อรักษา 
ไว้ซึ่งความจริง ความดีและความถูกต้อง
บทสรุป

พี่น้องที่รัก ในบท “ข้าแต่พระบิดา” เราภาวนา
เสมอว่า “พระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงค์จงส�าเร็จ
ในแผ่นดนิเหมอืนในสวรรค์” ดงัน้ัน เราต้องตระหนักที่
จะยอมทนล�าบากและปฏเิสธตนเอง เพือ่ให้พระประสงค์
ของพระเจ้าในโลกน้ีส�าเร็จ อาศัยการปฏิบัติตนเช่นน้ี
เท่าน้ันที่จะน�ามาซึ่งสันติสุขและความรอดส�าหรับเรา  
ให้เรามีความยินดีที่จะยอมมอบตนต่อพระประสงค์
ของพระเจ้า และมีความเพียรทนในการสร้างความเป็น
หนึ่งเดียวกัน ไม่แบ่งสีเลือกข้าง ถือเขาถือเรา ไม่คิดว่า
ตนเองคอืความถกูต้องหรือดีกว่าคนอืน่ ขอให้การเฉลมิ
ฉลองศลีมหาสนิททีเ่รามาร่วมทกุอาทติย์ ได้เปิดตาของ
เราให้มองเห็นความดีของผู้อื่น จงท�าดีแม้ไม่มีใครเห็น
หรือให้รางวัล เพื่อเราจะได้สรรเสริญและถวายเกียรติ
แด่พระเจ้า ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งความดีทั้งปวง

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2015 ปฐก 2:18-24
สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา ฮบ 2:9-11
  มก 10:2-16

พี่น้องที่รัก วันน้ีเราได้มารวมกันอีกคร้ังดังเช่น 
ทุกวันอาทิตย์ เพื่อที่เราจะได้สรรเสริญพระเจ้า เพื่อ
สรรเสริญความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ และเพื่อเราจะ
เป็นหน่ึงเดยีวกนัในการรับฟังพระวาจาของพระเจ้า และรับ
พระกายศกัดิส์ทิธิข์องพระองค์ และทีส่�าคญัเพือ่เราจะเป็น
หน่ึงเดยีวกนัในวนัของพระเจ้าของเรา พระเจ้าทีท่รงรักเรา 
พระเจ้าพระผู้สร้าง พระผู้ทรงสรรพานุภาพ พระเจ้าผู้ทรง
พระเมตตาล้นพ้น และพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเรา 
โดยองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรสุดที่รักของพระเจ้า เราจึง
สามารถมาพร้อมหน้ากนัร่วมส่วนในบชูามสิซาของพระองค์ 
ในพระกายของพระองค์ และพร้อมกับพี่น้องคริสตชน 
ทั้งมวล ดังน้ัน ขอให้วันน้ีเป็นวันศักด์ิสิทธิ์ คือเป็น 
วันพิเศษที่เราแยกไว้เพื่อสรรเสริญพระเจ้าของเราเถิด

ให้เราฟังพระวาจาของพระเจ้าวันนี้ด้วยกัน เพื่อว่า
อาศยัพระวาจา และการรับศลีมหาสนิท ชีวติคริสตชนของ
เราจะได้รับการหล่อเลี้ยงให้อุดมสมบูรณ์ ให้เราได้ร�าพึง 
และไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้าในวันศักดิ์สิทธิ์นี้ โดย
ฟังเสียงของพระเจ้าที่ตรัสกับเราผ่านทางนักบุญมาระโก  
พ่อขอให้เราพิจารณาประเด็นส�าคัญๆ ของพระวรสาร 
นักบุญมาระโกที่เราได้ฟังดังนี้

ชาวฟาริสีบางคนทูลถามหวังจะจับผิดพระองค์
ว่า “เป็นการถูกต้องหรือไม่ที่ชายจะหย่ากับภรรยา”  
ฟาริสี ภาษาฮีบรูมาจากราก “P R Sh” (Parash / 
Perushime) แปลว่าพวกทีเ่กบ็รักษาธรรมบญัญตัขิอง
โมเสสอย่างเคร่งครัด เป็นพวกยิวชาตินิยม ควบคู่กับ 
พวกยิวนิยมกรีกคือพวกสะดูสี

“โมเสสได้บัญญัติไว้ว่าอย่างไร” น่ีเป็นค�าตอบ
ที่มีน�้าหนักมากส�าหรับฟาริสี เพราะว่าส�าหรับฟาริสี 
โมเสสเปรียบเหมือนต้นตระกูลฟาริสี ที่ฟาริสีทุกคน 
ให้ความเคารพมากที่สุด พระเยซูเจ้าตั้งค�าถามกลับ
อันเป็นค�าถามที่เข้าเป้ามากที่สุด และเรียกร้องให้เขา
ทบทวนค�าสอนของฟาริสีเอง

“โมเสสอนุญาตให้ท�าหนังสือหย่าร้างและหย่ากัน
ได้” โมเสสไม่ได้ประกาศให้มีการหย่าร้าง แต่เพราะใจดื้อ
กระด้าง และความพยายามทีจ่ะแยกจากภรรยาของพวกเขา  
ดังน้ันหนังสือหย่าร้าง คือหนังสือที่ฝ่ายชายจะมอบให้
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กับหญิงเพื่อยืนยันว่านางเป็นอิสระจากฝ่ายชายน้ัน ไม่เป็น 
สมบัติของชายนั้นอีก เพื่อว่าเมื่อนางจากไป และไม่สามารถ
อยู่ได้ด้วยตัวเอง นางสามารถมีคนช่วยเหลือหรืออุปการะ
ได้ ดังน้ัน หนังสือหย่าร้างน้ีมีไว้เพื่อรักษาศักด์ิศรีและ
อิสรภาพของหญิง ในสังคมยิว บางคร้ังผู้ชายท�าอย่างน้ี 
กับหญิงเพียงเพราะต้องการให้นางออกไปเหตุผลอาจเป็น
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้น นี่ไม่ใช่การให้หย่าร้าง แต่ใน
กรณีที่มันเกิดขึ้นหนังสือนี้จะช่วยให้หญิงนั้นได้เป็นอิสระ

“แต่เมื่อแรกสร้างโลกน้ันพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้
เป็นชายและหญงิ ดงัน้ัน ชายจะละบดิามารดา และชายหญงิ 
จะเป็นเนื้อเดียวกัน ดังนี้ เขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไป แต่เป็น 
เน้ือเดียวกัน ดังน้ันสิ่งที่พระเจ้าทรงรวมกันไว้ มนุษย์
อย่าแยกเลย” พระเยซูเจ้าทรงประกาศความจริงที่เป็น 
พระประสงค์ของพระเจ้าตั้งแต่สร้างมนุษย์ และน่ีอยู่ใน 
บทแรกๆ ของโตราห์ของโมเสส

เม่ือกลับเข้าไปในบ้านแล้ว บรรดาศิษย์ทูลถามถึง
เรื่องนี้อีก ฉากเปลี่ยนไปเมื่อพระองค์เข้าไปในบ้าน ซึ่งแสดง
ว่าพระองค์แยกออกจากประชาชน (บ้านของใคร? ไม่ทราบ
แน่ชัด แต่ในบ้านหลังนี้มีเด็กๆ อยู่ด้วย)

มีผู้น�าเด็กเล็กๆ มาเฝ้าพระเยซูเจ้าเพื่อทรงสัมผัส
อวยพร บุคลิกของพระเยซูเจ้าน่าจะเป็นที่ดึงดูดกับทุกคน 
แม้แต่เด็กๆ

บรรดาศษิย์กลบัดวุ่าคนเหล่าน้ัน ท�าไมบรรดาศษิย์จึงด ุ
คนเหล่าน้ัน...พวกเขาไม่ต้องการให้ใครมารบกวนพระองค์
หรือ? หรือว่าพวกเขาไม่ต้องการให้คนอื่น โดยเฉพาะเด็กๆ 
เข้ามาท�าให้เสียเวลาที่พวกเขาจะได้รอฟังแผนการที่พระองค์
จะกอบกูเ้ยรูซาเลม็ เพราะน่ีใกล้จะถึงเยรูซาเลม็แล้ว? เสยีเวลา  
ไร้สาระ?

พระองค์กริ้ว เป็นเพราะอะไร เพราะบทที่ 9 ข้อ 37  
หรือไม่ “ผู้ใดที่ต้อนรับเด็กเล็กๆ เช่นน้ีในนามของเรา  
ก็ต้อนรับเรา และผู้ใดที่ต้อนรับเรา ก็มิใช่ต้อนรับเพียงเรา
เท่านั้น แต่ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาด้วย?”

“พระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของคนที่เหมือนเด็ก
เหล่านี้” พระอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนเช่นใด? ให้เราดู
ค�าสอนแรกในพระโอวาทตามพระวรสารนักบุญมัทธิว “ผู้มี
ใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา”  
(มธ 5) คนมีใจยากจนมีความสุขแท้ ใจยากจนคืออะไร? 
ความยากจนค�าน้ีในภาษากรีกคือ “Ptochos” หมายถึง 
ยากจนทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ขนาดที่เขาคนน้ันไม่อาจ
มีชีวิต ถ้าไม่มีใครให้ความช่วยเหลือ ดังนั้น ใจยากจนคือ 

“สภาวะของจิตใจ สภาพจิตใจทีย่อมรับอย่างแท้จริงว่า ไม่
อาจมีชีวิตได้ถ้าไม่มีพระเจ้าทรงช่วยเหลือ” ลักษณะของ 
เด็กเล็กๆ คือ การที่พวกเขายอมรับว่าต้องการพ่อแม่ 
ช่วยเหลือเพื่อจะมีชีวิต ดังน้ันท่าทีต่อพระเจ้าเพื่อรับ
พระองค์น้ันบรรดาศษิย์ถกูเรียกร้องให้มีท่าทต่ีอพระเจ้า
เช่นเด็กเล็กๆ

“แล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กเหล่าน้ันไว้ ทรงปก
พระหัตถ์ และประทานพระพร” เปรียบเทียบกับมัทธิว 
“พระองค์ทรงปกพระหัตถ์ให้เด็กเหล่านั้น แล้วจึงเสด็จ
ไปจากที่นั่น” (มธ 19:15) พระเยซูเจ้าของมาระโกนั้น
แสดงออกซึง่ความเป็นมนุษย์มากกว่าทีมั่ทธวิเขยีน ส่วน
ลูกาไม่ได้กล่าวถึงการสัมผัสอวยพรด้วย (ดู ลก 18:17)

“เราบอกความจริงกับท่านว่า ผู้ใดไม่รับพระ
อาณาจักรของพระเจ้าอย่างเด็กเล็กๆ เขาจะไม่เข้าสู่พระ
อาณาจักรน้ันเลย” ตอกย�า้ความจริงดงักล่าวทีว่่า จ�าเป็น 
(อาแมน) ที่ศิษย์ของพระเยซูเจ้าต้องรับพระอาณาจักร
ของพระเจ้าด้วยสภาพจิตใจที่เป็นแบบ Ptochos
การไตร่ตรอง

การแต่งงานมีคุณค่าและศักด์ิศรีแน่นอน ในฐานะ 
ประชากรของพระเจ้าเราประกาศคุณค่าเช่นน้ีเด่นชัด
เพียงใด? 

การถอืระเบยีบ กฎเกณฑ์ของเราเป็นเช่นใด หรือ
เราเป็นฟาริสีตามแบบโมเสส?

พระเยซูเจ้าทรงให้เวลากับเด็ก แต่บรรดาศิษย์
กลับเป็นอุปสรรคขัดขวาง 

เราให้เวลากบัผู้เลก็น้อยเพยีงใด? บางทผู้ีเลก็น้อย 
น้ีอาจไม่ได้หมายถึงเด็กเล็กๆ แต่ทุกคนที่อยู่รอบข้าง
เรา หลายคนเป็นผู้เล็กน้อยกว่าเรา บางทีอาจเป็น
คนในครอบครัวของเรา คนในหมู่บ้าน ในเขตวัด ใน
สงัฆมณฑล ฯลฯ ทีเ่ป็นผู้เลก็น้อยทีพ่ระเยซเูจ้าหมายถงึ 
หรือเราเป็นอุปสรรคต่อผู้เล็กน้อย?

เรากล้าที่จะแสดงความรักแบบพระองค์กับ 
เด็กเล็กๆ หรือไม่? 
เด็กๆ มีความปรารถนาเข้าใกล้เราเพียงใด? 

เรามีจิตใจเหมือนเด็ก หรือมีใจยากจนเหมือน 
Ptochos เพียงใดต่อองค์พระเจ้า หมายความว่า 
พระองค์ส�าคัญต่อเราจริงๆ ไหม ขาดพระองค์เราอยู่ได้
ไหม หรือว่าพระองค์เป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งในท่ามกลาง
ตัวเลือกทั้งหลาย หรือบางครั้งอาจเป็นตัวเลือกที่ส�าคัญ
น้อยกว่าอีกหลายตัวเลือกที่เรามี?

คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร
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สังฆมณฑลราชบุรี

ลมหายใจนี้ มีเพื่อกันและกัน

สกู๊ป
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

“ความทรงจ� าที่ งดงาม มักต ่อ เติม 
ลมหายใจที่แหว่งวิ่นในวันที่ร้ายแรง” ผมจับค�า 
ที่ล ่องลอยมาในอากาศหลังจากที่อ ่านแผ่น
กระดาษร่างต้นฉบับของสกู๊ปชุดสังฆมณฑล
ราชบุรี เมื่อความรู้สึกในวันเก่าย้อนมา การ
เดินทางดูเหมือนไม่ไกล แต่ลมหายใจทีส่ดูกลิน่ 
ความฝันที่หล่นหายของคนกลุ ่มหน่ึง กับ 
ลมหายใจแห่งความหวังของคนอีกกลุ่มหน่ึง
ซึ่งมาช่วยต่อเติมเร่ืองราวของมิตรภาพและ
มหัศจรรย์ที่เกิดไม่ใช่เร่ืองแปลกวิเศษจนยาก
จะหาบทพิสูจน์ทางธรรมชาติ แต่เป็นเร่ือง
มหัศจรรย์ที่คนได้มอบให้แก่กัน

ระหว่างพระสังฆราชกับผู้ร่วมงานทุกคน 
และการตระหนักถงึความสวยงามของท่ามกลาง
ความหลากหลาย อุปสังฆราชกับความชัดเจน
และแม่นย�าในหน้าที่เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยความรู้ 
ที่ท�าให้สร้างสังฆมณฑลได้แข็งแกร่ง โดยน�า
หลักบริหารมาก�ากับและความเชื่อมาเป็นฐาน
ส�าคัญ คณะนักบวชที่อุทิศตนทั้งงานสังคม  
ผู้ป่วย เด็กก�าพร้า คนชรา บรรดาฆราวาสที ่
เป็นแรงก�าลังส�าคัญและน�้าเสียงที่ผมจับได้ 
ในทุกกิจกรรมและเส้นทางที่ก้าวเดิน “พวกเขา
นับถือกันและกัน”

อย่ารอช้า สูดหายใจเข้าลึก ๆ เพราะ
บรรทัดต่อจากนี้ เราจะพบกับเรื่องราวของชีวิต
ที่มีเพื่อกันและกันอย่างแท้จริง 

ฟังเสียงผู้อภิบาล ขวบปีผ่าน 
ยิ่งเพิ่มความชัดเจน  
ยิ่งเห็นความงดงาม
พระสังฆราชยอห์น บอสโก 
ปัญญา กฤษเจริญ
ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี

พระคุณเจ้าปกครองสังฆมณฑลราชบุรี  

มากี่ปีแล้วครับ?

8-9 ปี แล้วครับ พ่อได้รับการประกาศแต่งตัง้ 
ให้เป็นพระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี 
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2005 ที่วัดน้อย
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ของอาคารราชนีิแห่งอคัรสาวก ศนูย์สงัฆมณฑล
ราชบุรี  ในโอกาสปิดการเข้าเงียบประจ�าปีของ
คณะสงฆ์ โดยมีพระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย 
สมานจิต เป็นผู้ประกาศสารแต่งตั้งจากสมเด็จ
พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 และบวชเป็น
พระสังฆราช วันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2005 
โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 

ตัง้แต่วันแรก จนถงึวนัน้ี ความรูส้กึเป็นอย่างไร 

บ้างครับ?

รู้สึกว่าสบายใจขึ้น ได้รู้งานรู้การมากขึ้น 

บรรยากาศโดยรวมของสังฆมณฑลเป็น

อย่างไรบ้างครับ?

รู ้สึกพอใจ เพราะว ่ าประชากรของ
สังฆมณฑลราชบุรี ไม่ว่าพระสงฆ์ นักบวช และ
ฆราวาส ในความเห็นของพ่อเอง พ่อก็รู้สึกว่า
พวกเขาเป็นผู้ที่มีคุณภาพ

ส�าหรับสังฆมณฑลราชบุรี พระคุณเจ้ามี

ทิศทาง หรือมีความคาดหวัง เกี่ยวกับปี

ศักดิ์สิทธิ์อย่างไรครับ?

ความคาดหวงัในปีศกัดิส์ทิธิน้ี์ พ่ออยากให้
ประชากรของสงัฆมณฑลราชบรีุน้ัน ใส่ใจในเร่ือง
ของความศักด์ิสิทธิ์ ตามฐานะของแต่ละคนๆ  
พ่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในปีศักดิ์สิทธิ์นี้ บรรดา
พระสงฆ์ก็ดี นักบวชก็ดี และฆราวาสก็ดี อันดับ 
แรกคอืพยายามพจิารณาตวัเองว่าเราจะท�าอย่างไร 
ให้ตัวเราน้ันได้เป็นศิษย์ของพระเยซูคริสตเจ้า
อย่างแท้จริง โดยอาศัยพระวาจา โดยอาศัย 
ศลีศักด์ิสทิธิ ์และการทีเ่ราเป็นหน่ึงเดียวกนั เพือ่
ท�างานร่วมกัน เป็นชุมชนศิษย์ของพระคริสต์

ในแง่ของการบริหาร ในส่วนของกิจกรรม

ต่างๆ พระคุณเจ้าได้วางหลักการอย่างไร

ครับ?

ผมรู้สึกโชคดีที่ว่าในสังฆมณฑลราชบุรี 
ผมก็พยายามที่จะมอบหมายการปฏิบัติ การ
บริหารงานในสังฆมณฑลราชบุรีนี้ ให้อยู่ภายใต้ 
การน�าของคุณพ่อไพยง มนิราช อุปสังฆราช 
ให้คุณพ่อได้ท�าการบริหาร ตามนโยบาย ตาม
ทศิทางทีส่งัฆมณฑลได้ก�าหนดไว้ ส่วนตวัผมเอง 
น้ัน กจ็ะอยูเ่ป็นก�าลงัใจ ตดิตาม สนับสนุน และ
ยังมีเวลาก็จะได้คิด อ่าน และเอาใจใส่ในเรื่อง
ของบุคลากรในสังฆมณฑล 

ตลอดระยะเวลา 9 ปีมานี้ ดูเหมือนงานหรือ

ภาระต่างๆ ลงตัวขึ้น แต่แน่นอนว่ายังเป็น

ภาระที่หนักอยู่ ตรงนี้พระคุณเจ้ามีเคล็ดลับ

อย่างไร ในการใช้ชีวิตครับ?

เราจะต้องมองประชากรของเราในความ
แตกต่างว่าเป็นความสวยงามอย่างหน่ึง ที่เรา
มีความแตกต่าง เรายอมรับความแตกต่างของ
บุคลากรของเรา เพราะแต่ละคนมีความงดงาม
มากกว่ามีความบกพร่อง อาจจะมีความไม่ดี
ไม่งามบ้าง แต่ถ้าเราสามารถให้บุคลากรของ
สังฆมณฑลราชบุรีน้ัน ได้มีโอกาสใช้ความรู้ 
ความสามารถของเขาให้มากยิ่งๆ ขึ้น พ่อก็คิด
ว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าสังฆมณฑลเป็นของเขา 
แล้วสิ่งที่เขาตกลง หรือสิ่งที่เขามีส่วนร่วม เขา
จะมีความรับผิดชอบมากกว่า ทีเ่ราซึง่เป็นผู้ใหญ่ 
จะไปสั่งให้เขาท�าอย่างโน้นอย่างนี้ 

จากประสบการณ์ 9 ปี เป็นพระสังฆราช
ก็มองและเห็นว่า พระสงฆ์ของเราก็ดี นักบวช
ของเราก็ดี หรือประชากรในสังฆมณฑลของ
เราก็ดี มีหลายคนที่มีความสามารถมากทีเดียว  
แต่ยังไม่มีโอกาส ฉะน้ัน ผมจึงมองว่า ความ 
แตกต่างน้ี ไม่ได้เป็นอปุสรรค แต่ความแตกต่างน้ี 
จะเป็นโอกาสให้สังฆมณฑลราชบุรีน้ันสามารถ
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น 
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คติพจน์ที่พระคุณเจ้าใช้ในวันบวชเป็นพระ

สังฆราชนี้ พระคุณเจ้าน�ามาใช้ในชีวิตจริง

อย่างไรบ้างครับ?

พ่อเลือก “Ut unum sint - เพื่อความ
เป็นหน่ึงเดียวกัน” ความจริงแล้วในวัดประจ�า
ศูนย์สังฆมณฑลน้ี มีถ้อยค�าน้ีจารึกไว้ก่อนพ่อ
จะรับเลือกเป็นพระสังฆราช

พ่อก็มีความสุขโดยธรรมชาติ เพราะว่า
พ่อมาจากครอบครัวใหญ่ มีพี่น้องถึง 10 คน 
และครอบครัวของพ่อมีความพเิศษอย่างหน่ึงคือ 
คณุพ่อคุณแม่สอนให้เราเป็นหน่ึงเดียวกัน สอนให้ 
เรารักกัน เราสวดภาวนาเพื่อความรัก เพื่อความ
เป็นหน่ึงเดียวกันในครอบครัวทุกวันๆ เพราะ
ฉะน้ัน พ่อมีความรู้สกึว่าอยูท่ีไ่หนกข็อให้อยูด้่วย
ความรัก และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ถึงแม้ว่า
เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองที่ยาก แต่พ่อคิดว่ายังไงๆ เสีย 
เรากต้็องท�า เพราะเป็นพระประสงค์ของพระองค์ 

และพ่อคิดว่า ทุกองค์กรถ้าหากเราเป็น
หน่ึงเดียวกนั ชมุชนเป็นหน่ึงเดยีวกนั คณะสงฆ์ 
เป็นหน่ึงเดียวกัน มองกันในแง่ดี สิ่งที่ดีงาม
ย่อมจะเกดิขึน้ ก�าลงัใจกเ็กดิขึน้ แต่ว่าการกระท�า 
ดังกล่าวนั้นต้องเสียสละ ต้องอดทน มันไม่ได้
มาง่ายๆ แต่เราก็ต้องพยายาม เพราะเราไว้ใจ
ในพระองค์

ขอให้พระคุณเจ้าฝากข้อคดิแก่ผูอ่้านอดุมศานต์ 

โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับ?

ในปีศักดิ์สิทธิ์นี้ พ่อมีความคิดอันดับแรก 
พ่อไม่มองว่าจะต้องท�ากิจกรรมอะไรมากมาย 
แต่พ่อคิดว่าอยากให้สมาชิกของพระศาสนจักร
แต่ละท่านมองที่ตัวเองเสียก่อน เราเป็นคนเร่ิม
ท�าเสียก่อน อย่าไปคิดว่าต้องให้พระสงฆ์ท�า ให้
นักบวชท�า หรือฆราวาสคนโน้นคนน้ีท�า แต่ตวัเรา

จะต้องริเร่ิมท�าเสยีก่อน โดยท�าตวัเราให้เป็นศิษย์ 
ที่แท้จริงของพระเยซูเจ้า ที่มีจิตตารมณ์ของ 
พระวรสาร โดยเฉพาะจิตตารมณ์ของการรับใช้ 
รับใช้ไม่ใช่เฉพาะคนที่เรารัก รับใช้ต้องขยาย 
ออกไปนอกวงครอบครัวของเรา นอกวงแม้กระทัง่ 
ของพระศาสนจักรของเรา ที่จะไปช่วยคนยาก
คนจน เพื่อเห็นแก่องค์พระเยซูคริสตเจ้า 

นั่งข้างขวา เพื่อเก็บก�ากับ 
และติดตาม ร่วมงานกับ 
สังฆราชาแห่งราชบุรี 
คุณพ่อไพยง มนิราช อุปสังฆราช

แผนอภิบาลของสังฆมณฑลราชบุรี เป็น

อย่างไรบ้างครับ?

เร่ืองของแผนอภบิาลน้ัน เราล้อกบัทางสภา 
พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ทางสภา 
พระสังฆราชฯ จะออกแผนอภิบาลมา แล้วทาง
สังฆมณฑลก็จะรับมาและออกเป็นแผนอภิบาล 
เราท�าแบบน้ีมาตลอด 5 ปี โดยน�าเป้าหมาย
ของแผนอภิบาล มาใส่เป็นมาตรฐาน หรือสิ่งที่
เราต้องท�าโดยยดึวสิยัทศัน์ พนัธกจิ จะเป็นเร่ือง
เดียวกัน แต่เราจะมาใส่โครงการ งาน กิจกรรม 
ที่สอดคล้องกับสภาพของสังฆมณฑล 
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แล้วแบ่งผู้รับผิดชอบ มีงบประมาณ ทกุๆ ปี  
จะมีการประเมินตามสภาพความส�าเร็จที่เรา
ก�าหนดไว้ ว่าแต่ละเป้าหมาย เราประเมินตามปี  
และมองว่าอะไรทีเ่ป็นปัญหาอปุสรรค ตอนน้ีทีเ่รา 
ก�าลงัท�าคือแผนอภบิาลคริสตศกัราช 2016-2020  
อีก 5 ปี โดยนับจากสิ่งที่เราท�ามาแล้วน�าไป 
ปรับปรุง และไปบวกกับมติของสมัชชาระดับ 
ประเทศที่ออกมา ซึ่งอันน้ันก็จะเป็นแผนงาน 
อภิบาลและประกาศข่าวดีของเราต่อไป

การได้มาซึ่งแผนนี้ เราได้มาอย่างไรครับ?

เราท�าสมชัชาเมือ่ปี 2010 เราท�าสมชัชาเพือ่
ความต้องการของสตับรุุษทัง้ชาย-หญงิ ฆราวาส 
เยาวชน ทั้งสังฆมณฑลประมาณ 13,000 คน  
ว่าเขาต้องการอะไร แต่ละด้านๆ แล้วเราหยิบมา 
เม่ือเราส�ารวจข้อมลูพืน้ฐานแล้ว เรากเ็ชญิ 200 คน  
เป็นตัวแทนของทั้งหมด ดูด้วยกันว่าเราจะท�า
อะไรก่อนหลัง เรามาจัดล�าดับความส�าคัญ แล้ว
ก็ด�าเนินการ โดยมีผู้อ�านวยการฝ่ายแต่ละฝ่าย  
ซึง่รับผิดชอบแต่ละจุดหมายของเขา ตวัอย่างเช่น  
ในแผนงานฝ่ายอภิบาลคริสตชน จะมีเป้าหมาย
ที่ 1 เป้าหมายที่ 2 ตามทิศทางงานอภิบาล หรือ
ฝ่ายธรรมทตูกรั็บเป้าหมายทีเ่ท่าไรไป อย่างม ี10 
เป้าหมายก็มาจากทิศทางงานอภิบาลที่สภาพระ
สังฆราชฯ ก�าหนดมา 

ถ้าพูดถึงจุดเน้นของสังฆมณฑลราชบุรี คือ

อะไรครับ?

จุดเน้น จะมีอยู่ 2 จุด จุดแรกก็คือ พระ
สงัฆราชของสงัฆมณฑล เช่น เขตแพร่ธรรมพเิศษ
ที่สวนผึ้ง อันนี้ถือเป็นจุดเน้นพิเศษ และส�าหรับ
จุดเน้นปกติ เราก็จะพยายามที่จะล้อกับทาง 
สภาพระสงัฆราชฯ แต่ให้ปรับ โครงการ งาน หรือ 

กิจกรรม ให้เป็นไปตามสภาพของสังคม แล้ว
มีเจ้าภาพรับผิดชอบที่จะด�าเนินโครงการ เรา
พยายามที่จะไม่รวมกลุ่มกลาง แต่ว่าจะมีการ
ประชุมทุกๆ 3 เดือน หลังจากนั้นแต่ละฝ่ายก็
จะไปดูแล เช่น ใครรับผิดชอบฝ่ายอภิบาล ก็ไป
ติดตามโครงการของวัดซึ่งมี 2 เป้าหมาย และ
วธิกีารบริหารของสงัฆมณฑลเป็นไปตามน้ันกใ็ช้
เล่มนี้อีกเล่มหนึ่ง เพื่อขับเคลื่อน ซึ่งต้องใช้คู่มือ
แนวทางอย่างนี้ เช่น สภาอภิบาลเสียชีวิต โดยที่
ไม่ได้แก้บาป รับศีลมหาสนิท จะท�าอย่างไร ใน
เร่ืองของงานอภิบาลชุมชนศิษย์พระคริสต์จะท�า
อย่างไร เรากต็กลงกนัในข้อที ่18 วรรค 1 วรรค 
2 คือ อาจจะไม่มีมิสซาหน้าศพ อาจจะให้มีผู้ท�า
มสิซาคนเดยีว เพือ่การอภบิาลตามเป้าหมาย ซึง่
เราก็ยังมีเล่มนี้อีกเล่มหนึ่ง ส่วนอีกเล่มผมเขียน
ขึ้นเพื่อใช้ในงานอภิบาลทุกระดับ เพราะฉะน้ัน
พระสงฆ์จะมีประมาณ 3-4 เล่ม เช่น ข้อก�าหนด
สังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2010 แผน
ปฏบิตังิานอภบิาลและประกาศข่าวด ีสงัฆมณฑล
ราชบุรี คริสตศักราช 2011-2015

สิ่งที่คริสตชนไทย หรือคริสตชนสังฆมณฑล

ราชบุรี ยังขาดอยู่ หรือควรที่จะเสริมเข้ามา

อย่างมากๆ คุณพ่อคิดว่า คืออะไร?

การมีส่วนร่วมของคริสตชน ต้องให้เขา
เกิดความตระหนักว่า เขามีสิทธิหน้าที่ในเร่ือง
ของการเป็นสงฆ์ เป็นประกาศก และเป็นกษตัริย์ 

จากมิสซังบางนกแขวก สู่สังฆ-

มณฑลราชบุรี ที่นี่อาสนวิหาร 

แม่พระบังเกิด บางนกแขวก

คุณพ่อไพยง มนิราช อุปสังฆราช

 อุดมศานต์  กันยายน 2015  19 



อาสนวิหารนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับ?

ความเป็นมาน้ัน ต้องบอกว่าเป็นพระพร
พิเศษของคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส 
ที่เข้ามา ตัวอย่างเช่น คุณพ่อมาแรง ท่านได้มา
ซื้อที่ดินไว้ประมาณ 3,000 ไร่ หลังจากนั้นใคร
ที่เป็นคริสตชนจะแบ่งที่ดินให้เพื่อไปปลูกบ้าน 
และเวลาที่ใครปลูกบ้าน ท่านก็จะให้ใบจากที่ท�า
หลงัคา เสาบ้าน ใครจะอยูท่ีวั่ดก็มาเอา และทีม่า
ของตรงน้ีกคื็อ นายฟรังซสิโก ไง้ จากวดัแม่พระ
ลูกประค�า กาลหว่าร์ เป็นคนที่เริ่ม วัดนี้ถือเป็น
วัดหลังที่สาม วัดหลังแรกอยู่ตรงสี่หมื่น จากที่
พระสงฆ์จากกาลหว่าร์มาเยี่ยมแล้วก็กลับ 

นายฟรังซิสโก ไง้ เป็นซินแส หรือเป็นครู
น่ันเอง เขาสอนค�าสอนมาเร่ือยๆ อาสนวิหาร
น้ีเป็นอาสนวิหารที่มีความแตกต่างอยู่ตรงที่ว่า 
ข้างใต้ไม่มีเสาเข็ม แต่เป็นซุงที่เอามาวางต่อๆ 
กัน ส่วนสไตล์เป็นแบบโกธิค เป็นรูปแบบศิลปะ
ฝรั่งเศส คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส 

ส�าหรับสไตล์โกธิคก็คือ กระจกสี และ
ที่อาสนวิหารแห่งน้ีกระจกสีทั้งหมดด้านบน
จะเป็นประวัติของแม่พระ ตามชื่ออาสนวิหาร 
แม่พระบังเกิด 

ธรรมเนียมสมัยก ่อนน้ัน คริสตชน 
ฝ่ายชายเมื่อเข้ามาในอาสนวิหารก็จะคุกเข่าอยู่
ทางซีกซ้าย ฉะน้ันรูปนักบุญต่างๆ ทางด้าน 
ซ้ายมือของอาสนวิหารน้ีจึงเป็นรูปนักบุญชาย 
และส่วนนักบุญหญิงจะอยู่ทางซีกขวานี้ 

และอาสนวิห าร น้ีมี สิ่ งพิ เศษอยู ่ อี ก 
อย่างหน่ึงคือ ไม้กางเขนทีอ่ยูต่รงกลาง ซึง่อาสน-
วิหารแห่งน้ีเป็นอาสนวิหารที่ก ่อก�าเนิดคณะ 
ซิสเตอร์ “ภคินีผู ้ รับใช้ดวงหทัยนิรมลของ 
พระแม่มารีย์” คือเขาจะมาอยู่ตรงนี้ และทุกคน
จะรู้ว่าตรงนี้เป็นจุดของบรรดาซิสเตอร์
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และส่วนที่ส�าคัญอีกส่วนหน่ึงคือ ตรงน้ี
เขาเรียกว่า “บางช้าง” บริเวณทั้งหมดนี้เขาเรียก 
บางช้าง และทีมี่ชือ่เสยีงคือ น�า้ตาล เพราะน�า้ตาล
ที่ดีที่สุดของประเทศไทย คือน�้าตาลที่มาจาก 
บางช้าง ซึ่งตรงน้ีน้ัน บรรดามิสชันนารีได้น�า
มะพร้าวจากภูเก็ต มาให้ปลูก เดิมที่บริเวณน้ี
มีคลอง แล้วก็เป็นคลองที่ใช้เพื่อการปลูกพวก 
หอม กระเทียม และพืชล้มลุก

ต่อมา คณุพ่อไซมอน เป่า ทีส่ร้างวดัหลงัน้ี  
กเ็ลยคิดว่า ท�าอย่างไรด ีเพือ่ให้คริสตชนมอีาชพี
ที่ดี จึงให้ปลูกมะพร้าว ซึ่งแรกๆ ชาวบ้านก ็
ไม่ค่อยชอบ แต่หลังจากนั้น 3 ปี ก็มาขอบใจ
คุณพ่อเป่า 

เม่ือพูดถึงบางช้าง และที่เรียกว่าบางช้าง 
ก็เพราะ ท่านหลวงสิทธิ์ เทพการ เขาก็มาที่น่ี 
เน่ืองจากเขามทีีอ่ยูจ่ากตรงน้ี เขาเอาช้างมากินน�า้ 
ท่ีแม่น�า้แม่กลองน้ี และจากตรงน้ีเอง เม่ือเขาเหน็
ช้างมากินน�้าที่นี่ เขาก็เลยเรียกว่า บางช้าง 

ส่วนที่ส�าคัญคือ บริเวณตรงข้าม (ข้าม
คลองไป) น้ัน เป็นบ้านเณรใหญ่แห่งประเทศไทย
ในอดีตที่ผ่านมา พระสงฆ์สมัยก่อน หรือพระ
คาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ท่านก็เคย
มาอยู่ที่บ้านเณรแห่งน้ี ที่เขาชอบเรียกกันว่า  
บ้านเณรบางช้าง 

ส่วนตรงจุดน้ีคือคลองด�าเนินสะดวก ซึ่ง
ขดุในสมยัรัชกาลที ่4 เป็นการเช่ือมคลอง แม่น�า้
แม่กลอง กับแม่น�้าท่าจีน แล้วทางนี้เมื่อ 270 ปี
ที่แล้ว คือ เส้นทางมิสชันนารีที่เดินทางมาโดย
เรือ มาจากวัดกาลหว่าร์ 

เพราะฉะนั้นนอกจากความส�าคัญของวัด

แล้ว บรเิวณข้างเคยีงยงัมชุีมชน ยงัมีทีม่าทีไ่ป  

มีความเกี่ยวเนื่อง แล้วในอาสนวิหารยังมี

อะไรที่น่าสนใจอีกไหมครับ?

อาสนประจ�าสังฆมณฑล พระสังฆราช
ต้องมาขึ้นบัลลังก์ที่น่ี แล้วก็เปลี่ยนตราของ 
พระสังฆราช ให้ตรงกับแต่ละองค์

อันนี้เป็นเรื่องราวความเป็นมานะครับ

เน่ืองจากเป็นวัดแม่ ก็ขยายไปยังที่ต่างๆ 
ทั้ง 4 จังหวัด ลงภาคใต้ ก็จุดตรงนี้ ซึ่งในอดีต
ก็คือ ศูนย์กลางมิสซังเดิม ที่เราเรียกว่า มิสซัง 
บางนกแขวก ต่อมากเ็ปลีย่นเป็นมิสซงัราชบรีุ แล้ว 
ก็ย้ายไปอยู่ที่อ�าเภอเมือง แล้วก็มีการส่งต่อ
ระหว่างคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส 

พอปี 1963 คณะซาเลเซียนที่เข้ามา แล้ว
ยคุทีส่ามเปน็ยคุของพระสงฆส์ังฆมณฑลราชบุรี 
ฉะนั้นมิสซังเราจึงมี 3 ยุค และในอาสนวิหารนี้ 
จะมีศพของพระสงฆ์ในอดีต 3 ท่าน คือ  
คุณพ่อเป่า คุณพ่อคณะซาเลเซียน และคุณพ่อ
คณะ MEP อีกหนึ่งท่าน

วัดหลังน้ีใช้เวลาสร้าง 6 ปี สิ่งที่แปลก
อย่างหนึ่งก็คือ ข้างนอกไม่ได้เป็นสี แต่เป็นการ
เอาน�้าตาลผสมขี้เถ้าแกลบแล้วก็ต�า เสร็จแล้วก็
ใช้ปนูผสม แล้วฉาบสตีดิลงไปเลย แต่ระยะหลงั
มีการซ่อม และไม่ได้ระวังศิลปะก็เอาสีไปทาทับ 
ประวัติต่างๆ ก็หายไปเลย

วดัน้ีมีส่วนทีส่�าคญัอกี คือ บญุราศ ี2 ท่าน
เคยอยู่ที่นี่ คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบ�ารุง 
เป็นปลัด ส่วนครูสีฟอง เคยเป็นเณรอยู่ฝั่งโน้น 
ที่บ้านเณรตรงนั้น มีประวัติยาวนาน 200 กว่าปี 

ถ้าผู้มาแสวงบุญ เขาควรที่หยุดอยู่ตรงไหน

เป็นพิเศษไหม?

 ปีศักดิ์สิทธิ์ หรือปีที่มีการโปรดพระคุณ
การุณย์ เราจะให้อาสนวิหารน้ีเป็นวัดแสวงบุญ 
การแสวงบุญก็ไม่มีอะไรพิเศษ เราก็มาเข้าวัด 
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และสวดตามพระประสงค์ของพระสันตะปาปา 
แล้วบางคร้ังส�าหรับเดอืนพฤศจิกายน ทกุวนัเสาร์
เราจะมีการระลึกถึงผู้ล่วงลับ และช่วงน้ันเมื่อ
สัตบุรุษมาที่นี่เพื่อแสวงบุญ พวกเขาก็ถือโอกาส
ที่จะไปเยี่ยมสุสานของอาสนวิหารด้วย ซึ่งสุสาน
นี้ก็มีอายุยาวนานถึง 119 ปี 

ส�าหรับตัวอาสนวิหารหลังปัจจุบันน้ี ได้มี
การบันทึกไว้ว่าสร้างเมื่อปี 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 
1986 ซึง่ปีน้ีครบ 119 ปี ด้วย แต่มีกลุม่คริสตชน  
มา 270 ปี

พกัหลงัเมือ่การท่องเท่ียวแถวนีเ้จรญิ กม็คีน

ผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนกันมา แล้วทางอาสน-

วหิารหรอืทางสงัฆมณฑล มกีารรองรบัเรือ่ง

นี้ไหม? 

เรามีเจ้าหน้าที่ประจ�าอยู่ที่น่ี เราพยายาม
เปิดโอกาส แต่เราต้องสกรีนเพราะมีหลายคร้ัง
ที่ติดต่อเข้ามาเพื่อขอถ่ายท�าภาพยนตร์ แต่พอ
เราขอดูสคริปท์ทั้งหมดแล้ว เราเห็นว่ามันผิด 
ศีลธรรม แต่ถ้าเป็นภาพยนตร์ส่งเสริมกระแส-
เรียก หรือมีเนื้อความสร้างสรรค์ เราก็อนุญาต 
และมีคนที่จะแต่งงานมักจะถ่ายภาพที่น่ีเยอะ
มากๆ เราอนุญาตให้ถ่ายได้แค่ภายนอก แต ่
ไม่ให้เข ้าไปถ่ายในอาสนวิหาร มีหลายคน 
ที่เคารพในข้อตกลงอย่างดีมาก เราก็ได้พูดคุย
กับเขา และเขาเข้าใจเรามากขึ้นด้วย 

ส�าหรับเรื่องกลุ่มกิจกรรมอะไรต่าง?

ที่ น่ีเรามีครบสมบูรณ์แบบ เรามีกลุ ่ม 
พระเมตตา เรามีกลุ่มคริสตชน มีกลุ่มพล- 
มารีย์ คูร์ซิลโล วินเซนเดอปอล และจะเป็น 
วัดที่ติดอันดับแรกๆ เน่ืองจากเป็นอาสนวิหาร 
เป็นวัดแม่ด้วย 

เปิดประตูสู่เบธานี ที่พระเยซูเจ้า
มาพักก่อนสิ้นภารกิจบนโลกนี้ 
ซิสเตอร์นงลักษณ์ นันทวานิช
อธิการบ้านเบธานี 

บ้านพักผู้สูงอายุ “บ้านเบธานี” คณะภคินี
ผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบญุคามลิโล หรือซสิเตอร์
คามิลเลียน เป็นหน่ึงในโครงการของมูลนิธ ิ
ซิสเตอร์คามิลเลียนอนุสรณ์ ซึ่งบ้านหลังน้ี 
เองเป็นสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อสืบทอดพันธกิจ
แห่งความรักของพระคริสตเจ้าในงานรับใช้ 
พี่น้องที่เจ็บป่วย ผู้สูงอายุ และทุพพลภาพ  
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โดยให้ความช่วยหลือทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
ในบรรยากาศครอบครัว ไม่มีการแบ่งแยก 
เชื้อชาติและศาสนา มากว่า 28 ปี 

ซิสเตอร์เป็นคนที่ไหนครับ?

ซิสเตอร์เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ 
พนัสนิคม จ.ชลบุรี มาประจ�าที่บ้านเบธานีได้ 
6 เดือนแล้ว ก่อนหน้าน้ีซิสเตอร์ท�างานเป็น
เหรัญญิกและที่ปรึกษาของคณะอยู่ที่กรุงโรม  
2 วาระ รวม 12 ปี 

ซิสเตอร์เคยเป็นอธิการบ้านเบธานีแล้ว  
2 วาระ ๆ 3 ปี ช่วง ค.ศ. 1993-1996 และ 
ค.ศ. 1999-2002 

คร้ังน้ีเป็นการกลับมาใหม่ บ้านเบธานีเป็น

อย่างไรบ้างครับ?

ตอนน้ันมีซิสเตอร์ที่ เป ็นมิสชันนารีอยู ่  
3 คน บ้านแรกของเราอยู่ทางด้านหลังวัด เป็น
บ้านศนูย์กลาง บ้านอบรมเฉยๆ แล้วพวกซสิเตอร์ 
มีความคิดว่า ถ้าจะอบรมให้ดี ควรจะมีบ้าน
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ที่มีกิจการที่ท�างานตามพระพรพิเศษของคณะ
ด้วย ซึง่กอ็ยูใ่นความคดิน้ี แล้วซสิเตอร์โนเอนมี  
ท่านเล่าให้ฟังว่าคืนวันคริสต์มาสตอน 5 ทุ่ม
นั้น คุณอุดม วังตาล ได้มาพูดทีเล่นทีจริงว่า  
“ผมมีทนุอยูก้่อนหน่ึง ซสิเตอร์จะเอาไหม เอาไป 
ท�ากิจการส�าหรับผู้สูงอายุ” ซึ่งจริงๆ ก็ตรงกับ 
สิ่งที่คณะของเราก�าลังคิดอยู่นะ

คุณอุดม วังตาล เป็นสัตบุรุษที่ไหนครับ?

เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง 
จ.ราชบุรี เป็นเจ้าของและผู้ก่อตั้งโรงเรียน 
อุดมวิทยา ในวันคริสต์มาสน้ันพวกซิสเตอร์ 
ไปร่วมมสิซาเทีย่งคืนทีว่ดันักบญุโยเซฟ บ้านโป่ง 
คุณอุดมก็มาเสนออย่างนี้ และซิสเตอร์โนเอนมี  
เป็นคนได้ยิน และได้บอกกับคุณอุดมไปว่า  
“เร่ืองใหญ่อย่างน้ี ควรจะพดูเวลากลางวนัจะดกีว่า  
อย่ามาพูดเวลากลางคืนเลย” แล้วก็เงียบหายไป 
หลายวันเหมือนกัน เสร็จแล้วคุณอุดมก็มาที ่
บ้านศูนย์กลาง มาพูดคุยจริงๆ จังๆ แล้วคณะ
ของเราตกลงรับมา 

เรามาซื้อที่ดินแปลงน้ี เน้ือที่ 11 ไร่ 
ประมาณ 1 ล้านบาท จากเงินที่คุณอุดมให้มา  
ซึ่งเป็นเงินมรดกของคุณย่าช้อย แสงเทียน  
ญาติผู้ใหญ่ของคุณอุดม หลังจากเราซื้อที่ดิน
แล้วก็เร่ิมหาทุนก่อสร้างเพราะเงินหมดไปกับ
การซื้อที่ดิน
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บ้านหลังนี้เป็นบ้านแรกหรือเปล่าครับ?

บ้านกิจการบ้านแรกของคณะ เพราะ 
คณะเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 
ค.ศ. 1974 

บ้านเบธานีเปิดเมื่อไรครับ?

บ้านหลังน้ีเปิดเม่ือ ค.ศ. 1987 อาย ุ
ครบ 28 ปีเมื่อเดือนสิงหาคม 

ท�าไมถึงใช้ชื่อว่าบ้านเบธานีครับ?

ค�าว่าบ้านเบธานี มาจากหมู่บ้านเบธานี 
ที่พระเยซูเจ ้า ก่อนที่พระองค์จะไปขึ้นเขา 
กัลวารีโอ พระองค ์ได ้ไปเยี่ยมญาติสนิท 
มิตรสหายที่น่ัน ก่อนที่จะไปรับมหาทรมาน  
คิดว่าที่สุดท้ายก่อนที่ผู้สูงอายุจะจากโลกน้ีไป  
เขาจะได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่น่ี และบรรยากาศใน
บ้านเบธานีน้ีก็เหมือนกับบรรยากาศครอบครัว 
เหมือนมิตรสหายของพระเยซูเจ้า ที่พระเยซูเจ้า
มักจะไปเยี่ยม หรือไปพักผ่อนอยู่ที่น่ัน และ 
เราคิดว่าเป็นชื่อที่เหมาะส�าหรับบ้านพักผ่อน

ตอนนี้เรามีสมาชิกผู้อายุ อยู่เท่าไรครับ?

ปัจจุบันนี้ มี 51 คน ซึ่งจริงๆ เรารับได้ 
50 คน 

มีผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิง?

นานๆ เราถึงจะรับผู้ชาย กเ็ป็นกรณพีเิศษ

มีข้อก�าหนดของการจะรับคนเข้ามาอย่างไร

บ้างครับ?

ต้องมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีหลักฐาน หรือ
มีคนรับรองยืนยันแน่ชัดว่าเขามีความจ�าเป็น
ที่จะต้องมาอยู่บ้านพักคนชรา จริงๆ แล้วเรา
ไม่สนับสนุนให้พาญาติผู้ใหญ่มาไว้ที่บ้านพัก 

คนชรา เราอยากให้อยูใ่นครอบครัว แต่กมี็หลาย
กรณีที่เขาไม่สามารถอยู่ในครอบครัวได้ หรือ
ไม่มีครอบครัว อย่างเช่น ถ้าเป็นคาทอลิก ก็จะ
มีคุณพ่อเจ้าวัดรับรองมา มีจดหมาย มีเอกสาร
รับรอง เขียนมาว่า รู้จักครอบครัวน้ีดี เขามี
สภาพบ้านหรือมีครอบครัวเป็นอย่างน้ี หรือมี 
ผู้สูงอายุในบ้านแล้ว 3 คน แล้วคนน้ีจะเป็น
ภาระส�าหรับเขามากเกินไป อะไรท�านองนี้ แล้ว 
คุณพ่อเจ้าวัดก็จะท�าเอกสารเขียนส่งมาให้เรา  
แต่ไม่เป็นคาทอลิกก็ได้ และไม่จ�าเป็นว่าต้อง 
เป็นคนในสังฆมณฑลราชบุรี 

ส่วนใหญ่มาจากไหน หรืออย่างไร?

มาจากทัว่ๆ ไป ตอนน้ีเรามมีาจากบ้านโป่ง
ประมาณ 7 คน หรือจากแถบๆ นี้ หรือจาก
อ�าเภอสองพี่น ้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จาก
กรุงเทพฯ กม็หีลายคน ซึง่เรารับไม่จ�าเป็นว่าต้อง
เป็นคาทอลิก และตอนน้ีเรามีคร่ึงต่อคร่ึงแล้ว  
ทีบ้่านเรามทีัง้พทุธ คาทอลกิ และครสิเตยีนด้วย 
แต่ตอนนี้เหลือคริสเตียนคนเดียว เพราะอีกคน
ขอรับศีลล้างบาปแล้ว  

จริงๆ แล้วซิสเตอร์อยากให้ผู้สูงอายุได้อยู่

ในความดแูลของครอบครวัมากกว่า ส�าหรบั

ประเด็นนี้อยากให้ซิสเตอร์ช่วยให้ความ

กระจ่างหน่อยครับ?

ผู้สงูอาย ุเขาก็อยากจะอยูใ่นครอบครัวกบั
ลูกหลาน ที่เคยชิน คุ้นเคยมา แต่ถ้าเอามาอยู่
ที่บ้านเบธานี ต้องเป็นคนที่มีความจ�าเป็นจริงๆ

กิจวัตรประจ�าวันมีอะไรบ้างครับ? 

ไม่มีอะไรมาก ตื่นนอนขึ้นมา ก็อาบน�้า 
ทานข้าว ดูโทรทัศน์ร่วมกัน
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คุณยายจะตื่นตามอัธยาศัย บางคนที ่
ช่วยเหลือตัวเองได้จะตื่นตั้งแต่ตี 4 แต่ปกติ
ส�าหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือ 06.00 น. 
จะมีเจ้าหน้าที่ของเราไปช่วยอาบน�้าให้ และรับ
ประทานอาหารเช้าเวลา 07.00 น. หลังอาหาร
เช้ากจ็ะไปรวมกนัทีศ่าลาอเนกประสงค์ น่ังดูข่าว 
อ่านหนังสือพิมพ์ พอดูข่าวอ่านหนังสือพิมพ์ได้
สกัพกัหน่ึง คนทีเ่ป็นคาทอลกิจะสวดสายประค�า
กัน ก็มีหลายคนที่ไม่ใช่คาทอลิก ซึ่งบางทีเขา
ก็มาร่วมด้วย ก็เป็นเวลาช่วงประมาณ 08.30-
09.00 น. แล้วก็จะทานอาหารว่าง ท�างานอดิเรก 
ออกก�าลังกาย เรามีพี่เลี้ยงคอยแนะน�า มีเพลง
ประกอบดนตรี 

แล้วงานอภิบาลหลักๆ ล่ะครับ?

เราดูแลร ่างกาย เพราะว ่ามนุษย์เรา 
ไม่สบายกาย ใจเรามองไม่เห็นด้วย เราก็ต้อง
ดูแลให้สุขกายสบายใจ เราพยายามที่จะดูแล
รักษาความสะอาดต่างๆ อาบน�้า สระผม ตัด
เลบ็ ทีน่ี่เรามีทัง้ทีเ่ป็นคาทอลกิและไม่ใช่คาทอลกิ  
แต่เราก็บอกให้เขา และเราก็ให้เขาเปิดรับ 
ความจริง ในเร่ืองของร่างกาย การเจ็บป่วย หรือ
การเสื่อมถอยของร่างกาย 

เรามทีศันคตใินการอภบิาลผูส้งูอายอุย่างไร

ครับ หลายครั้งก็มีค�าถามว่า ให้เขาอยู่ที่

บ้านไม่ดีกว่าหรือ หรือทางคณะมีหลักการ

อภิบาลอย่างไร? หรือมีมุมมองเกี่ยวกับ 

ผู้สูงอายุอย่างไรครับ?

เราคิดว ่า อันดับแรกน้ัน เขาต้องมี 
ความจ�าเป ็นจริงๆ อันน้ีเ ง่ือนไขคือต้องม ี
ความเป็นจ�าเป็นจริงๆ ถงึจะมาอยูท่ีน่ี่ได้ เราไม่ได้
สนับสนุนให้เอาญาตผู้ิใหญ่มาไว้ทีบ้่านเบธานี ทกุ
ครั้งที่มีใครโทรศัพท์มาติดต่อเรา เราก็จะถามว่า  

คุณมคีวามจ�าเป็นอะไร มีหลักฐานยืนยันชัดเจน
หรือไม่ มีเอกสารรับรองไหม 

ส่วนใหญ่มสีาเหตหุรอืมคีวามจ�าเป็นอย่างไร

ครับ?

ส่วนมากก็คือ พวกที่ไม่ได้แต่งงาน แล้ว
พวกหลานๆ เขาก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ ปู ่ย่า  
ตายาย ที่จะต้องดูแลอยู่แล้ว หรือมีคุณลุง  
คุณป้าที่จะต้องดูแล แล้วตรงน้ีเขาก็รู ้สึกว่า
เป็นภาระเพิ่มมากขึ้น อีกส่วนหน่ึงก็คือ ชีวิต
ในปัจจุบันต้องออกไปท�างานข้างนอกกัน หรือ 
แม้กระทั่งเป็นบิดามารดา ก็ไม่มีใครอยู่ดูแล 
หรืออย่างพวกที่สุขภาพร่างกายยังดีแต่ความจ�า
ไม่ดแีล้ว หลงแล้ว หรอืเป็นอลัไซเมอร์ เดนิหลง
หรือหนีออกจากบ้านไป 

คนชราทีจ่ะมาอยูท่ีน่ี ่ต้องมคีวามจ�าเป็นจริงๆ 

และบ้านแห่งน้ีก็จะช่วยตัดสินใจให้ว่าจ�าเป็น

จริงๆ หรือจ�าเป็นมากน้อยแค่ไหน?

เขาก็จะเสนอเหตุผลว่า ท�าไมถึงอยากจะ
พามาอยู่กับเราที่บ้านเบธานี ซึ่งเราก็จะมีคณะ
กรรมการพิจารณาอีกทีหนึ่ง 

คณะกรรมการมาจากไหนครับซิสเตอร์?

มาจากมูลนิธิฯ ของคามิลเลียน 

ในยุคปัจจุบันของสังคมไทยน้ี ดูเหมือนว่า

เป็นยุคทีมี่ผูสู้งอายเุพ่ิมมากข้ึน จากตรงจดุน้ี  

เรามีวธิรีองรับ หรอืมีวธิคีดิอย่างไรเกีย่วกบั

ประเด็นนี้ครับ?

ผู้สงูอายเุมือ่มีมากขึน้เร่ือยๆ เราจะรองรับ
อย่างไร คือจริงๆ แล้วถ้ามองในแง่ของบ้าน 
เบธานี เราไม่คิดว่าเราต้องโอบอุ ้มผู้สูงอายุ
ทั้งหมด แต่เรามีความคิดว่า ผู้สูงอายุควรจะได้
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รับการดูแลอย่างดีในบั้นปลายชีวิต และบ้านนี้ที่
เราสร้างขึ้น ก็เพื่ออย่างน้อยที่สุดให้เป็นตัวอย่าง
อันหนึ่งว่า การดูแลผู้สูงอายุอย่างดี ควรจะเป็น
อย่างไร หรือเป็นหลกัแหล่งพกัพงิทีเ่ขาจะใช้ชวิีต
อยู่รวมกัน 

มีประสบการณ์ อะไรบ้างไหมที่ท�าให้เราเห็น

ว่า สิ่งที่เราท�าไปนั้น หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ  

ความเช่ือ ความศรทัธา ของเราของตวัซสิเตอร์ 

เอง หรือของคณะ?

ในแง่ของความเชื่อของเรา เราที่เป็น 
ซิสเตอร์และพระพรพิเศษของเราก็คือ การดูแล
ผู้ที่เจ็บป่วย ผู้ที่ทุกข์ทรมาน ซึ่งเป็นงานของเรา
อยู่แล้ว และเราก็เห็นว่าเป็นงานที่เราลงไปท�าได้
เต็มตัวเลย เพราะเป็นงานรับใช้ เรามีกิจการใน
ประเทศไทย เรามีงานหลายประเภท แต่เท่าที่
เห็น อย่างเช่น ถ้าไปท�างานโรงพยาบาล เราก็จะ
อยู่กับคนป่วย คืออันนี้เป็นพยาบาล แต่ถ้าเป็น
งานกิจการที่เราบริหาร หรืออย่างโรงพยาบาล
ที่เราเห็น ขอยกตัวอย่างเช่น โรงพยาบาล 
ซานคามิลโลน้ัน งานของเขาที่ท�าก็จะหนักอยู่ที่ 
การบริหาร ไม่ได้เข้าไปใกล้ผู้ป่วย เพราะว่า พอ
เป็นไปในรูปของโรงพยาบาลขึ้นมาแล้ว เขาก็
จะเข้าสู่ระบบ มีเร่ืองของการบริหารอะไรต่างๆ 
แต่อย่างของเราคือ เราลงไปอยู่ใกล้ชิดคนป่วย 
และที่นี่ เราก็รู้สึกว่า เราได้รับใช้เต็มที่ ตลอด 
24 ชั่วโมง เป็นงานที่ถึงตัว และเป็นงานที ่
ตรงกับพระพรพิเศษของเรา

แล้วถ้าเวลาที่ผู้สูงอายุเขาสิ้นใจ ซิสเตอร์จะ

ท�าอย่างไร หรอืมวีธิกีารปฏบิตัอิย่างไรครบั?

เวลาที่เขาสิ้นใจ สมมุติว่า อย่างเวลาที่เรา
เห็นเขาก�าลังจะแย่ ก�าลังจะสิ้นใจ เราก็จะรีบ
แจ้งญาติเพื่อให้เขามาดูใจ หรือคุณควรจะมา
อยู่ใกล้ๆ ควรจะมาให้ก�าลังใจ ถ้าสามารถมาได้

ซสิเตอร์เหน็ความเจบ็ไข้ได้ป่วย การสญูเสยี 

ตรงน้ีเราสอนเขาหรือเราแนะน�าเขาอย่างไร

เมื่อจะเผชิญชีวิตในบั้นปลาย?

อยู่ที่น่ี เราก็พยายามเตรียมเขาอยู่แล้ว 
การที่ เราอายุมากข้ึนน้ัน มันก็ถึงเวลาแล้ว  
ก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่ง หรือเหมือนผลไม้ที่ก�าลัง
สุกงอม การที่เขามาอยู่ที่น่ีก็เป็นเคร่ืองหมาย 
อันหน่ึง เป็นพระพรอันหน่ึงที่ท�าให้เรารู ้ตัว 
เป็นการเตรียมตัวเพื่อที่จะไปพบพระ ส�าหรับ 
คนที่เป็นพุทธ เราอาจจะพูดหรือบอกกับเขา 
อย่างน้ีไม่ได้ แต่เราก็แนะเขาเร่ืองไม้ใกล้ฝั่ง  
เขาก็จะเข้าใจ แล้วพออยู่ๆ ไป ทั้งพุทธ และ
คริสต์ เขาก็เข้าใจกัน ตอนแรกๆ เราก็กลัว
เหมือนกัน แต่สุดท้าย เขาก็มาสวดภาวนากับ 
เราด้วย และส�าหรับการดูแลผู้ที่ก�าลังใกล้
จะสิ้นใจ ถ้าเราเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะส่ง 
โรงพยาบาล เราจะคุยกับญาติพี่น้องของเขา 
ถ้ามี แต่ถ้าไม่มีญาติพี่น้องเราก็จะตัดสินใจให้
เลย เราก็อยากให้เขาสิ้นใจอย่างดี โดยมีเรา
ดูแลเขาอยู่ใกล้ๆ 

จากประสบการณ์ส ่วนตัวเราก็ เคยมี  
อย่างบางคนเขาก็บอกเลยว่า “ซิสเตอร์อยู่ใกล้ๆ 
หนูนะ” “ซิสเตอร์อย่าไปไหนนะ” เราก็อยู่กับ
เขาจนเขาสิ้นใจ คือคนน้ันเขาก็รู ้ตัวเขาเองดี  
เราพยายามที่จะเตรียมตัวเขา สวดภาวนาอยู่
ใกล้ๆ เขา หรืออย่างบางคนที่ใกล้จะสิ้นใจ  
พวกคุณยายจะมาน่ังล้อมวงกันอยู ่หน้าห้อง  
สวดภาวนาให้เขา เพื่อให้เขาได้ยิน และเราก็จะ
อยู่พูดใกล้ๆ หูของเขา ช่วยเตรียมจิตใจให้เขา 

แต่ว่าจุดแรกเลย เราก็จะติดต่อไปที่ญาติ 

หรือคนท่ีส่งตัวเขาเข้ามาก่อนเลย ใช่ไหม

ครับ?
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ใช่ค่ะ เราจะพยายามรีบติดต่อญาติก่อน 
อย่างเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี้ มีคุณยายคนหนึ่ง
อาการทรุดหนัก เขาล้ม แล้วเราก็ติดต่อไปถึง
ลูกสาวเขา บอกเขาว่า คุณแม่ดูเหมือนอาการ
ทรุดลงนะ มีไข้สูง ตัวเริ่มบวม ให้มาดูหน่อย 
และเขาก็รีบมาทันที ซึ่งเขาก็มาดู 2 วัน วันแรก 
ก็มาอยู่นานเลย แล้วอาการก็ค่อยๆ ดีขึ้น แล้ว 
ซสิเตอร์กถ็ามเขาว่าจะให้ส่งโรงพยาบาลไหม เขา
กบ็อกว่า ซสิเตอร์อย่าส่งเลย เสร็จแล้วเขากม็าอยู่
ดูแลอีก 1 วัน อาการของแม่เขาก็เริ่มดีขึ้น อันนี้ 
เป็นตัวอย่างที่ เราอยากจะให้มองให้เห็นว่า  
ทางเราได้เรียกให้เขามาอยู่ใกล้ๆ ถ้าเขามาได้

เห็นมีซิสเตอร์ อยู ่หลายคนเหมือนกันนะ

ครับ?

ที่เราท�างานอยู่กับผู้สูงอายุจริงๆ มี 6 คน 

อย่างเวลาที่เราต้องเผชิญกับการสูญเสีย 

มันก็ท�าใจยากนะครับ?

มันก็ท�าใจยาก แต่ถ้ามองดูว่ามันเป็น
ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์เรานี้ บางครั้งเราก็รู้สึก
ดีใจว่า เมื่อเขามาอยู่กับเรา แล้วเขาก็ไปด้วยดี 
ไปในศีลในพรของพระ เพราะว่าส่วนมาก ได้
รับการอวยพรทุกคน แต่ถ้าเป็นคาทอลิกก็จะได้
รับศีลเจิม บางคนได้รับหลายครั้งด้วย 

ที่บ้านเบธานี ติดต่อกับทางวัดไหนครับ?

 คุณพ่อจากคณะกาปชูนิ และคณุพ่อทีว่ดั
นักบุญโยเซฟ บ้านโป่งด้วย ที่เป็นคุณพ่อคณะ
กาปชิูน กเ็พราะจะมีคุณพ่อมาถวายมสิซาให้พวก
เราทุกเช้า แม้กระทั่งวันอาทิตย์ก็มาด้วย เสร็จ
แล้วคุณพ่อก็จะมาอภิบาล มาส่งศีล แต่ในเวลา
เดียวกนั ถ้าเรามีอะไรเรากส็ามารถตดิต่อพดูคยุ
กับทางวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง 

ปกติที่บ้านแห่งนี้ มีการประชาสัมพันธ์ไหม

ครับ? 

เ ร า ไ ม ่ เ ค ยป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ์  ห รื อ
แม้แต่เว็บไซต์ตอนน้ีเราก็ยังไม่มี เร่ืองการ
ประชาสัมพันธ์ให้มาอยู ่ที่ น่ี น้ันแทบไม่มีเลย 
เพราะมีคนมาอยู่แล้ว ขณะน้ีวันหน่ึงๆ มีคน
โทรศัพท์มาติดต่อ จะมาอยู่ พยายามติดต่อมา 
แต่เราไม่มีที่จริงๆ เรามีใบสมัครอยู่แฟ้มหน่ึงก็
ยงัเตม็ ยงัมีผู้สงูอายทุีร่อควิกนัอยู ่มีบางคนโทร
มาบอกว่า เขารอมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว เมื่อไรจะ
ได้สักที เมื่อไรจะว่าง เรามีการเสียชีวิตน้อยมาก 

อยากให้ซิสเตอร์ช่วยฝากถึงผู้อ่านว่า ใน

ฐานะที่สังคมไทยมีการเติบโต ผู้สูงอายุมีอยู่

กับเรามากขึ้นๆ 

ผู้สูงอายุควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ 
และเขาต้องการความเข้าใจเขาด้วย เพราะอย่าง
ผู้สูงอายุที่อยู่ที่น่ีก็หลากหลาย ซึ่งเราก็เห็น มี
ทั้งเรื่องนิสัยที่ดี และก็ไม่ดีด้วย มีทั้งที่หลงและ 
ทั้งไม่รู้ตัวด้วย หรือบางครั้งบางทีเราก็ดูไม่ออก
ว่าเขาหลง แต่เขาก็หลง แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่า 
เขาจะอยู่ในสภาพไหน เขาก็ต้องการการดูแล
เอาใจใส่ เราไปอยู่ใกล้ๆ เขา พูดดีๆ กับเขา 
สักค�า เราก็จะเห็นว่าเขาสงบ 

ตอนแรกๆ ซิสเตอร์มาอยู่ที่นี่ ก็มีคนหนึ่ง
พูดเสียงดังโมโหกับเรา ซิสเตอร์ก็จะโมโหเขา 
แต่พอตอนหลังๆ เราจับจุดเขาได้ เราเร่ิมเห็น
เขาว่า เขาก�าลังจะโมโห เราก็พูดดีๆ กับเขา เรา
ก็จะเห็นว่าทันทีเขาก็จะสงบลง พอเราดีๆ เขาก็
จะลดน�้าเสียงลง แม้ว่าเขาจะยังโมโหอยู่ แต่ก็
ค่อยๆ สงบลง

การที่เราดูแลเอาใจใส่ บางครั้งก็ฟังดูเข้าใจ

ได้ แต่ว่าในสถานการณ์จรงิ เราจะแนะน�า เรา
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จะใส่ใจเขาอย่างไร? 

จริงๆ แล้ว ซิสเตอร์คิดว่า ญาติพี่น้องที่
เคยรู้จักผู้สูงอายุมาแล้ว ซิสเตอร์คิดว่า น่าจะ
เป็นการง่ายกว่า เพราะอย่างซิสเตอร์เวลารับผู้
สูงอายุมาแล้ว ซิสเตอร์ต้องมามองดูว่าเขาเป็น
อย่างไร แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุในครอบครัวน้ัน 
สมาชิกในครอบครัวจะรู้แล้วว่า ผู้สูงอายุคนนั้น
ชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร การดูแลเอาใจใส่
ให้เขามีความสุข เขาชอบอะไร เราก็ควรให้เขา
อย่างนั้น เวลาที่มีผู้สูงอายุ คนใหม่ๆ 2 คนที่
เข้ามาอยู่กับเรา เราต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์หรือ
สองอาทิตย์ส�าหรับดูเขา หรือจับจุดที่จะปรับตัว
เข้าหากัน โดยใช้การสังเกต แล้วสิ่งที่ส�าคัญคือ 
ความอ่อนหวาน

คุณยายวานี เชาวปรีชา
อายุ 79 ปี สมาชิกบ้านเบธานี 13 ปี

ยายตืน่ต ี3 ออกก�าลงักายส่วนตวั พอต ี4  
ก็ทานยา แล้วเตรียมตัวอาบน�้า อาบน�้าเสร็จ 
ต ี5 คร่ึง แล้วกอ็อกมาออกก�าลงักายโดยการจับราว 
เดินไปเดินกลับ 40 เมตร ซิสเตอร์ดูแลดีค่ะ 
อย่างเวลาตื่นเช้าขึ้นมา ซิสเตอร์ก็จะไปเอายายที่
ช่วยตัวเองไม่ได้ ไปอาบน�า้ เราเสร็จแล้วก็มานั่ง
รอ เพื่อจะทานอาหาร และเมื่อทานอาหารเสร็จ
แล้ว กใ็ห้ยายออกมาทีศ่าลารอสวดมนต์ พอสวด

เสร็จแล้วประมาณ 20 นาที ก็ให้ทานอาหารว่าง 
พอเสร็จจากอาหารว่างเราก็จะท�ากิจกรรม แล้ว
ก็มาท�างานฝีมือ เพื่อเอาไว้เป็นที่ระลึกส�าหรับ
แขกที่มาเยี่ยม 

ยายมีความสุขที่มาอยู ่ที่ น่ี ยายมีลูก 
คนเดยีว 1 เดือน เขาถงึจะมาเยีย่มยายคร้ังหน่ึง 
เพราะว่าเขารับราชการ

คนเบื้องหน้าที่ยืนเบื้องหลังงาน
สังคมของสังฆมณฑลราชบุรี 
คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ 
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายสังคม 
สังฆมณฑลราชบุรี

งานสังคมของสังฆมณฑลราชบุรี มีอะไรบ้าง 

ขอให้คุณพ่อช่วยแนะน�า?

ในฝ่ายสังคมของสังฆมณฑลราชบุรีนี้ เรา
ท�างานตามโครงสร้าง ซึ่งพระศาสนจักรโดยสภา 
พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้มอบ
ให้แต่ละสังฆมณฑล และในสังฆมณฑลราชบุรี 
โดยพระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ จะเป็น 
ผู้ก�าหนดตรงน้ีให้กบัพวกเรา ได้ดแูลรับผิดชอบ  
และฝ่ายสังคมของสังฆมณฑลราชบุรีจะมีหลาย
หน่วยงาน เช่น งานพฒันา งานสตรี งานชาตพินัธุ์  
งานยุติธรรมและสันติ งานสุขภาพอนามัย 
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หรืองานผู ้อพยพย ้ ายถิ่ นและผู ้ถูกคุมขั ง  
งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและลี้ภัย 

ขอให้คุณพ่อช่วยเล่าถึงจุดเด่นของงานที่

ส�าคัญๆ ของฝ่ายสังคมครับ?

เราต้องขอบคุณพระ เพราะพระองค์ได้
ประทานพระพรหลายๆ อย่างให้ ไม่ว่าจะเป็น 
พระสงฆ์ คณะนักบวช ฆราวาส หรือหน่วยงาน 
และองค์กร ของสังฆมณฑล ที่สนับสนุนงานด้าน
สงัคมน้ี โดยเฉพาะงานด้านพฒันา และงานเมตตา
กิจ และที่เราจะเห็นเด่นชัดก็จะมีงานของนักบวช 
อย่างเช่น บ้านธารหทัย ที่ช่วยดูแลเด็กก�าพร้า เด็ก
ที่ด้อยโอกาส หรือแม้แต่งานด้านสุขภาพอนามัย 
และงานของชมรมผู้สูงอายุของสังฆมณฑลราชบุรี 
โดยอาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ซึ่งเป็นฆราวาส เขา
เป็นประธานและได้ดูแลตัง้แต่เร่ิมต้น จนกระทัง่ถงึ
ปัจจุบนัน้ี แม้ว่าตวัอาจารย์เชษฐเองจะเจ็บป่วยด้วย
โรคมะเร็ง ระยะสดุท้ายแล้ว แต่ท่านกย็งัท�างานอยู่
อย่างต่อเน่ือง และแปลกเหลอืเกนิว่า ยิง่ท่านท�างาน
เพือ่สงัคมกับบรรดาผู้สงูอาย ุท่านกลบัยิง่รู้สกึว่าได้
รับพระพรจากพระ หายจากอาการเจ็บป่วย 

คุณพ่อคิดว่างานด้านสังคมท่ีคุณพ่อก�าลัง

ท�าอยู่นั้น สามารถช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้

อย่างไรบ้าง?

เราต้องยอมรับอย่างหน่ึงก็คือว่า ธรรมชาติ
งานด้านสังคมของพระศาสนจักรเราน้ัน อยู่บน
พื้นฐานของจิตตารมณ์พระวรสาร โดยองค์พระ
เยซูคริสตเจ้า และอีกอย่างหนึ่งคือค่านิยมที่ดีที่มา
จากองค์ประมุขสูงสุด ซึ่งก็คือพระสันตะปาปา 
พระองค์ทรงเน้นเร่ืองค�าสอนทางด้านสังคมมา 
โดยตลอด โดยเฉพาะค�าสอนที่องค ์สมเด็จ 
พระสนัตะปาปาฟรังซสิ ในพระสมณสาส์น เตอืนใจ  
ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร (EVANGELII 
GAUDIUM) ให้กับบรรดาคริสตชนทั่วโลก  
ซึง่เป็นแรงบนัดาลใจ เป็นจิตวญิญาณให้กบับรรดา

พีน้่องคริสตชนทัว่โลก โดยเฉพาะพระสงฆ์ นักบวช 
และฆราวาส ได้ท�างานให้กับเพื่อนพี่น้อง ไม่ว่าจะ
เป็นงานด้านพัฒนา งานเมตตากิจ 

เราอย่าลืมนะครับว่า ค�าสอนด้านสังคม
ของพระศาสนจักรที่ส�าคัญ โดยองค์สมเด็จ 
พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 ได้ออก
พระสมณสาสน์ เล่มหนึ่ง กค็ือเรื่องพระเจ้าคือองค์
แห่งความรัก (Deus Caritas Est) พระองค์ได้
กล่าวไว้ชัดเจนคือ องค์ประกอบส�าคัญที่สุดที่มีอยู่ 
3 อย่าง ในพระศาสนจักรก็คือ 1. การประกาศ
พระวาจา 2. การโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ 3. กิจเมตตา 
พระองค์ทรงเน้นว่า ทั้ง 3 อย่างน้ีมีความส�าคัญ 
เท่ากัน ฉะน้ัน งานกิจเมตตาผ่านงานด้านสังคม 
ตามโครงสร้าง หรือแม้แต่พระสงฆ์ นักบวช 
ฆราวาส ที่ท�างานพยายามผลักดันให้เห็นว่าทั้ง  
3 อย่างต้องไปด้วยกันตลอดเวลา 

ฉะนั้น เราจะถือว่า งานประกาศข่าวดีของ
สังฆมณฑลราชบุรีน้ัน ต้องขอบคุณพระเจ้าที่
พระองค์ให้มีพระสงฆ์ นักบวช และโดยเฉพาะให้
มีฆราวาสที่มีความรับผิดชอบ และมีความเสียสละ
มาก เข้ามาช่วยงานตรงนี้ 

เมื่อผู้สูงอายุ มีค่ามากกว่าไม้ใกล้ฝั่ง 
ฟังค�าบอกเล่าจากอาจารย์เชษฐ 
ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุ 
สังฆมณฑลราชบุรี
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นอกจากจะเป็นครูผู้สอนแล้ว ผมยังเป็นครูฝ่าย
ปกครอง เป็นหัวหน้าหมวดด้วย และที่นั่นผม
ก็ได้มาสัมผัสกับวัดนักบุญโยเซฟด้วย ครั้งแรก
น้ันผมเป็นตัวแทนของโรงเรียนมาเข้าประชุม
สภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ตั้งแต่ 
ค.ศ. 1967 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และก็เป็น
กรรมการสภาอภิบาลวัด เป็นผู้อ�านวยการบ้าง 
เป็นอะไรบ้าง ผมก็ช่วยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้

แล้วมาท�างานด้านผู้สูงอายุได้อย่างไรครับ?

ในช่วงที่ผมเป็นผู้อ�านวยการสภาอภิบาล
วัดอยู่น้ัน ก็มีคุณครูและมีผู้สูงอายุหลายคน 
จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจที่หัวหิน ตอนน้ันพวกเราก ็
มานั่งคุยกัน พวกครูที่เกษียณแล้ว ชรากันแล้ว  
แก่แล้ว เป็นผู้สูงอายุแล้ว เราน่าที่จะมาท�าอะไร
ที่เป็นประโยชน์ หรือท�าอะไรร่วมกัน ถ้าหากว่า 
ไม่มีอะไรท�า มันก็จะเหงา มันก็จะโดดเดี่ยว  
หรืออย่างน้อยที่สุดเราจะได้รวมกลุ่มกัน เรา
จะได้มีเพื่อน จึงรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ ่ม 
ผู้สงูอายขุองวดันักบญุโยเซฟ บ้านโป่ง หลงัจากน้ัน 
เรื่อยมา ประมาณปี ค.ศ. 2006 ผมเป็นประธาน
ชมรมผู้สูงอายุอยู่ที่วัดนักบุญโยเซฟ แล้วเราก็
ท�าโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากสภาผู้สูงอายุ
แห่งประเทศไทย ขอรับงบประมาณสนับสนุน 
มาจัดท�าโครงการขยายเครือข่ายผู้สงูอาย ุตอนน้ัน 
ได้เงินงบประมาณ 26,000 บาท ดีใจมากน�าเงิน 
จ�านวนน้ีมาตั้งต้น โดยร่วมมือกับ คุณพ่อ 
ไพรัช ศรีประเสริฐ เพราะตอนน้ันท่านเป็น

อาจารย์เป็นสัตบุรุษที่ไหน อย่างไรครับ?

ผมเป็นสตับรุุษวดัพระตรีเอกภาพ หนองหนิ 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผมเกิดที่นั่น แล้วเรียน
ที่โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ จ.นครปฐม และเป็นครู
คร้ังแรกทีโ่รงเรียนบอสโกพทิกัษ์ ค.ศ. 1959-1963 
แล้วย้ายมาเป็นครูที่โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

ช่วงที่ย้ายมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท�าให้ต้อง

ย้าย หรือมีเหตุผลอะไรครับ? 

พอดี คุณพ่อสนิท ลลุติานนท์ ซึง่ท่านเป็น
ผู้จัดการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ในช่วงน้ัน 
ท่านไปงานศพของซสิเตอร์คนหน่ึงทีโ่พรงมะเดือ่ 
และผมเองก็เป็นครูอยู่ที่นั่น เป็นคนก่อสวดบ้าง 
และเป็นคนประสานเกี่ยวกับเรื่องงานศพ คือว่า
เป็นจับฉ่ายเกีย่วกบัเร่ืองงานของวดั คุณพ่อท่าน
เห็นผมก็บอกว่า คล่องแคล่วว่องไวดี แล้วท่าน
ก็ให้เพื่อนชวนบอกว่าจะไปอยู่โรงเรียนสารสิทธิ์
พิทยาลัยไหม? ผมก็เห็นว่าโรงเรียนสารสิทธิ์
พิทยาลัย เป็นโรงเรียนใหญ่ และท่านบอกว่า
ถ้าอยากมาก็มาเลย ผมก็เลยย้ายตัวเองมาอยู่ที่ 
สารสทิธิฯ์ ตัง้แต่ ค.ศ. 1963 สอนนักเรียนห้องที่
เป็นเด็กคริสตงั และมเีด็กพทุธด้วยมาโดยตลอด 
ต่อจากน้ันผมก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผู้บริหาร
โรงเรียน คณุพ่อสนิท และอธกิารโรงเรียนสารสทิธิ์ 
พิทยาลัย ก็ต้องมาช่วยคุมนักเรียนประจ�าอีก
ประมาณ 300 คน ต้องท�าหน้าที่คุมอยู่ทั้งเช้า 
ทั้งเย็น ประมาณ 20 กว่าปี และในช่วงน้ัน
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ประธานฝ่ายสุขภาพอนามัย และเป็นเลขาธิการ
คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผู้สงูอายุ เสร็จแล้ว 
ก็เชิญชวนสัตบุรุษ สภาอภิบาลวัด และแกนน�า 
ผู้สูงอายุ จาก 10 วัดในสังฆมณฑลราชบุรี 
จ�านวน 144 คน มาประชุมกัน ที่ห้องประชุม
ของโรงพยาบาลซานคามิลโล และได้เชิญ พระ
สังฆราชปัญญา กฤษเจริญ มาเป็นประธานการ
ประชมุด้วย จุดประสงค์ของเราคือท�าอย่างไรเรา
จึงจะได้มารวมกลุ่มกัน เพื่อจะตั้งให้เป็นชมรม 
ผู ้สูงอายุ และสามารถมาร่วมกลุ ่มกันเพื่อ
กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ ซึง่เราท�าตามจิตตารมณ์ 
ของแผนทิศทางงานอภิบาลของสังฆมณฑล

พอประชุมเสร็จ เราก็จัดตั้งอาสาสมัคร
ออกเยี่ยมเยียนตามวัดต่างๆ เพื่อไปเชิญชวน 
คณุพ่อเจ้าวัด สภาอภิบาลวดั และผู้ทีเ่ป็นแกนน�า 
ผู้สูงอายุ และผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของแต่ละวัด
มาคุยกันเพื่อรวมกันเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 

เรื่องอุปสรรค เรื่องปัญหาต่างๆ ตอนนั้น
ก็มีนะ เพราะว่าตอนน้ันยังไม่พร้อม บางวัดก็
บอกว่า ไม่มีผู้น�า ไม่มีบุคลากร ขอเลื่อนไปก่อน
ได้ไหม อะไรต่ออะไรต่างๆ ปัญหาก็มีเยอะ แต่
อย่างไรกต็าม พวกเราพยายามเพยีรไปบ่อยๆ เข้า  
และทีส่ดุกส็ามารถสร้างเครือข่ายได้ 3-4 วดั ซึง่
วดัแรกทีไ่ปน้ันคือ วดัพระคริสตหฤทยั วดัเพลง 
ตอนน้ันเรามีพระสังฆราชปัญญา และคุณพ่อ
ไพรัช ไปด้วย และวัดต่อมาเป็น วัดแม่พระ 
มหาทุกข์ ท่าม่วง จากนั้นก็เป็นวัดนักบุญเทเรซา
แห่งพระกุมารเยซู ห้วยกระบอก ซึ่งรวมวัดของ
เราด้วยก็เป็น 4 วัด จากนั้นก็ค่อยๆ ขยายขึ้น
เป็นล�าดับ และตั้งแต่นั้นมาก็ได้ก่อตั้งเป็นชมรม
ผู้สูงอายุ สังฆมณฑลราชบุรี 

แสดงว่ามีทั้งโครงสร้าง เครือข่าย มีการ

ปฏิบัติตามแผน มีการประชุมกัน โดยมี

อาจารย์เชษฐเป็นประธานใช่ไหมครับ?

เป็นประธาน และเป็นผู้ประสานงานด้วย 

จากวันนั้น ถึงวันนี้ โครงสร้างหลักๆ หรือ

กิจกรรมที่ได ้ท�าไป ประสบความส�าเร็จ

อย่างไรบ้าง หรือว่ามีปัญหาอะไรบ้างไหม?

ผมถือว่าเราประสบความส�าเร็จนะครับ 
เพราะว่าเรามีเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯ ของ
สังฆมณฑลราชบุรี จนถึงปัจจุบันน้ี มีด้วยกัน
ถึง 18 ชมรม จาก 21 วัด มีสมาชิก 1,614 คน

หมายความว่า มีบางวัดก็มาร่วมกัน?

ใช่ครับ วัดที่เล็กๆ ก็สามารถมารวมกัน
เป็นชมรมได้ และเราก็มีสมาชิกถึง 1,614 คน 
และเรามีคณะกรรมการที่บริหารงาน มีพระ
สงัฆราชปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานทีป่รึกษา 
มีคุณพ่อประดิษฐ์ ว่องวารี เป็นที่ปรึกษา และ
มีคุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ เป็นจิตตาธิการ และ
คุณพ่อปรีดา เวียงชัย เป็นผู้ช่วยจิตตาธิการ 
จากน้ัน เราก็ยังมีคณะกรรมการถึง 44 คน 
คือ ตัวแทนของแต่ละวัด อาจจะเป็นประธาน
ของแต่ละวัด หรืออาจจะเป็นแกนน�าของแต่ละ
วัดๆ โดยมีวัดละ 1-2 คน เข้ามาเป็นกรรมการ
กลาง และยังมีนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ เป็น
ที่ปรึกษาด้วย

และส�าหรับสิ่งที่ก�าลังจะท�าต่อไปล่ะครับ?

เรามีแผนงาน มีโครงการต่างๆ ทั้งหมด 
10 กว่าโครงการ โครงการเยี่ยมเยียนผู้ป่วย  
ผู้พิการ เด็ก สตรี และผู้ยากไร้ ถือว่าเป็น
โครงการหลัก เป็นโครงการเด่น เพราะว่าเป็น
โครงการจิตอาสา ทีอ่อกไปส�ารวจผู้ทีป่่วย พกิาร 
ยากไร้ หรือผู้ทีถู่กทอดทิง้ในพืน้ที ่ในชมุชนของ
แต่ละวดั หรือตามโรงพยาบาล ว่าเขามีความทกุข์  
มคีวามล�าบากอย่างไร และต้องการความช่วยเหลอื 
อะไร พอทราบแล้ว เรากจ็ะช่วยกนัไปเยีย่มเยยีน 
เรามีคุณพ่อจิตตาธิการ ไปเยี่ยมด้วย น�าเครื่อง
อุปโภคบริโภค แต่ที่ส�าคัญคือน�าพระพรไปให้  
อย่างเวลาเขาเห็นพระสงฆ์ไปส่งศีล ไปสวด  
ไปให้ก�าลังใจ เขาดีใจมากๆ
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เราหางบประมาณส�าหรับโครงการน้ีเป็น
พิเศษทกุปี คร้ังแรกเดิมทน้ัีน ทางคาริตสัช่วยเรา  
สองครั้ง ปีละ 1 แสน และต่อมาเขาก็ไม่มีให้  
เรากจั็ดกจิกรรมหาเงินมาสนับสนุน และโครงการ
นีเ้รายังท�าอยู่จนทุกวันนี ้และคิดว่าจะต้องขยาย
ให้เพิ่มมากๆ ขึ้นเป็นล�าดับ และเวลาไปท�าไม่ใช่
สักแต่ว่าท�า แต่ละวัดรับงบประมาณไป บางวัด
มารับงบไป 1,000 บาท บางวัดรับไป 2,000 
บาท 4,000 บาท วัดใหญ่หน่อยก็ 8,000 บาท 
เวลาเขาท�ากิจกรรมก็ถ่ายภาพส่งมา มีหลักฐาน 
การเบิกจ่าย ว่าซื้ออะไรมา มีผลสรุปมาด้วย  
ว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหน 

งานอภิบาลผู้สูงอายุน้ัน ส่วนใหญ่เราเน้น

อะไร หรือหัวใจหลักๆ ของกิจกรรมหรืองาน

คืออะไร?

ให้ผู้สูงอายุได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน ไม่มีใคร
เข้าใจผูส้งูอายไุด้ดีเท่ากบัผู้สงูอาย ุกจิกรรมผู้สงูอายุ 
ของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ และเพื่อผู้สูงอายุ 

อย่างน้อยผู้สูงอายุเขาก็มีศักยภาพ มี
คุณภาพ เพียงแต่ว่า เราได้รับเขาให้มีเวที ให้มี
ส่วนร่วม ในการแสดงศกัยภาพของเรามากน้อย
แค่ไหน อย่างไร 

ประเด็น ที่บอกว่าผู้สูงอายุเขาก็อาวุโสแล้ว 

ควรให้เขาพักผ่อนอยู ่ที่บ ้าน ค�ากล่าวนี้

อาจารย์เชษฐ คิดอย่างไรครับ?

ตรงน้ี โดยปกติผู้สูงอายุก็เป็นแบบน้ัน 
ต้องการอยู่บ้าน ต้องการพักผ่อน แต่คนที่จะ
มาท�างานผู้สูงอายุน้ัน ไม่ใช่ผู้สูงอายุที่มีอายุ  
70-80 ปี แต่เขาต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีก�าลังวังชา 
ซึ่งไม่จ�าเป็นว่าต้องเป็นผู้สูงอายุมากๆ แล้วจึงมา
ท�างานผู้สูงอายุ 

แต่ไม่ได้หมายความว่า แก่ หรือชรา จนไม่

สามารถท�าอะไรได้แล้วกพ็กัเถอะหรอืเปล่า?

ใช่ครับ แต่ถ้ายังพอช่วยได้ก็ขอให้เรา
ช่วยกัน โดยเฉพาะผู้ที่อายุ 50 ขึ้นไป หรืออายุ 
40 ปี เด็กเยาวชน คนสามวัย เขาก็สามารถมา
ท�างานกับผู้สูงอายุได้ มันจะได้ครบกันทั้งหมด
เลย อย่างน้อยเด็กหรือเยาวชน ก็จะสามารถ
เห็นว่าผู้สูงอายุ เป็นผู้ที่มีคุณภาพ เขายังมี
ความสามารถ และยังได้แสดงถึงความรู้คุณต่อ 
ผู้สงูอาย ุและเขาจะไม่ทอดทิง้บพุการี หรือผู้สงูอายุ 
ในบ้านในครอบครัว เพราะไม่อย่างนั้นผู้สูงอายุ
ก็จะอยู่โดดเดี่ยว เช่น อย่างเมื่อพวกลูกหลาน
เรียนจบไปแล้ว เขากไ็ปท�างาน หรือแต่งงานแยก
ครอบครัวไป แล้วทิง้ให้พ่อแม่ หรือคนแก่ทีบ้่าน
ให้อยูต่ามล�าพงั เหงา หรือบางคร้ังทกุข์กาย ทกุข์
ใจ พอพวกเราไปเจอแล้วเราเกดิความรู้สกึสงสาร 

สงัคมไทย หรอืสงัคมโลกกว่็า ช่วงเวลานีเ้ป็น

ช่วงท่ีมีผู้สูงอายุจ�านวนมาก คือเราคิดถึง

ประเด็นนี้ และเรารองรับอย่างไรครับ?

เราคดิไว้แล้ว เพราะว่า จ�านวนผู้สงูอายจุะ
เพิ่มมากขึ้นๆ ผมประทับใจจดหมายของสมเด็จ
พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ในปี 1999 
พระองค์เขียนไว้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ อันนี้เป็นแรง
จูงใจที่ท�าให้ผมมาท�างานตรงน้ี อีกสิ่งหน่ึงคือ 
ผมเองเกิดในครอบครัวที่ยากจน มีพี่น้องมาก  
พ่อแม่ท�างานล�าบาก อย่างเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย 
เราก็เป็นกังวลมาก และพอมามีชีวิตที่เป็นครู 
ก็มาเจอเด็กที่มีปัญหาอะไรต่างๆ ผมก็ต้องไป
พบกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ท�าให้ผมเห็นหลายสิ่ง
หลายอย่าง เกิดความคิดว่า เราต้องปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนเข้าใจว่า พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณ 
เป็นผู้ที่เราต้องเคารพเทิดทูน และในพระคัมภีร์
ก็บอกไว้ด้วยว่า ให้เราเคารพบูชาผู้สูงอายุ อันนี้ 
มีเขียนเอาไว้ว่าเจ้าจงลุกขึ้นค�านับคนผมหงอก 
และเคารพคนชรา ทีเ่ราคิดว่าอย่างน้อยทีส่ดุเป็น
ส่วนหน่ึง ที่ต่อต้านกับกระแสสังคมยุคใหม่ที ่
มองข้ามผู้สูงอายุไป 
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และเมื่อผมเองมาท�างานกับผู้สูงอายุ แล้ว
ก็มีความสุขในระดับหน่ึง นอกจากเป็นครูแล้ว 
ผมก็ยังท�างานเกี่ยวกับเยาวชน และผมเป็น 
ผู้พิพากษาสมทบอยู่ศาลเยาวชน ก็ไปอบรมเด็ก  
ไปเจอพวกผู้ปกครองทีบ่่นว่าลกูเกเร อะไรต่างๆ 
นั่งร้องไห้ ถูกทอดทิ้ง ผมรู้สึกว่าเรามีส่วนอย่าง
น้อยที่สุด ก็ได้ช่วยเหลือตรงนี้ ท�าให้เรารู้สึกว่า  
อย่างน้อยทีส่ดุกไ็ด้ท�าประโยชน์ให้กบัสงัคมได้บ้าง

ตอนนี้เราน่ังอยู่ที่ไหนครับ เป็นบ้านอะไร

ครับ?

ตรงน้ีเราได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิ 
ของคามลิเลยีนอนุสรณ์ เม่ือสมัยคุณพ่อสรินนท์ 
สรรเพ็ชร ได้งบประมาณจากคนใจบุญถวาย 
และผมก็เป็นผู้เร่ิมก่อสร้างมาพร้อมกับคุณพ่อ 
สรินนท์ เอาชือ่มาขอเลขบ้าน แล้วคณุพ่อสรินนท์  
บอกว่าจะให้ห้องหน่ึงใช้เป็นส�านักงานของผู ้
สูงอายุ หลังจากเปิดเสกแล้ว ท่านก็ให้ห้องหนึ่ง 
เราก็เลยขอห้องน้ีมาเป็นส�านักงานของผู้สูงอายุ 
โดยความเห็นชอบของพระคุณเจ้า ของคุณพ่อ
จิตตาธิการ เรามีข้อตกลงกัน ซึ่งเราก็มีข้อตกลง
กันจากผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่าย จึงเปิดห้องนี้เป็น
ส�านักงาน ชมรมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลราชบุรี 
แต่ว่าเป็นมูลนิธิของคามิลเลียน เขาต้องเลี้ยงดู 
เด็กพิการของเขา และเราเองก็มีโอกาสได ้
ช่วยเหลือเขาด้วย ใครที่เปน็ผูสู้งอาย ุหรอืใครที่
พอจะมีสตางค์ หรือใครที่เป็นเพื่อนฝูงกัน หรือ
ใครที่ผมรู้จัก ผมก็จะแนะน�าให้มาท�าบุญที่บ้าน
เดก็พกิารน้ี ผมกพ็ยายามช่วยเตม็ที ่และผมเอง
มาอยู่ตรงมาใช้สถานที่ตรงน้ี เขาก็ไม่ได้คิดค่า
อะไร แต่เราก็ท�าบุญให้กับเด็กพิการอย่างน้อย
ปีละ 10,000 บาท

อาจารย์มาท�างานตรงนี้ แล้วความสุขใจมัน

อยู่ตรงไหน หรือได้รับความสุขใจอย่างไร

บ้างครับ?

ความสุข คือ เราประทับใจที่ได้มีโอกาส
ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสุขในระดับหน่ึง และ
ให้การศึกษากับเด็กและเยาวชนให้เขาได้เห็น
คุณค่าของผู้สูงอายุ หรืออย่างน้อยที่สุดก็ให้เขา
เข้าใจผู้สูงอายุ แล้วผมรู้ว่า พระ ก็ตอบแทนผม
นะ ผมเคยป่วยหนักเมือ่ 5 ปีก่อน ผมเป็นมะเร็ง 
ขั้นที่ 3 ตอนปลายๆ แล้ว หมอตัดล�าไส้เลยนะ 
แต่ผมหายป่วยได้ แล้วกเ็ลยรับท�างานน้ี ซึง่จริงๆ 
กว่็าจะพกัตอนทีรู่ว่้าตวัเองป่วยน้ันแหละ ผมคดิ
ว่าจะหยุดแล้ว แต่ผมก็เห็นว่าพระอวยพร และ
การท�างานตรงนี้ผมก็ได้รับความสุขใจ เพราะว่า
พระคุณเจ้า คุณพ่อจิตตาธิการ และผู้ใหญ่ของ
สังฆมณฑล ให้การสนับสนุน ให้ก�าลังใจผมดี
มากๆ โดยเฉพาะจิตตาธิการ ไว้วางใจผม ก็ยิ่ง
ท�าให้ผมยิง่ต้องท�าเตม็ทีม่ากขึน้ครับ คดิว่าจากน้ี
ต่อไปผมจะพักผ่อนบ้าง อยากหาคนมาแทนผม 
มารับตรงนี้เขาต้องมาด้วยใจครับ

พูดกันด้วยใจ ที่บ้านสุทธิดา 
ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ 
คุณพ่อวุฒิกรณ์ พันธุ์ยิ่งยก  
ผู้อ�านวยการ 

บ้านนี้ มีลักษณะเป็นอย่างไรครับ?

เป็นบ้านทีช่่วยเหลอืเดก็พกิารครับ และเรา
เน้นเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็ก
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แล้วเด็กพิการมาจากไหนครับ?

หลักๆ จะมาจากละแวกบ้านโป่ง มาจาก
ตวัอ�าเภอบ้านโป่ง และอ�าเภอใกล้เคียง เช่น จาก
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตอนนี้ก็มาจากทาง
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง แต่ว่ามาทั้ง
ครอบครัว พระคุณเจ้าส่งมาครับ เรากรั็บแม่ของ
เขาให้มาท�างานด้วย และลูกของเขาเราดูแลด้วย

ตอนนี้มีเด็กเท่าไรครับ?

เวลานี้เราเด็ก 25 คน 

แล้วท�าไมถึงตั้งชื่อสิทธิดาครับ?

ช่ือบ้านหลงัน้ีมาจากชือ่ของน้องเลก็ สทิธดิา  
จันทราทิพย์ ซึ่งได้เสียชีวิต และก่อนที่จะเสีย
ชีวิตกไ็ด้บอกกบัคุณพ่อคณุแม่เขาว่า อย่าทิง้เดก็
ที่ด้อยโอกาส หรือเด็กที่น่าสงสาร น้องเล็กเสีย
ชีวิตไปได้ประมาณ 18 ปีแล้ว 

จริงๆ ครอบครัวเขาได้ตัง้เป็น “มลูนิธมิารีอา  
สทิธดิา” แล้วจากน้ันเขากไ็ปท�าบญุ เพือ่ช่วยเหลอื 
เด็กตามบ้านต่างๆ แล้วเขาก็รู ้ จักกับคณะ
คามิลเลยีน ตอนทีไ่ปช่วยเหลอืศนูย์โรคเอดส์ ที่
จังหวัดระยอง แล้วก็ยังได้ช่วยสร้างตึกหลังหนึ่ง
ให้ พอดีคุณพ่อสิรนนท์ สรรเพ็ชร มีโครงการ
ว่าจะท�าบ้านเด็กพิการ ไว้ด้านหลังโรงพยาบาล 
ซานคามลิโล กป็รึกษากับคุณหมอประสทิธิ ์และ
คุณป้าลัดดา จันทราทิพย์ (คุณพ่อคุณแม่ของ
น้องเล็ก สิทธิดา) จึงเป็นที่มาว่า จะสร้างบ้าน
หลังหนึ่งเพื่อระลึกถึงน้องเล็ก สิทธิดา 

ที่ตรงนี้โรงพยาบาลซานคามิลโล บ้านโป่ง 

จังหวัดราชบุรี  เป ็นบ ้านแรกของคณะ

คามิลเลียนนะครับ?

เวลาที่พวกมิสชันนารีมาในสมัยก่อนน้ัน
ก็มาที่น่ีครับ แต่เรามีทั้งคามิลเลียนชาย และ
คามิลเลียนหญิง ส่วนการบริหารงานก็คนละ
ส่วนกัน 

ท่ีน่ีบ้านสิทธิดา หรือศูนย์ฯ น้ีมีมากี่ปี่แล้ว

ครับ?

สร้างและด�าเนินงานมาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว 
ซึ่งก็ยังไม่นาน และเด็กที่เราให้ความอนุเคราะห์
ช่วยเหลือ ก็คือ เด็กพิการ หลักๆ ตอนนี้เรา
เริ่มจากเด็กที่พิการแขน ขา และสมอง แต่ตอน
นีจ้ะเป็นเด็กพิการทางสมองมากกว่า โดยเฉพาะ
จะเป็นกลุ่มดาวน์ซินโดรมจะมีมาก

แล้วเรามีหลักประกันอะไรไหมครับ?

ทีเ่ราจดทะเบยีนไว้กบักระทรวงการพฒันา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ก็จะสามารถ
รองรับได้ 35 คน แต่ทางเราเอง ณ เวลานี้เรา
รับได้แค่ 25 คน เน่ืองจากบุคลากรของเรามี
น้อย และเราตดิขดัเร่ืองของงบประมาณด้วย เรา
ไม่สามารถจ้างเจ้าหน้าทีไ่ด้เพยีงพอ เพราะฉะน้ัน
เราจึงรับเด็กได้จ�านวนเท่านี้

จิตตารมณ์หลักๆ ของงานด้านนี้ หรือหัวใจ

หลักๆ เป็นอย่างไรครับ?

เรื่องของจิตตารมณ์แห่งความรัก ที่นักบุญ
คามิลโล ได้ดูแลคนเจ็บป่วย หรือคนที่อยู่ชาย
ขอบของสังคม เราก็ดูว่ายังมีคนพิการอยู่ในเขตนี้
และยงัไม่ได้รับการดูแล และประจวบเหมาะกบัทีม่ี 
คณุหมอประสทิธิ ์และคุณป้าลดัดา ทีมี่มลูนิธมิารีอา  
สิทธิดา ช่วยสนับสนุนให้ จึงเกิดตรงนี้ขึ้นมา และ
ท�าให้บรรดาเด็กพกิารในละแวกบ้านโป่ง ได้รับการ
ดแูลขึน้ เพราะเดิมทถ้ีาไม่มีบ้านหลงัน้ี เขากต้็องไป
ทีศ่นูย์ของจังหวดั ซึง่ทางศูนย์ของจังหวดัส่วนใหญ่ 
จะเป็นเดก็พกิารของกลุม่ออทสิตกิ แต่ส�าหรับกลุม่
พกิารซ�า้ซ้อนหรอืกลุม่พกิารดาวน์ซนิโดรม ยังไม่มี
ตรงไหนที่รับรองพวกเขา เราก็ก�าลังท�าตรงนี้

มีคนมาเยี่ยมบ้างไหม?

เม่ือก่อนกม็มีาเร่ือยๆ สปัดาห์ละ 3-4 คร้ัง 
แต่เดีย๋วน้ีช่วงเศรษฐกจิไม่ดีกก็ลายเป็นเดอืนละ 
3-4 ครั้งแทน 
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แล้วทุนที่เราใช้ล่ะครับ?

แรกเร่ิมน้ันคุณหมอประสิทธิ์กับคุณป้า
ลัดดาให้งบเอาไว้ก้อนหน่ึง ส�าหรับใช้ในการ
ดูแล บริหารจัดการ ซึ่งตอนนี้เงินก้อนนั้นหมด
ไปแล้ว เราก็ใช้เงินที่รอรับบริจาคมาอย่างเดียว 
และถ้าถามว่าพอไหม? ตอบว่า มันไม่พอ เดือน
หนึ่งเรามีค่าใช้จ่ายประมาณ 150,000 บาท แต่
รอรับเงินจากการบริจาคเดือนหน่ึงได้ประมาณ 
100,000 บาท

อย่างเมื่อปีที่แล ้ว เราเหลือเงินเพียง 
400,000 บาทเท่าน้ัน เราไปขอพระคุณเจ้าจัด
กิจกรรมคล้ายๆ ผ้าป่า ได้เงินมาประมาณ 
1 ล้านบาท ก็ยังดี ก็ยังพอไปได้ เราท�าเป็น 
กองกลางส�าหรับใช้ในแต่ละเดือน 

ท่ีบอกว่า ผ้าป่า มีลักษณะการจัดอย่างไร

ครับ?

คล้ายๆ กับพี่น้องทางพุทธ เราก็บอกบุญ 
แล้วก็แจกซองไป ขอให้เขาช่วยสนับสนุน แล้ว
เขาก็ใส่ซองกลับมาให้เรา 

ตอนนั้น ท�าโอกาสพิเศษอะไรครับ?

จริงๆ เราก็แทบไม่มีอะไรพิเศษ แต่เราได้
ใช้ช่วงทีเ่ราฉลองนักบญุคามลิโลเข้ามา ช่วงเดอืน
กรกฎาคม เรากใ็ช้โอกาสตรงน้ัน เราจัดงาน และ
เชิญพระสังฆราชปัญญา มาเป็นประธาน เชิญ
นายอ�าเภอมาด้วย 

คณะกรรมการของมลูนิธคิณะนกับญุคามลิโล 

แห่งประเทศไทย ลาดกระบัง โดยมีคุณพ่อ 

เจ้าคณะ คณุพ่อในคณะของเรา แล้วกจ็ะมพีีน้่อง 

ฆราวาส อีกส่วนหนึ่ง? 

ตอน น้ีน โยบายของ คุณพ ่ อ เ ชิ ด ชั ย  
เลศิจิตรเลขา อธกิารเจ้าคณะนักบวชคามลิเลยีน
แห่งประเทศไทย คือให้แต่ละบ้านยืนอยู่ได้ด้วย
ตนเอง ให้พยายามหางบด้วยตนเอง ก็ดูจะ

ล�าบากนิดหนึ่ง ช่วงเศรษฐกิจฝืดเคือง แต่หลัง
จากที่เราได้เงินมาก้อนหน่ึงจากการจัดงานผ้าป่า
มานั้น ก็ถือว่า เราก็อยู่ได้ประมาณสัก 1-2 ปี 
เรียกว่าอยู่ได้ในระยะหนึ่ง คือเราก็ต้องหาเพิ่ม 

มีเจ้าหน้าที่เท่าไร กี่คนครับ?

11 คน เป็นแม่ครัว ห้องธุรการ คนสวน 
คนขบัรถ และคนทีด่แูลเดก็ๆ จริงๆ มีประมาณ 
5 คน ซึ่งเด็กพิการที่อยู่กับเรานั้น เรารับหมด 
ทกุศาสนา จริงๆ เรามีเดก็ทีเ่ป็นคาทอลกิแค่ 2 คน 

แล้วเราดูหรือวัดจากไหน?

เรารับตั้งแต่อายุ 4-18 ปี ตามกฎหมาย เรา
พยายามที่จะช่วยเขาให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ในระดับหนึ่ง อย่างตอนนี้เรามีคนหนึ่งอายุ 19 ปี 
แล้ว และเราก็ท�าเรื่องขอไปที่จังหวัดเพื่อให้เขาได้อยู่
ต่ออกีประมาณ 4 ปี ฉะน้ันช่วงเราน้ีเราพยายามช่วย
ฝึกเขาให้สามารถประกอบอาชพีได้ หรืออย่างน้อยให้
เขาสามารถช่วยเหลอืตวัเองให้ได้มากทีส่ดุ โดยให้เขา
ได้ฝึกงานเป็นคนสวนของโรงพยาบาลซานคามิลโล 
เช่น ช่วยรดน�้าต้นไม้ ฝึกหัดหยิบจับอะไรได้บ้าง 

หรืออย่างเด็กผู้หญงิ ก็ฝึกหดัพับผ้า หดัท�าโน่น  
น่ี น่ัน เพือ่เขาจะได้สามารถไปช่วยงานทางโรงพยาบาล 
ได้บ้าง หรือหากเขามีพัฒนาการและสามารถที่จะ
เรียนเพิ่มเติมได้ เราก็พยายามจัดหาหลักสูตรของ 
กศน. ให้เขา แต่เราก็รู้เด็กของเรามีศักยภาพเท่าไร 
เราก็พยายามจะสนับสนุน หรืออย่างน้อยที่สุดให้
เขาจบประถม 6 ก็ยังดี หรืออ่านออกเขียนได้ก็ยังดี 

มันก็ไม่ง่ายนะ ที่จะท�างานตรงนี้?

มันไม่ง่ายครับคุณพ่อ

แต่บ้านหลังนี้ก็ด�าเนินงานมาได้ 4 แล้ว?

เราก็ค่อยๆ คลานไป 

ท�างานลักษณะอย่างน้ี คุณพ่อมีความสุข

ตรงไหน?
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ความสขุ อนัดบัแรกคือ เดก็ๆ ทีม่าหาเราน้ัน
โรงเรียนปกตเิขาไม่รับ บางคร้ังผู้ปกครองพามาหรือ
จูงมาหาเราแล้วบอกว่า ครูเขาไม่เอา ไม่รู้จะไปไหน
แล้ว จะอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ เพราะว่าถ้าเด็กอย่างนี้อยู่
ที่บ้าน พ่อแม่ก็ไม่สามารถท�างานได้ 

อันดับหนึ่ง ก็คือ เราเห็นถึงจุดรองรับน้องๆ 
ว่า น้องเขายังมีที่มา และน้องเขายังมีโอกาสพัฒนา 
เพราะเราก็มีบุคลากรที่มีวิชาชีพที่พร้อมจะดูแลเขา 
นั่นคือน้องเขาสามารถมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้

อันดับสอง ก็คือ เราช่วยลดภาระของพ่อแม่
ได้ คืออย่างน้อยถ้าพ่อแม่เขาเอาลูกมาไว้ที่น่ีเขาก็
สามารถไปท�างานหรือประกอบอาชีพได้ สามารถ
เลี้ยงดูครอบครัวต่อไปได้ เพราะเด็กพิการที่มาอยู่
กบัเรา เขากไ็ม่ได้มาจากครอบครัวทีมี่ฐานะดีเท่าไร

ฉะนั้น ถ้าลูกอยู่ที่บ้าน ตัวเองก็ไม่ได้ท�างาน 
มนัก็จะเป็นเหมอืนห่วงโซ่ส�าหรับเขา แต่ถ้ามาอยูท่ีน่ี่  
เขาก็สามารถหางานท�าได้ สามารถดูแลลูกเขาได้ 
ก็เป็นสิ่งที่เราเห็น และเราก็ช่วยเหลือสังคมได้ใน
ระดับหนึ่ง 

ก็ดูเหมือนว่าเด็กเหล่านี้จะไม่ค่อยรู ้เรื่อง

อะไร?

ครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้น 

ส่ิงทีเ่ราจะสอนเขาล่ะครบั เขาจะรบัรู้ไหม เขา

จะรู้จักไหม?

เดก็ทีม่าอยูท่ีบ้่านหลงัน้ี เราจะวดัพฒันาการ
ของเขาก่อน เช่น อายุเขาขนาดนี้ เขามีพัฒนาการ
ขนาดไหน เป็นไปตามวัยหรือไม่ แล้วหลังจากนั้น 
เราก็ค่อยๆ ไล่ไปตามขั้นตอนของพัฒนาการเด็ก 
เรามีตารางการพัฒนาการของเด็ก เช่น เด็กอายุ
เท่านี้ จะมีพัฒนาการเท่าใด เราก็ค่อยๆ ไล่ไปทีละ
ขัน้ทลีะขัน้ของเขา แล้วกมี็การวดัจากมาตรฐานของ
เด็ก ของกรมสุขภาพจิต ที่เขามีตัวบ่งบอกว่า เด็ก
อายุขนาดนี้ ควรมีพัฒนาการอะไรบ้าง เช่น ต้อง
อ่านได้ หรือต้องเขียนได้ไหม? กลุ่มไหนที่สามารถ

ท�าได้ เราก็จะค่อยๆ พัฒนาเขาต่อไป แต่กลุ่มที่
พัฒนาไม่ได้ในด้านน้ี และเขาต้องการการพัฒนา
ด้านร่างกาย เราก็ใช้วิธีกายภาพบ�าบัด เพื่อช่วยใน
การพัฒนาทางด้านร่างกายของเขา 

แล้วเด็กจะสัมผัสได้ไหมว่า เราให้ความรัก

เขา เขารับรู้ไหม?

เราพยายามจะจัดกิจกรรมให้พ่อแม่ได้มา
ร่วมกิจกรรมเร่ือยๆ เช่น วันเสาร์ เรากจ็ะให้ความรู้ 
ให้การอบรมเร่ืองการกูช้พีเด็ก เราจะเชญิผู้ปกครอง
ลกูน้ันแหละมาอบรมด้วย เพราะเด็กๆ หลายๆ คน
อาจจะมีภาวะชักหรืออะไรต่างๆ สมมุติว่า เวลาที่
อยู่ที่บ้านผู้ปกครองจะท�าอย่างไร ตรงน้ีเองเราจึง
เชญิผู้ปกครองให้เข้ามาร่วมในการอบรมด้วย หรือ
อย่างการอบรมเรื่องโภชนาการ อาหารการกิน เรา
ก็เชิญผู้ปกครองให้เข้ามาอบรมกับเราด้วย แทนที่
ผู้ปกครองจะให้อาหารตามสบายหรือตามยถากรรม 
เราก็ให้หลักการ เพื่อให้รู้ถึงการให้อาหาร ให้เป็น
แนวๆ วิชาการนิดหน่อย เพื่อเขาจะสามารถดูแล
ลูกของเขาได้ 

ตวัผู้ปกครองเองกจ็ะเหน็ว่าลกูของเขาเมือ่มา
อยู่กับเราแล้วเป็นอย่างไร อย่างมาคร้ังแรกมือไม้
แขน เส้นตามข้อยึดหมด หรือไม่ยอมยืดออก แต่
เราก็ช่วยให้เขาสามารถยืดแขนยืดขาได้ หรือจาก
ที่เด็กเขาช่วยตัวเองไม่ได้เลย เดี๋ยวนี้ก็สามารถท�า
อะไรได้บ้าง และทีแ่น่ๆ เด็กรู้จักกล่าวค�าว่า “สวัสดี
ครับ/ค่ะ” เป็น สวัสดีผู้ใหญ่เป็น ซึ่งเราจะเห็นว่า 
เขาสามารถท�าได้

แล้วบ้านหลังน้ีมีการติดต่อเชื่อมโยงกับทาง

สังฆมณฑลอย่างไร?

เ ร า ได ้ รั บคว ามช ่ วย เหลื อจ ากทา ง
สังฆมณฑลมากเหมือนกัน พระคุณเจ้าก็ช่วย  
คณุพ่อเจ้าวดัต่างๆ กช่็วย อย่างในกรณทีีเ่ราจัดท�า
ซองผ้าป่าไปให้ตามวัดต่างๆ น้ัน ทางพระคุณเจ้า  
ทางสังฆมณฑล ได้ช่วยเหลือสนับสนุน หรือ
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ขาดเหลืออะไรก็บอกได้ อย่างช่วงมหาพรต 
ทางสังฆมณฑลก็มีการระดมทุน เสร็จแล้วเขาก็
จัดสรรแบ่งปันมาให้เราด้วย

เรามีอะไร เราก็จะน�าเสนอถึงพระคุณเจ้า 
เราแจ้งให้ท่านทราบว่าเราท�าอะไร หรือมีอะไร
เกิดขึ้น ซึ่งจริงๆ แล้ว พระคุณเจ้าก็มาเย่ียม
เราอยู่เรื่อยๆ เวลาเรามีงาน เราฉลองบ้าน เราก็
เรียนเชิญพระคุณเจ้า ท่านก็มาร่วมเสมอๆ หรือ
อย่างฉลองนักบุญคามิลโล พระคุณเจ้าก็มาที่
นี่ มีคนมาร่วม มีสัตบุรุษต่างๆ มาเห็น มารู้จัก
บ้านของเรามากขึ้น

อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค
ท�างานเหมือนมีสิบมือ แต่ทุกงาน
ล้วนแล้วแต่สร้างทางไปสู่ความรัก 
พระเจ้า ผู้อ�านวยการสภาอภิบาล
วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม
ประธานกรรมการบริหาร  
สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ 
บ้านแม่พระอุปถัมภ์

คุณธัญญา มาเข้าเป็นคาทอลิกได้อย่างไร 

เมื่อไรครับ?

ประมาณ ค.ศ. 1989-1990 ผมไปเป็นครู
ที่โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ หนองหิน ซึ่งสมัยนั้น 
ซสิเตอร์อรชร กจิทว ีและคณุพ่อสรุชยั กจิสวสัดิ์  

เป็นผู้บริหารและเจ้าอาวาส สิ่งที่ผมได้เห็นคือ 
คณะกรรมการสภาอภิบาลวัดพระตรีเอกภาพ 
หนองหนิ กบัคณะกรรมการโรงเรียน มคีวามรัก 
ความสามคัค ีมคีวามเป็นหน่ึงเดียวกนั เสยีสละ 
ทุม่เท ช่วยเหลอืกจิการของโรงเรียน ซึง่เป็นสิง่ที่
เราไม่เคยเห็นว่าพลังของความรัก ความสามัคคี
ในศาสนา และอาศัยความใจดีของผู้ใหญ่ที่เป็น 
คริสตชน ซึง่เราเป็นครูจากต่างทีไ่ป ท่านเหล่าน้ัน 
ก็ให้การดูแล บอกเล่าเร่ืองราวของพระอย่างดี 
และที่ส�าคัญก็คือซิสเตอร์ได้แนะน�าให้ผมรู้จัก
คุณพ่อบอสโก ซึ่งเริ่มมาจากเรื่องที่มอเตอร์ไซค์
ของผมหาย แล้วได้คนือย่างอศัจรรย์จากคุณพ่อ
บอสโก อนัน้ีเป็นจุดทีท่�าให้ผมเกดิความสนใจใน
คริสตศาสนา แล้วได้เรียนค�าสอน และได้รับศลี
ล้างบาป โดยคุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์ 

จดุต้ังต้นแบบน้ีกบังานทีเ่ราท�าหลกัๆ คอืงาน

อะไรบ้าง?

ช่วงที่ผมท�างานอยู ่ที่ โรงเรียนบอสโก
พิทักษ์ เป็นช่วงที่โรงเรียนก�าลังเริ่มพัฒนา และ
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้กรุณาให้
อาคารหลงัใหม่กบัโรงเรียน ช่วงน้ันซสิเตอร์อรชร 
เป็นผู้จัดการ และครูใหญ่ ซึ่งเป็นการพัฒนา
โรงเรียนร่วมกัน ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
แล้วมีโครงการที่น�าเข้าเป็นโรงเรียนพระราชทาน 
ซึ่งก็ต้องมีกิจกรรมหลายอย่าง รวมถึงเร่ืองการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารกับชุมชน ผม
ก็ได้รับมอบหมายจากซิสเตอร์ให้ท�าวารสารของ
โรงเรียน ชื่อว่า “วารสารจามจุรีศรีบอสโก” ที่
ตั้งชื่ออย่างน้ีก็เพราะว่าเม่ือเวลาที่ซิสเตอร์มอบ
หมายให้ผมท�าตอนน้ัน ผมก็คิดไม่ออกว่าจะ
ท�าอย่างไร ก็อาศัยว่ามีรูปปั้นของคุณพ่อบอสโก  
อยู่ที่หน้าอาคารเรียน ตอนน้ัน พระสังฆราช
ประธาน ศรีดารุณศีล ได้น�ามามอบให้โรงเรียน
บอสโกพิทักษ์ แล้วก็มาเสกด้วย (ตอนนั้นท่าน
เป็นอธิการเจ้าคณะของซาเลเซียน)
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ผมกไ็ด้รับแรงบนัดาลใจจากคุณพ่อบอสโก 
นะครับ ซึง่เร่ืองราวต่างๆ ทีเ่ราไม่เข้าใจ ตวัอกัษร
ที่เราไม่รู้ว่าจะร้อยเรียงอย่างไร แต่ในช่วงข้าม
คืนน้ัน จะบอกว่าเป็นการร�าพึงหรือเป็นการบ่น
กับคุณพ่อบอสโก ว่าผมได้รับมอบหมายอย่าง
น้ี ผมจะท�าอย่างไร แล้วผมก็มองไปที่รูปของ
คุณพ่อบอสโก ซึ่งถัดจากรูปของคุณพ่อไปก็จะ
เป็นต้นจามจุรี ต้นจามจุรีนี้เวลากลางวัน เราก็
จะเห็นเด็กๆ มานั่งเล่น มาอาศัยร่มเงา มาเล่น 
มากอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่ตรงนั้น และพวกเขา
กมี็ความสขุ ซึง่กท็�าให้เราคดิถงึคณุพ่อบอสโกว่า 
ท่านเป็นเหมือนกับต้นจามจุรี ที่เป็นร่มเงาให้กับ
เด็กๆ ที่ท�าให้พวกเขามีความาสุข ร่าเริง สดใส

เริ่มเข้ามาร่วมงานกับสังฆมณฑลราชบุรีได้

อย่างไรครับ?

ส�าหรับสังฆมณฑลราชบุรีน้ัน จุดเร่ิมต้น
ของการมาร่วมงานอย่างเป็นทางการน้ัน ผมคง
ต้องกราบขอบพระคณุ พระสงัฆราชยอห์น บอสโก  
ปัญญา กฤษเจริญ และพระสังฆราชซิลวีโอ  
สิ ริพงษ์ จรัสศรี ซึ่งในอดีตท่านเคยเป ็น 
อปุสงัฆราช และคุณพ่ออภสิทิธิ ์กฤษเจริญ ทีเ่วลา
น้ันคุณพ่อได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อ�านวยการ 
ของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ทั้งสามท่านได้กรุณา
อนุญาตให้ผมไปร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แล้วท�าหน้าที่ในการ
ช่วยเหลืองานด้านประกาศคุณภาพภายในของ
โรงเรียน ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นในส่วนของการเร่ิม
งานด้านการศึกษา 

ในส่วนของงานสภาอภิบาลวัดจากที่ผม 
รับศีลล้างบาปที่วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน  
แล้วมาข้ึนทะเบียนที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง 
เป็นคนบ้านโป่ง เสร็จแล้วก็ย้ายมาบริหาร
โรงเรียนเอกชนอยู ่ที่ โพธาราม ก็ย ้ายมาที่
โพธาราม ผมก็ได้รับความกรุณาได้รับการต้อนรับ 
เป็นอย่างดีจากพี่น้องคาทอลิกที่น่ี ผมได้รับ

หน้าที่เป็นผู้อ�านวยการสภาอภิบาลวัด และ
ท�างานต่างๆ ที่อยู่ในส่วนของสภาอภิบาล รวม
ไปถึงงานอิสระต่างๆ ของสังฆมณฑลราชบุรี ไม่
ว่าจะเป็นชมรมผู้สูงอายุ คณะพระเมตตา งาน
อะไรที่ผมช่วยได้ผมก็ช่วย

มีงานมากมาย ทั้งงานส่วนตัว งานของ

สังฆมณฑล งานของวัด อยากให้สรปุหัวใจของ

การท�างานว่า มีเบื้องหลังความคิดอย่างไร?

เบื้องหลังความคิด ประการแรก ผมต้อง
ขอบคุณพระเจ้าก่อน เพราะว่าพระพรของพระ
ทุกอย่าง ที่ผมได้รับโดยผ่านทางคุณพ่อบอสโก
น้ัน ท่านเป็นแรงบันดาลใจที่ท�าให้ผมได้ท�างาน
เพื่อพระศาสนจักรก็ดี เพื่อเด็กเยาวชนก็ดี เพื่อ
สังคมโดยส่วนรวม เพราะสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่า ถ้า
ไม่มีพระแล้ว เราก็จะท�าอะไรได้ยาก ความเชื่อที่
ปราศจากกิจการก็คงจะไม่เกิดผลดี 

ฉะนั้น เมื่อเราเป็นคริสตชน ชีวิตของเราที่
เดินตามคุณพ่อบอสโก คุณพ่อบอสโกก็เดินตาม 
พระเยซูเจ้า เดินตามแม่พระ ซึ่งคือชีวิตของ 
การรักและรับใช้ และน่ีคอืจิตตารมณ์ทีส่�าคญั แต่
สิ่งส�าคัญที่พัฒนาตามมาก็คือ การที่เราจะเรียนรู้ 
จักที่จะมีความอดทน อดกลั้น และมีความ
พากเพียรต่อความยากล�าบากนั้น ๆ 

เรากต็อ้งยอมรับว่า งานทุกอย่างมีอปุสรรค 
ยิง่งานพระยิง่เป็นงานทีย่าก เพราะฉะน้ันถ้าเราท�า
ด้วยความรกั เหมอืนอย่างทีนั่กบญุเปาโลสอนแล้ว 
และถือตามแบบฉบับของคุณพ่อบอสโกที่ทุ่มเท
ชีวิตให้กับการท�างานเพื่อเด็กและเยาวชน โดย
อาศัยความเชื่อ และความช่วยเหลือของแม่พระ 
ซึง่พระเยซเูจ้า ได้บอกกบัคุณพ่อบอสโกว่า แม่พระ 
จะช่วยและจะน�างานคุณพ่อไปสูค่วามส�าเร็จ อนัน้ี
ผมคิดว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ส�าคัญ 

ทุกวันน้ีคุณธัญญาเป็นคาทอลิกแล้ว แต่

คุณพ่อคุณแม่ยังไม่ได้เป็น ตรงน้ีเราอยู่ใน
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ครอบครัวอย่างมีความสุขได้อย่างไรบ้าง?

นอกจากคุณพ่อคุณแม่ยังเป็นพุทธอยู ่ 
และผมยังมีพี่น้องที่เป็นอิสลามด้วย ฉะน้ัน
ครอบครัวของผมเหมือนเป็นศาสนสัมพันธ์ นับ
เป็นความโชคดีของผม ที่ผมคิดว่าพระเจ้าก็จะ
อวยพรคุณพ่อและคุณแม่ของผมด้วย เพราะ
ในระยะแรกที่เรากลับใจและเราเปลี่ยนศาสนา
น้ัน คุณพ่อคุณแม่ผมก็อาจจะยังไม่เข้าใจ แต่
เมื่อเราได้อยู่ร่วมกัน ในความเป็นคาทอลิกของ
เรา ซึ่งพระบอกให้เรา รู้จักรัก กตัญญู เคารพ
บิดามารดา สิ่งเหล่าน้ีท�าให้คุณพ่อคุณแม่เห็น
ว่า การเป็นคริสตชนน้ัน กลับกลายเป็นสิ่งที่ดี 
เรียกว่าเหมือนเป็นการเปลี่ยนลูกจากคนหน่ึงมา
เป็นอีกคนหนึ่งก็ว่าได้ ท�าให้คุณพ่อคุณแม่ท่าน 
กลายเป็นผู้สนับสนุน ในการที่จะบอกว่า วันนี้
วันศุกร์นะ อย่าลืมอดเน้ือ คุณแม่ก็จะเตรียม
อาหารไว้ หรือไปเข้าวัดหรือยัง อย่างนี้แหละที่
ท�าให้ครอบครัวเรามีความสุข ด้วยความเข้าใจ 
ถึงแม้ว่าเราจะต่างความเชื่อ แต่การที่เราได้
เกื้อกูลกันในแต่ละความเชื่อ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในส่วนของความส�าคัญของศาสนาน้ัน ผม
ก็ได้พาคุณพ่อคุณแม่ให้ท่านไปปฏิบัติศาสนกิจ
ของท่านเหมือนกัน ไปท�าบุญ หรือไปไหว้พระ
ที่วัด เพราะว่า เราคงไม่ได้ขอให้เปลี่ยนศาสนา 
แต่การที่ท่านได้เปลี่ยนใจ หรือท่านได้ช่วยเหลือ 
ในการปฏิบัติศาสนกิจของเรา ได้ส ่งเสริม 
ความเชือ่ของเรา ตรงน้ีผมถอืว่าเป็นพระคณุและ
เป็นพระพรของพระแล้วครับ

สังฆมณฑลราชบุรี  
เรียกเขตนี้ว่าพื้นที่พิเศษ 
ต้องคุณพ่อสุเทพ ภูผา
เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา 
ห้วยคลุม สวนผึ้ง 

ขอให้คณุพ่อช่วยเราเรือ่งราวการแพร่ธรรม

ของเขตพิเศษของสังฆมณฑลราชบุรีตรงน้ี

หน่อยครับ?

ศูนย์แพร่ธรรมพิเศษน้ี เป็นนโยบายของ
สังฆมณฑลราชบุรี โดยพระสังฆราชยอห์น 
บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ และที่เรียกเป็นเขต
แพร่ธรรมพิเศษเพราะว่าเขตน้ีเป็นเขตที่เกิดขึ้น 
เพราะบริเวณนี้กลุ่มชาติพันธุ์อยู่ แล้วก็ห่างไกล
พระสงฆ์ จึงได้จัดให้เป็นพื้นที่แพร่ธรรมพิเศษ 
เพื่อที่จะได้ดูแลอภิบาล และสงเคราะห์บรรดา
ชนชาติพันธุ์ 

บริเวณนี้กินพื้นที่ตรงไหนบ้างครับ?

อยู่ในบริเวณอ�าเภอสวนผ้ึงทั้งหมดเลย
ครับ จากวัดแห่งน้ีไปก็ยังมีหลายจุดที่เป็นจุด
ย่อยๆ ที่ยังมีคริสตชนอยู่ แบ่งเป็นจุดละ 5-10 
ครอบครัว ห่างออกไปประมาณ 45 กิโลเมตร 
ซึง่เรากต้็องวิง่ไปดแูลอภบิาล และสงเคราะห์พวก
เขาด้วย ชนกลุ่มชาติพันธุ์เป็นชาวปกาเกอะญอ 
(กะเหร่ียง) ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากชายแดนไทย-
พม่า อันเน่ืองจากสงครามภายในประเทศพม่า 
เขากห็นีร้อนมาพึง่เยน็ทีน่ี่ พวกเขาเหล่าน้ียงัไม่มี
บัตรประชาชน เขามีแต่บัตรพิเศษแสดงว่าเป็น
คนทีร่าบสงูเท่าน้ัน ฉะน้ันเวลาไปไหนมาไหนหรือ
ออกนอกเขตก็ล�าบาก 

ส�าหรับกิจกรรมที่ท�าน้ัน มีอะไรบ้างครับ 

นอกจากการไปเยี่ยมเยียนหรืออภิบาล?
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ทุกๆ วันเสาร์ เราก็มีเด็กๆ มาเรียน เราก็
จะสอนค�าสอนให้กับพวกเขา เพราะเด็กเหล่าน้ีจะ
เรียนอยู่ในโรงเรียนของรัฐบาลทั้งหมดเลย เด็ก
ส่วนหนึ่งก็จะมาจาก 2 หมู่บ้านใกล้ๆ นี้ และ
เราก็ต้องไปรับเด็กจากที่ไกลๆ ให้มาเรียนด้วย 
ซึ่งจะมีเด็กมาเรียนที่น่ีกับเราวันเสาร์หน่ึงไม่ต�่า
กว่า 120 คน บางเสาร์มีถึง 150 คน อันนี้ก็แล้ว
แต่ เพราะว่าเด็กคนบางก็ต้องไปร่วมกิจกรรมที่
โรงเรียนของตนเองบ้าง บางคนต้องออกไปช่วย
พ่อแม่ท�างานขายแรงงานไปท�ามาหากนิบ้างเพราะ
ความยากจน 

เด็กเหล่าน้ีเวลามาอยู่กับเราก็ต้องเลี้ยงดู
เขาทั้งหมด ตอนเช้าก็ต้องขับรถออกไปรับเด็ก 
มาตัง้แต่ 6 โมงเช้า ซึง่จะมี 2 สาย เดก็ส่วนใหญ่ 
ไม่ได้ทานข้าวเช้ามาจากบ้าน เราก็ต้องดูแลเขา 
จัดหาขนม หานม หาน�า้ ให้เขากินและดื่มเพื่อ
ประทังความหิว จากนั้นเราก็เริ่มกิจกรรม การ
เรียนการสอน ภาคแรกกจ็ะเป็นภาคทฤษฎ ีเป็น
ความรู้ และภาคที่สอง จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาค
ปฏิบัติ แล้วก่อนเที่ยงก็จะมีการมีการซ้อมเพลง
ส�าหรับพิธีกรรม ตอนบ่ายก็จะสอนภาษาปกา
เกอะญอ ทั้งอ่าน ทั้งเขียน แล้วก็สอนดนตรี 
สอนวิชาชีพ และเราก็จัดอบรมในหัวข้อต่างๆ 
เพื่อให้เด็กๆ จะได้ทันกับสังคมในปัจจุบันนี้

มีกิจกรรมมากมายขนาดนี้แล้วมีใครช่วย

คุณพ่อบ้างครับ?

ส่วนใหญ่แล้วได้รับการสนับสนุนจาก
สังฆมณฑล แล้วเวลาที่มีคนใจบุญผ่านมาทางนี้ 
เขาก็จะช่วยสนับสนุนบ้าง แต่ใหญ่แล้วจะ
เป็นการสนับสนุนจากทางสังฆมณฑลราชบุรี 
เพราะพวกชาวบ้านหรือคนเหล่าน้ีเองเขาไม่
สามารถช่วยวัดได้

ในพืน้ทีส่วนผึง้นี ้ตามทีเ่ราทราบดกีเ็ป็นพืน้ที่

ท่องเที่ยว ตรงน้ีมีกิจกรรมพิเศษ หรือว่ามี

ผลกระทบอะไรบ้างไหมครับ?

เราก็คงให้ได้แต่เร่ืองความรู้ และเร่ืองทัว่ๆ ไป  
และกเ็ร่ืองของกฎหมายอะไรต่างๆ ถ้าเราสามารถ
ช่วยเขาให้เขาสามารถไปท�างานหรือไปใช้แรงงาน
ได้อย่างถกูต้องตามกฎหมายเรากจ็ะช่วยเขา หรือ
อย่างเรื่องการรักษาพยาบาล เราก็จะแนะน�า 

อันที่จริงพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ใช่พื้นที่ใหม่ เพราะ

อย่างท่ีคุณพ่อยืนอยู ่น้ี ตรงบริเวณด้าน

หลัง อย่างวัดหลังน้ีก็มีอายุ 20 กว่าปีแล้ว 

แล้วอนาคตทางสังฆณฑลราชบุรี มองพื้นที่

นี้อย่างไร?

คาดหวังว่า วัดน้ีเป็นวัดที่มีเด็กๆ เยอะ
มาก และหวงัว่าเดก็ๆ ในเวลาน้ันเขาจะโตขึน้เป็น
กลุ่มคริสตชนที่เข้มแข็ง เพราะว่าในพื้นที่อ�าเภอ
สวนผ้ึงน้ีจริงๆ แล้วมีคริสตชนที่เป็นบัปติสต ์
เยอะมาก เพราะฉะน้ันกิจกรรมตรงน้ีเราก็
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พยายามที่จะสร้างความเข้มแข็ง ในด้านความ
รัก ความเชื่อ และความศรัทธาต่อพระ ให้กับ
เด็กๆ และเยาวชนเหล่านี้ให้มาก 

แล้วก็ต้องไปออกในภาคสนาม ในพื้นที่
ห่างไกลจากวัดมากยิง่ขึน้ เพราะไม่อย่างน้ันแล้ว
ก็จะถูกกลืนไปหมด เพราะว่าผู้ใหญ่ปัจจุบันนี้ก็
ไม่สู้จะเข้มแข็งเท่าไรแล้ว

เราก็สังเกตว่าที่นี่เวลามีมิสซา ไม่ว่าจะวัน
อาทติย์หรือวันธรรมดาตอนเยน็ๆ เรากจ็ะเหน็แต่
พวกเด็กๆ และเยาวชน เป็นส่วนใหญ่นะ

เรามงีานลกัษณะนี ้ตรงนีค้ณุพ่ออยากจะพดู

อะไรกับผู้อ่าน ให้เขาเข้าใจในงานลักษณะนี้

มากขึ้นบ้างไหมครับ?

มคีริสตชนหลายคนทีม่าจากทางกรุงเทพฯ 
กด็ ีหรือจากทีต่่างๆ กด็ ีเม่ือเข้ามาในเขตสวนผ้ึง
แล้ว ก็พยายามที่จะแสวงหาดูซิว่ามีวัดคาทอลิก
ทีไ่หนบ้าง และหลายคนกพ็บว่า เรามีวัดคาทอลกิ
ที่นี่ ก็พยายามมาร่วมมิสซา แล้วก็มาให้ปัจจัย
เล็กๆ น้อยๆ หรือว่าเอาสิ่งของเอาขนมมาแจก
เด็กๆ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการก็คือ ทุนส�าหรับ
การเลี้ยงดู และส�าหรับกิจการการสอนค�าสอน 
ให้กับเด็กๆ เพราะว่าวันเสาร์หนึ่งๆ เราก็จะใช้
เงินเยอะมาก และก็ช่วยในการบ�ารุงวัด และ
มาช่วยปรับปรุงวัดด้วย ทางวัดยังไม่เงินทุนเลย 

และที่ส�าคัญ เราไม่มีศาลาส�าหรับใช้เป็น
พืน้ทีส่อนเด็กๆ เราสอนแต่บริเวณหน้าวัด ในวัด 
ตามเพงิ ตามต้นไม้ เราอยากมศีาลาสกัแห่งหน่ึง
ไว้ส�าหรับจัดกิจกรรมสอนเด็กๆ หรือกิจกรรม
ใหญ่ๆ อย่างคริสต์มาส ปัสกา หรือฉลองวดั ขอ
ให้พวกที่อยู่ทางศูนย์อพยพหรือทางชัฏป่าหวาย
ได้มาร่วมมิสซาหรือมาร่วมฉลองกิจกรรมต่างๆ 
กับเราบ้าง เพราะว่าวัดหลังนี้เราต้องการให้เป็น

ที่รวมกันของชนชาติพันธุ์ต่างๆ เราอยากมีศาลา
ประชาคม หรือศาลาอเนกประสงค์ เพราะเวลา
มพีธิกีรรมเรากจ็ะแยกกนัร้องเพลงตามภาษาของ
เขาบ้าง พม่าบ้าง เผ่าคะยาบ้าง ปกาเกอะญอบ้าง 
ภาษาไทยบ้าง มันเป็นความหลากหลายในการ
สรรเสริญพระเจ้า 

บ้านธารหทัย  
ผมท�าหัวใจหล่นไว้ที่นี่ 

ฟังอธิการบ้าน ซิสเตอร์ประพิศ 
เอ็นดู เมื่อพระสอนชีวิต

ซิสเตอร์ช่วยแนะน�าตัวหน่อยครับ?

ซิสเตอร์ประพิศ เอ็นดู คณะภคินีผู้รับใช้
ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ งานของบ้านนี้
เป็นงานสงัคมสงเคราะห์อย่างหน่ึงของคณะ บ้าน
นี้ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ปัจจุบันครบ 15 ปี
พอดี งานของบ้านหลังนี้คือช่วยเหลือเด็กๆ ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นชาวปกาเกอะญอ เป็นชนกลุ่ม
น้อยที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศพม่า เขาหนี
ตามชายแดน พวกเขาไม่มีบัตรสัญชาติไทย ซึ่ง
ในตอนแรกเราคิดว่าจะช่วยเหลือเด็กก�าพร้า แต่
พอท�าไปเร่ือยๆ เรากช่็วยเดก็ทีก่�าพร้า เดก็ยากไร้ 
เด็กด้อยโอกาส 

ปัจจุบันเราได้แยกเป็นส่วนเด็กที่อยู่ตาม
แนวชายแดน เราส�ารวจตามแนวชายแดนว่ามี
เด็กที่ต้องการการศึกษาต่อ แต่ไม่มีโอกาส ไม่มี
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คนที่ช่วยสนับสนุน เราก็ได้น�ามาหาโรงเรียนที่
เขารับ และให้ทุนการศึกษา อย่างเช่นที่โรงเรียน
สารสาสน์ บางบอน 

ทีน่ี่เรามเีดก็อยู่ 2 กลุม่ กลุม่หน่ึงคอืเด็กทีเ่รา 
เลี้ยงเขามา และอีกกลุ่มหนึ่งคือบรรดาเด็กๆ ที่
ได้รับทุนต่างๆ ก็จะมีที่บางตาล ในเครือของ
สารสาสน์หรือที่สารสาสน์ บางบอน แล้วก็ที่
ร่อนพิบูลย์ ที่ไหนให้ทุนเราก็จะพาเขาไป 

เด็กที่มาอยู่ตรงนี้ก็ปัญหา เช่น พ่อแม่ถูก
ฆ่าตาย พ่อแม่ยากจนบ้าง และเมือ่เรารับเขาเข้ามา  
เราก็ช่วยด้านการศึกษาเพื่อให้เขาได้เรียนต่อ 

ซิสเตอร์ช่วยเล่าเรื่องราวของความเป็นมา

ของบ้านธารหทัย จุดตั้งต้น และความเป็น

มาต่างๆ ครับ?

ในโอกาสทีฉ่ลองครบ 60 ปีของคณะซสิเตอร์  
คณะภคนีิผู้รับใช้ดวงหทยันิรมลของพระแม่มารีย์  
กอ็ยากจะด�าเนินตามนโยบายทีเ่ราเคยท�าไว้ ทีเ่รา 
เคยท�ามาในอดีต คือที่สังฆมณฑลราษฎร์ธานี 
เราได้สร้างบ้านเพือ่ช่วยเหลอืเด็กก�าพร้า และเดก็
คาทอลิกที่อยู่ห่างไกลวัด ซึ่งเป็นความประสงค์
ของพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต ที่เป็นผู้ดูแล
คณะ มีมตจิากสมชัชาสามญัคร้ังที ่8 ให้ก่อสร้าง
บ้านสักแห่งหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้ ให้
ด�าเนินกจิการน้ัน และพอดีสนองตามพระประสงค์
ของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  
เวลานั้นว่า “ให้ช่วยเหลือผู้ยากไร้”ทางคณะจึงมี 
นโยบายทีจ่ะมาสร้างบ้าน ณ ทีแ่ห่งน้ี เม่ือปี ค.ศ. 
1999 และจากน้ันก็เปิดรับเด็ก ให้เข้ามาอยู่ที ่
บ้านหลงัน้ีตัง้แต่ปี ค.ศ. 2000 แล้วก็เร่ิมเปิดกิจการ 
ของบ้าน

แล้วเราแยกประเภทเด็กอย่างไรครับ?

ถ้าเป็นเด็กเล็กก็อยู่ที่น่ี คือตั้งแต่อนุบาล
ถึงมัธยมศึกษา หรือถ้าเขาอยู่ชั้นมัธยมต้นแล้ว
มีที่ไหนรับเราก็จะส่งเขาไป 

เหมือนกับว่า เด็กที่อยู่ประจ�าคือเด็กเล็ก

ใช่ค่ะ ส่วนเด็กโตขึ้นมาหน่อย เขาก็จะ
กลับมาเป็นช่วงๆ อย่างช่วงปิดเทอมใหญ่ หรือ
ช่วงหยุดยาวๆ เขาก็จะกลับมา เรามีเด็กที่เรา
ดูแลทั้งหมด 64 คน แต่เด็กเล็กและเด็กโต ถ้า
แยกก็จะเป็นเด็กเล็ก 21 คน เด็กโต 43 คน 

จริงๆ แล้วเด็กก็อยู่ในความดูแลของบ้าน

บ้านธารหทัย ที่อยู ่ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 

2000 มาถงึปีนี ้15 ปีแล้ว และเรามบ้ีานอย่าง

นี้ที่ไหนบ้างครับ?

มีที่ประเทศกัมพูชา และที่เชียงใหม่

สดัส่วนของเด็กทีน่ี่ ส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือ

คนต่างชาติ? 

ส่วนใหญ่เป็นปกาเกอะญอ หรือชาวไทย
ภูเขา ซึ่งบางคนได้รับสัญชาติไทยแล้วก็มี เด็ก
พวกน้ีพดูภาษาไทยได้ ทีน่ี่เรามีพวกคนงานทีเ่รา
ช่วยซสิเตอร์ ซึง่กม็ซีสิเตอร์อยูค่นเดียว ซสิเตอร์
อยู่มาได้ 7 ปีแล้ว

มีวาระไหมครับ?

มีค่ะ ปกติ 5 ปี 
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พันธกิจตรงน้ีถือเป็นพันธกิจหลักของคณะ

ไหม?

งานหลักๆ คืองานอภิบาลเพื่อช่วยพระ
ศาสนจักรท้องถิ่น

บ้านหลังนี้เราตั้งใจท�าเองหรืออย่างไรครับ?

เดิมทีน้ัน เราเคยท�าอยู ่ที่สังฆมณฑล
สุราษฎร์ธานี และก็หยุดไป พอดีช่วงปี ค.ศ. 
1999-2000 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล 
ที่ 2 ทรงเชื้อเชิญให้พระศาสนจักรช่วยเหลือ 
ผู้ยากไร้ และทางคณะของเรา ซึ่งท�าการฉลอง
ครบ 60 ปี พอดี ทางคณะจึงกลับมาคิดกัน
ใหม่ว่าที่เราหยุดไปน้ัน เราน่าจะกลับมาเร่ิมต้น
ใหม่ แล้วเราก็เริ่มมองหาพื้นที่ และเราก็ไม่เคย
ร่วมกับโรงเรียน และเราควรแยกต่างหาก และ
เราก็ควรสนองความต้องการของท้องถิ่นที่เป็น 
กลุ่มชนที่ล�าบากกว่า

ท�าไมเลือกพื้นที่นี้ครับ?

ที่เลือกตรงนี้เพราะชาวปกาเกอะญอพึ่งจะ
ออกตวัว่ามีเยอะ และพืน้ทีต่รงน้ีกม็อียูก่่อนแล้ว 
ซึง่เดิมเคยคิดจะตัง้เป็นโรงเรียนนารีวทิยา 2 เพือ่
ช่วยเหลือชาวเขาแถวนี้ แต่ปรากฏว่า บริเวณนี้
ขาดแคลนน�า้ ท�าโรงเรียนไม่ได้ ทีด่นิตรงน้ีกเ็ลย
แช่ไว้เฉยๆ อยู่นาน พอเรารู้ก็เลยมาสร้างที่นี่

ท�าไมตั้งชื่อบ้านธารหทัยครับ?

แต่ก่อนนั้น “ธาร” ก็คือ ธารน�า้ใจ “หทัย” 
ก็คือ ดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ซึ่งเป็นชื่อของ
คณะอยู่แล้ว

แล้วเด็กที่มาอยู่กับเรา แล้วปลายทางของ

เขาคืออะไร?

พอเขาเรียนจบ เราก็ให้เขาประกอบ
อาชีพ และเราดูว่าเขาจะเรียนต่อไหม? หรือ

บางคนจบแล้วเราก็ต้องดูว่าเขาจะท�างานอะไร 
มีค่าตอบแทนมีเงินเดือน แล้วสามารถเรียนต่อ 
เพิ่มเติมได้เราก็ปล่อยไป เราก็จะช่วยเขาทาง
ด้านการศึกษา ให้เรียนไปเร่ือยๆ บางคนก็ถึง
จบมหาวิทยาลัยด้วยก็ดี 

อันนี้เป็นส่วนไหนที่ต้องตัดสินใจ เด็กๆ พวก

นี้มีผู้ปกครองไหม?

บางคนม ีบางคนกไ็ม่ม ีแต่เรากจ็ะปรึกษา
กับคณะผู้ใหญ่ของเราก่อนว่า เราจะช่วยเขา
อย่างไรต่อไป

ซิสเตอร์คิดว่างานตรงนี้หนักไหม?

ตอนมาใหม่ๆ ก็รู้สึกว่าหนัก เพราะว่าใจ
เราไม่พร้อม ไม่เคยท�างานลักษณะน้ี เราเคย
แต่บริหารโรงเรียนมา 34 ปี เคยอยู่มาแทบทุก
โรงเรียนของคณะและของสังฆมณฑลราชบุรี 
ของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ก็เคย หรือทุก
โรงเรียนก็ว่าได้

ตอนทีท่างคณะให้มาท�างานน้ี กร็ูส้กึตวัเอง 
ว่า เราก็เก่ง เราก็มีความสามารถ ท�าไมให้เรามา 
อยูต่รงน้ี เราไม่เข้าใจตวัเอง ทัง้ทีเ่รากเ็คยประสบ
ความส�าเร็จในโรงเรียนมาก็หลายโรงท�าไมให้
เรามาท�างานแบบน้ี เราก็ต่อต้านกับตัวเองนาน
เหมือนกัน นานเป็นปีเลย จากน้ันก็ค่อยๆ 
ยอมรับ มันก็รู้สึกว่าล�าบาก เพราะว่าเงินที่จะใช้
จ่ายมันไม่คล่องเหมือนกับเวลาที่เราอยู่โรงเรียน 
มาอยู่ตรงน้ีจะท�าอะไรกล็�าบาก วางโครงการอะไร
ไม่ได้เลย มีอะไรเราก็ท�าไป และรู้สึกว่าใจเรา 
ไม่พร้อม แต่พอเข้าปีที่ 3 เราก็ไปลุยตาม
ชายแดน และรู้สึกว่า มันใช่แล้ว เราสู้แล้ว และ
พอจะหยุด มันหยุดไม่ได้แล้ว อย่างปีนี้ มีเด็ก 
ที่จะไปสอบที่สารสาสน์ บางบอน 24 คน ซึ่งมัน
ก็เยอะขึ้น เราก็ชักงงๆ ว่าแล้วเราจะท�าอย่างไร 
เราก็ต้องช่วยเหลือในด้านต่างๆ ด้วย
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เดก็เหล่านี ้เป็นเด็กวัยรุน่ และยังอยู่ในโอวาท

หรือเปล่า?

รู้สกึว่า เขายงัเชือ่ฟังอยู ่แต่กม็แีปลกๆ ไป
บ้างนะ ตามวัยตามช่วงของเขา เราก็พยายามที่
จะเข้าหาเขา นัดแนะ พูดคุย เขียนจดหมายก็
เคย แต่ถ้าให้ทั่วถึงก็คงไม่ทั่วถึง แต่พยายามนะ 
เพราะทางโรงเรียนโน้นเขาก็มีคนดูแลนะ 

หัวใจการท�างาน กับเด็กที่มีลักษณะแบบน้ี  

ซิสเตอร์คิดว่ามันต้องประมาณไหนครับ?

เราพบว่า อย่างเด็กที่เคยอยู่กับซิสเตอร์  
เราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กๆ เลย พอเขาเริ่มเรียน 
ชั้นมัธยม 3 เขาก็เริ่มมีแฟนแล้ว และก็หนีไป  
เราก็ เลยเข ้าใจหัวอกของคนเป ็นแม่ น้ันว ่า 
เป็นอย่างไร เราเคยรู้แบบซสิเตอร์ แต่พอมาท�างาน
ตรงน้ีเราเข้าใจหัวอกของคนเป็นแม่ตอนน้ีแล้ว 
ว่า แม่นั้นเป็นอย่างไร

 เราเลี้ยงเขาตั้งแต่เขา 4 เดือน พอ
เรามาเลี้ยงเขาเรารู้เลยว่ามันหนักมาก มันเป็น
ภาระมาก เราต้องให้ทุกอย่าง และต้องให้เวลา  
แม่ของเด็กเคยท�างานอยู่ที่โรงเรียนแห่งหน่ึง  
เขาก็หนีไป แล้วทิ้งเขาไว้ที่ราชบุรี แล้วคุณแม ่
เจ้าคณะก็บอกเราว่า เอาของขวัญมาให้ แล้วก็

ให้เราช่วยเลี้ยง ช่วงวันคริสต์มาสพอดี คุณแม่ 
เจ้าคณะบอกว่า เอาพระกุมารมาให้ เราเห็นก็ 
อ๊ะ! เราก็ต้องเลี้ยง เลี้ยงเขาเหมือนลูกเรา หรือ
อย่างเด็กผู้หญิงอีกคนหน่ึงที่พอโตขึ้นมาหน่อย
ก็หนีออกจากบ้าน เราก็ต้องไปตามเขากลับมา  
เที่ยงคืน ตีหน่ึง เราก็ต้องไปตาม ท�าให้เรา 
เข้าใจว่า ค�าว่าเจ็บกระดองใจของแม่มันเป็น
อย่างไร เด็กคนนั้น พอเราตามกลับมาได้ เขา
ก็บอกอยู่กับซิสเตอร์ดีที่สุด กินอิ่มนอนหลับ  
แต่พอมืดหน่อยกห็นีออกไปอีกแล้ว เขาท�าอย่างน้ี 
เป็นสิบๆ คร้ัง ก็รู ้ว่ามันต้องใช้ความเพียร  
ความอดทน และเราต้องให้อภัยตลอด ต้อง
ยอมรับตลอด บางครั้งเราก็โมโห เราก็ต้องรีบ
ปลีกตัวเองออกไป เพราะว่าเดี๋ยวจะระเบิดออก
ไป พอเขาโตขึ้น เขาก็จะไม่ค่อยยอมฟังเราแล้ว 
แต่เราก็ยังคงต้องพยายามต่อไป

ที่นี่มีทั้งเด็กผู้ชาย และผู้หญิง เราแยก หรือ

ดูแลกันอย่างไรครับ?

เดมิทกีอ็ยูด้่วยกนั แต่หลงัๆ เรากจ็ะไม่รับ
ผู้ชายแล้ว แต่จะรับเด็กผู้หญิง

แล้วเดก็พวกนี ้ช่วงปิดเทอม กลบัมา แล้วเขา

อยู่กันนานไหมครับ? 
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ไม่นาน ประมาณ 4-5 วนั เดีย๋วเขากก็ลบั
บ้านเขาไป แล้วเขาจะกลบัมาค้างตอนช่วงทีจ่ะไป
เรียนต่ออกีทหีน่ึง แต่คนทีไ่ม่มบ้ีาน หรือไม่มีทาง
ไปเราก็ให้เขาอยู่ได้

ตอนนี้ มีเด็กรุ่นไหนบ้าง อย่างไรครับ?

ในอดีตเราก็รับแต่เด็กที่มาอาศัยอยู ่ที่
บ ้านน้ีเท ่าน้ัน เพื่อส ่งเรียนต่อจนถึงระดับ
มหาวิทยาลยั เพือ่ให้เขาได้ประกอบอาชพีได้ แต่
ในปัจจุบันเราช่วยเด็ก 2-3 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็ก
เล็ก ที่เราเลี้ยงเขาที่บ้านหลังน้ีตั้งแต่อนุบาล 1 
จนถึงประถม 6 และชั้นมัธยมบางส่วน 

ส่วนเด็กอีกกลุ ่มหน่ึง เราก็ส่งไปเรียน
ตามที่ต่างๆ ที่สามารถให้ทุนเขาได้ เราก็น�าเด็ก
ที่อยู่ตามเขตชายแดนไทย-พม่า เช่น สวนผ้ึง 
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ แล้วทองผาภูมิ ก็เป็นการ

ฝากกลับไป โดยผ่านทางฝ่ายสังคมราชบุรีบ้าง 
หรือผ่านทางผู้น�าท้องถิ่นบ้าง และเขาก็น�าเด็ก
ที่ไม่มีสถานที่เรียน ที่หมดโอกาส ที่ยากไร้ ที่
ไม่มีทางที่จะรับการศึกษาต่อ เราได้ช่วยเขาได้มี
การศึกษาต่อในโรงเรียนที่ให้ทุนการศึกษา เช่น
โรงเรียนสารสาสน์ บางบอน ในระดับ ม.4 ม.5.  
และ ม.6

ซิสเตอร์ช่วยฝากข้อคิดถึงผู ้อ ่านหน่อย

ครับ?

ปัญหาของเด็กตามตะเข็บชายแดน เป็น
เรื่องใหญ่ก็คือ เขายังไม่ได้สัญชาติไทย ตรงนี้
ก็เป็นปัญหาหนัก ที่เด็กไม่สามารถที่จะพัฒนา
ตนเอง เขาช่วยตวัเองไม่ได้เลย ต้องรอค�าสัง่จาก
กระทรวงมหาดไทยอย่างเดียว เพื่อว่าเขาจะได้
สญัชาตไิทย ทัง้ๆ ทีบ่างคนกเ็กดิในประเทศไทย
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แต่ไม่มีหลกัฐาน และพ่อแม่ของเขากไ็ม่มคีวามรู้ 
เราจึงอยากจะช่วยตรงน้ีอย่างน้อยกเ็พือ่ให้เขาได้
มีการศึกษาทีด่ ีแล้วเมือ่เขามีความรู้ เขาสามารถ
สร้างครอบครัวที่ดี แล้วกลับมาช่วยชุมชนของ
เขาให้ดีขึ้น 

บ้านธารหทัย ยังเปิดรับเด็กท่ีจะเข้ามา

อย่างไรครับ?

เรารับโดยไม่มีข้อแม้ใด เรารับด้วยความ
เมตตา ความรัก และให้ใจทั้งหมดเลย เราไม่
เคยมีขีดจ�ากัดใดๆ 

พวกเราสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
ไปท�าสกู๊ปที่บ้านธารหทัย ในวันที่ 7 มีนาคม 
2015 กว่านิตยสารอุดมศานต์เล่มน้ีจะออก 
คือเดือนกันยายน 7 เดือนโดยประมาณ  
แปลกที่ความรู้ ณ วินาทีน้ันยังคงอยู่ เสียง

ขับร้องจากเด็กของบ้านน้ี เมื่อมาถึงท่อนท้าย 
“In The Power of Your Love” เพราะ
ความรักของคุณท�าให้พวกเรายังคงสามารถ 
ก้าวเดินต่อไปได้ 

บางทีเราสงสัยว่าถ้าพระรักเราจริง ท�าไม
ไม่สร้างให้ทุกคนมีความสุข ไม่ต้องแก่งแย่ง 
ขันแข่ง ที่สุดแล้ว พระคงต้องการให้เราเติมเต็ม 
ซึ่งกันและกัน ไม่มีใครมีครบทั้งหมดของ 
สิ่งที่จ�าเป็นและต้องการ บางคนขาดสิ่งของ
ภายนอกแต่อบอุ่นด้วยความรักจากคนรอบข้าง  
บางคนเหมือนมีทุกสิ่งแต่จริง ๆ แล้ว เขา
ไม่มีอะไรที่เป็นของจริงเลยแม้กระทั่งความรัก  
อย่างน้อยลมหายใจเพื่อกันและกันก็ท�าให้ 
เราพบว่า ความสุขที่พระมอบให้เราก็คือ ใน
วันท่ีมนุษย์ได้มอบความรักต่อกันและอยู่เพื่อ 
ดูแลซึ่งกันและกันนั่นเอง  
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คุยกับเภสัชกร
ผศ.ดร. มนต์ชุลี นิติพน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก 

Nomophobia (โนโมโฟเบีย) เป็นกัน
มากขึ้นในปัจจุบันน้ี เรียกกันง่ายๆ คือ ติด
โทรศัพท์ ประเภทมอืถอื เรียกว่าห่างตวัไม่ได้เลย 
สมัยก่อนจะติดอีเมล์ เรียกว่าเปิดดูกันบ่อยๆ 
ปัจจุบันนี้มีมือถือ เปิดดูได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะ
เป็นไลน์ เฟซบุ๊ก เปิดดู อ่าน มีเพื่อนกันหลาย
กลุ่ม ตอบกลับ กลับมาดูใหม่ มีเพื่อนตอบอีก 
ตอบกลบั ตอนเช้าส่งดอกไม้ ก่อนนอน ส่งความ
รัก อวยพรให้หลับสนิท ฝันดี ส่งความคิดถึง 

เรื่องเก่าเล่าใหม่

อ่านไปอ่านมา หมดเวลาไปแล้วเป็นชั่วโมง มือ
เริ่มเกร็ง โทรศัพท์เริ่มร้อน มือเริ่มร้อน ตาเริ่ม
มัวหรือเปล่า อาการเหล่านี้เกิดขึ้นกับผู้ที่เล่นมือ
ถอืเป็นกจิวตัรหรือเปล่า เม่ือไกลมือถอืจะรู้สกึว่า
ไม่สามารถติดต่อกับใครไม่ได้เลย มีความรู้สึก
ว่าติดต่อกับใครได้ รู้สึกว่าไม่สามารถรู้ข่าวคราว 
ประเภทกลัวตกข่าว รู้สึกว่าไม่สะดวก ตัวอย่าง
เช่น อยากรู้อะไรแต่ไม่สามารถหาข้อมูลจากมือ
ถือได้ ผู้หญิงจะเป็นโนโมโฟเบียมากกว่าชาย
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ถึง 3.6 เท่า ค่ายมือถือไม่พลาด ออกมือถือ
รุ่นใหม่ๆ ออกมาเสมอ กลัวตกรุ่น รุ่นใหม่
ดีกว่า สวยกว่า ต้องรีบหามาครอบครอง ใช้
เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าไม่ทราบ แต่ถ้า
ถือมือถือรุ่นเก่า หรือรุ่นที่สนนราคาต�่ากว่า
จะรู้สึกไม่สบายใจ 

อาการ “โนโมโฟเบยี” ขาดมอืถอืไม่ได้  
ก้มดูจอนาน เสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพ ทั้ง 
น้ิวล็อค สายตาเสื่อม หมอนรองกระดูก 
เสื่อมสภาพเร็ว ท�าให้เกิดแขนชา มือไม่มีแรง  
เดินโคลงเคลง และอ้วน แนะวิธีป้องกัน  
ต้องสร้างวินัยในการใช้มือถือ ใช้เท่าที่จ�าเป็น 
ท�ากิจกรรมอื่นทดแทน

ในการการป้องกันโรคน้ี ต้องสร้าง
วินัยในการใช้มือถือ ควรใช้เท่าที่จ�าเป็น ท�า
กิจกรรมอื่นทดแทน เช่น อ่านหนังสือ ออก
ก�าลังกาย ถ้ารู้สึกเหงาให้หาเพื่อนคุยแทน
การสนทนาผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์ ตั้งกฎ
ว่าจะไม่แตะต้องมือถือภายในเวลาที่ก�าหนด
เช่น 30 นาที 1 ชั่วโมง แล้วค่อยๆ เพิ่ม
เวลาห่างมือถือให้มากขึ้น หรือก�าหนดให้ 
ห้องนอนเป็นเขตปลอดมอืถอื ทัง้น้ี ผลส�ารวจ
ทั่วโลกพบว่า คนที่เกิดอาการโนโมโฟเบีย  
ส่วนใหญ่เป็นวยัรุ่นมากกว่าวยัท�างาน เป็นผู้หญงิ 
มากกว่าผู้ชาย เน่ืองจากวัยรุ่นเป็นวัยที่มี
เพื่อนมาก ชอบเล่นเกม ชอบเที่ยว ชอบท�า
กิจกรรมมากมาย จึงส่งข้อมูลผ่านมือถือถึง
กันบ่อยๆ  ส�าหรับประเทศไทย ผลส�ารวจ
ของสมาคมโฆษณาดิจิทัลปี 2557 พบมีผู้ใช้
บริการโทรศัพท์มอืถอื 94.3 ล้านเคร่ือง เพิม่
ขึ้นจากปี 2556 ถึง 5.4 ล้านเครื่อง  

วิธีที่ง ่ายที่สุด ให้ผลที่ดีที่สุด น่าจะ
เป็นการสวดภาวนา การร�าพึง แทนการใช้
เวลาทั้งหมดกับมือถือ ตื่นเช้าขึ้นมาสวดภาวนา
ขอบคุณพระส�าหรับการประทานอีกวันให้ สวด
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยเปิดมือถือ ส่งดอกไม ้
ให้เพือ่น ก่อนนอนสวดภาวนาก่อนนอน ใช้เวลา
ในการสวดภาวนามากกว่าทีจ่ะส่งความปรารถนา
ดีให้กับเพื่อนๆ ท่านจะรู้สึกว่าเวลาน้ันมีค่ามาก 
และใช้เวลาคุ้มค่าจริงๆ

ขอพระอวยพระพรทุกท่านในกิจการที่ท�า



บันทึกธรรมทูต
มิสชั่น 

สวสัดคีรับ พีน้่องทีรั่ก ผมขอต่อรายงานการ
ด�าเนินงานการเป็นมรณสักขีของประเทศกัมพูชา 
อีกสกัหน่อยนะครับ ก่อนจะแบ่งปันเร่ืองเหตกุารณ์
ใหม่ๆ ในพระศาสนจักร ดินแดนธรรมทูตแห่งนี้

ช่วงทีม่กีารแต่งตัง้บญุราศีสมเด็จพระสนัตะ
ปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม 2011 
พระคุณเจ้าโอลีเวียร์ได้มาร่วมงานที่กรุงโรม และ
ติดต่อส่วนตัวกับผมว่า ถ้าเรียนจบกลับไปท�างาน
ที่กัมพูชาแล้ว ให้ผมช่วยด�าเนินเร่ืองการแต่งตั้ง
นักบญุมรณสกัขชีาวกมัพชูา เร่ืองน้ีท�าให้ผมหนักใจ 
เพราะผมต้องลงเรียนวชิาเลอืก และเข้าคอร์สอบรม

พิเศษ (Studium) ของกระทรวงเพื่อการแต่งตั้ง
มรณสักขี และนักบุญ ซึ่งเป็นรายวิชาที่ไม่เคย
คิดว่าจะต้องเรียนเลยจริงๆ แต่ผมก็ลงเรียนด้วย
ความนบนอบ

กลับมาปีแรก 2014 พระคุณเจ้าได้ให้
ผมรวบรวมรายชื่อบางคน ที่มีชื่อเสียงด้านความ
ศักดิ์สิทธิ์ขั้นมรณสักขี ซึ่งนับเป็นเรื่องที่สร้างความ
ล�าบากใจให้กับผมมาก เพราะหลังจากประเทศที่
เคยล่มสลาย เอกสารหายสาบสูญเป็นจ�านวนมาก 
ทุกอย่างจึงเป็นเหมือนภาพเลือนลาง เหมือนกับ 
จ๊ิกซอว์กองใหญ่เก่าๆ ที่ผมต้องพยายามปะติด 

มรณสักขีในประเทศกัมพูชา (2)
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ปะต่อกนัให้เหน็ภาพทีส่มบรูณ์และถกูต้องกบัความ
เป็นจริงมากทีส่ดุ และแน่นอนว่า ไม่ใช่ผมคนเดยีว
แน่ทีจ่ะท�าเร่ืองน้ี...ในปีต่อมาคือปี 2015 พระคุณเจ้า 
ได้แต่งตั้งผมเป็นผู้ด�าเนินเร่ืองในระดับมิสซัง 
(Diocesan Postulator) ซึ่งท�าหน้าที่เหมือน
ทนายความที่จะต้องรวบรวมเร่ืองราวต่างๆ ใน
กระบวนการท�าค�าร้องของผู้ที่เหมาะสมจะเป็น 
มรณสักขี โดยมีคณะมิสซังต่างประเทศกรุงปารีส
เป็นเจ้าของเรือ่งร้องขอ ผมได้พยายามเท่าทีจ่ะท�าได้ 
เดินทางและติดต่อคนเก่าแก่หลายท่าน

ในที่สุด ก็ได้รวบรวมประวัติและชื่อต่างๆ 
ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น 35 คน ซึ่งมีทั้งพระสังฆราช  
พระสงฆ์ต่างประเทศและพื้นเมือง นักบวชชาย
และหญิง รวมทั้งฆราวาส ชื่อเหล่าน้ีพูดรวมว่า  
“พระสังฆราชชัมมา ซาละ และเพื่อนมรณสักขี” 
รายชื่อเหล่านี้ ถูกน�าเสนอเพื่อท�าการสืบสวน และ
แน่นอนว่า อาจจะมีหลายคนต้องคัดออกไป ขณะ 
ที่ผมก�าลังท�ารายชื่อพยานอยู่ ปรากฏว่ามีพยาน
หลายคนได้เร่ิมลดลงเร่ือยๆ บางคนตัง้ใจว่าจะไปหา  
ก็เป็นอันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยตายไปก่อนก็มี

เราได้ติดต่อหลายๆ ท่าน ตามบุคลากร 
เท่าทีม่ ีกไ็ด้เปิดศาลเพือ่การสบืสวนกรณมีรณสกัขี
ใน ประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2015 
โดยมพีระคณุเจ้าโอลเีวยีร์ (MEP) เป็นผู้รับผิดชอบ  
มคุีณพ่อมารีโอ (PIME) เป็นผู้ผดุงความยตุธิรรม 
มีคุณพ่อจอห์นลูกา (PIME) เป็นนิติกร ม ี
คณุซาวอน เป็นผู้ช่วยฯ มีคุณพ่อเรือง ฉัตรเซะเรย 
(TMS) เป็นผู้ด�าเนินเรื่อง และยังต้องเตรียมคณะ
กรรมการอื่นๆ อีก ได้แก่ คณะกรรมการด้าน
ประวัติศาสตร์ และด้านเทววิทยา

เราได้เร่ิมเปิดศาลเพื่อสืบพยานคร้ังแรกไป
แล้วสองท่าน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2015 เป็น
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เยาวชนกมัพชูาลาวคร้ังทีห่น่ึงอย่างเป็นทางการทีน่ั่น  
จากนั้น ก็เดินทางมาที่มิสซังพนมเปญ เพื่อเรียนรู้
ชีวิตตามวัดต่างๆ ทั้งในเขตเมืองและชนบท และ
ไตร่ตรองเกี่ยวกับบทบาทศาสนาในบริบทของ
อาเซียนที่จะเปิดในปลายปีน้ี โดยได้เชิญพระจาก
ทางพุทธศาสนามาเป็นวิทยากรด้วย จากน้ัน ก็
เดินทางไปมิสซังบัดต�าบอง เพื่อศึกษาชีวิตพระ
ศาสนจักรที่น่ัน พร้อมกับมีพิธีบูชาขอบพระคุณ
ปิดงานชุมนุมในโอกาสแม่พระได้รับเกียรติยกขึ้น
สวรรค์ที่นั่น

ในงานน้ี สมาชิกคณะธรรมทูตไทยได้มี
ส่วนอย่างมากในการเป็นล่าม แปลสาระเน้ือหา
และการอบรมให้กับเยาวชนทั้งสองชาติได้ช่วย
เตรียมเยาวชนที่จะเข้าร่วม โดยคุณพ่อบุญธรรม  
แหวนฉิมพลี และพ่อโทมัสได้น�าเยาวชนจากลาว  
ข ้ ามชายแดนมาร ่ วมกิ จกรรม น้ี โดยตลอด
ประสบการณ์ใหม่ครั้งแรกของพวกเขานี้ ต้องผ่าน
ความยุง่ยากมากมาย ทัง้ด้านภาษา เอกสาร การตดิต่อ 
ประสานงาน การเดินทาง แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้
อย่างเรียบร้อย เพราะความรักและการเรียนรู้ที่จะ
เป็นหน่ึงเดียวกนั ผลทีไ่ด้รับคือ การตดิต่อสมัพนัธ์
รู้จักสนิทสนมกนัระหว่างพระศาสนจักรของทัง้สอง
ประเทศ ซึง่มสีภาพระสงัฆราชเดยีวกนั การได้เรียนรู้ 
วัฒนธรรมซึง่กนัและกนั ได้เตรียมตวัเข้าสูอ่าเซยีน
โดยใช้หลักศาสนาคาทอลิก และเรียนรู้งานด้าน
สังคมที่ทุกคนจะต้องมีบทบาทในอนาคต

เวลาน้ี ทุกคนต่างแยกย้ายกันกลับไปแล้ว  
แต่พวกเราก็หวังว่าสิ่งที่เราได้หว่านในจิตใจของ  
เยาวชนอนาคตของพระศาสนจักรเหล ่ า น้ัน  
จะเกิดดอกออกผลเพื่อพวกเขาจะได้เป็นแสงสว่าง 
และเป็น พยานความเชื่อส�าหรับทุกคนรอบข้าง
ต่อไป 

งานที่ต้องใช้เวลาและความร่วมมือจากพี่น้องอย่าง
มากเพือ่เราโดยเฉพาะพระศาสนจักรในกมัพชูา จะ
ได้มีแบบอย่างของความเชื่อ ที่ยอมสละได้แม้ชีวิต
เป็นอุทาหรณ์สอนใจและกระตุ้นเตือนความเชื่อ

ผมขอแบ่งปันอีกสองเร่ืองที่เป็นคร้ังแรก
ของพระศาสนจักรในกัมพูชาน้ีคือ เมื่อวันที่ 5 
กรกฎาคม 2015 เป็นวันปฏิญาณตนตลอดชีพ
ของซิสเตอร์ซาเลเซียนคนแรก ชาวกัมพูชา ชื่อ  
ซิสเตอร์มารี ตัง สุวัฒนะ (ซ.เนตร) หลังจากเดิน
ทางพร้อมกับบรรดาซิสเตอร์ที่ให้การอบรม และ
ร้ือฟื้นการถวายตัวทุกปีในคณะธิดาแม่พระองค์
อปุถัมภ์ (FMA) ซสิเตอร์กไ็ด้ตดัสนิใจปฏญิาณตน
ตลอดชีพ ครอบครัวของซิสเตอร์ มีลักษณะพิเศษ
คอื บดิาเป็นพทุธอาชพีครูทีไ่ม่ค่อยเหน็ด้วยกบัการ
เป็นนักบวช แต่ท่านเคารพการตดัสนิใจของลกูสาว 
ส่วนมารดาขายปลาและเป็นคณะกรรมการวดั ซึง่มี
ส่วนช่วยในการก่อตั้งมิสซังก�าปงจามอีกคร้ังหน่ึง
ซิสเตอร์เข้มแข็งในการตัดสินใจของตนเอง และ
ชนะอุปสรรคด้านสุขภาพ จนได้รับรองจากคณะ  
น่ีก็เป็นเคร่ืองหมายแห่งความยินดีอีกอย่างหน่ึง 
ของผู้ที่อยากด�าเนินชีวิตรับใช้พระเจ้าอย่างใกล้ชิด

เรื่องที่สอง คือ การจัดวันเยาวชนกัมพูชา-
ลาว ครั้งที่หนึ่ง (10-16 สิงหาคม 2015) โดย
มีหัวข ้อว ่า “ท่านทั้งหลายจงรักกันฉันพี่น ้อง 
ต่อไป” (ฮบ 13:1) โดยมีเยาวชนจากลาวเข้าร่วม
ประมาณ 100 คน และจากกัมพูชาทั้งสามมิสซัง
ประมาณ 200 คน โดยเริ่มตั้งแต่มิสซังกัมปงจาม 
ซึ่งมีชายแดนทางเหนือของมิสซัง ติดกับมิสซัง 
ปากเซ ทางใต้ของลาว จากนั้นก็เดินทางมาที่บ้าน 
ตางโกก จ.ก�าปงทม เพื่อเรียนรู้ชีวิต ของการเป็น 
มรณสกัขขีองทัง้สองประเทศด้วยกัน โดยพระคณุเจ้า 
โอลีเวียร์ ถวายบูชาขอบพระคุณ เปิดงานชุมนุม
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บทความเตือนใจตนเอง
นายแพทย์คำานวณ อึ้งชูศักดิ ์

เมื่อร้อยกว่าปีก่อน ชวาหรือประเทศ
อนิโดนีเซยีมคีวามเจริญทางด้านวตัถมุากกว่าไทย 
เช่น ถนนหนทาง สถาปัตยกรรม และระบบการ
บริหารจัดการ เน่ืองจากชวาตกอยู่ภายใต้การ
ปกครองของฝร่ังฮอลนัดามานาน บ้านเรือนจึงถูก
พฒันาไปแบบตะวนัตก จนมีค�ากล่าวว่าอยากเหน็
ยุโรปให้ไปชวาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ ้าอยู ่หัวได ้ เสด็จประพาสเยี่ยมชมกิจการ 

บ้านเมืองที่เกาะชวาถึง 3 ครั้ง ครั้งแรกตั้งแต่ยัง
เป็นยุวกษัตริย์เพียง 17 พรรษา แต่ละครั้งที่ไปก็
จะน�าสิง่ต่างๆ กลบัมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย
ตามที่เห็นเหมาะเห็นควร เช่นการสร้างถนนก็เอา
ช่างจากฮอลันดามาช่วย การตัดแต่งต้นไม้ใน
พระบรมมหาราชวังก็ได้ช่างชวามาเสริม ไปเห็น 
ต ้นยางพาราที่ เป ็นพืชเศรษฐกิจก็ส ่ง เสริม
สนับสนุนให้น�าเข้ามาปลูก 

ผักสวะ ต้นโกงกาง
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การเสด็จแต่ละคร้ังก็จะมีข้าราชการและ
ผู้ใหญ่ฝ่ายในเสด็จตามไปด้วย แต่ละท่านก็คง
เหมอืนพวกเราในปัจจุบนัเวลาไปต่างประเทศ เหน็ 
อะไรสวยงามกซ็ือ้หรือหาเอากลบัมาด้วย ในการเสดจ็  
เมือ่ปี 2444 พระวมิาดาเธอ กรมพระสทุธาสนีินารถ  
ที่ตามเสด็จ เห็นพืชน�้าเป็นกอ ใบอวบกลม  
มีดอกสีม่วงสวยงามคล้ายกล้วยไม้ก็เอากลับมา
ปลูกที่กรุงเทพฯ สมัยนี้เราเรียกว่า “ผักตบชวา” 
แต่สมัยก่อนเรียกว่า “ผักตามเสด็จ” เหตุผล
เพราะมีปลูกเฉพาะในร้ัวในวัง จะไปมีที่อื่นเช่น
อยุธยาในห้าหรือหกปีต่อมาก็เพราะเชื้อพระวงศ์
เอาไปปลูกต่อ ผักตบชวาไม่ได้หากันง่ายๆ จะได้
มาก็ต้องไปขอจากในวัง ต่อมาพญาจัน (บุญยืน)  
แห่งนครเชียงใหม่เป็นผู้น�าพันธุ ์ขึ้นไปปลูกที่
เชียงใหม่ คนทางเหนือเรียกว่า “ผักบัวลอย”

โดยธรรมชาติแล้วผักตบชวาเป็นพืชน�้า 
ที่แพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว ล�าพังอยู่ในร้ัวในวังก็คง
ไม่มีปัญหาเท่าไร เพราะปลูกใส่กระถางบัวหรือ
ในสระขุดที่มีพื้นที่จ�ากัด ถ้ามันขึ้นเบียดกัน 
มากไปอาหารไม่พอเพียง การแพร่พันธุ ์ก็ถูก 
จ�ากัดโดยปริยาย แต่เคราะห์หามยามร้าย เกิด
น�้าท่วมใหญ่ ผักตบชวาที่เลี้ยงในสระขุดก็ถูก 
น�้าพัดลงสู่ล�าคลองแม่น�้า ผักตบชวามาอยู่ใน
ท่ีกว้างขวาง อาหารอุดมสมบูรณ์ก็เร่ิมแสดง
แสนยานุภาพ ภายในหน่ึงเดือนจากหน่ึงกอก็
เพิ่มเป็นพันกอ หรือหนึ่งพันเท่าทุกเดือน ผ่านไป 
สองเดือนก็เป็นล้านกอ มาถึงปัจจุบันเราจึงเห็น
ผักตบชวากระจายอยู่ทุกแม่น�้าล�าคลอง บางแห่ง
แน่นจนปิดกั้นทางสัญจรท�าให้เรือแพเดินทาง 
ไม่ได้ ชาวบ้านต้องคอยเอาล�าไม้ไผ่มากันหน้า
บ้านของตัวเอง ไม่ให้ผักตบชวาลอยเข้ามาเกะกะ  

หรือไม่ก็จ ้างคนช้อนตักขึ้นมาทิ้งบนบก แต่
เมล็ดของเจ้าผักตบชวาน้ีก็ทนทายาดสามารถ
กบดานจ�าศีลได้เป็นปีๆ วันดีคืนร้ายตกไปใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะๆ ก็งอกเกิดขึ้นมาใหม่ได้  
สร้างความปวดหัวปวดใจให้กับผู้คนที่อยู่ริมน�้า
กันถ้วนหน้า เพื่อระบายความโกรธเกลียดต่อ 
ผักตบชวา ชาวบ ้านก็ เ รียกมันเสียใหม ่ว ่ า  
“ผักสวะ” ใครถูกเรียกว่า “สวะ” ก็ให้รู้ไว้ว่า
หมายถึงอะไรที่ไม่มีคุณค่า ไร้ประโยชน์ ไม่มี
ใครอยากได้

ถ้าน่ังเรือล่องออกไปปากแม่น�้าที่เป็นจุด
ไหลลงทะเลเราก็จะเห็นต้นโกงกางขึ้นเป็นแนว 
เรียกว่าป่าโกงกางหรือป่าชายเลน (Mangroove) 
ประกอบด้วยต้นโกงกางและต้นไม้อื่นๆ ที่ขึ้น
ได้ในบริเวณน�้าเค็ม มีใบใหญ่หนา มีรากงอก
เลื้อยไปมาเหมือนขาแมงมุมที่กางออกเพื่อยึดติด
กับดินให้ม่ันคง รูปร่างไม่สวยงามเท่าไร เม่ือ
ขึ้นเป็นแนวทั่วชายทะเล ก็กลับกลายเป็นแหล่ง
เพิ่มจ�านวนของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ เช่นปลากระ
พงปลาเก๋า ปลานวลจันทร์ ปูแสม ปูทะเล ปูม้า 
กุ้งกุลา กุ้งแชบ๊วย กุ้งต่างๆ อีกหลายสิบชนิด
รวมไปถึงหอยกระพง หอยนางรม หอยแมลงภู่ 
เป็นต้น สัตว์เหล่าน้ีได้มากินแพลงค์ตอนที่เป็น
พืชหรือจุลินทรีย์ขนาดจ๋ิวที่มีอย่างอุดมสมบูรณ ์
แพลงตอนเหล่าน้ีเกิดจากเศษใบไม้ที่หล่นทับถม 
กันด้วยเหตุน้ีป่าโกงกางจึงเป็นเสมือนโรงเรียน
อนบุาล ให้สตัว์ตวัเลก็ๆ ได้เจริญเตบิโตก่อนเป็น 
ตวัใหญ่ออกไปหากินในทะเลลกึ นอกจากน้ียังเป็น 
แนวกันชนไม่ให้คลื่นลมชัดมาท�าความเสียหาย 
กบับ้านเรือนของผู้คน ตอนเกดิสนึาม ิหมูบ้่านไหน 
ที่ยังมีป่าชายเลน ก็ได้รับความเสียหายน้อย  
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เพราะแนวไม้ช ่วยลดแรงกระแทกไปได้มาก  
ต้นโกงกางเองก็เอาไปท�าถ่านได้อย่างดี ตอน
ผมเป็นเด็ก คุณแม่สอนให้ก่อเตาหุงข้าว สมัย
น้ันไม่มีแก๊สหุงต้ม ได้ไม้โกงกางที่เอามาเผาท�า
เป็นถ่านให้เราได้ใช้หุงหาอาหารกินกันเวลารีดผ้า 
ก็ยังใช้เตารีดเหล็กที่ต้องเปิดฝาเอาถ่านใส่ให้ 
เกิดความร้อน

แม้ว่าป่าโกงกางจะมีประโยชน์มากมาย 
แต่ก็ประสบเคราะห์กรรม คือมนุษย์เราตัดโค่น
ต้นโกงกางและเปลี่ยนป่าชายเลนมาเป็นฟาร์ม 
เลี้ยงกุ ้งท�าโรงงานอุตสาหกรรมนาเกลือ ฯลฯ 
พื้นที่ 22 จังหวัดที่ติดทะเลของเรา โดยเฉพาะ
สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ที่เคย
มป่ีาโกงกางอดุมสมบรูณ์ เด๋ียวน้ีกเ็หลอืน้อยมาก 
คนเห็นเร่ืองเศรษฐกิจส�าคัญกว่าเร่ืองธรรมชาติ 
ฟาร์มเลี้ยงกุ้งน้ันท�ารายได้ให้ชาวบ้านรวดเร็วใน
ระยะแรก พอคนเลี้ยงกันมากๆ ราคาก็ตกลงมา 
ที่ร้ายกว่าคือโรคระบาดในกุ้งที่ท�าให้เกษตรกร 
บางรายถึงหมดตัวเมื่อป่าโกงกางถูกท�าลาย ห่วง
โซ่อาหารกถ็กูท�าลายลงด้วย สตัว์ทะเลต่างๆ กห็า
ได้ยากขึน้ สิง่สกปรกทีม่ากบัแม่น�า้กไ็หลลงสูท่ะเล 
ได้โดยง่าย เพราะไม่มีแนวป่าโกงกางมากักไว้

เมื่อสามเดือนก่อนผมไปที่จันทบุรี ก่อน
เข้าเมืองก็ได้แวะไปเยี่ยมดูศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ศนูย์น้ี
จัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2524 ที่ต�าบลคลองขุด 
อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เกิดขึ้นภายหลังที่
ในหลวงเสดจ็ไปเปิดอนุสาวรีย์ของพระเจ้าตากสนิ
มหาราช และทรงด�าริอยากให้มีศูนย์พัฒนา 
สิ่งแวดล้อมและอาชีพชาวบ้านที่เกื้อหนุนส่งเสริม
กัน ในศูนย์เขาจัดให้มีที่ทางเดินชมป่าโกงกาง 

มีค�าอธิบายให้เราเข้าใจระบบนิเวศวิทยาและ 
คณุประโยชน์ ทราบว่าในแต่ละปีมโีรงเรียนต่างๆ 
พานักเรียนมาทัศนาจรที่น่ีมากอยู่ หากทุกคน 
เห็นประโยชน์ก็จะได้ช่วยกันดูแลไม่ให้มีการ
ท�าลายป่าชายเลน หลายๆ บริษัทก็มีโครงการ 
พาพนักงานไปปลูกป่าชายเลนกัน 

ชีวิตของคนเราน้ันหากไม่ได้ท�าประโยชน์
หรือคุณงามความดีมากกว่าโทษที่ก่อให้ผู ้อื่น 
เราก็จะเหมือน “ผักสวะ” แต่หากชีวิตของเรา
น้ันเป็นประโยชน์กับชีวิตอ่ืนๆ เก้ือหนุนส่งเสริม
การอยู่ร่วมกัน แม้จะเป็นไม้โกงกางที่มีคนลอบ
ตัดลอบท�าลายในบางโอกาสแต่ในท้ายที่สุด 
แล้วผู้คนก็จะรู้ความจริงและช่วยกันส่งเสริม 
ให้ด�ารงคงอยู่ต่อไป

ในพระวรสารโดยนักบุญมัทธิว บทที่ 13 
เล่าถึงการเทศนาของพระเยซูคริสตเจ้าบริเวณ 
ริมทะเลสาบ พระเยซูเปรียบเทียบอาณาจักร
สวรรค์กับผักบางชนิดดังน้ี “อาณาจักรสวรรค์
เปรียบได้กับเมล็ดมัสตาร์ด ซึ่งมีผู้ไปหว่านในนา  
และเป็นเมล็ดเล็กกว่าเมล็ดทั้งหลาย แต่เม่ือ 
เมล็ดงอกขึ้นเป็นต้นแล้ว กลับมีขนาดโตกว่า 
ผักอื่นๆ และกลายเป็นต้นไม้ จนกระทั่งนกใน 
อากาศมาท�ารังอาศัยบนกิ่งได้” 

คนในดินแดนตะวันออกกลางที่พระเยซ ู
คริสตเจ้าเทศนาน้ันเหน็ต้นมัสตาร์ดทกุวีท่กุวนั และ 
รู้ว่ามนัเป็นต้นไม้ทีม่ปีระโยชน์ เอามาท�าอาหารกินได้  
แต่คนไทยอาจไม่ค่อยคุ ้นเคยกับต้นมัสตาร์ด  
ไม่แน่ว ่าหากพระเยซูมาเทศนาบริเวณลุ ่มน�้ า 
เจ ้ าพระยา พระองค ์ได ้ เห็นผักตบชวาและ 
ต้นโกงกาง พระองค์อาจเปรียบอาณาจักรสวรรค์
เหมือนต้นโกงกางและป่าชายเลน 
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

ครอบครัว
ครอบครัวเป ็นเ ร่ืองชีวิตที่ ผูกพันกัน

ระหว่างพ่อแม่ลูกอย่างพิเศษ เวลาเดียวกัน 
ก็เป็นธรรมชาติที่สุด นับตั้งแต่วันแรกแต่งงาน
จนถึงวันจบชีวิตจากกันไปสู่ภพหน้า แม้จะมี 
เร่ืองราวรายละเอียดและความสลับซับซ้อน
มากมายที่เกิดข้ึนในแต่ละครอบครัว แต่ทว่า
ความจริงที่ เป ็นค�าตอบต่อค�าถามเกี่ยวกับ
ครอบครัวน้ัน มักจะออกมาจากปากหนูน้อย 
ที่เป็นลูกๆ ทั้งหลาย สมดังค�าคมภาษาฝรั่งเศส
ที่ยืนยันไว้ว่า “ความจริงออกจากปากเด็ก”  
(En ralit hors de la bouche des 
enfants)

ขอยกตัวอย่างบางค�าถามในท�านองน้ันว่า 
“หนูอยากอยู่กับใครมากที่สุด?” (ระหว่างพ่อแม่ 
กับคนอื่นไม่ว่าใคร) “หนูรักใครมากที่สุด?” 
และ“หนูอยากจะมีพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าแต่เพียง
ผู้เดียวในชีวิตใช่หรือไม่?” ค�าตอบที่ได้ทั้งหมด
ก็คือ มีแต่พ่อแม่ผู ้บังเกิดเกล้าเท่าน้ันที่ลูก
อยากอยู่ด้วย รักที่สุดและอยากให้เป็นเช่นนี้กับ 
พ่อเดียวแม่เดียวไปตลอดชีวิต 

ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดขึ้นมาขอเพียง
แต่ให้รักษาไว้ให้ได้ซึ่งความรักผูกพันฉันพ่อแม่
ลูกที่แท้จริง ทุกอย่างก็จะสอดคล้องและเป็นไป
ได้ตามค�าตอบข้างต้น

ค�าตอบของหนูทั้งหลายเหล่าน้ีล้วนมา
จากมโนธรรมของดวงใจที่ยังสะอาด สดใส  
และบริสุทธิ์ปราศจากมลทินมัวหมองเจือปน

ในโอกาสวันแม่ทีเ่ยอืนมาบรรจบครบรอบ
ที่จัดขึ้นตามประเพณี เพื่อให้ความส�าคัญแก ่
ผู้เป็นแม่ในฐานะเสมือนสายใย-สายยึดและ 
สายโยง ระหว่างชีวิตพ่อ-แม่-ลูกในครอบครัว
ที่รักแท้หนึ่งเดียวดังกล่าว 

หากเส้นใยเส้นสายชีวิตที่ว่ามาน้ีมีปัญหา
เกดิขึน้ กจ็ะน�าสูปั่ญหาในครอบครัวอย่างไม่ต้อง
สงสัย และปัญหาจากครอบครัวก็จะน�าสู่ปัญหา
ในสังคมต่อไป

สมเดจ็พระสนัตะปาปายอห์น ที ่23 ทรงมี
พระด�ารสัตรัสทกัทายกบัพ่อแม่ผู้ปกครองบ่อยๆ 
“โปรดกอดจูบลูกของท่านแทนพ่อด้วย” น่ีเป็น
สิ่งที่พระองค์ทรงเน้นถึงความรักต้องเร่ิมต้น 
ปูพื้นฐานที่บ้านหรือครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับ
ค�าคมภาษาอังกฤษที่ว่า “Charity begins at 
home.”

หากเราหวนมาใคร่ครวญและพิจารณา
ด้วยมโนธรรมต่อค�าตอบซื่อๆ ใสๆ ของดวงใจ
เด็กน้อยเหล่าน้ี ก็จะเข้าใจถึงนัยยะที่สื่อความ
หมายได้อย่างลึกซึ้งและให้คุณค่าอเนกอนันต์
ของชีวิตครอบครัว อนึ่ง ใครที่ต้อนรับเด็กน้อย
เหล่าน้ีก็เท่ากับต้อนรับพระเยซูเจ้าด้วยในเวลา
เดียวกัน น่ันหมายความว่าพระองค์ให้ความ
ส�าคัญในเร่ืองจิตวิญญาณและมโนธรรมของ 
เด็กอย่างยิ่งยวดทีเดียว

ยิ่งกว่าน้ัน ในศีลกล่าวของครอบครัว 
คริสตชน ได้ก่อเกดิขึน้จากค�าม่ันสญัญาทีเ่จ้าบ่าว
เจ้าสาวผู้ย่างก้าวเข้าสูป่ระตวูวิาห์ โดยทัง้สองฝ่าย
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ให้สัจจะวาจาแก่กันและกันว่า ...“ขอสัญญาว่า 
จะถือซื่อสัตย์ต่อคุณ ทั้งในยามสุขและยามทุกข์ 
ทัง้ในเวลาป่วยและเวลาสบาย เพือ่รักและยกย่อง
ให้เกียรติจนกว่าชีวิตจะหาไม่” ผลที่ตามมา 
น้ันจะส่งไปถึงไม่ใช่เฉพาะคู่บ่าวสาวที่เป็นสามี
ภรรยากัน แต่ยงัจะเชือ่มโยงไปถงึความเป็นพ่อแม่ 
และลกูต่อไปอย่างมพีนัธะผูกพนัในความรักและ
ความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง

ค ว าม รั ก ในครอบค รั วค ริ สตชน น้ี
จึงสะท้อนถึงความรักของพระคริสตเจ้าต่อ 
พระศาสนจักร รวมทัง้ฉายส่องวถิชีวีติครอบครวั
ศกัด์ิสทิธิอ์นัเป็นต้นแบบของครอบครัวคริสตชน 
ซึ่งมีพระเยซูเจ้าสถิตอยู่ท่ามกลางเสมอ ผู้ทรง
ท�าให้เกิดความรักและความเป็นหน่ึงที่แท้จริง
ดังกล่าว 

ครอบครัวใคร ใครก็รู ้  ชูชีพมนุษย์

การเป็นบุตร สุดประเสริฐ เกิดจากฐาน

จนเติบใหญ่ ได้ดิบดี มีการงาน

แล้วสร้างบ้าน แต่งงานอยู่ คู่เดียวกัน 

ครอบครัวคริสต ์ ศักดิ์สิทธิ์  ด้วยฤทธิ์รัก

สามพร้อมพรัก พระบุคคล  ดลสุขสันต์

หนึ่งในสาม สามในเรา  เท่าเทียมกัน

พระครบครัน มั่นประจักษ์ องค์รักเดียว

ครอบครัวใคร ใครก็รู ้  กอบกู้ชีพ

เป็นประทีป ชูสว่างไสว ให้แลเหลียว

ครอบครัวคริสต ์ ติดตามพระ จะกลมเกลียว

เป็นหนึ่งเดียว เนาในพระ สักขีพยาน.
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ข้างธรรมาสน์ 
ไก่นักบุญเปโตร

“ใครจะเป็นใหญ่เท่าพระเจ้า”

แรกเริ่มพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเทวทูต (เทวดา) เป็นจิตจ�านวนมากมาย เพื่อจะได้มีความ
สุข ได้อยู่กับพระเจ้า และรับใช้พระองค์ และมีเทวดาองค์หนึ่งชื่อ ลูชีแฟร์ (ซาตาน) เป็นผู้น�า คิด
จะเป็นใหญ่เท่าพระเจ้า กบฏต่อพระองค์ ไม่ยอมรับใช้พระองค์ และมีพรรคพวกติดตามด้วยเป็น
จ�านวนมากมาย

มีเทวดาองค์หนึ่งชื่อ เทวดามีคาเอล (มีคาแอล มีแชล ไมเกิ้ล) เป็นผู้น�า และพรรคพวก
อีกมากมายเช่นกัน คัดค้าน ต่อสู้ ไม่ยอมเข้าอยู่กับพวกกบฏ ท่านอ้างว่า “ใครจะเป็นใหญ่เท่า
พระเจ้า” จึงเป็นฝ่ายชนะด้วยเหตุผล พระเจ้าจึงทรงลงโทษลูซีแฟร์และพรรคพวกของมันให้ไปอยู่
ในนรกนิรันดร แล้วเราก็เรียกว่า ผี หรือ ปีศาจ

ต่อมาพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างโลก จักรวาล และมนุษย์ ชาย - หญิง อาดัม และเอวา ซึ่ง
มีร่างกายและวิญญาณเป็นจิตไม่รู้ตายคล้ายพระเจ้าเหมือนเทวาดา จะได้มีความสุข และสรรเสริญ 
รับใช้พระเจ้าตลอดไปโดยไม่ต้องตาย เม่ือถงึเวลาก�าหนด พระเจ้าจะทรงโปรดให้รับรางวัลในสวรรค์
นิรันดร

พวกปีศาจเหน็พระเจ้าสร้างมนุษย์ จะได้ไปสวรรค์แทนทีม่นั มนักอ็จิฉา จึงพากันมา ชกัชวน 
ยัว่ยวนมนุษย์ด้วยวธิต่ีางๆ ใหท�าบาป จะได้ตกนรกไปเป็นพรรคพวกเดียวกบัมนัตลอดนิรันดรด้วย

พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระเมตตาและกรุณาสงสาร อาดัม และเอวา หลังจากที่ได้ท�าบาปแล้ว
พร้อมกับลูกหลานต่อมาด้วยจะต้องไปนรก จึงทรงโปรดให้พระบุตรของพระองค์ลงมาบังเกิดเป็น
มนุษย์ชื่อ เยซู จากพระนางพรหมจารีมารีย์ โดยมีนักบุญโยเซฟเป็นบิดาเลี้ยง เพื่อไถ่บาปมนุษย์ 
เพื่อช่วยให้ทุกคนได้รอดไปสวรรค์ได้

ยังมีเทวดาคาเบรียล ที่พระเป็นเจ้าทรงใช้ให้น�าข่าวดีมาบอกให้พระนางมารีย์ว่า จะบังเกิด
บุตรชาย ชื่อ เยซู ท่านจะเป็นผู้ไถ่บาปมนุษย์

และเทวดาราฟาเอล ทีพ่ระเป็นเจ้าทรงใช้มาเป็นเพือ่นร่วมทางกบัโทบยีาห์ซึง่เป็นลกูชายของ
โทบิต เขาไปทวงหนี้และเทวดาได้ยังช่วยให้เขาพ้นภัยอันตรายต่างๆ มากมาย

พระศาสนจักรให้เราฉลองอัครเทวดาทั้งสามองค์นี้พร้อมกันในวันที่ 29 กันยายนของทุกปี 
ขอท่านทั้งสามช่วยน�าทางและคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆ ให้เราทุกคนด้วยเทอญ

เราจงปฏิบัติและรับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ เหมือนเทวดาทั้งหลายในสวรรค์ เราจะได้มี
ความสุขอยู่กับพระเจ้าตลอดไป ทั้งในชีวิตนี้และในสวรรค์นิรันดรด้วย 
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ท่วงทำานองแห่งรัก
ผงศิลา 

ชวนคิดสะกิดใจ

ไม่เพียงพอที่เราจะกล่าวถึงเหยื่อของความอยุติธรรมในสังคมด้วยความเมตตาสงสาร  

และไม่มีประโยชน์เช่นกันที่เราจะทำาเพียงบ่นว่าความอยุติธรรมในสังคม โดยไม่คิดที่จะ

ยื่นมือทำาอะไรบางอย่างท่ีจะช่วยให้เขามีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่ิงที่ผู้พิพากษาท่านนี้ทำาจึงเป็น 

แบบอย่างที่ดีแก่เรา ท่านไม่ละเลยความถูกต้องในหน้าที่ซึ่งท่านจะต้องยึดถือ และในขณะ

เดียวกันท่านก็หยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับชายขอทานคนนั้นและเชิญชวนให้ผู้อื่นร่วมมือ 

ร่วมใจกัน ช่วยเขาด้วย

ความอยุติธรรมในสังคม
วนัหน่ึงในฤดหูนาว ต�ารวจได้จับขอทานคนหน่ึงขณะทีก่�าลงัขโมยขนมปัง

หนึ่งก้อนที่ร้านค้าแห่งหนึ่ง และได้น�าตัวขอทานมาแสดงต่อหน้าศาล

กฎหมายต้องเป็นกฎหมายและไม่ควรมีข้อยกเว้น ดังน้ัน ผู้พิพากษา
จึงสั่งให้ปรับชายขอทานเป็นเงิน 10 ดอลลาร์ แต่ผู้พิพากษาหยิบกระเป๋า
เงินของตนขึ้นมาและจ่ายค่าปรับให้ชายขอทาน ต่อจากน้ันเขาได้หันหน้า 
ไปที่ทนายความ นักข่าว และผู้ที่มาฟังการพิพากษา และกล่าวว่า “พวกเรา
ทุกคนก็มีส่วนผิดต่ออาชญากรรมที่น่าละอายนี้ เราละเลยจนท�าให้ชายขอทาน

คนน้ีต้องหิวโหยเป็นเวลาหลายวัน ดังน้ัน ฉันจึงตัดสินให้ปรับทุกคน
เป็นเงิน 10 เซน” ต่อจากน้ันผู้พิพากษาได้ส่งหมวกของเขา 

ไปรอบห้องพิพากษา เขารวบรวมเงินได้ 47 ดอลลาร์  
50 เซน ผู้พิพากษามอบเงินเหล่านี้ให้กับขอทาน 

และกล่าวว่า “จงไปและพยายามหางานท�า 
ให้ได้” 
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กว่าจะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

นักบุญมัทธิว ต้องเป็นผู้ที่รู ้จักพระคัมภีร์ 
(พระธรรมเดิม) เป็นอย่างดี และคงได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่
เกีย่วกับ “พระอาณาจักรของพระเจ้า” ท่าน “กเ็หมอืน
กับเจ้าบ้านที่น�าทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลัง
ของตน” (มธ 13:52) ท่านเป็นคนที่ได้รับการอบรม
มาแบบหน่ึงต่างหาก เพราะท่านได้มอีาชพีเป็นคนเกบ็
ภาษีที่เมืองคาเปอร์นาอุม และมีพื้นเพทางวัฒนธรรม
กรีกมาก่อน อนัน้ีสงัเกตได้จากชือ่ของท่านซึง่คงจะมา
จากภาษากรีก แต่ชื่อเก่า “เลวี” ของท่านนั้นมีก�าเนิด
มาจากภาษาฮีบรู (มก 2:14 ; ลก 5:27)

หน้าที่ส�าคัญของสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้า 
ผู้นี้ก็คือ การถ่ายทอดข่าวดีหรือพระวรสาร หลังจาก
การเสดจ็กลบัคืนชีพของพระเยซเูจ้าแล้วท่านกค็งได้ท�า 
การรวบรวมเหตกุารณ์บางอย่างในชวีติของพระเยซเูจ้า 
และได้พยายามจัด สุนทรพจน์ (ค�าพูดของพระเยซู
เจ้า) ต่างๆ ของพระองค์เข้าไว้ด้วยกันโดยอาศัย  
“ค�าทีเ่ป็นกุญแจส�าคัญ” ส�าหรับสนุทรพจน์แต่ละเร่ือง
ส่วนประกอบต่างๆ เหล่านี้ “ข่าวดี : พระวรสาร” ได้
ช่วยท�าให้บรรดาคริสตชนรุ่นแรกๆ ได้มีความเข้าใจ
ในพระธรรมเดิมได้ดแีละถกูต้องยิง่ขึน้ ซึง่ในเวลาน้ัน
ก็ยังคงฟังพระธรรมเก่ากันอยู่ในศาลาธรรม

เราเชื่อกันว่านักบุญมัทธิวคงจะได้เขียนพระ 
วรสารของท่านเป็นภาษาอาราเมอิก (ภาษาที่พระเยซู
เจ้าและชาวฮีบรูทั่วๆ ไปพูดกันในสมัยนั้น) และโดย
อาศยัพระวรสารน้ีเองทีท่่านได้พยายามชีแ้สดงให้เหน็

ว่าพระเยซูเจ้าคือ พระเมสสิยาห์ที่บรรดาผู้ชอบธรรม
ในพระธรรมเก่าตั้งหน้าตั้งตาคอยกัน นอกน้ันท่าน
ยังชี้แสดงให้เห็นถึงฐานะของพวกคริสตชนอีกด้วย 
คือบทบาท หรือท่าที่ของพระศาสนจักรที่มีต่อธรรม
บัญญัติและจารีตพิธีกรรมของพระธรรมเดิม 

พระวรสารของนักบญุมัทธวิทีเ่รามอียูใ่นขณะน้ี  
แปลมาจากต้นฉบับที่เป็นภาษากรีก ซึ่งก็คงได้รับ
อิทธิพลจากพระวรสารของนักบุญมาระโกและของ
นักบญุลกูาไม่มากก็น้อย แม้ว่าพระวรสารของนักบญุ
มทัธวิยังคงรักษาลกัษณะทางวรรณกรรมของท่านเอง
ไว้ก็ตาม พระวรสารของท่านเป็นพระวรสารแห่ง “พระ
อาณาจักรของพระเจ้า” เป็นพระวรสารที่ท�าให้พระ
ธรรมเดิมส�าเร็จบริบูรณ์ในองค์พระคริสตเจ้า เป็น 
พระวรสารแห่ง “มหาบญุลาภ 8 ประการ” (มธ 5:1-12)  
และสนุทรพจน์ทีพ่ระเยซเูจ้าได้ทรงปราศัยกับมหาชน
บนภูเขา เป็นพระวรสารแห่งนิทานเปรียบเทียบ เรื่อง
เมอืงสวรรค์ และการพพิากษาสดุท้าย เป็นพระวรสาร
ของพระศาสนจักร ซึ่งตั้งอยู่บนฐานศิลาหรือนักบุญ
เปโตร และสุดท้ายเป็นพระวรสารแห่ง ธรรมล�า้ลึก
ของพระศาสนจักร

เป็นที่น่าเสียดายที่เราไม่รู ้จักประวัติจริงๆ  
ของท่าน และเราไม่ทราบว่าท่านสิ้นใจอย่างไร 
หรือเป็นมรณสักขีอย่างไร...บรรดาคริสตชนยกย่อง
ท่านนักบญุมัทธวิให้เป็นองค์อปุถมัภ์ ผู้ท�างานธนาคาร
และสมุห์บัญชี 

นักบุญมัทธิว

(อัครสาวก : ผู้นิพนธ์พระวรสาร)

St. Matthew (ศตวรรษที่ 1)

ฉลอง 21 กันยายน
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พระสมณสาส์น ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า (Laudato Si’)

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
การดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

จดหมายที่พระสันตะปาปาทรงเขียนถึงทุกคน  

พระองค์ทรงเตือนว่าโลก บ้านที่เราใช้ร่วมกันนี้  

เป็นเสมือนพี่น้องคนหนึ่งซึ่งเราแบ่งปันชีวิตด้วยกัน

แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม

จัดพิมพ์โดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศ

ราคา 90 บาท
ติดต่อโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 
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รูปปั ้นของนักบุญหญิงในชุดนักบวชสีด�าผู้สวม
มงกฎุหนาม ในมอืถอืไม้กางเขนและมีรอยแผลทีห่น้าผาก
ซึ่งพบเห็นได้บ่อยคร้ังตามวัดตามมหาวิหารทั่วทั้งอิตาลี
กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางในครั้งนี้ การเดินทาง 
ไปกัสเซียเป็นหน่ึงในน้อยคร้ังที่เราอาศัยรถทัวร์เดินทาง 
ออกจากโรมแทนทีจ่ะพึง่พารถไฟเช่นทกุคร้ัง แต่เชือ่มัย้ครับ 
ว่ารถทัวร์ทั้งคันมีผู้โดยสารอยู่ไม่ถึงหน่ึงในสามของที่น่ัง
ทั้งหมด รถทัวร์น�าเราโดยสารไปบนถนนสายหลักผ่าน
ทิวทัศน์ของเนินเขาสีน�้าตาลจัดซึ่งเป็นผลพวงของการ 
เก็บเก่ียวธญัพชืในไร่ ฟางแห้งถกูม้วนเป็นก้อนกลม ๆ  วาง
เรียงรายอยูต่ามทุง่ สลบักบัไร่ทานตะวนัสเีหลอืงจัดตดักบั
ท้องฟ้าสนี�า้เงินอ่อน ๆ  ทีป่ระปรายด้วยปยุเมฆบาง ๆ  มอง
เพลนิตายิง่นักในความรู้สกึของผม เส้นทางถูกแยกออกไป
สูถ่นนเข้าหมูบ้่านทีส่องข้างทางกลายสภาพเป็นป่าไม้ ภูเขา 
มีล�าธารเลก็ ๆ  ไหลขนานกับแหล่งชมุชนและไร่ผัก รถทวัร์
แล่นผ่านหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเล่าจนมาถึงจุดหมายของเรา
ในที่สุด เราเร่ิมต้นการแสวงบุญในคร้ังน้ีด้วยการเข้าไป
ถามข้อมูลจากส�านักข้อมลูนักท่องเทีย่วจนได้ความว่าไม่มี
รถแท็กซี่ที่จะพาเราขึ้นไปเย่ียมบ้านเกิดของนักบุญริต้าใน
เมอืง Roccaporena ซึง่ห่างออกไปเพยีงห้ากโิลเมตรได้ 
เพราะเวลากลบัโรมของเราถูกก�าหนดไว้แล้ว สิง่ทีเ่ราท�าได้
คือการเดินเยี่ยมชมมหาวิหารและอารามของท่านในเมือง 
กัสเซียน้ีซึ่งก็เพียงพอแล้วส�าหรับผม เดินไต่ระดับขึ้นไป
ตามบันไดและป้ายบอกทางชี้ให้เรามุ่งตรงไปยังมหาวิหาร
นักบุญริต้า วิหารหลังใหญ่สร้างจากหินอ่อนสีขาวใน 

รูปแบบผสมตัง้ตระหง่านอยูเ่บือ้งหน้า ทศันียภาพจากเนินเขา 
ที่ตั้งของมหาวิหารมองเห็นทิวเขาและธรรมชาติแบบชนบท
ที่มีบ้านเรือนรายรอบอยู่เบื้องล่างไกลออกไป ตรงข้ามกับ
มหาวิหารเป็นอาคารทางเดินสองฝั่งที่ทอดยาวเป็นเส้นตรง
ออกไปจากตัวมหาวิหาร ถนนสายที่อยู่ระหว่างทางเดินทั้ง
สองฝั่งหรือถนนที่ทอดยาวออกไปจากหน้ามหาวิหารน้ัน 
ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่จะถึงน้ีจะคลาคล�่าไปด้วยบรรดา
สตับรุุษทีเ่ดินทางมาร่วมขบวนแห่ดอกกหุลาบในงานฉลอง
ดอกกุหลาบแห่งกัสเซีย ดอกกุหลาบที่มีความสัมพันธ์กับ 
นักบุญริต้า นักบุญประจ�าเมืองและกลายเป็นสัญลักษณ์
ส�าคัญของเมืองไปโดยปริยาย เราเลือกที่จะเข้าไปเคารพ
พระธาตุของท่านนักบุญในมหาวิหารก่อนอื่นใด เมื่อได้
เข้าไปภายใน ไม่น่าเชื่อว่าบรรยากาศและสถาปัตยกรรม 
รวมทัง้การตกแต่งภายในมหาวหิารจะให้ความรู้สกึทีแ่ตกต่าง 
จากภายนอกโดยสิ้นเชิง ภาพวาดสีสันสดใสบนผนังและ
เพดานถ่ายทอดเร่ืองราวชีวิตและความศักด์ิสิทธิ์ของท่าน
นักบุญ มุขด้านซ้ายของมหาวิหารเป็นสถานที่วางโลงแก้ว
บรรจุศพของท่าน สภาพศพของท่านนักบุญอยู ่ในชุด
นักบวชหญงิคณะออกสัตเินียนสดี�านอนสงบอยูใ่นโลงแก้ว  
ผู้คนต่างพากันมาสวดภาวนาวอนขอพรจากท่านอย่างไม่
ขาดสายจนผมนึกประหลาดใจทีเ่พิง่ได้รู้จักท่านเมือ่ไม่นาน  
ผมเข้าไปสวดภาวนาปะปนกับนักแสวงบุญคนอื่น ๆ จาก
น้ันจึงเข้าไปรับกลีบกุหลาบจากซิสเตอร์ท่านหน่ึงซึ่งยืนยิ้ม
อยู่หลังลูกกรงกั้นระหว่างส่วนนอกกับส่วนเก็บพระธาตุ 
เสร็จภารกิจจากภายในมหาวหิาร เราชวนกนัไปเยีย่มอาราม 
ของท่านนักบุญริต้าที่อยู่ติดกันแค่ประตูกั้น แต่เสียดายที่
ประตอูารามปิดพกักลางวนัและจะเปิดต้อนรับนักแสวงบญุ 
อีกคร้ังในเวลาบ่ายสองโมงคร่ึงซึ่งเรามีเวลาอีกกว่าสอง
ชั่วโมง ผมจึงชวนเพื่อนร่วมทางไปเดินส�ารวจตามร้านขาย
รูปพระและเยี่ยมชมห้องใต้มหาวิหาร ซึ่งเป็นสถานที่เก็บ
รักษาอัศจรรย์ศีลมหาสนิทที่มีเร่ืองราวบันทึกไว้ว่าในปี 
ค.ศ.1330 ที่เมืองซีเอนา พระสงฆ์ท่านหนึ่งได้น�าแผ่นศีล
ที่เสกแล้วสอดไว้ในหนังสือเพื่อจะน�าไปส่งให้ผู้ป่วย แต่
เมื่อเปิดหนังสือออกปรากฏว่าแผ่นศีลน้ันกลับกลายเป็น

นักบุญริต้า กุหลาบสวรรค์แห่งกัสเซีย 

มุมเล็กๆ ของนักเดินทาง
คุณพ่อปิติศักดิ์  พงศ์จิรพันธุ์
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เลอืด พระสงฆ์ท่านน้ันจึงไปขอรับศลีอภัยบาปจากคณุพ่อ 
ซีโมเน ฟิดาติ ผู้น�าวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะได้รับการ
สถาปนาเป็นบุญราศีในเวลาต่อมา บุญราศีซีโมเนได้เก็บ
รักษาพระธาตุน้ันไว้อย่างดีและน�ามาที่กัสเซีย สมเด็จ 
พระสนัตะปาปาบอนิฟาส ที ่9 ทรงประกาศรับรองอศัจรรย์ 
ศลีมหาสนิทในคร้ังน้ี อศัจรรย์ศลีมหาสนิทอยูใ่นรูปปรากฏ
ของวงเลือดขนาดปังแผ่นเล็กบนกระดาษขาวสีซีดถูกเก็บ
รักษาไว้ในรัศมขีนาดกะทดัรัดและบรรจุในตูก้ระจกตดิกบั
ผนังห้อง คารวะอัศจรรย์ศีลมหาสนิทเสร็จเราพากันไปหา
ที่นั่งเหมาะ ๆ ส�าหรับรับประทานอาหารกลางวันมื้อพิเศษ
เพื่อรอเวลาให้อารามเปิดในช่วงบ่าย เป็นอาหารไทยที่เรา
พกพาใส่เป้มาจากบ้าน ผู้คนทีเ่ดนิผ่านไปมาต่างเหลยีวมอง
พวกเราด้วยความแปลกตาและอาจจะนึกอจิฉาในอริิยาบถ
แสนผ่อนคลายของพวกเรา หลังม้ือกลางวันเรายังเหลือ
เวลาอีกเกือบชั่วโมงส�าหรับเดินชมสถานที่โดยรอบอย่าง
จุใจ ท้องฟ้าสนี�า้เงนิสดช่วยให้การเก็บภาพความประทบัใจ 
ในคร้ังน้ีสนุกคร้ืนเครงแม้จะต้องเผชิญกับแสงแดด 
แผดกล้าเพียงใดก็ตาม 

 อารามเปิดแล้วคุณพ่อวัยเฉียดเจ็ดสิบที่ ยัง
คล่องแคล่วกระฉับกระเฉงน�ากลุ ่มผู ้แสวงบุญเข้าไป
ภายใน ท่านกล่าวต้อนรับและอธิบายที่มาที่ไปของอาราม
รวมทั้งประวัติคร่าว ๆ ของท่านนักบุญ นักบุญริต้าเกิดที่
เมือง Roccaporena ในปี ค.ศ. 1381 ตั้งแต่วัยเยาว์
ท่านร้องขอพ่อแม่ให้ส่งท่านเข้าอาราม หากแต่พ่อแม่กลับ
จัดการหมัน้หมายให้ท่านแต่งงานแทน ท่านเป็นภรรยาและ
แม่ที่ดี แต่สามีของท่านเป็นชายเจ้าอารมณ์ที่ชอบใช้ความ
รุนแรงกับท่านและยังสอนลูก ๆ ในทางที่ไม่ถูกต้อง แต่
กระน้ัน ท่านก็ยังพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด 
คอยเฝ้าอธิษฐานภาวนาและรับศีลมหาสนิทเป็นประจ�า  
เป็นแบบอย่างที่ดีของคริสตชนเพื่อพยายามเปลี่ยนใจสามี
จากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จวบจนย่างเข้าปีที่ 20 ของ
ชีวิตคู่ สามีของท่านถูกคู่อริแทงตาย แต่ก่อนจะสิ้นใจ  
เขาได้กลับใจเป็นทุกข์ถึงบาป ท่านนักบุญยังได้พยายาม
เกลี้ยกล่อมลูกชายทั้งสองไม่ให้พยาบาทจองเวรหรือ 
แก้แค้น แต่หลงัจากน้ันไม่นานลกูชายทัง้สองก็เสยีชวีติด้วย
โรคระบาด ทิ้งท่านไว้เพียงล�าพังคนเดียว ในที่สุด ท่านก็
ตัดสินใจขอเข้าอารามคณะออกัสติเนียนแต่ทางอาราม

กลับไม่ยอมรับท่าน อัศจรรย์ที่ถูกเล่าขานก็คือ ท่านได้
บินเข้าไปในอารามด้วยความช่วยเหลือของนักบุญนิโคลัส 
แห่งโตเลนตโิน นักบญุยอห์น บปัตสิและนักบญุออกสัตนิ  
และได้รับชือ่ใหม่ว่า Margarita Conciliatore di Cristo  
จากน้ันท่านได้ด�าเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังอย่างเคร่งครัด
และเป่ียมด้วยเมตตาธรรม อทุศิตนเป็นพเิศษต่อพระมหา
ทรมานของพระเยซูเจ้า จนวันหนึ่ง ท่านได้ภาวนาออกมา
ว่า “โปรดให้ข้าพเจ้าได้มส่ีวนทนทกุข์ทรมานเยีย่งพระองค์
ด้วยเถดิ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระผู้ไถ่ของข้าพเจ้าทัง้หลาย” 
และทันใดน้ัน หนามแหลมจากไม้กางเขนก็ตกลงมาเจาะ
เข้าที่กลางหน้าผากของท่าน ทิ้งแผลลึกไว้กลางหน้าผาก
พร้อมกับความเจ็บปวดไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ ในช่วง
เวลาสุดท้ายของชีวิตความเจ็บป่วยท�าให้ท่านต้องอยู่บน
เตียงตลอดเวลา วันหน่ึงนักบุญริต้าขอร้องให้ญาติของ
ท่านเดินทางไปที่ Roccaporena บ้านเกิดเพื่อน�าดอก
กุหลาบหน่ึงดอกและผลมะเด่ือเทศสองผลที่สวนหลังบ้าน
มาให้ แต่ปรากฏว่าขณะน้ันอยู่ในช่วงฤดูหนาวที่ปกคลุม
ไปด้วยหมิะ แต่ด้วยความรักและห่วงใยในอาการเจ็บป่วย
ของท่านนักบญุ ญาตผู้ิน้ันจึงเดินทางกลบับ้านและลกูพีล่กู
น้องคนหนึ่งก็ได้พยายามค้นหาในสวนผกัที่ถูกปกคลุมไป
ด้วยหิมะและพบกุหลาบหน่ึงดอกและผลมะเด่ือเทศสอง
ผลตามที่ท่านนักบุญร้องขออย่างน่าอัศจรรย์ ในที่สุด นัก
บุญริต้าได้สิ้นใจในวันที่ 22 พฤษภาคม คศ.1457 สมเด็จ
พระสนัตะปาปา เลโอ ที ่13 ทรงประกาศสถาปนาท่านเป็น
นักบุญในวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ.1900 และให้วันที่ 22 
พฤษภาคม เป็นวันฉลองท่านนักบุญผู้เป็นองค์อุปถัมภ์
บรรดาภรรยาที่ถูกทารุณกรรมและหญิงไว้ทุกข์ เราได้มี
โอกาสเดินเยี่ยมชมอารามเฉพาะในส่วนที่ได้รับอนุญาต 
แต่ที่น่าประทับใจคือการได้ชมห้องที่ท่านนักบุญริต้าได้รับ
เคร่ืองหมายแห่งพระมหาทรมานคอืหนามจากมงกฎุหนาม
ของพระเยซูเจ้าซึ่งประทับรอยแผลไว้ที่หน้าผากของท่าน  
ดอกกหุลาบสแีดงสดบานชชู่อส่งกลิน่หอมฟุง้อยูใ่นอาราม 
ผมรู้สึกขอบคุณชีวิตของบรรดาผู้ศักด์ิสิทธิ์ที่เป็นประจักษ์
พยานถึงค�าสอนของพระเยซูเจ้าบนโลกน้ี เพื่อเราจะได้
เลียนแบบอย่างของท่านในการก้าวต่อไปบนเส้นทางแห่ง
การเป็นนักบญุ เป็นก้าวทีเ่รียบง่ายแต่มคีวามหมายในชวีติ
ประจ�าวันตามบทบาทหน้าที่ของเราแต่ละคน 
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ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

นพจากบ้านไปนานกว่า 20 ปี เขาเขียน
จดหมายติดต่อกับแม่ไม่บ่อยนัก เพราะเขามี
งานต้องติดตามอยู่ตลอด เขารู้ว่าแม่อยู่คนเดียว 
ทีบ้่านสวน พ่อของนพจากไปหลายปีแล้วและแม่
คงเหงา นพตัดสินใจขอลาหยุดงานโดยใช้สิทธิ์
ลาพักร้อนเพื่อจะอยู่บินกลับมาอยู่กับแม่และ 
หวังว่าคงจะมีความสุข เขาตั้งตารอคอยให้ถึง 
วันน้ัน และเช่นเดียวกันผู้เป็นแม่ก็คิดว่าจะ
ต้อนรับลูกของเขาอย่างไรให้ลูกดีใจ

คนแก่อายุ 80 ปี ท�าอะไรก็ช้าและเหนื่อย 
แต่ก�าลงัใจมีมากจนท�าได้ด้วยความรัก ลมืความ
เมื่อยล้า และแล้ววันที่ได้พบกันก็มาถึง

นพให้แม่คอยทีบ้่านสวนเพราะแม่คงจะไป
รับเขาที่สนานบินไม่ได้ และเมื่อรถจอดหน้าบ้าน 
นพแทบจะจ�าสภาพบ้านสวนไม่ได้ มันเก่าและ
ทรุดโทรมกว่าที่เขาคิดเอาไว้ ใครล่ะจะซ่อมแซม 
ปรับปรุง ให้คงสภาพเดิม มันก็คงเหมือนกับแม่
ของเขาที่นับวันมีแต่จะแก่ลงทุกวัน เขามองหน้า
แม่สักพักก่อนที่จะยกมือไหว้ และสวมกอดแม่

นพเห็นถึงความชราของแม่ เวลาน้ีไม่มี
ร่องรอยเดิมของแม่เหมือนเม่ือเขาไหว้เป็นคร้ัง
สุดท้าย เส้นผมของแม่จากสีด�ากลายเป็นขาว 
ใบหน้าเหี่ยวย่น เพราะต้องตรากตร�าท�างาน
หนัก ไม่ได้พักผ่อน สายตาฝ้าฝาง ความรู้สึก
ของนพเปลี่ยนไปไม่ภูมิใจแม่เหมือนดังที่คาดไว้  
แม่กลายเป็นผู้หญิงแก่ๆ ใส่เสื้อเก่าๆ แต่งตัว
มอมแมม

แม่เป็นห่วงนพ และค�าแรกที่แม่เอ่ยถาม
คอื “ลกูหวิไหม เดินทางมาไกล คงเหน่ือยใช่ไหม
ลกู” แม่ลกูจูงมอืเดนิเข้าบ้าน แม่เตรียมอาหารที่
ลกูชอบ ท�าเตรียมไว้เป็นวนักว่าจะเสร็จ นพมอง
ดอูาหารทีเ่ยน็ชดืบนโต๊ะเลก็ๆ ตวัเก่า บรรยากาศ
เดิมเหมือนเมื่อ 20 ปี ซึ่งในขณะน้ันภาพน้ี
อาหารและโต๊ะ เก้าอี้ ก็เป็นมุมหนึ่งที่นพเคยมี
ความสขุได้ลิม้รสอาหารทีแ่ม่ตัง้ใจท�า แต่วันน้ีล่ะ 
กลับตรงกันข้าม นพได้ใช้ชีวิตอย่างมาตรฐาน
รับทานแต่อาหารรสอร่อย สะอาด ในร้าน 
ตดิแอร์ บรรยากาศหรูหร่าชวนให้น่ังทานอย่างมี
ความสุข แต่วันนี้นพต้องกลับมาใช้ชีวิตโทรมๆ 
แบบอดีตที่เขาไม่อยากคุ้นเคยอีกแล้ว 

แม่ยิ้มและชวนให้รีบทานข้าว แม่ตักข้าว
ใส่จานสังกะสี ช้อนก็เก่าๆ คร้ังน้ีนพยอมรับ
กับตนเองว่าจะต้องฝืนกินเพื่อแม่ เพราะแม่ท�า
กับข้าวที่เขาเคยชอบให้ทาน แต่เวลาน้ีเขาไม่
อยากทานมันอีกแล้ว

นพฝ ื นตั ก ข ้ า ว ใ ส ่ ป า กด ้ ว ยคว าม
รู ้สึกพะอืดพะอม อาหารทุกอย่างมีรสชาติ 
เปลี่ยนไป เค็มจัดบ้าง จืดไปบ้าง ไม่ได้อร่อย
สักอย่าง แม่คงแก่ลงจนจ�ารสอร่อยในอดีต 
ไม่ได้ แม่คงทานจืดหมด จึงปรุงรสไม่ถูกปาก 
อาหารมื้อน้ันนพฝืนใจชมว่า “อร่อย” เพื่อให้ 
แม่ดใีจ แม่สญัญาจะท�าอกีทกุวนั นพเหน็สภาพ
ครัวเก่าๆ แล้วไม่อยากทานอะไรอีกเลย 

ใครหนอ

66   อุดมศานต์  กันยายน 2015



วันต่อไปนพได้ชวนแม่ไปทานอาหารนอก
บ้าน แต่แม่กลับปฏิเสธว่า “บ้านเราก็ท�าได้อร่อย
กว่า สะอาดกว่า และถูกกว่า” นพชักเร่ิมเบื่อ
บรรยากาศของบ้านและของแม่ทีไ่ม่เข้าใจเขาเลย

ความสมัพนัธ์ของแม่ลกูคูน้ี่เปลีย่นไปจาก
เดิม ส่วนตัวของนพเองก็อยากจะบินกลับไป
ท�างาน เขาอยากให้ถึงวันเดินทางกลับเร็วๆ เขา
ฝืนใจทุกอย่าง แต่ก็อดที่จะขัดคอกับแม่ไม่ได้ 
ความภูมิใจ ความรัก ที่มีให้แม่มันสูญหายไป
หมด เหลือเพียงสายใยของความเป็นแม่กับลูก

ก่อนทีน่พจะบนิกลบัแม่ได้หยบิกล่องเก่าๆ 
มาให้นพ และให้เขาเปิดดู นพเดาไม่ถูกว่าจะมี
อะไรในกลอ่ง เขาคดิวา่ในกล่องคงจะตอ้งมขีอง
ส�าคัญ แต่คงไม่ใช่เงินทองเพราะแม่ไม่มีมรดก
อะไรอกีแล้ว พอเขาเปิดกล่องออกกพ็บกระดาษ
ที่แม่บรรจงตัดเก็บไว้ มันเกี่ยวกับเมืองเกียวโต 
ที่ประเทศญี่ปุ ่น ที่แม่ของเขาติดตามทุกเร่ือง 
เกีย่วกับลกูทีจ่ะต้องเผชญิปัญหาใดๆ ในเมืองน้ัน  
นพคดิในใจว่า แล้วแม่จะให้เขาน�าตดิตวักลบัไป
ท�าไม ในเมือ่มันกเ็ป็นข่าวเก่าๆ ไม่มีความส�าคัญ
อะไรอกีแล้ว นพปฏเิสธเร่ืองไร้สาระน้ี และไม่ยอม 
น�ากลับไป แม่จึงหยิบกระดาษอีกแผ่นหน่ึงที่
เขียนว่า “ถ้าฉันแก่แล้ว...” เป็นบทความธรรมดา
ที่แม่อยากมอบให้

นพหยบิขึน้มาอ่าน พอเขาอ่านจบ ความคดิ 
ที่ต ่อต้านแม่ทุกอย่างได้หายไปจากจิตใจที่
แข็งกร้าว เขาน�้าตาเร่ิมคลอและรีบเบือนหน้า
หนี ไม่อยากให้แม่เห็นความอ่อนแอ แม่จับ
มือนพและบีบเบาๆ และจ้องหน้าลูกชายสุดรัก  
นพจ�าข้อความเหล่าน้ันได้หมดทุกตัวอักษร 

...“เมื่อยามแม่แก่ แม่ขอให้เรารู้ว่าแม่อ่อนแรง  
แทบเดินไม่ไหว ลูกอย่าเบื่อที่จะประคองคน
แก่คนน้ี เพราะแม่ก็เคยอุ้มและประคองลูกจน 
เดินได้ เมื่อยามแม่ถามลูกซ�้าๆ ก็อย่าร�าคาญแม่
นะ เพราะแม่เคยตอบค�าถามลูกทุกครั้ง ซ�า้แล้ว 
ซ�้าเล่า ไม่เคยเบื่อลูกเลย และทุกสิ่งที่แม่ท�า  
แม่ท�าจากใจที่รักลูกยิ่งกว่าสิ่งใด แม่ยอมตาย
แทนลกูได้เสมอ แม่คงมชีวีติอยูอ่กีไม่นาน ขอให้
แม่ได้ชื่นใจที่มีลูกอยู่ใกล้ๆ และเห็นแม่มีคุณค่า
เหมือนลูกยังเล็ก”

นพค่อยๆ พบัเกบ็กระดาษแผ่นน้ันอย่างด ี
ไว้ในกระเป๋าที่น�าติดตัวขึ้นเคร่ือง เขาบอกตัว
เองว่า เขาช่างเป็นลูกที่ไม่เคยเข้าใจหัวใจของ
แม่ คิดแต่เรื่องของตนเอง แสวงหาแต่ความสุข
สบาย โดยไม่ได้รับรู้เลยว่าผู้หญิงแก่ๆ คนหนึ่ง 
ซึ่งก็คือแม่ของเขานั้นเอง ที่รักเขามาตลอดชีวิต  
รักเขาอย่างไม่หวงัผลตอบแทน ไม่เคยเรียกร้อง 
สิ่งใดๆ เสียสละได้ทุกอย่าง ให้อภัยเขาได ้
ทกุเวลา แต่เขากลบัตอบแทนความรักอนัยิง่ใหญ่
ของแม่ด้วยความเย็นชา ไม่ส�านึกผิด แต่บัดนี้
นพเข้าใจตนเองแล้วว่า เขาโชคดีที่สุดที่มีผู้หญิง
คนนี้ที่มีรักแท้ให้กับเขาตลอดมา...

แล้วท่านผู้อ่านละคะ มีแม่ที่เข้าใจและ
รักท่านรออยู่ที่บ้านหรือเปล่า ถ้าไม่ว่าง...อย่าง
น้อยก็ควรจะส่งเสียงไปตามสาย พูดคุยกับแม่
บ้าง ดิฉันเชื่อว่าแม่ก็จะดีใจที่ลูกปลอดภัย และ
ยังห่วงใย เพราะแม่ทุกคนก็อยากได้ยินลูกถาม
แม่ว่า “แม่สบายดีใช่ไหม ทกุอย่างเรียบร้อยดีนะ 
และปลอดภยันะคะ/ครับ” แค่เพยีงไม่กีป่ระโยค
เมื่อแม่ได้ยินลูกเอ่ยถามก็ชื่นใจแล้ว 
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วันละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล 

ยน 8:19

เขาเหล่าน้ันจึงทูลถามพระองค์ว่า “พระบิดาของท่านอยู่ที่ใด” พระเยซูเจ้าตรัสว่า  
“ท่านทัง้หลายไม่รู้จักทัง้เรา ทัง้พระบดิาของเรา ถ้าท่านรู้จักเรา ท่านคงรู้จักพระบดิาของเราด้วย”

ลูกศิษย์ก�าลังศึกษาด้านเทววิทยากับ
อาจารย์ ถามอาจารย์ว่า “ผมจะพบพระเจ้าได้ที่
ไหน? อย่างไร?” 

อาจาย์ก็บอกให้ลูกศิษย์น�าน�้านมมาให้
หน่ึงถัง และน�าไม้พายส�าหรับกวนมาด้วย ลูก
ศิษย์ก็น�ามาให้ อาจารย์เริ่มใช้ไม้พายกวนน�้านม
สด กวนไปสกัครู่กย็กไม้พายขึน้แล้วกส่็ายศรีษะ
พมึพ�าว่า ไม่เหน็ ไม่มี...... ท�าเช่นน้ีอยูน่านหลาย
สบิคร้ังจนกระทัง่ลกูศิษย์ทนไม่ได้ถามอาจารย์ว่า 
อาจารย์ท�าอะไรอยู่

อาจารย์ตอบว่า “ฉันก�าลังหาเนยจาก
น�้านมน้ี” ลูกศิษย์ก็รีบบอกอาจารย์ทันทีว่า 
“อาจารย์มันไม่มีเนยดอก

เพื่อที่จะได้เนยจากน�้านมถังน้ี ต้อง 
กวนน�้านมน้ีเป็นชั่วโมงๆ และต้องกวนแรงๆ 
โดยตลอดอย่างไม่หยุดยั้งด้วย”......

อาจารย์เมื่อได้ยินลูกศิษย์บอกเช่นน้ีก็ 
เงยหน้าขึ้นมองดูลูกศิษย์ และยิ้มๆ ตอบว่า  
“น่ันแหละคอืค�าตอบของค�าถามของเจ้า เพือ่ทีจ่ะ
พบพระเจ้า เจ้าก็จ�าต้องกวนชีวิตของเจ้าอย่างไม่
หยุดหย่อนอย่างรุนแรงเช่นกัน”.....???!!!

.....ลกูปลาวาฬ ถามแม่ปลาวาฬว่า “คณุแม่  
คุณแม่ มหาสมุทรอยู่ที่ไหนครับ”..... 

แม่ปลาวาฬตอบว่า “ก็ที่นี่เอง เจ้าอยู่ใน
มหาสมุทรอยู่แล้ว?!”

ลกูปลาวาฬท�าหน้าประหลาดใจ ถามอกีว่า  
“ผมไม ่ เห็นมหาสมุทรเลย ผมเห็นแต ่น�้ า
ทะเล”....???!!!

ค� าถามของลูกศิษย ์กับอาจารย ์ที่ ว ่ า 
“พระเจ้าอยู่ที่ไหน?” และที่ลูกปลาวาฬถามแม่
ปลาวาฬว่า “มหาสมุทรอยู่ที่ไหน?” คงเป็น
ค�าถามของเรามนุษย์ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 
เช่นกัน พวกเราคงเคยได้ยินค�าพูดที่ว่า

เหน็ป่าแต่ไม่เหน็ต้นไม้ (see the forest 
but not the trees)

เหน็ต้นไม้แต่ไม่เหน็ป่า (see the trees 
but not the forest)

ลูกศิษย์เห็นน�้านมถังนั้น (the forest) 
แต่ไม่เห็นเนย (the trees) 

ลกูปลาวาฬเหน็น�า้ทะเล (the trees) แต่
ไม่เห็นมหาสมุทร (the forest)

ชีวิตประจ�าวันของเราที่ถูกอิทธิพลแห่ง
โลกาภิวัตน์ครอบง�าอย่างรุนแรง ในโลกปัจจุบัน
นี้ก็เช่นกัน.-

เราท�าหน้าทีข่องเราอย่างรีบเร่ง อย่างขยนั
ขันแข็ง ติดต่อคนนั้น รับโทรศัพท์คนนี้ รับ/ส่ง 
อีเมล์ ส่ง/รับ โซเชียลมีเดีย เปิด/ตอบ ไลน์  
ไล่ดูเฟซบุ๊ก อย่างไม่หยุดหย่อนตามหาคนโน้น 
วิง่ไล่ตามคนไหน (กไ็ม่รู้) จนกระทัง่เหน่ือยหอบ 
หัวใจจะวาย....
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เพื่อให้งานที่เรารับผิดชอบผ่านไปได้ ให้
ส�าเร็จลุล่วงไป....... แต่ท่ามกลางความวุ่นวาย
ความยุ่งเหยิง ความสลับซับซ้อนของเหตุการณ์ 
ความยุง่ยากล�าบากของชวีติ เรากลบัไม่ได้ให้ความ
สนใจอย่างที่ควรแก่คนที่เราติดต่อ ที่เราพูดคุย  
ที่เราสัมผัสด้วย เรากลับมุ่งไปที่งาน..... งาน...... 
งานอย่างเดียว มุ่งให้งานเสร็จ ให้งานส�าเร็จ:

.....เราเห็นป่า....... แต่........ เราไม่เห็น
ต้นไม้...... (เราเห็นน�้านม แต่เราไม่เห็นเนย  
หมายถึง เราเห็นเฉพาะกิจการงาน แต่เราไม่เห็น
พระเจ้าที่อยู่ในตัวบุคคล เพื่อนมนุษย์ที่เราพบปะ
ติดต่อด้วย)

ในชีวิตประจ�าวันของเรา เราคงเคยชินกับ
ชีวิตประจ�าวันของเราดังนี้.-

ตื่นเช้า แปรงฟัน ล้างหน้าล้างตา อาบน�า้  
แต่งตัว เปิดทีวี/ เปิดวิทยุ ติดตามข่าวอาหาร
ถูกรับประทาน ถูกย่อย ถูกแปลงเป็นพลัง  
ธาตุอาหารที่จ�าเป็นส�าหรับร่างกาย ขับรถไปที่
ท�างาน หรือบินไปเมืองต่างๆ ใช้โทรศัพท์ บ้าน/ 
ที่ท�างาน/ มือถือ ติดต่อ พูดคุย ท�าหน้าที่ของ
ตนด้วยดีอย่างซื่อสัตย์สุจริต

ติดต่อธุรกิจ เจรจาตกลง เซ็นสัญญา  
ทุกอย่างด�าเนินไปสู่การสร้างผลดีต่อเศรษฐกิจ
ต่อความเป็นอยูท่ีด่ขีองสงัคม ส่งความช่วยเหลอื
แก่ผู้อื่นที่ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ เพราะเรายัง
มีเงินเหลือ แถมสามารถ หักภาษีได้ด้วย ฯลฯ 
(เราเห็นน�้าทะเล แต่ไม่เห็นมหาสมุทร)

เราท�าหน้าที่เหล่าน้ีแบบอัตโนมัติทุกวัน 
ทกุวนั โดยเราไม่ได้ให้ความสนใจ ส�านึกตระหนัก  
ให้ลึกลงไปอีกขั้นหรือหลายๆ ขั้นว่า:

ไฟฟ้าที่เราชินกับมันน้ัน มันมาจากไหน 
มันอยู่ในธรรมชาติมาแต่ดึกด�าบรรพ์ 

ในธรรมชาติจากพลังน�้า พลังธรรมชาติ
มาปั่นไดนาโมแปลงเป็นพลังไฟฟ้า วิ่งตามสาย 
มาเข้าบ้านเรา คลื่นเสียงมีอยู่ในธรรมชาติอยู่
ก่อนแล้ว คลื่นภาพมีอยู่ก่อนแล้วเช่นกัน

นับแต่การสร้างของพระองค์ อยู่ที่ความ
ปรีชาชาญฉลาดของมนุษย ์ที่สามารถสร ้าง 
เครื่องมือ รับคลื่นไฟฟ้า คลื่นแสง คลื่นเสียง 
เหล่าน้ีเป็นเคร่ืองวิทยุ เป็นเคร่ืองโทรทัศน์ให้
เราฟังให้เราชม เป็นพระพรที่พระเจ้าประทาน
ให้แก่มนุษยชาต ินับแต่ดกึด�าบรรพ์ในแผนการ
สร้างของพระองค์

ธาตุอาหาร วิตามินต่างๆ ในอาหารมา
จากไหน มันช่วยบ�ารุงชีวิต บ�ารุงสุขภาพของ
เราได้อย่างไร

ท�าให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตอย่างไร 
เรามีจักรวาลแห่งความอัศจรรย์ในตัวเราเอง 
พระเจ้าเป็นผู้ประทานพระพรน้ีให้เราในฐานะ
สิ่งสร้างประเสริฐสุดของพระองค์ ต่อเม่ือเรา
สามารถปลกุจิตใจของเราให้ไวต่อสิง่มหศัจรรย์
ใจเหล่าน้ี ชีวิตของเราคงมีชีวิตชีวาอย่างน่า 
ตืน่เต้น เพราะเราจะส�านึกเหน็ว่า ทกุสิง่สร้างของ
พระเจ้ารวมทั้งตัวเราเอง ต่างเชื่อมโยง สัมพันธ์ 
สัมผัส ซึ่งกันและกันเสมือนพรมผืนใหญ่ที่
พระเจ้าถักทอห่อหุ้มคลุมโลก.......

......และด้วยความส�านึกนี้ เราก็จะไม่ใช่
เห็นเฉพาะน�้าทะเล เราจะเห็นมหาสมุทรด้วย
เราจะไม่ใช่เห็นเฉพาะป่า แต่เห็นต้นไม้ด้วย 

(จาก : สามเณราลัยแห่งชีวิต ค.ศ. 2000)
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หนังซู เปอร ์ฮี โร ่ที่ ดัดแปลงจากหนังสือ 
การ์ตูนทั้งของมาร์เวลและดีซีคอมิคส์ยังคงเป็นแนว
หนังที่ประสบความส�าเร็จทั้งรายได้และเสียงวิจารณ์
แม้บางเรื่องอาจออกอาการแป้กอยู่บ้างเช่น Green 
Lantern (2011) หรือไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่
ควรอย่าง The Incredible Hulk (2008) จน
ไม่มีภาคต่อออกมาอีก เรามีทั้งซูเปอร์ฮีโรที่เป็นซีรีส์
เช่น SMALLVILLE, หนังภาคต่อ, รีบู๊ท หรือน�า
ซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆ ของมาร์เวลมารวมกันเป็นย�าใหญ่
เช่นใน The Avengers ทั้งสองภาค แต่ก็ยังม ี
ซเูปอร์ฮีโร่อกีหลายตวัทีแ่ม้จะโลดแล่นอยู่ในโลกของ
หนังสือการ์ตูนมาเน่ินนานแล้วแต่เพิ่งมีโอกาสได้มา
เคลือ่นไหวมชีวีติชวีาในโลกภาพยนตร์เช่นซเูปอร์ฮโีร่
ตัวจิ๋ว Ant - Man ที่ถือก�าเนิดมาตั้งแต่ปี 1962 

Ant - Man ผลงานก�ากับของ เพย์ตัน รีด 
(Yes Man) ตัวเลือกที่เข้ามาแทนที่ เอ็ดการ์ ไรท์ 
ผู้ก�ากับอังกฤษสุดแนวเจ้าของผลงาน Shaun of 
the Dead, The World’s End ที่ถอนตัวออก
ไปเพราะความคดิไม่ตรงกบัผู้อ�านวยการสร้างแต่ยัง
ได้เครดิตคนเขียนบทหนังร่วมกับอีกหลายคนรวม
ทัง้พระเอกของเร่ือง พอล รัดด์ หนังเล่าเร่ืองราวของ 
ซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังพิเศษเอาไว้ต่อกรกับเหล่าร้าย  
ควบคู่ไปกับเร่ืองราวของครอบครัวเช่นเดียวกับ 

ซเูปอร์ฮโีร่ทีเ่ราคุ้นเคยกนัดทีัง้ซเูปอร์แมน, แบทแมน
และสไปเดอร์แมน 

ภู มิหลังของแอนท ์-แมนอาจมีด ้านมืด
มากกว่าซูเปอร์ฮีโร่ตัวอื่นเพราะหนังเปิดเร่ืองให้เรา
เห็นในวันที่ สก็อตต์ แลงค์ (รัดด์) พ้นโทษจาก
การติดคุกซึ่งเขาโดนจับในข้อหาเข้าไปโจรกรรมใน
บริษัททีเ่คยเป็นพนักงานมาก่อนแต่เขาตอบโต้เพราะ
ไม่ได้รับความเป็นธรรม เมือ่ได้รับอสิรภาพเขาอยาก
เร่ิมชีวิตใหม่และมีงานมีการท�าจะได้มีโอกาสได้พบ
หน้าลูกสาวชื่อ แคสซี่ ซึ่งตอนนี้ภรรยาเก่า แม็กกี้  
แต่งงานใหม่กับต�ารวจไปแล้ว แต่สังคมไม่ได้ให้
โอกาสกับคนที่มีประวัติติดคุกมากนัก เมื่อต้อง
ตกงานจึงตดัสนิใจรับงานเข้าโจรกรรมบ้านเศรษฐอีกี
ครั้ง ตามค�าแนะน�าของเพื่อนสนิท หลุยส์ (ไมเคิล  
เปนา) กับเพือ่นร่วมทมีอกีสองคนคือ เคิร์ต และ เดพ 
ร่วมกันวางแผนให้เขาแอบเข้าไปในบ้านของเศรษฐี 
แฮงค์ พิม (ไมเคิล ดักลาส) 

แม้สก็อตต์จะพังห้องนิรภัยเข้าไปได้แต่สิ่ง
เดียวที่เขาพบในห้องน้ันคือชุดประหลาดที่เมื่อลอง
ใส่แล้วเขากต้็องตกใจสดุขดีเพราะชดุน้ีท�าให้ร่างหด
ลงเหลือขนาดเล็กเท่ามด เขาตัดสินน�าชุดมาคืนและ
โดนต�ารวจจับ ขณะอยู่ในห้องขังของสถานีต�ารวจ
น้ันเองที่สก็อตต์ได้รับความช่วยเหลือจากแฮงค์ ที่

Ant – Man :  
ฮีโร่จิ๋วหัวใจใหญ่

ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตต ิ
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บอกว่าจับตาดูเขามานานแล้วและอยากให้เขามาเป็น
แอนท์-แมนเพื่อหยุดยั้งแผนชั่วร้ายของ คาร์เรน  
ครอสส์ (คอรีย์ สตอลล์) ที่เข้ามาสืบทอดกิจการ
บริษัทของเขาและก�าลังพัฒนาเทคโนโลยีย่อส่วน
มนุษย์ทีต่วัเลก็เท่ามดแต่ยงัมพีลงัเท่ากบัมนุษย์ปกติ
เพื่อเป็น “เยลโล่แจ็คเก็ต” ซึ่งถ้าตกไปอยู่ในมือของ
ผู้ก่อการร้ายก็จะน�าหายนะมาสู่โลกโดยที่ครอสส์ท�า
ทุกอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยไม่สนใจว่าจะต้อง
สูญเสียชีวิตของผู้คนหรือสัตว์ทดลองไปกี่ตัว

นอกจากจะมีฉากแอ็กชั่นสนุกๆ ให้ได้ดูกัน
อย่างทีจ่ะขาดเสยีมไิด้ในหนังซเูปอร์ฮโีร่ พร้อมด้วย
มุกตลกที่ปล่อยออกมาเป็นระยะๆ โดยเฉพาะจาก
เพื่อนแก๊งโจรกรรมของสก็อตต์ หนังไม่ลืมเน้ือหา
ในส่วนของดราม่าทีเ่น้นความสมัพนัธ์ระหว่าพ่อ-ลกู 
ทั้งส่วนของสก็อตต์ที่ต้องการเร่ิมต้นชีวิตใหม่มีงาน
ท�าที่มั่นคงเพื่อจะได้ไม่ถูกกีดกันไม่ให้พบลูกสาว 
ส่วนคู่พ่อลูกแฮงค์กับ โฮป แวน ไดน์ (เอวาเจลีน 
ลลิล)ี กมี็ปมขดัแย้งกนัซึง่ลกูโทษพ่อทีไ่ม่ใส่ใจเลีย้ง
ดูในวันที่เธอต้องสูญเสียแม่ไปตั้งแต่ยังเล็ก 

แอนท์-แมนแม้จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวเท่ามด
แต่ด้วยชดุทีใ่ส่, ผ่านการฝึกฝนการต่อสูก้บัโฮปและ
ฝึกการสื่อสารกับมดพันธุ์ต่างๆ และเรียนรู้ความ
ช�านาญในชีวิตย่อส่วน ท�าให้เขาพร้อมที่ออกก�าจัด
คนพาลอภิบาลคนดีเช่นเดียวกับซูเปอร์ฮีโร่คนอ่ืน 
พร้อมไปกับแสดงให้ลูกสาวเห็นว่าพ่อไม่ใช่คนขี้คุก
แต่เป็นฮีโร่ไม่ใช่เฉพาะกับลูกเท่าน้ันแต่ยังเป็นฮีโร่ที่
ช่วยพิทักษ์โลกไว้ด้วย นอกจากน้ีแอนท์-แมนเอง
มคีวามผูกพนักบับรรดามดทัง้หลายทีม่าช่วยงานเขา 
โดยเฉพาะเจ้ามดมีปีกทีเ่ขาใช้เป็นพาหนะทางอากาศ 

จากซูเปอร์ฮีโร่ที่หลายคนไม่รู้จักรับบทโดย

พอล รัดด์ดาราที่มาทางสายหนังตลกที่ไม่เคยเล่น
หนังแอ็กชั่นซึ่งท�าหน้าที่ได้อย่างดีไม่เฉพาะการฟิต
ร่างกายเท่าน้ัน แต่ด้วยความลงตัวของบทหนัง 
ที่ มีทั้งความบันเทิง มุกตลกตัวละครที่ มีสีสัน 
และฉากแอ็กชั่นผสมผสานเทคนิคพิเศษ และ 
ภาพจากมุมมองของมดที่แตกต่างออกไปขณะ
เดียวกันก็ท�าให้เราเห็นว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆ เช่นน้ี 
ในหลายสถานการณ์กลบัมปีระโยชน์มากกว่ามนุษย์
ร่างยักษ์ทั้งหลายเสียอีก

แอนท์-แมนฉบับหนังสร้างความเชื่อมโยง
กับฮีโร่ตัวอื่นของมาร์เวล เช่นเดียวกับฉบับการ์ตูน
ที่แฮงค์ซึ่งเป็นแอนท์-แมนคนแรกกับภรรยาของ
เขาที่ เป ็นเดอะวาสพ์ ซึ่งเป ็นส่วนหน่ึงของทีม 
อเวนเจอร์ ในฉบบัหนังเราได้เหน็แอนท์-แมนปะทะ 
ฝ ีมือกับฟอลคอน และเขาจะไปปรากฏใน  
Captain America: Civil War ที่จะออก 
ฉายในปีหน้าด้วยเช่นทีเ่กร่ินเอาไว้ในช่วงท้ายเครดติ
ของหนังเรื่องนี้

Ant - Man นอกจากจะให้เราเห็นความ
ผูกพันของพ่อต่อลูกที่คนเป็นพ่อรักและห่วงใยลูก
และยอมท�าทุกอย่างเพื่อสิ่งดีที่สุดของลูก แม้บาง
คร้ังอาจท�าให้ลกูเข้าใจผิดไปกต็าม หนังยังให้เราเหน็
คุณค่าของชีวิตเล็กๆ เช่นมดที่หลายคร้ังเรารู้สึกว่า 
ช่างน่าร�าคาญทีม่าขึน้อาหารหรือขนมทีเ่ราเผลอวางไว้  
หรือเหน็ว่าตวัเลก็กระจิดริดของมดไม่มทีางสูม้นุษย์
ได้จะบี้ให้ตายเม่ือไรก็ได้ แต่ความเล็กของมดก็
มีประโยชน์มากเช่นกันและที่ส�าคัญมดตัวเล็กๆ  
ทั้งหลายล้วนมีส่วนในการสร้างสมดุลให้กับระบบ
นิเวศของโลกเราต่างกับมนุษย์ที่หลายคร้ังเราได้แต่
ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่รู้คุณค่า 
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ภาพเคียงคำา 
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์

 ให้คำามั่นว่าจะถือและซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามสัญญาคราศีลกล่าว

ดูแลกันวันคืนอันยืนยาว หลากเรื่องราวใส่ใจในสัญญา

 ช่วงเวลาที่ดีมีไม่มาก ผ่านทุกข์ยากอุปสรรคที่หนักหนา

มองโลกสวยด้วยดีเสมอมา ร่วมชายคาแห่งรักได้พักพิง

 ปรนนิบัติพัดวีไม่มีปาก ถึงลำาบากมากมายทั้งชายหญิง

ใช้เวลาที่มีได้ดีจริง มองทุกสิ่งสวยสดแสนงดงาม

 ยามเจ็บป่วยช่วยเหลือเมื่อมีทุกข์ ถึงยามสุขรักใคร่คอยไต่ถาม

เดินเคียงข้างควงคู่ไม่วู่วาม แล้วทุกยามก็จะเห็นเป็นสุขจริง

“ยึดมั่น..ในสัญญา”
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ไต่ตามโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว 

ในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาน้ี ผมได้
รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรในเร่ืองการพัฒนา
ภาวะผู้น�าเนื้อแท้ (Authentic Leadership) 
เน่ืองจากในหน่วยงานองค์กรต่างๆ มีการค้น
พบว่า การฝึกอบรมหลายอย่างน้ันเป็นการฝึก
อบรมเพื่อพัฒนาภายนอกตัวบุคคล ไม่เกิด
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงภายในบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากนัก ... การพัฒนาภาวะผู้น�า
เนื้อแท้น้ีมีความแตกต่างตรงที่มุ่งพัฒนาบุคคล
จากภายในสูภ่ายนอก (Inside-Out) ให้บคุคล
เติบโตจากภายใน ให้ชีวิตของเขาสอดคล้องกัน
ในสิ่งที่เขาพูด ในสิ่งที่เขาคิดและในสิ่งที่เขาท�า 
หรอืจะเรียกแบบไทยๆว่าปากกบัใจตรงกนั หรือ

ในภาษาอังกฤษมีค�าว่าเดินในเส้นทางที่คุณพูด 
(Walk the way your talk)นั่นเอง 

ความตั้งใจของผมในการแบ่งปันกับท่าน
ผู้อ่านทุกท่านในครั้งนี้ คือ ท่านสามารถน�าสิ่งที่
ได้รับจากบทความน้ีไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของ
ท่านเพื่อสร้างความหวัง เพิ่มพลัง เสริมศรัทธา
ให้กับตัวท่านเองและคนรอบข้างท่านได้ แม้ว่า
ท่านอาจไม่ได้เป็นผู้น�าในที่ท�างาน ในหน่วยงาน 
หรือองค์กรก็ตาม ท่านก็สามารถน�าไปใช้ได้ใน
ครอบครัว สถานศึกษา สถานที่ท�างาน และใน
ชุมชนของท่าน เพราะว่าเราทุกคนย่อมเกี่ยวข้อง
กับผู้อื่น... สิ่งที่เราพูด สิ่งที่เราท�ามีผลต่อตนเอง
และคนรอบข้างทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่เสมอ

“สร้างความหวังเพิ่มพลัง 
เสริมศรัทธา”
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การเป็นผู้น�าจากภายในตัวบุคคลอย่าง
แท้จริงน้ีจะมีผลต่อผู้คนรอบข้าง ท�าให้ผู้คน 
รอบข้างรู้สกึไว้วางใจ มคีวามหวงั มพีลงั มคีวาม
ศรัทธาทั้งต่อตนเองและต่อคนอื่นจนกระทั่ง
อยากเป็นเหมือนผู้น�า

หัวใจในการพัฒนาภาวะผู้น�าเนื้อแท้ก็คือ

1) พฒันาจากภายใน รู้จักตนเอง ตระหนัก
รู้ในตัวเองการจัดการตนเอง

2) พัฒนาความสัมพันธ ์ที่ ดีกับคนอื่น  
รวมทั้งมีอารมณ์ ทางด้านบวก และสามารถ
ยอมรับอารมณ์ ด้านลบได้ด้วย

3) มีแรงขับจากภายใน ท� า ง านได ้ 
แรงบันดาลใจ ด้วยใจรักต่อตนเอง ที่มีต่อผู้คน 
ต่องานที่ท�า

4) คุณค่า ในส่วนลึกที่สุด ท�าให ้มี  
ความเข้มแข็งใน จริยธรรม มีความเสียสละ
ตนเอง ก้าวพ้นจากตนเอง

เมื่อผู้น�าได้พัฒนาความเป็นเน้ือแท้ของ 
ตวัเองให้สอดคล้องกนั รู้จักตนเอง ความสมัพนัธ์ 
ที่ดีกับบุคคลอื่น มีอารมณ์ทางด้านบวก มีแรง
บันดาลใจ รู้ถึงคุณค่าในส่วนของตนเอง จะ
มีผลท�าให้ผู้คนรอบข้างมีความหวัง มีความไว้
วางใจ ศรทัธาตอ่ตนเอง มกี�าลังใจในการท�างาน 
ท�างานด้วยใจรัก เคารพตนเอง มีแรงบันดาลใจ  
และตัดสินใจบนพื้นฐานของคุณค่าทางศีลธรรม 
จริยธรรม

ในกระบวนการฝึกอบรมน้ี มีเคร่ืองมือ
ต่างๆ หลายตัวที่ช่วยให้ผู้คนเติบโต รู้จักตนเอง
ด้วยศาสตร์ต่างๆ เช่น นพลักษณ์ ดรัมเซอร์เกิ้ล

หรือการตีกลองร่วมกัน การสื่อสารด้วยหัวใจ 
การหลดุพ้นจากความเครยีดโดยไม่ต้องเล่าเร่ือง 
การพัฒนาพลังสมองของหัวใจ การไตร่ตรอง
คุณค่าที่ลึกซึ้ง การภาวนา การปรึกษา การโค้ช
ด้วยโมเดลแห่งการเตบิโตเพือ่ผู้ทีเ่ข้าร่วมน้ัน เหน็
คุณค่าของตนเอง ค้นพบของประทานที่พระเจ้า
ให้กับเขา ค้นพบแรงบันดาลใจในชีวิต ค้นพบ
คุณค่าที่ส�าคัญในชีวิต การค้นพบ ศักยภาพ
และ คุณค่าในส่วนลึก ที่อยู่ในชีวิตของตนเอง 
จนกระทัง่เข้าใจความเป็นเน้ือแท้จากภายในของ 
ตวัเอง และน�ามนัออกมา สร้างความหวงั เพิม่พลงั  
และเสริมศรัทธาให้กับตนเองและผู้คนรอบข้าง 

พระเยซูเจ้าผู้น�าที่แท้จริงส�าหรับพวกเรา 
ทุกคน พระองค์ท�าสิ่งต่างๆด้วยความรักเมตตา
จากภายในส่วนลึกของจิตใจ ทรงสงสาร
ประชาชน ดูแล รักษา น�าข่าวดีมาให้กับทุกคน 
มผีลให้คนรอบข้างอยากเป็นเหมือนกบัพระองค์ 
โดยรัก ดูแล รับใช้คนอื่นจากใจอย่างแท้จริง  
ลูกศิษย์ของพระองค์เกิดความหวัง มีพลัง  
มีความศรัทธา และอุทิศชีวิตของเขา เพื่อสร้าง
ความหวงั เพิม่พลงั และเสริมศรัทธาให้กบัผู้คน
เป็นจ�านวนมากต่อเน่ืองกันมาสองพันกว่าปีจน 
มีผลมาถึงเราในที่สุด ... 

เมือ่เราย้อนมองตน ขณะน้ีพวกเรารู้สกึว่า
เรามคีวามหวงั มีพลงั มีความศรัทธา อยูภ่ายใน
ตัวของพวกเรา เพียงพอที่จะสร้างความหวัง  
เพิ่มพลัง และเสริมศรัทธาให้กับผู้คนรอบข้าง
ของเรามากน้อยอย่างไรบ้าง ... ค�าถามต่อไปนี้ 
ช่วยให้เราได้ไตร่ตรองและค้นพบค�าตอบที่มี 
ความหมายกับชีวิตของเราและคนอื่นเพิ่ม 
มากขึ้น ...
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3 ค�าถามเพื่อสร้างความหวัง เพิ่มพลัง 
เสริมศรัทธาให้กับตนเองและคนรอบข้าง

1) การสร้างความหวัง เพิ่มพลัง เสริม
ศรัทธาให้ตนเองและคนรอบข้างมคุีณค่าต่อชวีติ
และจิตใจของฉันและคนรอบข้างอย่างไรบ้าง?

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

2) ฉันจะสร้างความหวัง เพิ่มพลัง เสริม
ศรัทธาให้ตัวฉันเองและคนรอบข้างได้อย่างไร
บ้าง

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

3) ถ้าฉันจะเลือกวิธีสร้างความหวัง เพิ่ม
พลัง เสริมศรัทธาที่สุดยอดที่สุดที่ฉันอยากท�า
ในขณะนี้1 วิธีการ ... ฉันเลือกวิธีการใด และ
ท่านจะท�าเมื่อใด 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ขอให้ท่านผู ้อ ่านทุกท่าน“มีความหวัง  
มีพลัง มีความศรัทธา” ไว้วางใจในพระเจ้า  
มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ จากหัวใจของท่าน  
เพิม่มากขึน้ ... มากขึน้ในทกุๆวนั ...ขอพระเยซเูจ้า 
และแม่พระเพิ่มเติม “ความหวัง เพิ่มพลัง  
และเสริมศรัทธา” ในตัวท่านและคนรอบข้าง 
ทั้งในครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมเรียน เพื่อน
ร่วมงาน ผู้คนในชุมชน สังคม ในทุกๆ วัน 
ของชีวิตนะครับ 

_____________________________________

1) เชิญชมเว็บไซต์บ้านใส่ใจ www.carefor.org  
เพื่อชีวิต ความรัก มิตรภาพ ก�าลังใจ สื่อสารด้วยหัวใจ 
ถามตอบปัญหาชีวิต *** ท่านที่สนใจทราบรายละเอียด
หรือการฝึกอบรมตามแนวทางของบทความน้ี ติดต่อ
ได้ที่ Email: riscarefor@gmail.com Line ID : 
narislove 

2) ขอเชญิทกุท่านทีส่นใจจะพฒันาชวีติจิตใจเข้าร่วมคอร์ส 
: “สร้างความหวัง เพิม่พลงั เสริมศรัทธา” (Work Shop) 
การพฒันาภาวะผู้น�าแนวใหม่ - ผู้น�าเน้ือแท้ (Authentic 
Leadership) วิทยากร : นริศ มณีขาว วันที่ 21-23 
สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์นักบวชหญิง ท่านสามารถติดต่อ
ได้ที่ โทร 02-429-0367
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เยาวชนของเรา
ศิษย์พระคริสต ์

ไชยวัฒน์ ออเปะ 
ผู้ประสานงานเยาวชน
สังฆมณฑลเชียงใหม่

อะไรเป็นแรงบันดาลใจที่มาทำางาน 
กับเด็กและเยาวชน?

“แม้ข้าพเจ้าจะประกาศพระวาจา เข้าใจ
ธรรมล�้าลึกทุกข้อและมีความรู้ทุกอย่างหรือมี
ความเชื่อพอที่จะเคลื่อนภูเขาได้ ถ้าไม่มีความรัก 
ข้าพเจ้าก็ไม่ส�าคัญแต่อย่างใด” (1 คร 13:2)

หากย้อนกลับไปในอดีต ราวสิบกว่าปี มัน
เป็นช่วงเวลาที่ผมเร่ิมออกจากบ้านเพื่อไปศึกษา 
เล่าเรียนต่อที่อื่น สิ่งที่ผมจ�าได้อยู่เสมอคือ ผม
เป็นเด็กหอพักที่ศูนย์อบรมเด็กชาวไทยภูเขา 
แม่ปอนที่น่ันคุณพ่อและซิสเตอร์เป็นผู้ดูแล ผม
เริ่มรู้ค�าสอนคร้ังแรกที่น่ัน และผมเร่ิมเข้ามาเป็น 
คริสตชนเต็มตัว และได้รับศีลล้างบาปและศีล
ก�าลังในคราเดียวกัน ตอนอายุ 13 ปี

หลังจากจบที่แม่ปอน ผมย้ายไปเรียนต่อ
มัธยมต้นที่โรงเรียนศีลรวี อ.เชียงดาว และเป็น
เด็กหอที่นั่นเป็นครั้งที่ 2 ในขณะนั้น มีคุณพ่อ
ลอเรนโซ่จากประเทศอิตาลี และมาเซอร์คณะ
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นผู้ดูแล เป็นครั้งแรก 
ที่ผมเร่ิมรู้จักโลกภายนอก เรียนรู้ทั้งวิชาการ 
ในโรงเรียนและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆ
เดก็หอทีพ่วกเรามาจากหลายชนเผ่าและตา่งภาษา
แต่เราอยู่ด้วยกันที่นั่น ผมเริ่มมีความคิดเป็นของ
ตนเองและอยากเดนิในทางทีต่นเองชอบ มสีิง่หน่ึง 
ที่ผมประทับใจและรักคุณพ่อลอเรนโซ่มากคือ 
การให้อภัยของคุณพ่อที่ไม่มีสิ้นสุด คุณพ่อรัก

เด็กๆ มาก ผมยังจ�าได้ว่าแม้พวกเราท�าผิดกี่ครั้ง
กีห่น คุณพ่อกย็งัให้โอกาสแก้ตวัและอภยัพวกเรา
เสมอ น่ันเป็นสิง่ทีจุ่ดประกายชวีติผมคร้ังแรกและ
ท�าให้ผมอยากเป็นพระสงฆ์

เมื่อเรียนจบมัธยม 3 ผมตัดสินใจขอ 
คุณพ่อลอเรนโซ่ เข้าบ้านเณรของสังฆมณฑล  
คุณพ่อจึงส่งผมเข้าบ้านเณรพร้อมกับเพื่อนอีก
สองคนที่บ้านเณรยอแซฟ สามพราน เมื่อผมเข้า
อบรมที่บ้านเณรได้สักระยะหน่ึงผมก็เร่ิมเห็นว่าน่ี
ไม่ใช่ทางทีผ่มต้องการทีส่ดุ ผมจึงตดัสนิใจเปลีย่น
กระแสเรียกเพื่ออยากจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัย
เหมือนคนทั่วไป 

แต่เมื่อผมกลับมาไตร่ตรองคิดดูอีกที ถ้า
หากไม่ใช่เพราะความรักทีพ่ระเจ้าทรงมอบให้ ผม
อาจจะไม่มีวันน้ีก็เป็นได้ พระองค์ทรงอยู่กับผม
เสมอนับตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมออกจากบ้านจนถึง
ทุกวันนี้ โดยผ่านทางบรรดาคุณพ่อ ซิสเตอร์และ
ทุกๆ คนที่ให้โอกาสดีๆและให้ความรักที่ไม่อาจ
ทดแทนหมด ใครจะคดิว่าวนัหน่ึงผมจะมาท�างาน
ตรงนี้และ ณ หน้าที่ตรงนี้ได้ หากวันนั้นผมดื้อ
ไม่ยอมฟังพ่อกบัแม่ทีก่ึง่บงัคบัให้ผมย้ายโรงเรียน 
ตอนน้ีผมอาจจะเกเร ติดยา แต่งงาน หรืออยู่
ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ 

สิ่งที่เล่ามาทั้งหมดนั้นมันคือจุดเริ่มต้น สิ่ง
เหล่าน้ันมนัเป็นแรงผลกัดนัทีค่่อยๆสะสมเร่ือยจน
กลายเป็นแรงบนัดาลใจทีท่�าให้ผมอยากมาท�างาน
กับเด็กและเยาวชน เพราะผมเองก็คือเยาวชน 
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คนหน่ึง ทีไ่ด้รับโอกาสและสิง่ดีๆ ในชวีติ ผมอยาก
แบ่งปันสิ่งดีๆเหล่านั้นให้กับรุ่นน้องเยาวชนต่อไป

น่ีเป็นปีแรกทีผ่มเร่ิมเข้ามาท�างานอย่างเตม็ตวั 
ในแผนกเยาวชนของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ผม
มีความสุขทุกคร้ังที่ได้ออกเยี่ยมหรือพบปะกับ
เยาวชน ผมเห็นความสดใสความร่าเริงและพลัง
ในตัวพวกเขา ผมเป็นคนหลงในในรอยยิ้มแต่ไม่
ชอบความขัดแย้ง ในเม่ือสังฆมณฑลเชียงใหม ่
มีบุญคุณอันยิ่งใหญ่ต่อผม ผมก็อยากจะท�าอะไร 
บางอย่างที่ผมสามารถท�าได้ถึงแม้อาจจะไม่ได้
มากก็ตามและอีกสิ่งหน่ึง ที่คอยประคองผมใน
ยามท้อแท้หรือประสบปัญหา คือก�าลังใจจาก
ครอบครัว ผู้ใหญ่ พี่ๆ  เพือ่นๆ และน้องๆ เยาวชน

สุดท้าย ผมอยากจะฝากถึงน้องๆ เยาวชน
ทุกคนว่า สิ่งที่ส�าคัญที่สุดในชีวิต คือ การรู้ว่าตัว
เราคือใคร ก�าลังท�าอะไร อะไรคือเป้าหมายของ
ชีวิตเพราะน่ันคือค�าตอบทั้งหมดที่ทุกคนต้องการ 
เพราะหลายคร้ังทีผ่มมักจะพบเจอบ่อยคือ เยาวชน
ไม่รู้ว่าเป้าหมายชวิีตของตนเองคืออะไร อยากเป็น
อะไรในอนาคต บางทีคล้ายกับว่าอยู่ไปวันๆโดย
ไร้จุดหมาย และอีกประการหน่ึงอยากจะฝากให้
น้องๆหมั่นรักษาสุขภาพทั้งกายและใจอยู่เสมอ 
เพราะเมื่อสุขภาพกายใจของเราแข็งแรง สิ่งที่เรา
ท�าก็จะออกมาดีด้วย “หากสิ่งใดที่เราคิดว่าดีก็
อย่าอายที่จะท�า แต่ตรงกันข้ามถ้าคิดว่าสิ่งน้ัน 
ไม่ดีก็ไม่ควรจะท�า” 

สุดท้ายท้ายสดุจริง ๆ  ผมขอเชญิชวนเพือ่น ๆ   
เยาวชนเข ้าร ่วมงานชุมนุมเยาวชนคาทอลิก 
ระดับชาติ Youth Gathering ในโอกาสพิเศษ 

“ปีศักดิ์สิทธิ์ พระศาสนจักรคาทอลิกไทย” งาน
ชุมนุมเยาวชนกว่า 1,000 คนนี้ มีกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่น่าสนใจ เช่น การขึ้นดอยสัมผัสชีวิตกับพี่น้อง 
คริสตชนชนเผ่า แม้เขาจะล�าบาก ยากจน แต่เพือ่น ๆ   
จะเหน็ว่าเขากลบัมคีวามเชือ่ทีเ่ข้มแขง็ สวดภาวนา 
สม�่าเสมอ มีจิตใจงดงาม มีความรักเมตตา  
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อน ๆ  จะได้ร่วมพิธีกรรม
แบบล้านนา ซึง่มเีฉพาะทางภาคเหนือเท่าน้ัน และ
กจิกรรมทีเ่ป็นจุดเด่นของงานชมุนุมน้ีคอื การเรียน 
ค�าสอนซึ่งสอนโดยพระสังฆราชมากที่สุดใน
ประเทศไทย การภาวนาเทเซ่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก
ภราดาจากหมู่คณะเทเซ่ ประเทศฝรั่งเศส มาน�า
ภาวนา นอกจากน้ันแล้วยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริม 
ความเชื่อความศรัทธา และส่งเสริมมิตรภาพ
ระหว่างเพ่ือน ๆ  เยาวชนไทยและเพือ่น ๆ  เยาวชน
จากอนุภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 1 ประเทศ
เพือ่นบ้านของเราได้แก่ เพือ่นเยาวชนจากประเทศ
ลาว เมียนมาร์ กมัพชูา เวยีดนาม และเพือ่นเยาวชน 
จากประเทศเกาหลีด้วย

งานชุมนุมเยาวชนคาทอลิกน้ี จะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคม ค.ศ. 2015 ที่
สังฆมณฑลเชียงใหม่ หากเพื่อน ๆ สนใจเข้า 
ร ่วมงานชุมนุมเยาวชนฯ รีบติดต ่อที่ศูนย ์
ประสานงานเยาวชนทีส่งักัดอยู่ หรือสอบถามข้อมูล 
เพิม่เตมิทีแ่ผนกเยาวชนฯ 08-1812-1916 ครับผม  
แล้วเราจะได้พบกัน... 

เกือบลืมไปครับ หากเพื่อน ๆ สนใจ
สนับสนุนงานชมุนุมเยาวชนน้ี เพยีงแค่เป็นเจ้าของ
เสื้อคนละตัวก็เพียงพอ... 
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●	 พระอาณาจักรสวรรค์เป็นของผู้มีจิตใจเหมือนเด็กเล็กๆ
 หนูต้องได้เข้าสวรรค์ก่อนใครแน่นอน
 พระสันตะปาปายังทรงทักทายพวกหนูก่อนใครทุกทีเลย
 แม้ใครๆก็ยังชื่นใจไปกับหนูด้วยทุกครั้ง
●	 แต่ที่ส�าคัญหนูรู้ได้อย่างไรละ?
 ว่าต้องรีบมาหาท่านผู้นี้
 ท�าไมหนูกางแขนออกมาแต่ไกลเพื่อโอบกอดพระองค์
 หนูท�าท่าเหมือนเหาะข้ามมาเลย

หนูเหาะมาเลยค่ะ
●	 เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขา ใครเล่าจะปิดบังได้?
 จริงสิ...ท�าไมหนูจะไม่รู้...
●	 ผู้ใหญ่มักกังวลว่าจะเข้าไปหาพระเจ้าได้อย่างไร
 และเอาแต่ก้มหน้ามองดูความต�า่ต้อยของตน
 แต่เด็กๆเปิดตามองดูพระเจ้าผู้ทรงรักเขา
 ที่สว่างโชติช่วงอยู่ต่อหน้า
 แล้วฉวยพระองค์ไว้แน่น.

 31 สิงหาคม 2015
พงศ์ ประมวล

(ภาพจาก: ลอสแซร์วาโตเร โรมาโน)

 อุดมศานต์  กันยายน 2015  81 



สโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋องและชาวคณะ 

1 2 3น้องชยาพร  ปัญจมาสกุล
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี  
จ.นนทบุรี

น้องศรัทธา เจริญศิลป์
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน 
จ.นครปฐม

น้องเบญญาภา สุนทรเอกจิต
จ.พระนครศรีอยุธยา

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี

จูเนียร์ โฟโต้

ชื่อภาพ : happiness
ผู้ส่ง  : แม่เหมียว

ชื่อภาพ : ทหารเรือยิ้มแฉ่ง 
  น้องเรย์ ด.ญ.ญาณินญ์ ตันติเดชามงคล
ผู้ส่ง : เจตน์จันทร์ ตันติเดชามงคล



การประชุมสัมมนาประจำาปี 2558
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ชวนน้องคุย
ชวนน้องคุย

สวัสดีครับน้องๆ เด็กๆ ที่น่ารักทุกคน 
ส�าหรับเดือนกันยายน เรายกให้เป็นเดือนของ 
“เยาวชน” ... สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
ทรงย�้ากับบรรดานักศึกษาทุกคนว่า อย่าให้ใคร
มาขโมยความมุ่งมั่นตามแบบฉบับเยาวชน อย่า
ปล่อยให้ความคิดไม่เข้าท่ามาเป็นอุปสรรคต่อ
ความมุ่งมั่นเด็ดขาด ...ทรงเตือนสติ อย่าตก
เป็นเหยื่อของจริยธรรมที่ต�่ากว่ามาตรฐาน แต่
จงมีจริยธรรมตามแบบฉบับคริสตชน และ
แนวทางของศาสนา... น้องๆ ครับ เราทราบดีว่า
เยาวชนมีความเชื่อ มีพลัง มีความหวัง และตัว
ของเยาวชนเองยังเป็นอนาคตของชาติ และของ
พระศาสนจักรด้วย ซึ่ง ณ เวลานี้เราต้องการ 
เยาวชนที่ดี เยาวชนที่เสียสละและเยาวชนที่มี
ความสามัคคี ครับ

ส�าหรบัน้องๆ ทีส่นใจ อยากจะสมคัรเป็น 
สมาชิกของสโมสรอุดมศานต์ “สมัครฟรี” รีบ 
กรอก “แบบฟอร์มใบสมัคร” แล้วส่งกลับไปหา 
พี่ป๋องตามที่อยู ่ของสโมสรฯ! “ยินดีต้อนรับ 
ทุกคน” ครับผม

จูเนียร์โฟโต้ โครงการ 2015

น้องๆ คนไหนมีภาพสวยๆ (ยิ้มๆ) ก็รีบส่งภาพ 

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

อุดมศานต์ คอลัมน์ “จูเนียร์โฟโต้”ได้เลย เอาแบบเห็น 

รอยยิ้มชัดๆ นะครับ

พี่ป๋อง ขอขอบคุณอีกคร้ังที่บรรดาคุณพ่อคุณแม่  

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*

น้องนัฐนนท์ นาคหล่อ น้องอาทิตย์ กิจบ�ารุง น้องเศกศรัณย์ วงศ์ใหม่ น้องภูวเดช สินธุลัย  
ร.ร.ยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน น้องมิสซา เจนวรรธนะ ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี  
น้องวิศัลย์ศยา นาหนองงาม จ.บุรีรัมย์ น้องเบญญพร สุนทรเอกจิต น้องพรเจริญ สุนทรเอกจิต



เก็บมาเล่าเอามาฝาก
 

ระยะน้ีส�านักข่าวต่างๆ ได้รายงานถึงสภาพฝนฟ้าอากาศในช่วงที่ผ่านมาว่า มี “ซูเปอร์ไต้ฝุ่น”  
ซึ่งเป็นพายุฝนฟ้าพัดกระหน�่าในหลายประเทศจนเกิดอุทกภัยที่รุนแรง และคร่าชีวิตประชาชนไปนับ 
ร้อยราย เช่น จีน ไต้หวัน อินเดีย ปากีสถาน เมียนมาร์ และอีกหลายประเทศ

จากสภาพอากาศและผลของการเกิดพายุฝนอย่างน้ี เป็นการเพิ่มพลังให้เกิดปรากฏการณ์
เอลนินโญ่ ที่จะส่งผลกระทบในบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก รวมทั้งใน
ประเทศไทย เน่ืองจากกระแสลมของพายุจะท�าให้ลมสินค้าและกระแสน�้าในมหาสมุทรแปซิฟิกที ่
ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เอลนินโญ่เปลี่ยนทิศทาง และผลลัพธ์คือ อุณภูมิของพื้นที่ทางตอนลางและ 
ตะวนัออกของมหาสมุทรแปซฟิิกจะสงูขึน้ ปริมาณฝนในเอเชยีตะวนัออกเฉ่ียงใต้จะลดลง ความแห้งแล้ง 
จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นด้วย...

เอลนินโญ่ คืออะไร? 

เอลนินโญ่ เป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา คือมี 
การหมุนเวียนเกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันจะไม่เกิดทุกปี และไม่จ�าเป็นต้องเริ่มในวันเดียวกัน เอลนินโญ่มักจะ
เกิดขึ้นในช่วงคริสต์มาส จึงท�าให้ถูกเรียกว่า “เอลนินโญ่” เอลนินโญ่ แปลว่า เด็กชาย อันหมายถึง
ทารกของพระเยซู ซึ่งจริงๆ แล้วไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเด็กชายหรือเด็กหญิง

ปรากฎการณ์ เอลนินโญ่ เกดิขึน้เมือ่ผิวพืน้น�า้บริเวณมหาสมทุรแปซฟิิก นอกชายฝ่ังประเทศเปรู  
และเอกวาดอร์ เร่ิมมีภาวะอุ่นมากกว่าปกติ ท�าให้น�้าระเหยเป็นไอน�้าจ�านวนมหาศาล ปรากฎการณ์
นี้สามารถท�าให้เกิดน�้าท่วม และตามมาด้วยความแห้งแล้ง ไฟป่า และมหันตภัยอื่นๆ ในแถบลาติน 
อเมริกา และส่วนอื่นๆ ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ได้พบปรากฎการณ์อีกแบบหน่ึง ซึ่งตรงกันข้ามกับปรากฎการณ์เอลนินโญ่  
ซึ่งเรียกว่า “ลานินยา” แปลว่า เด็กหญิง ปรากฎการณ์เอลนินโญ่จะท�าให้น�้าอุ่นขึ้น ในขณะที ่
 ปรากฎการณ์ ลานินยา นั้นจะท�าให้น�้าเย็นตัวลง ครับ 

ซูเปอร์ไต้ฝุ่น
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รักพระคัมภีร์
 

การ์ตูน...คนดี 

น้องๆ คิดไหมว่าพระเยซูเจ้าสามารถท�า
อัศจรรย์จากที่ไกลๆ ได้ พระองค์เคยท�านะ! 
พระองค์ไม่มีโทรศัพท์เพื่อโทรทางไกลหรอก แต่
พระองค์ทรงรักษาคนไข้ที่อยู่ห่างไกล... คร้ังหน่ึง
เมื่อพระเยซูเจ้าก�าลังเดินอยู่กับสานุศิษย์ มีหญิงคน
หนึ่งเดินตามพระองค์ นางขอร้องให้พระองค์รักษา
ลูกสาวของนาง ผู้หญิงคนนี้มาจากคานาอัน ซึ่งอยู่
ไกลออกไป และลูกสาวของนางก็ไม่ได้มากับนาง
หรอก แต่นางเชื่อม่ันว่าพระเยซูเจ้าสามารถรักษา
ลกูของนางได้ ...ทแีรกพระเยซเูจ้าเดนิเฉยๆ แต่นาง
เดนิตามพระองค์และรบเร้าขอให้พระองค์ช่วย พวก
สานุศิษย์รู้สึกร�าคาญเสียงของนาง แต่เมื่อพระองค์
เหน็ว่า นางมคีวามเชือ่ม่ันในพระองค์จริงๆ จึงกล่าว
ว่า “นางเอ๋ย ความเชือ่ของเจ้าย่ิงใหญ่ จงเป็นไปตาม

ทีเ่จ้าปรารถนาเถิด” และบตุรหญงิของนางก็หายเป็น
ปกติตั้งแต่บัดนั้น

น้องๆ เคยอยากจะได้อะไรบางอย่างมาก
จนต้องขอซ�้าแล้วซ�้าเล่าไหม? น้องๆ เคยอยากจะ
ได้อะไรมากจนต้องสวดอย่างไม่ลดละไหม? น้องๆ 
จ�าไวนะ! ว่าไม่จ�าเป็นต้องกดโทรศัพท์ทางไกลเพื่อ
พูดกับพระเยซูเจ้าเลย เพียงแค่น้องๆ “...‘โทร
จิต’ อธิษฐานภาวนาจากใจจริง” กดสายตรงไปหา
พระองค์ได้ทุกเวลาที่น้องๆ ต้องการ ถ้าเช่นน้ัน 
ตอนน้ีท�าไมน้องๆ ไม่พูดคุยกับพระองค์สักหน่อย
แล้วค่อยไปวิ่งเล่นล่ะ

น้องๆ เด็กๆ ควรอ่านพระวรสารของนักบุญ
มัทธวิเร่ือง :พระเยซเูจ้าทรงรักษาบตุรหญงิของหญงิ
ชาวคานาอัน บทที่ 15 ข้อ 21-28

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

“ตระหนักเสมอว่า 
ทุกคนเป็นคน” 
(เท่าเทียมกัน)

(...know that  
everybody is 
somebody)

จงมีความเชื่อ
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ไขกล่องคำาถาม
พี่ป๋อง 

1.พิธีมิสซา หรือพิธีบูชาขอบพระคุณ

คือ พิธีบูชาขอบพระคุณ (Eucharistic 
Celebration) ในความเป็นหน่ึงเดยีวกนัของคริสตชน  
โดยมีองค์พระเยซูเจ้าเอง เป็นเคร่ืองบูชาเพื่อไถ่บาป
แทนเรามนุษย์ อาศัยพระกายและพระโลหิตที่ยอม
สละและพลีชีวิตเพื่อเรา ดังน้ัน พิธีมิสซาจึงเป็นพิธี
ของส่วนรวมในความเป็นน�า้หนึ่งใจเดียวกัน ที่คริสต
ชนจะขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ทรงประทานพระบุตร
ของพระองค์ลงมาไถ่บาปแทนเรามนุษย์ทุกคน

“พธิมิีสซา” มาจากค�าว่า Mass เป็นค�าทีป่รากฏในเอกสารต่างๆ ของพระศาสนจักรและคุน้ห ู
คริสตชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลานาน ส่วนค�า “พิธีบูชาขอบพระคุณ” มาจากค�าว่า Eucharistic 
(Sacrifice) Celebration เป็นค�าทีพ่ระศาสนจักรคาทอลกิในประเทศไทย ประกาศใช้ในปี ค.ศ.2000 
เพือ่สือ่ความหมายทีแ่ท้จรงิของพธิบีชูาของพระคริสตเจ้า ถงึกระน้ัน ค�าว่า “มิสซา” หรอื “พธิมิีสซา”  
ยังคงเป็นค�าที่ใช้ได้ตามความเหมาะสม

2.บาทหลวง หรือพระสงฆ์ (Priest) ในพระศาสนจักรคาทอลิก

คือ บคุคลทีต่ดัสนิใจเลอืกทีจ่ะถอืชวีติตามพระเยซ ูโดยได้รับการฝึกอบรมทัง้ในด้านความรู้ 
ความเข้าใจด้านปรัชญา เทววิทยา และการพัฒนาตนด้านคุณธรรมจริยธรรม จนกระทั่งได้รับศีล
บรรพชา ท�าหน้าที่อภิบาลคริสตชนและประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตามที่พระศาสนจักรก�าหนด

3.มุขนายก หรือพระสังฆราช (Bishop)

คือ บุคคลที่จะต้องเป็นพระสงฆ์ หรือบาทหลวงมาก่อน ต่อมาได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จ 
พระสนัตะปาปาและได้รับการอภิเษกขึน้สูต่�าแหน่งพระสงัฆราช ซึง่เป็นศลีบรรพชาชัน้สงูสดุ ...มขุนายก 
หรือพระสังฆราช จะเป็นหัวหน้าปกครองคณะบาทหลวง นักบวชชาย-หญิง และคริสตชนในเขต
สังฆมณฑลหรือเขตการปกครองของตน เช่น ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 10 สังฆมณฑล

คร้ังน้ี พี่ขอแบ่งปันเกี่ยวกับการใช้ค�าศัพท์เฉพาะที่
ใช้เรียกกันบ่อยๆ สัก 3 ค�า คือ 1.พิธีมิสซาหรือพิธีบูชา
ขอบพระคุณ 2.บาทหลวง หรือ พระสงฆ์ (Priest) ใน
พระศาสนจักรคาทอลิก และ3.มุขนายก หรือ พระสังฆราช 
(Bishop) เพื่อว่าน้องๆ เด็กๆ จะได้เข้าใจมากขึ้นในเวลา
ที่อธิบายหรือเล่าแบ่งปันแก่เพื่อนๆ หรือคนอื่นๆ “รู้ไว้ใช่ว่า  
ใส่บ่าแบกหาม” หรืออย่างที่เขาบอกว่า เรียนรู้ไว้ไม่หนัก
เร่ียวหนักแรงหรือเสียหายอะไร มีแต่จะได้เป็นผลก�าไรใน
ชีวิตครับผม
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*น้องมิสซา เจนวรรธนะ (มิสซา) *3237*
เกิด : 27 เมษายน 2551
การศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
วิชาที่ชอบ : ศิลปะ เพราะวิชาศิลปะได้ระบายสี
อนาคตอยากเป็น : คุณหมอ เพราะคุณหมอได้รักษาคนป่วย
เป็นคนมีนิสัย : สุภาพ อ่อนโยน
สัตว์เลี้ยงที่ชอบ : แมว สุนัข นก เป็ด ผีเสื้อ
ชอบใช้เวลาว่าง : ระบายสี วาดภาพ เล่นของเล่น ดูการ์ตูน
กีฬาที่ชอบ : ว่ายน�า้
อาหารที่ชอบ : ไข่เจียว ไก่ทอด
ความสามารถพิเศษ : ระบายสี วาดภาพ
อื่นๆ : มีพี่น้อง 2 คน น้องมิสซาเป็นคนที่ 1

*น้องภวิษย์พร สิริวินิจกุล (น้องเย็ง) *3238*
เกิด : 26 มกราคม
การศึกษา : โรงเรียนบ้านสันศรี 
วิชาที่ชอบ : วิทยาศาสตร์ เพราะเป็นคนชอบทดลอง
อนาคตอยากเป็น : คุณครู เพราะจะได้สอนให้เด็กๆ  
ได้มีความรู้มากขึ้น
เป็นคนมีนิสัย : ชอบเล่น แต่ตั้งใจเรียน
สัตว์ที่ชอบ : ช้าง
ชอบใช้เวลาว่าง : อ่านหนังสือ 
กีฬาที่ชอบ : วิ่งแข่ง
อาหารที่ชอบ : ผลไม้ต่างๆ 
ความสามารถพิเศษ : เล่นเกมส์ต่างๆ 
อื่นๆ : มีพี่น้อง 3 คน เป็นชาย 1 คน เป็นหญิง 2 คน  
เป็นคนที่ 1

สวสัดคีรับ...มาถงึช่วงของ “สมาชิกใหม่” จุดประสงค์ของสโมสรฯ เพือ่ให้น้องๆ ได้รู้จัก “เพือ่นใหม่”  
สโมสรฯ แต่หากต้องการรู้จักกันมากขึ้น แลกเปลี่ยนความคิด แบ่งปันประสบการณ์ ก็ขอให้ติดต่อ
ผ่านทางโรงเรียนหรือสถาบันที่เพื่อนใหม่สังกัด นะครับ

สมาชิกใหม่
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คร้ังหน่ึงมีครอบครัวหน่ึง ซึ่งมีพ่อแม่ 
กับลูกชาย พ่อได้ซื้อหมาตัวหน่ึงให้กับลูกชาย 
และลูกชายของเขาก็รักหมาตัวน้ีมากๆ เวลา
ไปไหนมาไหนเขาก็พาหมาไปด้วยเสมอ เวลา
ผ่านไปลูกหมาก็โตขึ้นจนในที่สุด หมาตัวน้ัน
ก็กลายเป็นหมาแก่ๆ และเดินไม่ค่อยจะคล่อง 
แถมก็สายตาไม่ค่อยดี มันแก่ลงและมองไม่
ค่อยเห็นทาง

วันหน่ึง ผู้เป็นพ่อเขาเดินออกไปนอก
บ้าน แล้วหมาตัวนั้นก็ตามไปด้วย ซึ่งระหว่าง
ทางปรากฎว่าด้วยความทีห่มาตวัน้ันสายตาของ
มนัมองไม่ค่อยเหน็กเ็ลยพลดัตกลงไปในบ่อน�า้
ซึ่งแห้งขอดไปแล้ว หมาก็ร้องครางหงิงๆ ด้วย
ความเจ็บที่มันตกลงไป พ่อก็พยายามคิดหาวิธี
ทีจ่ะช่วยหมาขึน้มา เขาจึงไปขอความความช่วย
เหลือจากคนที่อยู่แถวๆ นั้น

คนที่อยู่แถวๆ นั้นก็มามุงดู แต่ไม่มีใคร
คดิทีจ่ะช่วย มแีต่คนทีค่อยถามว่า ท�าไมหมาจึง
ตกลงไป... มันอายุเท่าไหร่... บางคนก็บอกว่า 
น่าสงสารจัง... ต่างคนต่างก็มาจับกลุ่มคุยกัน 
ไปต่างๆ นานา แล้วก็มีคนหน่ึงพูดขึ้นมาว่า 
ไม่ต้องช่วยหรอกมันก็แค่หมาแก่ๆ ตัวหน่ึง
เท่านั้น... พวกเราไปกันเถอะ...เสียเวลา

พ่อรู้สึกสิ้นหวัง ไม่รู้จะท�าอย่างไรดี จะ
หาบันไดมาให้หมาไต่ขึ้นมาก็ไม่มีบันไดที่ยาวๆ 
หรือจะเป็นเชือกห้อยลงไปหมาก็คงขึ้นมาเอง
ไม่ได้ จะเอาเชื่อกมาผูกกับตัวเองแล้วไต่ลงไป
กอ็าจจะตกลงไปตดิอยู่ในบ่อน�า้ร่วมกบัหมาอกี 
เขาคิดไม่ออกจริงๆ ว่าจะท�าอย่างไร

ทนัใดน้ันเองกม็ชีายคนหน่ึงบอกว่า พวกเรา 
เอาดินถมลงไปเถอะ คนอื่นๆ ก็สงสัยว่าจะเอา
ดินถมลงไปเพื่ออะไร เขาก็ไม่พูดอะไรต่อ แล้ว
กต็กัดนิเทลงไป พ่อกรี็บเข้าไปห้ามเพราะกลวัว่า
หมาจะโดนดินกลบ และกลายเป็นการฝังหมา
ทั้งเป็น เขากลัวว่ามันจะตาย ชายคนน้ันก็ไม่
หยุดเอาดินถมไปอีก พ่อจึงได้ชะโงกหน้าลงไป
ดูว่าหมาเป็นอย่างไร เขาก็เห็นว่าเจ้าหมาแก่ตัว
นั้น ทั้งๆ ที่ตาของมันมองไม่ค่อยจะเห็น แต่
มันก็อาศัยดินที่ชายคนน้ันได้ถมลงไปเป็นฐาน
เพื่อจะเหยียบขึ้นมาจากบ่อ และค่อยๆ ไต่ขึ้น
มาเรื่อยๆ ตามปริมาณดินที่ถมลงไป

พ่อดีใจมากที่ชายคนน้ันคิดหาวิธีจนได้ 
ซึง่เป็นทางออกทีดี่ทีส่ดุ เขาจึงขอความช่วยเหลอื 
จากคนทีย่นืดอูยูแ่ถวๆ น้ันให้ช่วยกนัถมดนิลงไป  
จนในที่สุดเจ้าหมาก็ขึ้นมาจากบ่อน�้าได้อย่าง
ปลอดภัย และบ่อที่ไม่มีน�้านั้นก็ถูกกลบไป จึง
ไม่มีใดรหรือสัตว์ตัวใดที่จะบังเอิญพลัดตกลง
ไปได้อีก ...สุดท้ายหมาแก่ก็ได้กลับบ้านไปอยู่
กับลูกชายของพ่อบ้านคนนั้นอย่างมีความสุข

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เมื่อเรามีปัญหา
และการทีไ่ม่ท�าอะไรกจ็ะไม่สามารถแก้ปัญหาได้  
เมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรคนั้น หากเรามองให้ 
เป็นโอกาสมันกจ็ะท�าให้เราสามารถก้าวข้ามผ่าน 
อุปสรรคไปได้ ...แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า 
นะคะ! บ๊ายบาย 

“บ่อนำ้า”
สวัสดีค่ะน้องๆ เด็กๆ ที่น่ารักทุกคน ฉบับนี้พี่อ้อยมีนิทานมาฝากอีกเช่นเคย ชื่อเรื่อง “บ่อนำ้า” 

เรื่องมีอยู่ว่า

ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 
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มุมเด็กศิลป์
Art 

 มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ

“เรา : ผู้นำาข่าวดี”
ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

 (หมดเขตรับผลงานวันที่ 5 ตุลาคม 2015) 
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ไบเบิ้ล วาไรตี้
พี่ป๋อง 

การตัดสินใจ : DECISION MAKING
น้องๆ ครับ การตัดสินใจ หรือการตกลงใจ ที่จะท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปนั้น จะต้องมีการคิด

ค�านวญ หรือการกะประมาณให้ดีๆ หรือพี่อยากจะบอกว่า “ควรคิด 2 ครั้ง ก่อนการตัดสินใจ” 
เพราะเมื่อเราตัดสินใจที่จะท�ากิจการใดลงไปแล้วนั้น ย่อมส่งผลลัพธ์ออกมา ซึ่งอาจจะดีและไม่ดีก็
เป็นได้ ฉะนั้นก่อนที่น้องๆ จะตัดสินใจท�าอะไร ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ก็ขอให้คิดดีๆ และต้องคิด
ก่อน อย่างน้อย 2 ครั้ง นะครับ

[1.] ประกาศกท่านใดทีต่ดัสนิใจหนีการเทศน์สอนให้กบัเมอืงทีช่ัว่ร้ายด้วยการล่องเรือ? (ยนา 
1:1-3) [2.] ใครคอืชายใจกว้างทีต่ดัสนิใจแบ่งทีด่นิทีพ่ระเจ้าประทานให้น้ันให้กบัหลานชาย? (ปฐก 
13:7-12) [3.] กษัตริย์หนุ่มแห่งอิสราเอลพระองค์ใดที่ต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากล�าบากเมื่อ
พระเจ้าทรงให้ท่านขอสิ่งที่ปรารถนาให้พระเจ้าประทานให้กับท่าน? (1พกษ 3:5-10) [4.] ผู้รับใช้
ชาวยิวของพระราชาแห่งเปอร์เซียตัดสินใจจัดการสร้างก�าแพงกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่คือใคร (นหม 
2:1-8) [5.] อดีตคนเลี้ยงแกะที่ตัดสินใจไว้ชีวิตกษัตริย์ของตนที่อยู่ในถ�า้คือใคร? (1ซมอ 24:1-
8) [6.] บุตรชายที่มีผมยาวผู้ตัดสินใจยึดบังลังก์และอาณาจักรอิสราเอลจากพระบิดาของพระองค์
คือใคร? (2ซมอ 18:9) [7.] กษัตริย์พระองค์ใดที่ตัดสินพระทัยส่งผู้รับใช้ของตนให้ไปถึงแก่ความ
ตายเพื่อแต่งงานกับภรรยาของผู้รับใช้คนนั้น? (2ซมอ 11) [8.] นักบุญเปาโลตัดสินใจเทศน์สอน
อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแม้ท่านจะตกอยู่ในอันตรายเพราะเหตุใด? (กจ 21:10-14) 
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เพียงเธอห่วงใยใส่ใจวัยเยาว์
นู๋ฉวย 

สวสัดค่ีะท่านผู้อ่านทกุท่าน วนัที ่20 กนัยายน 
ของทุกปี ได้ถูกก�าหนดให้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ 
ซึ่งมีความเป็นมาและจุดเร่ิมต้นจากที่องค์การสห
ประชาติประกาศให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชน
สากล และขอให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปี
เยาวชนสากล ภายใต้ค�าขวัญ“PARTICIPATION 
DEVELOPMENT AND PEACE”

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสาน
งานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) จึงได้น�าเสนอต่อคณะ
รัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบก�าหนดให้วันที่ 20 
กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ภาย
ใต้ค�าขวัญที่ว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่
หาสันติ”

ร่วมแรงแข็งขัน (Participation) หมายถึง 
การยอมรบัในศกัยภาพของแต่ละบคุคล และใช้อย่าง
เกิดคุณค่า โดยไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ใด 

ช่วยกนัพฒันา (development) การพฒันา
อย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน นั้นมองได้ 2 มิติ 

มิติหน่ึง คือ การพัฒนาตนเองของแต่ละ
บุคคล 

และอีกมิติหน่ึงคือ การพัฒนาสังคม และ
ประเทศชาติ 

ใฝ่หาสันติ (Peace) สันติภาพเป็นหลักการ
พื้นฐานของชีวิต จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝัง
สั่งสอนเยาวชนให้รู้จักเคารพในศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์และสทิธมินุษยชน มคีวามอดกลัน้ ความเป็น
ประชาธิปไตย และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

ข้อมูลจาก ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)

ในเดือนหน้า ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ เยาวชน
ไทยเข้าร่วมงานชมุนุมเยาวชนคาทอลกิระดบัชาตกิว่า 
1,000 คน จากทั่วประเทศและเพื่อน ๆ  เยาวชนจาก
อนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 และเพื่อน
เยาวชนจากประเทศเกาหลี งานจะจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 12-17 ตุลาคม ค.ศ. 2015 ที่สังฆมณฑล
เชียงใหม่ค่ะ 
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เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋อง 

(A.)

(B.)

 “ศักเคียสยืนขึ้น ทูลพระเยซูเจ้าว่า พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะยกทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งให้แก่คนจน และถ้า
ข้าพเจ้าโกงสิ่งใดของใครมา ข้าพเจ้าจะคืนให้เขาสี่เท่า...” (ลูกา 19 :1-10)

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

“งานกลุ่ม”เป็นกิจกรรมในวัยเรียนที่ผม
ช่ืนชอบมากที่สุดกิจกรรมหน่ึง เหตุผลที่ท�าให้
ผมชอบการท�างานในรูปแบบกลุ่มคือ ผมได้มี
เวลาสนุกกับเพื่อนๆ ซึ่งแน่นอน เวลาผ่านไป
มากมายอย่างรวดเร็วแต่เราได้เน้ืองานกันน้อย
มากเพราะมัวแต่เล่นกันซะส่วนใหญ่ นอกจาก
งานกลุ่มในวัยเรียนแล้ว งานกลุ่มยังมีให้เห็น
ในวัยท�างาน แต่รูปแบบงานกลุ่มในวัยท�างาน
น้ันแตกต่างกับงานกลุ่มในวัยเรียนอย่างสิ้นเชิง 
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ความจริงจังของเนื้อ
งาน และระยะเวลาท�างานที่ค่อนข้างจ�ากัด ซึ่ง
ความแตกต่างเหล่าน้ีท�าให้งานกลุ่มในวัยท�างาน
ส�าหรับผมนั้นไม่ค่อยสนุกสักเท่าไร 

แต่ในบรรดางานกลุ่มทุกชนิดไม่มีชนิด
ไหนน่าตื่นเต้นและสนุกเท่า “งานของพระ” ใช่
ครับ ผมหมายถึงงานของพระศาสนจักร เพราะ

เรามกัจะพบกบัเร่ืองตืน่เต้นตลอดเวลา เช่น การ
เสาะหาทีมงานที่มีความสามารถมาร่วมงานโดย
ไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด แต่สิ่งที่พวก
เขาได้ทุม่เทให้กบังานน้ัน เขาได้ให้มากกว่างานที่
พวกเขาได้รับค่าตอบแทนเสยีอกีหรือไม่ว่าจะเป็น
ความส�าเร็จของงานทีเ่พิม่ขึน้มากกว่าเป้าหมายที่
เราตั้งไว้แต่แรก ราวกับว่าพระเจ้าก�าลังดูแลและ
คอยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายมาโดยตลอด

เม่ือเดือนสิงหาคมที่ผ ่านมา ผมได้มี
โอกาสท�างานกลุม่อกีคร้ังหน่ึง คร้ังน้ีผมได้เข้าไป
มส่ีวนร่วมเป็นทมีงานและส่วนหน่ึงของนักแสดง
ในงาน EV Concert Live in Bangkok ที่
จัดขึ้นโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย นัก
แสดงกลุม่น้ีเป็นเยาวชนคาทอลกิเชือ้สายจีนโพ้น
ทะเลเดินทางมาไกลจากฮ่องกง พวกเขาเรียก 
ตัวเองว่า “FOJP” หรือ Friends Of Jesus’ 

เสียงเรียก
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Passover พวกเขาเดินทางออกไปทั่วโลกและ
จัดการแสดงดนตรีเพียงเพราะพวกเขาเช่ือว่า  
“เพราะข้าฯ เชื่อ ข้าฯ จึงป่าวประกาศ”

ในงานคอนเสิร์ตคร้ังน้ีผมได้รับหน้าที่ให้
ดูแลภาพรวมของดนตรีทั้งของฝั่งนักแสดงจาก
ฮ่องกงและฝ่ังการแสดงจากตวัแทนประเทศไทย 
ในการประชมุทมีด�าเนินงานแต่ละคร้ัง ผมมักจะ
พบกบั “เพือ่นใหม่” ทีไ่ด้ทยอยเข้ามาร่วมทมีเพิม่
มากข้ึนตามค�าเชือ้เชญิของคณุพ่ออนุชา ไชยเดช 
ที่รับหน้าที่เป็นแม่ทัพใหญ่ในการจัดงานคร้ังน้ี 
ผมประทับใจคุณพ่อทีส่ามารถเข้าใจภาพรวมของ
งานได้อย่างละเอียดครบถ้วน คุณพ่อรู้ว่าในราย
ละเอียดงานมากมายเหล่าน้ีควรจะเสาะแสวงหา
ใครมาร่วมในทีมท�างาน

ผมประหลาดใจและประทับใจในพระพร
ที่สัมผัสได้จากเพื่อนร่วมทีมแต่ละคน พวกเขา
แต่ละคนมีเร่ืองราวความเชื่อที่แตกต่างกัน แต่
ที่น่าประทับใจกว่านั้นคือ พวกเขามีพระพรหรือ
ของวิเศษติดตัวมากันคนละชิ้นไม่ซ�า้กัน แต่เมื่อ
น�าของวิเศษแต่ละชิ้นเหล่าน้ันมารวมกัน สิ่ง
มหัศจรรย์ก็ได้ก�าเนิดขึ้น เพื่อนร่วมทีมบางคนมี
ทกัษะการบริหารงานทีมี่ประสทิธภิาพรวดเร็วเขา
สามารถพูดได้หลายภาษา บางคนมีทักษะของ 
พ่อบ้านทีมี่หน้าทีดู่แลทีพ่กั อาหารการกนิ การเดนิทาง 
และทกุข์สขุของนักแสดง เขาท�าได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ราวกับว่านักแสดงที่มาพักเหล่าน้ันเป็น
คนในครอบครัวของเขาเอง เพือ่นบางคนมีทกัษะ
ในการประสานงานและต้อนรับที่เป็นมิตร จน
เราสามารถไว้วางใจได้ว่า ถ้านักแสดงอยู่ภายใต้ 
การดูแลของเพื่อนคนนี้ทุกอย่างจะเรียบร้อย 

วงดนตรี Vocare เป็นของวิเศษอีกชิ้น
หน่ึงทีผ่มอยากจะแบ่งปันค�าว่า “Vocare” มาจาก

ภาษาละตนิแปลว่า “เสยีงเรียกหรือกระแสเรียก”  
ส�าหรับโจทย์ของวง Vocare ในคอนเสร์ิตคร้ังน้ี
คอื การถ่ายทอดความเชือ่ของคริสตชนไทยผ่าน
ทางบทเพลงทีเ่รียบง่ายในชวีติประจ�าวนัของพวก
เขาเราได้ขับร้องบทเพลง พระสญัญา ทีป่ระพนัธ์
โดย อ.ประจงกจิซึง่ถกูน�ามาเรียบเรียงขึน้ใหม่ใน
รูปแบบของเสยีงร้องและเคร่ืองดนตรีทีเ่รียบง่าย
ส�าหรบันักร้องชาย นักร้องหญงิ รวมทัง้ไวโอลนิ 
เชลโล่และเปียโน และอีกบทเพลงหนึ่งคือ You 
Are Mine ที่ประพันธ์โดย David Hass ที่
มีเน้ือร้องว่า “เพราะเราได้เรียกเจ้าแต่ละคนมา
ตามชื่อของเจ้า เรารู้จักเจ้าเป็นอย่างดี จงอย่า
ได้กลัวสิ่งใดเพราะเราสถิตอยู่กับเจ้า จงตามเรา
มา แล้วเราจะให้เจ้าได้พักผ่อน เรารักเจ้าและ
เจ้าเป็นของเรา”

การรวมตวัของวง Vocare ไม่ได้เกิดขึน้
บ่อย ทุกครั้งที่มีการรวมตัวกัน ความสวยงาม
กไ็ด้เกดิขึน้เสมอแต่ความสวยงามจากการแสดง
ของวง Vocare ในค�า่คนืน้ันกย็งัเทยีบไม่ได้กบั
ความสวยงามจากการแสดงของทีม FOJP ถ้า
ผู้อ่านอยากสมัผัสถงึความสวยงามในค�า่คนืน้ันก็
สามารถชมคลปิการแสดงย้อนหลงัได้ทีh่ttps://
www.youtube.com/watch?v=W7P-
zoSL6zs

หลังจากเสร็จสิ้นการแสดงในค�่าคืนน้ัน 
ผมไม่รู ้ว ่าผู ้ชมจะชอบมากน้อยแค่ไหนหรือ
ก�าลังคิดอะไรอยู่ แต่ส�าหรับผมในฐานะทีมงาน
และนักแสดง การได้เข้ามามีส่วนร่วมในงาน
คอนเสิร์ตคร้ังน้ีถือเป็นของขวัญที่ล�้าค่าส�าหรับ
ชีวิตฝ่ายวิญญาณของผม ผมจ�าได้ว ่าก่อน
นอนคืนน้ันผมได้อธิษฐานขอบคุณพระส�าหรับ  
“เสียงเรียก” เสียงเรียกนั้นที่ท�าให้ผมได้พบกับ
การประทับอยู่ของพระองค์…อีกครั้ง 
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จดหมายจากผู้อ่าน
นายปณ.สาธ ุ

1 ชาวฟาริสีและธรรมาจารย์บางคนจาก 
กรุงเยรูซาเลม็มาเฝ้าพระองค์พร้อมกนั 2 เขาสงัเกตว่า 
ศษิย์บางคนของพระองค์กนิอาหารด้วยมือทีไ่ม่สะอาด 
คือไม่ได้ล้างมือก่อน 3 เพราะชาวฟาริสีและชาวยิว
โดยทั่วไปย่อมถือขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษ  
เขาไม่กินอาหารโดยมิได้ล้างมือตามพิธี ก่อน 4 
เมื่อกลับจากตลาด เขาจะไม่กินอาหารเว้นแต่จะได้
ท�าพิธีช�าระร่างกายก่อน เขายังถือขนบธรรมเนียม 
อื่นๆ อีกมาก เช่น การล้างถ้วย จานชามและภาชนะ
ทองเหลือง 5 ชาวฟาริสีและธรรมาจารย์จึงทูล
ถามพระองค์ว่า “ท�าไมศิษย์ของท่านไม่ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษ และท�าไมเขาจึงกิน
อาหารด้วยมือที่ไม่สะอาด” 6 พระองค์ตรัสตอบว่า  
“ประกาศกอสิยาห์ได้พดูอย่างถกูต้องถงึท่าน คนหน้าซือ่ 
ใจคด ดังที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า ประชาชนเหล่านี้ 
ให้เกียรติเราแต่ปากแต่ใจของเขาอยู่ห่างไกลจากเรา  
7 เขานมสัการเราอย่างไร้ความหมาย เขาสัง่สอนบญัญตั ิ
ของมนุษย์เหมือนกับเป็นสัจธรรม 8 “ท่านทั้งหลาย 
ละเลยบทบญัญตัขิองพระเจ้ากลบัไปถือขนบธรรมเนียม 
ของมนุษย์” 9 แล้วพระองค์ทรงเสริมว่า “ท่าน
ช่างช�านาญในการละเลยบทบัญญัติของพระเจ้า  
เพื่อถือขนบ-ธรรมเนียมของท่านเองเสียจริงๆ  
10 เช่นโมเสสกล่าวว่า จงนับถือบิดามารดา และใคร 
ด่าบิดาหรือมารดา จะต้องรับโทษถึงตาย 11 แต่ท่าน 

กลับสอนว่า ‘ถ้าใครคนหนึ่งพูดกับบิดาหรือมารดาว่า  
ทรัพย์สินที่ลูกน�ามาช่วยเหลือพ่อแม่ได้ น้ันเป็น
คอร์บัน คือของถวายแด่พระเจ ้า’ 12 ท่านก็
อนุญาตให้เขาไม่ต้องช่วยเหลือบิดามารดาอีกต่อ
ไป 13 ท่านใช้ขนบธรรมเนียมที่ท่านสอนต่อๆ  
กันมาท�าให้พระวาจาของพระเจ้าเป็นโมฆะ ท่านยัง
ปฏิบัติเช่นน้ีอีกมากมาย” 14 พระองค์ทรงเรียก
ประชาชนเข้ามาอีกคร้ังหน่ึง ตรัสว่า “ทุกคนจงฟัง 
และเข้าใจเถิด 15 ไม่มีสิ่งใดเลยจากภายนอกของ 
มนุษย์ท�าให้เขามมีลทนิได้ แต่สิง่ทีอ่อกมาจากภายใน 
ของมนุษย์น้ันแหละท�าให้เขามีมลทนิ 16 ใครมหีสู�าหรับ 
ฟัง ก็จงฟังเถิด” 17 เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้าน 
ห่างจากประชาชน บรรดาศิษย์จึงทูลถามพระองค์ถึง
ข้อความที่เป็นปริศนานั้น 18 พระองค์ตรัสถามเขาว่า  
“ท่านก็ไม่มีปัญญาด้วยหรือ ท่านไม่เข้าใจหรือว่าสิ่ง
ต่างๆ จากภายนอกที่เข้าไปในมนุษย์น้ันท�าให้เขามี
มลทินไม่ได้ 19 เพราะมันไม่ได้เข้าไปในใจ แต่ลงไป
ในท้อง แล้วออกไปจากร่างกาย” ดงัน้ี ทรงประกาศว่า 
อาหารทกุชนิดไม่เป็นมลทนิ 20 พระองค์ยงัตรัสอกีว่า  
“สิง่ทีอ่อกจากภายในมนุษย์น้ันแหละท�าให้เขามมีลทนิ 
21 จากภายในคือจากใจมนุษย์นั้นเป็นที่มาของความ
คิดชั่วร้าย การประพฤติผิดทางเพศ การลักขโมย  
การฆ่าคน 22 การมีชู ้ความโลภ การท�าร้าย การฉ้อโกง  
การส�าส่อน ความอิจฉา การใส่ร้าย ความหยิ่งยโส 
ความโง่เขลา 23 สิง่ชัว่ร้ายทัง้หมดน้ีออกมาจากภายใน 
และท�าให้มนุษย์มีมลทิน”

ครั้งน้ีไม่มีคำาถามนะครับแต่มีเรื่องเล่าน่ารักๆ มาประกอบ

บทพระวรสารอันทรงพลังเรื่องความเคร่งครัดที่เอาไปใช้

ผิดๆ...จนกลายเป็นความใจคับแคบ และเอากฎระเบียบ

เป็นเครื่องมือกดคนอื่นให้ดูตำ่ากว่าเรา

มก 7:1-23
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เรื่องเล่าน่ารัก... “อะไรสำาคัญกว่า”

เช้าวันหนึ่ง... ภรรยาบอกกับสามีว่า.......

“วันน้ี ฉันจะกลับบ้านไปเยื่ยมแม่ จะไปค้าง 
สกัคนืหน่ึง แม่ไม่ค่อยสบายคุณจะขบัรถไปส่งฉันหน่อย
ได้ไหม ฝนตกหนักแบบน้ี ไปรถโดยสารไม่สะดวกเลย”

สามี... ซึ่งหน้าตาบูดบึ้งมาตั้งแต่เช้าไม่ตอบ
ภรรยา.... ..แต่กลับกระชากเสียงถามกลับไปว่า...

“เมื่อวาน เธอซื้อเสื้อใหม่มาใช่ไหม...เธอรับปาก
ฉันแล้วนะว่าจะไม่ใช่เงินฟุ่มเฟือย เรายังต้องผ่อนบ้าน 
ผ่อนรถ ส่งลูกเรียน ค่าใช้จ่ายเยอะแยะ... ท�าไม... 
ไม่ช่วยกันประหยัด!!”

ภรรยา...พดูออกมาเสยีงเบาๆ อย่างคนรู้สกึผิดว่า 
“ที่แท้..คุณโกรธเรื่องนี้นี่เอง”

ภรรยา... ก้มหน้าจัดเสื้อผ้าเงียบๆ แล้วบอกสามี
ว่า...

“วันนี้ มีรถโดยสารเข้าเมืองแค่เที่ยวเดียว ฉันคง
ต้องรีบไปแล้วหละ... คุณไม่ต้องไปส่งก็ได้”

แล้วเธอกอ็อกบ้านไป โดยสามีไม่สนใจเลย เพราะ
ยังโกรธอยู่มาก...ประมาณคร่ึงชั่วโมงผ่านไป...สามี
ได้ยินเสียงเอะอะ บนถนน...จึงออกไปดู แล้วจึงได้ยิน
ผู้คนตะโกนกันว่า ฝนที่ตกหนักเซาะตลิ่งจนสะพานเข้า
เมือได้ขาดลง มีรถเมล์คันหนึ่ง ตกลงไปในน�า้ด้วย...

สามี...ได้ยินดังน้ัน ตกใจมากกระโดดออกจาก
บ้านไปทันที เมื่อไปถึงแม่น�้า รถเมล์ที่ถูกเก็บกู้จาก
น�้าเหลือเพียงซากเหล็ก สัมภาระกระเป๋าต่างๆ ของผู้
โดยสารกระจัดกระจาย มีการหามร่างของผู้เสียชีวิต 
คนแล้วคนเล่าขึ้นมาจากแม่น�า้...

ชายหนุ่ม เฝ้ามองหาภรรยา... ก็ไม่พบ ก็เสียใจ
เจียนสิ้นสติ...เฝ้าถามหน่วยกู้ภัยที่ท�างานอยู่ว่า “เห็น
ภรรยาผมบ้างไหม ๆ ๆๆ เธอใส่เสื้อสีแดง กางเกงสีด�า” 
ทุกคนส่ายหน้า... บอกว่าไม่เห็น

เวลาผ่านไปจนเกือบเย็น กู้ภัย หยุดการท�างาน 
เพราะไม่มีผู้เสียชีวิตที่หาพบแล้ว จึงบอกชายหนุ่มว่า... 
“หักห้ามใจเถอะนะ ภรรยาคุณ คงโดนน�้าพัดไปไกล
แล้ว”

ชายหนุ่มเดินกลับบ้าน เหมือนคนไม่มีวิญญาณ 
ร้องไห้ไป คร�า่ครวญไปตลอดทาง ในใจของเขา เฝ้าแต่ 
คร�่าครวญว่า “ท�าไมๆๆๆ เราไม่ขับรถไปส่งเธอนะ...
เราไปด่าเธอท�าไมว่าใช้เงินฟุ่มเฟือย เสื้อตัวเดียว มัน
จะราคาเท่าไหร่กัน”

แต่เมื่อกลับถึงบ้าน คาดไม่ถึงว่า...ภรรยากลับนั่ง
อยู่ที่โต๊ะอาหาร มีอาหารอยู่บนโต๊ะ... ในมือเธอ มีเสื้อ
กันหนาวเก่าตัวหนึ่ง ซึ่งเธอก�าลัง เย็บซ่อมชายเสื้อที่รุ่ย
อยู่... “คุณไปไหนมาคะ” ...

ภรรยายังพูดไม่ทันจบ...สามีก็ตรงเข้าไปกอดเธอ
จนแน่น... “คุณเป็นอะไร ร้องไห้ท�าไม...วันนี้ ฉันมัว
เอาเสื้อไปคืนที่ร้าน เสียเวลาอ้อนวอนให้เขารับคืนไป
มาก เลยไปขึ้นรถเมล์ไม่ทัน...อากาศจะหนาวแล้ว ฉัน
เลยร้ือเสือ้เก่ามาซ่อม กพ็อใส่ได้อกีหลายปีนะคะ ฉันน่ี
แย่จริงๆ ของเก่าก็ยังมีไปซื้อของใหม่มาท�าไม 

---------------------------

เร่ืองบางเร่ือง... เราโกรธจนลมืไปว่า มนัไม่ส�าคญั
เทียบเท่ากับ “ความสุข” ของเราเลยนะ เรื่องบางเรื่อง..
ไม่ส�าคัญเท่ากับ “ความสุข” ของคนที่เรารัก เรามีเวลา
ในโลกน้ี... จ�ากัด...เวลาที่ใช้ร่วมกัน...ยิ่งจ�ากัด...อะไร
ที่ไม่ส�าคัญมากพอ ก็อย่าน�ามาเป็นอารมณ์มากมาย
นักเลย

คลั่ง...กับเร่ืองเล็กน้อยไปไย ศิลปะแห่งปัญญา 
คือความเข้าใจว่า... ควรเครียดกับเร่ืองใด และควร 
ผ่อนปรน...ในรื่องใด...

(ที่มา : https://plus.google.com/ 
117012511273661183292/posts/)
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เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

บ้านแท้ ที่ปลายทาง

 ...ที่เห็น เป็นเส้น ขอบฟ้านั่น
หาใช่ ทางตัน เท่าตาเห็น
ฟ้าสวย สุดกว้าง กว่าที่เป็น
ไม่รวม ที่หลบเร้น เลยเส้นฟ้า
 ...ก็เหมือน กันกับ สรรพสิ่ง
มีความ เป็นจริง ที่เกินกว่า-
จะมอง เห็นได้ ด้วยสายตา
แต่ความเชื่อ บอกว่า ที่นั้นมี
 ...มีที่ สุดทาง สว่างไสว
สุขแท้ แน่ใจ ได้ที่นี่
ชีวิต งดงาม ด้วยความดี
ชีวี มีหวัง ชื่นวิญญาณ
 ...คือที่ ที่แสน สงบนัก
คือที่ ความรัก จักประสาน
คือที่ ความเชื่อ จะเจือจาน
คือบ้าน พระบิดา เมตตาเรา.

ภัศม์
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