




บทภาวนา พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา 
ค.ศ. 2017

เพื่อคริสตชนทุกคนจะได้ซื่อสัตย์ต่อค�าสอนของพระเจ้า  

ด้วยความพยายามในการภาวนา และเมตตาธรรมฉันพี่น้อง 

เพื่อฟื้นฟูความเป็นหนึ่งเดียวของพระศาสนจักร  

และร่วมมือในการเผชิญข้อท้าทายของมนุษยชาติ

“...พ่ออยากให้ข้อคิดแก่ครอบครัวต่างๆ เพื่อให้ด�าเนินชีวิตด้วยสันติและ 
ความชื่นชมยินดี นั่นคือ “อย่าลืมพูดค�าว่า ‘ขอร้อง ขอบคุณ และขอโทษ  

(Please, Thank You and Sorry)” นี่คือสามค�าที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรัก  
การให้อภัย ความอ่อนโยน และความช่วยหลือซึ่งกันและกัน” 

ข้อคิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
วันที่ 29 ธันวาคม 2013
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ขุมทรัพย์ 
พระคัมภีร์ 2017
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แซมสันกับพลังครั้งสุดท้าย
วนฉ 16:1-31

ยุคสมัยที่ชาวอิสราเอลเข้าตั้งรกรากในดินแดนคานาอันยุคแรก อันเป็นดินแดนที่พระเป็นเจ้า
ประทานให้แก่พวกเขาตามพระสญัญา พวกเขายงัแยกย้ายกนัอยูเ่ป็นเผ่าๆ ทัง้ 12 ตระกลูแห่งลกูหลานของ
ยาโคบ แต่ละตระกูลก็จะมีเรื่องเล่าของผู้น�าเผ่า ที่จัดเป็นวีรบุรุษหรือวีรสตรี หนังสือพระคัมภีร์ที่เล่าเรื่อง 
วรีกรรมของผู้น�าเผ่าเหล่านีคื้อ หนงัสอื “ผู้วนิจิฉยั” และในจ�านวนวรีบุรษุ - วรีสตรมีากมายเหล่านี ้“แซมสนั”  
นับเป็นวีรบุรุษที่ผู้คนจดจ�ากันได้มากที่สุดเมื่ออ่านพระคัมภีร์

 พระเป็นเจ้าประทานแซมสนัมาเป็นผูน้�าเพือ่ต่อสูก้บัชาวฟิลสิเตยี ศตัรขูองชาวอสิราเอล โดยเริม่จาก 
การก�าเนดิทีพ่เิศษเพราะแม่ของท่านเป็นหมนั และเมือ่พระเป็นเจ้าทรงท�าอศัจรรย์ประทานลกูให้แก่นางแล้ว 
ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาปรากฏแก่นางกล่าวว่า “ท่านเป็นหมนัไม่มบีตุร แต่บดันีท่้านจะตัง้ครรภ์และคลอด
บุตรชาย... อย่าให้ใบมีดมาโกนศีรษะของเขา เพราะเด็กคนนี้จะเป็นพวกนาศีร์ (ผู้ที่ถวายตัวเป็นพิเศษแด่
พระเจ้า กดว 6:1-5) 

หนังสือผู้วินิจฉัยได้เล่าเรื่องพละก�าลังมากมายอันมหัศจรรย์ในชีวิตของแซมสัน และสามารถ 
ช่วยเหลือชาวอิสราเอลให้รบชนะพวกศัตรูหลายต่อหลายครั้ง บางครั้งท่านก็เข้าไปรบด้วยเริ่มต้นจากเรื่อง
ส่วนตัว แต่ในที่สุดก็จบลงด้วยการช่วยชาติอิสราเอลให้รอดพ้นจากศัตรูเสมอ แล้วศัตรูได้ว่าจ้างหญิงที่ชื่อ 
เดลิลาห์ ซึ่งแซมสันหลงรัก เธอหลอกถามถึงความลับว่า ท่านเอาก�าลังมหาศาลมาจากไหน? ท�าอย่างไรจึง
จะจับท่านมัดได้? แซมสันจึงตอบไปว่า หากจะจับท่านต้องมัดท่านด้วยสายธนูใหม่เจ็ดเส้นที่ยังไม่แห้ง แต่
ก็หาใช่สาเหตุที่แท้จริงไม่ นางหลอกถามอีก 2 ครั้งก็ยังไม่ได้ความจริง จึงต่อว่าแซมสันหาว่าไม่รักนางจริง 
จนท่ีสุดแซมสนัจงึเผยความจริงว่าต้องใช้ “มดีโกน” “ใบมดีไม่เคยโกนศรีษะของข้าพเจ้าเลย เพราะข้าพเจ้า 
เป็นนาศีร์ถวายแด่พระเจ้าตัง้แต่อยูใ่นครรภ์มารดา ถ้าข้าพเจ้าถกูโกนผม พละก�าลงัของข้าพเจ้าจะถอยไปจาก
ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าอ่อนแอเหมือนกับคนอื่น” อันเป็นสาเหตุให้ศัตรูโกนผมบนศีรษะแล้วก็จับแซนสันมัด  
และควักนัยน์ตาของท่านออก แล้วน�าตัวท่านลงไปที่เมืองกาซา เอาโซ่ทองสัมฤทธิ์สองเส้นล่ามท่านไว้ และ
ให้ท่านโม่แป้งอยู่ในคุก แต่เส้นผมของท่านที่ถูกโกนก็เริ่มยาวขึ้นมาอีก

วนัหนึง่ บรรดาหวัหน้าชาวฟิลสิเตยีมาชมุนมุกนั เมือ่ทกุคนรูส้กึสนกุสนานกพ็ดูกนัว่า จงเรยีกแซมสนั 
มาเล่นตลกให้พวกเราดูเถิด เขาก็น�าแซมสันออกจากคุกมาเล่นตลกต่อหน้าผู้ที่ชุมนุมกันอยู่นั้น แล้วสั่ง
ให้ยืนระหว่างเสาสองต้น แซมสันบอกเด็กที่จูงเขาว่า “ปล่อยข้าพเจ้าให้คล�าเสาที่ค�้าอาคารไว้เถิด ข้าพเจ้า 
อยากจะพงิเสา” แล้วแซมสนัได้ร้องทลูต่อพระเจ้า เพือ่ขอพละก�าลงัจากพระองค์อกีเพยีงครัง้เดยีวเท่านัน้ พระเจ้า
ทรงประทานตามค�าทูลขอของท่าน ท่านจึงโน้มตัวดันเสาด้วยก�าลังทั้งสิ้นของตนเป็นครั้งสุดท้าย อาคารนั้น 
ก็พังลงมาทับบรรดาหัวหน้า และประชาชนชาวฟิลิสเตียเป็นจ�านวนมากที่อยู่ในนั้นตายสิ้นพร้อมกับท่าน 

บรรดาพี่น้องและครอบครัวของบิดาของท่านก็ลงมารับศพของท่านไปฝังไว้ระหว่างเมืองโศราห์กับ
เอชทาโอล ในหลมุฝังศพของมาโนอาหบ์ดิาของท่าน แซมสนัได้เป็นผูว้นิจิฉยัปกครองชาวอสิราเอลอยูน่าน 
ยี่สิบปี 

...ข้าแต่พระเจ้า แซมสันทูลขอพละก�าลังจากพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายและพระองค์ทรงสดับฟังท่าน 
เม่ือข้าพระองค์พลาดพลั้ง ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ในช่วงเวลาอันยากล�าบาก และให้ข้าพระองค์รู้จัก 
ทูลขอจากพระองค์ด้วยความไว้วางใจ เพื่อจะได้รับพระเมตตาจากพระกรุณาอันไม่สิ้นสุดของพระองค์ต่อ
ผู้รับใช้ผู้พลาดพลั้งด้วยเทอญ 
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อันเนื่องมาจากปก Cover Story

ปกหน้า
วนัที ่1 มกราคม ของทกุปีเป็นวนัสมโภชพระนางมารย์ีพระชนนขีองพระเจ้า  

อดุมศานต์น�ารปูพระมารดาและพระบตุรมาขึน้ปกเอาฤกษ์เอาชยัเริม่ต้นปีใหม่ทกุปี  
ปีนีข้อน�ารปูพระมารดาและพระบตุรแบบศลิปะไบแซนไทน์ หรอืรปูแบบของพวกกรกี 
ออร์โธดอกซ์ แต่ปรากฏว่ารูปนี้เป็นที่รู้จักกันในนามพระมารดานิจจานุเคราะห์
ไปเรียบร้อยแล้ว และศิลปะไบแซนไทน์ก็มักท�าเป็นรูปวาดไอคอน คือวาดลงบน 
แผ่นไม้ ปัจจบุนัเมือ่วสัดสุงัเคราะห์พฒันาขึน้จงึเริม่ท�ารปูพระมารดานจิจานเุคราะห์
ในรูปแบบปั้นนูนต�่าและหล่อตามแบบด้วยเรซิ่นเช่นในภาพนี้ บ้างก็ท�าเป็น
ปฏิมากรรม สามมิติทั้งองค์ก็มี อย่างไรก็ดี พระมารดาและพระบุตรยังคงเป็น
ความหวงั ความรกัทีส่ือ่ถงึว่าพวกเราทกุคนกเ็ป็นลกูของพระบดิาและมพีระมารดา
คอยเอาใจใส่ช่วยเหลือในการด�าเนินชีวิตเหมือนพระมารดาทรงรักและเอาใจใส่ 
พระบุตรของพระนาง นับเป็นความคิดและก�าลังใจที่งดงามในโอกาสขึ้นปีใหม่ 
อย่างยิ่ง อุดมศานต์ขอให้แนวคิดนี้เป็นจริงแก่ท่านผู้อ่านทุกท่าน

ปกหน้าใน 
เป็นทีป่ระจกัษ์แล้วว่า สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิทรงกอบกูส้ถานการณ์

วกิฤตศรทัธาของผูค้นต่อพระศาสนจกัรกลบัคนืมาได้อย่างรวดเรว็เพยีงแค่ 3 ปีแห่ง
สมณสมัยของพระองค์ท่าน ด้วยภาพลักษณ์แห่งความสุภาพ ถ่อมตน โอบอ้อมอารี  
ล่าสดุก่อนจะสิน้ปี พระองค์ทรงเดนิไปซือ้รองเท้าส�าหรบัผูม้ปัีญหากระดกูทีร้่านค้า 
ด้วยตัวของพระองค์เอง ท�าให้เรารู้สึกเหมือนว่าการด�าเนินชีวิตผูกพันซื่อสัตย์
ต่อพระเจ้าเป็นเรื่องที่ชีวิตมีอิสระเสรีและมีความสุขอย่างยิ่ง ชีวิตของพวกเราก็
สามารถสมัพนัธ์กบัพระเจ้าได้ด้วยชวีติในรปูแบบประจ�าวนัของเราเช่นกนั ขอร่วม
ยนิดกีบัพระองค์ทีท่รงฉลองวนัเกดิครบ 80 พรรษาอย่างเรยีบง่ายไปเมือ่วนัที ่17 
ธันวาคม ปีที่แล้ว มีข่าวน่ารักในวันนั้นมาแบ่งปันกันครับ

พระสันตะปาปาทรงเข้าสู่พระชนมายุ 80 พรรษา : “ถ้าเรามองอายุมากขึ้น 
เป็นเร่ืองของการได้มอบความชืน่ชมยนิดแีละปรชีาญาณออกไป เรากลบัมชีวีติใหม่ 
อีกครั้งหนึ่ง” พระสันตะปาปาทรงเร่ิมงานวันเกิดด้วยอาหารเช้าร่วมกับผู้ไร้บ้าน 

อาศัย 8 คนที่เชิญมา ณ อาคารนักบุญมาร์ธา พวกเขามอบช่อดอกไม้ 3 ช่อแด่พระองค์ หลังจากนั้นพระสันตะปาปา 
ทรงถวายพิธีมิสซาที่โบสถ์น้อยเปาลีนในสันตะส�านักพร้อมพระคาร์ดินัลที่พักอาศัยอยู่แถบกรุงโรม ตรัสตอนหนึ่งว่า  
“ช่วงสองสามวันมานี้ พ่อมีค�าวนเวียนอยู่ในหัวสมอง เป็นค�าไม่ค่อยโสภานัก : คือค�าว่า คนแก่ มันน่าตกใจ 
ที่จะเอ่ยค�านี้ แต่หากใครคิดได้ว่ามันป็นขั้นตอนหนึ่งของชีวิตที่จะได้มอบความชื่นชมยินดี ปรีชาญาณ และความหวัง  
คนนั้นก็เริ่มชีวิตใหม่อีกคร้ังหนึ่ง” พระสันตะปาปาทรงงานตามก�าหนดการประจ�าวัน ช่วงเช้าทรงพบกับ
ประธานาธิบดีประเทศมอลตา ผู้น�ากระเช้าข้าวของถวายแด่พระองค์ หลังจากนั้นทรงพบกับคณะโนมาเดลเฟีย  
ชาวเมอืงทีร่บัเอาเดก็ก�าพร้ามาเลีย้งเป็นลกูในครอบครวั พวกเขาด�าเนนิชวีติเป็นหมูค่ณะอยูใ่นกรงุเยรซูาเลม็ กฎเกณฑ์
ของพวกเขาคือภราดรภาพเป็นพี่เป็นน้อง ไม่มีทรัพย์สินครอบครองส่วนตัว และแบ่งปันข้าวของร่วมกัน พวกเขาทูล 
พระสันตะปาปาตอนหนึ่งว่า “พวกเราไม่ต้องมีค่าใช่จ่ายอะไรในส่ิงที่ต้องไปท�าธุระ แต่ละคนจะน�าเอาความสามารถ
พิเศษที่แต่ละคนมีมาวางบนโต๊ะกองกลางและก็ได้รับเอาสิ่งที่พวกเราต้องการกลับคืนไป ในการมีชีวิตแบบภราดรภาพ 
ตัวเงินเป็นสิ่งที่ไม่ต้องน�ามาบวกลบคูณหาร งานทุกอย่างเป็นการให้ความร่วมมือกับพระเจ้าและกับพ่ีน้องของเราเพ่ือ

(อ่านต่อหน้า 6)
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“ผมเติบโตในโบสถ์…”

“ผมเติบโตในโบสถ์ที่โอบล้อมตัวผมด้วยเสียงเพลง ทั้งเช้าและเย็น และจ�าได้ว่าแทบทุกครั้ง ที่ได้ยิน
เสียงเพลงผมจะแอบเอาไม้กวาดวิ่งไปในห้อง แล้วจินตนาการถึงการเล่นบนเวทีของผม จินตนาการที่มีความสุข 
ในครั้งนั้น ส่งผลให้เริ่มฝึกฝนเรื่อยมา” ค�าโปรยของมือกีต้าร์ที่เขียนไว้ในกระดาษที่สอดมาในแผ่นซีดีของชุด 
“Rasmee Isan Soul” (รัศมี อีสานโซล...ผู้เขียน) ผมพลิกไปมากับกระดาษแผ่นนั้นจนพบว่าเขาน่าจะชื่อ 
Satukan Tiya Tira กีต้าร์โซโล่ในอัลบั้มชุดนี้ ผมผ่านตาว่าคอลัมนิสต์บางคนให้เป็นอัลบั้มแห่งปีทีเดียว  
สิ่งที่ผมสนใจคือวิถีชีวิตอันละเอียดอ่อนแบบในอดีตที่เราอยากฟังเพลงคุณภาพก็ไปหาแผ่นซีดีมาฟัง ได้อ่าน
ได้เสพได้รู้จักศิลปินมากขึ้นจากรายละเอียดของข้อมูลในแผ่น ได้มีรสนิยมในการเสพงานศิลป์ที่แถมมาได้ 
นอกจากนั้นก็คือ ได้อ่านความคิด ได้เห็นแรงบันดาลใจ ยุคสมัย วันเวลา หรือตัวเราแต่ละคนที่พาเราหนี 
ห่างไปจากค�าว่า “ละเอียดอ่อน”

บทเพลงในชดุ “รศัม ีอสีานโซล” ร่ายมนต์ด้วยเพลงเปิดอย่าง “มายา” ในปกซดีเีล่าให้ฟังว่า มายาพดูถึง 
เรือ่งราวของผู้หญิงทีห่ลงไปในสิง่หลอกลวงของรปูรสกลิน่เสยีง เป็นความทรมานมากกว่า ความสวยงามทีฉ่กฉวย 
แบบน้ัน ท่ีสดุบทเพลงได้สรุปว่า ผู้หญิงมคีณุค่าความงามทีแ่ท้จรงิแห่งจติวญิญาณมากกว่า ภาพมายา พลิว้ สวยงาม  
มเีรือ่งราว เราไม่สามารถรูจ้กันกัดนตรไีด้มากไปกว่านี ้ถ้าเราฟงัเพลงแบบโหลดมาจากแหลง่ใดสกัแห่ง เราแทบ
ไม่รู้เลยว่า รัศมี เริ่มชีวิตที่อุบลราชธานี แม้ว่าครอบครัวที่แท้จริงเป็นชาวเขมรที่ย้ายมาอยู่เมืองไทย ท�างานด้าน
เสียงเพลง จากศรีสะเกษ สู่จังหวัดขอนแก่น และปัจจุบันอยู่ที่เชียงใหม่ เธอใช้เสียงเพลงท้องถิ่นในแบบอีสาน  
เพือ่น�าเสนอเรือ่งราวของเมอืงไทย สูส่ายตาของคนตะวนัตก และอกีหลาย ๆ  ชาตใินโลก ได้ร่วมงานกบัศลิปินเก่ง ๆ   
เดินสายร่วมกนักบัวงดงัๆ อกีมากมาย ฯลฯ ค�าของมอืกต้ีาร์คูใ่จในชดุนีข้องเธอยงัก้องอยูใ่นหวัผม “ผมเตบิโต
ในโบสถ์ที่โอบล้อมตัวผมด้วยเสียงเพลง...”

โบสถ์คาทอลกิโอบล้อมเราด้วยอะไร หมูบ้่านคาทอลิกทีห่ายไปพร้อมกบัความเจรญิของราคาทีด่นิ เสียง
ระฆงัยามเช้าหรือในเวลาแห่งการสวดบททตูสวรรค์ฯ เช้าเยน็ พ่อแม่ ลุงป้า น้ายาย จงูเดก็เล็กๆ มาเรยีนในโรงเรยีน
คาทอลกิแถวบ้าน ตอนเท่ียงมาส่งข้าว ส่งน�า้ ตอนเยน็มารบั บางเช้าฟังอบรมหน้าเสาธง จากคณุพ่อทีด่แูลโรงเรยีน 
ไปพร้อมกบัเดก็นกัเรยีนของโรงเรยีน รบัรูเ้รือ่งราวและบทสอน วนัอาทติย์มาร่วมมสิซาเตม็วดั พร้อมกบักจิกรรม 
หลังมิสซาแล้วแต่กลุ่มแล้วแต่รุ่น เด็ก เยาวชน พลมารีย์ นักขับร้อง เด็กช่วยพิธี ผู้อาวุโส เมื่อมีงานบุญ ทุกคน
พร้อมมาเอาบุญด้วยความร่วมมือ ขนของเข้าวัด เชื่อมโยงทุกสิ่งด้วยความเสียสละ ไม่เรียกร้องถือสิทธิ์ กีดกัน
ผู้คน เมื่อลูกหลานเติบโต จนสร้างครอบครัวรับศีลแต่งงานเรามาร่วมใจ ใช้หอประชุมของวัด เมื่อใครเจ็บป่วย
หรือสิ้นใจ เราร่วมใจช่วยเหลือ ร่วมสวดเต็มศาลาวัด เทศกาลส�าคัญเราไปมาหาสู่ ร้องเพลงอวยพรตามบ้าน  
สวดสายประค�าตามครอบครวั มชีมุชนครสิตชนเป็นปึกแผ่นสร้างวถิชีมุชนวดั แบบลงภาคปฏบิตั ิ...โบสถ์คาทอลกิ 
ล้อมเราด้วยอะไร? หรอืทีส่ดุแล้ว โบสถ์คาทอลกิ ล้อมรัว้เข้มแขง็ เปิดปิดเป็นเวลา มรีะเบยีบเรยีบร้อย สวยงาม 
แต่ไร้หัวใจ ไร้สิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ ไร้บรรยากาศแห่งความรัก และรับใช้ซึ่งกันและกัน

เดือนเปิดแห่งปี 2017 ปีที่พระศาสนจักรไทยเริ่มปีแรกแห่งการเฉลิมฉลองโอกาสระลึกถึงการสถาปนา
มิสซงัสยามครบ 350 ปี (ค.ศ. 1669-2019) ซึง่หมายความว่าตลอด 3 ปีนี ้เราคาทอลกิไทย ต้องเข้มข้น ร่วมมอื  
ผนกึก�าลงักาย ใจ และจติวญิญาณ อาจไม่ต้องถงึขนาดคนืสู่รากเหง้า แต่ก้าวต่อไปอย่างเข้มแขง็มัน่คง เป็นแบบอย่าง 
และน�าค�าสอนขององค์พระเยซูเจ้ามาใช้ให้บังเกิดผล ต่อยอดเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อที่บรรดามิชชันนารี และ
บรรพบรุษุได้หว่านไว้ ส่งผลเหล่าน้ันให้เหมาะสมกบัยคุสมยัของเรา ทีค่วามละเอยีดละเมยีดละไมในชวีติอาจจะ
น้อยลง แต่โบสถ์คาทอลกิ ชมุชนครสิตชน และชวีติของเราแต่ละคนไม่เคยถกูกลนืเข้าไปในมายาแห่งยคุสมยัเลย

บรรณาธิการบริหาร
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ปฏิทิน
เดือนมกราคม

1 8 9
วันที่ 1 มกราคม

วันที่ 8 มกราคม วันที่ 9 มกราคม

12

21

28

วันที่ 12 มกราคม

วันที่ 21 มกราคม

วันที่ 28 มกราคม

3130
24

14

วันที่ 31 มกราคม
วันที่ 30 มกราคม

วันที่ 24 มกราคม

วันที่ 14 มกราคม

วันเด็กแห่งชาติ

ฉลองศาสนนามยอห์น บอสโก  
พระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ วันเกิด พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา

วันเกิด พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล 
มีชัย กิจบุญชู  

ฉลองบุญราศีนิโคลาส  
บุญเกิด กฤษบ�ารุง  

พระสงฆ์และมรณสักขี 

200 ปีแห่งการก่อตั้งคณะรอยแผล
ศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูคริสตเจ้า  
(สติกมาติน) วันกองทุนบ้านเณร และ
พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ เวลา 10.00 น. 
ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน /  
งานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพ 
คริสตชน จัดที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ 
เวลา 14.00 น.

สังฆมณฑลอุบลราชธานี  
ฉลองบ้านเณรคริสตประจักษ์ 
บวชพระสงฆ์ใหม่ ฉลองสังฆภาพ  
เวลา 10.00 น. /  
สังฆมณฑลเชียงใหม่ บวชพระสงฆ์
คณะอิเดนเตส เวลา 10.00 น.  
ที่อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ 

ผลิตผลที่จ�าเป็นส�าหรับทุกคน” เด็กทุกคนไปโรงเรียนครอบครัวของคณะโนมาเดลเฟียซึ่งเร่ิมด�าเนินชีวิตแบบนี้ 
มาตั้งแต่ ค.ศ.1968 ในเมืองโนมาเดลเฟีย ผู้ปกครองคือชนทุกคนในเมืองที่อุทิศตนให้กับการศึกษาเล่าเรียน  
ดังนั้นจะมีการศึกษาอยู่อย่างต่อเนื่อง” พระสันตะปาปาตรัสชมพวกเขาว่า “พ่อมีความยินดีที่ได้พบกับพวกท่าน
และที่ได้รับฟังประสบการณ์ต่างๆ ของชีวิตในหมู่คณะ พ่อยังรู้สึกประทับใจในการด�าเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยาน 
และพ่อขอขอบใจในน�้าใจดีของพวกท่าน” พวกเขายังได้น�าของขวัญต่างๆ มาถวายพระสันตะปาปา : หนังสือ 
ที่เขียนด้วยลายมือของเด็กๆ ตะกร้าข้าวของที่ปลูกและผลิตเองในชุมชน พระสันตะปาปาทรงได้รับบัตรอวยพร
วันเกิดและของขวัญจากสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ซึ่งทรงโทรศัพท์มาอวยพรแด่พระองค์อีกด้วย 
พระองค์ทรงได้รับอีเมล์ 70,000 ข้อความจากทั่วโลก ซึ่งเป็นที่อยู่อีเมล์พิเศษที่ส�านักวาติกันท�าขึ้นในโอกาสนี้ น่า
เสียดายเพราะพระองค์คงต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะตอบข้อความอีเมล์ให้ครบแก่ทุกคน...(ฮา)

 

(ต่อจากหน้า 4)

สมโภชพระนางมารีย์ 
พระชนนีพระเจ้า /  

วันขึ้นปีใหม่

สมโภชพระคริสตเจ้า
แสดงองค์

ฉลองพระเยซูเจ้า 
ทรงรับพิธีล้าง 
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สกู๊ป
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช 

ไปเยือนบ้านพี่เมืองน้อง 
ตามหาพยานแห่งความเชื่อ 

ณ แดนดินถิ่นสปป. ลาว

สายลมเย็นริมโขง ช่วงเวลาเดือนท้าย ๆ ของปี ผมนั่งอยู่กับคุณพ่อรุ่นน้อง 3-4 คน  
บางคนเป็นคนลาว บางคนเป็นคนไทยท่ีมาร่วมงานในถิ่นแผ่นดินของสปป. ลาว หนึ่งในนั้นผม
เคยได้ใช้ชีวิตกับเขาในช่วงเวลาหนึ่ง ประมาณ 6 เดือนที่ประเทศฟิลิปปินส์ จนเราแทบจะลืมกัน
ไปแล้ว เพราะสายงาน หรือสายป่านชีวิตไม่ชักใยระโยงระยางให้มาพบกัน มองไปทางด้านตรงข้าม 
สีสันดมูชีวีติชวีากว่าฝ่ังทีเ่รานัง่อยู ่จ.นครพนม คอืฝ่ังตรงข้ามนัน้ เสยีงเพลงจากนกัร้องพร้อมกต้ีาร์
คู่กาย ฝีมือพอไหว เอาคนอยู่ เพลงที่เปล่งค�าร้องออกมา เนื้อหาคุ้นเคย มันพาผมย้อนกลับไปใน
ช่วงเริ่มฟังเพลงจากวงคาราวาน 

“โอ้ดวงจ�าปา เวลาซมน้อง นึกเห็นบ้านซ่อง มองเห็นหัวใจ เฮานึกขึ้นได้ ในกิ่นเจ้าหอม 
เห็นสวนดอกไม้ บิดาปลูกไว้ตั้งแต่นานมา เวลาง่วงเหงา ยังช่วยบันเทาเฮาหายโสกา เจ้าดวงจ�าปา 
คู่เคียงเฮามา แต่ยามน้อยเอย

กิน่เจ้าส�าคนั ตดิพนัหวัใจ เป็นน่าฮกัใค่ แพงไว้เซยซม ยามเหงาเฮาดม โอจ�าปาหอม เมือ่
ดมกิ่นเจ้า ปานพบเพื่อนเก่าที่พัดพากจากไก เจ้าเป็นดอกไม้ ที่งามวิไล ตั้งแต่ใดมา เจ้าดวงจ�าปา 
มาลาขวันฮักของเฮียมนี้เอย

โอดวงจ�าปา บุบผาเมืองลาว งามดั่งดวงดาว ซาวลาวเพิ่งใจ เกิดอยู่พายใน แดนดินลาน
ซ้าง มื้อใดพัดพาก เมื่อไปไกจาก บ้านเกิดเมืองนอน เฮียมจะเอาเจ้า เป็นเพื่อนร่วมเงา เท่าสิ้นซีวา 
เจ้าดวงจ�าปา มาลางามยิ่ง มิ่งเมืองลาวเอย”

(เพลงดวงจ�าปา หรือจ�าปาเมืองลาว แต่งค�าร้องและท�านอง โดยท่านอุดตะมะ จุนละมะนี  
อดีต รมช.กระทรวงศึกษาลาว เพลงนี้แต่งขึ้นตั้งแต่สมัยลาวยังถูกฝรั่งเศสยึด เป็นอาณานิคม)

ความอ่อนหวานของท่วงท�านอง และความอ่อนโยนของเนื้อหา บวกกับการได้มาฟังเพลง
นี้บนแผ่นดินถิ่นที่ให้ก�าเนิดเร่ืองราว ดอกไม้ประจ�าชาติ การพลัดพราก การจากลา การถวิลหา
ความเป็นปึกแผ่น การเดินทางของผมก�าลังเริ่มต้นอีกครั้ง ครั้งนี้ในแดนถิ่นแผ่นดินลาว เป้าหมาย
นอกจากมาร่วมงาน การประกาศแต่งตั้ง “พยานแห่งความเชื่อหรือบุญราศี ทั้ง 17 แห่งเมืองลาว” 
แล้ว ผมอยากลองเดินทางส�ารวจเส้นทางของความเชื่อ ส�ารวจชีวิตของผู้คน ความรู้สึกแห่งความ
เป็นพี่น้องของระหว่างเรา คนไทยกับคนลาว หรือในมุมหนึ่งอาจจะหมายถึงเพื่อนพี่น้องร่วมโลก 
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1. สบายดี สปป. ลาว

1.1 ภาพรวมต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศ
ลาว

จากหนังสือได้เวลาเที่ยว เวียดนาม 
ลาว + นครวัด เขียนโดย คุณเพชร ปฏิยุทธ 
ได้เล่าไว้ว่า

“ลาว ประเทศบ้านพี่เมืองน้องกับไทย
เรา หากศึกษาประวัติศาสตร์จะทราบว่า แท้จริง
แล้วบางส่วนของดนิแดนลาวในปัจจบุนันัน้ เคย
เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย มาตั้งแต่สมัย
สุโขทัย แต่เพิง่มาถกูแบ่งแยกและตัง้เป็นประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อไม่
นานมานี้เอง

ประเทศลาวมีประชากรประมาณ  
7 ล้านคน มีพื้นที่ 2,368,009 ตารางกิโลเมตร 
ซึ่งเล็กกว่าไทยประมาณครึ่งหนึ่ง มีพรมแดน
ตดิต่อกบัทัง้พม่า ไทย จนี และกมัพชูา ปกครอง
ด้วยระบอบสังคมนิยม มีเมืองหลวง คือ กรุง
เวียงจันทน์ (Vientian) มี GDP $ 11.676 
พันล้านเหรียญโดยประชากรมีรายได้ต ่อปี 

ตกอยูท่ีค่นละเฉลีย่ $1692 เป็นประเทศทีม่รีายได้ 
ต�่าท่ีสุดในโลกคู ่กับกัมพูชา มีประชากรเป็น 
ชาวลาว 60% ส่วนอีก 40% เป็นชาวมอญ เขมร 
และชาวเขาเผ่าม้ง

โดยประเทศลาวในอดตี คอือาณาจกัร
ล้านช้าง ต่อมาถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ
เวียงจันทน์ หลวงพระบาง และจัมปาสัก และ
ถูกปกครองโดยฝรั่งเศสมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1893  
ได ้รับอิสรภาพจากการเข ้ามาของญี่ปุ ่นใน 
ค.ศ. 1945 เมื่อญี่ปุ่นแพ้จึงตกไปอยู่ใต้การดูแล
ของฝรั่งเศสอีกใน ค.ศ. 1949 กระทั่งได้รับ
อิสรภาพในปี ค.ศ. 1953 โดยการปกครองของ 
เจ้าศรีสว่างวงศ์ แต่เกิดสงครามกลางเมืองและ
ถูกยึดอ�านาจจากพรรคคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1975 ปกครองด้วยระบบสังคมนิยม มี
พรรคการเมืองเดียวมาถึงปัจจุบัน” 

1.2 เราเข้าลาวทางไหน 
จากประเทศไทย เราสามารถเดนิทางเข้า  

สปป. ลาว ได้ไม่ยาก มด่ีานพรมแดน 5 จังหวดั  
ดังนี้
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1. จังหวัดเชียงราย (เชียงของ- 
  ห้วยหราย)

2. จงัหวดัหนองคาย (สะพานมติรภาพ 
  ไทย-ลาว-นครเวียงจันทน์)

3. จังหวัดนครพนม-ท่าแขก
4. จังหวัดมุกดาหาร-สะหวันนะเขต
5. จงัหวดัอบุลราชธาน ี(ด่านช่องเม็ก- 

  วังเต่า
ผมเลือกเข ้าทางจังหวัดนครพนม  

ท่าแขก เพราะคุณพ่อที่จะมารับจากฝั ่งลาว 
แนะน�าแบบนั้น เม่ือเคร่ืองบินลงท่ีจังหวัด
นครพนมตอนเกื อบ เที่ ย ง วัน โชคดี ท่ีม ี
คุณสุกัญญาคริสตชนในพื้นที่ ที่เพิ่งร่วมทัวร์ไป
เวียดนามทางตอนใต้กับสื่อมวลชนคาทอลิกฯ 
มาให้การต้อนรับและดูแลมื้ออาหารริมโขงอย่าง
อบอุ่นที่สุด ผมและคุณพ่อชาวไทยที่ไปร่วมงาน
กับคณะธรรมทูตไทยในสปป. ลาว แถมด้วย 
คุณพ่อจากลาวหนึ่งท่าน 4-5 ปีแล้วที่ไม่ได้ 
พบกับคุณพ่อสมบัติ เราเคยใช้ชีวิตร่วมกัน 
อยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ผมดีใจที่ได้พบคุณพ่อ 
อีกครั้ง ยังจ�าเรื่องสนุก ๆ ที่เกิดขึ้น และ 
ความทุกข์ใจที่คุณพ่อต้องเผชิญ (ขณะนั้น 
ยังเป็นเณร) เราใช้เวลาไม่นาน ผมและคุณพ่อ 
อกี 2 ท่านกผ่็านด่านมาอย่างเรยีบร้อย และเรยีบง่าย  
นี่เราเดินทางมาต่างประเทศแล้ว  
ผมบอกตัว เอง เพราะไม ่มี 
ความรูส้กึถงึความต่างของทีน่ีก่บั
ประเทศไทยเลย 

2. มุ่งสู่ท่าแขก

บรรยากาศของเมือง 
ท่าแขกดูสงบ ผู้คนไม่ดูแออัด 
วุน่วาย ร้านรวงเตม็ไปด้วยอาหาร  
หรือขนมจากฝั ่งไทย ผมได้ที่

พักริมแม่น�้าโขง มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินเล่น 
อยู่ริมถนนแต่ไม่มาก มองไปทางฝั่งตรงข้าม 
ก็เห็นฝั่งไทยแล้ว 

2.1 จุดตั้งต้นของพระศาสนจักรที่นี่ 

จากข ้อมูลของหนังสือประวัติการ 
ประกาศพระวรสาร ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
(อสีานปัจจบัุน) ของประเทศไทยและในประเทศ
ลาว ในบทที่ 5 ได้พูดถึงเรื่องราวในช่วงปี 1899 
การสถาปนาเขตปกครองเทียบเท่าสังฆมณฑล 
(Apostolic Vicariate) ของประเทศลาว 
ความว่า “ได้มีการพูดถึงการแบ่งเขตแพร่ธรรม/
เขตบุกเบิกของสยามมาแล้วท่ีส�านกัพระสงัฆราช
ที่กรุงเทพฯ ในปี 1895 ความยากล�าบากในการ
สื่อสารติดต่อกันศูนย์คริสตศาสนิกมีสมาชิก 
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เงินช่วยเหลือประจ�าปี 
เพียงพอต่อความต้องการส�าหรับงานแพร่ธรรม  
และเขตตะวันออกเฉียงเหนือได้รับน้อยมาก  
เหตุผลเหล่านี้ก ่อให้เกิดความปรารถนาของ 
เขตตะวันออกเฉียงเหนือในการเป็นเอกเทศ  
ในงานเลีย้งส่งพระสงัฆราชเวย์ ณ ส�านกัพระสงัฆราช 
ในปี 1895 มีธรรมทูตมาร่วมงานจ�านวนหนึ่ง  
พระสังฆราชเวย์ ได้หันมาทางคุณพ่อโปรดอม
และกล่าวว่า “ขอคารวะเขตแพร่ธรรมลูกสาวที่
ก�าลังจะเป็นเขตแพร่ธรรมพี่/น้องสาวในไม่ช้า” 
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ในช่วงเดอืนธนัวาคม 1897 พระสงัฆราช 
เวย์ ได้น�าจดหมายจากสามเณราลยัต่างประเทศ
แห่งกรุงปารีสมาให้บรรดาธรรมทูต และส่ง 
ข ่ าวว ่ าสมณกระทรวงเผยแพร ่ความเชื่ อ 
เห็นด้วยกับการแยกเขตตะวันออกเฉียงเหนือ
จากเขตแพร่ธรรมกรุงเทพฯ 

วันที่ 17 มกราคม 1898 หลังวันเสก 
วัดอุบลฯ หนึ่งวัน ธรรมทูตของเขตแพร่ธรรม
ตะวันออกเฉียงเหนือได้รับเชิญให้ลงคะแนน
แบบลับ ๆ  โดยออกชื่อ 3 ชื่อ ล�าดับความพอใจ
ทีค่ดิว่าท่านนัน้จะช่วยน�าเขตแพร่ธรรมเพือ่จะได้
เสนอชือ่ให้เป็นพระสงัฆราชต่อสมณกระทรวงใน

เดอืนสงิหาคม 1898 ผลปรากฏว่าการลงคะแนน
ครั้งแรกยังชี้ชัดไม่ได้ จึงขอให้ลงคะแนนใหม่
และส่งกลับไปยังสามเณราลัยของคณะมิสซัง
ต่างประเทศแห่งกรุงปารีส วันที่ 24 พฤษภาคม 
1898 องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 13 
ได้ทรงสมณลิขิตสถาปนาเขตปกครองเทียบ
เท่าสังฆมณฑลแห่งประเทศลาว และแต่งต้ัง 
คุณพ่อโยเซฟ - มารี กืออาษ (Joseph - 
Marie CUAZ) เป็นมุขนายกท่านแรก

เขตปกครองเทียบเท่าสังฆมณฑล
ใหม่ที่แยกออกจากเขตปกครองของสยามนีร้วม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด 15 จังหวัด 

12  อุดมศานต์  มกราคม 2017

crist 1-88 January 60.indd   12 1/17/60 BE   5:08 PM



รวมทัง้ประเทศลาวยกเว้นแขวงซ�าเหนอืส่วนหนึง่
แขวงตรันนิงห์ ไปจนถึงตอนใต้ของสามัคคีไชย 
มีคริสตศาสนิกชน 9262 คน และผู้สมัครเรียน
หลักความเชื่อ 1791 คน ส�านักพระสังฆราชอยู่
ที่หนองแสง”

2.2 ท่าแขกนั้นส�าคัญไฉน

เมืองท่าแขกในปัจจุบันเป็นท่ีต้ังท่ี
ส�าคัญของหน่วยงานหลายอย่าง แน่นอนมีบ้าน
พระสังฆราช อาสนวิหาร โรงเรียน และที่ส�าคัญ
ในเขตพื้นที่ท่าแขกนี้เป็นที่เดียวที่มีบ้านเณร คือ 
บ้านเณรยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ มีเณรอยูป่ระมาณ  
14 คน ในปี 1932 มีบันทึกที่น่าสนใจว่า  
“ท่าแขกเป็นแหล่งส�าคญัของแขวง มกีลุม่ครสิต-
ศาสนิกชนชาวเวียดนามใหญ่พอควร มาท�างาน
ต่าง ๆ ในเหมืองแร่ ถนน ทางรถไฟ..คุณพ่อ
บาร์บิเอร์ ได้ออกจากสถานที่ท�างานอันรื่นรมย์
ที่เวียดนามเพื่อมาดูแลคนเหล่านี้ที่ดูยากจนและ
ถูกทอดทิ้ง และได้สร้างกลุ่มคริสตศาสนิกชน 
ท่าแขกขึ้น ชาวฝร่ังเศสและชาวเวียดนามได้
ต้อนรับท่านด้วยความยินดีตั้งแต่เวลาที่มา

ถึงพร้อมกับครูค�าสอนหลักความเชื่อสองคน  
คุณพ่อพยายามหาแกะและรวมกลุ่มพวกเขา”

ต่อมาไม่นานประมาณปี 1935 เขตวัด
ท่าแขกได้รับของก�านัล คือวัดอันสุดสวยสร้าง
ตามแบบของพลับพลาธรรมทูตจากนิทรรศการ
แบบอาณานคิม ณ กรงุปารสี 30 ปีต่อมา คณุพ่อ 
อาบัลแลง ได้ซ่อมและเสริมด้วสถาปัตยกรรม
ท้องถิ่น เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของ
ประเทศโซนร้อน

2.3 เรื่องราวความเชื่อแบบชาวบ้าน

ถ้าเรามีโอกาสได้มาในอาณาบริเวณ
บ้านพักพระสังฆราช บ้านเณร และอาสนวิหาร  
เราจะพบถ�้าท่ีมีถึง 2 ถ�้า ถ้าหนึ่งเป็นท่ีไว้ 
แม่พระองค์ด�า (เหล็ก)
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แม่พระนี้มีเรื่องราวความเป็นมาคือ 
หญิงชราคนหนึ่งฝันว่า มีผู ้หญิงคนหนึ่งมา 
บอกเธอว่าให้ขุดเอาเขาขึ้นไปหน่อย และบอก
จุดที่เธอถูกฝัง หญิงชราเชื่อและเริ่มมาขุดตรง
จุดที่หญิงสาวในฝันบอกเธอ ในที่สุดรูปปั้นรูปนี้ 
ก็ถูกค้นพบ สันนิษฐานว่า อาจมีการฝังรูปนี้
ในช่วงสงครามด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่ง 
หลังจากหญิงชราได้ขุดและเจอรูปนี้ก็มอบให้
คุณพ่อเจ้าวัดในสมัยนั้นคือคุณพ่อพรสวรรค์ 
(เสียชีวิตแล้ว) คุณพ่อจึงได้สร้างถ�้าแม่พระ 
องค์ด�าเป็นอนุสรณ์จุดที่เธอขุดจนพบรูปพระนี้ 
มีคนมาสวดภาวนา วอนขอพรบ่อยๆ เป็นต้น 
คนไทยที่มาแสวงบุญ หรือบางทีมาที่สองคอน
และแวะข้ามฝั ่งมาที่นี่ น�้าหนักของพระรูป
ประมาณ 12 กิโลกรัม น่าแปลกท่ีบางคน 
ยกแม่พระรูปนี้ไม่ขึ้น เขาเล่าว่านอกจากน�้าหนัก
ทีอ่าจจะหนกัเกนิก�าลงัแล้ว คนทีม่บีาปมากอาจจะ 
ยกไม่ขึ้น โชคดีผมยกขึ้น (ฮา)

สายลมเย็นในปลายปี 2016 ริมโขง 
บทเพลงภาษาไทยในดนิแดนลาว บอกเล่าเรือ่งราว 
ของการพลัดบ้าน ห่างเมือง เพลงแล้วเพลงเล่า 
ไม่ว่าจะเป็นดวงจ�าปา หรือคนลาวจะรู้จักในชื่อ
เพลง จ�าปาเมืองลาว เพลงไทยด�าล�าพัน เพลง
สดุงามยามแลหรอืคนลาวจะรูจ้กัในชือ่เพลงแดน
แห่งอิสระ หรือเพลงอย่างกุหลาบปากซัน และ
หอมกุหลาบปักเซ ฯลฯ ความเย็นทั้งอากาศ 
บรรยากาศและบทเพลง แผ่ซ่านเข้าไปในร่างกาย
และหวัใจของผม พระเจ้าให้ความชุม่เยน็ มนษุย์
ต่างหากที่ท�าให้มันลุกร้อนเป็นไฟ 
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3. ตามหา “รูปเงา” ที่สะหวันนะเขต

ผมถามหาเมืองสะหวันนะเขต ก่อน
ที่จะข้ามมาที่ฝั่งลาวหลายรอบ เพราะติดใจงาน
เขียนของ คุณเล็ก ใบเมี่ยงกับหนังสือที่ชื่อ  
โรงรปูเงา (ลาวเจรญิรามา) แค่บททีห่นึง่ กว็างไม่ลง 
ซะแล้ว เขาเขียนชื่อตอนว่า “จันทร์เพ็ญเป็นสื่อ” 
เช้าวนัหนึง่ปลายฤดูหนาวปี ค.ศ. 1974 ซ่ึงตรงกบั 
พ.ศ. 2517 เมืองสะหวันนะเขต ประเทศลาว 
ผมอยู่ในชุดกางเกงขาสั้นสีด�า เชิ้ตแขนสั้นสีขาว
แล้วทับด้วยเสื้อสเวตเตอร์แขนยาวสีเทา ถุงเท้า
สขีาวมอและรองเท้าผ้าใบสดี�า มอืซ้ายห้ิวกระเป๋า
นักเรียนเดินออกจากบ้าน เพื่อจะไปยังโรงเรียน
จีนฉงเตอะ เหมือนเช่นทุกวัน ท้องฟ้าด้านบน 
เป็นสีเทาหม่น พระอาทิตย์เร้นลับหายไปหลัง
แพรเมฆ ลมหนาวโรยตัวมาอ่อนๆ รู้สึกได้ว่า
เป็นวันที่อากาศดีวันหนึ่ง ระหว่างทางผมส่งยิ้ม
ทักทายเพื่อนนักเรียนที่เดินร่วมทาง อีกมือถือ
ข้าวจี่ปาเต-ขนมปังฝรั่งที่สอดตับบดและผัก 
เป็นอาหารเช้า เดินไปด้วยกนิไปด้วย ผ่านโรงหนงั 
นางลิคซึ่งเป ็นโรงหนังใหญ่อันดับสองของ 
เมืองเลี้ยวขวาเข้าจัตุรัสลานอเนกประสงค์หรือท่ี
ชาวบ้านเรยีกตลาดเยน็ ฉากหลงัมโีบสถ์คาทอลกิ
เซนต์เทเรซา ตั้งเด่นเป็นสง่าคล้ายแลนด์มาร์ค
ของเมือง จัตุรัสนั้นล้อมรอบไปด้วยตึกแถวทรง
โคโลเนียบยุคอาณานิคมฝร่ังเศส...” นั่นแหละ
โบสถ์หลังนั้น ในหนังสือเล่มนี้ที่ผมจะออก 
ตามหา

เช้าวันที่สองของการอยู่ที่ประเทศลาว 
เราจึงรีบบึ่งรถมายังเมืองสะหวันนะเขต

3.1 สะหวันนะเขต เมืองสงบที่ 
ส่งเสียงได้

เขาบอกกนัว่า “ถ้าจะดพูระอาทติย์ขึน้ให้
สวยต้องดูที่ฝั่งไทย แล้วข้ามมาดูพระอาทิตย์ตก 
ที่ฝั่งลาว” เข้ามาชมเมืองสะหวันนะเขตกันว่า
เงียบสงบแต่ส่งเสียงอย่างไร 

มีหนังสือฟรีก็อปปี้เล่มหนึ่ง ผมพบที่
ร้านกาแฟ มนับอกเล่าเรือ่งราวของสะหวนันะเขต
ได้ดีทีเดียว” วามปสะหวันนะเขตตั้น ไม่ใช่ชื่อ 
เมอืงตามหลกัการเรยีกพืน้ทีป่กครองของลาวเลย 
สักนิด แต่เพราะเป็นชุมชนเมืองที่มีผู้คนอาศัย 
อยู่มาก เราเลยถนัดเรียกแบบไทยๆ ว่าเอง 
สะหวนันะเขต จนติดปาก แต่จรงิ ๆ  แล้ว ตรงข้าม 
จังหวัดมุกดาหารของไทยพอดิบพอดี เป็นเมือง
พีเ่มอืงน้องทีก่ัน้เขตแดนด้วยสายน�า้โขง ซึง่เชือ่ม
ถึงกันด้วยสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 

ห่างจากท่าเรือที่ข ้ามจากมุกดาหาร 
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เข้ามา เราจะเริ่มเห็นสภาพอาคารเก่าแก่แบบ
เฟรนซ์โคโลเนียล เป็นลักษณะอาคารในยุคที่
ฝรั่งเศสแผ่อาณานิคมมาที่นี่ การวางผังเมือง
และรูปแบบการก่อสร ้างจึงได ้อิทธิพลจาก 
นายช่างชาวฝร่ังเศสมาค่อนข้างมาก เราอาจจะ
ตั้งหลักจากวัดนักบุญเทเรซา เป็นโบสถ์คริสต์
เก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1920 ผ่านกาล
เวลามานานพอสมควรแม้จะมีการทรุดโทรมไป
แต่กไ็ด้รบัการบรูณะให้คงสภาพเดมิ พร้อมปรบั 
ภูมิทัศน์รอบบริเวณให้ดูสวยงาม ซึ่งโบสถ์นี้
จะอยู่ใกล้ลานกว้างที่มีตึกเก่ารายล้อมอยู่ ซึ่ง
ตกเย็นจะกลายเป็นตลาดราตรีที่ครึกครื้นดู
ต่างจากช่วงเวลาระหว่างวันจนนึกว่าเป็นคนละ
สถานท่ีกันเลย ...แถวนั้นยังมีสิ่งก่อสร้างที่เป็น
โรงหนังเก่า ลาวเจริญ ซึ่งยังงดงามด้วยรูปแบบ
ศิลปะสถาปัตยกรรมในยุคอาร์ต เตโค ซึ่งนิยม 
แพร่หลายในช่วงปี 1910-1930 ที่นี่อาจจะถือ
เป็นแหล่งรวมสิ่งบันดาลใจของเด็ก ๆ รุ่นก่อน
เลยก็ได้ หลายคนได้เดินทางผ่านเร่ืองราวใน
ภาพยนตร์ ได้เปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กับตัว

เอง แม้สภาพตอนนี้จะถูกทิ้งร้างเหลือแต่ความ 
ทรงจ�าหอมกรุน่ แต่ผูค้นในรุน่นัน้กร็ูส้กึอบอุน่ใจ 
ทุกครั้งที่นึกถึง ซึ่งความน่าสนใจของการมา 
เมืองนี้คือ การได้เรียนรู ้วัฒนธรรมต่างบ้าน 
ต่างเมือง

และสิ่งท่ีพลาดไม่ได้ในการมาท่ีนี่คือ 
การได้ชืน่ชมบรรยากาศยามเยน็รมิน�า้โขง เพราะ
เป็นทีรู่ก้นัว่า ถ้าจะดพูระอาทติย์ขึน้ให้สวยต้องดู
ทีฝ่ั่งไทย แล้วข้ามมาดพูระอาทติย์ตกทีฝ่ั่งลาว...”

3.2 วัดนักบุญเทเรซาที่สะหวันนะเขต 
สวยงาม มีต�านาน มีความทรงจ�า 

วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระเยซูกุมาร  
สะหวันนะเขต มิสซังปักเซ เริ่มสร้างเมื่อปี 
ค.ศ. 1928 (88 ปี) โดยมิชชันนารีคณะ MEP  
(น่าจะหมายถึงคุณพ่อฟิเกย์) แต่ก่อนวัดนี้เป็น
อาสนวิหารของมิสซังท่าแขก แต่เมื่อมีการแยก
มิสซังปักเซออกมา วัดนี้จึงถือเป็นรองอาสน-
วิหาร  
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แพกแกจวัคซีนป้องกันโรค

วัคซีนป้องกนัโรคไขห้วัดใหญ่ 4 สายพนัธุ์                                                                              
(สายพันธุ์ A/HINI , A/H3N2  สายพันธุ์ B/Yamagata , B/Victoria)

• อายุน้อยกว่า 9 ปี (ฉดี 2 เข็ม) ราคา  1,200.- บาท (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

• อายุมากกว่า 9 ป ีถึง 15 ปี (ฉีด 1 เข็ม) ราคา  600.- บาท (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

• ส าหรับผู้ใหญ่ อายุ 15 ปี ขึ้นไป (ฉีด 1 เข็ม) ราคา     890.- บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

วัคซีนป้องกนัโรคไขห้วัดใหญ่ 3 สายพนัธุ์                                                                              
(สายพันธุ์ A/HINI , A/H3N2  สายพันธุ์ B/Yamagata)

• ส าหรับผู้ใหญ่ อายุ 15 ปีขึ้นไป (ฉีด 1 เข็ม) ราคา   790.- บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

www.saintlouis.or.th

โทรศัพท์. 0-2675-5000 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ : แผนกการตลาด ต่อ 51306 - 07

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 30298 – 99
แผนกกุมารเวชกรรม ต่อ 10225 – 6 , 10242 - 45 

ตัง้แต่  1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560
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3.3 เดินตามตัวอักษร จนมาเจอ
ภาพจริง

งานนี้ ไม ่ผิดหวั ง ผมตามหาโรง
ภาพยนตร์ในอดีตแบบลาวเจริญรามา ท่ีถูก
เขียนไว้ในหนังสือ โรงรูปเงาจนได้ มากไปกว่า
นั้น ฉากในหนังสือที่เกี่ยวกับวัดคาทอลิก และ 
ความจริงทีป่รากฏ แม้ผดิเพีย้นไปบ้าง ตามกาลเวลา  
หรือตามเจตนาของเรื่องราว แต่เราก็พบว่า วัด
คาทอลิกยังเป็นศูนย์กลาง ของหลายสิ่งหลาย
อย่าง มรดกทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกท�าลายยัง
บอกเล่าตัวมันเอง แม้ว่าการบันทึกจะถูกท�าให้
รางเลือน หรือเลือนลบกลบหายไป 

คุณพ่อพาผมแวะอีกหลายวัด ทั้งอยู ่
รมิทางหรอืตามตรอกซอกซอยบ้าง หลาย ๆ  วดัมี
สิง่ปลกูสร้างใหม่ เป็นถ�า้แม่พระบ้าง เป็นบ้านพกั 
หรือหอประชุมเล็ก ๆ บ้าง แต่ท่ีน่าสังเกตคือ
การดแูลช่วยเหลอืจากพระสงฆ์ชาวเวยีดนามทีม่า
ร่วมงานรับใช้ประชาชนที่นี่ เมล็ดพันธุ์ตกลงบน
ดินแล้ว ถ้าไม่เปื่อยเน่าก็ไม่เกิดผลจริงๆ

4. มุ่งสู่เวียงจันทน์ เมืองหลวงของสปป. ลาว 

เพื่อร่วมงานสถาปนาบุญราศี

4.1 ธงทั่วเมืองครบรอบการแต่งตั้ง
เมืองเวียงจันทน์ เป็นเมืองหลวง 500 ปี นี่เอง
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นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ตั้งอยู ่ริมฝั ่งแม่น�้าโขงทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือ ตรงข้ามกับอ�าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด
หนองคายของประเทศไทย 

ส่วนประวัติของนครหลวงเวียงจันทน์
คือ เดิมทีเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้าง คือ 
นครเชียงทอง (หรือ หลวงพระบางในเวลา 
ต่อมา) จนเมื่อปี พ.ศ. 2130 เจ้าไชยเชษฐาธิราช  
เห็นว่าหลวงพระบางอยู่บนเส้นทางผ่านไปมาของ
พม่าและเป็นดินแดนที่ไม่สามารถขยายได้ จึงได้
ย้ายเมอืงหลวงมาอยูท่ีน่ครเวียงจนัทน์และตัง้ชือ่ว่า  
จันทะบุลี ลีลัดตพนาคพนพฟุต แตตพมพ 
ราชธานี

มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย แต่ช่วงที่
ผมเดินทางมาทิวธงประดับรอบเมืองทุกเมืองใน
ประเทศลาว มีธงชาติและธงพรรคท่ีปกครอง 
ทราบมาว่า เป็นปีครบ 500 ปี ที่นครหลวง
เวียงจันทน์ได้เป็นเมืองหลวง 

4.2 บุญราศี-พยานแห่งความเชื่อ 

 - ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการแบ่ง
สังฆมณฑลในสปป. ลาว

เกีย่วกบัพระศาสนจกัร ในประเทศลาว 
(ในลาวใช้ค�าว่า พระครสิตจักรแห่งเมอืงลาว) มี 
4 สังฆมณฑล คือ

1. สงัฆมณฑลหลวงพระบาง ปกครอง
โดยพระคุณเจ้าตีโต้ บรรจง ทอประยงค์ เป็น 
กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง
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2. สังฆมณฑลเวียงจันทน์ ปกครอง
โดยพระคณุเจ้ายอห์น ค�าเส วทิวงศ์ คณะ OMI

3. สังฆมณฑลสะหวันนะเขต-ท่าแขก 
ปกครองโดยพระคุณเจ้ายอห์น มารีวีอันเนย์ 
ปรีดา อินทิลาด เป็นคนพื้นเมือง

4. สังฆมณฑลปักเซ ปกครองโดย
พระคุณเจ้าหลุยส์มารีย์ หลิง นักบวช เป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์เผ่าขมุ

- เกี่ยวกับบุญราศีทั้ ง 17 ของ 
สปป. ลาว 

พิธีสถาปนาบุญราศี ทั้ง 17 ของสปป.
ลาว ส่วนงานนี้พระศาสนจักรของลาว ใช้ค�าว่า 
เฉลิมฉลองบรรพบุรุษแห่งความเชื่อ

แยกตามสังฆมณฑล สังฆมณฑล
หลวงพระบาง 2 องค์ สังฆมณฑลเวียงจันทน์ 8 
องค์ สังฆมณฑลสะหวันนะเขต-ท่าแขก 4 องค์
สังฆมณฑลปักเซ 3 องค์

4.3 เปิดรายชื่อบุญราศีทั้ง 17 ของ
ประเทศลาว 

1. คุณพ่อยอแซฟ เตียน เมืองซอย 
ซ�าเหนอื 1918/2461 - 1954/2497

2. คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ มาโล 
ท่าแขก MEP 1899/2442 - 
1954/2497

3. คุณพ ่อเรอเน ดือบรู ป ่าไล 
จ�าปาสัก MEP 1914/2457 - 
1950/2493

4. คุณพ่อเปาโล โทชิอง กิ่วกะจ�า  
หลวงพระบาง 1914/2484 - 
1960/2503

5. คุณพ่อมารีโอ บอร์ชาก้า กิ่วกะจ�า 
หลวงพระบาง OMI 1932/2475 -  
1960/2503

6. คุณพ่อหลุยส์ เลอรัว บ่านผ่า 
เชียงขวาง OMI 1923/2466 - 
1961/2504

7. คณุพ่อมแิชล ก๊กเกอเลต์ ซบเซียง 
เชียงหวาง OMI 1931/25042474 -  
1961/2504

8. ค รู ค� า ส อน ยอแซฟ อุ ทั ย  
สะวันนะเขต 1933/2476 - 
1961/2504

9. คุณพ่อโนแอล เตอะโน สะหวัน 
นะเขต MEP 1904/2459 - 
1961/2504

10. คุณพ ่อวิน เซนต ์  เล โนแร็ต  
บ้านบาน เชียงขวาง OMI 1921/ 
2464 - 1961/2504

11. คุ ณ พ ่ อ ม า ร ์ แ ซ ล  เ ด อ ะ นี  
ค�าม่วน MEP 1919/2462 - 
1961/2504

12. คุณพ่อยอห์น โวจิเอ บ้านนา 
เชียงขวาง OMI 1929/2472 - 
1967/2510

13. ท้าวโทมา ค�าเพื่อน ปากชอง  
จ�าปาสกั 1952/2495 - 1968/2511

14. คุณพ่อลูเชียง กาลัง ปากชอง 
จ�าปาสัก MEP 1921/2464 - 
1968/2511
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15. คณุพ่อยอแซฟ บวัแชล หาดอแีอด  
บอลิค�าใส OMI 1909/2452 - 
1969/2512

16. ครูค� าสอนลูกา สี  แดนดิน 
แขวงเวียงจันทน์ 1938/2481-
1970/2513

17. สารวัตรไบช�า (แก้ว) หรือพ่อ
อินแปง แดนดิน 1934/2477 - 
1970/2513

4.4 เปิดประวัติ (บางคน) 
ยอแซฟ เตียน เกิดเมื่อวันท่ี 5 

ธันวาคม 1918/2461 ที่เมืองซอย แขวงห้วยพัน  
จากครอบครัวไทยแดงคริสต์ เมื่ออายุ 11 
ขวบ ยอแซฟได้ลงจากเขาเพื่อเข้าในโรงเรียน 
ครูค�าสอนไทยในประเทศเวียดนาม ด้วยเป็น
นักเรียนดีจึงได้เข้าบ้านเณรเล็ก ได้เรียนภาษา
เวียดนาม ภาษาละติน และภาษาฝรั่งเศส  
ยอแซฟเป็นนกัเรยีนคนเดยีวไปได้รอดฝ่ัง ได้ไป
อยูบ้่านเณรใหญ่ท่ีฮานอย ระหว่างปี 1942/2486 
ถึง 1846/2489 มุ่งมั่นอย่างเด็ดเดี่ยวในการ
ภาวนาและในการเรียน ยอแซฟวางตัวห่างจาก
ความวุ่นวายทางการเมือง บ้านเณรถูกสั่งให้
ปิดในคริสตสมภพ 1946/2489 และให้แยก
ย้ายนักศึกษาออกไป ยอแซฟ เตียน เดินทาง
กลับประเทศลาวเท้าเปล่า แต่ที่นั่นก็มีสงคราม 
เช ่นกัน ยอแซฟจึงจบการศึกษาท่ีไซ ่ง ่อน  
และ เตรี ยมตั วอย ่ า ง เข ้ มข ้น เพื่ อกลับ ไป 
ประกาศข่าวดีแก่ชนเผ่าของตนในประเทศ 
ของตน คือประเทศลาว 

ยอแซฟ เตียนได้รับศีลบวชในวันที่  
6 มิถุนายน 1949/2492 ที่อาสนวิหารของ 
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กรุงฮานอย คุณพ่อได้กลับไปท�างานแพร่ธรรม
อันที่รักของตนที่ซ�าเหนือในวันที่ 1 ตุลาคม 
1989/2492 คุณพ่อต้องปฏิบัติหน้าที่ในเขต 
แนวหน้า อันเป ็นบริเวณที่มีการรบพุ ่งกัน 
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน คุณพ่อได้พยายาม
จัดระเบียบโรงเรียนของเมืองชอย มีคนมาร่วม
บูชาขอบพระคุณและฟังค�าสอนที่คุณพ่อสอน  
คุณพ่อเป็นคนมีวิสัยทัศน์แห่งความหวังไว้ใจ 
เป็นเพื่อนของคนยากจน คุณพ่อเป็นที่รักของ 
ทุกๆ คน

การต่อสู้รบพุ่งก่อตัวขึ้นอีกในคริสต-
สมภพ 1952/2495 บุคลากรที่ท�างานแพร่ธรรม
ต้องย้ายออกจากถิน่ แต่คุณพ่อผู้เดียวอยูท่�างาน
กบัท่ีต่อไป ท่านได้กล่าวว่า “พร้อมทีจ่ะมอบชวีติ 
เพือ่เพ่ือนพีน้่องชาวลาว” คณุพ่อถกูจบัหลงัปัสกา  
ถูกตัดสิน ถูกจ� าคุกและถูกน�าไปสัมมนา  
(คือถูกเกณฑ์ไปรับการอบรมแบบคอมมิวนิสต์
ที่บ้านตาลาง) แต่จะอยู่โดดเดี่ยว คุณพ่อได้
ยืนหยัดต่อสู ้กับการบังคับให้ทิ้งศาสนาและ
ความเป็นสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ละศีลแห่ง 
ความโสดบริสุทธิ์ ในความเป็นหนึ่งเดียวกับ
องค์พระคริสต์ผู้ทรงรับทนทุกข์และได้พระสิริ
รุ่งโรจน์ คุณพ่อเป็นเครื่องหมายแห่งความหวัง
ส�าหรับทุกคน

ในวันที่ 2 มิถุนายน 1954/2497  
ผู้คุม 4 ท่านได้พาคุณพ่อออกจากค่าย พวกเขา
ได้มดัคณุพ่อกบัต้นไม้และฆ่าคณุพ่อด้วยกระสนุ
ใส่ 5 นัด

ทกุวนันี ้ครสิตศาสนกิชนไทยแดงและ
ชาวลาว ทั้งในและนอกประเทศ เอ่ยนามของ 

คณุพ่อเตยีน ด้วยความเคารพและอ้อนวอนด้วย
วางใจ คุณพ่อเป็นผลแรกที่ถูกถวายแด่พระเจ้า
จากพระศาสนจักรที่ก�าลังเจริญวัย

ยอแซฟ อุทัย พรภูมิ เกิดที่ค�าม่วน 
นครพนม ในวนัครสิตสมภพปี 1938/2476 เป็น
ลูกคนท่ี 10 ของครอบครัวคาทอลิกท่ีศรัทธา 
บิดาเป็นครูค�าสอนชื่อ เปาโล ครัว เมื่อเกิดการ
เบยีดเบยีนศาสนาในปี 1940/2493 อทุยัอาย ุ7 ขวบ  
ไม่มีพระสงฆ์ประจ�าในเขตท้องถิ่นที่อุทัยอยู่ แต่
เขาไม่ยอมให้ความเชื่อคริสตชนของเขาเสียไป 
เมื่ออายุ 12 ขวบ การเบียดเบียนได้ยุติลง อุทัย
ถูกส่งไปบ้านเณรเล็กที่ราชบุรี หลังจากศึกษาได้ 
6 ปี อุทัยได้กลับมายังหมู่บ้านของตน เพราะ
เหตุผลทางครอบครัวที่ต้องการตัวเขา พี่สาว 
และพี่ชายรวมท้ังมารดาได้สิ้นชีวิตหมดทุกคน 
ยังเหลือเพียงบิดาและน้องสาวเล็กๆ สองคน

อุทัยได้แต่งงาน หนึ่งปีต่อมา ภรรยา
ของเขาเสียชีวิตขณะคลอดลูก หลังจากนั้น 
สามเดือนลูกได้ตามแม่ไป ณ สุสาน

อุ ทัย มิ ได ้ มีป ฏิ กิริ ย าประท ้ วงต ่อ
เหตุการณ์เหล่านี้ เขามองเห็นตรงนั้นว่าเป็นเสียง
ของพระเจ้า เขาได้เป็นครสูอนค�าสอนท่ีท่าแร่ หลงั
จากนั้นเขาน้อมรับค�าเชิญของพ่อเจ้าอาวาสเก่า
ของเขา คอืคณุพ่อโนแอล เตอะโน MEP เพือ่จะได้
เป็นธรรมทูตฆราวาส เขาเป็นคนท่ีมปีระสบการณ์
สุกงอมก่อนอายุอันควร เขาเป็นครูค�าสอน
อันเป็นที่รักและชื่นชอบที่ปงกิ่ว ใกล้ท่าแขก  
อันเป็นศูนย์คริสตชนส�าหรับชนกลุ่มน้อยต่าง
ศาสนา (ไม่ใช่พุทธศาสนิกชน) เขาได้กลายเป็น
คนที่คุณพ่อเตอะโนไว้ใจที่สุด
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อุทัยอยู ่กับคุณพ่อเตอะโน จากปี 
1959/2502 ถึง 1961/2504 ที่เมืองเชพอน  
ในถิน่อนักว้างใหญ่ทีย่งัไม่รูจ้กัพระวรสาร เขาได้
ไปเยี่ยมหมู่บ้านต่างๆ กับคุณพ่อเตอะโน สอน
และให้ก�าลังใจคนที่เตรียมตัวรับศีลล้างบาป

อันตรายนั้นมีแน่นอน และการสู้รบ
เขยิบใกล้เข้ามาทุกที บรรดาผู้ต่อต้านรัฐบาล
ทางการที่ได้รับการฝึกจากเวียดนาม เกลียด
ศาสนาครสิต์และต้องการล้างความเชือ่ครสิตชน 
ให้หมดไปจากชาวลาว แต่ด้วยดวงใจธรรมทูต  
จะทิ้ งบรรดา ผู ้ เ ต รียมตั ว รับ ศีลล ้ า งบาป 
ผู้ปรารถนาแสงแห่งพระวรสารไปได้อย่างไร? 
อุทัยจึงตัดสินใจอยู่กับพระสงฆ์ไม่ว่าอะไรจะ
เกิดขึ้นก็ตาม ต่อหน้าหลายๆ คน เขาบอกว่า 
ถ้าจ�าเป็นเขาพร้อมยอมตาย ในเดือนเมษายน 
1961/2504 ขณะไปเยีย่มเยยีนสตับรุุษ ธรรมทูต 

ทั้งสองได้ถูกดักซุ่มท�าร้าย อุทัยได้รับบาดเจ็บ 
และถูกสังหารในเวลาไม่นานต่อมา เขาเลือก 
ติดตามองค์พระเยซูคริสต ์และเลือกรับใช ้ 
ประชากรของพระเจ้าโดยไม่หันเหตนไปจาก 
อดุมการณ์ของเขา เขาได้สตัย์ซือ่จนถงึความตาย  
แบบอย่างของเขาเป็นแรงจูงใจส�าหรับทุกคน

ยังมีผู้สละชีวิตเพื่อองค์พระคริสต์อีก 
15 คนในประเทศลาว เหมือนยอแซฟ เตียน 
และยอแซฟ อุทัย เป็นคุณพ่อธรรมทูต 11 ท่าน 
ฆราวาสอีก 4 ท่าน ได้ทุ่มเทตนเพื่องานประกาศ 
พระวรสารอย่างกล้าหาญและประสบผลส�าเร็จ 
ฆราวาส 2 ท่านเป็นหัวหน้าครอบครัว โทมัส 
ค�าเผือน ผู้มีอายุเพียง 16 ปี ต้องการอยู่กับ
คุณพ่อธรรมทูตเพื่อเผชิญกับอันตราย และได้
ตายพร้อมกับท่าน
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ทัง้ 17 ท่านได้มอบพยานชวีติอนัสงูสดุ
ต่อพระวรสาร พระศาสนจักรของประเทศลาว
น้อมรบัพวกท่านว่าเป็นบดิผู้ก่อตัง้พระศาสนจกัร
แรกรุ่น

“ถ้าเมล็ดข้าวสาลีไม่ตกในดินเปื่อยยุ่ย
ไป มันก็คงเหลือเป็นเมล็ดเดียว แต่ถ้ามันยอม
เปื่อยยุ่ย มันก็จะเกิดผลมากมาย”

4.5 วันก่อนงาน ตรีวาร และการสวด
ภาวนาเทเซ่

การสถาปนาบุญราศีทั้ง 17 แห่ง
ประเทศลาว ที่จะมีขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 
2016 ณ อาสนวิหารพระหฤทัย นครเวียงจันทน์

ก่อนจะถึงวันงานสถาปนาบุญราศี ทั้ง 
17 แห่งประเทศลาว พระศาสนจักรในประเทศ
ลาวได้จัดเตรียมจิตใจ 3 คืน เร่ิมตั้งแต่วัน

พฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม จนถึงวันเสาร์ที่ 10 
ธันวาคม โดยแต่ละวันจะให้มีผู ้รับผิดชอบ
ตามสังฆมณฑลและมี Theme มิสซาดังนี้  
วันที่ 8 ธันวาคม สังฆมณฑลเวียงจันทน์ โดย
ใช้หวัข้อในวนันีว่้า “ความไว้ใจของพระนางมารย์ี  
ต่อหน้าสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตและในการ
ตอบรับ” วันที่ 9 ธันวาคม สังฆมณฑลท่าแขก 
โดยใช้หวัข้อ “ความปรองดอง: การเปลีย่นแปลง
หวัใจ” วนัที ่10 ธันวาคม สงัฆมณฑลปักเซ โดย
ใช้หัวข้อ “รักและเมตตา” 

อนึง่ในแต่ละคนืส�าหรบัสองคนืแรกจะ
มกีารสวดภาวนา และมสีวดเทเซ่ด้วย แต่ในวนัท่ี
สามของการเตรยีมจติใจ จะมแีขกผูใ้หญ่มาจาก
ทีต่่างๆ หลายท่าน พระศาสนจกัรในประเทศลาว
จึงได้จัดพิธีพิเศษในเวลา 18.30 น. เป็นต้นไป 
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เอาไว้ดังนี้

- การต้อนรับอย่างเป็นทางการต่อ
บรรดาพระคาร์ดนิลั พระสมณทูต 
พระอัครสังฆราช พระสังฆราช 
บรรดาพระสงฆ์ โดยพระสังฆราช
ค�าเส 

- การฟ้อนร�าพืน้เมืองของสปป. ลาว
เพื่อเป็นการต้อนรับ โดยเยาวชน

- อาหารเย็น จัดโดยอุปสังฆราช 
บริเวณศาลาข้างอาสนวิหาร

- ในขณะที่รับประทานจะมีการ 
ขับร้องบทเพลงและการแสดง ไป
ด้วย

- ไฮไลท์ ด้วยการน�าเสนอชีวิตของ
บรรดามรณสักขีของเรา (เป็นการ
แสดงลักษณะละคร)

- สวดปิด และน�าบรรดาแขกต่าง ๆ  
กลับที่พัก

4.6 ตารางวันงาน

พิธีสถาปนาบุญราศีทั้ง 17 องค์  
แห่งสปป. ลาว วันที่ 11 ธันวาคม 2016  

ณ นครเวียงจันทน์ สปป. ลาว 

08.00 น. สัตบุรุษต้ังแถวต้อนรับ
บรรดาพระคาร์ดินัล พระอัครสังฆราช พระ
สังฆราช พระสงฆ์ ยังประตูหลัก

08.30 น. บรรดาสตับรุษุเตรยีมร่วมพธิี
รอบ ๆ บริเวณที่จัดไว้รอบอาสนวิหาร

09.00 น. เริ่มมิสซา สถาปนาบุญราศี
ทั้ง 17 องค์ แห่งสปป. ลาว

(หลังพิธีจะมีการเปิดงานฉลองทาง
วัฒนธรรม ที่ VIP ฮอล์)

4.7 การพูดคุยกับเจ้าอาวาส 

ผมได ้มี โอกาสพูดคุยกับคุณพ ่อ 
เจ้าอาวาส ข้อมูลที่เขียนนี้ไม่ได้แกะจากเทป 
ที่บันทึก แต่เป ็นการจดจ�าบทสนทนาและ 
มาบอกเล่าต่อ เพื่อเป็นประโยชน์และข้อมูล
พื้นฐานในการท�าความเข้าใจ เรื่องราวของการ
สถาปนาบุญราศีแห่งประเทศลาว

- การเก็บภาพเหตุการณ์ส�าคัญใน
ครั้งนี้

(ตอบ) จะมกีารบนัทกึแบบหลายกล้อง 
เก็บภาพของงานไว้อย่างพิถีพิถัน
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- ใครเป็นประธานในพิธีสถาปนา 
และมีตัวแทนจากวาติกันหรือไม่อย่างไร 

(ตอบ) มีพระคาร์ดินัลจากประเทศ
ฟิลิปปินส์ เป็นตัวแทนพระสันตะปาปามาเป็น
ประธาน

- และมคีาร์ดนิลัจากทีไ่หนมาอกีบ้าง?

(ตอบ) มีพระคาร์ดินลัเกรียงศกัดิ ์จาก
ประเทศไทย และพระคาร์ดินัลจากเวียดนาม 
ฮานอย อีก 1 องค์ แขกผู้ใหญ่อีกท่านก็คือพระ
สมณทูต ซึ่งจะมาถึงในวันที่ 10 ธันวาคม ช่วง
เที่ยง ๆ เมื่อการสถาปนาบุญราศีทั้ง 17 องค์ 

- จบลงแล้ว จะมีสักการสถาน 
ที่ไหนอย่างไร?

(ตอบ) ทางสภาพระสังฆราชของ
ประเทศลาวก�าลังคุยปรึกษากันอยู่ ด้วยเหตุผล
ท่ีว่าบญุราศมีาจากหลากหลายสงัฆมณฑล จะไว้
ทีใ่ดทีห่นึง่ อาจจะไม่ลงตวันกั แต่เบือ้งต้นในพธีิ
วันงาน จะมแีผ่นผ้ารูปบญุราศเีหล่านี ้ถกูเปิดลง
มาทีอ่าสนวหิาร ตรงหอระฆงั ตอนทีย่งัหาข้อสรปุ
ไม่ได้ ก็ท�าแบบนี้ไปก่อน

- เรื่องที่ละเอียดอ่อน เกี่ยวกับ
การเผยแพร่เรื่องนี้ ในสื่อต่าง ๆ มีข้อแนะน�า
อย่างไร?

(ตอบ) ในส่วนของสื่อออนไลน์ แบบ
ส่วนบุคคลก็คงควบคุมยาก ถ้ารัฐบาลให้จัด
แล้วก็คงเล็งเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่ส่วนที่เป็น
ทางการ ก็ต้องตรวจเช็คความเหมาะสม 

4.8 ข้อคิดที่ได้รับจากงาน
ผมมีโอกาสร่วมในตรีวารวันที่สอง 

เพือ่เตรียมจติใจและได้ข้อไตร่ตรองขณะร่วมพธีิ
มิสซา คณุพ่อว่อไฮเดีย่น ชาวเวยีดนาม (ชือ่ลาว
เพชรสวรรค์) เป็นประธาน คุณพ่อเพิ่งบวชเป็น

พระสงฆ์ คุณพ่อเป็นชาวเวียดนาม มาท�างานที่
สปป. ลาว งานอภบิาลทีท่�าอยูท่างสะหวนันะเขต -  
ท่าแขก ข้อค้นพบมิสซาของพระศาสนจักรใน
ประเทศลาว คือ ในพิธีกรรมที่ประเทศไทยเรา
สวดท่ีนีเ่ป็นการขบัร้องหลาย ๆ  ช่วงทีเดยีว การนัง่ 
การยืนผิดกับเราในบางช่วง วันนี้มีพระสงฆ์ 
มาร่วมกันท้ังสิ้น 18 องค์ 2 องค์ในนี้คือ  
พระสังฆราชแต่ท่านไม่สวมชุดอะไรเป็นพิเศษ 
ร่วมไปกบัพธิเีหมอืนพระสงฆ์ปกต ิบทเพลงทีใ่ช้
มีท่วงท�านองง่าย ติดหู ไม่เน้นการโชว์เสียงร้อง 
อันทรงพลัง ให้พลังไปอยู่ที่พิธีกรรม บทสวด 
การแบ่งปันในบทเทศน์ ตอนจบพิธีเมื่อคุณพ่อ
ทีม่าร่วมพธิทีราบว่าคณุพ่อทีเ่ป็นประธานเพิง่บวช 
มีการคุกเข่าลงขอพร เป็นภาพที่น่ารักมาก อีก
เรื่องหนึ่งที่ผมชอบคือ เวลามีบทสนทนา แต่ละ
คนจะเรียกตัวเองว่า “ข้าฯ น้อย” ผมเคยได้ยิน
ค�านีม้าบ้าง แต่ไม่รูส้กึถงึความถ่อมตนได้เท่ากบั
ฟังจากปากพี่น้องฝั่งลาวเหมือนที่นี่เลย “ข้าฯ 
น้อย พูดจริงนะ” (ฮา)

4.9 ช่วงไฮไลท์ของพธีิสถาปนาบุญราศี
ถ้าถามว่าในพธิสีถาปนาช่วงไหนไฮไลท์

สุด ผมว่าน่าจะเป็นช่วงค�าประกาศแต่งตั้ง 
บญุราศแีห่งเมอืงลาว ของสมเดจ็พระสนัตะปาปา 
ฟรังซิส ที่ทรงสถาปนาผู้รับใช้ของพระเจ้าคือ 
ยอแซฟ เตียน พระสงฆ์พื้นเมืองชาวลาวและ
เพือ่นมรณสกัขอีกี 16 องค์ เป็น “บญุราศ”ี และ
ก�าหนดให้มีวันฉลองตรงกับวันที่ 16 ธันวาคม
ของทุกปี ประกาศ ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร 
กรงุโรม ประเทศอติาล ี3 ธนัวาคม 2016 วนัระลกึ
ถึงนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ องค์อุปถัมภ์ของมิสซัง 
ซึ่งพระคาร์ดินัลเกเวโด โอแลนโด แบลทรัม  
(OMI) ผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปา ได้
อ่านจดหมายฉบับนี้ในพิธีสมโภชการแต่งตั้ง 
บุญราศีแห่งเมืองลาว แปลเป็นภาษาลาว โดย
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พระสังฆราชหลุยส์ มารีย์ หลิ่ง มังคะเนกุล  
ประมุขสั งฆมณฑลป ัก เซ หลั งจากพระ
คาร ์ดินัลเกเวโดอ ่านจดหมายของสมเด็จ 
พระสันตะปาปาฟรงัซสิจบ เพลงบญุราศเีมอืงลาว: 
กถ็กูขบัร้องขึน้ พระสงัฆราชยอห์น ค�าเส วทิวงศ์
ประมุขสงัฆมณฑลเวยีงจนัทน์น�าขบัร้องบทเพลง  
“บญุราศเีมืองลาว” ซึง่พระคุณเจ้าเป็นผู้ประพนัธ์ 
หลังการประกาศแต่งตั้งบุญราศีแห่งเมืองลาวทั้ง 
17 องค์ 

“บุญราศี บุญราศี มีความสุขนิรันดร์  
บุญราศีมิ่งเมืองลาว ขอวอนพ่อ แสนแพง  
ช่วยลูกลาวเทอญ”

4.10 ท�าไมไม่สถาปนาที่กรุงโรม 
เรื่องนี้ผมได้สอบถามไปยังคุณพ่อ

ที่ท�างานท่ีสปป. ลาว คุณพ่อได้เรียนถาม
พระคุณเจ้าปรีดาแล้วท่านบอกว่า เป็นค�าร้อง
ขอจากทางประเทศลาวเองที่จะให้มีการสถาปนา 
บุญราศีที่ประเทศลาว เนื่องจากความสะดวกใน
การมาร่วมงานของสตับรุษุในประเทศลาว เพราะ
ถ้าจัดท่ีวาตกินั สตับรุุษคงไม่สามารถไปร่วมงาน
ได้ นอกจากบรรดาพระสังฆราช หรือฆราวาส
ที่มีเงินส�าหรับซื้อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น สุดท้าย
วาติกนักอ็นญุาต ขอเพยีงแต่ทางรัฐบาลอนญุาต
ให้ประเทศลาวจัดงานนี้ได้ ที่ส�าคัญอยากเน้น
การมีส่วนร่วมและการมาร่วมงานของสัตบุรุษ
ในประเทศลาวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับ 

ปัจจุบันทางวาติกันให้มีการท�าพิธี
สถาปนาบุญราศีในพื้นที่ โดยพระสังฆราช 
ท้องถิ่นหรือผู้แทนจากวาติกัน

4.11 อีกค�าถามหนึ่งคือ ได้ยินว่าใน
บรรดาบุญราศีทั้ง 17 หนึ่งในนั้นเป็นคนไทย

ผมได้พบเร่ืองราวนี้ในเฟซบุ ๊กของ 
คณุพ่อขวญั ถิน่วลัย์ นกัประวัตศิาสตร์คาทอลกิ

อีกท่านหนึ่งคุณพ่อได้เขียนเล่าไว้ว่า “บุญราศี
ลาวชาวไทย อุทัย พองพูม: เป็นที่น่ายินดีว่าใน
บรรดาบุญราศแีห่งเมอืงลาว 17 องค์นัน้มคีนไทย 
อยู ่ด ้วยหนึ่งคนคือ บุญราศียอแซฟ อุทัย  
พองพมู ซึง่เป็นชาวค�าเกิม้ จากวดันกับญุยอแซฟ 
ค�าเกิ้ม ต�าบลอาจสามารถ อ�าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม ในอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 
ยอแซฟ อุทัย พองพูม เป็นครูค�าสอนและเป็น
ผู้ช่วยคนส�าคัญของคุณพ่อโนแอล เตอะโน ใน
การสอนค�าสอน เยี่ยมเยียนให้ก�าลังใจและให้
ความช่วยเหลือคริสตชนตามหมู่บ้านต่างๆ ที ่
คุณพ่อมอบหมายให้ดูแล อีกทั้ง ได้ช่วยเตรียม
ครคู�าสอนทีท่่าแขก ก่อนทีจ่ะพลชีพีเป็นมรณสกัขี 
ด้วยกันใกล้เมืองพะลานในการไปเยี่ยมเยียน 
กลุ่มคริสตชนเขตเซโปน แขวงสะหวันนะเขต  
และได้รบัการแต่งตัง้เป็นบญุราศใีนคราวเดยีวกันนี”้

5. ชื่นชอบสองข้างทาง

ไหน ๆ มีโอกาสมาประเทศลาวท้ังที 
ผมจึงใช้ช่วงเวลาอีก 2-3 วันเพื่อค่อยๆ ล่อง
ขึ้นไปทางเหนือของสปป. ลาว เพื่อเยี่ยมเยือน 
ความสวยงามของเมือง เก็บเกี่ยวเรื่องราว 
สองข้างทาง และสัมผัสเส้นทางการเดินทาง
ที่ยาวนาน และไกลทีเดียว แต่ก็ได้บทร�าพึง
ถึงการเดินทางแพร่ธรรมของบรรดามิชชันนารี  
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ที่คงยากล�าบากกว่าปัจจุบันมาก ต้องใช้เวลานาน  
เส้นทางไม่ใช่เพยีงแต่เป็นพืน้ราบเท่านัน้ บางเส้นทาง 
มีความเสี่ยงอยู ่ด้วยซ�้าไป สองเมืองที่ผมแวะ
ไปคือวังเวียง และหลวงพระบาง โดยมีไกด์
เยาวชนหนุ่มจากท่าแขก มาร่วมเดินทางไปด้วยอีก  
2 ท่าน 

5.1 วังเวียง เมืองซ่อนความงามทาง
ธรรมชาติ และการท่องเที่ยวแบบขาลุย 

เมืองวังเวียงตั้งอยู่ริมแม่น�้าซอง ห่าง
จากเมืองหลวงกรุงเวียงจันทน์ประมาณ 100 
กโิลเมตร วนันัน้เราเลอืกเดนิทางโดยรถตู้ประจ�า
ทาง พักเบรคหนึ่งครั้งสุดยอดในเรื่องของความ
เมื่อย แต่ก็ไหน ๆ ก็ไหนแล้ว ต้องลอง เมืองนี้ 
ห่างจากเมืองหลวงพระบาง 210 กิโลเมตร 
ปัจจุบันมีทางให้เลือก 2 เส้นทางเอง วังเวียง 
ล้อมรอบด้วยเทือกเขาหินปูนสูงใหญ่ได้ฉายาว่า
เป็นกุ้ยหลินแห่งเมืองลาว” 

เมืองวังเวียงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วย
ธรรมชาตเิหมาะทัง้ส�าหรับการมาพกัผ่อนและการ
มาผจญภัย บางคนชอบคิดว่าเมืองนี้เป็นเมือง

ผ่าน แต่จริง ๆ  แล้วมีความน่าสนใจอยู่มาก ใน
หนงัสอืท่องเทีย่วพดูถงึเมอืงนีไ้ว้ว่า หากมาถงึทีน่ี่ 
ในตอนเช้า คุณจะได้เห็นหมอกระเรื่ออยู่ตาม
ยอดเขาหินปูนสูงใหญ่ คู่กับสายน�้าซองที่ไหล
คดโค้ง หลังจากนั้น ก็อาจจะซื้อทัวร์ครึ่งวันหรือ
หนึง่วนัไปเทีย่ว หรอืแม้แต่เช่ารถมอเตอร์ไซค์ ไป
เที่ยวตามถ�้า ชมนาขั้นบันได หรือเดินเล่นสบาย
ชมวิวจนฟ้าเปลี่ยนสีในยามเย็นอันงดงาม ก็ไม่
เลวทีเดียว 

สิ่งหนึ่งที่พระเป็นเจ้าให้มาส�าหรับทุก
ประเทศด้วยความรกั คอืความงามตามธรรมชาติ
ทีพ่ระได้เนรมติจดัวางไว้ในทกุทีท่กุทางบนโลกนี้

5.2 หลวงพระบาง ถามหา
เมืองหลวงพระบางเป็นเมืองหลวงเก่า

ของอาณาจักรล้านช้าง อันรุ่งเรืองในอดีต ตั้งอยู่ 
ทางทิศเหนือห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ 
เมืองหลวงในปัจจุบันของประเทศลาวประมาณ 
400 กิโลเมตร เมืองหลวงพระบางต้ังอยู่บน
บริเวณท่ีแม่น�้าโขงและแม่น�้าคานไหลมาบรรจบ
กันพอดี  
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เมืองนี้มีนักท่องเที่ยว
จากหลากหลายประเทศ ไม่ว่า
จะเป็นทางยุโรป อเมริกา หรือ
ทางฝ่ังเอเชยีเอง ทกุๆ เช้าเราจะ
เห็นพระภิกษุมากมายเดินออก
มาบิณฑบาตจนเป็นภาคชินตา  
ตรอกซอกซอยล้วนงดงามด้วย
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ มี
ร้านเก๋ๆ ที่เราถามก็พบว่าชาว
ต่างชาติเป็นเจ้าของ ผมถามหา
ในมุมของศาสนาบ้าง ที่นี่ไม่มี
วัดคาทอลิก ปกติแล้วถ้าจะไป
ร่วมต้องไปร่วมมิสซาที่วัดน้อย
ที่เป็นบ้านพักของพระคุณเจ้า 

พ ร ะ สั ง ฆ ร า ช ที่
ป กค รอ งดู แ ลสั ง ฆมณฑล 
หลวงพระบางคือ พระคุณเจ้า 
บรรจง ในเดอืนพฤษภาคม 1999  

พระคุณเจ้าได้รับแต่งต้ังให้เป็นพระสังฆราช 
ชื่อเดิมของท่านคือคุณพ่อติโต้ คุณพ่อได้
รับการอบรมจากบ้านเณรของคณะธรรมทูต
พระมารดานิรมลที่ Vermicino ประเทศอิตาลี 
คุณพ่อได้บวชเป็นพระสงฆ์สังกัดสังฆมณฑล 
หลวงพระบางในปลายปี 1975 และถูกจับจ�าคุก
ถึง 3 ครั้ง รวมเวลาทั้งสิ้น 9 ปี 5 เดือน

พระคุณเจ้าเป็นผู ้สืบทอดต�าแหน่ง
จากพระสังฆราชค�าเส วิทวงศ์ ตั้งแต่ปี 1984 
และพระคุณเจ้าค�าเส ต่อจากพระคุณเจ้านันทา  
ซึ่งได้รับการบวชที่กรุงโรม โดยบุญราศีสมเด็จ
พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ปี 1975 

เส้นทางสู่เมืองมรดกโลก

เมืองหลวงพระบางได้รับการขึ้นบัญชี
เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกที่ยังคงความ
งดงามด้วยวัฒนธรรมวิถีชีวิตสถาปัตยกรรม 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ(พระราชวังเก่า) วัด
เชียงทองที่เป็นเอกลักษณ์โบราณสถานและ
โบราณวตัถเุก่าแก่ทรงคณุค่าหาดไูด้ยากและเป็น
เมืองยอดนิยมของการท่องเที่ยวพ้นที่ส่วนใหญ่
เตม็ไปด้วยภูเขาทีมี่ความลาดชัน ทีร่าบสงู แม่น�า้
คดเคี้ยว ส�าหรับผมที่นี่เป็นเมืองที่สวยงาม ทั้ง
อากาศ สิ่งปลูกสร้าง ผู้คน เนื่องจากเป็นเมือง
มรดกโลกด้วยทางภาครัฐจึงพยายามที่จะดูแล
และเอาใจใส่สถานที่ต่าง ๆ อย่างดี 
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อย่างไรก็แล้วแต่ ศาสนาก็
ด�าเนินไปภายใต้นโยบายและความ
พร้อมของประเทศ บุคลากรทางศาสนา
ทุกคนไม่เว้นใคร ไม่ว่าจะเป็นบราเดอร์ 
ซิสเตอร์ พระสงฆ์พื้นเมือง พระสงฆ์ 
มิชชันนารี พระสังฆราช ล้วนแล้วแต่
มีเจตนาที่ดีในการรับใช้เพื่อนพี่น้องใน
ชาติ ผ่านทางค�าสอนทางศาสนาในการ
ปรารถนาให้คนเป็นคนดี และยกระดับ
ความเป็นอยู ่ในการเกื้อกูลช่วยเหลือ
และส่งเสริมกัน ในความพร้อมหรือ 
การเคลื่อนไปของประเทศของตน 

ผมโบกมือลา เมืองหลวง 
พระบางในบ่ายวนักลบั พลางคดิในใจว่า 
การเดินทางไม่เพียงท�าให้เราเข้าใจอะไร
มากขึ้นเท่านั้น หรือท�าให้งานที่เราวาง
ไว้ได้ถูกสรุปและสานต่อเท่านั้น เรายัง
ได้พบการประทับอยู่ของพระในทุกพื้นที่  
ร่องรอยทีผ่่านมาในอดตีตราบจนปัจจบุนั 
เราไม่ถามว่าพร้อมแค่ไหนถึงจะเริ่ม 
เผยแพร่ค�าสอนของพระองค์ เราแค่พบว่า  
ท�าวันแต่ละวันให้ดี เห็นคุณค่าของกัน
และกัน เข้าใจข้อจ�ากัดกรณีแวดล้อม 
เราก็สามารถเปลี่ยนทุกที่ ที่สวยงามด้วย
ธรรมชาติของสิ่งสร้างของพระองค์อยู่
แล้ว ให้กลายเป็นสวรรค์บนดิน 

6. พบกันใหม่สปป. ลาว

ผมใส่ดีวีดีภาพยนตร์ลาวที่
หนีบมาจากการได้ไปเยือน ภาพยนตร์
มีชื่อว่า Vientian in Love หรือแปล
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เป็นไทยว่า รักนี้ที่เวียงจันทน์ เป็นภาพยนตร์ที่
ประกอบไปด้วยเรื่องราวย่อย ๆ 5 เรื่อง เป็น
เรื่องความรักหลากหลายมุมมอง รักของวัยรุ่น  
รักของคนต่างกันทั้งหน้าตาและฐานะ รักลวง 
รักท่ีผ่านเลย รักของพ่อแม่ ฯลฯ คนลาว 
ยังชอบสนุก มีมุกให้ข�าอยู่เรื่อย ๆ ข�าแรงบ้าง  
ข�าฝืดบ้าง แต่สิ่งที่เราเห็นคือ ค่านิยมที่เงิน และ
ฐานะ หน้าตาเลยมามบีทบาทมากขึน้ในชวีติ ผม
ขอให้มันเป็นภาพที่พบเห็นแต่เพียงภาพยนตร์
เท่านัน้ อยากให้ลาวเป็นอย่างทีล่าวเป็น อยากให้
ความเจริญทางวัตถุไม่สามารถครอบง�าชีวิต จน
ปิดหปิูดตาพาไปลงเหวของมายาในชวีติ ผมเชือ่ว่า  
ภาพยนตร์ของประเทศไหนก็ฉายภาพความเป็น
จริงของประเทศนั้น แต่ก็ได้แต่หวังว่าการน�า
ประเทศในแบบของลาว จะพาชาติให้ “สบายดี” 
ในความหมายของประเทศไทย แม้ประเทศลาว
จะเป็นค�าทีท่กัทายในความหมายว่าสวสัดีเท่านัน้

เสน่ห์อันหนึ่งของสปป. ลาว คือภาษา 
ผมขอจบสกู๊ปนี้ด้วยบทภาวนาเพื่อวอนขอการ
แต่งต้ังเป็นบญุราศขีองมรณสกัขขีองประเทศลาว 
แม้พวกเขาจะได้บญุราศตีามทีว่อนขอแล้ว แต่เรา
และพวกเขากค็งต้องสวดภาวนาต่อไป ไม่ใช่เพือ่
ได้พยานแห่งความเชื่อเพิ่มเติม แต่เพื่อเราแต่ละ
คนจะได้เป็นพยานแห่งความเชือ่นัน้ ด้วยตวัของ
พวกเราแต่ละคนเอง

บทภาวนาเพื่อการสถาปนา

ข้าแต่องค์เจ้าเหนือหัว พระเจ้าของ 
พวกลูกทั้งหลาย

พระองค์ได้ทรงประทานความอาจหาญ 
ถ่ายทอดความเช่ือคริสตชนในทกุสถานการณ์แก่

คุณพ่อยอแซฟ เตียน แก่ยอแซฟ อุทัย และ
แก่เพื่อนๆ ผู้เป็นฆราวาส ครูค�าสอนและสงฆ์
ธรรมทตู พวกเขาได้นอบน้อมด้วยความสตัย์ซือ่
อันไม่สั่นคลอน นอบน้อมต่อค�าสั่งที่ได้รับจาก 
ผูส้บืทอดอ�านาจหน้าทีข่องนกับญุเปโตร พวกเขา 
ได้รักคนยากจน คนเจ็บป่วยและเด็กๆ ที่
อยู่ในความเสี่ยงต่อชีวิต เพื่อให้ประชากรผู้ม ี
ความเชื่อ แต่ยินดีท่ามกลางความทุกข์ยากได้
เกิดและเจริญเติบโต

พวกเขาได้พร้อมใจ มอบชีวิตให้เป็น 
หนึ่ ง เ ดี ย วกั บอ งค ์ พ ระ เย ซู ผู ้ ถ ว ายองค ์  
ณ ไม้กางเขน เพื่อพวกเรา

พวกเราปรารถนาติดตามแบบฉบับ
ของพวกเขา และน�าเสนอให้คนรุ่นหนุ่มๆ ได้
รู้จักแบบฉบับที่พวกเขาได้ให้ไว้ พวกลูกวิงวอน
พระองค์ พระเจ้าข้า ขอให้ความเที่ยงแท้แห่ง
กระแสเรียกความศักดิ์สิทธิ์ และความเป็น 
มรณสักขีของพวกเขา เป็นท่ียอมรับในไม่ช้า 
และผ่านทางค�าเสนอของพวกเขา โปรดประทาน
พระพรที่พวกลูก ผู้วอนขอเวลานี้ด้วยความ 
ไว้วางใจ

ทั้ งนี้  ขอพึ่ งพระบารมี ขององค ์ 
พระคริสต ์ องค ์ เจ ้ า เหนือหัวของพวกลูก 
ทั้งหลาย 

ขอบใจหลาย ขอให้เข้มแข็ง ขอให ้
มั่นยืน โชกดี

(แปลเป ็นความ เข ้ า ใจแบบไทย 
ขอบคุณมาก ขอให้แข็งแรง ขอให้อายุยืน  
ลาก่อน (ในกรณีที่ยังอยู่ใกล้)) 
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ข้างธรรมาสน์ 
ไก่นักบุญเปโตร

สุขสันต์ปีใหม่ 2560
“ปีเก่า จากไป ปีใหม่ แทนที่ ลืมเก่าเสียที ตั้งต้น กันใหม่...” เพลงต้อนรับปีใหม่นานแล้ว 

มีความหมายดีเหมือนกัน อะไรเก่าๆ ที่ไม่ดี ทิ้งไปลืมไป แต่อะไรเก่าๆ ที่ดี ก็สานต่อให้ดียิ่งขึ้น 
ไปอีก ชีวิตปีใหม่ เริ่มต้นใหม่ ให้สดใส เบิกบาน สบายกายใจ ตลอดไป

ทุกคนอวยพร ให้ศีลให้พร มอบของขวัญ ที่ระลึกให้กันและกัน ตามมีตามเกิด ทั้งญาติ
ผูใ้หญ่ ผูน้้อย มติรสหาย แม้ศตัรดู้วยยิง่ดใีหญ่เลย ในชวีติเราจะได้ไม่ต้องเป็นศตัรกูนัเลย ดไีหม?  
ดีไหม?

พรพระประเสริฐ ขอให้มีสุขภาพดี ทั้งใจกาย เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าและที่รัก 
ของทกุคน มเีงนิพอใช้พอจ่าย ไม่ฟุม่เฟือย หนุม่ สาว สวยไม่แก่ จนได้ไปสวรรค์ทกุท่านด้วยเทอญ

อยู่เปล่าๆ อยู่เฉยๆ ไม่ท�าอะไรดีๆ พระเจ้าคงไม่อวยพรให้ท่านแน่ๆ ครับ ฉะนั้น  
ขอใหทุ้กท่านมกี�าลังกายก�าลังใจท�าดตีามหน้าที่ทุกวนั มคีวามเพียร อดทน และอภยั ความผดิหวงั 
ความยากล�าบากทุกอย่าง แม้ถูกด่าถูกว่า ถูกรังแก ทั้งๆ ที่ท�าดี แม้จากญาติมิตรและคนรักด้วย

ท่านจึงจะได้รับพรทุกอย่างที่ท่านปรารถนา พร้อมทั้งความยินดี สุขใจสุขกาย ทั้งในโลกนี้ 
และรางวัลนิรันดรในสวรรค์ด้วยครับ

ท�าไม โลกเรานี้ จึงมีความเดือดร้อน วุ่นวาย เข่นฆ่ากัน ท�าสงครามกันทั่วไปทุกยุค 
ทุกสมัย? - ท�าไม เราจะรักกัน อภัยกัน ช่วยเหลือกันอย่างจริงใจจริงจัง จะได้มีแต่ความสงบสุข
สันติแท้จริงไม่ได้หรือ? มันก็น่าจะได้ แต่ท�าไม? ท�าไม? มันจึงไม่ได้?

เมือ่เราไม่สามารถน�าความสขุ สงบ และสนัตมิาสูโ่ลกใบนีไ้ม่ได้ อย่างน้อยทีเ่ราทกุคนท�าได้
คือ ท�าให้ใจของเราแต่ละคนมีความสุขกับพระเจ้า และเพื่อนรอบข้างตัวเรา ในครอบครัว บ้านใกล้
เรือนเคียง หมู่บ้าน ต�าบล ฯลฯ นั่นคือ เรารักกันจริงๆ ไม่มีศัตรู ช่วยเหลือกันอย่างจริงจังและ
จริงใจ เท่านี้ก็พอจะท�าให้สังคมน้อยๆ ของเราพอเป็นสวรรค์ในโลกนี้ได้นะครับ

เครื่องมือที่ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายนี้ก็มีเยอะครับ ความศรัทธาในหลักธรรมทุกศาสนา 
กลุ่ม ชมรม หมู่คณะต่างๆ มากมาย และเป็นต้น เครดิตยูเนี่ยน ครับ

ขอให้ทุกท่านได้รับพรปีใหม่อย่างเต็มเปี่ยม และสมบูรณ์แบบทุกประการด้วยครับ สวัสดี
ปีใหม่ และ สุขสันต์ปีใหม่ ครับ 
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

จิตใจ
ขณะที่เราก�าลังก้าวเดินอยู่บนพื้นท่ีของ 

“ยุคโลกาภิวัตน์ปัจจุบัน” (โลก+อภิ=ยิ่งใหญ่, 
ใหญ่หลวง+วัตน์=เปลี่ยน) “ท่ามกลางกระแส
วัตถุ-ทุน-สื่อนิยม” ที่ถาโถมโหมกระหน�่า
ครอบง�าเรานั้น เราคิดไหมว่าสิ่งที่เราต้องน�ามา 
พิจารณาประพฤติปฏิบัติโดยจ�าเป็นเร่งด่วน  
เพื่อถ่วงดุลให้เกิดความสมดุลและสมบูรณ์
ก็คือ เรื่ องความเชื่ อศรัทธาและธรรมะทั้ ง 
ด้านศาสนธรรมและศีลธรรม (บนพื้นฐานของ
ธรรมาธิษฐาน) และเร่ืองจิตใจ-จิตวิญญาณ 
ซึ่งมาจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นจิตเทวภาพบ่อเกิด 
ของสรรพสิ่งทั้งหลาย (บนพื้นฐานของบุคลา- 
ธิษฐาน)

เรื่องธรรมะถ้าไม่ปฏิบัติให้แสดงออก
มาปรากฏในวิถีชีวิตประจ�าวัน มันก็มองไม่เห็น 
หรือแม้ในเร่ืองพระเจ้า ก็เป็นจิตล้วนที่มอง 
ไม่เห็นเช่นกนั มนัเป็นประสบการณ์ด้านจติใจกบั
พระ ซึ่งต้องการค�าอธิบายให้เห็นเป็นภาพพจน์
โดยใช้ภาษาคนเป็นสื่อ

ในเรื่องจิตใจทุกวันนี้ ก็มักเป็นเรื่อง
ของการ “ตามใจ” เต็มไปหมด แทนที่จะเป็น
เรื่องของการ “ตามน�้าพระทัยของพระ” ท่ีไข
แสดงออกในพระวาจาหรือพุทธโอวาทที่บรรจุ
ไว้ในพระคัมภีร ์ของแต่ละศาสนาที่เรียกอีก
นัยหนึ่งว่าคริสตธรรมและพุทธธรรมอย่างนี้ 
เป็นต้น

ผลที่ตามมา จึงเกิดกระแสที่เอาแต่
วัตถุและผลประโยชน์สนองความเห็นแก่ตัวใน

รูปแบบต่างๆ สารพัด ยิ่งปล่อยตัวปล่อยใจใน
เรื่องนี้มากไปเท่าไร ก็ยิ่งไปกันใหญ่ชนิดหลงทิศ 
หลงทางกันเลย แทบจะหาทางกลับไม ่ได ้  
หรือแม้จนกระทั่งกู่ก็ไม่กลับเข้าท�านองนั้น

เราก�าลังอยู่ในเทศกาลพระคริสตาคม 
(คริสต+อาคม=มาถึง) เราสังเกตไหมครับว่า 
ความเชื่อของเราที่ว่าพระบิดาเจ้าทรงรักและ 
สร้างเรามา แต่มนุษย์กลับไปท�าบาป พระองค์ก็
ยังทรงรักต่อไปและพร้อมที่จะให้อภัย โดยการ
ส่งพระบุตร พระเยซู ผู้กอบกู้เสด็จมาไถ่บาป 
ต่อมายังส่งพระจิตมาสถิตในใจมนุษย์เพื่อ 
ร่วมทางน�าพาเรากลับเข้าสู่พระอาณาจักรแห่ง
ความรกัและความรอดนรินัดร์ คอืพระอาณาจักร
สวรรค์ของพระเจ้านั่นเอง

หมายความว ่า พระเจ ้าผู ้ทรงด�ารง
พระชนม์ชีพและด�าเนินพันธกิจร่วมทั้งสามพระ
บุคคลในพระตรีเอกภาพท่ามกลางมนุษยชาติ 
โดยผ่านกระบวนการภาคปฏบิตัติามแผนการสร้าง  
แผนการไถ่บาปและแผนการแห่งความรอด อัน
เป็นเป้าหมายในการช่วยมนษุย์ให้สามารถมชีวีติ
อมตะนิรันดร์ร่วมกับพระเจ้าตามพระสัญญา

คราวนีย้้อนมามองดอูย่างพนิจิพจิารณา
ถึงชีวิตของเรา ซึ่งก�าลังอยู ่ใน “ยุคสื่อสาร”  
ซ่ึงน่าจะสื่อสิ่งท่ีเป็นสาระหรือแก่นสารท่ีเป็น
สาระธรรมสาระใจ แต่มกักลบัไปสือ่สิง่ท่ีไร้สาระ  
ไม่รูก้าลเทศะ และปนเป้ือนด้วยสารพดัพษิ แล้ว
มิหน�าซ�้ายังพากันเฮโลซ้ือเครื่องมือสื่อสารให้ทัน
รุ่นทันสมัยอย่างไม่ยี่หระต่อการแลกเปลี่ยนให้
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มาด้วยเงินตรา หรือใช้คุณค่าอย่างอื่นมาต่อรอง 
ราวกับว่าคนเราก�าลังถูกมอมเมา ถูกล้างสมอง 
ถูกครอบง�าและท�าลายคุณค่าทางจิตใจให ้
เสียหายอย่างเห็นกันได้ชัดๆ

 ในช่วงเทศกาลพระคริสตาคมดังกล่าว
มาข้างต้น เราคริสตชนจึงพึงใคร่ครวญร�าพึง
ถึงรหัสธรรมความรักอันยิ่งใหญ่ของพระบิดา 
การรับเอากายมาเป็นมนุษย์ของพระบุตร เป็น
องค์พระวจนาตถ์ เป็นนายชุมพาบาลผู้อภิบาล
วิญญาณที่สละได้แม้พระชนม์ชีพของพระองค์
บนกางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษยชาติ ทั้งนี้ อาศัย
การดลใจไขแสดงและการน�าขององค์พระจิตเจ้า
ในจิตใจของเรา

 ดังนั้น ด้วยกระบวนการตามแผนการ
แห่งความรอดตั้งแต่ปฐมกาลจนกระทั่งถึง 
ยคุสมยัของเรานัน้ ต้องถอืว่าพระองค์ทรงสือ่สาร
กับเรามนุษย์ด้วยพระชนม์ชีพแห่งเทวภาพ 
และมนุษยภาพทั้งครบของพระองค์ ทรงเป็น

ท้ังจิตล้วนท่ีบริสุทธ์ิสูงสุด และเป็นบ่อเกิด-
บ้ันปลายของชวีติจติวญิญาณของมวลมนษุยชาติ
ด้วยในเวลาเดียวกัน

 ด้วยเหตุนี้ การมาถึงของพระองค์ 
ในเทศกาลพระคริสตาคมและพระคริสตสมภพ
นี้ จึงเป็นข่าวดี ข่าวประเสริฐสุดและเป็น 
สุดยอดปรารถนาของชาวเราคริสตชนมิใช่หรือ 
เพราะนั่นหมายถึงชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้า
พระผู ้กอบกู ้ส�าหรับมนุษยชาติผู ้เป็นคนบาป
ที่ก�าลังรอการไถ่กู ้ เพื่อมุ ่งสู ่ชีวิตอมตะและ 
ความรอดนิรันดร์

 ขอให้เราเตรียมบ้านจิตใจของเรา และ
เปิดบ้านหลังนี้ เพื่อต้อนรับพระองค์และพี่น้อง
เพื่อนมนุษย์เข้ามาสู่ภายในห้องหัวใจเราอย่าง
อบอุ่นและอิสระ โดยไม่จ�ากัดสถานที่และเวลา
แบบบ้านวัตถุ ไปไหนมาไหนและอยู่ที่ไหนบ้าน
จิตใจของเราก็สามารถปรับเคลื่อนย้ายไปได้กับ
เราเสมอ 

ยินดีเปิด บ้านจิตใจ ไว้ต้อนรับ

ด้วยพร้อมสรรพ รับพี่น้อง เข้าห้องสถาน

ได้อบอุ่น อีกหนุนให้ ใจเบิกบาน

ยิ่งสุขศานต์ เพราะบ้านนี้ มีพระครอง
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วันละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล 

. . . . . โย เซฟออกเดินทางจาก เมือง 
นาซาเร็ธในแคว้นกาลิลีไปยังเมืองของกษัตริย์
ดาวิดชื่อเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย เพราะโยเซฟ
สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์กษัตริย์ดาวิด ท่านไป
ลงทะเบียนพร้อมกับพระนางมารีย์ซึ่งก�าลังทรง 
พระครรภ์ ขณะที่อยู่ที่นั่น ก็ถึงก�าหนดเวลา
ที่พระนางมารีย์จะมีพระประสูติกาล พระนาง
ประสูติพระโอรสองค์แรก ทรงใช้ผ้าพันพระ 
วรกายพระกุมารนั้น แล้วทรงวางไว้ในรางหญ้า 
เนื่องจากไม่มีที่ในห้องพักแรมเลย.....

.......วันนี้ ในเมืองของกษัตริย์ดาวิด 
พระผู ้ไถ่ประสูติเพื่อท่านแล้ว พระองค์คือ 
พระคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะรู ้จัก
พระองค์ได้จากเครื่องหมายนี้ ท่านจะพบกุมาร
คนหนึ่งมีผ้าพันกายนอนอยู่ในรางหญ้า

ในการฉลองคริสตสมภพของนักเรียน
ชัน้ประถมของโรงเรยีนแห่งหนึง่ เดก็ชายสมชาย
ได้รับบทของเจ้าของโรงแรมท่ีพัก ซ่ึงท�าให ้
เด็กชายสมชายผิดหวัง เพราะตนเองอยากได้
บทของนักบุญโยเซฟ แต่อย่างไรก็ตาม คุณครู
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ประจ�าชั้นมีเหตุผลที่มอบบทละครที่ง่ายที่สุด
ท่ีส้ันที่สุดให้สมชาย เพราะสมชายแม้ตัวใหญ่
ก็จริง แต่เป็นเด็กเรียนช้า คิดช้า พูดช้า ตาม
เพื่อนไม่ค่อยทัน

การซ้อมละครฉากนักบุญโยเซฟพา 
แม่พระเดินทางไปยังเบธเลเฮม หาท่ีพักไม่ได้ 
จนต้องไปอาศยัในถ�า้ผ่านไปด้วยด.ี......... พอวนั 
แสดงจริงมาถึง ทุกคนตื่นเต้น ทั้งนักเรียน 
ที่แสดง และคุณพ่อคุณแม่ด้วย

การแสดงละครคริสตสมภพด�าเนิน
ไปด้วยดี ตามบท ตามเหตุการณ์จริงของ
ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น จนถึงตอนที่นักบุญ 
โยเซฟพาแม่พระนั่งบนหลังลามาถึงหน้าโรงแรม 
นักบุญโยเซฟก็เคาะประตู 

สมชายเป ิดประตูพร ้อมกับถามว ่า  
“ท่านต้องการอะไร?” 

นักบุญโยเซฟตอบว่า 
“เราต้องการที่พัก” 

สมชายตอบกลับตาม
บทว่า “คืนนี้ไม่มีห้องว่างเลย 
ท่านไปหาห้องพักท่ีอื่นเถิด” 
นักบุญโยเซฟก็วอนต่อว่า “นี่
คือพระแม่มารีย์ เธอถึงก�าหนด
คลอดในคืนนี้แล้ว เราต้องหา
ท่ีพักให้เธอให้ได้ และเธอก็
เหนื่อยจากการเดินทางไกล
เหลือเกิน ขอที่พักให้เราด้วย”

. . . . . ใ นห ้ อ ง ป ร ะ ชุ ม
เงยีบกรบิไปสกัครูใ่หญ่ แต่สมชาย 
ก็เริ่มแสดงปฏิกิริยาเข้าใจใน

ค�าร้องขอของนักบุญโยเซฟท่ียังคงอ้อนวอนขอ
ทีพ่กั คณุครทูีอ่ยูห่ลงัฉากกช่็วยกระซบิบอกบทให้
สมชายว่า “ไม่มห้ีองพกัจรงิๆ ท่านจงไปท่ีอืน่เถดิ” 
............ แต่กไ็ม่มคี�าพดูหลดุออกจากปากสมชาย
เลย ทั้งๆ ที่คุณครูบอกบทซ�้าถึงสามครั้ง.........

......และในขณะที่นักบุญโยเซฟก�าลัง
แสดงอาการหมดหวัง ถอนหายใจ และเริ่มจูง
ลาเพือ่น�าแม่พระออกจากหน้าโรงแรม ทกุคนใน
ห้องประชุมก็ตะลึงเมื่อได้ยินเสียงสมชาย เด็กที่
เรยีนช้า คดิช้า กล่าวออกมาด้วยเสยีงดงัว่า “ท่าน
โยเซฟ อย่าเพิ่งไปไหนเลย ท่านจงพาพระแม่ 
มารีย์มาใช้ห้องของผมเถิดครับ”....... ทุกคน 
ในห้องประชุมถึงกับน�้าตาคลอ....... และบทที่ 
สมชาย improvise (สร้างสรรค์ตามเหตุการณ์ 
เฉพาะหน้า) ในวนันัน้ คงเหมาะสมกบัเราครสิตชน 
ในปัจจุบันในศตวรรษที่ 21 เสียนี่กระไร 
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คุยกับเภสัชกร
ผศ.ดร. มนต์ชุลี นิติพน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก 

ภูมิแพ้ (Allergy) สามารถพบเห็น
ได้บ่อย เกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่อ
สารกระตุ้น ที่ในคนที่ปกตินั้นจะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายกับร่างกาย เช่น ไรฝุ่น ละอองเกสร
ของพืช แต่ในคนที่เป็นโรคภูมิแพ้จะเกิดการ
ตอบสนองที่มากผิดปกติต่อสารเหล่านี้ จึงท�าให้
เกิดอาการอักเสบกับอวัยวะที่สัมผัสกับสาร 
ก่อภูมิแพ้ ระยะเวลาทีอ่าการจะแสดงออกมาหลงั
จากสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้อาจจะใช้เวลาก่อน
เกดิอาการเป็นนาทหีรือเป็นชัว่โมงกไ็ด้ และคนที่
เป็นภมูแิพ้ยงัมีการตอบสนองไวกว่าปกตต่ิอสิง่ที่
ไม่ใช่สารกระตุน้ หรือสารก่อภูมิแพ้ เช่น ความเยน็  
ความร้อน ความช้ืน ฝน ความกดอากาศต�่า  
ซึ่งภาวการณ์ตอบสนองนี้อาจจะอยู่นานเป็นวัน 
หรือเป็นเดือน และสามารถเกิดอาการได้โดย 
ไม่ต้องสัมผัสสารก่อภูมิแพ้

ภูมิแพ้แบ่งได้ตามระบบการท�างาน 
ของร่างกาย โรคภูมิแพ้ที่เกิดกับทางเดินหายใจ 
ได้แก่ โรคหืด โรคภูมิแพ้ที่ท�าให้โพรงจมูก
อักเสบ หรือโรคแพ้อากาศ โรคภูมิแพ้ที่เกิดกับ
ทางผิวหนัง โรคภูมิแพ้ทางตา โรคภูมิแพ้ชนิด
รุนแรงที่มีอาการเกิดกับหลายระบบ

ผูท้ีเ่ป็นภมูแิพ้ต้องสงัเกตตวัเอง ตวัอย่าง
เช่น เกดิอาการเช่นเกดิผืน่คนัขึน้หลงัรบัประทาน
อาหาร โดยเฉพาะอาหารทะเล ดังนั้นควร
ต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดังกล่าว  
ถ้าแพ้อากาศต้องระวังตัวเองอย่าอยู่ในที่อากาศ
เปลี่ยนแปลง หรือใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นเพียงพอ 
ถ้าแพ้ฝุ ่นละออง ต้องพยายามหลีกเลี่ยงฝุ่น 
ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้ ไม่ปลูกต้นไม้ท่ีมี
ละอองเกสรที่ท�าให้เกิดอาการแพ้

ภูมิแพ้
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การรักษาควรเร่ิมจากพยายามสังเกตว่า
แพ้อะไรและหลีกเลี่ยงสิ่งเร้า ถ้าสังเกตหาไม่พบ  
การแก้ไขคือ รักษาตามอาการ โดยใช ้ยา  
ผืน่แพ้ ใช้ยาทาได้ ใช้ยาแก้แพ้รับประทาน ตลอด
ไปจนถึงยาสเตียรอยด์แต่ต้องอยู่ในความดูแล
ของแพทย์ เนื่องจากยาสเตียรอยด์มีคุณมาก 
และถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็ท�าให้เกิดโทษอย่างมากได้ 
ควรใช้เมื่อจ�าเป็นเท่านั้น ไม่ควรใช้พร�่าเพรื่อ

สิ่ งส� าคัญคือ ควรหาสาเหตุให ้พบ  
แพ้อากาศ แพ้ฝุ่นละออง แพ้อาหาร ถ้าไม่
ทราบสาเหตุท�าให้ยากต่อการป้องกัน ที่น่ากังวล 
คือการแพ้ในระบบทางเดินอากาศ ท�าให้ท่อ 
ทางเดินหายใจบวม หายใจล�าบาก ท�าให้ร่างกาย
ขาดออกซิเจนได้

อี ก ป ร ะ ก า ร หนึ่ ง คื อ  ก า ร แพ ้ ย า  
ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะการแพ้ยานั้น  
ถ้าผู้ป่วยใช้ยาเดิมที่แพ้จะท�าให้อาการแพ้เพิ่ม 
มากขึ้น การแพ ้ยาบางชนิดอาจรุนแรงถึง 
เสียชีวิตได้ ผู ้ป ่วยต้องจดจ�าเสมอว่าแพ้ยา 
อะไร ควร เ ขียน ช่ือยาที่ แพ ้ติดตั ว ไว ้ เลย  
เพื่อป้องกันที่ผู ้อื่นไม่ทราบและให้ยาท่ีแพ้กับ 
ผู้ป่วย

การแพ ้อาจเกิดจากการพักผ ่อนไม ่ 
เพียงพอ อดนอน รับประทานอาหารไม่ครบ  
5 หมู่ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม มีมลพิษ 
โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ อากาศมีฝุ่นละอองมาก 
โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยติดถนนใหญ่ ต้องท�างาน 
ในท่ีท่ีอากาศมีมลพิษสูง ที่ท�างานมีคนที่ท�างาน 

ติดบุหรี่ ได ้รับควันบุหรี่ท� าให ้ เกิดอาการ 
ภูมิแพ้ได้

นอกจากนัน้ควรออกก�าลงักายสม�า่เสมอ 
การออกก�าลังกายช่วยอาการภูมิแพ้ได้มาก 
นอกจากนั้นยังท�าให้สุขภาพดีด้วย สุขภาพท่ีดี
หาซื้อไม่ได้ ต้องท�าเอง

ในโอกาสปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านดูแล
จิตใจด้วย อย่าลืมสวดภาวนา ขอพระประทาน
สุขภาพที่ดีตลอดปีใหม่นี้ด้วย 
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บันทึกธรรมทูต
มิสชั่น 

ย้อนกลับไปเมื่อสิบห้าปีที่แล้ว วันที่ 9 
ธันวาคม ปี 2001 ปีแรกแห่งสหัสวรรษใหม่ 
พระศาสนจักรที่ประเทศกัมพูชา ชื่นชมยินด ี
กันท่ัวหน้า เมื่อมีพระสงฆ์จากพระศาสนจักร 
ท้องถิ่น ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ พระสงฆ์
รุ ่นนี้ได้รับการอบรมในช่วงที่ประเทศก�าลัง 
เปลี่ยนแปลง นับตั้งแต่สงครามกลางเมือง ต้อง
ต่อสู้กับความยากล�าบากต่างๆ มากมาย เดือน
ธันวาคมนี้ เป็นวันที่พวกเขาได้ระลึกถึงช่วงเวลา
แห่งการรับใช้ 15 ปี ในสถานภาพชีวิตสงฆ์ มี
จ�านวน 4 ท่าน ได้แก่ คณุพ่ออนุ สน จากจงัหวดั
ตาแก้ว คุณพ่อซวน ฮองลี จากจังหวัดกันดาล  

ทั้งสองท่านนี้ท�างานในมิสซังพนมเปญ มี  
คุณพ่อโปล ลาย จากมิสซังก�าปงจาม และ  
คุณพ่อแงด วินัย จากมิสซังพระตะบอง 

ผมได ้มีโอกาสพบคุณพ่อท้ังสี่ท ่าน 
ครัง้แรกในปี 1998 เวลานัน้ผมอยูใ่นช่วงปีฝึกงาน
อภบิาล และได้เป็นเณรใหญ่กลุม่แรกท่ีไปสมัผัส
งานธรรมทูตในประเทศกัมพูชา ผมได้แบ่งปัน
ชวีติการเป็นเณรทีบ้่านเณรใหญ่ ด้วยภาษาแขมร์ 
ทีค่่อนข้างกระท่อนกระแท่น ตอนนีพ้วกเขาก�าลงั
ได้รับการอบรมที่จังหวัดพระตะบอง แต่เท่าที ่
คยุกนัส่วนใหญ่เริม่ต้นกระแสเรยีกในค่ายอพยพ 
ได้พบพระสงฆ์ธรรมทูต เมื่อปิดค่ายอพยพ 

สิบห้าปีแห่งชีวิตสงฆ์ 
ชาวกัมพูชา
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พระสงฆ์ที่พร้อมจะให้การอบรมพวกเขา คือ  
ที่จังหวัดพระตะบอง 

การแบ่งปันเม่ือปี 1998 นั้น ท�าให้
ผมคิดในใจเสมอว่า ที่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม  
มีความพร้อมทุกอย่าง ทั้งความสะดวกสบาย
ภายนอก และระบบการศึกษาที่ชัดเจน แต่ที่นี่ 
เป็นอาคารเก่าแก่ ที่เหลือจากสมัยสงคราม เป็น
ศนูย์ทกุอย่าง ทัง้ทีพ่กัพระสงฆ์ สามเณรใหญ่ และ
นกัศึกษาทีม่าเรยีนในเมอืง แล้วผมจะช่วยเหลอื 
อะไรพวกเขาได้บ้างหนอ? 

บรรดานกัศกึษากลุม่นี ้ภายหลงัผมทราบ
มาว่า กล็าออกไปครึง่หนึง่ จากแปด เหลอืแค่สีท่่าน  
จากนัน้พวกเขากย้็ายมาอบรมต่อทีบ้่านเณรใหญ่ 
ในพนมเปญ จนกระทั่งได ้รับการแต่งตั้ง 
เป็นสังฆานกุร ซึ่งในเวลานัน้ผมก็ไดม้าร่วมด้วย  
หลั งจากเรียนจบจากบ ้ านเณรใหญ ่พอดี  
มาพร้อมกับคุณพ่อดังโตแนล 

อกีหนึง่ปีต่อมา พวกเขาเหล่านัน้กไ็ด้รบั 
การบวชเป็นพระสงฆ์ในปี 2001 และสถานท่ี 
พร้อมทีส่ดุคอื ทีว่ดันกับญุยอแซฟ พซาโตจ ซ่ึงมี 
คุณพ่อวีรชัย เป็นเจ้าอาวาสอยู ่ในเวลานั้น 
สัตบุรุษทุกมิสซังมาร่วมภาวนาและให้ก�าลังใจ 

ต้อนรับพระสงฆ์ใหม่กันอย่างอุ ่นหนาฝาคั่ง 
เพราะไม่ค่อยมพีระสงฆ์และนานๆ จะมกีารบวช
สักทีหนึ่ง

เวลาผ่านไป ไวเหมือนโกหก คุณพ่อ
ทั้งสี่ท่าน ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาครบ 15 ปี 
แต่ละท่านกผ่็านช่วงทีแ่ตกต่างกนั อย่างคณุพ่อลี  
ใช้เวลาถึง 8 ปีในการเรียนเพิ่มเติมจนจบ 
ปริญญาโทสาขาชีวิตจิตที่ประเทศฝรั่งเศส ส่วน
คุณพ่อวินัย ที่เคยท�างานอยู่ที่จังหวัดก�าปงทม 
และจังหวัดก�าปงชนัง เป็นพระสงฆ์ที่ชอบอยู่กับ 
ชาวบ้าน แต่คณุพ่อต้องต่อสู้กับสุขภาพท่ีทรดุโทรม  
หลังจากท�างานอย่างหนักต้องใช้เวลารักษาตัว
เกือบตลอดเพราะโรคตับ เมื่อปลายปี 2015 
คุณพ่อได้ตัดสินใจ พิจารณากระแสเรียกใหม่ 
คือได้ไปพิจารณาชีวิตแบบนักบวชเบเนดิกติน 
ที่ฝรั่งเศส แต่เนื่องจากปัญหาสุขภาพ ท�าให้
ต้องกลับมารักษาตัวที่กัมพูชา จนกระทั่งเวลานี้  
สุขภาพเริ่มดีขึ้นและพร้อมท�างานต่อ คุณพ่อ
อีกท่านหนึ่งมีชีวิตที่น่าสนใจมากคือ คุณพ่อสน 
ซ่ึงผ่านการบวชสามเณรมาแล้วท่ีนครสวรรค์ 
จนอพยพไปเติบโตและรับความเชื่อที่ประเทศ
แคนาดา คุณพ่อประจ�าการมาหลายวัด โดย
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เฉพาะได้เป็นเจ้าอาวาสเขตจังหวัดก�าโปต และ
ปัจจบุนัทีส่หีนวุลิล์ ด้วยชวีติทีเ่รยีบง่าย และเป็น
พระสงฆ์หนึ่งในสององค์รุ่นนี้ที่เป็นกัมพูชาแท้ๆ 
ท�าให้คุณพ่อเป็นตัวอย่างของพระสงฆ์พื้นเมือง
จรงิๆ ส่วนองค์สดุท้าย คอื คณุพ่อโปล ลกูหลาน 
ชาวเวียดนามแท้ๆ ที่เกิดในกัมพูชา คุณพ่อไป
เรียนเพิ่มเติมที่ฝรั่งเศส และอเมริกาในระดับ
ปริญญาตรีด้านงานค�าสอน ดูแลชุมชนชาว
เวยีดนามทีใ่หญ่ทีส่ดุในมสิซงั ทีอ่�าเภอเนยีะเลอืง 
จังหวัดไปรเวง อ�าเภอทีเ่คยเป็นหมูบ้่านคาทอลกิ
สมัยก่อนสงคราม แต่ถูกบอมบ์จากเครื่องบิน 
ทิง้ระเบดิของอเมริกา คนตายเป็นเบอื เพราะสงสยั
ว่าเป็นแหล่งซ่องสมุเวยีดกง ปัจจบุนัไปดแูลกลุม่ 
คริสตชนเช้ือสายเวียดนามที่จังหวัดสวาย 
เรียง ซึ่งเป็นงานอภิบาลที่ท้าทายเสมอส�าหรับ 
ชาวเวียดนามในกัมพูชา

คุณพ่อบางท่านได้แบ่งปันในโอกาสนี้ 
อย่างเช่น คุณพ่อสน บอกว่า อยากขอบคุณ 
พระเป็นเจ้า ส�าหรบัชวีติสงฆ์ทีผ่่านมาและบรรดา
ผู้ส่งเสริมกระแสเรียก ส่วนคุณพ่อลี คิดถึงชีวิต

ของพระสงฆ์เป็นเรื่องอัศจรรย์ ท่ีพระเจ้าเลือก 
ลูกชาวประมงคนหนึ่งมาเป็นพระสงฆ์

พระคุณเจ้าทั้งสามมิสซัง ได้เดินทางมา
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเป็นเจ้าพร้อมกัน  
ในโอกาสครบรอบ 15 ปีบวชนี้ที่ศูนย์มิสซัง
พนมเปญ เพือ่เป็นก�าลงัใจส�าหรบับรรดาพระสงฆ์ 
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นโอกาสที่พระสงฆ์ชาวกัมพูชา
ทุกองค์ ได้มารวมกันภาวนาในโอกาสนี้ด้วย 
พระคุณเจ้าโอลิเวียร์ ได้ท�าพิธีรื้อฟื้นค�าสัญญา
สงฆ์ในโอกาสนี้ด้วยครับ

ปัจจุบัน (2016) มีพระสงฆ์ประจ�า
สังฆมณฑลทั้งประเทศกัมพูชาเพียง 9 องค์  
ซึ่งท�างานในสามเขตมิสซังๆ ละ สามองค์เท่ากัน  
แต่ในอนาคต พนมเปญจะมีโอกาสที่มีพระสงฆ์
มากกว่ามสิซงัใดๆ เพราะปัจจบุนัทีบ้่านเณรใหญ่  
มีเณรใหญ่อยู่ 7 ท่าน ซึ่งมาจากพนมเปญถึง  
5 ท่าน อย่างไรก็ตามบรรดาธรรมทูตที่นี่ ก็ไม่
เคยลืมเป้าหมายของตนว่า นอกจากจะประกาศ 
พระวรสารให้กบัคนต่างศาสนาแล้ว กต้็องส่งเสรมิ 
กระแสเรียกควบคู่กันไปด้วย 
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บทความเตือนใจตนเอง
นายแพทย์คำานวณ อึ้งชูศักดิ ์

คนไทยเราเรยีกประเทศญีปุ่น่ว่าดนิแดน 
อาทิตย ์อุทัยและเรียกคนญี่ปุ ่นว ่ าลูกพระ 
อาทิตย์ ธงชาติญี่ปุ ่นจ�าได้ง ่ายเป็นรูปดวง
อาทิตย์สีแดงบนพื้นขาว ญี่ปุ ่นเป็นประเทศ 
น่าทึ่งหลายอย่าง หากจะเขียนทั้งหมดคงได้
เป็นเล่มๆ วันนี้จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องมรดกโลก 
ทางวัฒนธรรมหลายแห่งที่องค์การยูเนสโก 
มอบให้ พร้อมชวนคิดเกี่ยวกับความสงบ 
ทางจิตใจที่สะท้อนออกมาจากจ�านวนสิ่งสร้าง 
ที่เป็นหลักพันในหลายสถานที่

ดินแดนญ่ีปุ่นประกอบด้วยเกาะใหญ่ๆ
สี่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ประวัติศาสตร์บอก
ว่ามีคนพื้นเมืองเผ่าไอนุและยามาโตอาศัยอยู่
ยาวนานหลายพันปีมาแล้ว ประมาณ 660 ปี
ก่อนคริสตกาลจักรพรรดิชื่อจิมมูก็รวมเผ่าต่างๆ
เป็นชาติ สมัยนั้นยังไม่มีเมืองหลวง จนกระทั่ง
ปี ค.ศ. 710-784 จึงตั้งเมืองหลวงแห่งแรกอยู่
ที่เมืองนารา (Nara) นาราเป็นเมืองหลวงอยู่ได้
ประมาณ 74 ปี กม็กีารย้ายมาตัง้เมอืงหลวงท่ีสอง 

ท่ีเมืองเกียวโต (Kyoto) ซ่ึงอยู่ห่างกันไม่ไกล  
นัง่รถไฟประมาณ 45 นาท ีเกยีวโตเป็นเมอืงหลวง 
หลายร้อยปี ต่อมาขุนนางขุนศึกได้มีอ�านาจ
เหนือจักรพรรดิ ท�าการปกครองดินแดน 
สถาปนาตัวเองเป็นโชกุนมีเหล่าซามูไรเป็น 
ทหารเสอื ญีปุ่่นปิดประเทศอยูห่ลายร้อยปี ระบบ 
จักรพรรดิกลับมาเป็นเสาหลักของประเทศอีก
ครัง้ในสมยัจกัรพรรดเิมจใินปี ค.ศ. 1868-1912 
ซึง่มเีมอืงโตเกยีวเป็นเมอืงหลวง ถ้าให้ไปเทีย่วได้
เมืองเดียว ไปเกียวโตดีกว่าโตเกียว

เมืองนารามีมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หลายแห่ง แต่ที่เด่นสุดคือวัดโทไดจิ (Todaiji) 
ซึ่งท�าด้วยไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ตอนที่เริ่ม
ต้ังเมืองหลวงนารา เกิดภัยพิบัติท�าให้พืชผล
การเกษตรเสียหายไม่ได้ผล ประชาชนอดอยาก 
แล้วยังเกิดไข้ทรพิษระบาดผู้คนล้มตายไปถึง
หนึ่งในสาม ในช่วงเวลานั้นพุทธศาสนาจากจีน
ได้เข้ามาถึงญี่ปุ่น จักรพรรดิจึงมีค�าสั่งให้สร้าง
วดัโทไดจพิร้อมพระพทุธรปูปางสมาธอิงค์ใหญ่ที่

หนึ่งพันอาทิตย์อุทัย
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ชาวญีปุ่น่เรียกว่าไดบทุสปุระดิษฐานให้ประชาชน
ได้มาไหว้สักการะ ขอพรและความคุ้มครองให้
รอดพ้นจากภัยร้ายต่างๆ ให้เกิดสวัสดิมงคล
แก่ตนเองสังคมและบ้านเมือง ในศาสนาคริสต์
ก็มีวัดจ�านวนมากที่สร้างด้วยเหตุผลเพื่อปัดเป่า 
ภยัร้ายต่างๆ เช่นมหาวหิารแม่พระที ่Fourviere 
ในเมืองลียอง ฝรั่งเศส มีประวัติว่าสร้างเพื่อ
คุม้ครองให้เมอืงรอดจากการระบาดของกาฬโรค
และอหิวาตกโรคและศึกสงครามกับปรัสเซีย 

ไม่ไกลจากวัดโทไดจิ มีศาลเจ้าตาม
ระบบความเช่ือของลัทธิชินโตช่ือคาซูกา ไตรชา  
(Kasuga Taicha) เส้นทางจะเดินเข้าไปใน
ศาลเจ้ามีต้นไม้เป็นแนวร่มร่ืนและที่โดดเด่น
คือมีตะเกียงหินทรงญ่ีปุ่นเป็นพันๆ ต้น ตั้ง
เป็นระเบียบอยู่สองข้างทาง ตะเกียงนั้นเป็น
สัญลักษณ์ของความสว่าง เป็นเครื่องเตือนให้
ผู้คนตระหนักว่าควรด�าเนินชีวิตในความสว่าง
ไม่ใช่ความมดื ทางเข้าไปท�าพธิใีนศาลเจ้าแห่งนีม้ี
ประตูอยูส่ามประต ูประตแูรกอยูท่างซ้ายส�าหรบั
คนช้ันปกครอง ประตูตรงกลางส�าหรับนักบวช 
ผู้ประกอบพิธี และประตูทางขวาส�าหรับชาวบ้าน
ชาวนา ประตูอาสนวิหารใหญ่ๆ ของทางศาสนา
ครสิต์นัน้ก็มกัมสีามประตแูละเคยใช้ในลกัษณะ
เดยีวกนั แต่สาระส�าคัญคือไม่ว่าจะมีกีบ่านประตู 
กีช่นชัน้ ในทีส่ดุแล้วทกุคนกส็ามารถเข้าสูพ่ระเจ้า 
พบความจริงและสันติสุขได้เสมอเหมือนกัน  
ยิ่ งกว ่ านั้นทางคริสต ์ยั งสอนไว ้ ว ่ าคนจน 
คนธรรมดา เข้าถงึพระเจ้าและสวรรค์ได้ง่ายกว่า
เศรษฐีคนมั่งมีที่ติดกับดักของความร�่ารวย

ในเมืองเกียวโตมีศาลเจ้าของลัทธิชินโต
ที่มีคนไปเยือนกันมากมายชื่อว่าศาลเจ้าอินาริ 
(Inari) ตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเล็กๆ ทางใต้ของ

เมือง ความแปลกของศาลเจ้าแห่งนี้คือมีเสา 
โทรอิ ิ(Torii) ทีเ่ป็นรปูเอกลกัษณ์ของญีปุ่น่คล้าย 
เสาชิงช ้าบ ้านเราแต ่ เล็กกว ่าทาสีส ้มสดใส 
เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อว่าก�าลังเข้าสู ่สถานที่ของ
เทพเจ้า แต่ท�าไมต้องมีเสานับพันๆ ต้นจาก 
เนินเขาไปถึงยอดเขา หลายคนอาจเคยเห็น
เป็นฉากส�าคัญในภาพยนตร์จอเงิน อ่านดูใน
หนงัสอืพบว่าผูค้นมาบนบานขอพรจากเทพอนิาริ 
ซ่ึงเป็นผู้อุปถัมภ์การผลิตและการอุตสาหกรรม 
เมื่อมาบนบานแล้วธุรกิจดีขึ้นก็จะสร้างเสาโทริอิ
แก้บน ท่ีเมอืงไทยเห็นผู้คนเอารปูป้ันท่ีเป็นไก่หรอื
ม้าลายไปแก้บนกันมาก ทุกชนชาติต่างก็พึ่งพิง 
เทพเจ้า เมื่อเดือดร้อนก็ไปขอความช่วยเหลือ 

ในปี ค.ศ. 819 พระภกิษชุาวญีปุ่น่นามว่า  
ท่านคูไค ท่ีไปศึกษาศาสนาพุทธนิกายมหายาน
ในจีนเดินทางกลับมาบ้านเกิดในญี่ปุ ่นเพื่อ
เผยแผ่พทุธศาสนา ท่านคไูคออกเดนิทางเพือ่หา 
สถานที่สงบเงียบส�าหรับการวิปัสนาสมาธิ ท่าน
มาถึงแนวเขาคิอิที่ปัจจุบันเรียกว่า เขาโคโยซาน  
(Koyo San) จึงได้สร้างวัดเพื่อท�าการสอน 
ลูกศิษย์ให้รู้จักการท�าสมาธิท�าจิตให้สงบ คนที่
สนใจต่างเดินทางขึ้นเขาสูงพันเมตรเพื่อมาฝึก 
กบัท่านคไูค มาถงึแล้วกพ็บกบัความสงบเยอืกเยน็ 
ทั้งจากธรรมชาติและการท�าสมาธิ จึงเกิดวัด
ใหม่ๆ มากมายหลายร้อยวัดขึ้นที่โยโคซาน 
ผ่านไปพันปีวัดเหล่านี้ก็ต้องผันตัวเองเปิดเป็น
โรงแรมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมความงาม
แทน เหมือนวัดคริสต์ในยุโรปที่มีมากมายแต่
คนเข้าวัดมีน้อย วัดจ�านวนมากจึงต้องปิดและ
ขายให้ธุรกิจท�าเป็นโรงแรม 

ตอนกลางวนัผูค้นหลายพนัคนนัง่รถไฟ
ต่อรถกระเช้าและรถเมล์ขึน้มาเทีย่วชมธรรมชาติ
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ของโยโคซาน ถ้ามาเช้าเย็นกลับก็อาจได้เพียง
เรื่องธรรมชาติ แต่ถ้ามาพักค้างคืนจะได้เรื่อง 
การปฏิบัติธรรมเพิ่มไปด้วย เป็นการท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ (Spiritual retreat) บริกรก็
เป็นเณรหรอืพระฝึกงาน ผมและภรรยามโีอกาส
ไปพักหนึ่งคืน 

คนที่ดูแลห้องของเราเป็นเณรฝึกเรียน
เป็นพระ ขณะนีเ้รยีนมหาวทิยาลยัและมาท�างาน
ที่นี่ได้ 6 เดือนแล้ว พอมาถึงเขาก็จะอธิบาย
ว่าเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เวลาอาหารเย็น 
ห้าโมงครึง่ เป็นมงัสวริตัล้ิวน แต่กนิแล้วอร่อยกว่า 
อาหารธรรมดา พอกินเสร็จเณรก็มาเก็บข้าวของ 
และจัดการปูเสื่อนอนพร้อมผ้าห ่มให้เสร็จ  
หากใครจะออกไปเดินเล่นต้องกลับเข้ามาก่อน
สามทุม่ เราออกไปเดนิได้ 30 นาทกีเ็ดนิกลบัเพราะ
กลางคืนเงียบสนิทไม่มีร้านรวงเปิด อากาศเย็น
ยะเยือก ถ้าเป็นบ้านเราก็คงมีคนเปิดร้านอาหาร 
คาราโอเกะให้หนวกหูร�าคาญอย่างแน่นอน 

ตอนเช้าแขกจะตื่นตั้งแต่หกโมงมาร่วม
พิธีท�าวัตรคร่ึงช่ัวโมงและร่วมพิธีสวดหน้าไฟ 
(Gomo Fire Ritual) อีกยี่สิบนาที นั่งใน
ท่าขัดสมาธิและท�าจิตให้สงบแผ่เมตตาให้กับ 
ผู้ล่วงลับและคิดถึงสิ่งดีงามต่างๆ บริกรท่ีเป็น
เณรตอนนี้จะมาท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยพระอาวุโส
สวดและตีกลองเข้าจังหวะประกอบพิธีกรรม 
พอเสร็จพิธีก็ทานข้าวเช้า หลังจากน้ันแขกก็จะ
ออกไปเดินชมวัดวาอารามที่ขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกหลายแห่ง ทีข่ึน้ชือ่คอืสสุานโอคโูนอนิ  
(Okunoin) อนัเป็นทีฝั่งศพของท่านคไูค ตลอด
เส้นทางสองกิโลเมตรจะมีเจดีย์ญี่ปุ ่นรูปทรง
แปลกๆ หลายหมืน่องค์วางเรียงราย ผูค้นเชือ่ว่า 
เขาแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีภิกษุหลาย
หมื่นรูปที่ เสียชี วิตแล ้วมาฝ ังที่นี่ ชาวบ ้าน 

ต่างมาสร้างเจดีย์เป็นท่ีระลึกให้กับผู้วายชนม ์
ไปแล้ว เหมือนบางวัดในบ้านนอกของเราท่ีก่อ 
เจดย์ีเลก็ๆ ให้ผูเ้สยีชวีติ หากได้อยูบ่นโยโคซาน 
ตลอดคืนก็น่าจะมีความสุขสงบด้วยบรรยากาศ 
ของขุนเขาและการท�าวัตร แต่ผู้คนมีงานมีเรื่อง 
ทางโลกที่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้นในกรุงเกียวโต
จึงมีหลายวัดที่เน้นการสร้างความสงบแบบเซ็น

วดัเทน็รวิจ ิ(Tenryuji) ทางทศิตะวนัตก 
ของเมืองเป็นวัดเซ็นที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลก วัดนี้แตกต่างจากวัดอ่ืนๆ ไม่มี
ตะเกยีง ไม่มเีจดย์ีหินจ�านวนเป็นพนัๆ ทุกอย่าง 
ในวัดเรียบง่าย มีศาลาธรรม ศาลานั่งสมาธิ 
ศาลาเหล่านี้ไม่มีเครื่องประดับประดาอะไรเลย 
มีแต่เสื่อบนพื้นและหันหน้าเข้าหาสวนญี่ปุ ่น
ขนาดใหญ่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ถ้าไม่มนีกัท่องเทีย่ว 
เข้ามาแล้ว การได้มานั่งในศาลาเรียบๆ มองดู
สวนญี่ปุ่นก็คงท�าให้เกิดความสงบในจิตใจได้
อย่างรวดเร็ว ได้รู้จริงว่าการเข้าถึงความสงบสุข 
เกดิจากความเรยีบง่ายไม่ใช่ความมากมไีม่จ�าเป็น 
ต้องไปถึงยอดเขาศักดิ์สิทธ์ิ หรือไปถึงวัดท่ี 
ใหญ่โตต่างๆ 

ในคริสตศาสนา การภาวนาเป็นหนทาง
หนึง่ในการเข้าถงึพระเจ้า นกับวชท่ีมหีน้าท่ีภาวนา
เป็นหลกัเช่นคณะคาร์เมไลท์ต้องท�าวตัรพร้อมกนั
วันละ 7 ครั้ง นักบวชที่มีหน้าที่อื่นๆ ด้วยต้อง
ท�าวตัรพร้อมกนัวนัละ 3 ครัง้ ส�าหรบัคนธรรมดา
นั้นคงต้องต่างคนต่างท�าวัตรภาวนาและไม่ได้มี
การก�าหนดแน่นอน แต่หากได้มเีวลาสกั 10 นาที 
ตอนเช้ายกจิตใจขึ้นหาพระเจ้าสวัสดีขอพร  
อ่านพระวาจาประจ�าวัน และ 10 นาทีก่อนนอน 
ท�าการทบทวนชีวิตขออภัยในความผิดและ 
ยกถวายทุกสิ่งแด่พระเจ้า เราก็สามารถที่จะพบ
ความสุขสันติในจิตใจของแต่ละวันและแต่ละ
ราตรีด้วยอย่างแน่นอน 
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สื่อศึกษา
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สภาการศึกษาคาทอลิกฯ

เทววิทยาไซเบอร์/ดิจิตอล:  
การทบทวนความผูกพันระหว่างเรากับพระเป็นเจ้า  

และมนุษยสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล
 คุณพ่อแอนโทนี่ เลอ ดึ๊ก, SVD*

เครือข่ายแบบเท่าเทียมส�าหรับการแบ่งปัน

แฟ้มข้อมูล9 

ในขณะที่การนิยามอินเทอร์เน็ตเป็น
เรื่องง่าย แต่ไซเบอร์สเปซคืออะไรกันแน่?  
บางคนใช้ค�านีส้ลบักนักบัอนิเทอร์เนต็ แต่แท้จรงิ
แล้วไม่ถกูต้อง พจนานกุรมออนไลน์ออกซ์ฟอร์ด 
นิยามไซเบอร์สเปซว่า “สภาพแวดล้อมเชิง
ความคิดว่าการสื่อสารเกิดขึ้นผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์”10 โปรดสังเกตการณ์ใช้ค�าว่า  
“เชงิความคดิ” เพราะไซเบอร์สเปซเองไม่มตัีวตน
ในเชิงกายภาพ หากแต่เป็นพืน้ทีเ่ชงิเปรยีบเทยีบ
ที่อยู่ในความนึกคิดของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมือ่เราก�าลงัพดูคุยกบัเพือ่นๆ และรู้สกึราวกบัว่า 
เราก�าลังพบปะพวกเขาในพื้นที่เฉพาะแห่งหนึ่ง
นัน่เอง Neil Postman กล่าวว่า “ไซเบอร์สเปซ 
เป็นความคิดเชิงเปรียบเทียบเหมือนกับเป็น
พื้นที่ที่จิตส�านึกของเราตั้งอยู่ เช่น เมื่อคุณก�าลัง
ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต11 
Peter Singh ตั้งข้อสังเกตว่าไซเบอร์สเปซ 
ได้กลายเป็นค�าทั่วไปที่หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่
เกีย่วข้องกบัอนิเทอร์เนต็ “ผลกค็อื เกดิความเข้าใจ 
กันว่าไซเบอร์สเปซเป็นการเชื่อมโยงระหว่างกัน
ของมนษุย์กบัคอมพวิเตอร์และโทรคมนาคมโดย
ไม่มีภูมิกายภาพใดๆ”12 

แนวคิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีส่วน
คล้ายกับแนวคิดไซเบอร์สเปซนั้น คือแนวคิด

ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ซึ่ง
เป็นค�าหนึ่งท่ีใช้กันแพร่หลายในการสนทนา
ทุกวันนี้ แต่ยังมีการใช้ผิดๆอยู่มาก13 ในสาขา
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์นัน้ ความเป็นจรงิเสมอืน
หมายถึงการจ�าลองหรือโคลนของความเป็นจริง
ทางกายภาพโดยใช้กราฟิก 3D โต้ตอบแบบ 
real-time และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ช่วยสร้าง
สภาพแวดล้อมที่มีความสมจริงและการโต้ตอบ
ส�าหรับผู้ใช้ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆ14 

ความเป็นจริงเสมือนเป็นเทคโนโลยี 
ที่เฉพาะเจาะจงมากซึ่งใช้เครื่องมือหลากหลาย
เพื่อให้ผู้ใช้ได้ประสบการณ์บางอย่างที่แตกต่าง 
สิ่งใดก็ตามที่มีคุณลักษณะความเป็นจริงเสมือน
ต้องเชือ่ถอืได้ ต้องมกีารโต้ตอบได้ ถกูสร้างด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ สามารถส�ารวจได้ และมี
ความสมจรงิทีผู่ใ้ช้ก�าลงัถกูห้อมล้อมด้วยสภาวะ
นั้นๆ อยู่15 อย่างไรก็ตาม ผู้คนมักเข้าใจความ
เป็นจรงิเสมือนกันผดิๆ เพราะคนมักอ้างถึงค�านี้ 
เพื่ออธิบายสถานการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
ท่ีได้กล่าวไว้เหล่านี้ ซ่ึงความเป็นจริงเสมือนถูก
เชือ่มโยงกบัสิง่ต่าง ๆ  เช่น เวิลด์ไวด์เว็บและโลก
ของเครือข่ายสังคม เช่น Facebook เป็นต้น

ตามความเห็นของ Chris Woodford 
การพฒันาอย่างรวดเรว็ของ WWW จรงิๆ แลว้
มีผลกระทบเชิงลบต่อการพัฒนาของเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสมือน ความล�้าหน้าของเครือข่าย  

ต่อจากฉบับที่แล้ว
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WWW แสดงให้เห็นว่า “คนธรรมดามีความ
สนใจมากยิ่งขึ้นกับการที่เครือข่ายเว็บออนไลน์
ให้วิถีทางใหม่ๆ แก่พวกเขาในการเข้าถึงความ
เป็นจริงที่แท้จริง - วิถีทางใหม่ๆ ในการ
ค้นหาข้อมูลสารสนเทศ การจับจ่ายซื้อของ 
และการแบ่งปันความคิด แนวความคิด และ
ประสบการณ์กับเพื่อนผ่านสื่อทางสังคม”16

ในบทความนี้ ค�าว่า “ความเป็นจริง
เสมือน” จะไม่ได้น�ามาเพื่ออ้างหรือระบุถึงสภาพ
แวดล้อมดิจิตอลในยุคปัจจุบันเนื่องจากค�านี้
ได้ถูกเข้าใจผิดและใช้กันผิดๆหลายทาง ใน
การพูดสนทนาในชีวิตประจ�าวัน ความเสมือน
มักมีอุปสรรคต่อการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นบน
อินเทอร์เน็ตหรือไซเบอร์สเปซอยู่ด้วย ความ
เสมือนมักเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงแต่
ถูกสร้างให้ปรากฏขึ้นผ่านการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์อย่างชาญฉลาด ดังนั้น เมื่อใคร
ใช้แนวความคดินีก้บัสิง่ทีเ่กดิขึน้บนอนิเทอร์เนต็ 
ไม่ว่าจะเป็นชมุชนหรือกลุม่สนทนาออนไลน์ หรอื
ความสัมพันธ์ต่างๆ ก็มักจะใช้ในความหมาย
ในเชิงสบประมาท ท�านองว่าอะไรที่เข้าข่ายว่า
เป็น “ความเสมือน” นั้น เป็นสิ่งไม่จริงหรือ
เป็นมายานั่นเอง เหตุผลนี้ไม่ได้จะปฏิเสธความ
จริงของความเป็นจริงเสมือน (เป็นต้นในความ
หมายเฉพาะที่กล่าวถึงในย่อหน้าข้างต้น) แต่
ความเป็นจริงเสมือนไม่ใช่ลักษณะส�าคัญเฉพาะ
ของอินเทอร์เน็ต ไม่ใช่การสื่อสารดิจิตอลหรือ
ไซเบอร์สเปซ ซึ่งในความรู้สึกบางครั้งเหมือน
จริงมาก ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์
ท่ี 16 ทรงระบุไว้ว่า “สภาพแวดล้อมดิจิตอล 
ไม่ได้เป็นโลกคู ่ขนานหรือโลกเสมือนล้วนๆ 
หากแต่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในชีวิต
ประจ�าวันของผู้คนจ�านวนมากโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งส�าหรับคนรุ่นใหม่”17

ส�าหรบับางคนแล้ว เวลาทีพ่วกเขาพดูถงึ
การ “เข้าระบบออนไลน์หรือออฟไลน์” ประหนึง่
ว่าเข้าก�าลังจะออกไปท่องดินแดนมหัศจรรย์
ดิจิตอลแล้วกลับมาสู่ชีวิตจริงท่ีมีเรื่องราวปัญหา
รอบตัว และความรับผิดชอบต่างๆ ท้ังมวล
ของโลกความเป็นจริง ซ่ึงในปัจจุบันนี้ไม่มีใคร
พูดและนึกคิดแบบนี้แล้ว ในยุคโลกดิจิตอล 
โลกาภวิตัน์ทุกวนันี ้อนิเทอร์เนต็เป็นสถานท่ีท่ีเรา
ติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนๆ พบผู้คนใหม่ๆ 
และสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ ท�าธุรกิจและปรับ
ทันกาลข่าวท้องถิ่นและข่าวนานาชาติ ค้นหา
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ตั้งแต่
วธีิผกูเนค็ไทไปจนถงึวธีิการท�าต้มย�ากุง้ แบ่งปัน 
ภาพถ่ายความคิดและความรู ้สึกกับคนอื่นๆ
บนเครือข่ายทางสังคม และบล็อก (บทความ
ออนไลน์) หรอืฟอรัม่ต่างๆ สมเดจ็พระสนัตะปาปา 
ยอห์น ปอล ที่ 2 ทรงเปรียบเทียบไซเบอร์สเปซ 
กับฟอรั่มสาธารณะของโรมันยุคโบราณว่า “เป็น
พื้นที่กระท�าการการเมืองและธุรกิจ การปฏิบัติ
ศาสนกิจ การด�าเนินชีวิตทางสังคมมากมาย
ของคนเมือง และเป็นพื้นที่แสดงสิ่งที่ดีที่สุด
และเลวร้ายที่สุดในธรรมชาติของมนุษย์”18  
ในบริบทเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ของเรา  
ภาพลักษณ์เปรียบเทียบคือตลาดต่างๆ ขนาด
ใหญ่ท่ีผู้คนร่วมกันท�างาน คบหาสมาคมและ
ซุบซิบนินทา แม้กระท่ังการท�าบุญพระสงฆ์ท่ี
บิณฑบาตเวลาเช้า19 ในทางใดทางหนึ่งไซเบอร ์
สเปซเป ็นสัญลักษณ ์ของตลาดเมืองซึ่ งม ี
ทุกสิ่งทุกอย่างที่อึกทึกครึกโครม มีวิวทิวทัศน์
และแสงสีเสียงหลอมรวมกัน 

อ่านต่อฉบับหน้า
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท์

one true faith  =  ความเชื่อหนึ่งเดียวแท้จริง 
    (วลีนี้เป็นหลักคิดของเทวนิยม รวมถึงพระศาสนจักร 
    คาทอลิกด้วย โดยทางปรัชญามีความหมายเชิงขจัด  
    ความเชื่ออื่น - exclusively)
Only-Begotten Son,the = 1) พระบุตรแต่องค์เดียว (ของพระบิดา) 
    2) พระบุตรแต่องค์เดียวเท่านั้น
    (ผู้บังเกิดจากพระบิดา) 
ontology  = ภวันตวิทยา
 ontological argument = ข้อพิสูจน์ทางภวันตวิทยา
Open Evangelical, the = กลุ่มโอเพ่นเอวังเจลิเคิล 
    (ชื่อเรียกโปรเตสแตนท์กลุ่มหนึ่ง)
optimism  = สุทรรศนนิยม
opus   =  1) งาน 
    2) งานเพลงชิ้นเอกของผู้ประพันธ์เพลง
ex opere operantis = สัมฤทธิ์ผลจากผู้ท�างาน
ex opere operato  =  สัมฤทธิ์ผลจากงานที่ท�า ศีลมหาสนิท 
Opus Dei  =  คณะโอปสุเดอ ี(ชือ่ทางการคอื คณะสงฆ์แห่งไม้กางเขน
    ศักดิ์สิทธิ์ - The Priestly Society of the Holy 
    Cross - Societas Sacerdotails Sanctae  
    Crucis - ละติน) 
oracle  =  ค�าเตือน ค�าพยากรณ์ของพระเจ้า 
    (พระวาจาของพระเจ้าที่ตรัสเฉพาะแต่ละเรื่อง)
oration  =  บทภาวนา ค�ากล่าวปราศรัยต่อชุมชน
oratory  = โบสถ์ประจ�า...

O
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ท่วงท�านองแห่งรัก
ผงศิลา 

ชวนคิดสะกิดใจ

ลูกทั้งสามรักบิดามากที่สุดในแบบที่เขาเป็น บางคนอาจจะคิดว่าลูกคนสุดท้องรักบิดามากที่สุด เพราะ

เป็นคนรักษาบิดาให้หาย แต่ถ้าคิดดูดีๆ ถ้าพี่ชายคนโตไม่ส่องกล้องของเขา ลูกคนสุดท้องก็จะไม่รู้

ว่าบิดาป่วยหนัก และถ้าไม่มีพรมของลูกชายคนรอง แม้เขาจะมียาที่ดีแค่ไหน ก็คงกลับไปรักษาบิดา

ไม่ทัน จึงเห็นได้ว่าเพราะทุกคนช่วยกัน และรักตามความสามารถที่ตนมี บิดาจึงรอดพ้นจากความตาย  

และมีสุขภาพที่ดีดังเดิม

ชายผู้ร�่ารวยคนหนึ่งมีลูกชายที่น่ารัก 3 คน เนื่องจากเขามีอายุมากแล้ว จึงอยากจะแต่งตั้ง
ลูกชายคนหนึ่งของเขาให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งเขาก�าหนดคุณสมบัติไว้ว่าลูกชายของเขาคนนั้นจะต้อง
เป็นคนทีฉ่ลาดทีส่ดุ และรกัเขามากทีส่ดุด้วย เมือ่คดิได้ดงันัน้เขาจงึเรยีกลกูชายทัง้สามมาพบ และสัง่ให้ 
ทั้งสามออกไปหาความรู้เป็นระยะเวลา 1 ปี และให้ใช้ความรู้นั้นสร้างสรรค์สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าลูกของ
เขารักเขามากที่สุด

ลูกทั้งสามได้ออกไปแสวงหาความรู้ในที่ต่างกัน ลูกชายคนแรกมีความรู้มากจนสามารถสร้าง
กล้องทีส่ามารถมองเหน็ทกุสิง่ทกุอย่างในโลก ลกูชายคนท่ีสองกเ็ก่งไม่แพ้กนั เขาสร้างพรมซ่ึงสามารถไป
ทกุแห่งในโลกภายใน 1 นาท ีส่วนน้องชายคนสดุท้องไปเรยีนการแพทย์และสามารถคดิค้นยาทีร่กัษาโรค 
ได้ทุกชนิด

เมือ่หนึง่ปีผ่านไปลกูชายทัง้สามได้มารวมตวักนัเพือ่เดนิทางกลบัไปหาพ่อของเขา ลกูชายคนโต 
ส่องกล้องของเขาและพบว่า พ่อของเขาก�าลังป่วยหนกัและอาจจะเสียชวีติได้ ลูกชายคนท่ีสองจงึกางพรมออก 
และพาทกุคนไปหาพ่อ ทนัทลีกูชายคนทีส่ามได้ป้อนยาของเขาให้พ่อทาน เมือ่พ่อรบัประทานจงึหายป่วย 
และต้อนรับลูกทั้งสามด้วยความยินดี

คุณคิดว่าลูกคนไหนรักบิดามากที่สุด

ใคร…รักพ่อมากที่สุด
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นักบุญบาซิล (องค์ใหญ่)
 St. Basil the Great 

( 329 - 379)

องค์อุปถัมภ์  

ผู้บริหารโรงพยาบาล

ฉลอง 2 มกราคม

กว่าจะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

บาซิล เกิดราวปี ค.ศ.329 ในครอบครัว 
คริสตชน บิดาของท่านเป็นชนชั้นสูง ที่เมือง 
ซีซารียา แคว้นกัปปาโดเชีย ประเทศตุรกี 

ท ่านได ้รับการศึกษาที่ โรงเรียนใน 
กรุงคอนสแตนติโนเปิล และไปศึกษาต่อที่ 
กรุงเอเธนส์ และได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่ง 
ภายหลังได้เป็นนักบุญคือ นักบุญเกรโกรีแห่ง
เมืองนาซีอันเซน (ซึ่งฉลองวันเดียวกัน) 

ท่านบาซิลเจริญชีวิตเป็นนักบวช และ
โดดเด่นในการศึกษาหาความรู้และคุณธรรม  
ใน ค.ศ.370 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช
แห่งซีซารียา ท่านได้ต่อต้านพวกอาเรียน และ
เขียนหนังสือที่มีคุณค่าหลายเล่ม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งพระวินัยส�าหรับนักบวช ซ่ึงบรรดา
นักบวชในพระศาสนจักรตะวันออกยังคงน�ามา
ใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน 

ท ่ านบา ซิล ได ้ เ ขี ยนหนั งสื อ ท่ีมี 
ช่ือเสียงไว้เป็นจ�านวนมากในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ 
การป้องกันความเชื่อจากพวกต่อต้านพระ
ศาสนจักร ท่านได้รับเกียรติว่าเป็น “นักปราชญ์
ของพระศาสนจักร” และในเวลาเดียวกันท่าน 
ยังมีชื่อเสียงในงานด้านการให้ช่วยเหลือคน
ยากจนด้วย แต่เนื่องจากท่านบาซิลสุขภาพ 
ของท่านไม่สู ้จะแข็งแรงนัก ท่านล้มป่วยลง
อย่างหนักและมรณภาพวันที่ 1 มกราคม  
ค.ศ.379 
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บทความ
น้ำาผึ้งหวาน

“ในรัชสมัยกษัตริย์เฮโรด พระเยซูเจ้า
ประสูติที่เมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย โหราจารย์
บางท่านจากทิศตะวันออก เดินทางมายังกรุง
เยรูซาเล็ม สืบถามว่า “กษัตริย์ชาวยิวที่เพิ่งประสูติ
อยู่ที่ใด พวกเราได้เห็นดาวประจ�าพระองค์ขึ้น จึง
พร้อมใจกันมาเพื่อนมัสการพระองค์” เมื่อกษัตริย์
เฮโรดทรงทราบข่าวนี้ พระองค์ทรงวุ่นวายพระทัย” 
(มัทธิว 2:1-3)

ท�าไมกษัตริย์เฮโรดจึงต้องวุ่นวายพระทัย 
เพราะมีกษตัรย์ิผูย้ิง่ใหญ่กว่าบงัเกดิมา ความยดึมัน่
ถือมั่นในอ�านาจที่ตนเองได้ครอบครอง ท�าให้เฮโรด 
ยินยอมกับการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้าไม่ได้ มี
ถ้อยค�าของนักปราชญ์ท่านหนึ่งนามว่า “ขงเบ้ง” 
กล่าวไว้ว่า “อ�านาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อ�านาจ
ของคนพาล อ�านาจที่ปราศจากความเมตตา คือ 
อ�านาจท่ีน�ามาซึ่งความปราชัย” อ�านาจมักท�าให้คน
ลืมตัว และหลงระเริง จนก้าวล�้าข้ามเส้นเขตแดน
ความเป็นคนของคนอื่นๆ มองคนรอบข้างเป็นเพียง
ผูส้นองความต้องการของตน ลมืคณุค่า และศกัดิศ์รี
ความเป็นมนษุย์ของคนรอบข้าง รวมทัง้คอยขวางกัน้
ผู้ที่มีทีท่าจะเข้ามาแทนที่อ�านาจของตนได้ ในชีวิต 
ของเรามนษุย์กเ็ป็นเช่นนัน้ บางคร้ังเรากไ็ม่ต่างอะไร
กับเฮโรดผู้จองหอง ทะนงตน กลัวคนอื่นจะดี และ
เด่นกว่าตน ต่อสูด้ิ้นรนเพือ่ครอบครองซึง่อ�านาจทาง
โลกมากกว่าทางธรรม พระเยซเูจ้าไม่ได้บงัเกดิมาเพือ่
เป็นกษัตริย์ของทางโลก แต่พระองค์เสด็จมาเพื่อ

เป็นกษัตริย์ของทางธรรม ข้าพเจ้าจะต้องท�าอย่างไร
เพื่อให้วิญญาณของข้าพเจ้า ต่อสู้ให้ได้มาซึ่งอ�านาจ
ทางธรรม ไม่ใช่พยายามดิ้นรนต่อสู ้เพื่ออ�านาจ
ทางโลก ซึ่งก็ยากเหลือเกิน...บางครั้งความอ่อนแอ 
ทดท้อใจง่ายๆ ของข้าพเจ้า ก็แอบดิ้นรนต่อสู้เพื่อ
อ�านาจทางโลกด้วยเช่นกัน ความรู้สึกว่าเรามีอ�านาจ
มากกว่าเมื่อพบคนที่ต�่าต้อยกว่าเรา ท�าให้จิตใจของ
เราหยาบกระด้าง จองหอง ขาดความเมตตา พระ
เยซูเจ้าทรงบังเกิดมาในที่ที่ต�่าต้อย ในเมืองที่เล็ก
แสนเล็กกว่าบรรดาหัวเมืองทั้งหลาย คนกลุ่มแรก
ที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์คือคนเลี้ยงแกะผู้ยากไร้ที่ใคร 
ก็รังเกียจ กษัตริย์ผู้ยากไร้ ยังถูกปองร้ายด้วย 
ความอิจฉาจากกษัตริย์ผู้มั่งคั่ง แต่พระองค์ก็ทรง
ด�าเนินชีวิตอย่างชัดเจน บนความยากไร้ ท่ีเปี่ยม
ด้วยความเมตตา และพระพรทีน่�ามาเพือ่คนรอบข้าง 
“คนต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในกองมรดกเดียวกัน 
ร่วมเป็นกายเดียวกัน ร่วมรับพระสัญญาเดียวกัน 
ในพระคริสตเยซูอาศัยข่าวดี” (เอเฟซัส 3:6) พระ
เยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ท�าให้
การถ่อมองค์ของพระองค์ที่บังเกิดมาเพื่อข้าพเจ้า 
จะต้องเสียเปล่าไปเพราะความอ่อนแอของข้าพเจ้า 
ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าอ่อนแอ หลงทาง ขอให้ข้าพเจ้า 
รูส้�านกึได้โดยเรว็วนั เพือ่ให้การกลบัคนืดกีบัพระเจ้า
ของข้าพเจ้า เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้เสด็จ
มาท่ามกลางข้าพเจ้า 

อ�านาจเป็นของ 
พระเจ้า… ข้าพเจ้า 
เป็นของพระองค์
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พระพรที่ส�าคัญ 'วันเวลา'
ปริญ

เมื่อมีโอกาสฝึกงานในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง 
เรื่องอาหารเป็นอะไรที่ต้องฝึกพอสมควรเลย
เพราะเราเกิดมาคนละพื้นฐานการกินอยู่ ฉันเอง
เป็นประเภททานแต่ผัดๆ ทอดๆ แล้วต้องอยู่
อาหารแบบอีสานแรกๆ ก็ยากพอดู แต่ที่สุดมัน
ก็ไม่ยากเกินไป 

แล้วในค�า่วนัหนึง่หลงัจากทีท่านข้าวเยน็
กับชาวบ้าน ระหว่างเดินทางกลับที่พัก

“พี่ๆ  ท�าไมพีก่ล้ากนิลาบเทา (ตะไคร่น�า้/
สาหร่ายที่ขึ้นตามน�้าสีเขียวๆ) จานนั้น”

“อ้าวท�าไมล่ะ” ฉันถามเพื่อนรุ่นน้องที่
ร่วมฝึกงานด้วย

“บ้านผมเขาเรียกเทาปลาแดก (ปลาร้า) 
เขาไม่กินกัน”

“แล้วท�าไมเอ็งไม่บอก....”
“ก็ เห็นพี่กินอย ่างแซบ คิดว ่าชอบ  

คิดว่าเคยกิน ก็เลยไม่กล้าบอกครับ”

เจ้ารุ ่นน้องหัวเราะกันสนุกสนานจน 
น�้าตาเล็ด ก็อย่างนี้แหละชีวิตก็ของใครของมัน
อยู่ที่เกิดมาอยู่อย่างไร เอานะอย่างน้อยเราก ็
ทานได้แต่รุ่นน้องท่ีมีพื้นเพอีสานก็ยังทานสู้เรา
ไม่ได้

.......................
ในช่วงเย็นวันต่อมา พาเด็กๆ เล่นกีฬา

แล้วก็พาเล่นเกมสนุกสนาน สังเกตเห็นเด็กๆ  
ล้อชื่อเรียกชื่อกันไปต่างๆ นานา เวลาเด็กๆ ได้
เล่นก็คงไม่ต่างกันไม่ว่าท่ีไหน เหงื่อโทรมตัว 
มอมแมม เล่นอย่างลืมตัว

“บักลูกเฒ่าแก บักลูกแขก บักลูกเขมร 
ฯลฯ”

เสียงเรียกล้อกันและเล่นด้วยกันอย่าง
มีความสุข บางโอกาสก็กอดรัดกันคลุกขี้ฝุ ่น  
ฉันได้แต่มองเห็นความซื่อๆ ใสๆ ของเด็กๆ 
ที่เล่นด้วยกัน อยากให้พวกเขาเติบโตด้วยกัน 

ค�าตอบปนน�้าตา
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รักและช่วยเหลือกันจนโตเติบใหญ่ในอนาคต 
สงัคมคงมคีวามสขุไม่แตกแยกกนัเหมอืนผู้ใหญ่
บางกลุ่มสร้างตัวอย่างที่แตกร้าวให้พวกเขาเห็น 
หยิบยื่นความคิดค่านิยมผิดๆ เป็นตัวอย่าง 
ไม่ดีให้พวกเขา

 “ไปๆ กลับกันได้แล้ว มืดค�่าแล้ว” 
เสียงฉันเอ่ยเตือนเด็กๆ พวกเขาพากันมาสวัสดี 
ลากลบั ฉนัชอบพดูค�าหยาบๆ ทีแ่ซวเล่นปนจรงิ
กับเด็กๆ ในบางโอกาสว่า “ดูสิ เล่นซะหมอง 
ปานหมา (มอมแมมยังกับหมา) ไม่ดูกันเลย  
อย่าลมือาบน�า้นะ ไม่ใช่เฉย....” มแีต่เสยีงหวัเราะ
สนุกสนานเวลาที่ถูกแซวอย่างนั้น ก็อยากให้ดู
สภาพเด็กบางคนทีเ่ป็นประเภทว่ิงสูฟั้ด เล่นแบบ
สุดชีวิตก็เลยมอมแมมจริงๆ

ขณะที่ เด็กๆ พากันกลับหมดแล้ว  
ยายสาเดนิเข้ามาถามหาหลานๆ เมือ่รูว่้ากลบับ้าน
ไปแล้วก็มานั่งที่ต้นไม้

“อ้าวยาย หลานๆ คงกลบัไปถงึบ้านแล้ว
มั้ง วันนี้เป็นยังไงบ้างครับ”

“เดินมาแค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว แก่อย่างยาย
บ้างเด้อแล้วจะเข้าใจ”

“ไม่แก่ถึงขนาดยายก็เข้าใจแล้วครับ” 
เราพูดคุยกันอยู่นานเรื่องหมู่บ้าน เรื่องเด็กๆ 
เรื่องเยาวชนที่ไปท�างานตามที่ต่างๆ

“มเีร่ืองหนึง่ทีผ่มสงสยั เดก็ๆ มนัพากนั 
ล้อเพื่อน บักลูกเฒ่าแก บักลูกแขก บักลูก
เขมร ทั้งที่เขาก็เป็นพี่น้องกัน แต่ท�าไมมัน 
ต่างกันมากขนาดนั้น”

“เพิ่ งมาอยู ่ ไม ่นานคงยังไม ่รู ้หรอก 
เยาวชนบ้านเราไปท�างานตัดอ้อยที่อื่น มันไปทีก็

นานเพราะบางคนเอาเงินเขามาก่อน ถึงเวลาเขา
ก็เอารถมารับไปตัดอ้อยหักเงินหนี้ แม่ของมัน 
เป็นสาวไปตัดอ้อย ไปปีนึงก็เอาลูกมาฝากๆ  
ไอ้สามคนนั่นมันคนละพ่อ........”

ฉันฟ ังได ้แค ่นั้นก็ เริ่มรู ้สึกว ่ า เสียง 
ของยายสาเริ่มสั่นๆ เห็นสายตาของแกมอง 
ออกไปไกล ก่อนที่น�้าตาจะเริ่มไหลพร้อมกับ
เสียงพูดที่สั่นเครือมากขึ้น

“ยายบอกพ่อของมันว่าไม่ต้องเอาเงิน 
เขามา ไม่ต้องเป็นหนีเ้ขา ท�าไมต้องซือ้ตูเ้ยน็ใหม่ 
โทรทัศน์ใหม่แล้วของใหม่ๆเข้าบ้านมากมาย  
ของเก่าเราก็ใช้ได้ พ่อของมันก็มีแต่บอกว่ามีแต่
ของเก่าอายเขา เดี๋ยวลูกสาวเราก็ไปตัดอ้อยใช้
หนีเ้ขาได้ เลีย้งมนัมากใ็ห้มนัทดแทนคณุข้าวเรา 
บ้างสิยายรู้นะว่ามันไปล�าบาก.....”

“มันไม่ได้ใช ้แค่หนี้ มันไม่ได้มีผัว 
เป็นตัวเป็นตน แต่มันยังมีเอาหลานมาฝาก
ตลอด ยายก็ได้แต่เลี้ยงมันไปตามประสายาย
นั่นแหละ....”

 ความมืดเข้ามาปกคลุมพร้อมๆ กับ
ความเงียบที่ได้ยินแม้เสียงหายใจ ฉันมองดู 
ร่างอันอ่อนแรงของหญิงชราที่เดินออกไป เพิ่ง 
รู ้ว ่าเจ้าเด็กท้ังสามก็เป็นหลานแกเอง แล้ว 
ก็ คิ ด เ ลยไปถึ ง อี กหลาย ท่ี ซ่ึ งก� า ลั งห าสิ่ ง 
ฟุ ่มเฟือยมากมายเข ้าบ ้าน มีแต่ของเก ่าก็
อายเขา ไม่มีเหมือนเขาก็อายเขา อยากได้ก็
กระเสือกกระสนกู้หนี้ยืมสิน.......แม้บางสิ่งมันก็
ไม่ได้จ�าเป็นยิ่งใหญ่ในชีวิต “พอไม่เป็น จะเห็น 
ความสุขได้อย่างไรกัน” 
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ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

ก่อนอืน่ขอ “สวสัดปีีใหม่” แด่ผูอ่้านอดุมศานต์ 
ทุกท่าน ขอให้มีความสุข สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
ปราศจากโรคภัยทั้งมวล... และส�าหรับปีใหม่นี้ขอ
เริ่มต้นด้วยเรื่อง ความเจ็บป่วยที่เลี่ยงไม่ได้ ซึ่ง
จะเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ และดิฉันเชื่อว่าการ
ตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุนั้นเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ต้อง
ท�าสม�่าเสมอ แต่ตัวดิฉันเองก็มักจะหลีกเลี่ยงและ 
เล่ือนวันตรวจ ไม่กล้ารับรู้ความจริง เพราะรู้อยูแ่ก่ใจ
ว่า กาลเวลาย่อมท�าให้สขุภาพเสือ่มถอย และอวยัวะ
ต่างๆ ที่ใช้งานมาช้านานนั้นก็ย่อมต้องมีปัญหาก็
เหมือนเครื่องยนต์ที่สึกหรอ

พวกลกูๆ รบเร้าบอกให้แม่ (ตวัดฉินั) ต้อง
ไปตรวจเชค็ร่างกายประจ�าปี จนทีส่ดุดิฉนักต็ดัสนิใจ 
ไปตรวจร่างกาย และขณะที่นั่งรอฟังผลตรวจอยู่
นั้นก็เกิดความกังวลว่าจะมีอะไรเกิดข้ึนบ้าง คิดไป
ต่างๆ นานา เพราะบรรดาญาติสนิทมิตรสหายใน
วัยท่ีใกล้เคียงกันต่างก็ตรวจพบเจอโรคร้ายที่รักษา
ไม่ได้ รักษาไม่ทัน และต้องรอเวลาซึ่งไม่รู้ว่าพระจะ
เรียกตัวไปเมื่อไร ยิ่งคิด ยิ่งท�าให้ดิฉันกลัวไปหมด

สิ่งเดียวที่ดิฉันท�าได้ ณ เวลานั้นก็คือ สวด
ขอก�าลงัใจจากพระ และโดยผ่านทางค�าเสนอวงิวอน
ของท่าน St. Jude ซึ่งดิฉันมักจะสวดขอท่านเป็น
ประจ�า และขอให้ท่านช่วยในทกุๆ เร่ือง ซึง่เมือ่สวด
แล้วกท็�าให้จติใจผ่องใส มคีวามมัน่ใจ และหายวติก
ไปได้มากเลย ดิฉันบอกกับตัวเองว่า ไม่ว่าผลตรวจ
จะออกมาเป็นอย่างไร ต้องท�าใจและยอมรับให้ได้... 
ไม่นานนกัผลตรวจกอ็อกมา ซึง่เมือ่ได้พบกบัคณุหมอ 
ท่านก็บอกว่า ผลตรวจออกมาดี และน่าพอใจกว่า
ปีที่แล้วด้วย

ดิฉันสูดลมหายใจเข้าปอดอย่างเต็มท่ีแล้ว
ผ่อนคลายออกอย่างหมดสิ้น เดินตัวปลิวออกจาก

ห้องหมอ ลูกๆ ที่นั่งคอยอยู่ด้านนอกเมื่อทราบผล
ต่างกด็ใีจ โล่งอกกนัไปตามๆ กนั เพราะพวกเขาเป็น
ห่วงดฉินั เขาอยากรูว่้าแม่จะปลอดภยัไหม จะตรวจ
เจอโรคอะไรหรือเปล่า หากพอเจอก็รีบแก้ไขได้ทัน
เวลา ดกีว่าปล่อยทิง้ไว้จนเกนิความสามารถของหมอ 
หรืออยู่ในขั้นสุดท้าย อันเป็นสิ่งที่ทุกคนกลัวมาก...

ผ่านพ้นไปไม่นานนัก และเมื่อเดินทางกลับ
จากการไปเทีย่วกบัลกูๆ หลานๆ ทีป่ระเทศเกาหลแีล้ว  
ผลทีไ่ด้รบัคอื ตวัดฉินัมอีาการไอเรือ้รงั แม้จะไปหาหมอ  
กินยา และฉีดยาด้วย แต่อาการไอก็ไม่ดีขึ้นเลย  
ซึ่งเมื่อได้ตรวจปอดแล้วก็ไม่มีสิ่งผิดปกติ

จนกระทัง่เมือ่เรว็ๆ นีข้ณะทีอ่ยูท่ีช่ะอ�า (บ้าน
พกัตากอากาศ) นัน้ มอียูว่นัหนึง่ตวัดฉินัเกดิมอีาการ
ไข้ขึ้นสูง 39 องศา แต่ก็คิดว่า ถ้าพักสักครู่ไข้น่าจะ 
ลดลงเองได้ เพราะปกติรูตั้วดว่ีาแขง็แรง ไม่ต้องกนิยา 
มากเหมือนคนในวัยเดียวกัน พักสักครู่คงจะดีขึ้น  
แต่สามีบอกว่าไม่ได้เขารีบพาดิฉันไปหาหมอท่ี 
โรงพยาบาล ที่หัวหิน และคุณหมอบอกว่าต้อง 
admit ด่วน เพราะมีการติดเชื้อในกระแสเลือด 

เพราะความที่ดิฉันก็สูงอายุแล้วคุณหมอ
กลัวว่าจะเป็นอันตราย จึงขอให้ admit เพื่อรอดู
อาการ แต่ดิฉันปฏิเสธ เพราะถ้าอยู่ที่หัวหิน คงต้อง
อยูน่านแน่กว่าจะหาสาเหตเุจอ เลยตดัสนิใจขอกลบั
เข้ามากรุงเทพฯ แทน เพราะเรามีประวัติคนไข้อยู่ที่
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ซ่ึงปกติมักจะไปรับรักษา
ที่นั่น ลูกชายรีบโทรศัพท์ติดต่อสอบถามปรากฏว่า
ห้องพักเต็มหมดทุกแบบ ขนาดห้องพิเศษยังไม่ว่าง
เลยสักห้องเดียว เจ้าหน้าที่บอกว่ายังมีคนป่วยที่ 
รอคอยห้องว่างอีกหลายคน 

เราจึงตัดสินใจขอเข้าโรงพยาบาลศิริราช 
แม้เราไม่เคยรักษา แต่ถ้าป่วยขอเข้า ICU ก่อนได้  

ความเจ็บป่วยที่เลี่ยงไม่ได้
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ทางโรงพยาบาลก็ยินยอม แต่กว่าเราจะตรวจและ 
รับประวัติต ่างๆ จากทางหัวหินเพื่อน�ามายื่นท่ี
กรุงเทพฯ ก็คอยกันนาน และตอนนั้นดิฉันรู้สึกว่า
ตัวเองไข้เริ่มลดลง แต่หมอก็ยังยืนยันว่ามีเชื้ออยู่
ต้องรีบ admit ...

ระยะทางเกอืบ 3 ชัว่โมง จากหวัหินเราบ่ึงรถ 
กลับเข้ากรุงเทพฯ โดยมีลูกๆ และทางโรงพยาบาล 
ต่างประสานงานกันเป็นระยะว่าคนไข้ถึงไหนแล้ว 
แม้จะมืดค�่าและใกล้เที่ยงคืนแล้ว แต่ทุกคนยังอยู่
ในสภาพพร้อมรับตัวดิฉัน ซึ่งตลอดระยะทางดิฉัน
สวดตลอด มีพระเจ้าและ St. Jude ท่านเป็นที่พึ่ง
ในยามคับขันจริงๆ เพราะทางโรงพยาบาลก็แจ้งให้
ทราบว่า ห้องเตม็หมดทกุแบบ... “แล้วเราจะอยูท่ี่ไหน
ล่ะ?” เป็นค�าถามที่เกิดขึ้นในใจ เงินก็ไม่สามารถซื้อ
ห้องได้เลย สิ่งสุดท้ายเพียงสิ่งเดียวที่จะช่วยได้คือ 
St. Jude (พี่ชายที่แสนดี) ดิฉันสวดต่อไป วิงวอน
ขออย่างรบเร้าให้ท่านช่วย (ท�าอัศจรรย์) ในครั้งนี้

ดิฉันเชื่ออย่างเต็มที่ว่าคราวนี้ท่านนักบุญก็
จะช่วยเราได้ทนัเวลาเหมือนทกุคร้ัง และเมือ่พวกบรุษุ
พยาบาลเข็นรถเข้าห้อง ICU คุณหมอ และบรรดา 
พยาบาลช่วยกันชุลมุน บ้างใส่สายน�้าเกลือ ตรวจ
ความดัน ไข้กไ็ม่สงูแล้ว แต่คณุหมอกข็ออ่านรายงาน
จากประวัติส่งตัวคนไข้ของโรงพยาบาลท่ีหัวหิน  
ก็รู้ว่านี้เป็นกรณีของดิฉันที่หนักอยู่เหมือนกัน

St. Jude หาห ้องให ้ ดิฉันได ้จริงๆ  
เหลือห้องพิเศษเพียงห้องเดียวและเป็นห้องที่ดีด้วย 
(เห็นวิวแม่น�า้ได้ชดัเจนจากห้องผู้ป่วย) ดฉินัดใีจมาก 
ที่พระเจ้ายังทรงเมตตาต่อดิฉัน และท่านนักบุญ
ก็ช่วยดิฉันให้มีห้องพัก มันเป็นห้องที่วิเศษที่สุด
ของโรงพยาบาล เพราะจริงๆ เพียงแค่ดิฉันได้ห้อง 
ธรรมดาๆ ก็ดีใจแล้ว แต่ท่านนักบุญต้องการเน้นให้
เรารับรู้ว่าพระเจ้าพระองค์พร้อมจะช่วยเราในทุกๆ 
อย่าง เริ่มจากห้องผู้ป่วย และต่อมาเราก็ได้หมอ 
ดแูลไข้ทีใ่จด ีเข้าใจความรูส้กึของดฉินัว่า เรากงัวลมาก  

พวกพยาบาลก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคอยช่วยเหลือและ
ดูแลอย่างดี

ทกุอย่างราบรืน่ โล่งใจ และยงัมลีกูๆ ผลดักนั 
มาเฝ้าไข้ ถึงคราวเจ็บป่วยยิ่งท่ีท�าให้เราเห็นได้ถึง
ความรัก เอื้ออาทร และความห่วงใยต่อผู้เป็นแม่ 
แม้จะค�า่มดืดกึดืน่ถงึเทีย่งคนื ลกูกย็งัขบัรถมาดแูล
แม่ มนัเป็นการแสดงออกทีย่ิง่ใหญ่มากในความรูส้กึ
ของคนเป็นแม่ ท่ีรบัรูไ้ด้ว่ายงัมค่ีาส�าหรบัลกูๆ เสมอ 
ดิฉันขอบพระคุณพระเจ้าท่ีพระองค์ส่งมอบคนดีๆ 
ให้มาอยู่รอบๆ ตัวดิฉัน ทั้งคนที่เรารักเรา และ 
คนที่รักเรา เพื่อนๆ ญาติๆ ต่างก็โทรมาให้ก�าลังใจ 
ด้วยความห่วงใย และความผูกพันท่ีแน่นแฟ้น  
นับเป็นยาวิเศษที่ชุบชูก�าลังใจให้กับคนป่วย

ดฉินัอุน่ใจมากขึน้และไม่กลวัสิง่ใดอกีแลว้ 
เมือ่มสีิง่ศกัดิส์ทิธ์ิช่วยคุม้ครองเราอยู ่จติใจพร้อมรบั 
ทุกเรื่องที่จะเกิดขึ้น คุณหมอเข้ามาบอกว่าขอท�า 
(C.T. scan) การสแกนทีป่อด ไต ตบั อย่างละเอยีด 
อีกครั้ง จากผลตรวจปรากฏว่า ปกติดี อย่าง 
น่าปาฏิหาริย์ 

ดิฉันรีบสวดขอบพระคุณพระเจ ้าและ  
St. Jude อีกครั้งทันทีที่ทราบผลตรวจ พระองค์
และท่านนักบุญทรงช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งท่ีไม่ดีต่างๆ 
ให้ห่างไกล พร้อมทั้งหยิบยื่นสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต... 
ดฉินัต้ังจติอธิษฐานและต้ังใจประพฤติด ีจะพยายาม
ท�าทุกนาทีให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อคนส่วนรวม  
จะเป็นคริสตชนท่ีดี และหลังจากการเจ็บป่วย 
คราวนี้มีสิ่ งหนึ่ ง ท่ีขาดไม ่ได ้คือ ดิฉันได ้ส ่ง 
ใบประเมินผลให้กับทางโรงพยาบาล ให้ทราบถึง
ความพึงพอใจและขอชมเชยในการปฏิบัติงานของ
คณะแพทย์ พยาบาล เพื่อพวกเขาจะได้มีก�าลังใจ
ที่จะท�าความดี และส่งมอบความรักให้กับผู้ป่วย 
ทุกท่านบนพื้นฐานของความรักและเมตตาแก่เพื่อน
มนุษย์ทุกคนต่อๆ ไป 
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คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา บัณฑิตวิทยาลัย มศว. 

วัน เดือน ปีใหม่ ก�าลังผ่านเข้ามา วัน 
เดือน ปี ใหม่ ผ่านจากไป ในทกุๆ ปี ผูค้นทัง้หลาย  
ล้วนอ�าลาปีเก่า และกล่าวต้อนรับปีใหม่ 

ในภาพรวม การเริม่ต้นปี ถอืเป็นห้วงเวลา
ที่ดีที่มีความสุขของผู้คนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่ ในฐานะของคริสตชน เราเร่ิมต้นความสขุ 
มาต้ังแต่เดอืนธนัวาคม ทีไ่ด้ร่วมฉลองการบงัเกดิ
ขององค์พระกุมารเยซู

ในห้วงเวลาแห่งความสุข คนส่วนใหญ่  
จะใช้เวลากับการพัก การเที่ยว การกลับบ้าน 
การเฉลิมฉลองต่างๆ เป็นช่วงเวลาที่สามารถ
ใช้เวลาได้อย่างที่ตนเองรู้สึกอยากจะท�าสิ่งที ่
ปรารถนาและตัง้ใจกนัได้เพือ่ปลดปล่อยความทกุข์  
เพื่อเติมเต็มความสุขให้แก่ชีวิต และยังถือเป็น
เวลาที่ผู้คนมอบสิ่งดีๆ ให้แก่กันและกัน 

ทุกๆ ปีใหม่ ค�าอวยพรที่ได้ยิน ที่ได้รับ
ทีพ่ดู กนัโดยทัว่ไป คอื “ขอพระอวยพร” “ขอให้
มีความสุขมากๆ” “ขอให้ประสบส�าเร็จในทุกสิ่ง
อย่าง” “ขอให้แคล้วคลาดจากความทกุข์ร้อนใดๆ 
ในปีเก่า” เพื่อ “เริ่ม” ปีใหม่ กัน “ใหม่” อีกครั้ง

ช่วงเวลาทีไ่ด้รับ ได้ท�า ได้ไป ได้ท�าอะไรๆ  
ที่ท�าให้ตนเองมีความสุข เมื่อน�ามารวมกับ 
ค�าอวยพรใดๆ ทีไ่ด้รบัมาจากผูค้นรอบข้าง ถือเป็น  
“ต้นทุน” ชีวิตที่ดี 

วัน เดือน ปี ที่บรรจบครบรอบเข้ามา
สู่ศักราชใหม่ เป็น “โอกาส” ที่ดี ที่ช่วยสร้าง 
ความรูส้กึ ความคิด และการกระท�าใหม่ๆ ให้เกดิ 
กับตัวเราได้ เสมือนเป็นการให้ “ความหวัง”  
กับชีวิตในทุกชีวิตว่าสิ่งใหม่ๆ ก�าลัง “เร่ิมต้น” 
เข้ามาอีกครั้ง

ช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาที่ดี หากเราน�า  
“ต้นทุน” ที่ได้รับมา มาผสมผสานรวมกับ 
“โอกาส” ท่ีเกิดขึ้นรายล้อมรอบตัวมาใช้ เพื่อ
ก�าหนด “เป้าหมาย” ที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองได้  
ในปีท่ีก�าลังผ่านเข้ามา เราย่อมสามารถสร้าง 
“ความสมหวัง” ให้เกิดขึ้นแทนที่ “ความหวัง” 

ค�าว่า “ขอให้.....” จะเปลี่ยนกลับกลาย
เป็น “ฉันมี... (สิ่งนั้น) อยู่กับตัวของฉันแล้ว

“การลงมือท�า” ตามค�าขอของผู้คนและ
ตามความปรารถนาของตนเอง จึงเป็นสิ่งส�าคัญ
กว่าเพียงการรับฟังให้ผ่านหูมาเท่านั้น

อยากได้ความสุข จงลงมือ “สร้าง 
ความสุข” 

อยากได้ความรัก จงเริ่มให้ “ความรัก” 
อยากเป็นคนฉลาด คนเก่ง จงเริ่ม 

เปิดรับ “ความรู้” และสิ่งใหม่ๆ 
อยากเป็นคนสุขภาพดี จง “ขยับ”  

ขับเคลื่อนกาย ออกแรง ออกเหงื่อ ในแต่ละวัน 
อยากเป็นคนมองโลกแง่ด ีจงฝึก “มอง” 

“ฟัง” “พูด” แต่สิ่งดีๆ 
อยากเป็นคนอารมณ์ด ีจงเริม่ “ยิม้แย้ม”  

กับผู้คนรอบข้าง ฮัมเพลง ฮัมท�านองแห่ง 
ความสุข

อยากเป็นท่ีรกัของผูค้น จงรูจั้ก “ใสใ่จ” 
ผู้คน

อยากมชีวีติทีด่ขีึน้ จงพาตนเองไปอยูใ่น
สิ่งแวดล้อมที่ดี เจอะเจอกับผู้คนที่ดีๆ 

หลักง่ายๆ ท่ีไม่ซับซ้อนหรือยุ ่งยาก  
คือ “อยากได้อะไร จงเข้าหา จงท�าอย่างนั้น  
ไม่ต้องการสิ่งใด จงหยุดอยู่ หยุดท�าสิ่งนั้น” 

เริ่มต้น... ปีใหม่
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ที่เรายังไม่ได้ ไม่มี ได้แต่เพียงฝันไป
เรือ่ย เพราะเราท�าในสิง่ทีต่รงกนัข้ามกับหลกัการ 
นั่นคือ อยากได้อะไร คิดรอคอยสิ่งนั้นให้มา  
ไม่ต้องการอะไร กับอยู่ กับท�า ในสิ่งนั้นตลอด
เวลา

ไม่อยากจน แต่ยังคงรูดปื๊ด รูดปื๊ด  
แคะเงินในกระปุกมาใช้ ช้อบปิ้งตามใจตนเอง

ไม่อยากคิดลบ แต่ยังคงวนเวียนอยู่กับ
การ “คอยจับผิด” สิ่งแวดล้อม ผู้คนรอบข้าง

ไม่อยากเสยีใจ แต่ยงัคงคดิเรือ่งทีท่�าให้
เศร้า เรื่องที่ท�าให้รู้สึกแย่

ไม่อยากเจอรถติด แต่ยังคงออกจาก
บ้านเวลาเดิม ใช้เส้นทางแบบเดิมๆ เวลาเดิมๆ 

ไม่อยากให้ใครๆ ทิง้เราไป แต่คดิย�า้คดิ
บอกตนเองว่า วันหนึ่งทุกคนก็ต้องทิ้งเราไปอีก 

ไม่อยากเป็นคนไม่ดี แต่ยังท�า ยังอยู่ 
กับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ท�าไม่ดี 

ไม่อยากเป็นคนแบบนี ้แต่ยงัคงท�าแบบ
เดิมๆ ซ�้าๆ อยู่ที่เก่า พูดบ่นไปวันๆ 

ไม่อยากคิดมาก แต่เก็บทุกเรื่อง ทุกค�า 
ทุกการกระท�าของผู้คนมาใส่ไว้ในสมอง

ค�าว่า “เริม่ต้น” จงึกระท�าได้ 3 แบบหลกั  
แบบที่หนึ่ง หมายถึง การท�าสิ่งใหม่ ในสิ่งที่ยัง 
ไม่เคยกระท�ามาก่อน แตกต่างจากสิง่เก่า สิง่เดมิๆ 
เคยเป็น เป็นการเปิดโลก เปิดสมอง เปิดความคดิ  
เปิดความรู้สกึ เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้เกดิขึน้ 
ในชวีติ การเริม่ต้นลกัษณะนี ้จงึคอื การลงมอืท�า 
ครั้งแรก

	 เริ่มต้น	 	 เป้าหมาย	

แบบที่สอง หมายถึง การแก้ไขสิ่งเดิม 
ด้วยการตั้งต้นท�ากันใหม่อีกครั้ง เหตุท่ีต้องท�า

กันใหม่ เพราะสิ่งที่ได้ท�าไปแล้วนั้น ยังไม่ส�าเร็จ  
ไม่ได้ดั่งที่ใจหวังไว้ จึงเป็นการให้ก�าลังใจ 
ตนเองว่า เริม่ต้นใหม่นะ เพือ่หวงัว่าวนัหนึง่จะไป
ให้ถงึ “เป้าหมาย” ทีต่ัง้ใจไว้ การเริม่ต้นลกัษณะนี้  
จึงเป็นการเรียนรู้สิ่งที่เคยผิด เพื่อแก้ไข แก้ตัว 
ให้ก้าวไปถึงสิ่งท่ีต้องการ ไม่จมอยู่กับความ 
ล้มเหลว ล้มแล้วลุก ล้มแล้วลุก

	 เริ่มต้น	 ผิดพลาด		 เป้าหมาย

แบบที่สาม หมายถึง การฝ ึกฝน  
ท�าสิ่งที่มีอยู่ให้ดี และดียิ่งขึ้น เป็นการท�าซ�้า  
ท�าแล้ว ท�าอกี ท�าอกี ท�าแล้ว ซ้อม ฝึก ฝึก ซ้อม 
ท�าให้เรื่อย เพื่อให้ช�านาญการ ยิ่งท�ายิ่งช�่าชอง 
ยิ่งฝึกฝน ยิ่งช�านาญ เป็นการเก็บรายละเอียด 
หรือ เติมเต็ม ให้ดียิ่งขึ้นๆ ไป การเริ่มต้นใน
ลักษณะนี้ จึงเป็นการท�าซ�้าในสิ่งท่ีดี สิ่งท่ีใช่  
สิ่งที่ต้องการ จนสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่  
ได้ต่อยอด งอกเงยต่อไปอีก 

	เริ่มต้น		 	เป้าหมาย

การเริ่มต้นในปีใหม่ปีนี้ เป็นการเริ่มต้น
ปฏิทินเฉกเช่นเดียวกันกับปีทุกปี ที่เคยๆ ผ่าน
มาในชวีติของเรา แม้ว่าวนันีท่ี้ผูอ่้านอ่านบทความ
หน้านี้อยู่ อาจไม่ใช่วันแรก (วันที่ 1) ของเดือน
แรก (มกราคม) ในปีใหม่ (2560) อย่างไรกต็าม 
เราก็ยังคง “เริ่มต้น” ปีใหม่ กับ “วันใหม่” และ
การกระท�าใหม่กันได้

เริ่มลงมือ เริ่มต้นกันเถอะ จะเป็น 
แบบหนึ่ง แบบสอง แบบสาม หรือทั้งสามแบบ
ก็ยังได้ 

สร้างสิ่งใหม่
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ภาพเคียงค�า 
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์

บันทึก... ภาพเหตุการณ์เมื่อวันก่อน

 ยามพักผ่อนหย่อนใจให้สุขสันต์

 เก็บเรื่องราวสวยงามไปตามวัน

 สนุกกันสราญใจในอารมณ์

ไว้........ ดูเล่นเย็นใจไปกับภาพ

 พอซึมซาบคืนวันอันสุขสม

 ยังยิ้มรับความระรื่นน่าชื่นชม

 อภิรมย์ความงามตามลำาพัง

บน...... เส้นทางกลางไพรทั้งไกลใกล้

 ภาพที่ได้บันทึกนึกความหลัง

“บันทึกไว้บนแผ่นฟิล์ม”
 เติมความสุขสู่ใจให้พลัง

 เหมือนได้ฟังเรื่องเก่าเล่าเรื่องเดิม

แผ่น...  ดินทองของไทยเต็มใจเที่ยว

 เก็บแรงเรี่ยวท่องไปส่งใจเสริม

 สร้างความสุขไว้ด้วยช่วยต่อเติม

 จะที่เดิมที่ใหม่ให้รางวัล

ฟิล์ม... ม้วนแล้วม้วนเล่าที่เราถ่าย

 เช้ายันบ่ายขยายความไปตามฝัน

 ช่วงเวลาเติมสุขสนุกกัน

 เรื่องราวนั้น “บันทึกไว้บนแผ่นฟิล์ม”
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หากดูเพียงหนังตัวอย่างที่เราได้เห็นต้นไม้
ยักษ์มาหาเด็กชายคนหนึ่งในช่วงค�่าคืน รวมถึง
โฆษณาที่เชิญชวนให้ไปชมหนังเร่ืองนี้บอกว่าเทคนิค
พิเศษในหนังเป็นฝีมือของทีมงานจากเรื่อง Avatar 
ตลอดจนดาราจากหนังเรื่องดังกล่าวคือ ซิกอร์นีย์  
วเีวอร์ ร่วมแสดงในหนงัเรือ่งนีด้้วย อาจท�าให้คดิไปว่า
หนงัเรือ่งนีเ้ป็นหนงัแฟนตาซสี�าหรบักลุม่ผูช้ม young 
adult ที่นิยมสร้างกันมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา 
แต่ส�าหรับคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้ที่เขียนโดยนักเขียน
อังกฤษ แพทริก เนสส์ ซึ่งเขาเขียนบทหนังเองด้วย 
(ฉบับแปลเป็นไทยโดยวรรธนา วงษ์ฉัตร ชื่อ “ผู้มา
เยือนหลังเที่ยงคืน” ส่วนฉบับหนังชื่อว่า “มหัศจรรย์
เรยีกอสรู“) เนสส์เขยีนนยิายเรือ่งนีโ้ดยได้แรงบนัดาล
ใจจากนักเขียนอังกฤษ ชีวอน ดาวด์ ซึ่งเสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็งด้วยวัยเพียง 47 ปี เขาบอกว่าเธอ “มีตัว
ละคร มปีมเรือ่งและมีบทน�าแล้วแต่โชคร้ายทีเ่ธอไม่มี
เวลา” เขาจึงมาสานต่อเรื่องราวให้ส�าเร็จ คงจะทราบ
ดีว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังดราม่าที่เล่าเร่ืองอย่างสมจริง 
ผ่านโลกของเด็กชายชาวอังกฤษ คอเนอร์ โอ’มัลเลย์ 
(ลูอิส แมคดูกัลล์) วัยสิบสามปีที่ต้องผ่านบททดสอบ
ครั้งส�าคัญแม้อายุยังน้อย

คอเนอร์เผชิญกับความทุกข์ยากล�าบากรอบ
ด้านเพราะ แม่ (เฟลิซิตี โจนส์) ล้มป่วยเป็นมะเร็ง

ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตต ิ

ระยะสุดท้ายชนิดที่แทบจะท�าอะไรเองไม่ได้ ส่วน พ่อ 
(โทบี เคบเบล) ก็แยกทางกับแม่แล้วและไปอยู่กับ
ภรรยาใหม่ที่อเมริกาและมีลูกแล้วหนึ่งคน แม้พ่อจะ
โทรศัพท์มาหาเขาอยู่เสมอและมาเย่ียมเขาบ้างแต่เขา
ไม่ต้องการไปอยู่บ้านของ คุณยาย (วีเวอร์) ที่สุด
แสนจะเข้มงวดที่เขาบอกว่าห้องนั่งเล่นในบ้านของ 
คุณยายเหมือน“พิพิธภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตของ
ผู้คนในยุคโบราณ” ส่วนที่โรงเรียนก็หาใช่ที่เขาจะพบ
ความสุขหรือได้เล่นสนุกกับเพ่ือนๆ เพราะบ่อยครั้ง
เขาตกเป็นเหย่ือของการกล่ันแกล้งและหลายครั้งโดน
ท�าร้ายร่างกายจากเพ่ือนร่วมห้องตัวโตที่ชื่อ ปีเตอร ์
(เจมส์ เมลวิล) ซึ่งมาพร้อมกับลูกสมุนสองคนคือ 
แอนตนักบัซลัลี รวมถงึสายตาของครแูละเพือ่นๆ ทกุคนที่ 
มองเขาแปลกๆ เพราะรู้ว่าแม่ของเขาป่วยเป็นมะเร็ง

 จุดเปลี่ยนส�าคัญในชีวิตของคอเนอร์เกิด
ขึ้นในค�่าคืนหนึ่งของวันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนเจ็ดนาที 
เมื่อต้นยิวเบอร์รีใหญ่ยักษ์ที่ยืนต้นสง่าอยู่กลางสุสาน
ของโบสถ์ที่เขามองเห็นจากหน้าต่างบ้านทุกวัน เกิดมี 
ชวีติและเดนิมาหาเขาทีบ้่าน (ให้เสยีงต้นยวิโดย เลยีม 
นีลสัน) ต้นยิวบอกว่าจะมาเล่าเรื่องสามเรื่องให้เขาฟัง 
และหลังจากนั้นคอเนอร์ต้องเป็นคนเล่าเรื่องที่สี่และ 
ต้องเป็นเรื่องจริงเก่ียวกับชีวิตเขาให้มอนสเตอร์ 
หรือต้นไม้ยักษ์ฟัง

A Monster Call : 
เมื่อถึงเวลาก็ต้องปล่อยวาง
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 แค่เรื่องแรกที่มอนสเตอร์เล่าให้คอเนอร์ฟัง
ก็น่าสนใจมากแล้วโดยหนังน�าเสนอในรูปแบบของ 
อนิเมชั่นสองมิติเป็นภาพสีน�้าสวยงามที่ดูตอนแรก
อาจคิดว่าเป็นเร่ืองของความรักต่างชนชั้นระหว่างเจ้า
ชายกับลูกสาวชาวนาที่มีแม่มดมาเกี่ยวข้องด้วย ไม่
ต่างจากเทพนิยายทั่วไปแต่นิทานเรื่องนี้เล่าเรื่องอย่าง 
ไม่ประนีประนอมหรืออิงโลกสวยแต่น�าเสนอด้วย
สายตามองโลกตามความเป็นจรงิพร้อมกบับทสรปุของ 
มอนสเตอร์ทีว่่า “มนัไม่มคีนดแีละไม่มคีนเลวเสมอไป  
คนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างสองอย่างนี้ มันเป็นเรื่องจริง 
หลายส่ิงหลายอย่างที่เป็นเรื่องจริงมักให้ความรู้สึก
เหมือนเป็นการหลอกหลวง”

 นิทานเรื่องที่สองน่าสนใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
กนั เหตกุารณ์เกดิขึน้ในช่วงทีมี่การปฏิวัตอุิตสาหกรรม 
เล่าความขัดแย้งระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่ ผ่านชีวิต
ของหมอยาสมุนไพรกับสาธุคุณที่มีลูกสาวสองคน 
นิทานตอกย�้าให้เห็นความซับซ้อนของโลกใบนี้และ
ผู้คนที่ทุกคนต่างมีด้านสว่างและด้านมืดอยู่ในตัวแต่
สิ่งที่ส�าคัญคืออย่าได้หลงลืมหรือเผอเหรอไปท�าในสิ่ง
ที่ไม่เชื่อ 

 ตามมาด้วยนิทานเรื่องที่สามแต่มอนสเตอร์
เปลี่ยนมาเล่าตอนกลางวันแทนในเวลาเที่ยงวันเจ็ด
นาท ีทีโ่รงอาหารของโรงเรยีนเป็นเรือ่งของชายล่องหน
คนหนึ่งซึ่งเป็นเร่ืองซ้อนทับกับชีวิตจริงของคอเนอร์
และแฮร์ร ีและหลงัจากนัน้คอเนอร์ต้องเล่าเรือ่งทีส่ีใ่ห้
มอนสเตอร์ฟังซึ่งเป็นความจริงที่เขายากที่จะยอมรับ
เกี่ยวกับฝันร้ายที่เขาฝันบ่อยมากในช่วงนี้ “เกี่ยวกับ
ความมืด สายลมและเสียงกรีดร้อง ฝันร้ายที่มีมือลื่น
หลุดจากการจับกุมของเขา”

หนังเรื่องนี้เป็นผลงานของผู้ก�ากับชาวสเปน 
ฮวน อันโตนิโอ บาโยน่า ที่เคยฝากฝีมือมาแล้วจาก
หนังสเปนเร่ือง The Orphanage (2007) และหนงั
ที่ใกล้ตัวคนไทยคือเรื่อง The Impossible (2012) 
ที่มีชื่อไทยว่า “2004 สึนามิภูเก็ต” และล่าสุดก�าลัง
เตรยีมตวัก�ากบัหนงัฟอร์มยกัษ์ภาคต่อของ Jurassic 

World มีก�าหนดเข้าฉายในปี 2018 
ด้วยความทีห่นงัมตีน้ทนุดอียูแ่ลว้ทัง้หนงัสอื

และบทหนงัจากนกัเขยีนคนเดยีวกัน เมือ่มาได้ผู้ก�ากับ
และทีมงานคุณภาพรวมถึงนักแสดงทั้งแมคดูกัลล ์
แม้จะเล ่นหนังมาไม่มากแต่ต ้องแบกรับหนังไว ้ 
ทั้งเรื่อง รวมถึงมืออาชีพอย่างวีเวอร์และโจนส์ ใน
ความเหน็ส่วนตวัจงึขอยกให้เป็นหนงัดทีีส่ดุเรือ่งหน่ึง 
ของปี 2016 หนงัสะท้อนความรกั ความผกูพนัระหว่าง
แม่-ลูก (รวมถึงพ่อและยาย) โดยเฉพาะในห้วงยาม
ที่พวกเขาใกล้ต้องพลัดพรากจากกันไปชั่วนิรันดร์แม้
แม่จะให้ความหวังกับเขาอยู่เสมอว่าการรักษาจะต้อง
ได้ผลแล้ววันหนึ่งแม่จะกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง 

หนังสะท้อนได้ดีถึงอารมณ์ ความรู้สึกและ
พฤติกรรมของวัยรุ่น วัยที่ฮอร์โมนพลุ่งพล่านแต่ต้อง
มาพบกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความทุกข์ในชีวิต 
โลกเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ได้ดังใจและเพราะยังเป็นเด็ก
อยู่พ่ึงพาตัวเองไม่ได้จึงไม่อาจเลือกเส้นทางชีวิตของ
ตัวเอง คอเนอร์ถ้าเลือกได้ในยามที่แม่ป่วยต้องเข้า
รกัษาตวัในโรงพยาบาลเขาอยากไปอยูก่บัพ่อมากกว่า
คณุยายผูเ้ข้มงวด จงึไม่ใช่เรือ่งแปลกทีบ่างครัง้วยัรุน่
จะปลดปล่อยความกดดันที่ได้รับด้วยความก้าวร้าว
ไปบ้างและความอดกลั้นจากการโดนกลั่นแกล้งก็มี
วันถึงจุดสิ้นสุด 

แต่โลกของเราใช่ว่าจะโหดร้ายจนเกินไป
เพราะคอเนอร์มีแม่และพ่อที่รักและเข้าใจเขามาก
และไม่เชื่อว่าการลงโทษในความผิดที่เขาท�าจะท�าให้ 
ทกุอย่างดขีึน้ ส่วนคณุยายแม้จะดเูป็นผูร้้ายในสายตา
เขา แต่จรงิๆ แล้วรกัและห่วงใยเขามากไม่ต่างจากแม่

เชื่อแน่ว่าคนที่ดูหนังหรืออ่านหนังสือเรื่องน้ี 
อดที่จะกลั้นน�้าตาไม่ได้กลับฉากในโรงพยาบาล 
ช่วงท้ายของหนงัทีแ่ม่บอกกับคอเนอร์ว่า “เมือ่ลกูมอง
ย้อนกลับมาและรู้สึกแย่ที่เคยโกรธจัด แย่ที่โกรธแม่
มากจนไม่อยากพูดกับแม่ ลูกต้องรู้ไว้ว่าไม่เป็นไร  
ไม่เป็นไรจรงิๆ..แม่รูท้กุอย่างทีล่กูอยากบอกแม่โดยท่ี
ลูกไม่จ�าเป็นต้องพูดออกมา..” 
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สมัผัสความต้องการ1 ท่ีอยูใ่นตัวคณุ คณุสามารถ 
ปฏิบัติตามได้อย่างง่ายดาย ดังนี้ครับ

1. ให้คุณคิดถึงสิ่งที่คุณไม่ชอบ 1 อย่าง

เช่น “ฉนัไม่ชอบความขดัแย้ง ทะเลาะกนั 
ไม่เข้าใจกัน” “ฉันไม่ชอบคนเสแสร้ง”

ลองหลับตา แล้วพูดซ�้าๆ กับตัวเองว่า 
“ฉันไม่ชอบ......” เป็นเวลา 30 วินาที

ลองสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นภายในร่างกาย
และอารมณ์ความรูส้กึของคณุ เช่น รูส้กึอดึอดัใจ  
ไม่สบายใจ หายใจไม่สบาย

1 Morrison, Jean and Christine King, Grok 
It! 150 Exercises and Games for Teaching 
and Learning Nonviolent Communication. 
Communication For Life, 2010. หน้า B 6

ไต่ตามโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว 

วันนี้เราจะพูดถึงเคล็ดลับชีวิตประการ
ส�าคญัประการหนึง่คือ “3 ขัน้ตอนสร้างพลงับวก
จากสิง่ทีค่ณุไม่ชอบ” เนือ่งจากมคี�าถาม ถามผม
มากันมากว่า ไม่ชอบสิ่งนั้น สิ่งนี้ ไม่ชอบคนนั้น  
คนนี้ ท�าไมคนนั้น คนนี้ ท�าอย่างนั้นอย่างนี้ 
กับเรานะ ท�าไมเขาเป็นอย่างนี้ อยากให้เขาเป็น
อย่างนั้น รู้สึกไม่มีความสุขเลย ท�าอย่างไรดี?

เพื่อตอบค�าถาม เรามาลองปฏิบัติกัน 
ดูเลยนะครับ 

“3 ขั้นตอนสร้างพลังบวกจากสิ่งท่ีคุณ 
ไม่ชอบ” ขั้นตอนทั้งหมดนี้อยู่ในหนังสือสื่อสาร
สร้างสันติ (ตุลาคม 2559) เราได้มาจาก แมรี 
แมคเคนซี (Mary Mackenzie) ผู้ฝึกอบรม
สื่อสารสร้างสันติ ได้แนะน�า 3 ขั้นตอนสร้าง 
พลังบวกจากสิ่งที่คุณไม่ชอบด้วยการกลับมา

3 ขั้นตอน สร้างพลังบวก 
จากสิ่งที่คุณไม่ชอบ 
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2. เปลี่ยนสิ่งที่คุณไม่ชอบให้เป็นความ
ต้องการ 

ให้คณุดใูนรายการความต้องการ (คุณค่า)
ด้านล่างของบทความนี้ แล้วหาว่าที่คุณไม่ชอบ 
สิง่นัน้ เพราะคณุต้องการอะไร แลว้ขดีเสน้ใต้ไว้

เช่น คุณไม่ชอบความขัดแย้ง ทะเลาะกัน 
ไม่เข้าใจกัน เพราะคุณต้องการสันติสุข

หรือ คุณไม่ชอบคนเสแสร้ง เพราะคุณ
ต้องการความจริงใจ

หลับตาลงอีกครั้ง แล้วพูดเฉพาะความ 
ต้องการซ�า้ๆ ว่า “ฉนัต้องการ...” เป็นเวลา 30 วนิาที 
เช่นกัน

ลองสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นภายในร่างกาย
และความรู้สึกของคุณ เช่น รู้สึกผ่อนคลาย 
หายใจโล่ง

3. เปรียบเทยีบความแตกต่างของข้อ 1 กบั 
ข้อ 2

คณุจะสงัเกตได้ว่า เม่ือคุณคิดถงึสิง่ทีค่ณุ
ไม่ชอบ คุณจะรู้สึกในทางลบ เช่น รู้สึกเครียด 
ไม่สบายใจ หายใจไม่สบาย ซึ่งแตกต่างจากเมื่อ
คุณคิดถึงความต้องการที่คุณขีดเส้นใต้ไว้นั้น  
ซึ่งท�าให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย หายใจโล่งมากขึ้น

ในชีวิตของคุณก็เป็นเช่นเดียวกัน เมื่อ
คุณคิดหรือพูดย�้าบ่อยๆว่า คุณไม่ชอบอะไร  
ไม่ชอบใคร ย่อมส่งผลคุณรู้สึกทางลบได้ ยิ่งถ้า 
คุณคิดถึงสิ่งที่คุณไม่ชอบหรือคนที่คุณไม่ชอบ
นานเท่าไร คุณก็ยิ่งรู้สึกทางลบได้มากขึ้นเท่านั้น 

การค้นหาความต้องการจากสิง่ทีค่ณุไม่ชอบ 
ช่วยให้ร่างกาย อารมณ์ จิตใจของคุณผ่อนคลายขึน้  
เป็นทางบวกมากข้ึน คุณจะรู้สึกดีต่อตนเองมากขึน้  
คุณจะมีความสุขสงบในจิตใจเพิ่มมากขึ้นด้วย 

แน่นอน การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ย่อมส่งผลดีต่อ
ตัวคุณและคนรอบข้าง คุณจะรักตนเองและรัก
คนอื่นได้ง่ายยิ่งขึ้น

..........................................
ผมหวงัว่าแบบฝึกปฏบิตั ิ“3 ขัน้ตอนสร้าง

พลงับวกจากสิง่ทีค่ณุไม่ชอบ” จะเป็นประโยชน์กบั
คณุผูอ่้านและคนรอบข้างนะครบั ถ้าเหน็ว่าด ีโปรด
แบ่งปันต่อนะครับ เพื่อช่วยให้ผู้คนมีความสุข 
ในจติใจ มคีวามรกั ความเข้าใจกนัมากยิง่ๆ ขึน้ 
ด้วยครับ

ปีใหม่นี ้ขอพระเยซเูจ้า แม่พระ อวยพรคณุ  
น�าทางคุณ และทุกคนในครอบครัวของคุณให้
มีพลังแห่งความรัก เพื่อแผ่ขยายไปยังคนใน
ครอบครัว ที่ท�างาน ชุมชน และสังคมนะครับ

..........................................
คุณผู ้อ่านสามารถติดตามรายละเอียด 

เพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ และ Facebook Fanpage :  
บ้านใส่ใจ carefor.org ถ้าคณุต้องการหนงัสอื
สือ่สารสร้างสนัต ิ(ตลุาคม 2559) เพือ่ช่วยให้เกดิ
ความรัก ความเข้าใจกันในครอบครัว ที่ท�างาน  
เขียนโดย ดร.ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์ และนริศ  
มณขีาว สามารถตดิต่อได้ที ่Line ID: narislove 

คุณผู้อ่านที่ต้องการสมัครเข้าร่วม ฝึก
ปฏิบัติจิตแบบนักบุญอิกญาซีโอ แห่งโลโยลา 
เพื่อรื้อฟื้นพลังในการเดินเคียงข้างพระเยซูเจ้า
ทั้งยามทุกข์และยามสุข ทั้งหนทางกางเขนและ
การกลับคืนพระชนมชีพ ช่วยเปิดหัวใจของเรา
ให้ก้าวออกมารักคนอื่นเช่นเดียวกับที่พระองค์
รักเราทุกคน ศุกร์ค�่าถึงอาทิตย์เที่ยง 24-26 
มีนาคม 2560 ที่ศูนย์นักบวชหญิง สามพราน 
สนใจติดต่อสมัครได้ที่ Line ID: narislove 
หรือโทรศัพท์ 09-3445-1665
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เยาวชนของเรา
ศิษย์พระคริสต ์

นายกรวีร์ วิลาลัย

ผมนายกรวีร์ วิลาลัย ชื่อเล่น โดมครับ  
ผมได้มีโอกาสไปเรียนที่ฟิลิปปินส์ ในสถาบัน 
Institute of formation Fondacio Asia (IFFA)  
ซึ่งเป็นสถาบันฝึกฝนผู้น�าเยาวชนในเอเชีย ถ้าถาม
ว่าดีหรือไม่ ผมตอบได้เลยครับว่าดีมาก เพราะที่นี่ 
ไม่ได้ฝึกเราแค่การน�าเยาวชนหรอืกจิกรรมต่างๆ แต่
เป็นการฝึกความเป็นผู้ใหญ่ และการมีชีวิตร่วมกับ 
เพื่อนพี่น้องต่างประเทศที่เราอาจจะไม่มีโอกาส 
แบบนีเ้ลย ซึง่พดูรวมๆ แล้ว เป็นทีท่ีฝึ่กให้เป็นผูน้�า
ที่ดีและแข็งแกร่งนั่นเอง 

ตอนผมไป ผมอายุได้ 19 ปีและผมเป็น
คนไทยคนเดยีวถกูส่งไปเรยีน ผมเรยีนภาษาองักฤษ
ก่อน 3 เดือน พร้อมกับเพื่อน 10 คน จาก 6 
ประเทศ ที่ยังอ่อนในเรื่องภาษาอังกฤษ นั่นเป็นจุด
เริ่มต้นของการเดินทางของผม ถ้าถามว่ายากไหม 
ล�าบากไหม แน่นอนครับ ทุกสิ่งล้วนมีอุปสรรค 
ไม่มีใครท่ีสามารถพูดภาษาไทยกับผมได้เลย แต่
ก็มองได้สองมุมคือ เราสามารถฝึกภาษาได้อย่าง
รวดเร็ว อีกแง่คือ เราโดดเดี่ยว และนั่นก็เป็นจุด
ที่ท�าให้ผมอยู่คนเดียวบ้างเป็นบางครั้ง แต่เราจะอยู่ 
ไม่ได้ ถ้าคดิแง่ทีโ่ดดเดีย่ว ผมจงึตดัสนิใจ พดูมากขึน้  
พยายามพูดให้มากๆ เข้าหาคนที่สามารถช่วยเราใน
เรื่องของภาษาได้ และผมก็ผ่านมันไปได้ เพื่อนเริ่ม

รูส้กึสบายใจเมือ่คยุกบัผมและสนทิกบัผมมากขึน้ นี่
คอืการเริม่ต้นใน 3 เดอืนแรกท่ีบอกเลยครบัว่า สนกุ 
เหนื่อย มันส์ ฮาด้วย เพราะเพื่อนที่มาจากประเทศ
ต่างๆ ไม่ได้มคีวามแตกต่างจากเราเท่าไรนกั มเีพยีง
บางสิ่งที่เราอาจจะต้องท�าความเข้าใจและยอมรับ 
ในตัวของบุคคลนั้น

ในการศึกษา จะเป็นระบบของ IFFA ที่ได้
จัดขึ้น เพื่อเราจะได้พัฒนาความรู้และการมองโลก
ของเรา ซ่ึงหลายๆ วชิาจะท�าให้เราได้เหน็ภาพท่ีกว้าง
ขึ้นเช่นกัน เช่น Self - Discovery, Church 
and Mission, การท�า Development Action 
Plan, 7 Habits Effectiveness เป็นต้น ซึ่ง
ในแต่ละวิชาจะมีภาคปฏิบัติอยู่ บอกได้เลยครับว่า 
ล�าบากมากและสนุกมากเช่นกันครับ เราได้ลุยและ
พบประสบการณ์ใหม่ๆ ในที่ใหม่ๆ เช่นการออก
เยี่ยมคนจน ไปอยู่ตามบ้านของคนจน นอนและ
กินกับพวกเขา (Exposure Immersion) การ
แลกเปลี่ยนความเชื่อกับพี่น้องต่างศาสนา เป็นต้น 
แต่จุดเด่นที่เห็นได้ชัดว่าเราได้ความรู้อะไรบ้างและ
จะน�าไปใช้อย่างไร จะสามารถเห็นได้ใน 2 จุด ซึ่ง
ผมก็อยากจะแบ่งปัน ในเรื่องแรกคือ “Mission 
Project” เป็นการออกจากสถาบันไปที่ไกลๆ อาจ
จะอีกที่ของประเทศหรือไปอีกประเทศเลย ในปีของ
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ผม ทางผูใ้หญ่ได้เลอืกทีจ่ะมาทีป่ระเทศไทย เพือ่มา 
ท�ากิจกรรม เช่น สัมผัสชีวิตกับผู้อพยพชาวพม่า  
ผู้หญิงขายบริการ แลกเปลี่ยนความเชื่อกับเพื่อน 
ต่างศาสนา การแบ่งปันความรู้และความเชือ่ให้เยาวชน 
เป็นต้น ในด้านนี้ จะเป็นการฝึกให้เราได้เห็นโลก 
ท่ีกว้างมากขึ้นและความเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่ม 
เป็นช่วงเวลาทีส่นกุและมคีวามหมายมากๆ เลยครบั 

ในเรื่องต่อไปคือ การท�า Development 
Action Plan (DAP) เป็นการท�าแผนงาน 
โครงการ เป็นการน�าความรู้จากที่ผมได้เรียนมาใช้
ประโยชน์ ซึง่จะเป็นการเขยีนโครงการการท�างานกบั
กลุ่มหรือองค์กรที่ส่งเราไปเรียน เป็นเวลา 2 ปี ซึ่ง
เป็นการฝึกการท�างานแบบมีแผนการที่สามารถเป็น
ไปได้ เป็นการมองถึงปัญหาและวิธีแก้ที่ค่อนข้าง 
ลงลึก ในการท�าแผนงานแบบนี้เหนื่อยเป็นพิเศษ 
เพราะต้องใช้เวลาคิดค่อนข้างนาน การหาข้อมูล
จากองค์กรของเราหรอืการใช้ค�าภาษาองักฤษเช่นกนั 
และเมื่อเราส�าเร็จทุกอย่างแล้ว ทาง IFFA ก็ให้ผม
น�าเสนอแผนงานของผม จะมีการประเมินการ ผม
ตื่นเต้นมากครับ เพื่อนๆ หลายคนไม่ได้นอนทั้งคืน
เพื่อเตรียมการน�าเสนอ
 นี่เปรียบเสมือนการสอบปลายภาคเรียน 
เพราะหลังจากที่เราจบการน�าเสนอแล้ว ทางผู้ใหญ่
ก็จะให้ตารางเวลาที่สบายๆ ไม่เหนื่อยมาก แต่ใน
ปีของผม มีกิจกรรมพิเศษคือการฉลองครบรอบ 
10 ปีของ IFFA ฟิลิปปินส์ และนี้ก็เป็นงานแรกใน
รอบ 10 ปีและงานสุดท้ายที่รุ่นผมได้ท�า ผมบอก
ได้เลยครับว่าเหนื่อยมาก เพราะรุ่นของผมได้รับ
มอบหมายให้เตรียมงานหลายๆ อย่าง เป็นพิเศษ

ในงานมิสซาส่งกลับ (Send - off Mass) และ
งาน Cultural night ที่จะมีงานแสดงต่างๆ จาก
วฒันธรรมของแต่ละประเทศ เป็นงานทีส่วยงามและ
ผมคดิว่า นีค่อืสิง่ทีห่าได้ยากมาก ความสวยงามของ
วัฒนธรรมจากแต่ละประเทศ มีการเต้น ร้องเพลง 
ละครสั้น และอื่นๆ มากมาย

สรุปจากการเดินทางของผมในครั้งนี้ ผม
บอกได้เลยครบัว่า ผมโชคดมีาก ทกุๆ ประสบการณ์
นั้นมีความหมายมาก การทะเลาะกัน การไม่เข้าใจ
กัน หลายสิ่งหลายอย่างล้วนมีความหมายที่ดี และ
เป็นสิ่งที่มากกว่าการพูดภาษาอังกฤษได้ ความ
สามารถพิเศษที่ได้มานั้น เป็นสิ่งที่ฝึกฝนตัวของผม 
พัฒนาตัวของผมได้ แต่ประสบการณ์ความรักของ
พระเจ้านั้น เป็นสิ่งที่ผมได้รับมา เมื่อผมมองกลับ
ไป ผมเห็นพระเจ้าอยู่กับผมเสมอ พระองค์ไม่ทิ้ง
ผมเลย เมื่อผมร้องไห้ พระองค์กอดผมเสมอ เมื่อ
ผมท้อแท้ พระองค์ยงัยิม้ให้ผมเสมอ เมือ่ผมเครยีด 
โมโหเพื่อน พระองค์จะคอยปกป้องผมจากส่ิง 
เหล่านีเ้สมอ ประสบการณ์ท่ีได้จากการเรยีน พฒันา
หลายๆ อย่าง ล้วนมากจากพระองค์ จากความรัก
ของพระองค์

 “You loved me when I was  
so unlovely. 

You sought me when I was lost.
You showed me how much.  

You really love me,
When You bought me at the  

highest cost.”
Song - No greater love 
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คริสตชนคือแสงสว่าง 
ของทุกๆ คน ของโลกทั้งโลก

หากเราเป็นคริสตชน
ที่มีหน้าตาเหมือนกับ 

พระคริสตเจ้า
เราจะต้องละม้ายคล้าย 

กับพระองค์
นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา
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ชวนน้องคุย

ชวนน้องคุย

“รอยย้ิม” ท�าให้โลกสวย เสริมสร้างก�าลงัใจ ...ทกุครัง้
  

ที่น้องๆ มีภาพสวยๆ ยิ้มๆ ก็รีบส่งภาพ มาร่วมสนุกแ
บ่งปัน 

รอยยิ้ม กับโครงการ “ย้ิม... ย้ิม... ย้ิม... 2017” กับ

สโมสรอุดมศานต์ ในคอลัมน์ “จูเนียร์โฟโต้” ขอแ
บบเป็น 

รอยยิ้มชัดๆ นะครับ

พี่ป๋อง ขอขอบคุณบรรดาคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง 

และผู ้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่าน ที่คอยสนับสนุนกิจกรรมนี้  

ขอขอบคุณอีกครั้งส�าหรับความกรุณาต่างๆ มา ณ โอกาสนี้  

และในเวลาเดียวกันขอเชิญชวนให้ส่งภาพ “ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม” 

ของน้องๆ เด็กๆ เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆ เมื่อส่งภาพ 

มาร่วมสนุก...อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ และ “ต้ังช่ือภาพ”  

มาด้วยก็จะดีมากๆ ครับ

ส่งมาที ่พีป๋่อง สโมสรอดุมศานต์ ชัน้ 8 เลขที ่122/11 

ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
10120 

หรือส่งทาง E-mail: udomsarn@gmail.com นะครับ

“ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม 2017”

*รางวัลชม
เชย*

น้องขวัญข้าว อรุณกิจชัย น้องสันติสุข เจริญไพศาล น้องสุกัญญา อุดมธรรม น้องยุพิน  
ทรัพย์เจริญ น้องสมชาย ทองกว้าง น้องสันติภาพ วิทยนคร น้องขวัญฤดี ชัยวิเชียร น้องจูเนียร์ 
ชัยวิเชียร 

“สวัสดีปีใหม่...” น้องๆ เด็กๆ ที่น่ารัก 
ทุกคน โอกาสปีใหม่นี้ พี่ป๋องวอนขอพระผู้-
เป็นเจ้าองค์แห่งความรักและเมตตา ได้โปรด 
อวยพระพรแดน่อ้งๆ เดก็ๆ ขอใหท้กุคนสขุภาพด ี 
แข็งแรง ขอให้เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ 
ขอให้ต้ังเรียนหนังสืออย่างดี และอยู่ในการ
คุ้มครองดูแลของพระองค์ตลอดไปเทอญ

 พี่เชื่อว่าน้องๆ แต่ละคนก็จะมีข้อตั้งใจ
ดีๆ อยู่แล้ว ก็ขอให้ยึดมั่นและตั้งใจปฏิบัติตาม
ข้อตั้งใจนั้นๆ อย่างจริงจัง และมีสติ มีสมาธิ 
อย่าให้สิ่งแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งยั่วยุต่างๆ  
มาชักพาให้น้องๆ เสียความตั้งใจ นะครับ

 ส�าหรับน้องๆ ที่สนใจ อยากจะสมัคร
เป็นสมาชิกของสโมสรอุดมศานต์ “สมัครฟรี” 
รีบกรอก “แบบฟอร์มใบสมัคร” แล้วส่งกลับมา
หาพี่ป๋องตามท่ีอยู่ของสโมสรฯ “ยินดีต้อนรับ 
ทุกคน” ครับ
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รักพระคัมภีร์
 

การ์ตูน…คนดี 

 น้องๆ ทราบหรือไม่ว่า น้องๆ ไม่ควร

โกรธหลังจากมืดแล้ว พระคัมภีร์กล่าวว่า “...จงเลิก

โกรธก่อนดวงอาทติย์ตก” สิง่นีม้คีวามหมายส�าหรบั

เธอคือ ให้เธอยิ้มหลังจากดวงอาทิตย์ตกดินยังไง

ล่ะ! ซึ่งหมายความว่าถ้าเธอโกรธ เธอไม่ควรอยู่ใน

ความโกรธอย่างนั้น ทุกคนย่อมมีบ้างในบางครั้งที่

อารมณ์บูดบึ้ง และบ่นด้วยความโกรธ แต่เธอควร

พร้อมเสมอที่จะ “เลิก” และไม่ท�าหน้าบูดบึ้ง หรือ

ขุ่นเคืองใจตลอดระยะเวลาที่จะถึงพรุ่งนี้

 *****

 แน่นอน เธอไม่เคยที่จะไม่โกรธจริงไหม? 

เธอเป็นคนปกติธรรมดา แต่เคล็ดลับคือการได้รับ

ความยินดีอีกครั้งหลังจากที่เธอโกรธ ดังนั้นครั้ง

ต่อไปเมื่อเธอโกรธ จงไปส่องกระจกมองดูตัวเธอ

เอง และท�าใบหน้าทีต่ัง้ใจไว้อย่างแท้จรงิ ซึง่จะท�าให้

เธอหวัเราะกเ็พียงพอทีจ่ะมคีวามสขุ จงขอบพระคณุ

พระเป็นเจ้าส�าหรับการหัวเราะและยิ้มกว้างด้วยนะ

“...จงเลิกโกรธก่อนดวงอาทิตย์ตก อย่าให้

โอกาสแก่มาร”

 น้องๆ ควรอ่านพระคมัภร์ีภาคพนัธสญัญา

ใหม่ ในบทจดหมายของนกับญุเปาโลถงึชาวเอเฟซสั 

บทที่ 4 ข้อ 26-27 ด้วยนะครับ

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

“ไม่ยึดมั่น, ถือมั่น”

...don’t cling

โกรธ
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*น้องอัครพล เชอกอง (พล) *3266*
เกิด : 1 พฤษภาคม 2548
การศึกษา : โรงเรียนบ้านสันศรี 
วิชาที่ชอบ : ศิลปะ เพราะชอบวาดรูป
อนาคตอยากเป็น : นักออกแบบ  
เพราะจะได้สร้างในสิ่งที่ตัวเองชอบ มีใจรักที่อยากเป็นสิ่งนี้ 
เป็นคนมีนิสัย : เอาแต่ใจ (กวนๆ)
สัตว์ที่ชอบ : สุนัข กับ ลิง
ชอบใช้เวลาว่าง : ดูทีวี
กีฬาที่ชอบ : ฟุตบอล
อาหารที่ชอบ : ก๋วยเตี๋ยว
ความสามารถพิเศษ : เต้น
อื่น : มีพี่น้อง 3 คน เป็นชาย 2 คน เป็นหญิง 1 คน  
เป็นคนที่ 3 

*น้องดวงพร แซ่ย่าง (นุช) *3267*
เกิด : 20 มีนาคม 2549
การศึกษา : โรงเรียนบ้านสันศรี
วิชาที่ชอบ : คณิตศาสตร์ เพราะจะได้คิดเลขได้เร็ว
อนาคตอยากเป็น : ซิสเตอร์  
เพราะจะช่วยเด็กทุกคนให้เป็นคนดี
เป็นคนมีนิสัย : ดี
สัตว์ที่ชอบ : สุนัข
ชอบใช้เวลาว่าง : อ่านหนังสือ
กีฬาที่ชอบ : ฟุตบอล
อาหารที่ชอบ : แกงเขียวหวาน
ความสามารถพิเศษ : วาดรูป
อื่นๆ : มีพี่น้อง 4 คน เป็นชาย 2 คน เป็นหญิง 2 คน  
เป็นคนที่ 2

สวัสดีครับ...มาถึงช่วงของ “สมาชิกใหม่” จุดประสงค์ของสโมสรฯ เพื่อให้น้องๆ ได้รู้จัก “เพื่อนใหม่” สโมสรฯ 
แต่หากต้องการรู้จักกันมากขึ้น แลกเปลี่ยนความคิด แบ่งปันประสบการณ์ ก็ขอให้ติดต่อผ่านทางโรงเรียนหรือ
สถาบันที่เพื่อนใหม่สังกัด นะครับ

สมาชิกใหม่
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“สวสัดปีีใหม่”... น้องๆ ทีน่่ารักทกุคน เร่ิมต้นปีใหม่กนัอกีแล้ว ขอให้น้องๆ ตัง้ใจเรยีนหนงัสอื ตัง้ใจอ่านหนงัสอืและ 
เตรียมตัวสอบกันอย่างดีนะคะ ฉบับนี้ พี่อ้อยมีนิทานมาฝากอีกเช่นเคย ชื่อเรื่อง “ท�าความดี” เรื่องมีอยู่ว่า

ครัง้หนึง่มสีามภีรรยาคูห่นึง่ซึง่ทัง้สองไม่ได้เปน็คนมีฐานะร่�ารวยอะไรมากนกั สามีประกอบอาชพีรบัจา้ง 
ส่วนภรรยาก็มีร้านขายของเล็กๆ ทั้งคู่เป็นคนที่มีน้�าใจดีและชอบช่วยเหลือผู้อื่น วันหนึ่งฝนตกหนัก มีบ้านอยู่ 
หลังหน่ึงท่ีเมือ่ชายผูเ้ปน็สามเีดนิผา่นไปแลว้เหน็วา่บา้นนัน้หลงัคารัว่ เขาจงึเขา้ไปเคาะประตแูลว้บอกวา่ เขาจะชว่ย 
ซ่อมหลังคาให้ ครอบครัวนั้นตอบว่า เขาไม่มีเงิน เขาไม่สามารถจะจ้างใครให้มาซ่อมหลังคาได้หรอก เขาจึง 
ปลอ่ยใหห้ลงัคารัว่อยูอ่ยา่งนัน้ และเนือ่งจากเปน็บา้นชัน้เดยีว ทกุคนในครอบครวัก็ตอ้งหลบมาอยู่หอ้งเดยีวกัน 
เพราะตรงทีห่ลังคาร่ัวนัน้ไม่สามารถอยูไ่ด้ และในครอบครวันีก็้มเีดก็เลก็ๆ ดว้ย ท�าใหค้วามเปน็อยู่ล�าบากมาก 
แต่เขาก็ไม่มีเงินจะซ่อมหลังคาจึงบอกชายผู้เป็นสามีนั้นไปว่า ไม่เป็นไรจริงๆ พวกเขาอยู่กันได้

วนันัน้เม่ือผูเ้ปน็สามีกลับไปทีบ่า้นแลว้เขากเ็ลา่เรือ่งทีพ่บเจอใหภ้รรยาฟงั ภรรยารูส้กึสงสารครอบครวั
นั้นมาก ทั้งสองจึงคิดหาทางที่จะช่วยเหลือครอบครัวนั้น เพราะถ้าฝนตกบ่อยๆ หลังคาก็ยิ่งรั่ว หรือตอนที่ 
ฝนไม่ตก แดดก็ส่องแสงแรงจ้าเข้าไปในบ้าน ท�าให้เด็กเล็กๆ ไม่สบายได้ง่ายๆ สามีและภรรยาจึงคิดว่าเขาจะ
หาอปุกรณต่์างๆ เทา่ทีจ่ะหาไดเ้พือ่น�าไปปรบัใช ้ส�าหรบัซอ่มบา้นซอ่มหลงัคาใหกั้บครอบครวันัน้ เขาจงึรวบรวม
ข้าวของต่างๆ แล้วก็ไปจัดการซ่อมหลังคาให้กับบ้านหลังนั้น ทุกคนในครอบครัวนั้นดีใจมากๆ เพราะเขาจะ
อยู่กันได้อย่างไม่ล�าบากเหมือนเคย

อยูม่าอกีวนัหนึง่ กม็ยีายแกค่นหนึง่ผา่นมาทีห่นา้รา้นขายของช�าของภรรยาชายคนนัน้ ภรรยาเหน็ยายแก่ 
ดูท่าทางเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมาเจอแดดแรงๆ จึงเรียกให้ยายแก่แวะดื่มน้�าก่อน ยายบอกว่ายายไม่มี
เงนิดว้ย ยายคงจา่ยคา่น้�าใหไ้มไ่ดห้รอก ภรรยากบ็อกวา่ไมเ่ปน็ไร เขาตม้น้�าสมนุไพรเพือ่จะกนิเอง แตแ่บง่ให ้
ยายกนิได ้ไมต่อ้งจา่ยเงนิหรอก ยายแกก่รั็บน้�าสมนุไพรมาดืม่แลว้ก็ขอบคณุ เมือ่ยายแก่พักหายเหนือ่ยดแีลว้
เขาก็จากไป

เรือ่งพวกนีเ้ป็นแค่ตัวอยา่งของความใจด ีความมนี้�าใจของสามภีรรยาคูน่ี ้จรงิๆ แลว้ทัง้สองท�าความดี
กบัคนทัว่ไปอยา่งสม่�าเสมอ จนหลายๆ คนไดย้นิและรูส้กึแปลกใจวา่ ทัง้ๆ ทีส่ามภีรรยาคูน่ีก้ไ็มไ่ดร้่�ารวย แตท่�าไม 
ถึงได้ช่วยเหลือคนเยอะแยะมากมายเช่นนี้ จนวันหนึ่งนักข่าวก็ได้ยินเรื่องนี้และตัดสินใจจะมาสัมภาษณ์สามี
ภรรยาคู่นี้ว่าท�าไม่เขาถึงช่วยเหลือคนทั่วไปและมีน้�าใจกับคนรอบข้างขนาดนี้ เมื่อได้ค�าตอบแล้วนักข่าวก็ยิ่ง
ประหลาดใจกบัค�าตอบ ทัง้สองตอบว่า “การชว่ยเหลอืคนอืน่ การท�าความด ีท�าใหพ้วกเขารูส้กึมคีวามสขุ สิง่ของ 
ต่างๆ ก็เป็นแค่เพียงสิ่งของเท่านั้น ซึ่งเขาสามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นๆ แล้วท�าให้คนอื่นๆ มีความสุขได้”

จากการกระท�าและสิ่งที่สองสามีภรรยาคู่นี้ตอบนักข่าวไปนั้น ท�าให้นักข่าวน�าไปเขียนเผยแพร่และ 
เกิดเป็นกระแสการท�าความดีเพื่อส่งต่อความสุขให้กับคนอื่นๆ จนในที่สุดหลังจากข่าวนี้กระจายออกไปก็มี
นายจา้งหลายคนมาวา่จา้งชายผูเ้ปน็สามไีปท�างานมากขึน้ รา้นขายของช�าของภรรยาเขากม็คีนรูจ้กัและแวะเวยีน
มาซื้อข้าวของกันมากขึ้น และท�าให้ทั้งสองมีโอกาสในการท�าความดีและส่งต่อความสุขให้กับคนอื่นๆ ได้มาก 
ยิ่งขึ้นด้วย แม้วันเวลาจะผ่านพ้นไป แต่ทั้งสองสามีภรรยาคู่นี้ก็ยังคงยึดมั่นในการท�าความดีเรื่อยมา และ
ด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุขแม้จะไม่ร่�ารวยก็ตาม

โอกาสปีใหม่นี้ พี่อ้อยก็ขอให้น้องๆ พยายามหาโอกาสท�าความดีและส่งต่อความสุขให้กับคนอื่นๆ 
ลองเริ่มแบ่งปันจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่ใช่เงินทอง เช่น รอยยิ้ม ก�าลังใจ และความปรารถนาดี... แล้วพบ
กันใหม่ฉบับหน้านะคะ 

ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 
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มุมเด็กศิลป์
Art 

 มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ

           “บนทางชอบธรรม”
   ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
    (หมดเขตรับผลงานวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2017)
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l	เราต้องรู้จักเงียบนะลูก
 ไม่มากเลย แค่ 2-3 นาที ต่อหน้าถ�้าพระกุมาร
 ก็เพียงพอที่จะได้ยินเสียงตรัสจากพระเจ้า
 ในจิตใจของเรา

l	เรากลัวคนอื่นจะไม่มีความสุข
 เลยเปิดเพลงรื่นเริงดังๆ
 ซื้อของขวัญมามากๆ
 จัดของกินอย่างทิ้งขว้าง

l	ทั้งหมดจึงบดบัง
 ความหมายของคริสต์มาสไปจากเรา

ไม่มากเลย แค่ 2-3 นาทีเอง

l	ช่วงเวลาอันเป็นส่วนส�าคัญแห่งคริสต์มาส
 คือค�่าคืนอันสงบสันติขององค์พระผู้ไถ่
 บังเกิดมา ณ รางหญ้าชานเมืองเบธเลเฮม
l	เดินเข้าไปจูบพระกุมารเงียบๆนะลูก
 ไม่มากเลย แค่ 2-3 นาทีเอง
 ก็พอเพียงที่จะได้ยิน ได้สัมผัสแตะต้องพระกุมาร
 ผู้เป็นความหมายแท้จริงแห่งคริสต์มาสของพวกเรา

พงศ์ ประมวล
28 ธันวาคม 2016
(ฉลองทารกผู้วิมล)
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สโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋องและชาวคณะ 

1 2 3ด.ญ.สุพิชญา ศรฤทธิ์ชิงชัย
โรงเรียนสาธิตมศว. องครักษ์
นครนายก

ด.ช.คณุตม์ อ่อนสุวรรณ
โรงเรียนสายน้ำ ทิพย์
กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.ปารุดา อ่อนสุวรรณ
โรงเรียนสายน้ำ ทิพย์
กรุงเทพมหานคร

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี

จูเนียร์ โฟโต้

ชื่อภาพ : สุขสันต์วันหยุด  
และฉลองวัดลำ ไทร  
ในวันส่งท้ายปี 2016
ผู้ส่ง : คุณไชโย กิจไกรลาศ
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วันที่ 28 ธันวาคม 2016 พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิก 
แห่งประเทศไทย พระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาฯ มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์  
รองเลขาธิการสภาฯ ซิสเตอร์วิมลรัตน์ ศรีธรักษา ผู ้จัดการส�านักเลขาธิการสภาฯ เข้าเยี่ยม  
ฯพณฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจ�า 
สันตะส�านกั) ฯพณฯ วรีศกัดิ ์ฟตูระกลู รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โอกาสครสิตสมภพ 
และปีใหม่ และยินดีกับ ฯพณฯ วีรศักดิ์ ที่ได้รับต�าแหน่งใหม่
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เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋อง 

(A)

(B)

“เราจงไปเมืองเบธเลเฮมกันเถิดจะได้เห็นเหตุการณ์นี้ที่พระเจ้าทรงแจ้งให้เรารู้” คนเลี้ยงแกะ
ได้เห็นสิ่งที่ทูตสวรรค์บอกกับพวกเขา นี้คือ ข่าวดี เป็นข่าวแห่งความรอดของมวลมนุษยชาติ (เทียบ  
ลูกา 2: 13-14)

ส�าหรับเกมฯ ครั้งนี้อยากให้น้องๆ ช่วยกันค้นหาจุดต่างที่มีอยู่ใน 2 ภาพนี้ รวม 10 แห่ง  
ใครค้นพบครบแล้ว รีบส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
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เพียงเธอห่วงใยใส่ใจวัยเยาว์
นู๋ฉวย 

สวัสดีปีใหม่ แด่ทุกท่าน
อวยพรกัน ต้น ๆ ปี ดีไฉน
ห่วงใยกัน เสมอต้น เสมอไป
สุขกายใจ สดใส คลายทุกข์ทน

พระเยซู ลูกวางใจ ในพระองค์
พระจะทรง อยู่เคียงข้าง ไม่หน่ายหนี

เฝ้าดูแล เฝ้าใส่ใจ ทุกนาที
เชื่อเถิดพี่ ฝากชีวี ไว้ในองค์

ปีใหม่แล้ว โชคดี มีสุขสันต์
ยิ้มให้กัน ให้อภัย ใจเสมือน
พระอาจารย์ เยซู ผู้สอนเตือน
เมตตาเพื่อน รักรับใช้ ใจยินดี

สวัสดีปี ใหม่ค่ะท่ าน ผู้อ่ านทุกท่ าน  
ปีใหม่นี้ทุกท่านมีข้อตั้งใจใหม่ๆ ส�าหรับการ
ด�าเนนิชวิีตตอลดทัง้ปหีรอืยงัคะ? หากใครเคยลม้ 
เคยผดิหวงั เคยทอ้แทห้มดก�าลงัใจ ขอใหป้ลอ่ย
ไปกับปีเก่า ปีใหม่นี้ขอพระเจ้าโปรดช่วยท่าน
ให้มีก�าลังลุกขึ้น เริ่มต้นชีวิตใหม่ เริ่มต้นง่ายๆ  
เริ่มจากก�าลังกาย ก�าลังใจที่ท่านมี ค่อยๆ  
ลกุขึน้และกา้วไปทลีะกา้ว โดยมพีระเจา้ทรงเคยีง
ข้างเสมอนะคะ ดังบทเพลงหนึ่งที่ให้ก�าลังใจใน
ยามท้อแท้ค่ะ

บนทางเดิน ในความมืดมน
เดียวดายจนเกินทน ใครเลยเข้าใจ
เสียงนุ่มนวลยังคง ก้องดังข้างใน 

เราอยู่เคียงข้างเสมอ

พระเยซู ผู้เดียวที่เป็น
เพื่อนในยามล�าเค็ญ เป็นความหวังให้เธอ

แม้มีภัยใด ต้องพาลพบเจอ
มีพระหัตถ์อบอุ่น ดูแลมั่นใจ

หากทางเดิน ยังดูมืดมน
ฉันนี้ยังมีพระองค์ จับมือมั่นไว้
ขอเพียงมี พระองค์ข้างกาย

ให้ดวงใจอบอุ่น เท่านั้นก็เพียงพอ... 
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เก็บมาเล่าเอามาฝาก
 

การท�าบุญให้ทาน

 พี่ขอแบ่งปันเรื่อง การท�าบุญให้ทาน : อันเป็นค�าสอนส�าคัญของคริสตศาสนา บทบัญญัติ
เอก คือ “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญา
ของท่าน... ท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (เทียบ มัทธิว 22:37-39, ยอห์น 3:16) 

 ดังนั้น การท�าบุญให้ทานจึงเป็นกิจการที่คริสต์ศาสนิกชนแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อ 
พระเป็นเจ้า ด้วยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ท่ีพระเป็นเจ้าทรงสร้างมาตามพระฉายาลักษณ์ของ
พระองค์

 การท�าบุญ หมายถึง การกระท�ากิจกรรมอันดีต่อพระเป็นเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ โดยมี
วัตถุประสงค์และความตั้งใจอันดีที่จะท�าให้ผู้อื่นมีความสุข ด้วยน�้าใจอิสระของตนเอง

 การให้ทาน หมายถึง การให้หรือการบริจาคทรัพย์สินหรือสิ่งของเพื่อผู ้อื่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการท�านุบ�ารุงพระศาสนจักร เพื่อการสังคมสงเคราะห์ เพื่อการช่วยเหลือผู้ที ่
ตกทุกข์ได้ยาก และเพื่อการเสริมสร้างความดีของส่วนรวม

พระวาจา (สะกิดใจ) “การให้”

- จงระวัง อย่าปฏิบัติศาสนกิจของท่านต่อหน้ามนุษย์เพื่ออวดคนอื่น... (มธ 6:1-4)
- ท่านตวงให้เขาอย่างไร เขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้น และจะเพิ่มให้อีกด้วย (มก 4:24)
- จงให้แก่ทุกคนที่ขอท่าน และอย่าทวงของของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไป (ลก 6:30)
- จงให้ แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่าน ...เต็มสัดเต็มทะนานอัดแน่นจนล้น (ลก 6:38) 
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เงินหนึ่งตะลันต์
ก๊อป 

ทกุๆ ปีผมจะต้องซือ้สมดุบนัทกึใหม่หนึง่เล่ม 
เอาไว้จดบนัทกึสิง่ทีต้่องท�าในแต่ละวันรวมทัง้ใช้เป็น
เครือ่งเตอืนความจ�าส�าหรับนดัหมายทีส่�าคัญ ขณะที่
เขยีนอยูน่ี ้ผมกล็องนบัสมุดบนัทกึทีผ่่านมาดูก็พบว่า  
ผมท�าเช่นนีต่้อเนือ่งกนัมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 2001 ซึง่เล่ม
สุดท้ายที่เพิ่งใช้ไปก็เป็นเล่มที่ 16 พอดี การบันทึก 
แบบนีเ้ป็นเรือ่งทีส่นกุ เพราะผมสามารถเปิดย้อนกลบั 
ไปดูได้ว่า ตลอด 16 ปีทีผ่่านมา แต่ละวนัผมท�าอะไร
ไปบ้าง ผมเดินทางไปไหนและพบปะกับใครบ้าง

นอกจากสมุดบันทึกเล่มโปรดที่ต้องเปลี่ยน 
ปีละครั้งแล้ว ผมยังมีสมุดบันทึกเล่มพิเศษอีก 
เล่มหนึง่ ท่ีใช้งานมาอย่างยาวนานตัง้แต่ปี 2008 ผม
เริม่เขยีนหน้าแรกตัง้แต่เดอืนตลุาคมปีนัน้ จนกระทัง่ 
หน้าสุดท้ายเมื่อไม่นานมานี้ในเดือนธันวาคม 2016 
สมุดบันทึกเล่มนี้ได้ท�าหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์
เคียงข้างผมตลอดระยะ 8 ปีที่ผ่านมา มันเป็นเพียง
สมุดเล่มเล็กที่มีขนาดเล็กกว่ากระดาษ A5 เล็กน้อย 
มีความหนาประมาณ 150 แผ่น เนื้อในกระดาษเป็น 
สคีรมีอ่อนไม่มเีส้น ถกูหุม้ด้วยกระดาษปกแขง็สเีทาอ่อน  
ข้างหน้าปกมีเขียนค�าว่า “Words & Idea can  
Change the World” 

ความพเิศษของสมดุเล่มนีค้อื “หน้าทีข่องมนั”  
ถ้าผูอ่้านลองสงัเกตดจูะพบว่า สมดุบนัทกึทีม่คีวามหนา  
150 แผ่น (หรอื 300 หน้าส�าหรบัการเขยีนหน้า - หลงั)  
ถ้าถูกใช้งานไปประมาณ 8 ปี (96 เดือน) ก็จะ
ค�านวณได้ว่า เฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งจะใช้กระดาษ

เครื่องหมายแห่งการประทับอยู่
ประมาณ 2 แผ่น ...แล้วเดือนๆ นึง ผมเขียนอะไร
ลงไปในกระดาษเล็กๆ 2 แผ่นนั้น?

ผมไม่รูว่้าตวัเองชอบเขยีน ชอบบนัทกึมาตัง้แต่ 
เมือ่ไหร่ ผมพยายามกลับไปค้นดวู่าผมเริม่ต้นท�าส่ิงนัน้ 
ได้อย่างไร อะไรเป็นแรงจงูใจให้ผมเริม่เขยีน หลงัจาก 
ลองเปิดสมดุเล่มเก่าๆดกูพ็บว่า สมดุบนัทกึเล่มแรก
ได้ถูกเขียนขึ้นเมื่อผมยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย เมื่อได้หยิบสมุดบันทึกเล่มแรกขึ้นมาดู
ก็เข้าใจได้ทันทีว่า “อะไรที่เป็นแรงจูงใจให้ผมเริ่ม
ที่จะเขียน”

สมุดบันทึกเล่มแรกนี้ มีสภาพไม่เก่ามาก  
ถกูห่อหุม้ด้วยกระดาษปกแขง็พืน้ผวิมนัวาว ทีข่อบปก
ด้านหน้ามช่ีองส�าหรบัใส่รกูญุแจยดึตดิอยู ่ส่วนขอบ
ปกอกีข้างด้านหลงัของหนงัสอืกม็เีขีย้วของแม่กญุแจ
ยึดติดอยู ่เพื่อใช้ส�าหรับล็อคเข้ากับปกด้านหน้า  
ดังนั้นคนที่มีลูกกุญแจเท่านั้นถึงจะเปิดอ่านสมุด 
เล่มนี้ได้ หากใครได้มีโอกาสเห็นสมุดบันทึกเล่มนี ้
ก็จะรู้ได้ทันทีว่า “ข้างในนั้นมีความลับซ่อนอยู่” 

เมือ่ผมไขกญุแจและเปิดออกดกูพ็บว่า ข้างใน 
สมุดบันทึกความลับนี้มีเรื่องราวต่างๆ มากมาย มี
รปูภาพสอดคัน่อยู่เลก็น้อย มบีนัทกึเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ 
ในชวีติประจ�าวนั การเรยีน ความรกั และความรูส้กึ 
ต่อเรือ่งราวต่างๆ แต่เรือ่งท่ีพบว่าถูกบันทึกไว้บ่อยท่ีสุด 
คือเรื่อง “ความกังวลใจและการวอนขอต่อพระเจ้า” 
ผมได้ลองสุ่มอ่านบันทึกของบางวันอย่างช้าๆ และ
นึกภาพตามไปว่าตอนนั้นเราก�าลังท�าอะไรและคิด
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อะไรอยู่ หลายเรื่องก็ท�าให้ผมแอบตื่นเต้นและลุ้น
ไปด้วย บางเร่ืองกน็กึข�าตวัเองว่าท�าไมเราคดิได้อย่าง
นั้นนะ บางเรื่องก็เสียใจและไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก  
แต่ทุกเร่ืองจะมีอยู ่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นก็คือ  
ผมสัมผัสได้ถึง “การประทับอยู่ของพระเจ้า”

เมื่อลองมองดูเหตุการณ์ต่างๆ จากบันทึก
ท่ีผมอ่านก็พบว่า ผมมักจะมีความกังวลใจต่อ
เหตุการณ์ในอนาคตเสมอ หลายครั้งผมสามารถรู้
ถึงความเป็นไปได้ว่าเร่ืองราวที่ก�าลังกังวลใจอยู่นั้น
จะด�าเนินไปและจบลงอย่างไร แต่หลายครั้งผมก็
ไม่รู้แม้กระทั่งว่า วันพรุ่งนี้เมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาแล้ว
ผมควรจะด�าเนินชีวิตต่อไปอย่างไร

มนษุย์เรามกัจะกงัวลถงึวนัพรุ่งนีแ้ละอนาคต
ท่ียงัมาไม่ถงึ เรามวัแต่สาละวนอยูก่บัการมุง่ก้าวเดนิ
ไปข้างหน้าเพือ่ให้ได้มาซึง่ชวีติทีด่ ีเราพยายามอยาก
จะรู้ให้ได้ว่า สิ่งที่เราก�าลังท�าอยู่นั้นจะน�าพาเราไป
พบกับความส�าเร็จหรือไม่ เรากลัวผิดหวัง กลัวการ
สูญเสีย กลัวการเปลี่ยนแปลง และกลัวที่จะไม่ได้
รับความรัก

เราคริสตชนมักสงสัยถึงภารกิจและพระพรท่ี
พระได้มอบไว้ให้กบัเรา เราเร่ิมต้นกจิการดต่ีางๆ ด้วย
ความเชื่อ แต่หลังจากนั้นไม่นานนัก เราก็เริ่มสงสัย 
และกังวลจนไม่สามารถรักษาความเชื่อไว้ได้จน
ตลอดรอดฝั่ง เราจึงเริ่มเหนื่อย เดินช้าลง หยุดพัก 
และร้องเรียกหาพระเจ้า แต่แล้วก็เหมือนกับทุกครั้ง
ไปเมื่อเรากลับไปเปิดดูสมุดเล่มเล็กเล่มเดิม ครั้งที ่
เราเคยบันทึกเรื่องราวการประทับอยู่ของพระเจ้า
ตลอดทางเดนิชวีติเรา เราจงึพบว่า พระเจ้าไม่ได้ห่าง
จากเราไปไหน พระองค์อยูเ่คียงข้าง มองด ูและคอย
ช่วยเหลือเราเสมอมา

หลายคนมีวิธีสัมผัสและจดจ�าการประทับ
อยู่ของพระเจ้าแตกต่างกันออกไป บางคนชอบไป
สถานที่ศักด์ิสิทธิ์ที่มีประวัติศาสตร์ความเชื่ออัน
ยาวนาน บางคนชอบเดินทางไปแสวงบุญยังที่ต่างๆ 
บางคนชอบอ่านหนังสือศรัทธา บางคนหมั่นแก้บาป
รับศีลอย่างสม�่าเสมอ บางคนชอบค้นหาพระเจ้า

ผ่านทางการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส 
แต่หลายๆ คนก็เลือกวิธีง่ายๆผ่านม้านั่งในวัด 
ตัวสุดท้ายกับสายประค�าเส้นเก่าในมือ...

ไม่ว่าเราจะจดจ�าพระองค์ได้ด้วยวิธีอะไร  
ขอให้เราท�าเช่นนัน้บ่อยๆ และอย่าลมืทีจ่ะเกบ็รกัษา 
มนัไว้ให้ดนีะครบั การบันทึกไม่เพยีงเป็นเครือ่งหมาย 
ที่แสดงถึงการประทับอยู่ของพระองค์ แต่ยังเป็น
หลกัฐานทีแ่สดงให้เหน็ว่า เราได้นอบน้อมต่อพระเจ้า  
ซ่ือสัตย์ต่อพระพรและภารกิจที่พระองค์ทรงมอบ 
ให้แก่เราต้ังแต่วันท่ีพระองค์ทรงสร้างเรามา เราท�า
เช่นนี้เพราะเราอยากให้พระองค์เขียนชีวิตให้เรา  
เราเขียนชีวิตของเราเองไม่ดีพอและเทียบไม่ได้เลย
กับสิ่งที่พระองค์จะเขียนให้เรา

หากเรือ่งราวท่ีผมเล่ามานีเ้พยีงพอท่ีจะเชือ้เชญิ 
ให้ผูอ่้านเริม่ท่ีจะเขยีนบันทึกเรือ่งราวของตัวเองดบู้าง  
ผมอยากขอให้ผู้อ่านลองเริ่มต้นคืนนี้เลยนะครับ 
อาจจะเริ่มจากเรื่องราวความประทับใจเล็กๆ หรือ
ความกงัวลใจทีเ่กดิขึน้ในวนันี ้ลองเขยีนว่า เราก�าลงั 
คดิอะไรอยู ่และอยากบอกอะไรกบัพระองค์ ไม่ต้อง 
เขียนบ่อย แต่ทุกครั้งที่เขียนให้ระลึกถึงพระองค์
เสมอ และท่ีส�าคัญอย่าลืมเว้นหน้าสุดท้ายไว้ด้วย
นะครับ เราจะเว้นหน้าสุดท้ายไว้ให้พระองค์เขียน
ลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเราในโลกนี้ ขอให ้
พระองค์อย่าทรงปล่อยมือไปจากดวงวิญญาณ 
ของเราเหมือนดั่งเช่นวันเก่าๆที่ผ่านมา เราจะ
เว้นหน้าสุดท้ายไว้เพื่อให้พระองค์เขียนประโยค 
สุดท้ายที่เราอยากได้ยินพระองค์ตรัสกับเราว่า  
“วันนี้เจ้าได้อยู่กับเราในสวรรค์” 

“สุขสันต์วันพระคริสตสมภพและสวัสดี 
ปีใหม่” แด่ผู้อ่านทุกท่านนะครับ ขอพระอวยพร 
ให้ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่เต็มไปด้วยพระพรที่จ�าเป็น
ส�าหรับทุกเรื่องในชีวิตประจ�าวัน ขอให้ทุกท่าน 
มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง และด�าเนินชีวิตอยู่
ในความเชื่อที่มั่นคงตลอดไป” 

“จงรู ้เถิดว่าเราอยู ่กับท่านทุกวันตลอดไป
ตราบจนสิ้นพิภพ” (มธ 28:20) 
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ข้าแต่พระเป็นเจ้า ทุกคร้ังที่ลูกจะเขียน 
“บทสวดของฉัน” ลูกจะสวดทูลขอการทรงน�าจาก
พระองค์และพระจิตเจ้า เพื่อให้สิ่งที่ลูกจะเขียนนั้น
เป็นการถวายเกียรติแด่พระองค์ ไม่มีครั้งใดที่ลูกจะ 
สวดอธิษฐานมากเท่ากับการจะเขียน 2-3 บทนี้  
เพราะแม้ลูกรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจให้เขียนตอนที่
อ่านหนงัสอืของศาสตราจารย์ท่านหนึง่ (ท่านนัน้) เสรจ็  
แต่ลูกไม่แน่ใจว่าจะเขียนตรงไปตรงมาดีไหมหนอ? 
ลกูจงึสวดภาวนาเพิม่เตมิอกี แล้วอยู่ๆ  เพือ่นคาทอลกิ
คนหนึ่งที่เคยท�างานร่วมกันกับลูกในองค์กรที่ช่วย
บรรเทาใจผู้มีความทุกข์ เธอก็ได้โทรมาคุยแบ่งปัน
ให้ลูกฟังถึงประสบการณ์ของเธอซึ่งตรงกับสิ่งที่ลูก 
ไม่แน่ใจว่าจะเขียนดีหรือไม่ เพื่อนผู้นี้แทบไม่เคยคุย
กับลูกทางโทรศัพท์เลย ลูกทราบทันทีว่าลูกได้รับไฟ
เขียวจากพระองค์แล้ว

 ใน “บทสวดของฉัน” บทที่แล้ว ลูกเขียนถึง 
ศาสตราจารย์ท่านหนึ่งที่ เป ็นทั้งศิษยาภิบาลและ
ศาสนาจารย์สอนศาสนาของทางคริสเตียนท่ีได้ 
Convert มาเป็นคาทอลกิหลงัจากได้ศกึษาพระคมัภร์ี
อย่างลึกซึ้ง ลูกจะขอน�าบทพระวาจาต่าง ๆ  ที่ท่านผู้นี้
ได้ยกมาอ้างอิงประกอบในการตัดสินใจของท่าน แต่
ก่อนอื่น ลูกขอเขียนถึงความรู้สึกของท่านหลังจาก 
Convert แล้ว ซึ่งตรงกับความรู้สึกของลูก และ
ของเพื่อนที่เพิ่งโทรมาหาลูก เพราะทั้งเพื่อนคนนี้และ 
ตวัลกู ต่างกม็ปีระสบการณ์การอยูก่บัพีน้่องครสิเตยีน
ก่อนมาเป็นคาทอลิกทั้งคู่

 “หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ Convert มาเป็น
คาทอลิกแล้ว ข้าพเจ้ารู้สึกเหงามาก ไม่เห็นพี่น้อง

พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า…

จดหมายจากผู้อ่าน
My Little Prayers: บทสวดของฉัน 

ใหม่ทางคาทอลิกจะยินดียินร้าย หรือต้อนรับข้าพเจ้า 
เข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเขาเลย พวกเขาไม่ทราบ
กระมังว่า กว่าที่ข้าพเจ้าจะมาเป็นคาทอลกิได้ ขา้พเจ้า
ต้องผ่านอะไรมาบ้าง”

 โอ! Professor คะ คงไม่มีใครเข้าใจท่าน
เท่ากับฉันเป็นแน่ และท่านคงจะเข้าใจหากฉันจะ 
ใช้ศัพท์ค�าว่า “ลูกแกะก�าพร้า!” ภรรยาท่านเขียน 
เสริมว่า ทันทีที่พิธีมิสซาเสร็จสิ้นลง ดูเหมือนทุกคน
จะรีบออกจากวัดให้เร็วที่สุด ไม่มีใครสนใจใคร เธอ
คดิถงึบรรยากาศของมติรภาพ ภราดรภาพ และความ
รักของสมาชิกในโบสถ์เดิมของเขาทั้งสองที่มาร่วม 
รับประทานอาหารเที่ยงกันหลังพิธีนมัสการเสร็จสิ้น
เป็นอย่างมาก

ตอนนี้ลูกเข้าใจแล้วว่า นี่คือวัฒนธรรม 
(องค์กร) ของพวกเราชาวคาทอลกิทัว่โลก ไม่ใช่เฉพาะ
ของประเทศใดประเทศหนึ่ง

พระสงฆ์ท่ีลูกเคารพรักท่ีลูกน�าหนังสือเล่มนี้
ไปแบ่งปันให้ฟังพูดว่า “สิ่งส�าคัญคือ ความสัมพันธ์
ระหว่างเรากับพระเจ้า” ลูกเห็นด้วย 100% แต่หาก
คริสตชนน�าความรักของพระเจ้ามาแบ่งปันมอบให้
ซึ่งกันและกันตามที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอน ก็จะ
ท�าให้ความเป็นคริสตชนของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และ
เพิ่มความกระชุ่มกระชวยแก่พี่น้องคริสตชนด้วยกัน  
โดยเฉพาะ “ลูกแกะใหม่”

พูดถึง “ความสัมพันธ์” กับพระเจ้า จากการ
สังเกตการณ์ของลูกใน 19 ปี ที่ผ่านมา ลูกขอสรุป 
กับตัวเองว่า การเป็นคาทอลิกนั้นเป็นได้ 4 ประเภท 
คือ
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 1. เป็นแต่ช่ือ เพราะเกิดมาพ่อแม่ก็ให้เป็น
แล้ว แต่ไม่ไปวัดฟังมิสซา ไม่ทราบและไม่สนใจว่า
พระเจ้าอยู่ไหน 

 2. ไปวดับ้างหรอือาจจะประจ�า แต่พระเจ้าจะ
ศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อสวดขอแล้วได้

 3. ชอบใส่เสื้อที่ปักค�าว่า “คาทอลิก” ตัวโตๆ  
ท้ังหน้าและหลัง เวลาท�าอะไร ทุกคนเห็นหมด  
แต่ยามถอดเสือ้ออก ค�าว่า “คาทอลกิ” กต็ดิอยูก่บัเสือ้
ทีถ่กูถอดออกนัน้ คาทอลกิประเภทนีเ้ป็นคน “นบัถอื
ศาสนาแต่เพียงเปลือกนอก” (2 ทิโมธี 3:5)

 4. เป็นผู้ที่แสวงหาพระเจ้าด้วยหัวใจและ 
จติวิญญาณ การเป็นคาทอลิกเช่นนี ้“ก็เปรยีบเสมือน
คนมีปัญญาที่สร้างบ้านไว้บนหิน ฝนจะตก น�้าจะ 
ไหลเชี่ยว ลมจะพัดโหมเข้าใส่บ้านหลังนั้น บ้านก็ 
ไม่พัง เพราะมีรากฐานอยู่บนหิน” (มัทธิว 7:25)

 เราจะเป็นคาทอลิกประเภทใด เป็นสิทธิ
และการเลือกของเราแต่เพียงผู้เดียว เพราะพระเจ้า
ประทานเสรีภาพในการด�ารงชีวิตแก่มนุษย์ทุกคน 
อยู่แล้ว

Professor ท่านนั้นเขียนว่า ส�าหรับพี่น้อง
คริสเตียนแล้ว พระคัมภีร์คือเสาหลักและรากฐาน
ของความจริงและแบ่งเสาหลักของความเชื่อไว ้  
2 ประเภท คือ

1. Sola Fide  ความเชื่อเท่านั้นที่ก่อให้
เกิดความชอบธรรม ทั้งนี้โดยมีพระวจนะของพระเจ้า
ในพระคัมภีร์ประกอบชัดเจนดังนี้ 

“ เนื่องจากเราถือว ่ ามนุษย ์ ได ้รับความ 
ชอบธรรมโดยความเชื่อ ไม่ใช่โดยปฏิบัติตามสิ่ง 
ที่ธรรมบัญญัติก�าหนดไว้” (โรม 3:38)

 “ท่านได้รบัความรอดพ้นเพราะพระหรรษทาน 
อาศยัความเชือ่ ความรอดพ้นนีม้ไิด้มาจากท่าน แต่เป็น 
ของประทานจากพระเจ้า” (เอเฟซัส 2:8)

ศาสตราจารย์ท่านนี้เขียนต่อว่า แต่ในหลัก
ความเชือ่ของคาทอลกินัน้ ความเชือ่เท่านัน้ไม่เพยีงพอ 
ต้องมี “การปฏิบัติ” และ “ความประพฤติด้วย” ท่าน
จึงได้ศกึษาต่อและพบว่าในจดหมายของนกับุญเปาโล
ไม่มฉีบับใดเลยท่ีเขยีนว่า “ความชอบธรรมเกดิขึน้ได้
โดยความเชื่อเท่านั้น” นอกจากนั้นยังมีพระวจนะใน
บทต่อไปนี้ที่ท�าให้ท่านต้องค้นคว้าให้ลึกมากขึ้น

“ท่านท้ังหลายเห็นแล้วว่า มนุษย์จะเป็น 
ผูช้อบธรรมได้กด้็วยการกระท�า มใิช่ด้วยความเชือ่แต่ 
อย่างเดียว” (ยากอบ 2:24) และ

“แม้ข้าพเจ้าจะประกาศพระวาจา เข้าใจธรรม
ล�้าลึกทุกข้อ และมีความรู้ทุกอย่าง หรือมีความเชื่อ
พอทีจ่ะเคลือ่นภเูขาได้ ถ้าไม่มคีวามรกั ข้าพเจ้ากไ็ม่มี
ความส�าคัญแต่อย่างใด” (1 โครินธ์ 13:2)

นีค่อืจดุเริม่ต้นทีท่�าให้ศาสตราจารย์ท่านนีเ้ริม่
ศึกษาหาว่า จริงๆ แล้ว อะไรเป็นอะไรกันแน่ ในบท
สวดของลูกฉบับหน้า จะเขียนถึงเสาหลักข้อที่ 2 ของ
ความเชื่อของพี่น้องคริสเตียน “Sola Scriptura” 
(พระวจนะเท่านั้น) ท่ีมีนักศึกษาคนหนึ่งไปถามท่าน
ว่า “Professor ครบั ในพระคมัภร์ีบทไหนท่ีเขยีนถงึ 
Sola Scriptura ครับ” ท่านตอบไปโดยไม่ได้คิดว่า 
“ถามอะไรโง่ๆ เช่นนัน้” นกัศกึษาผู้นัน้จึงตอบอาจารย์
ของเขาไปว่า “ถ้าเช่นนัน้ กต็อบผมแบบโง่ๆ กไ็ด้ครบั”

ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้
ขอพระองค์ได้รับการถวายเกียรติจากการ

เขียนบทสวด 2-3 บทนี้ของลูกเทอญ

อาแมน
ลูกของพระองค์คนหนึ่ง
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เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

ก้าวผ่านอีกหนึ่งปี

 ...เราจะก้าวข้าม ปล่อยความ ทุกข์ท้อ ทิ้งไว้
เราจะก้าวไป พร้อมใจ เข้มแข็ง แกร่งคืน
 ...สู่อีกฟากฝั่ง ความหวัง สั่งสม ชมชื่น
ยังอยู่ยั่งยืน หยิบยื่น โอกาส แก่ตน
 ...เบื้องหน้าฟ้าสวย อ�านวย อวยชัย ใจล้น-
พรจากเบื้องบน พาพ้น ผ่านร้าย กลายดี
 ...เราจะมุ่งมั่น หัวใจ ไม่หัน ห่างหนี
ส�าคัญคือมี ชีวี ยืนหยัด ศรัทธา

   
ภัศม์
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