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ดาวิดไปรบกับชาวฟีลิสเตีย 
ร่างยักษ์

     (1ซมอ 17:1-58)

	ดาวดิ	เดก็หนุม่	ลกูชายคนสดุท้องของเจสซรีบัอาสาออกไปรบกบัชาวฟีลสิเตยี	 
เพราะชาวฟีลิสเตียได้ท้าทายให้ชาวอิสราเอลส่งทหารออกมาสู้กันแบบตัวต่อตัวกับ 
ชาวฟีลสิเตยีร่างยกัษ์	ซึง่ในสายตาของกษตัรย์ิซาอลูและชาวอสิราเอลทัง้ปวง	รวมทัง้พี่ๆ 	
ของดาวิดเองกไ็ม่เหน็ด้วย	แต่ดาวดิรับอาสาออกไปรบกบัชาวฟีลสิเตยีร่างยกัษ์คนนัน้	 
โดยปฏิเสธศสัตราวธุและเสือ้เกราะทีก่ษตัรย์ิซาอลูมอบให้ใส่เพือ่ออกรบ	โดยให้เหตผุล
ว่า	“ถ้าให้สวมเครื่องเหล่านี้	ข้าพเจ้าเดินไม่ได้	เพราะไม่เคยชิน”	ดาวิดขอน�าไปเพียง
ก้อนหนิเกลีย้งห้าก้อนจากล�าธารใส่ลงในย่าม	และสลงิส�าหรบัเหวีย่งก้อนหิน	ซ่ึงในท่ีสดุ 
แล้วดาวิดก็พิชิตชาวฟีลิสเตียร่างยักษ์ได้โดยใช้สลิงและก้อนหิน	

	สาเหตทุีด่าวดิปราบชาวฟีลสิเตยีร่างยกัษ์ท่ีไม่มใีครกล้าต่อสูไ้ด้ส�าเรจ็กเ็พราะ
ดาวิดมีความเช่ือในองค์พระผู้เป็นเจ้า	 ดังจะเห็นได้จากที่เขาทูลต่อกษัตริย์ซาอูลว่า	
“องค์พระผูเ้ป็นเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากเลบ็ของสงิโตและหมมีาแล้ว	จะทรง
ช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากมือของชาวฟีลิสเตียผู้นี้ด้วย”	แล้วกษัตริย์ซาอูลตรัสตอบดาวิด
ว่า	“ไปเถิด	ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับเจ้า”	(เทียบ	1ซมอ	17:37)

	ข้าแต่พระเจ้า...	พระองค์ทรงเลอืกสรรบางคนเป็นพเิศษ	และคนๆ	นัน้อาจไม่ม ี
บคุลกิตรงตามค่านยิมของสงัคมส่วนใหญ่เลยกเ็ป็นได้	พระองค์ทรงเลอืกเขาให้ท�างาน 
ของพระองค์	 เพื่อช่วยส่วนรวมให้พ้นความทุกข์ยากล�าบาก	 ขอพระองค์ทรงโปรด
เลอืกสรรผู้ทีพ่ระองค์โปรดปรานในหมู่ข้าพระองค์	เพือ่รบัใช้พระองค์และเพือ่นมนษุย์
ในงานอนัทีจ่ะช่วยวญิญาณให้รอดพ้น	และมุง่สูอ่าณาจักรสวรรค์ของพระองค์เสมอไป 
ด้วยเทอญ 
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อันเนื่องมาจากปก Cover Story

ปกหน้า
โอกาสฉลองครบ	100	ปีแห่งการประจักษ์มาของพระมารดา

ที่เมืองฟาติมา	 ประเทศโปรตุเกส	 นับเป็นช่วงเวลาที่คริสตชน 
ทั่วโลกรวมทั้งผู ้มีความศรัทธาต่อพระมารดาต่างชื่นชมยินดี	 
ตลอดเวลา	 100	 ปีที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น	 ไม่เคยมีใครที่รู้สึกไม่ดี
กับเร่ืองนี้เลย	 ตรงข้ามกลับชุ่มชื่นใจ	 ได้รับความช่วยเหลือจาก
พระมารดาทุกคร้ังที่สวดภาวนาร่วมใจกับข่าวสารที่พระมารดา 
ทรงบอกกับเด็กน้อยทั้งสามคน	 ลูซีอา	 ยาชินทา	 และฟรังซิสโก	
เตรียมตัวเตรียมใจอ่านเรื่องราวละเอียดจุใจทุกแง่ทุกมุมจาก 
อุดมศานต์ที่จะน�าเสนอในโอกาสต่อๆไป	 ฉบับนี้ขอน�าภาพ
แม่พระฟาติมามาขึ้นปกเพื่อโหมโรง	 เรื่องราวก�าเนิดความศรัทธา 
ในการสวดสายประค�าครั้งส�าคัญที่แม่พระขอจากพวกเราทุกคน	 
แล้วสามารถสัมฤทธิ์ผลในค�าภาวนาสายประค�าซื่อๆ	 แบบที่แม่พระ
ทรงสอนเราเสมอไป	

ปกหน้าใน 
โอกาสฉลองครบ	100	ปีแห่งการประจักษ์มาของพระมารดา

ที่เมืองฟาติมา	ประเทศโปรตุเกส	ภาพที่เราคุ้นตาที่สุดในเรื่องนี้คือ
ภาพสามเด็กน้อยคุกเข่าสวดภาวนาต่อหน้าพระมารดาผู้ทรงอาภรณ์
ยาวสีขาวทรงประทับบนต้นไม้ต้นเล็กๆ	 ว่ากันว่าก้อนเมฆบนต้นไม้	
นกที่มาเกาะ	 และมงกุฎที่สวมอยู่บนศีรษะของแม่พระ	 ศิลปินมา
ใส่เข้าไปในภายหลัง	 แต่ภาพนี้เองเป็นภาพที่เราคริสตชนรู้สึกรัก	
อบอุ่นที่ได้ดูรูป	จะผ่านไปกี่ปีแม้เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว	เมื่อเห็นรูปนี้ 
ทกุคร้ังท�าให้เรารูสึ้กเหมอืนได้กลับบ้าน	ก�าลังเรยีนค�าสอนในโรงเรยีน	
ไปแห่พระรูปแม่พระไม่เคยรู้สึกเบื่อเลย	 แค่รูปที่เล่าเรื่องราวการ
ประจกัษ์มาของแม่พระทีฟ่าตมิากส่็งผลต่อจติใจมากมายเพยีงนีแ้ล้ว	 
หากรู้ข่าวสารที่แม่พระทรงบอกมนุษยชาติผ่านทางสามเด็กน้อย	 
จะยิ่งศรัทธาและสรรเสริญพระเจ้าร่วมกับแม่พระด้วยการสวด 
สายประค�ามากยิ่งขึ้นสักแค่ไหน
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100 ปี ดีต่อใจ

เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันหนึ่ง

ตึกอาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย	ผมเดินเข้าออกจากวันแรกที่เริ่มเข้ามา
ท�างานจนถึงวันนี้	 12	ปีมาแล้ว	มีพัฒนาการนิดหน่อยในส่วนของพันธกิจหรือใครจะเรียกว่าหน้าที่
การงานกว่็าไป	จากดแูลเพยีงแผนกเดยีวในการมอบหมายของผู้ใหญ่	ให้ดแูลงานพมิพ์คาทอลกิ	และ
ในส่วนของส�านักงานก็เป็นรองผู้อ�านวยการ	พอวันเวลาผ่านไปได้ครึ่งทางที่เดินเข้าออกที่นี่	ต�าแหน่ง
จากเคยช่วยก็ดูแลมันซะเอง	ต�าแหน่งจากเป็นท่านรองก็ขยับเป็นท่านผู้อ�านวยการ	ห้องที่เคยท�างาน 
ชั้น	8	ก็ทิ้งไว้รอการมาร่วมงานของท่านรอง	ส่วนผมก็ขึ้นไปท�างานชั้น	9	เป็นการถาวร	แต่อย่างไร
กต็ามต้ังแต่ชัน้	8	จนกระทัง่ชัน้	10	ในอาคารสภาพระสงัฆราชฯ	กเ็ป็นส่วนงานของสือ่มวลชนคาทอลกิ
ประเทศไทยที่ผมท�างานอยู่	 ผมสังเกตว่าแต่ละชั้นมีร่องรอยของประวัติศาสตร์	 ประวัติศาสตร์มัก 
ส่งเสียงเรียกผู้คนให้เดินทางย้อนกลับไปหาพวกเขา

ร่องรอยประวัติศาสตร์หนึ่งที่เราไม่อาจบิดเบือนหรือท�าให้เป็นอื่นได้คือ	 นิตยสารคาทอลิก 
เล่มแรก	จะช่ืออะไรกส็ดุแล้วแต่	มันเร่ิมปี	ค.ศ.	1917	บวกลบปีปัจจบุนั	2017	นีน่ติยสารคาทอลกิของ
เราเดินทางมาร่วม	1	ศตวรรษ	ครบ	100	ปี	ในปีนี้หรือนี่?	ความภูมิใจมาพร้อมกับความรับผิดชอบ	 
ผมเริ่มเดินย้อนกลับไปในกาลเวลาเหล่านั้น	 หาข้อมูล	 พูดคุยถามไถ่	 ไล่อ่านนิตยสารเหล่านี้ใน 
เล่มเก่า	 ๆ	 ตามแกะเส้นทางของงานพิมพ์และนิตยสารคาทอลิก	 ยิ่งอ่านยิ่งพบการท�างานของพระ	 
ยิ่งอ่านยิ่งพบยุคสมัยและการร่วมเดินไปบนเส้นทางเดียวกัน	แต่มีรอยย�่าเฉพาะตัว

เส้นทางเหล่านีเ้ริม่ตัง้แต่การปรารถนาจะจดัตัง้โรงพมิพ์ในสยามประเทศ	และในทีส่ดุโรงพมิพ์
คาทอลิกก็ก�าเนิดขึ้น	แต่การพิมพ์หนังสืออาจจะมาก่อนแล้วที่จะมีโรงพิมพ์	 เพียงแต่ว่าไม่ได้พิมพ์ที่ 
โรงพมิพ์ของมสิซงั	และในทีส่ดุนติยสารคาทอลกิทีช่ือ่ว่า	“สารสาสน์คฤศตงั”	(ค.ศ.	1917)	กถ็อืก�าเนดิ 
ข้ึนมา	 ไม่ใช่ว่าการพิมพ์นิตยสารคาทอลิกไม่เคยมีมาก่อน	 ทางฝั่งฟากของคณะนักบวชภราดา
เซนต์คาเบรียลก็ได้ให้ก�าเนิด	 “อัสสัมอุโฆษสมัย”	 (ค.ศ.1913)	 มาก่อนแล้ว	 ต่อมา	 “อุดมพันธุ์”	
(ค.ศ.1930)	สายแข็งแห่งมิสซังราชบุรี	ก็ก�าเนิดขึ้นพร้อมกับความหลากหลายเจาะตลาดเฉพาะอย่าง	 
อดุมพนัธุบ์นัเทงิ	และอดุมพนัธุเ์ยาวชน	แถมวนัดคีนืดยีงัมนีติยสาร	เยาวสาร	ขึน้มาอกี	การพฒันาเหล่านี้ 
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย	 เห็นว่าการผนึกก�าลังส�าคัญที่สุด	 เมื่อการสังคายนาวาติกัน
ครั้งที่	2	ผ่านไป	พระศาสนจักรในประเทศไทยได้วางระบบงานสื่อสารมวลชนใหม่	และในวันเวลา
ที่เหมาะสมนิตยสาร	 “อุดมสาร”	 (ค.ศ.	 1970)	 ก็ให้ก�าเนิดโดยการรวมนิตยสารสองปกเข้าด้วย
กันคือ	 สารสาสน์และอุดมพันธุ์	 ซึ่งก่อนหน้านั้นมีนิตยสาร	 วารสาร	 กลุ่มบุคคลที่เพิ่มความคึกคัก 
ให้กับความเป็นหนังสือหรือนิตยสารคาทอลิกหลากหลายมากมาย	 อาทิ	 ชุมนุมหนังสือคาทอลิก	 
(ค.ศ.1967-1970)	 สารคาทอลิก	 โดยสมาคมคาทอลิก	 (ค.ศ.1965)	 สมุดเซเวียร์และพัฒนามาเป็น
ชวาล	(ค.ศ.1960-1964)	ผมพบว่าจุดที่พีคที่สุดคือปี	ค.ศ.1977	ซึ่งที่ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญที่สุด
และการเปลี่ยนแปลงนั้นยังส่งผลมาสู่ในยุคสมัยของเรา	

อ่านต่อหน้า 32

อุดมศานต์  กุมภาพันธ์ 2017  5 



ปฏิทิน
เดือนกุมภาพันธ์

2 9 11

24

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์

12

20 -22
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วันที่ 25 กุมภาพันธ์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์

วันเพื่อนอุดมสาร ครั้งที่ 13  
พิธีบูชาขอบพระคุณ  
เวลา 17.00 น.  
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ  
และงานเลี้ยง เวลา 18.00-21.00 น. 
ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

ฉลอง 50 ปี  
กลุ่มคริสตชน 

วัดแม่พระเมืองลูร์ด  
บางแสน    

เวลา 10.00 น.    
พระสังฆราชซิลวีโอ  
สิริพงษ์  จรัสศรี  

เป็นประธาน   
ระหว่างพิธีบูชา

ขอบพระคุณ  มีพิธี
โปรดศีลเจิมแก่ผู้ป่วย  

ในโอกาสวันผู้ป่วยสากล

สัมมนาความเข้าใจการพัฒนา 
อัตลักษณ์เรื่องเพศ  
โดยคุณพ่อเชิดชัย เลิศจิตรเลขา  
และ Mr. Bryan CrucisShen  
ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ส�านักนโยบาย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  
ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนกฤษฎีกา ค.ศ. 2015  
ขอเชิญร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ 4.0”  
เวลา 09.00-12.00 น. ห้องประชุมชั้น 9 
โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

มูลนิธินักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย 
เสกและเปิดบ้านผู้สูงอายุราชสีมา  
พิธีเสกเวลา 08.00 น. พิธีเปิดเวลา 10.00 น. 

 

ฉลองการถวาย 
พระกุมารในพระวิหาร 

(เสกและแห่เทียน)

วันเกิด  
พระสังฆราชโยเซฟ 

ประธาน ศรีดารุณศีล 
วันผู้ป่วยสากล

วันเกิด พระสังฆราช 
ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ 

25

28
วันที่ 28 กุมภาพันธ์

ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ  

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  

สมัยสามัญครั้งที่ 1/2017  

ที่ห้องประชุมชั้น 10  

อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
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กวบีทนี้... 
อยู่อย่างจงรัก 
ตายอย่างภักดี

สกู๊ป
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช ร่วมกับสมาชิกอาวุโส 
บ้านเซเวียร์ เพื่อนคุณกวี อังศวานนท์
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หนังสือ Who’s Who, Xavier Hall,  

1962 - 1963

กวี อังศวานนท์  
เขียนถึงตัวเองว่า... 

ชอบดนตรี ธรรมชาติ ท่องเที่ยว

ไม่ชอบคนที่ชอบดูถูกผู้อื่น ความไม่แน่นอน

“ท�าตนให้สมกับที่เกิดมาเป็นคน”

กวี อังศวานนท์ 
ผมรู้จักคุณกวี	ตอนเริ่มมาท�างานที่สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	คุณกวีเป็นผู้อาวุโส 

ที่จิตใจดี	ผมมีเทคนิคสังเกตอยู่ไม่กี่ข้อหลัก	ๆ 	ก็คือ	ถ้ายิ่งเก่งแค่ไหนก็ไม่อวดตัว	ไม่ถล่มคนอื่น	
หรือแสดงว่าตนเองเป็นคนเก่งเหนือใคร	อีกข้อหนึ่งคือ	คนจิตใจดีมีรอยยิ้มท่ีมาจากใจ	ไม่ต้อง
เค้น	ไม่ต้องแสดง	มันมาเอง	ผมพบลักษณะของคุณกวีเป็นแบบนี้ต้ังแต่รู้จักกันครั้งแรก	คุณกวี
เป็นผู้ที่ช่วยเราในเร่ืองติดต่อประสานงานกับส�านักพระราชวัง	ภาพจ�าล่าสุดที่ร่วมงานกันคือ	ในวัน
ที่เราก�าลังจะมีรายการทีวีคาทอลิกที่ซื้อเวลาเอง	ในช่องทีวีดิจิตอล	24	ช่องก�าลังเริ่ม	ๆ	เราเชิญ
คุณกวีมาในฐานะที่ปรึกษา	คุณกวีท�าสองสิ่งนี้คือยิ้มอย่างจริงใจ	และไม่อวดตัวเวลาแสดงความ
คิดเห็น	ไม่มาแนวถล่ม	แต่มาแนวหวังดี	คุณกวีคงผ่านโลกมามากและเข้าใจชีวิต	แต่ผมว่าชื่อกว ี
นี่แหละเหมาะสมที่สุด	เพราะชีวิตของคุณกวี	เป็นดังบทกวีท่ีงดงาม	แม้ผมจะเพิ่งมารู้จักคุณกวี
ในช่วงไม่เกิน	10	ปีนี้เท่านั้น

สกู๊ปอุดมศานต์ฉบับนี้มาแปลก	เราจ่าหัวข้อว่า	“สัมภาษณ์คนท่ียังอยู่	เพื่อบอกเล่าถึงคน 
ที่จาก	กวีบทนี้...อยู่อย่างจงรัก	ตายอย่างภักดี”	เพราะเราก�าลังน�าเนื้อหาหลักในหนังสือ	“กวีผู้จงรัก 
ภักดี”	 ที่คณะเพื่อนของคุณกวีได้จัดท�าขึ้นโอกาสครบ	 100	 วันของการจากไป	 ตัดตอนมาลง	 
ผมเองและหัวหน้ากองบก.ได้มีโอกาสเดินทางร่วมกันในช่วงการท�างานของหนังสือเล่มนี้	รู้สึกว่า
มีเรื่องราวที่น่าจดจ�ามากมายในชีวิตของคุณกวี	 ซ่ึงเมื่อสืบค้นแล้ว	 เราก็แทบไม่มีบทสัมภาษณ์
อะไรสื่อคาทอลิกเลย	บัดนี้แม้ร่างกายของคุณกวีได้หลับในสันติสุขแล้ว	แต่เรื่องราวของชีวิตของ 
คุณกวียังมีบทสอนให้เราได้เรียนรู้
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เกิดวันที่	 3	 มีนาคม	 2478	 เป็นบุตรของ
นายเจริญ และนางสอิ้ง อังศวานนท์ เป็นบุตร 
คนที่	5	ในจ�านวนพี่น้องร่วมมารดา	7	คน

รับศีลล ้างบาปที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ	
บางรัก	 วันท่ี	 29	 มีนาคม	 2479	 โดยมีคุณพ่อ 
แปรูดอง	 เป็นผู้โปรดศีล	 และยอแซฟ มารี ยง  
สะอาด	เป็นพ่อทูนหัว

สมรสกับนางสมลักษณ์ พานิชเกษม  
มีบุตร	-	ธิดา	2	คน	คอื	

นางวทนัยา (เอ) องัศวานนท์ 
และนายจริธร (โอ๋) องัศวานนท์

การศึกษา

ระดับสามัญศึกษา	โรงเรียนอัสสัมชัญ	บางรัก	
ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

Director	Certification	Program	(DCP)
Audit	Committee	Program	(ACP)
Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)
Finance	for	Non	-	Finance	Director	(FND)
Improving	Quality	of	Financial	Reporting	(QFR)	
และ	Financial	Statement	for	Directors	(FSD)
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ประวัติการท�างาน

•	 บริษัท	กมลสุโกศล	จ�ากัด	(Deputy	CFO)

•	 ผู้จัดการ	ทรัพย์สินส่วนพระองค์

•	 ผู้อ�านวยการ	โครงการพัฒนาส่วนพระองค์

•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	มงคลชัยพัฒนา	จ�ากัด

•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	สุวรรณชาด	จ�ากัด	

	 ในพระบรมราชูปถัมภ์

•	 ประธานกรรมการ	บริษทั	ไทยประกนัภยั	จ�ากดั	(มหาชน)

•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	สัมมากร	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 กรรมการ	บริษัท	ศรีพัฒน์	จ�ากัด

•	 กรรมการ	บริษัท	ธนาคมและการพัฒนา	จ�ากัด

•	 กรรมการ	บริษัท	ศรีธรณี	จ�ากัด

•	 นักดนตรี	วง	อ.ส.	วันศุกร์	(สวนอัมพร)	

	 ต�าแหน่ง	Tenor	Saxophone

•	 ประธานศูนย์นิสิตนักศึกษา	บ้านเซเวียร์	คนท่ี	4	(2502)

•	 ประธานชมรมนักธุรกิจคาทอลิก	(นธค.)	สองสมัย

•	 ที่ปรึกษา	และสมาชิกนิวแมนคลับ	บ้านเซเวียร์

คณุกว	ีองัศวานนท์	เข้ารบัต�าแหน่งผูจั้ดการทรพัย์สนิส่วนพระองค์	ต้ังแต่
ปี	2540	-	2559	โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	และซ่ือสัตย์ต่อหน้าท่ี	
จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณ	 โปรดเกล้าฯ	 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จุลจอมเกล้า	ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ	(ทจว.)	เมื่อวันท่ี	5	พฤษภาคม	2542	

คุณกวี อังศวานนท์ ป่วยเป็นลูคีเมียประมาณกลางปี 2558 ได้เข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต ได้เสียชีวิตลงเมื่อ
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559

เครื่องอิสริยาภรณ์

Knight Commander of the Order of St. Gregory the Great
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“ใครเชื่อในเรา แม้ตายไปแล้ว ก็จะมีชีวิต

และทุกคนที่มีชีวิต และเชื่อในเรา ก็จะไม่มีวันตายเลย”

(ยน 11:25 - 26)

คุณอาดรีอาโน	กวี	อังศวานนท์	เป็นคริสตชนคาทอลิก	ที่มีความเชื่อ 
ภกัดแีละศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้า	เป็นครสิตชนผูป้ฏบิตัศิาสนกจิ	ด้วยความ
เลือ่มใส	พร้อมเสมอและอทุศิตนเพือ่กจิการต่าง	ๆ 	ของพระศาสนจักรคาทอลกิ
ในประเทศไทยตลอดชีวิต	 เป็นที่ประจักษ์	 ควรแก่การยกย่องและชื่นชม	 : 
“ศาสนิกชนที่ดีของพระศาสนา”

“ผู้ที่ยึดม่ันและปฏิบัติตามสิ่งที่ยึดมั่น คือ ความดี เป็นผู้ที่เจริญ 
เพราะว่าคนเราถ้าท�างานอะไร ไม่มีความคิดที่แจ่มใส ไม่มีความคิดที่บริสุทธิ์  
ไม่สามารถปฏิบัติได้เป็นผลส�าเร็จที่ดีงาม และยั่งยืน” (พระราชด�ารัส 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)

คณุอาดรอีาโน	กว	ีองัศวานนท์	เป็นข้าราชการ	ผูจ้งรกัภกัดต่ีอสถาบัน 
พระมหากษัตริย์อย่างยิ่ง	 ได้ปฏิบัติงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างใกล้ชิดด้วย

ความซือ่สตัย์	สจุรติ	ส�านกึในพระมหากรณุาธิคณุ	มุง่ท�าความดถีวาย	 
ร.9	จนวนัสดุท้ายของชวีติ	จงึนบัได้ว่า	“เป็นความด ีเป็นผูท่ี้เจรญิ”	ควรแก่การ 
ยกย่องและชื่นชม	:	พลเมืองดี	และพสกนิกรผู้ภักดีของประเทศชาติ

ฉะนัน้	การจากโลกนีไ้ปของคณุอาดรอีาโน	กว	ีองัศวานนท์	ครสิตชนทีด่ ี
และพสกนิกรผู้จงรักภักดีผู้นี้	 “ดูคล้ายกับเป็นความทุกข์ การจากกันไป  
ดูเหมือนเป็นการสูญเสีย แต่ที่ไหนได้เขากลับอยู่เย็นเป็นสุข และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า เขาจะได้ชีวิตอมตะ”	(ปชญ	3:2-4)

ด้วยค�าภาวนาและขอบคุณ
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

 พระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งกรุงเทพฯ
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ดร.วไล ณ ป้อมเพชร 

ศิษย์รุ่นแรกของคณะเยสุอิต ถึงกลุ่มผู้สูงอายุบ้านเซเวียร์

เมื่อคณะเยสุอิตกลับเข้ามายังประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งใน ค.ศ. 
1954 (พ.ศ. 2497)ตามค�าเชิญของสังฆราชหลุยส์	โชแรง	แห่งสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ	เพือ่ให้มาช่วยอภบิาลนสิตินกัศกึษาคาทอลกิ	พีก่วเีป็นนกัเรยีน
โรงเรียนอัสสัมชัญ	รุ่นเดียวกับพี่อดุลย์	พี่อานนท์	พี่ศุภชัย	ส่วนพี่วีระชัย
เรียนสูงกว่าพวกพี่หนึ่งชั้น	 พี่จ�าได้ดีใช่ไหมคะ	 พวกเรามัลลิกา	 ลาวัณย์	
และวไล	 เรียนหนังสือชั้นเดียวกับพี่ที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	 พวก
เราทุกคนเป็นนักเรียนปีสุดท้ายของโรงเรียนคาทอลิก	 ซ่ึงสมัยนั้นเรียก
ว่าชั้นมัธยมแปด	 พวกเราได้รับเชิญให้มาพบกับคุณพ่อเยสุอิตที่บ้านพัก
ของคุณพ่อแถวถนนราชด�าริพร้อมกับนักเรียนคาทอลิกอื่น	 ๆ	 ที่รุ่นราว 
คราวเดียวกับเรา	 จ�าได้ไหมคะ	 เรามีประชุมร่วมกัน	 และเดินทางไป
เที่ยวด้วยกัน	สนิทสนมกัน	โดยมีคุณพ่อเดอนีส์เป็นผู้น�า	คุณพ่อเชรุตตี	 
และคุณพ่อโดโนโฮ	 เป็นผู้ต้อนรับและอ�านวยความสะดวก	 ในที่สุด	 
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“ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา”	จึงเริ่มขึ้นในปี	ค.ศ.	1956	(พ.ศ.	2499)	 
โดยมีคุณพ่อเดอนีส์เป็นจิตตาธิการ	จากนั้นไม่นาน	คุณพ่อเยสุอิต 
ก็ย้ายมาอยู่ที่	“บ้านเซเวียร์”	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	พวกเราซึ่งกลาย
เป็นนิสิต	 นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแล้ว	 ก็มารวมตัวกันอยู่ที ่
บ้านใหม่ของเราท�ากจิกรรมต่าง	ๆ 	ร่วมกบับรรดาคณุพ่อ	และเพือ่น	ๆ 	 
รุ่นราวคราวเดียวกัน	หรือรุ่นน้อง	ๆ	ของพวกเรา	จนพวกเราเรียน
จบจากมหาวิทยาลัย	 จึงแยกย้ายกันไปเรียนต่อในต่างประเทศบ้าง
ท�างานบ้าง	 จนในที่สุด	 เราก็กลับมาพบกันอีกครั้ง	 และร่วมกลุ่ม	
“Newman	 Club”	 ท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 เช่น	 เขียนบทความลง
หนงัสอื	“ชวาล”	ท�าปฏทินิพก	และบางคราวรวมกลุม่ใหญ่เดนิทางไป 
ต่างจังหวัดใกล้	 ๆ	 เพื่อประชุมและสังสรรค์ร่วมกับคุณพ่อบ้าน 
เซเวียร์	 เรายังไม่ลืมการร่วมมิสซากลางหาดทราย	ชายทะเลหัวหิน	
น�าโดยคุณพ่อโกมาน	การประชมุอย่างประทบัใจทีบ้่าน	“สองคลอง”	
ใกล้บางปูร่วมกับคุณพ่อโกมาน	และคุณพ่อวิลลานูเอวา
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ในท่ีสุดเมื่อเวลาอันสมควรมาถึง	 เราก็แยกย้ายกันไป
แต่งงาน	สร้างครอบครัว	มีลูก	ขะมักเขม้นในการท�างานประกอบ
อาชีพต่าง	 ๆ	 ที่ตนถนัด	 เรากลับมาพบกันบ้างที่บ้านเซเวียร์เมื่อ 
มีงานฉลองของคณะเยสุอิต	 หรือได้พบกันบ้างตามวัดที่เราไป
ร่วมมิสซา	 เราต่างถามข่าวคราวของกันและกันเสมอ	 บางช่วง
เวลาเราก็จากกันนานหลายปี	 เพราะต้องไปท�างานในต่างประเทศ 
แต่เราไม่เคยลืมกัน	 ไม่ลืมความเป็นเพื่อน	 ไม่ลืมความเป็น 
ศิษย์บ้านเซเวียร์	 และแล้ววันหนึ่งเมื่อเราเกษียณอายุราชการ	 ลา 
จากงานประจ�า	 เรามีอายุมากขึ้น	 เวลาว่างพอจะมีมากขึ้น	 เราก็ 
กลับมาคิดถึงกันอีก	อยากพบกันอีก	ความรักและความเป็นเพื่อน 
ท่ีคุณพ่อเยสุอิตเคยบ่มเพาะตั้งแต่เราเป็นหนุ่มสาวไม่เคยจืดจาง	 
แล้ววันหนึ่งเราก็ได้รวมกลุ่มกันอีก	 เป็นกลุ่มท่ีคล้ายแบบเดิม	 
พบกนั	คยุกนั	รับประทานอาหารและขนมด้วยกนั	ไตร่ตรองร่วมกนั	
สวดภาวนาด้วยกัน	 และที่ส�าคัญคือมีคุณพ่อเยสุอิตมาร่วมภาวนา
และน�าให้เราร่วมมิสซาด้วยกัน
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วันของการรวมกลุ ่มของพวกเราเป็น
ครัง้แรก	คอื	วนัที	่24	-	26	พฤศจกิายน	ค.ศ.	2010	 
(พ.ศ.	 2553)	 พี่จ�าได้ใช่ไหมคะ	 พี่อดุลย์เป็น 
ต้นคดิ	เชญิพวกเรา	15	คนไปสงัสรรค์กนัท่ีบ้าน 
เพชรส�าราญ	อ�าเภอหัวหิน	ท�าให้พวกเรายินดี
และมีความสุข	กลุ่มของเราประกอบด้วย	:	-	 
คุณพ่อวิชัย	 คุณพ่อมหาร์	 พี่กวี	 พี่วีระชัย	 
พีพ่รรณ	ีพีอ่ดลุย์	คณุศภุชยั	วไล	สาโรช	กฤตวทิย์	 
วนิดา	อิทธิ	วัฒนา	ธีรา	และดุษณี	(เกวลี)

เราได้ร่วมพิธีมิสซากับคุณพ่อทั้งสอง	
เราได้ไตร่ตรอง	 ได้พูดคุยสนุกสนาน	 ร่วม 
รับประทานอาหาร	 ของว่าง	 น�้าชา	 ฯลฯ	ด้วย
ความสุขและพึงพอใจ	 สามวันของการพบปะ
และร่วมใจกันภาวนาเป็นครั้งแรก	 มีคุณค่า
ส�าหรบัพวกเรา	และสญัญาว่าจะจดักจิกรรมเพือ่
พบกันแบบนี้อีก	โดยเชิญคุณพ่อเยสุอิตมาร่วม
ด้วย	จากปี	ค.ศ.	2010	กลุ่มของเราพยายามตั้ง
ชื่อกลุ่มเช่น	“กลุ่ม	X	-	Xavier	7	Ups”	ฯลฯ	
ส่วนใหญ่จะผูกพันกับค�าว่าบ้านเซเวียร์	 เพราะ
เราไม่เคยลืมว่าเราเป็นศิษย์เก่าบ้านเซเวียร์	และ
มีคุณพ่อเยสุอิตมาเป็นจิตตาธิการ	 และร่วม
สนุกกับเรา	 โดยเฉพาะคุณพ่อมหาร์ซึ่งมาด้วย
ทุกครั้ง	แต่ในท่ีสุดเราก็เรียกกลุ่มของเราอย่าง 
สั้น	ๆ 	และเรียบง่ายว่า	“กลุ่มหัวหิน”	เพราะเรา
มักจะจองบ้าน	“เพชรส�าราญ”	ของคณะอุร์สุลิน 
ท่ีหัวหินเป็นท่ีพักแรมเพื่อพบปะกัน

กลุ่มของเราเป็นกลุ่มผู้สูงอายุจริง	 ๆ	
เราจึงค่อย	ๆ 	เสยีเพือ่นร่วมกลุม่ทีละคนสองคน 
เริม่จากคณุสาโรช	ยนัตรโกศล	ท่ีจากพวกเราไป	
ต่อมาคือคุณอิทธิ	รัชชกิตติ	และแล้วพี่กวีท่ีรัก 
ของพวกเราก็จากพวกเราไป	เป็นความโศกเศร้า
ของพวกเรา	ในขณะเดียวกัน	ก็เป็นสุขท่ีแน่ใจ 
ว่าพี่ไปพบพระผู้เป็นเจ้า	 ผู้ท่ีพี่รัก	 และศรัทธา
อย่างเหลือล้น
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ขอจบข้อคิดค�านึงที่ระลึกถึงการจากไปของพี่กวี	ด้วย	“ความรัก”	 
ที่พวกเรามีให้แก่กัน	เป็น	“ความรัก”	ท่ีบ้านเซเวียร์ได้สอนเรา	นับเป็น
ความรักอีกแบบหนึ่งนอกเหนือไปจากความรักที่ตัวเราเคยรู้จัก	 ซึ่งก็
คือ	ความรักภายในครอบครัว	และความรักภายในรอบรั้วของโรงเรียน 
มาแตร์เดอี	แต่เดิมเคยรักพ่อ	แม่	พี่น้อง	และคนในครอบครัว	ต่อมา 
ก็รักมาแมร์	 รักครู	 รักเพื่อนผู้หญิง	 บ้านเซเวียร์โดยคุณพ่อเยสุอิต 
สอนถึงความรักที่กว้างกว่าเดิม	 คือรักเพื่อนมนุษย์	 และรักเพื่อนผู้ชาย	
คุณพ่อบอนแนงก์สอนให้รักคนที่เขาล�าบากยากจน	 โดยเฉพาะเด็ก	 ๆ	
แถวห้วยขวาง	ดนิแดงและคลองเตย	เป็นความรูส้กึรกั	สงสาร	และเมตตา 
อยากช่วยเหลือ	 ส่วนคุณพ่อเดอนีส์	 และคุณพ่อท่านอื่น	 ๆ	 กระตุ้น
ให้เราเปิดใจรักเพื่อน	 ๆ	 ผู้ชาย	 (ซ่ึงเคยถูกสอนมาไม่ให้รัก)	 พวกเรา 

ชาวเซเวียร์รุ ่นแรกจึงรักกัน	 และยังรักและ 
คบกันจนทุกวันนี้	 แม้ว่าจะมีอายุ	 80	 ปีกัน
แล้วก็ตาม	ขณะนี้	กลุ่มหัวหิน	10	คน	รวมถึง 
พี่กวีด้วย	 ก็ยังรักกันและร่วมใจกันระลึก
ถึงพี่กวีมิรู ้ลืม	 แม้พี่จะจากพวกเราไปเฝ้า 
พระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์แล้วพี่ก็ยังอยู่ในใจ
ของพวกเรา	 และเราแน่ใจว่าพี่จะคอยรอรับ
พวกเราไปอยู่ร่วมกันอีก

ด้วยความรักและชื่นชมพี่กวี
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จากใจลูก

พ่อท�าหน้าที่ได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว	ท้ังหน้าท่ี	ๆ	เป็นข้าราชบริพาร

ในพระองค์พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

และพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย

วันนี้	พ่อได้เดินทางต่อเพื่อท�าหน้าที่ใหม่

ให้สมบูรณ์ต่อไป

ภูมิใจครับ
โอ๋ (จิรธร อังศวานนท์)
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กวี อังศวานนท์
ผู ้ จัดการส� านักงานทรัพย ์สินส ่วน 

พระองค์	 ผู ้มีดนตรีในหัวใจมาตลอดชีวิต 
ชนิดที่เรียกว่าไม่มีวันใดที่ขาดเสียงเพลง	 -	
เสียงดนตรี	 ด้วยพื้นฐานครอบครัว	 ที่บิดา 
(นายเจริญ	 อังศวานนท์)	 ปลูกฝังให้ลูก	 ๆ 
คุ ้น เคยกับ เสียง เพลงมาแต ่ เล็กแต ่น ้อย 
แม้กระทั่งในช่วงสงครามโลกคร้ังที่	 2	 ท่ีมี 
การห้ามเปิดวิทยุรับฟังข่าวสาร	 ครอบครัว 
อังศวานนท์ก็ยังมีเสียงเพลงคลาสสิก	 หรือ 
เพลงแจ ๊ ส	 จากคลื่ นวิ ทยุ 	 Vo ice	 o f 
Amer ica , 	 BBC	 หรื อจ าก	 Rad io 
Australia	มาขับกล่อมให้รื่นรมย์อยู่เสมอ
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คุณกวี	อังศวานนท์	 เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ	ครั้งท่ียัง
เป็นนักเรียนในโรงเรียนแห่งนั้น	 คุณกวีก็สมัครเข้าเป็นสมาชิกแตรวง
ของโรงเรียนโดยเลือกเล่นคลาริเน็ต	 มีบราเดอร์	 หรือภราดาวิคตอเรีย
เป็นผู้ชี้แนะเบื้องต้น	 ต่อจากนั้นก็เรียนรู้ด้วยตนเอง	 เล่นอยู่ราว	 3	 ปี	 
ก็มีรุ่นน้องเข้ามาแทน

เนื่องจากคุณกวีต ้องใช ้ เวลาส ่วนใหญ่ด ้านการเรียนเพื่อ
เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย	 เมื่อเข้าเป็นน้องใหม่คณะพาณิชย-
ศาสตร์และบัญชีจุฬาฯ	 ได้แล้วนั้น	 ความรัก	 ความผูกพันในดนตรี
ผลักดันให้เข้าวง	 สจม.	 (วงสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	 
ครั้งนี้ต้องเล่นแซกโซโฟน	ต้องกลับมาท่ีอัสสัมชัญ	ขอให้บราเดอร์สั่งซ้ือ
แซกโซโฟน	ยี่ห้อ	Quesnon	เกวนอง	(นักดนตรีไทยชอบเรียกกันว่า	
“คูซูนอง”)	จากประเทศฝรั่งเศสมาให้
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คลาริ เน็ตเป ็นเหมือนพื้นฐาน
ของดนตรีประ เภทเป่าที่ มี เม ้ าท ์พี ซ	 
(mouth–	-	piece)	ซึง่มีลิน้ไม้ไผ่	(reed)	 
เป็นอุปกรณ์ควบเช่นเดียวกับแซกโซโฟน 
และมีต�าแหน่งนิ้วจับ	 (fingering)	 
คล้ายคลึงกัน	แตกต่างกันที่ลักษณะเสียง
เท่านั้น	 เม่ือมีพื้นฐานมาดี	 การเปลี่ยน 
มาเล่นแซกโซโฟนจึงไม่ใช่เรื่องยากเย็น
อะไร

เมื่อวง	 สจม.	 ได้มีโอกสาเข้ามา 
เล่นที่สถานีวิทยุ	 อ.ส.	 ในเย็นวันศุกร ์
เพื่ออัดเทปออกอากาศ	 หมุนเวียนกัน 
แต ่ละสถาบัน	 เมื่ อจบรายการของ 
มหาวิทยาลัยแล ้ว	 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จลงทรงดนตรีกับ 
ผู้ใกล้ชิดเรียกว่า	 “วงลายคราม”	 เป็น
รายการต่อไป	ยามใดทีส่มาชกิวงลายคราม 
ขาดอาจารย ์แมนรัตน ์	 ศรีกรานนท	์
สมาชิกวงลายครามซึ่งมีความคุ ้นเคย
กับชาววง	 สจม.	 ก็จะมาเรียกนักดนตรี 
วง	 สจม.	 เข้าไปเล่นแทนนักดนตรีวง 
ลายครามที่ขาดไป	 คุณกวีก็เป็นคนหนึ่ง
ที่ได้เข้าไปมีส่วนตรงนี้	 ในฐานะคนเป่า 
แซกโซโฟนจนได้ถวายตัวเป็นสมาชิกวง	 
อส.	วนัศกุร์	ในเวลาต่อมาเมือ่ยบุวงลายคราม
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ความทรงจ�าที่มีเสมอมา
คือ...

“ตื่ น เต ้ นทุ กครั้ งที่ ได ้ เ ข ้ า วั ง	 
มคีวามสขุ	สนกุมาก	ได้เข้าไปเฝ้าพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เราก็ดีใจ	 เป็น
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้	 ไปร่วม 
เล่นครั้งแรก	 ตื่นเต้นจริง	 ๆ	 เป่าไม่ออก	 
เพราะไม่กล้าเป่า	 กลัวว่าเสียงจะเพี้ยน	 
จึงอม	 ๆ	 เป็นส่วนใหญ่	 ต่อมาเมื่อได้
ถวายตวั	(อาจารย์แมนรตัน์น�าเข้าไปกราบ 
พระบาท	 พร้อมดอกไม้	 ธูปเทียนแพ)	 
ผมก็ยังประหม่า	 พระองค์ท่านมีรับสั่ง
อะไรด้วยกไ็ม่ค่อยกล้ากราบบังคมทูลตอบ	 
เมื่อเล่นดนตรี	 ผมก็เหมือนคนอื่น	 ๆ	 
คอื	แรก	ๆ 	ไม่ค่อยกล้า	แต่สงัเกตเห็นได้ว่า 
พระองค์ท่านพระทัยดีมาก	 เมื่อทรงคุ้น 
แล้ว	 ก็ทรงมีพระเมตตาแนะน�าเทคนิค 
ต่าง	ๆ	เช่น	เพลง	ๆ	นี้ควรเล่นอย่างไร	 
ควรขยับจังหวะนิดนึงแล้วค่อยเป่าจึงจะ 
ไพเราะ	เป็นศิลปะ	เป็นเทคนิคเฉพาะตัว	 
ท�าให ้ได ้รับความรู ้จากพระองค์ท ่าน 
มากมาย	 เมื่อเราเล่นผิดคอร์ดหรือเผลอ 
กดนิ้วผิดไป	 พระองค์ท่านจะทรงทราบ
ทนัท	ีและทรงแนะน�าได้อย่างผูช้�านาญการ	 
ผมคิดว่าเราทุกคนล้วนประทับใจที่ว ่า	 
แม้พวกเราจะเป็นแค่มือสมัครเล่น	บางที
เล่นผิด	 เล่นถูก	 ก็ทรงอดทนและยังทรง
มีพระเมตตาชี้แนะเรื่อยมา	 ไม่ทรงถือ
พระองค์	ทรงมีพระเมตตามาก”

การได้เป็นสมาชิกวง	อ.ส.	วันศกุร์	 
ท�าให้คุณกวีได้เล่นดนตรีถวาย	 ได้ตาม
เสด็จพระราชด�าเนินต่างจังหวัดพร้อม

อุดมศานต์  กุมภาพันธ์ 2017  27 



เพื่อนสมาชิกวงเรื่อยมา	 ได้เคยมีโอกาสเล่นดนตรีสร้าง 
ความส�าราญถวายแด่พระราชอาคันตุกะบ่อยครั้ง	และยังได้รับ
พระมหากรณุาธคุิณให้เข้าไปรบัใช้เบือ้งพระยคุลบาททีส่�านกังาน
จดัการทรพัย์สินส่วนพระองค์	มาตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2518	จนปัจจบุนั	
และโปรดเกล้าฯ	ให้เป็นผูจ้ดัการคูก่บั	ฯพณฯ	องคมนตร	ีม.ล.อศัน	ี 
ปราโมช	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2541	เป็นต้นมา

การได้เข้าเฝ้า	ได้เล่นดนตรี	ได้ยินพระสุรเสียงที่รับสั่ง
ด้วยการได้รบัพระราชทานความรู้	และข้อช้ีแนะต่าง	ๆ 	ตลอดมา 
เป็นความภูมิใจที่คุณกวีต้องตั้งค�าถามกับตัวเองมาจนทุกวันนี้
ว่า	Who	am	 I?	จึงได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้	 ซึ่งค�าตอบก็คือ	
การเป็นข้าทูลละอองพระบาททีย่ดึมัน่ในคณุงามความด	ีกระท�า
หน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด	 ไม่ว่าจะในบทบาทใด	 ๆ	 อย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต

ในสมัยท่ีวง	 อ.ส.วันศุกร์ออกไปเล่นตามสถาบันการ
ศึกษาต่าง	ๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลับไปจุฬาฯ	ที่เคยเป็น
ศษิย์เก่า	คุณกวีรูสึ้กภมูใิจ	และดใีจด้วยความผกูพนัในสถาบนั
ในรั้วจามจุรีนั้นเหนียวแน่นเสมอมา	 และทั้งตนเองก็เคยเป็น 
นักดนตรีของสถาบันท�าให้ได้มีโอกาสอันดีของชีวิต

การทีไ่ด้รบัพระบรมราชานญุาตให้ชาว	อ.ส.วนัศกุร์ออก
มาเล่นดนตรภีายนอกอกีวาระหนึง่	เมือ่เวลาผ่านมากว่าสามสบิปี
นั้น	(เล่นที่จุฬาฯ	เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่	20	กันยายน	2516)	
ถือเป็นวาระพิเศษที่คุณกวีตั้งอกตั้งใจซ้อมเต็มที่	 เพราะโดย
ปกติวง	อ.ส.	วันศุกร์	จะเล่นดนตรีด้วยกันสัปดาห์ละครั้งเดียว	 
ตัวคุณกวีนั้นไม่กล้าซ้อมเป่าแซกโซโฟนที่บ้านยามค�่าคืนเมื่อ
กลับจากงานมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว	ด้วยเกรงใจเพื่อนบ้าน	ท�าให้
กังวลอยู่พอสมควร	แต่ก็จะตั้งใจท�าให้ดีที่สุด	เพราะดนตรีเป็น
ความสุข	 ความสนุก	 และความส�าคัญของชีวิตตลอดมา	 ดัง 
ค�ายืนยันทุกครั้งว่า

“ส�าหรับผมแล้ว	 ดนตรีเป็นชีวิตจิตใจของผม	 ชีวิต
ผมขาดดนตรีไม่ได้	 ผมไม่เคยขาดการฟังเพลงและการฟัง
ดนตรีเลย	ดนตรีท�าให้อารมณ์ดี	มีส่วนท�าให้อายุยืน	คลาย
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กับหลาน
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เครียด	ท�าให้เพลิดเพลิน	ผมอยู่บ้าน	ผมก็เปิดเพลงฟัง	เปิดทีวีดู	 
อยู่ในรถ	ผมก็ฟังวิทยุ	ฟังเทป	ผมฟังเพลงมาชั่วชีวิต	ตั้งแต่สมัย
เดก็	ๆ 	คณุพ่อจะซ้ือแผ่นเสยีงด	ีๆ 	ไว้มากมาย	ฟังเพลง	Classic	 
หรือจ�าพวก	Light	Music	ท�าให้คุ้นกับเสียงเพลง	และคุ้นกับ 
ท่วงท�านองต่าง	ๆ 	สามารถแยกแยะได้	ซึ่งมีผลต่อการเล่นดนตรี
อย่างมาก	การเล่นดนตรีหากเราไม่รู้คอร์ด	แต่เราคุ้นกับท�านอง
เพลง	 ก็จะมีภาษีกว่าคนท่ีไม่รู้ท�านองเลย	 ถ้าโน้ตแข็ง	 แต่ไม่รู้
ท�านอง	เวลาเล่นดนตร	ีกจ็ะไม่มฟีีลลิง่	(feeling)	ฟีลลิง่นีส้�าคญั
มากครับ	 ไม่ว่าจะเล่นดนตรีมานานแค่ไหนก็ตาม	 หากขาดซึ่ง 
ฟีลลิ่งแล้ว	 เสียงเพลงที่บรรเลงออกมา	 ก็จะขาดความไพเราะ	
ส่วนการได้มาเล่นดนตรีกับวง	 อ.ส.วันศุกร์	 ผมมีความสุขมาก	
ทกุคนเป็นเสมอืนญาติ	อาจยิง่กว่าญาติด้วยซ�า้	เพราะเราเจอะเจอ 
กันมาสัปดาห์ละครั้งต้ังหลายสิบปีมาแล้ว”

และนี่คือ	 นักบริหารท่ีรักดนตรี	 รักการเป่าแซกโซโฟน	
ทรัมเปต	 และคลาริเน็ต	 ไม่น้อยไปกว่าการบริหาร	 เป็นกวี	 
อังศวานนท์	 ที่ครั้งนี้จะรับหน้าที่สร้างเสียงไพเราะจากเทนเนอร์	
แซกโซโฟน	ท่ีตนเองคุ้นเคย

จากวารสาร “อุโฆษสาร” ฉบับ 125 ปี รร.อัสสัมชัญ 
2556 .

ผู้สัมภาษณ์ : คุณวสันต์ หนูทอง

“คุณกวีท�ำงำนให้กับส�ำนักพระรำชวัง ให้กับสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
พระมหำกษัตริย์ในรัชกำลที่ 9 มำเนิ่นนำน เหมำะกับค�ำว่ำ “จงรัก ภักดี” แต่
วถิชีวีติครสิตชนเรำกเ็ชือ่ได้อย่ำงสนทิใจเช่นเดยีวกนัว่ำ คณุกวี กร็กัพระเป็นเจ้ำ  
และภักดีในน�้ำพระทัยของพระองค์ ที่จะท�ำทุกสิ่งทุกอย่ำงให้ดีที่สุด เหมำะสม 
ที่สุด ตำมที่พระเป็นเจ้ำทรงมีพระประสงค์ต่อชีวิตของตน ขอบคุณท่ีท�ำให้ 
เรำได้บทเรียนสัน้ ๆ  แต่ใช้ได้ไปตลอดชวีติ “อยูอ่ย่ำงจงรกั และสิน้ใจอย่ำงภกัด”ี
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ในปี	ค.ศ.	1977	ถือว่าเป็นปีที่การพิมพ์คาทอลิกมีหนังสือครบทุกประเภท	ในหนังสือพิมพ์
ข่าว	คาทอลิกอุดมสาร	รายสัปดาห์ปีที่	1	ฉบับที่	1	ในบทบรรณาธิการได้เล่าว่า	”การพิมพ์คาทอลิก
ของเรามีหนังสือครบทุกประเภทดังนี้

	 1.	หนังสือพิมพ์ข่าวรายสัปดาห์	ชื่อ	อุดมสาร
	 2.	นิตยสาร	 สารคดีรายเดือน	 ช่ือ	 อุดมสาร	 (ชื่อในขณะเขียบทบรรณาธิการสมัยนั้น	 
	 	 ต่อมาต้องเปลี่ยนชื่อเป็นอุดมศานต์	 เพราะหนังสือสองประเภทห้ามใช้ชื่อเดียวกัน... 
	 	 ผู้เขียน)	
	 3.	นิตยสารส�าหรับเยาวชนรายเดือน	ชื่อ	กองหน้าร่าเริง
	 4.	วารสารบทความทางศาสนา	ชื่อ	แสงธรรมปริทัศน์”

เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันนั้น	วันที่ผมค่อยๆ	ดึงประตูตู้เก็บหนังสือในชั้น	8	ค้นหาข้อมูล
ในห้องเอกสารของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	ไล่อ่านนิตยสารคาทอลิก	สารสาสน์คฤศตังฉบับแรก	 
และฉบับถัด	 ๆ	 ไป	 อุดมพันธุ์	 อุดมสาร	 อุดมศานต์	 โดยยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์ของบ่ายวันนั้น 
จะไปจบลงท่ีไหน	 รู้แต่เพียงว่า	 ภายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้	 เรามีงานส�าคัญ	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับ... 
สื่อมวลชนตั้งแต่

วันอาทิตย์ที่	 5	 การเปิดตัวหนังสือของนักเขียนที่ใช้นามปากกาว่า	 ”ปะการัง”	 ที่ร้านของ
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	ที่ชื่อว่าร้านคฤศตัง											

วันเสาร์ที่	 18	 งานวันเพื่อนอุดมสาร	 ครั้งที่	 13	 โต้โผคือคณะกรรมการกองทุนสิ่งพิมพ์
คาทอลิกสร้างสรรค์

วันอังคารที่	 28	ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ	สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	และ
คณะกรรมการรายการทีวีคาทอลิก	Power	of	Love

และเดือนมีนาคมเป็นต้นไป	 กิจกรรมเพื่อระลึกถึงและต่อยอดปีที่	 100	 ของนิตยสาร
คาทอลิกจะเริ่มขึ้น	 มีข้อเสนอแนะประการใดอย่าลืมส่งจดหมาย	 อีเมล์	 หรือช่องทางใดที่สะดวก
มาพูดคุยแนะน�ากัน	

ผมคิดว่าบ่ายวันนั้นในปี	 1917	 เหตุการณ์คล้าย	 ๆ	 กันก็เกิดขึ้น	 เมื่อมีความตั้งใจดี	 
บวกกับการน�าทางของพระ	บ่ายวันนั้นจนถึงบ่ายวันนี้	100	ปีมาแล้ว	เรายังต้องเดินก้าวต่อไป	

บรรณาธิการบริหาร

ต่อจากหน้า 5
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ข้างธรรมาสน์ 
ไก่นักบุญเปโตร

ขนเส้นเดียวก็ไม่ยอมถอน
สภุาษติจนี “yi máo bù bá” - “อี ้เหมา ปู้ ป๋า” “ขนเส้นเดยีวกไ็ม่ยอมถอน”	หมายความ

ว่า	คนตระหนี่ถี่เหนียว	(ขี้เหนียว)	ไม่ยอมช่วยเหลือใคร	ไม่เคยท�าบุญให้ทานใครเลย	เป็นคนงก	
โลภมากอยากได้	เอารัดเอาเปรียบคนอื่น	และความชั่วอื่นๆ	ตามมาอีกมากมาย

บาปตระหนี่เป็นบาปต้น อันดับ 2 ในบาปต้น 7 ประการ	1.จองหอง	2.ตระหนี่	3.ลามก	
4.อิจฉา	5.โลภอาหาร	6.โมโห	7.เกียจคร้าน

ที่เรียกว่า บาปต้น 7 ประการ เพราะบาปทั้ง	 7	 นี้เป็นต้นเหตุของบาปอื่นๆ	 ที่ตามมา 
อีกมากมายเลย	และบาปทั้ง	7	นี้ก็เชื่อมโยงผูกพันกันอย่างใกล้ชิด	จนแยกกันแทบไม่ออกเลยด้วย

บาปทั้งหลายที่ใครกระท�าบ่อยๆ	จนเคยชินเป็นนิสัยเรียกว่า	“พยศชั่ว”	และยากที่จะแก้ไข	
ดัดแปลง	หรือละทิ้งมันได้ด้วย	เช่น	พนัน

ความดีทั้งหลายที่ใครกระท�าบ่อยๆ	จนเคยชินเป็นนิสัยเรียกว่า	“ฤทธิ์กุศล”	เช่น	ฤทธิ์กุศล
ความนบนอบ	ความเมตตา	ฯลฯ

ใครเป็นคนตระหนี่ ถี่เหนียว เห็นแก่ตัว เอาแต่ได้	 เอารัดเอาเปรียบคนอื่น	 โลภมาก	 
ขี้โกง	 ฯลฯ	 คงไม่มีใครอยากคบค้าสมาคม	 หรือรับเขาเป็นเพื่อนอย่างแน่นอน	 จะมีแต่คน 
เกลียดชัง	สาปแช่งอีกด้วยครับ

น่าแปลกแต่กจ็รงิด้วย	อะไรทีเ่รารูว่้าดมีปีระโยชน์	แต่กไ็ม่อยากจะท�า	อะไรๆ	ท่ีรูว่้าไม่ด	ีบาป	 
แต่เราก็มักจะไปท�าบ่อยๆ	ด้วย	(เทียบ โรม 7:15)

คนใจดี ใจกว้าง มีเมตตา	ช่วยเหลือผู้อื่นทุกอย่าง	ทุกครั้ง	ด้วยความยินดี	เต็มใจ	ทันที
ทันใด	ฯลฯ	ใครๆ	ก็นิยมชมชอบ	สรรเสริญ	รักใคร่	บูชา	ตัวเขาเองก็มีความสุขใจ	บุญก็ได้	รางวัล
ก็มากมาย	ทั้งในโลกนี้และในสวรรค์อีกด้วย

อย่าไปสวรรค์คนเดียว	 ท�าดีแล้วต้องชวนคนอื่นท�าดีด้วยกันมากๆ	 จะได้ช่วยเป็นก�าลังใจ
ให้เราท�าดีมากขึ้นด้วยครับ	โลกจะได้มีความสุข	สงบสันติมากขึ้นด้วยครับ

คนช่ัวเขารวมกลุม่กนัท�าชัว่ด้วยกนั	เราคนดนีอกจากรวมกลุม่ท�าดด้ีวยกนัแล้ว	ต้องต่อต้าน	
ขัดขวางคนท�าชั่ว	ชวนเขาท�าดีด้วย	โลกเราจะได้ดีขึ้น	เราก็จะได้บุญและรางวัลมากขึ้นด้วยครับ 
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

เวลาชีวิต
	“เวลา”	เป็น	“ของกลาง”	ของมนษุยชาติ

ทุกเพศทุกวัยและทุกนาม	 แต่ดูเหมือนได้ใช้ไม่
เท่ากัน	ตามแต่ละสถานการณ์ชีวิตของแต่ละคน	
เราต่างม	ี“เวลาชวีติ”	ของตนให้ดแูลใส่ใจโดยไม่
ประมาท	 เพราะหากพลาดมา	อาจพาให้ถึงตาย
หรือจบชีวิตได้

เราส ่งท ้ายปีเก ่าและต้อนรับปีใหม่	 
ด้วยการนบัลง	(Count	Down)	ส�าหรับส่งท้าย
ปีเก่า	แต่เราก็ควรนับขึ้น	(Count	Up)	ส�าหรับ
ต้อนรับเวลาชีวิตปีใหม่ด้วยมิใช่หรือ

ในวันขึ้นต้นปีใหม่นั้น	 ดูเหมือนว่า 
หลายคนยงัลกุขึน้แทบไม่ได้	เพราะความเมามาย
และเมามัน	 อันเป็นสาเหตุท�าให้หลายคนต้อง 
บาดเจ็บ	 แม้กระทั่งล้มตายซึ่งเท่ากับท�าให้เวลา
ชีวิตสูญเสียไปบางส่วนหรือจบลงหมดทั้งสิ้น

เพราะฉะนั้น	 “เจ็ดวันอันตราย”	 ยัง
ท้าทายต่อนโยบายของรัฐบาลในการลดอบุตัเิหตุ
อยู ่ทุกปีดีดัก	 สรุปสถิติรวบยอดยังปรากฏ 
จ�านวนผู้ตายนับได้หลายร้อย	 ดูจะมากกว่าการ
สูญเสียชีวิตของทหารหาญในสมรภูมิสงคราม
หลายครั้งด้วยซ�้าไป	เมื่อจบชีวิตก็หมดเวลาชีวิต
ของตน

ที่จรงิ	วันเวลาตามเกณฑ์กลางสากลนัน้	
เราทุกคนต่างก็มีอย่างเท่าเทียมกันโดยทั่วหน้า	
นั่นคือในปีหนึ่งเราจะมีเวลาร่วมกัน	 12	 เดือน	
52	สปัดาห์	365/366	วัน	แล้วย่อยลงมาเป็นวันๆ	

ละ	24	ชั่วโมงๆ	ละ	60	นาทีๆ	ละ	60	วินาที	
จะเกิดผลดีแก่ใครมากน้อยเพียงใดนั้น	 ส�าคัญ 
ขึ้นอยู ่กับการใช้เวลาชีวิตอย่างมีคุณค่าของ 
แต่ละคนอย่างไร-เพียงใดต่างหาก

ถ้าจะถามให้กระชั้นชิดขึ้นไปอีกว ่า	 
หากเราพอจะคิดล่วงหน้าว่าเวลาชีวิตของเราจะ
ยังเหลืออีกกี่ชั่วโมง	 นาทีและวินาที	 แล้วเรา
จะท�าใจ	 ปรับตัวประพฤติตนอย่างไรให้พร้อม 
และดทีีส่ดุส�าหรบัชวีติทีจ่ะจบลงและส่งคนืให้กบั
พระผู้เป็นเจ้า

ถึงวันนี้เราจะสังเกตได้ว่า	 ประชากร
ประเทศใดท่ีเจริญก้าวหน้าไปได้ไกลและสูงส่ง
อย่างไรนั้น	 เขาจะวัดกันที่พลเมืองมีมาตรฐาน
ใช้เวลาชีวิตได้อย่างเท่ียงตรง	 ประหยัดและ 
ยังประโยชน์คุ ้มกับทุน	 แรงและเวลาที่ลงไป	 
แล้วได้ผลมากที่สุดเพียงใด

ดงันัน้	วนัขึน้ต้นปีใหม่	(1	ม.ค.)	ผ่านมา 
และจะต้องด�าเนินไปทุกวันจนถึงวันท่ีเราจะ 
ส่งท้าย	 (31	 ธ.ค./365วัน)	 นั้น	 ย่อมหมายถึง
ทุกเวลานาทีนั้น	 มันมีผลต่อเวลาชีวิตของเรา 
โดยแท้จริง	 เราจะด�ารงตนและด�าเนินชีวิต
ในคุณธรรมอย่างเห็นคุณค่า	 ก็ขึ้นอยู่กับการ 
ตัดสินใจใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันนั่นเอง

ด้วยเหตุนี้	 จึงพูดอีกนัยหนึ่งได้ว่า	 “วิ” 
ของค�าต่อไปนี้	ล้วนมีอิทธิพลต่อความเป็นไปได้
สงูต่อการใช้เวลาชวีติของตนอย่างมปีระสทิธภิาพ
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ประสิทธิผล	นั่นคือ	 “วิสัยทัศน์”	ที่มองไกลไป 
ถึงนิรันดรภาพ	 “วินัย”	 ท�าให้ถือตามเวลา
ท่ีก�าหนดไว้ได้อย่างเคร่งครัดและเที่ยงตรง	
“วจิารณญาณ”	ทีท่�าให้ด�าเนนิ “วถิชีวีติทกุวนิาท”ี	
ต่อหน้าพระด้วยความไม่ประมาท

	ในช่วงเดือนธันวาคม	 -	 มกราคม	
เป็นช่วงเวลาชีวิตที่พระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้า 
ไร้กรอบของเวลาเสด็จลงมารับเอาเนื้อหนัง 
เป็นมนุษย์และประทับอยู่ท่ามกลางเราในกรอบ
ของเวลา	เพือ่เร่ิมต้นประวัตศิาสตร์แห่งความรอด 
ด้วยการไถ่บาปมนุษยชาติของพระองค์	 ซ่ึง 
ถึงที่สุดแล้วพระองค์ก็จะน�าเราไปสู ่สภาวะ 
นอกเหนือเวลาแห่งนิรันดรภาพ

	อย่างไรก็ดี	 เวลาชีวิตสู ่นิรันดรภาพ 
ที่ว่านี้	 พระเยซูเจ้าทรงเตือนใจเราทุกคนซึ่ง 

มี ท่ีมาท่ีไปบ ่อเกิดและบ้ันปลายจากองค ์- 
พระผู ้เป ็นเจ้านั้นว่า	 ณ	 เวลาจุดนั้นมันจะ 
มาเมือ่ไรกไ็ด้ดจุโจรท่ีเข้าบ้านโดยไม่บอกเจ้าบ้าน
ฉันใดก็ฉันนั้น

	จงึสมควรแล้วทีเ่ราจะโมทนาคณุส�าหรบั
ความดีที่เราได้รับจากพระองค์ตลอดเวลาชีวิต 
ที่ผ่านมา	 ขอขมาโทษส�าหรับความไม่ดีที่เราได้
กระท�าละเมดิต่อพระองค์และพีน้่องเพือ่นมนษุย์	
พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐาน	 ขอพระองค์ทรงเป็น
ของขวัญสุดประเสริฐแห่งปี	 ที่อุดมด้วยพระพร
อันจ�าเป็นส�าหรับเวลาชีวิตตลอดปีใหม่	 และ
ประทับอยู ่ท่ามกลางเราเพื่อคุ ้มครองน�าชีวิต 
ชาวเราให้ประสบความสุข	 ความเจริญก้าวหน้า
และปลอดภัยทั้งกายใจ 

ถ้าจะถามให้กระชั้นชิดขึ้นไปอีกว่า หากเราพอจะคิด 

ล่วงหน้าว่าเวลาชีวิตของเราจะยังเหลืออีกกี่ชั่วโมง  

นาทีและวินาที แล้วเราจะทำาใจ ปรับตัวประพฤติตน

อย่างไรให้พร้อมและดีที่สุดสำาหรับชีวิตที่จะจบลงและ 

ส่งคืนให้กับพระผู้เป็นเจ้า
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วันละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล 

ลูกา 6:41-42

......ท�าไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้อง	แต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของ
ตนเลย	ท่านจะกล่าวแก่พีน้่องได้อย่างไรว่า	“พีน้่อง	ปล่อยให้ฉนัเขีย่เศษฟางออกจากดวงตาของท่าน
เถิด”	ขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเอง	ท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ย	จงเอาท่อนซุงออก
จากดวงตาของท่านก่อนเถิด	ท่านจะเห็นชัด	แล้วจึงค่อยไปเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้อง

ลูกา 5:31-32

......พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า	 “คนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอ	แต่คนป่วยต้องการ	 เรา
ไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม	แต่มาเพื่อเรียกคนบาปให้กลับใจ”

 

ไม่มีใครที่ดีครบบริบูรณ์

คุณสมชายและคุณสมศรี	เป็นคู่รักที่น่ารักมาก	ทั้งคู่ตกลงแต่งงาน	พิธีสมรสผ่านไปด้วย
ดี	ทั้งสองครอบครัวต่างชื่นชมยินดีที่ได้เขย	ได้สะใภ้ที่ดี	น่ารักทั้งคู่

สมชายและสมศรีอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข	 จนกระทั่งวันหนึ่งสมศรีเกิดความคิดขึ้นมา
อย่างหนึ่ง	ซึ่งเธอคิดว่าจะยิ่งท�าให้ชีวิตสมรสดีมากขึ้น	มีความสุขมากขึ้น	ชะรอยสมศรีคงได้ความ
คิดนี้มาจากบทความในนิตยสารคู่สร้างคู่สม

	 เธอ	(สมศรี)	จึงพูดกับสมชายว่า	

“นี่คุณ เราจะช่วยกันเสริมชีวิตคู่ของเราให้สมบูรณ์ขึ้น โดยเริ่มแต่วันนี้เป็นต้นไป 
เราจะบันทึกข้อบกพร่อง ข้อควรปรับปรุง ข้อด้อย ของกันและกันจะดีไหม? 

และเมื่อครบหนึ่งเดือน เราจะมานั่งคุยกัน แลกเปลี่ยนรายการข้อบกพร่องต่างๆ 
เหล่านี้ให้แก่กันและกัน เพื่อปรึกษาหาทางปรับปรุงให้ดีขึ้นจะดีไหมเธอ? 
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	 สมชายนิ่งคิด	สักครู่ก็ตอบตกลง

เมื่อครบเดือน	สมศรีก็น�ารายการที่ตนบันทึกถึงข้อบกพร่อง	ข้อควรปรับปรุงที่เธอสังเกต	
ท่ีเธอเห็นในตัวสามขีองเธอมาอ่านให้สมชายฟัง	ปรากฏว่ารายการของสมศรยีาวถงึสามหน้า	ระหว่าง
ที่นั่งฟังสมศรีสาธยายถึงจุดอ่อนจดุเสียของตน	สมชายก็น�า้ตาซึมเต็มเบ้าตา	หลายๆ	ข้อสมชายไม่รู้
ตัวเองด้วยซ�้าไป	 เมื่อสมศรีอ่านรายการจบแล้วเธอจึงขอให้สมชายอ่านรายการที่สมชายบันทึกถึง 
จุดบกพร่องของเธอด้วย	เสร็จแล้วจะได้นั่งปรึกษากันเพื่อช่วยกันแก้ไขให้แก่กันและกัน

เม่ือได้ยินภรรยาบอกถึงคราวของตนเองที่จะต้องสาธยายแล้ว	 สมชายก็นั่งตั้งสติของตน 
สักครู่ใหญ่	แล้วสมชายก็บอกสมศรีว่า	

“ฉันไม่ได้บันทึกข้อบกพร่องของเธอลงบนรายการของฉันเลย  
เพราะฉันเห็นเธอดีที่สุดอย่างที่เธอเป็นอยู่ในขณะนี้อยู่แล้ว  

ฉันไม่เห็นว่าเธอจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลย 
เธอก็น่ารักอย่างที่เธอปฏิบัติต่อฉันไม่ว่าในเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่โต  

ไม่ว่ามันจะดีครบบริบูรณ์หรือไม่ก็ตาม ฉันก็แฮปปี้กับเธอทุกวันอยู่แล้ว 
ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงไม่มีอะไรจะบันทึกเกี่ยวกับตัวเธอเลย”

	 เม่ือได้ยนิเช่นนี	้สมศรถีงึกบัต้องเบอืนหน้าออก	ไม่กล้ามองหน้าสามขีองตนพร้อมกบัร้องไห้โฮ 
ออกมาด้วยความตื้นตันถึงความรักของสามีที่มีต่อเธอ	 ในชีวิตจริงของชีวิตคู่	 ชีวิตครอบครัว	 
เป็นปรกติท่ีเราจะต้องพบกับความยุ่งยากของชีวิต	 ประสบกับความผิดหวัง	 นี่เป็นสภาพธรรมดา 
แบบธรรมชาติของครอบครัวอยูแ่ล้ว	เราไม่จ�าเป็นต้องไปแสวงหา	เสาะหาความบกพร่อง	จดุอ่อนของ 
แต่ละคนเพิ่มเติมเลย	เราควรที่จะมองกลับว่า	ในความไม่บริบูรณ์ต่างๆ	เหล่านี้	มีอะไรที่ดีงาม	ที่
สวยงาม	ที่น่ารัก	ที่น่าคิด	น่าชื่นชม	น่าอัศจรรย์แฝงอยู่	ซ่อนอยู่ในนั้น

	 โลกทีพ่ระเจ้าสร้างและมอบให้เราอยูน่ัน้	มนัช่างน่ารกั	ช่างสวยงาม	ช่างน่าอศัจรรย์ใจอย่าง
เหลือล้นอยูแ่ล้วเราจงชืน่ชมสิง่สร้างและผูค้นทีพ่ระเจ้ามอบเป็นของขวญัให้แก่เราคงดกีว่าเป็นไหนๆ	
เลย 
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บทความ
เขียนโดย : Daniel Mulhall ถอดความโดย : พระคุณเจ้า ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R.

นอกจากการให้อาหารที่เหลือของเรา 
แก ่ผู ้ที่ หิวโหย	 เรายังได ้รับการเชิญให ้ 
เปล่ียนทัศนคติที่เรามีต่อเพื่อนพี่น้องของเรา 
อีกด้วย

	ที่กล่าวมานี้เป็นความจริง	 โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับการแสดงเมตตาจิตต่อผู้อื่นที่เรียกร้อง
เราให้ยกโทษให้อภัยความผิดที่เขาได้กระท�าต่อ
เราด้วยความเต็มใจ	 เราได้รับการขอร้องมิใช่
เพื่อการยกโทษให้อภัยเท่านั้น	 เมื่อเรายกโทษ

ให้แก่ผู้ใด	นั่นหมายความว่า	เราต้องขจัดความ 
เจ็บอกเจ็บใจ	 ซึ่งเป็นพระธรรมค�าสอนที่ชัดเจน
ของพระเยซูเจ้า	แต่เราได้รบัการขอร้องให้กระท�า
ด้วยความเต็มใจ

	เมือ่เราให้อภยัแก่ผู้ใดนัน้หมายความว่า
เราปลดปล่อยอคตใิดๆ	ทัง้สิน้	และเปลีย่นแปลง
สภาพจิตให้เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง	 อิสยาห์	
43:25-26	 กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า	 “เราจะลบล้าง 
ความผิดของท่าน	 เพราะเราพอใจเช่นนั้น	 เรา

ยกโทษความผิด 
ด้วยความเต็มใจ
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จะไม่จดจ�าบาปของท่านอีกต่อไป	 จงเตือน 
ความทรงจ�าของเรา	แล้วให้เรามาสู้คดีกันอีก”

	พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่า	 ศิษย์
ของพระองค์จะต้องให้อภัยดังกล่าวโดยนับ
ว่าเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญของการเป็นศิษย์ 
ของพระเจ้า	 ตัวอย่างเช่น	 “ท่านเคยได้ยินเขา
กล่าวว่า	 ‘ตาต่อตา	 ฟันต่อฟัน’	 แต่เรากล่าวแก่
ท่านท้ังหลายว่า	 ‘อย่าโต้ตอบคนชั่ว	 ผู้ใดตบ 
แก้มขวาของท่าน	 จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วย’	
(มัทธิว	5:38-39)

พระเยซูเจ้าตรัสให้เรา	 “รักศัตรู	 จง
อธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน”	 (มัทธิว	
5:44)	 เพื่อท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดา 
เจ้าสวรรค์	 (มัทธิว	 5:45)	 “ท่านจงเป็นคนดี
อย่างสมบูรณ์	 ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่าน	 
ทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิด”	(มัทธิว	5:48)

	การให้อภัยดังกล่าวจะต้องได้รับการ
ปฏิบัติตลอดเวลา	 พระเยซูเจ้าทรงสอนบรรดา
สานศุษิย์ของพระองค์ให้อภยัเสมอ	“ถ้าเขาท�าผดิ 
ต่อท่านวันละเจ็ดคร้ัง	 และกลับมาหาท่านทั้ง 
เจ็ดครั้ง	 พูดว่า	 ‘ฉันเสียใจ’	 ท่านจงให้อภัย 
เขาเถิด”	(ลูกา	17:4)

พระวรสารตามค�าบอกเล่าของนักบุญ 
ลูกา	15:11-32	เป็นเรื่องที่เราทราบดี	กล่าวคือ 
เป็นเรือ่งในท�านองเดียวกนัคือเร่ืองลกูล้างผลาญ	
แต่เราอาจเรียกชื่อเร่ืองนี้ได้ว่า	 “พี่ชายที่ไม่ยอม
ให้อภัย”	 ส�าหรับพี่ชายของบุตรชายที่ท�าผิด	
เพราะเขาไม่ยอมให้อภัย

พี่ ชายไม ่ยอมให ้อภัยแก ่น ้องชาย	 
มิหน�าซ�้ายังไม่พอใจบิดาของเขาอีกด้วย

นี่คือบทเรียนท่ีควรจะยกโทษให้อภัย
โดยสิ้นเชิงและด้วยความเต็มใจ	 ตราบใดที่เรา
ไม่เรียนรู้ที่จะให้อภัย	 เราก็ไม่สามารถมีส่วนใน
การให้อภยัอนัยิง่ใหญ่ของพระบดิาเจ้าทีพ่ระองค์
พร้อมที่จะมอบให้แก่เรา

เราทุกคนได้รับการให้อภัยจากพระเจ้า	
มากกว่า	 70	 ครั้ง	 เหตุใดเราจึงไม่กระท�า 
เช่นเดียวกันกับพี่น้องชายหญิงของเรา? 
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บันทึกธรรมทูต
มิสชั่น 

สวัสดีครับพี่น้องหัวใจธรรมทูต	 และ
แล้วช่วงเวลาท่ีส�าคัญของการเติบโตอีกขั้นหนึ่ง
ของคณะธรรมทูตไทย	ก็ได้ผ่านพ้นไป	ผมกลับ
มาจากเข้าเงียบประเมินผลประจ�าปี	และสมัชชา
ของคณะธรรมทูตไทย	 ระหว่างวันที่	 9-23	
มกราคม	2017	

เราเริ่มต้นด้วยการเข้าเงียบก่อนสามวัน	 
โดยได้รบัการแนะน�าจากคณุพ่อชยัยะ กจิสวสัดิ์  
ซึ่งช่วยเรา	 เตรียมตัวเตรียมใจอย่างดี	 ส�าหรับ 
การสมัชชาใหญ่ท่ีจะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า	 
โดยมีหัวข้อว่า	 “ศิษย์พระคริสต์	 เจริญชีวิต
ประกาศข่าวดี	-	New	Evangelization	จิต
ตารมณ์	ความเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัวธรรม
ทูต	 การทุ่มเทในการท�างานเพื่อการประกาศ
ข่าวดี”	ในระหว่างเข้าเงียบนี	้พระคณุเจ้าจ�าเนยีร 
สันติสุขนิรันดร์ ได้ถวายมิสซาพร้อมกับเรา	
(12/01/2017)	 หลังจากนั้น	 เราใช้เวลาสองวัน	
เพื่อรายงานจากพื้นที่งาน	 และศูนย์ต่างๆ	 ซึ่ง

ปัจจุบัน	เรามีอยู่	3	พื้นที่งานใหญ่ๆ	ได้แก่	หมู่
คณะทางตอนเหนอืของประเทศไทย	หมูค่ณะใน
ประเทศกมัพชูา	และหมูค่ณะในประเทศลาว	ซ่ึง
มีคณะนักบวชหญิงที่ร่วมงานกับเราอยู่	4	คณะ	
ได้แก่	 คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล	 ภคินี
คณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี	 คณะผู้รับใช้
ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์	 และ	 คณะ
ภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ	
ซึ่งท�าให้ผมคิดถึงพระวาจาจากมาระโก	บทที่	4	
ข้อ	24-25	ว่า	24	พระองค์ตรัสอีกว่า	“จงตั้งใจ
ฟังให้ดี	 ท่านตวงให้เขาอย่างไร	 เขาก็จะตวงให้ 
ท่านอย่างนัน้	และจะเพิม่ให้อกีด้วย	25	ผูท้ีม่มีาก	 
จะได้รับมากขึ้น	 ส่วนผู้ที่มีน้อย	 สิ่งเล็กน้อย 
ที่เขามี	 จะถูกริบไปด้วย”	 ซึ่งต้องยกย่องความ
เสยีสละ	ความเดด็เดีย่วกล้าหาญของสมาชกิของ 
คณะนกับวชผู้ร่วมงานทัง้หลาย	ทีส่่งสมาชกิของตน	 
มาร่วมงานประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า 
ในนามของพระศาสนจักรแห่งประเทศไทย	และ

ชุมนุมครอบครัวธรรมทูตไทย
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เราเช่ือว่า	 พระเป็นเจ้าจะประทานพระพรแก่
คณะฯ	ได้มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน

พระคณุเจ้าพบิลูย์ วสิฐินนทชยั มาถวาย
มิสซาให้พวกเรา	(13/01/2017)	โดยย�้าเตือนว่า	
อย่าลมืเสาหลกั	สีเ่สาคอื	ผูห้ลกัผูใ้หญ่ในท้องถิน่	 
วัฒนธรรม	 ศาสนา	 และภูมิปัญญาท้องถิ่น	
พระคุณเจ้าชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ มาถวายมิสซาให้กับ
พวกเรา	 (14/01/2017)	 โดยให้เรามองคนบาป	
คนอ่อนแอที่อยู่รอบข้างเรา	ให้เขาได้รับข่าวดี

หลังจากนัน้เราใช้เวลาวนัหนึง่วนัอาทติย์	
(15/01/2017)	เพือ่พกัผ่อนร่วมกนัทีเ่ขือ่นขนุด่าน
ปราการชล	จงัหวดันครนายก	ซึง่ไม่ไกลจากสถานที่ 
พักเข้าเงียบของเราที่วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์
เท่าใดนกั	และวนัส�าคญัส�าหรบัคณะฯอกีครัง้หน่ึง	 
คือวนัจนัทร์ที	่16	มกราคม	2017	บราเดอร์เณรใหญ่ 
ของเราสองท่าน	คือ	บร.ยอแซฟ อภิชาต ินามวงศ์  
ได้ให้ค�ามั่นสัญญาครั้งแรก	 และ	 บร.ชัยธวัช  
ธีรานุสนธิ์	 ได้ร้ือฟื้นค�าสัญญาฯ	 โดย	 คุณพ่อ 
อาดรีอาโน	 เป็นผู้รับ	 และพระคุณเจ้าปัญญา 
กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ	
แม้พระคุณเจ้ายังอยู ่ในช่วงเวลาพักรักษาตัว
ก็ตาม	 ขอค�าภาวนาเพื่อสุขภาพของพระคุณเจ้า
ปัญญาด้วยนะครับ

วันต ่อมา	 (16/01/2017)	 ซึ่ง เป ็น 
วันครอบครัวธรรมทูตวันหนึ่ง	 ที่เจ้าคณะของ
คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล	 และเจ้าคณะ
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์	
และอดีตสมาชิกร่วมงานจากคณะพระกุมารเยซู	
มาแบ่งปันข้อคิดให้กับเรา	

จากนั้นเราใช้เวลาศึกษาธรรมนูญของ
คณะฯ	 เพื่อปรับปรุงแก้ไข	และมีวันพิเศษวันดี
ส�าหรบัเรา	(18/01/	2017)	ทีม่น้ีองใหม่ล่าสดุอกี	
2	ท่านคอื	คณุพ่อยอแซฟ ยทุธนา วิทยานลุกัษณ์ 
และ	คุณพ่อเปโตร กรณ์ อดเิรกวฒุกิลุ	ได้ถวาย
ค�าม่ันสัญญาตลอดชวีติ	เป็นสมาชกิคณะธรรม-
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ทูตไทย	โดยมีพระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี	เป็น
ประธานในมสิซาวนันัน้	ช่วงนีเ้ป็นช่วงเวลาพเิศษ
ของสมัชชา	ซึง่จะมกีารพจิารณาและปรบัเปลีย่น
ธรรมนูญ	เพื่อให้เหมาะสมกับกาลเทศะ	และจะ
ใช้ต่อไปอีก	6	ปีจนถึงสมัชชาคราวหน้า

แล ้ว วันส� าคัญที่สุดของเราก็มาถึ ง	
(20/01/2017)	คอืวนัเลอืกตัง้อธกิารเจ้าคณะ	และ 
คณะที่ปรึกษาอีก	 4	 ท่าน	 โดยมีพระคาร์ดินัล 
เกรยีงศักด์ิ โกวิทวาณิช	เป็นประธาน	และรับรอง 
การเลือกตั้ง	ผู้ด�าเนินการเลือกตั้ง	คือ	คุณพ่อ 
วิบูรณ์ ลิขิตธรรม	และคุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม  
โดยมีผู ้นับคะแนนเสียงคือ	 คุณพ่ออนุรักษ์  
ประจงกจิ และคุณพ่อรังสรรค์ ภานรัุกษ์	ผลปรากฏ 
ที่ออกมาคือ	 อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย	 คือ	 
คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน โดยมีที่รองประธาน	 
และท่ีปรึกษาคนที่หนึ่ง	 คือ	 คุณพ่ออนุรักษ	์ 
ประจงกิจ	ที่สองคือ	คุณพ่อบัญชา วงษ์วุฒิพงษ์ 
ที่สามคือ	 คุณพ่อคมทวน สุขสุทิพย์ และที่สี่	 
คอื คุณพ่อวิบูรณ์ ลขิติธรรม	นอกจากนัน้	ต�าแหน่ง 
อื่นๆ	ได้แก่	เลขาธิการสูงสุด	คือ	คุณพ่อชัชชัย  
รวมอร่าม	 และเหรัญญิกสูงสุดคือ	 คุณพ่อ 
เทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม

พระคาร์ดนิลั	รบัค�าปฏญิาณของอธกิาร
ใหม่	จากนัน้ทกุคนในสมัชชา	ได้มาลงชือ่รับรอง	 
พวกเราขอบคุณพระเป็นเจ้าส�าหรับการเลือกตั้ง 
ในคณะกรรมาธิการสูงสุดชุดนี้	 จะท�าหน้าที่ 
ไปจนกว่าจะมีสมัชชาใหม่ในอีก	 6	ปี	 ข้างหน้า	 
จากนั้น	 ก็เราน�าเสนอแนวทางเพื่อให้คณะ
กรรมาธิการสูงสุดนี้ไปพิจารณาต่อไป	

วนัเสาร์ที	่21	มกราคม	2017	พระคุณเจ้า 
ปรีดา จากมิสซังท่าแขก-สะหวันนะเขต	พร้อม
พระคณุเจ้าตโีต้ และพระคุณเจ้าหลงิ ได้มาเยีย่ม
และถวายมิสซาพร้อมกับพบปะพวกเรา	แบ่งปัน
ถงึบรรยากาศ	และสถานการณ์	ต่างๆ	ในประเทศ
ลาว	 ซึ่งพระคุณเจ้าพร้อมที่จะรับสมาชิกคณะ
ธรรมทูตไทยเราเสมอ

วนัอาทิตย์ท่ี	22	มกราคม	2017	คณุพ่อ
อาดรีอาโน	อธิการใหม่	ได้รับการรื้อฟื้น	ค�ามั่น
สัญญาของสมาชิก	 คณะธรรมทูตทุกคนอย่าง
เป็นทางการ

ส�าหรับหัวข้อต่างๆ	 ท่ีเรามุ่งมั่นต้ังใจ
ในหกปีข้างหน้าที่เราจะท�ากันคือ	 เรื่องการเปิด
พื้นที่งานใหม่	 ซ่ึงเราตกลงกันว่าจะเปิดพื้นที่
งานใหม่ในปีสองปีนี้	คือ	ประเทศไต้หวัน	และ
ประเทศมองโกเลีย	 โดยมีสมาชิกสมัครใจแล้ว	
เรื่องการเตรียมบ้านศูนย์กลางของคณะฯ	 เรื่อง
ระบบการรับผู้สนใจและระบบการเตรียมตัวให้
กับบรรดาผู้ที่จะเป็นสมาชิก	และเรื่องครอบครัว
ธรรมทูตซ่ึงเป็นเรื่องใหม่	 ตอนนี้เราทุกคนจะ 
ช่วยกนัไม่เพยีงแต่ท�างานแนวหน้าแต่เพยีงล�าพงั	 
แต่เรามีบรรดาผู ้อยู ่แนวหลังได ้สนับสนุน 
แนวหน้านี้ด้วยเช่นกัน

จากนั้นคณะกรรมาธิการสูงสุด	 ได้
ประชุมกันและได้ประกาศพื้นท่ีงานใหม่	 และ
หน้าที่การงานใหม่ต่างๆ	 ที่จะเกิดขึ้นในช่วง
ระยะเวลาอันสั้นนี้	 พวกเขาขอบคุณบรรดา
ครอบครัวธรรมทูตทุกคนที่มาร่วมเป็นก�าลังใจ 
และสนับสนุน	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค�าภาวนา	เวลา	
และปัจจัยต่างๆ	 ขอขอบคุณมาเซอร์และคณะ
เซนต์ปอล	 เดอ	 ชาร์ตร	 ที่	 จัดเตรียมสถานที่	 
อาหาร	และอ�านวยความสะดวกต่างๆ	ให้กับเรา	 
และมิสซาปิดสมัชชาของเราได้แก่	พระสมณทูต
พอล ชาง อิน-นัม	 เป็นประธานพิธีมิสซาปิด
สมัชชาอย่างเป็นทางการ	

สองอาทติย์ผ่านไปไวเหมอืนโกหก	บดันี	้
พระศาสนจักรไทยเรา	 ได้ปรับปรุงโครงสร้าง	
พร้อมส่งธรรมทูตไทยไปประกาศข่าวดี	 ทั้งใน
พื้นท่ีเก่าและใหม่	 และเราจะยังคงซ่ือสัตย์ตาม 
พระบัญชาของพระองค์ท่ีว่า	 “ท่านท้ังหลายจง
ออกไปทั่วโลก	 ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง”	
(มก	16:15)	
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บทความเตือนใจตนเอง
นายแพทย์คำานวณ อึ้งชูศักดิ ์

เวลาอ่านข่าวฆาตกรรมในเมืองไทย
ต�ารวจมักกล่าวเป็นสูตรส�าเร็จรูป	 “สันนิษฐาน
ว่าคนร้าย	มุ่งประสงค์ต่อทรพัย์สนิ	หรอือาจเป็น
เรือ่งขดัผลประโยชน์ทางธรุกจิหรอืการเมอืง	และ
สุดท้ายท่ียังตัดไม่ได้คือเป็นปมชู้สาว”	 ในช่วง 
สิ้นปีผมได้ชมการวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศ
เกี่ยวกับอาชญากรรมในอเมริกา	 เขาสรุปว่า
อาชญากรรมจากความเกลยีดชงั	(Hate	crime)	
ท่ีเคยลดลงมาตลอด	 กลับมีทีท่าเพิ่มขึ้นใน 
สองปีหลัง	 พร ้อมแสดงความเป ็นห ่วงว ่า 
นโยบายและท่าทขีองว่าทีป่ระธานาธบิดใีหม่เอีย่ม 
ที่ชื่อโดนัลด์ ทรัมป์	อาจเป็นชนวนท�าให้เรื่องนี้ 
รุนแรงข้ึน	 เพราะนายทรัมป์นั้นมักแสดงออก 
ถึงทัศนคติการเหยียดผิว	 เหยียดชนชาติ	 
เหยียดเพศ	ฯลฯ

ผมไม่ค่อยเข้าใจอาชญากรรมประเภท
นี้เลยลองศึกษาเพิ่มเติมดู	 เป็นศัพท์ใหม่ที่เริ่ม
ใช้เมื่อต้นทศวรรษ	1960	ในอเมริกา	เขานิยาม
ความหมายว่าเป็นการท�าร้ายคนหรือทรัพย์สิน 
อันเกิดจากการที่คนร้ายมีความจงเกลียดจงชัง
กลุ่มสังคมท่ีเหยื่อเป็นสมาชิกอยู่	 แม้ว่าคนร้าย
อาจไม่รู ้จักมักคุ้นเป็นการส่วนตัวกับเหยื่อแต่
เพราะเกลียดชังหรือมีอคติในสีผิว	 เชื้อชาติ	
ศาสนา	 ความเชื่อ	 อัตลักษณ์ทางเพศและเพศ
นิยม	 และความไม่สมประกอบทางร่างกาย
คนร้ายจงึลงมือก่อเหตเุอากบัเหยือ่ทีอ่าจไม่รูเ้รือ่ง
รู้ราวมาก่อน	

ไม่กี่วันมานี้	 ศาลชั้นต้นได้ตัดสินให้
ประหารชวีติ	นายดแิลนน์ รฟู	(Dylann	Roof)	 
เด็กหนุ่มวัย	 22	 ปีผิวขาวหน้าตาดี	 จากกรณี 
ที่เมื่อปีกลายเขาเข้าไปในโบสถ์ของชาวผิวด�า 
ในเมอืงชาลส์ตัน	(Charleston)	มลรฐัแคโรไลนา 
ใต้และลั่นกระสุน	 75	 นัดยิงคนผิวด�าตายไป	
9	 คน	 นายรูฟบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนเสียสติ	
ไม่เสียใจเพราะเขาจ�าเป็นต้องลงมือท�าเพราะ 
เชื่อว่าคนผิวด�าเป็นอันตราย

	จากสถิติของส�านักงานต�ารวจสอบสวน
กลางของสหรฐัอเมรกิา	(FBI)	พบว่าในปี	2014	มี
คดทีีเ่ข้าข่ายเป็นอาชญากรรมจากความเกลยีดชงั 
รวม	6,727	คดี	สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความ
เกลยีดชงัสผีวิ	(3,227	คด)ี	เช่นเหยือ่เป็นคนผวิด�า 
ส่วนคนก่อคดีเป็นคนผิวขาว	 ในทางกลับกัน 
ก็มีคนผิวขาวท่ีตกเป็นเหยื่อด้วยแต่น้อยกว่า
คนผิวด�ามากเหยื่อกลุ่มถัดมาเป็นกลุ่มคนที่มี 
อัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศนิยมในกลุ่มชายรัก
ชายหรอืเพศทางเลอืกต่างๆ	(1,248	คด)ี	ตวัอย่าง
กรณีท่ีมีคนพกอาวุธปืนเข้าไปยิงผู้ท่ีมาเท่ียวใน
บาร์เกย์ของเมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดา	 ตาย
ไป	50	รายเมื่อเช้าตรู่วันอาทิตย์ที่	12	มิถุนายน	
2016	นอกจากนีย้งัมอีาชญากรรมต่อคนทีน่บัถอื
บางศาสนา	(1,140	คดี)	เช่นคนที่นับถือศาสนา
ยิวหรือศาสนาอิสลามที่ตกเป็นผู้ถูกท�าร้ายมาก
ที่สุด	สุดท้ายได้แก่อาชญากรรมต่อคนที่มีความ
พิการทางร่างกาย	(96	คดี)	

อาชญากรรมจากอคติ

อุดมศานต์  กุมภาพันธ์ 2017  43 



	การท่ี	 FBI	 ให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้
มาจากเหตุผลใหญ่สองประการคือ	ประกำรแรก 
อำชญกรรมจำกควำมเกลียดชังนั้นเป็นกำร
ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสำกลที่ถือว่ำมนุษย์
ทุกคนไม่ว่ำจะสีผิว เชื้อชำติ หรือควำมเชื่อใดๆ 
ล้วนเป็นมนษุย์เหมือนกนัและมีสทิธเิท่ำเทยีมกนั
ทีจ่ะด�ำรงชีวิตในสังคมอย่ำงปกตสิขุเช่นเดยีวกบั
คนอื่นๆ ประกำรที่สองอำชญำกรรมจำกควำม
เกลียดชังจะเป็นต้นเหตุน�ำไปสู่กำรก่อกำรร้ำย
และถึงขั้นกำรก่อสงครำม

อาชญากรรมจากความเกลียดชังไม่ได้
เพิง่ม	ีแต่มมีานานแล้ว	คริสตชนในสมัยเร่ิมแรก 
ทีถ่กูเบยีดเบยีนและถกูจบัไปประหารด้วยวิธกีาร 
ต่างๆ	 โดยชาวโรมัน	 ก็เนื่องจากความเชื่อทาง
ศาสนาท่ีแตกต่างไป	 ในสมัยต่อมาเมื่อศาสนา
คริสต์กลายมาเป็นศาสนาหลักของรัฐต่างๆ	 ใน
ยุโรป	 ชาวยิวก็ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมจาก
ความเกลียดชัง	 เช่นเมื่อเกิดฝีดาษระบาดใน
ยุโรป	 ชาวยิวในบางเมืองถูกจับและน�ามาเผา	
ในต้นศตวรรษที่	 16	 เมื่อครั้งเกิดการแตกแยก
ในศาสนจักรคาทอลิกจนท�าให้เกิดนิกายใหม่
คือโปรเตสแตนท์	 ความเกลียดชังที่มีต่อกัน 
ประกอบกับการช่วงชิงอ�านาจทางการเมือง
ท�าให ้ เกิดสงครามที่ท�าลายล้างชีวิตกันเอง 
ต่อเนื่องกันไปถึง	30	ปี	(1618-1648)	ประชากร
ชาวเยอรมันร้อยละ	 20	 ต้องเสียชีวิตเมื่อเกิด
สงครามโลกครั้งที่สองชาวยิวก็กลายเป็นเหยื่อ
ของรฐับาลเผด็จการของฮติเลอร์ทีต้่องการก�าจดั
ชาวยิวให้หมดจากเยอรมนี	 คาดประมาณว่า 
ชาวยิวเกือบหกล้านคนต้องถูกทรมานและ 
เสียชีวิตในค่ายกักกันต่างๆ

ในช่วงที่ประธานเหมาเจ๋อตงริเริ่มการ 
ปฎิวัติทางวัฒนธรรมในทศวรรษ	1960	นั้น	ได้
มีการปลุกระดมจัดตั้งยุวชนแดงให้มีความจง
เกลียดจงชังผู้คนท่ีอดีตเคยเป็นคนร�่ารวยหรือ
พ่อค้าคหบดตีามชนบทต่างๆ	มกีารน�าคนเหล่านี ้
มาประจานกลางตลาดกลางถนน	 ถ่มน�้าลาย 
และตบตี	คนเหลา่นีถ้กูสง่ไปท�างานตามคอมมนู
ต่างๆ	และด้วยความอดอยากท�าให้ผูค้นลม้ตาย 
กันหลายล้านคน	 คุณแม่เคยเล ่าให้ฟ ังว ่า
ครอบครัวของคุณพ่อนั้นเป็นพ่อค้าในชนบทจีน	 
สมัยก่อนผู้คนก็อยู่กันอย่างดี	 แต่พอเกิดการ
ปฏิวัติวัฒนธรรม	 คุณย่าก็ต้องตกเป็นเหยื่อ
ของความเกลียดชังเพียงเพราะเป็นสมาชิกของ
ตระกูลพ่อค้า	

	ก่อนขึ้นสหัสวรรษใหม่ก็เกิดการฆ่า
กันเองระหว่างคนสองเผ่าในประเทศรวันดา 
ประเทศเล็กๆในแอฟริกาแห่งนี้ประกอบด้วย 
คนสองเผ่าประมาณ	8	ล้านคน	เผ่าฮูตูนั้นอาศัย
อยู ่เดิม	 หลังสงครามโลกครั้งที่สองเผ่าทุตซี 
ค่อยๆอพยพจากเอธิโอเปียเข้ามาร่วมอยู่ด้วย	
บัตรประชาชนจะมีการระบุว่าใครมาจากเผ่าไหน	 
เมื่อคนของเผ่าไหนได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะไม่
ให้ความยุติธรรมกับอีกเผ่า	 จนกระทั่งในเดือน
เมษายน	 1994	 ประธานาธิบดีจูเวนัลที่เป็น
คนเผ่าฮูตูถูกรอบสังหารด้วยการยิงจรวดใส่
เครื่องบินที่นั่งมา	 ไม่ว่าใครจะเป็นคนก่อเหตุ
แต่ก็มีการปลุกระดมให้ชาวฮูตูสังหารชาวทุตซ ี
ให้หมด	 การฆ่าล้างเผ่าพันธุ ์ชาวทุตซีเกิดขึ้น 
ต่อเนื่องติดต่อไป	 100	 วัน	 ชาวฮูตูหาอาวุธ 
ทุกอย่างท่ีมีน�ามาประหัตประหารจนชาวทุตซี 
ตายไป	750,000	คน	
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ในอิรักหลังจากที่อเมริกาเข้าไปโค่นล้ม
รัฐบาลซัดดัม ฮุสเซ็น	 ท�าให้เกิดสุญญากาศ
ทางการเมือง	 ชาวอิรักที่นับถือศาสนาอิสลาม 
นกิายซอีะห์และสหุนีท่ีไ่ม่ลงรอยกนัตัง้แต่ยคุหลงั 
ศาสดาต่างลงมือท�าร้ายกันและกันอยู ่เนืองๆ	
ด้วยการระเบิดฆ่าตัวตายในย่านชุมชนของอีก
นิกาย	 แน่นอนว่าสาเหตุอาจมีมาจากหลายด้าน
แต่ที่เป็นสาเหตุร่วมคือการแบ่งพวกแบ่งนิกาย
และสร้างความจงเกลียดจงชังต่อฝ่ายตรงข้าม

ประเทศไทยเราค่อนข้างจะโชคดทีีส่งัคม
ไทยมีคุณลักษณะของความโอบอ้อมอารีอยู ่
ค่อนข้างมาก	 แต่ในระยะหลังเราก็เร่ิมเห็น
อาชญากรรมแห่งความเกลียดชังมากข้ึน	 การที่
นักเรียนยกพวกตีกันและท�าร้ายกันถึงชีวิตนั้น
อาจมีองค์ประกอบหลายอย่าง	 แต่อย่างหนึ่งคือ
การยึดในสถาบันและพวกพ้อง	เพียงเพราะเป็น
โรงเรยีนคูอ่รใินอดตี	รุน่พีก่ส่็งต่อความเกลยีดชงั 
โรงเรียนฝ่ายตรงข้ามมาให้รุ่นน้องและสืบทอด
ต่อๆ	 กันไป	 ในช่วงปีที่ผ่านมาสังคมไทยก็ถูก
แบ่งแยกด้วยสีแดง	 สีเหลือง	 มีการปลุกระดม
ด้วยวาจาแห่งความเกลยีดชงั	(Hate	speech)
ต่อคนทีอ่ยูส่ตีรงข้าม	จนหว่ันๆว่าจะเกดิสงคราม
เหมือนประเทศอื่น

ควำมเกลียดชังนั้นมีอำนุภำพแห่งกำร
ท�ำลำยท่ีร้ำยแรงและต่อเนื่องตั้งแต่ระดับคดี
อาชญากรรมที่คนๆหนึ่งท�าต่อคนอีกคนหนึ่ง	
หรือท�าต่อคนหลายคน	 หรือเป็นระดับสงคราม
และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ท�าให้คนตายได้เป็น
แสนเป็นล้าน	 จึงเป็นเร่ืองที่มองข้ามไม่ได้และ
ต้องเริ่มป้องกันไม่ให้ขยายวงรำกฐำนของควำม
เกลียดชังเหล่ำนี้มำจำกควำมอคติ คิดว่ำกลุ่ม

สังคมของตนเองดีกว่ำของเหยื่อนักวิชาการ 
หลายคนจึงใช้ศัพท์	 “อาชญากรรมจากอคติ”	
(Bias-motivated	 Crime)	 เช่นคนผิวขาว
มักคิดว่าตนเองเก่งกว่าฉลาดกว่าดีกว่าคนผิวสี	 
(White	supremacy)	ฮติเลอร์กท็�าการโฆษณา 
ชวนเชื่อว่าชาวเยอรมันนั้นเป็นเชื้อสายอารยัน
เป็นเผ่าพันธุ์ที่ดีที่สุดในขณะที่ชาวยิวนั้นไร้ค่า 
ไม่สมควรอยู่เรำแต่ละคนมีแนวโน้มที่จะคิดว่ำ 
ตวัเรำดกีว่ำคนอืน่ คนอืน่นัน้แย่และไม่ดสีำรพดั 
เรำจึงไม่ควรไปสงุสงิและไปยุง่เกีย่ว หำกควำมคดิ 
เหล่ำนี้รุนแรงขึ้นนอกจำกไม่สุงสิงยุ่งเกี่ยวแล้ว  
กจ็ะขยำยตวัเป็นลดิรอนสทิธหิรอืก�ำจดัไม่ให้คน
ที่แตกต่ำงเหล่ำนั้นอยู่ในสังคมร่วมกับเรำ

วนัครสิต์มาสเป็นวนัท่ีมคีวามหมายลึกซึง้	 
เราร้องเพลง	 “พระทรงบังเกิด”	 และเปล่งเสียง	 
“อมิมานเูอล”	หรอืพระเจ้าสถติกบัเรา	มนษุย์ดใีจ
ที่พระเจ้ำอุตส่ำห์มำอยู่กับพวกเรำที่เป็นคนบำป 
เมื่อมาเกิดแล้วพระเยซูไม่ได้เก็บตัวอยู่กับสังคม
ที่ถือว่าตัวเองดีเช่นพวกฟาริสีธรรมาจารย์หรือ
นักบวช	 พระองค์ไปคลุกคลีกับชาวบ้าน	 กับ 
คนเกบ็ภาษ	ีกบัคนต่างชาตทิีช่าวยวิรงัเกยีจ	พระองค์ 
สอนให้เรำอดทนต่อกันและกันและเปลี่ยน 
ควำมเกลยีดชงัให้เป็นควำมรกั เปลีย่นควำมรนุแรง 
ให้เป็นควำมเมตตำกรณุำคงจ�ากนัได้ทีช่าวยวิจบั
หญงิทีผ่ดิประเวณมีาทีส่าธารณะและประณามว่า
เธอเป็นคนเลวสมควรตายด้วยการเอาหินทุ่มตาม
บัญญัติของโมเสส	พระเยซูตรัสเพียงว่าใครที่ไม่
เคยท�าบาปเลยกจ็งเป็นคนแรกทีล่งมอืเถดิ	ปรากฏ 
ว่าคนค่อยๆวางหินและถอยออกไปทีละคน	 
เราแต่ละคนก็ล้วนเป็นคนมีบาป	 เราจึงไม่มี 
ความชอบธรรมท่ีจะรงัเกยีจเดยีดฉนัท์คนอืน่ 
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สื่อศึกษา
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สภาการศึกษาคาทอลิกฯ

เทววิทยาไซเบอร์/ดิจิตอล:  
การทบทวนความผูกพันระหว่างเรากับพระเป็นเจ้า  

และมนุษยสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล
 คุณพ่อแอนโทนี่ เลอ ดึ๊ก, SVD*

ไซเบอร์สเปซจงึไม่ใช่สถานที	่“ข้างนอก”	
อีกต่อไป	แต่เป็นที่ที่เชื่อมโยงบูรณาการกับชีวิต
ของเราจนเราแนบชิดกับสภาพแวดล้อมทาง 
กายภาพของเราเท่ากบัสภาพแวดล้อมดจิติอลไป
แล้ว	อนิเทอร์เนต็ไม่เป็นความแปลกใหม่อกีต่อไป	 
แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวันส�าหรับผู้คน
มากมาย20	ถ้าเรามีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่ต่อ
กับเครือข่ายสัญญาณ	3G/4G	เราสามารถเข้าสู่ 
และให้ผู้คนรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนในขณะใดๆ	 ไม่ว่า
จะเป็นที่สนามบิน	สถานีรถไฟฟ้า	หรือก�าลังอยู่
ในคิวท่ีเคาน์เตอร์เช็คเอาต์ของซูเปอร์มาร์เก็ต	
เราเพียงแต่เหลือบมองแถวของคนกรุงเทพฯ	
ที่ก�าลังเข้าคิวอย่างอดทนเพื่อรอมอเตอร์ไซค์
รับจ้างทุกเย็น	แล้วจะเห็นชัดเจนว่าอินเทอร์เน็ต
อยู่ในชีวิตของพวกเขาอย่างไร	 ที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ในประเทศไทย	ฝ่ายบริหารถึงกับ
จัด	 “เลนโทรศัพท์มือถือ”	 ให้ผู้ติดโทรศัพท์ใช้
เพื่อจะได้ไม่ขวางทางนักศึกษาอื่นๆ21	ตามความ
เห็นของ	Antonio	Spadaro	นั้น

อินเทอร์เน็ตจึงไม่ใช่เพียง	 “เครื่องมือ”	
ธรรมดาๆ	 ของการสื่อสารที่ใครๆ	 สามารถ
เลือกใช้ได้	แต่มันได้ค่อยๆพัฒนาเข้าสู่	“สภาวะ
แวดล้อม”	ทางวัฒนธรรมซึ่งก�าหนดรูปแบบของ
การคิด	 สร้างอาณาเขตใหม่ๆ	 และการศึกษา 
รูปแบบใหม่ๆ	 อีกทั้งยังช่วยท�าให้เกิดนิยาม 
ของวิธีการใหม่เพ่ือกระตุ้นปัญญาและกระชับ

ความสมัพนัธ์ด้วย	อนิเทอร์เนต็เป็นวถิดี�ารงชวีติ 
ในโลกอย่างหนึ่งและจัดระเบียบโลกของเรา	 
มันไม่ได้เป็นสภาพแวดล้อมที่แยกต่างหาก	 แต่
มันก�าลังบูรณาการกับชีวิตของเรามากยิ่งขึ้น22

อย่างไรกต็าม	การยนืยนัของ	Spadaro	
ไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเป็นสิ่งไม่คาดคิด	 ตั้งแต่ช่วง
ต้นปี	 ค.ศ.	 1990	 เมื่อครั้งที่อินเทอร์เน็ตยังไม่
ได้รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงการมือสมัคร-
เล่น สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 
ทรงเล็งเห็นแล้วถึงศักยภาพในการปรับเปลี่ยน 
กระบวนทศัน์ทางวฒันธรรมทีโ่ลกของการสือ่สาร 
ในยุคสมัยใหม่น�าพาให้เกิดขึ้น	 ในสาส์น	
Redemptoris	 Missio	 พระองค์ทรงระบุ
คุณลักษณะสภาวะการสื่อสารใหม ่นี้ เป ็น	
“วัฒนธรรมใหม่”	ท่ีม	ี“วิถทีางใหม่ๆ	ในการสือ่สาร
ด้วยภาษาใหม่ๆ	 เทคนิคใหม่ๆ	 และจิตวิทยา 
ใหม่ๆ”23	ดงันัน้	จงึไม่น่าแปลกใจเลยท่ี	Domenico	 
Pompili	 กล่าวว่าอินเทอร์เน็ตเป็นสถานท่ีท่ีมี
การปรากฏตัวของผู้คนจริงๆ	และเหมาะสมเป็น
พื้นที่เชิงมานุษยวิทยา24	 ความตระหนักเช่นนี้
บีบบังคับเราให้ความเชื่อถือกับการมีตัวตนของ
อินเทอร์เน็ต	และบทบาทของมันในการก�าหนด
ความคิดและความรู้สึกต่างๆของเรา	 รวมไปถึง
จติส�านกึทางจติวญิญาณและทางเทววทิยาของเรา

เช่นนั้นแล้ว	 เราจึงต้องตั้งค�าถามว่า
เทววิทยาไซเบอร์/ดิจิตอลคืออะไร?	 พนักงาน

ต่อจากฉบับที่แล้ว
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ที่ศูนย์วิจัย	 CODEC	 เพื่อเทววิทยาดิจิตอล	 
มหาวิทยาลัยเดอร์แฮมในสหราชอาณาจักร	 
เขยีนไว้ในเวบ็ไซต์ของพวกเขาว่า	จดุเน้นอย่างหนึง่ 
ของพวกเขาคอืเทววทิยาในยคุดิจติอล	พนกังาน
กลุ่มนี้เขียนรายการกิจกรรมต่างๆ	ในขอบเขตนี้	
ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิ้ล	
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงแนวดิจิตอลที่
มีต่อสังคม	 วัฒนธรรม	 และการสื่อสาร	 และ
ประเด็นต่างๆ	ทางเทววทิยาทีเ่กีย่วกบัเอกลกัษณ์
ทางศาสนาออนไลน์25	Debbie	Herring	ซึ่ง
บริหารเว็บไซต์หนึ่งเกี่ยวกับเทววิทยาไซเบอร์
แบ่งเนื้อหาออกเป็น	 3	 หมวดคือ	 เทววิทยาใน	 
เทววทิยาของ	และเทววทิยาส�าหรบัไซเบอร์สเปซ26  
Peter	Singh	ยนืยนัว่า	“ต้องเข้าใจว่าเทววทิยา
ไซเบอร์เป็นปัญญาแห่งความเชื่อในยุคไซเบอร์
ที่มีอิทธิพลต่อวิธีที่เราคิด	 เรียนรู้	 สื่อสารและ 
ด�ารงชวีติ”27	Spadaro	ยงัอ้างถงึค�านยิามคลาสสกิ 
ของเทววิทยาเพื่อวิ เคราะห ์ผลกระทบทาง
เทววิทยาของอินเทอร์เน็ตอีกด้วย	ท่านเขียนว่า:

กำรวเิครำะห์ไตร่ตรองทำงเทววิทยำไซเบอร์ 
เป็นควำมรู้สะท้อนจุดเริ่มต้นจำกประสบกำรณ์
ของควำมเชื่อ เพรำะฉะนั้น เทววิทยำไซเบอร์ 
ไม่ได้เป็นกำรวิเครำะห์ไตร่ตรองเชิงสังคมวิทยำ
ด้ำนอิทธิพลของอินเทอร์เน็ตในศำสนำ แต่เป็น
ผลของควำมเชื่อซึ่งท�ำให้เกิดแรงกระตุ ้นทำง
ปัญญำเมื่อตรรกะของเว็บแสดงวิธีกำรคิด กำรรู้  
กำรสื่อสำร และกำรด�ำรงชีวิต28 

เทววิทยาไซเบอร์/ดิจิตอลยังแตกต่าง 
จากเทววิทยาอื่นๆที่มุ่งเน้นหรือให้ความส�าคัญ 
กับภาคธุรกิจใดๆ	 เป็นอันดับต้นๆ	 โดยเฉพาะ 
กลุม่หรอืภาคส่วนต่างๆ	ในสงัคม	เช่น	วมิตุตธิรรม	 
หรือเทววิทยาเพื่ออิสรภาพ	 (ส�าหรับคนยากจน 
และชนชัน้แรงงาน)	สตรีศาสนวิทยา	(ส�าหรับสตร)ี	
เทววิทยาสตรี	 (ส�าหรับสตรีแอฟริกันอเมริกัน)	

และเทววิทยาเอเชีย	 (บุรุษและสตรีเอเชีย)	 
เทววิทยาไซเบอร ์/ดิ จิตอลยังแตกต่างจาก
เทววิทยาในบริบทอื่นๆ	 ด้วยกรณีของสภาพ
แวดล้อมดิจิตอลไม่ได้เป็นเพียงบริบทพิเศษ
เฉพาะของมนุษย์ท่ีแตกแขนงออกจากส่วนอื่น
ของสงัคมมนษุย์	นอกจากนัน้	เทววทิยาไซเบอร์/
ดิจิตอลไม่ได้เป็นเพียงเทววิทยาแขนงหนึ่งที่พบ
ในไซเบอร์สเปซ	 หรือดึงมาจากชีวิตประจ�าวัน	
หากแต่สภาพแวดล้อมดิจิตอลก�าลังครอบคลุม
ชีวิตของเรามากขึ้นและมีอิทธิพลมหาศาลใน 
ทุกมิติของชีวิต	

ดังนั้น	 เทววิทยำไซเบอร์/ดิจิตอลเป็น
ระบบกำรสะท้อนของผลกระทบจำกกำรผัน
เปลี่ยนของยุคดิจิตอลที่มีต่อมิติต่ำงๆ ของชีวิต
ผู้คน ควำมเชื่อ และกำรตอบสนองของเขำต่อ
สภำพแวดล้อมที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ

เทววทิยาไม่ว่ารปูแบบใดยงัคงยดึเนือ้หา- 
หลักไว้	 กล่าวคือพระเป็นเจ้าและความสัมพันธ ์
ของพระเจ้ากับมนุษย์	 กระนั้นก็ตาม	 เทววิทยา
ไซเบอร ์ /ดิจิตอลสื่อภาวะดิจิตอลได ้ด ้วย
คุณลักษณะของมันเอง	 ทั้งสิ่งที่เทววิทยาแขนง
นี้ได้เผยแสดงออกมาก็ดี	 และแรงบันดาลใจ
ใหม่ๆ	ที่ได้ก่อขึ้นจากมันก็ดี	ส่วนที่ตามมาของ
บทความนี้จะเสนอผลของการวิเคราะห์อันลึก
ซึ้งเรื่องความหมายในมิติต่างๆของชีวิตผู ้คน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ของบุคคล
หนึ่งๆ	กับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์	จุดมุ่งหมาย 
ในการน�าเสนอนี้	 เพื่อพิจารณาว่าความสัมพันธ์
เหล่านี้	 ซ่ึงอยู ่ในสภาพแวดล้อมดิจิตอลท่ีมี
คุณลักษณะเช่ือมโยงในยุคปัจจุบันนั้น	 จะ
สามารถด�ารงไว้อย่างไร

อ่านต่อฉบับหน้า
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท์

    หมายเหตุ : กฎหมำยพระศำสนจักรจ�ำแนกสถำน
    ส�ำหรับศำสนพิธีที่ปฏิบัติเป็นประจ�ำ 
    โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมิสซำและศีลมหำสนิท 
    ทั้งนี้โดยขึ้นกับกำรตัดสินใจของพระสังฆรำช ดังนี้
	 The	parish	church		 -	 มีเจ้าวัดและศีลมหาสนิท(canon	515	ดู	533.1)	
	 The	church		 -	เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ของคณะสงฆ์นักพรต
	 The	oratory	 -	 เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ของคณะนักพรต	 ชายและหญิง	 
	 	 	 	 มศีลีมหาสนทิ	สตับรุษุประสงค์จะรบับรกิารจากสถานที ่
	 	 	 	 นี้ได้ต่อเมื่ออธิการอนุญาตขึ้นกับเจ้าวัด	
	 	 	 	 (canon	608	ดู	1223)
	 The	private	chapel		 -	 เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ส่วนตัว	มีศีลมหาสนิท	
ordain	 	 =	 1)	 บวชหรือแต่งตั้ง	หรือสถาปนา	
	 	 	 	 	 (พระสังฆราช	หรือพระสงฆ์	หรือสังฆานุกร)
	 	 	 	 2)	 สั่งให้ท�า	(บางสิ่งบางอย่าง)	สั่งให้มี	
	 	 	 	 	 (บางสิ่งบางอย่าง)
ordination			 =	 พิธีบวช	หรือการบวช	การแต่งตั้ง	การสถาปนา	
	 	 	 	 (ฐานันดรศักดิ์สิทธิ์)
	 episcopal	ordination		 =	 พิธีบวช	หรือการบวชพระสังฆราช
	 priestly	ordination	 =	 พิธีบวช	หรือการบวชพระสงฆ์	
	 deaconal	ordianation		 =	 พิธีบวช	หรือการบวชสังฆานุกร
Order	(หรือ	Holy	Orders,the	Sacrament	of	Orders)	=	ศีลบวช	ศีลแต่งตั้งฐานันดรศักดิ์สิทธิ์	
	 Order	(Ordo	-	ละติน)	 =	 ปฏิทินศาสนพิธี	(เป็นหนังสือที่ให้รายละเอียดส�าหรับ	
	 	 	 	 ปฏิบัติศาสนกิจ	ของแต่ละวัน)
	 order	(v.)	 =	 1)	สั่งการ		 2)	จัดระเบียบ
	 order	(n.)	 =	 1)	ล�าดับขั้น	2)	คณะ
	 religious	order		 =	 คณะนักพรต
	 third	order	 =	 นักพรตชั้นสาม
	 spiritual	order		 =	 ภาคชีวิตจิต
	 temporal	order	 =	 ภาคชีวิตโลก
	 Order	of	Christian	Funerals		 =	 ล�าดับพิธีการฝังศพคริสตชน
	 Order	of	the	Mass	(Ordo	Missae	-	ละติน)	=	ล�าดับพิธีกรรมมิสซา	
	 order	of	precedence	 =	 ล�าดับต�าแหน่ง

O
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ท่วงท�านองแห่งรัก
ผงศิลา 

ชวนคิดสะกิดใจ

“ พระ เจ้า ประทับ อยู่ ใกล้ชิด ทุก คน ที่ เรียกขาน พระ องค์ ทุก คน ที่ เรียกขาน พระ องค์ ด้วยใจ จริง พระ องค์  

ทรง ตอบสนอง ความ ปรารถนา ของ ทุก คน ที่ ยำาเกรง พระ องค์ ทรง ฟัง เสียงร้อง ขอ ความ ช่วยเหลือ และ  

ทรง ช่วย เขา ให้ รอด พ้น” (สดด 144:18-19) การภาวนาด้วยชีวิต และคำาภาวนาที่ออกมาจากใจมีคุณค่า

เสมอเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า 

ค�าภาวนาของหญิงชรา
หญิงชราคนหนึ่งอ่านและเขียนหนังสือไม่ได้	 เธอสวดภาวนาขึ้นใจได้เพียงสองบทเท่านั้น	 

คือ	บทข้าแต่พระบิดา	และบทวันทามารีย์	เวลาที่เธอไปวัดเธอน�าสมุดเล่มเล็กๆ	ติดตัวไปกับเธอเสมอ	
ขณะท่ีเธอคุกเข่าสวดภาวนาในวัด	 เธอมักจะเปิดสมุดออกดูเหมือนเธอก�าลังอ่านบทภาวนาในสมุด 
เล่มนั้น	 ทุกคนสังเกตว่าเธอมักจะร้องไห้ทุกครั้งท่ีเธอสวดภาวนา	 และพวกเขารู้สึกประหลาดใจ 
เป็นอย่างมาก	เพราะทราบดีว่าเธออ่านหนังสือไม่ออก

วันหนึ่งด้วยความประหลาดใจ	 คุณพ่อได้ถามเธอว่าเธอก�าลังสวดบทภาวนาอะไรจากสมุด 
เล่มนั้น	และท่านขออนุญาตดูสมุดเล่มนั้นของเธอ	หญิงชรากล่าวกับคุณพ่อว่า	“คุณพ่อคงไม่สามารถ
อ่านสิ่งที่อยู่ในสมุดเล่มนี้ได้	 เหมือนกับที่ฉันก็ไม่สามารถอ่านหนังสือของคุณพ่อได้เช่นกัน”	อย่างไรก็
ดีเธอเปิดสมุดภาวนาของเธอให้คุณพ่อดู	สมุดเล่มนั้นมีเพียงสี่หน้าเท่านั้น	หน้าแรกเป็นสีขาวและสีด�า	 
เธออธิบายให้คุณพ่อฟังว่า	 “เม่ือฉันเปิดสมุดหน้าแรกนี้ในส่วนท่ีเป็นสีขาว	 ฉันร�าพึงภาวนาถึง 
ความบรสิทุธิข์องพระเยซเูจ้าและแม่พระ	และเมือ่ฉนัมองในส่วนทีเ่ป็นสดี�า	ฉนัเหน็ความบาปผดิของฉนั	 
ฉันภาวนาขอโทษพระ	 และฉันรู้สึกเสียใจจนมิอาจกลั้นน�้าตาไว้ได้	 หน้าที่สองเป็นสีแดง	 เมื่อฉันมอง 
สีแดงในหน้าน้ี	 ฉันร�าพึงภาวนาถึงพระทรมานของพระเยซูเจ้า	 และพระโลหิตของพระองค์ที่หลั่งออก
เพื่อไถ่บาปของฉัน	ความรักที่พระองค์ทรงมีต่อฉันและมนุษย์ทุกคนช่างยิ่งใหญ่นัก	ทรงยอมรับความ 
เจ็บปวด	 ถูกสวมมงกุฎหนาม	 ถูกเฆี่ยน	 ทรงแบกไม้กางเขน	 ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน	 และทรง
สิ้นพระชนม์อย่างทรมานเพราะรักฉัน	 ฉันภาวนาขอบคุณความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์	 และตั้งใจ
ที่จะรักผู้อื่นเหมือนดังที่พระองค์ทรงรักฉัน	 หน้าที่สามเป็นสีด�า	 ในหน้านี้ฉันร�าพึงถึงความมืดมิดของ
นรก	ความเจ็บปวดทรมานอันเป็นนิรันดร	ฉันสวดขอพระเมตตาของพระเจ้า	โปรดช่วยฉันให้เอาชนะ
การประจญของปีศาจและความโน้มเอยีงทีจ่ะน�าฉนัไปสูก่ารท�าบาป	หน้าท่ีสีเ่ป็นสทีอง	ในหน้านีฉ้นัร�าพงึ
ภาวนาถงึเมืองสวรรค์	และพระสริริุง่โรจน์ของพระเจ้า	ฉนัสวดภาวนาขอพระเจ้าโปรดให้ฉนัมคีวามเชือ่
ที่มั่นคง	เปี่ยมด้วยความรัก	และความวางใจในพระองค์เสมอ”

เมื่อได้ฟังหญิงชราอธิบายถึงสมุดและวิธีการภาวนาของเธอ	คุณพ่อยิ้มให้เธอและกล่าวกับเธอ
ว่า	“พ่อขอชื่นชมคุณป้าจากใจจริงของพ่อ	คุณป้ามีวิธีการภาวนาที่ยอดเยี่ยม	แม้คุณป้าจะไม่รู้หนังสือ	
ส�าหรับพ่อการภาวนาที่ดีที่สุดคือการภาวนาที่ออกมาจากดวงใจที่เปี่ยมด้วยความเชื่อ ความรัก และ 
ความวางใจในพระเจ้า	ขอบคุณคุณป้าจริงๆ	ครับ	ที่ให้แบบอย่างในการภาวนาที่ดีแก่พ่อ”	
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St. Paul Miki
And Companions
ฉลอง 6 กุมภาพันธ์ (1564-1597)

นักบุญเปาโล มิกิ
(พระสงฆ์ และเพื่อนมรณสักขี

กว่าจะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

30	 ปีหลังจากที่นักบุญฟรังซิสเซเวียร์	 
ได้เริ่มงานแพร่ธรรมของท่านในประเทศญ่ีปุ่น	
งานแพร่ธรรมในประเทศนีก้เ็ริม่ประสบกบัความ
ยากล�าบากมากขึน้	เพราะพวกทีมี่อ�านาจทางฝ่าย
บ้านเมืองได้เริ่มลงมือท�าการเบียดเบียน	 และ
จบักมุพระสงฆ์คณะฟรงัซสิกนั	ชาวสเปน	6	องค์	 
พระสงฆ์คณะเยสอุติ	2	องค์	และฆราวาสอกี	17	คน	 
ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นครูค�าสอน	2	คน	และเด็กอีก	
2	คนซึ่งมีอายุเพียง	11	และ	13	ปีเท่านั้น	พวก
นี้เป็นชาวญี่ปุ่นทั้งหมด	รวม	25	คน

ในกลุ่มท่ีโดนจับกุมนี้	 ผู ้ที่มีชื่อเสียง
ที่สุดก็คือ	สงฆ์คณะเยสุอิต	หลังจากที่ได้ท�าการ
เหยียดหยามสบประมาทท่านเหล่านี้ในทุกๆ	 
วิถีทางแล้ว	 พวกเขาก็ได้ลงโทษท่านเหล่านี้โดย
จับไปทรมานและตอกตรึงไว้กับไม้กางเขนให้
ถึงแก่ความตายอย่างทรมานบนชายหาดใกล้กับ
เมืองนางาซากิ	ในวันที่	5	กุมภาพันธ์	ค.ศ.1597	

คุณพ่อเปาโล	 มีกิ	 ได้พยายามที่จะ
ประกาศพระนามพระเยซูเจ้า	 (ในแบบญี่ปุ่น)	
ให้กับคนชาติเดียวกันกับท่าน	 แต่กลับโดนจับ
ไปตรึงกางเขน	 ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า	 คุณพ่อ
เปาโล	มีกิ	ได้ร้องตะโกนออกมาว่า “พระเยซู-
เจ้าข้า พระเยซูเจ้าข้า ขอพระองค์โปรดอภัย 
ความผิดแก่ผู้ที่ตรึงพวกข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย
เทอญ”	 แล้วค่อยๆ	 สิ้นใจ	 ไร้เสียงคร�่าครวญ	
มีเพียงเสียงคลื่นกระทบฝั่ง	 ทุกคนถูกตรึงตาย
อย่างทรมาน	พวกเขาได้สู้ทนในขั้นวีรกรรมของ
มรณสักขีอย่างแท้จริง

จึงนับได้ว ่าพวกท่านท่ีเป็นประจักษ์
พยานแห่งความเชื่อของชาวญี่ปุ่นเหล่านี้ได้เป็น
มรณสักขีพวกแรกในภาคตะวันออกไกล	 และ
สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ	 ที่	 9	 ได้ประกาศ
แต่งต้ังพวกท่านเหล่านีใ้ห้เป็นนกับุญเมือ่ปี	ค.ศ.
1862 
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บทความ
น้ำาผึ้งหวาน

“พระเจ้ำทรงเลือกสรรสิ่งต�่ำช้ำน่ำดูหมิ่น  
ไร้คุณค่ำในสำยตำของชำวโลก เพื่อท�ำลำยสิ่งที่โลก
เห็นว่ำส�ำคัญ ท้ังนี้ เพื่อมิให้มนุษย์โอ้อวดเฉพำะ 
พระพักตร์พระเจ้ำได้” (1โครินธ์ 1:28-29)

ความถ่อมตน	มาจากภาษาบาลีว่า	นิวาตะ
หรือนิวาโต	วาตะ/วาโต	แปลว่า	พองลม	นิ	แปลว่า	 
ไม่	 นิวาตะ/นิวาโต	 จึงแปลได้ว่า	 ไม่พองลม	 คือ	
สงบเสงี่ยม	 เจียมตน	 ไม่เบ่ง	 ไม่หลงทะนงตน	 
ไม่เย่อหยิ่งจองหอง	 หรือดูถูกใคร	 ความถ่อมตน 
ยังเป็นหนึ่งในมงคลสูตรของศาสนาพุทธ	 ข้อที่	 23	
ทุกศาสนาพยายามสอนให้มนุษย์มีจิตใจที่สุภาพ 
ถ่อมตน	เพราะมนุษย์มีความโน้มเอียงที่จะต้องการ
อ�านาจ	 การยอมรับนับถือ	 และเมื่อมีอ�านาจอยู่ 
ในก�ามือแล้ว	 ก็ยากที่จะบังคับตนให้ยอมรับฟัง 
ผู้อื่นได้	

ในบทเทศน์บนภูเขาของพระเยซูเจ้า	 ยัง
กล่าวถึงความสุขแท้	 8	 ประการ	 ที่ล้วนเพาะบ่ม
ให้เรามีจิตใจที่สุภาพถ่อมตน	ผู้มีใจยากจน	ผู้เป็น
ทุกข์โศกเศร้า	 ผู้มีใจอ่อนโยน	 ผู้หิวกระหายความ
ชอบธรรม	 ผู้มีใจเมตตา	 ผู้มีใจบริสุทธิ์	 ผู้สร้าง
สันติ	 ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม	 
ทัง้ส้ินล้วนเป็นความสขุทีแ่ท้จรงิของผูม้จีติเป็นธรรม	
เพราะบ�าเหนจ็รางวลัของเขาในสวรรค์นัน้ใหญ่ยิง่นกั	
(เทียบ มัทธิว 5:1-12)

ความสภุาพถ่อมตน	สอนให้คริสตชนเรียนรู ้

จักท่ีจะพึ่งพาพระเจ้า	 เพราะหลายครั้งท่ีมนุษย์มัก
ลืมตัวหลงในความสามารถของตนจนลืมว่าเรามี
ขอบเขตในการหยั่งรู้ทุกสิ่งอย่าง	เราไม่ได้กดตัวเรา
เองลงด้วยค�าว่าเราไม่สามารถท�าได้	แต่เราฝากตวัเรา
เองไว้ด้วยความเชือ่ทีว่่า	เราท�าทกุสิง่ทกุอย่างได้โดย
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้หนุนน�าเรา	ใครคนหนึ่ง
เคยกล่าวกับข้าพเจ้าว่า	 เขาจะประสบความส�าเร็จ
หรือไม่มันขึ้นอยู่กับตัวเขาเอง	 ไม่ใช่ขึ้นกับพระเจ้า	
ข้าพเจ้าฟังแล้วผ่านเลย	 เพราะตราบใดท่ีใจใคร 
คนนั้นยังขาดความสุภาพถ่อมตน	 เขาก็จะไม่มีห ู
เพือ่รบัฟังใคร	และไม่มใีจเพือ่เปิดรบัหรอืพึง่พาผูอ้ืน่	

ข้าพเจ้ารู ้ ตัวเองดีว ่า	 ข้าพเจ้าท�าสิ่งใด 
ไม่ได้เลยหากปราศจากพระเจ้า	 และทุกวันนี ้
ที่ข้าพเจ้าเป็น	พระพรทุกอย่างที่ข้าพเจ้ามี	ล้วนเป็น
เพราะพระเจ้าทรงประทานให้ท้ังสิ้น	 ความสุภาพ 
ถ่อมตนบางครัง้อาจจะแลดูก�า้ก่ึงระหว่างความขีข้ลาด  
อ่อนแอ	 และดูด้อยคุณค่า	 เพราะภาพลักษณ์ 
ของความสุภาพถ่อมตน	 แสดงให้เห็นถึงการ 
ยอมรบัฟังไม่ต่อล้อต่อเถยีง	ยอมรบัในความอ่อนแอ	
บกพร่อง	 และความไม่รู้ของตนเอง	 แต่นั่นก็เป็น
เพียงภาพลักษณ์ที่ถูกมองจากผู้ที่ขาดความสุภาพ
ถ่อมตนเท่านั้น	ส�าหรับมาตรฐานของพระเจ้า	ไม่ใช่
มาตรฐานของชาวโลก	 ผู้ท่ีมีความสุภาพถ่อมตน 
คือผู้ถูกเลือกสรรให้อยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า	
เพื่อให้ผู้ที่โอ้อวดตนเองต้องอับอาย	

จิตแห่งนิวาตะ
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พระพรที่ส�าคัญ 'วันเวลา'
ปริญ

 แล้วเวลาที่รับใช้ประชาชนก็หมดลง	
สมาชิก	 อบต.	 หมดวาระ	 ต้องเลือกตั้งใหม่	
บรรยากาศร้านค้าเ ร่ิมเปลี่ยนแปลง	 ความ 
กลมเกลียวกลุ่มก้อนเริ่มหายไปอย่างเห็นได้ชัด	 
เพราะแต่ก่อนมีคนเยอะแยะมารวมกลุ่มซื้อ 
ข้าวของและมีวงกาแฟทุกเช้าที่ร้านค้าหมู่บ้าน	
แต่เดี๋ยวนี้น้อยลง	ประเภทกลุ่มนี้มากลุ่มนั้นไป

“มันบอกว่าไม่เลือกทิดแหม่ว	 ไม่อยาก
อยู่ร่วมวงด้วย”	 เสียงป้าอ้อบอกคนที่ก�าลังเดิน
มาซื้อของที่ร้าน

“ไม่ เลือกก็อยู่คุยกันแบบเดิมก็ ได้	 
ไม่เห็นต้องเดินหนีเลย”	 เจ้าขาวน้องทิดแหม่ว
พูดดัง

“บ้านเราก็อย่างนี้แหละ	 เลือกตั้งทีก็ 
แตกกันที...”	 ตาเฒ่าโล้นให้ความคิดเห็นฉัน

เองก็ได้แต่ฟังเรื่องราวมากมายท่ีใครต่อใคร 
พากันพูด

“คนนั้นมันไม่ดีมีแต่แจกเงิน	 คนโน้น 
มีแต่คุยแถมขี้เหล้าจะไปเลือกมันท�าไม	 คนนั้น 
เป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านตั้งนานยังไม่จ่ายมันจะ 
ไปท�างานให้ชุมชนใครเขาจะเชื่อถือ	 คนนั้นไป 
กับผู้ชายมากหน้าหลายตาแถมเป็นเจ้ามือ 
หวยเถื่อนอีกต่างหาก........”

ยิ่งใกล้วันบรรยากาศแม้เป็นหมู่บ้าน
นอกเล็กๆ	 ก็มีความวุ่นวายในชุมชนพอดู	 
มันลามถึงขนาดลูกเด็กเล็กแดงพลอยไม่พูด 
ไม่คุยกัน	เพราะพ่อแม่บางคนสั่งเด็ดขาดว่าห้าม
คบหาด้วย	 ฉันไม่แน่ใจว่าที่หมู่บ้านอื่นจะเป็น
อย่างฉันหรือเปล่า

เราสู้เขาได้แน่นอน
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“อ้าว	 พี่แทนเป็นยังไงบ้าง	 พอสู้เขา 
ไหวมั้ย”

“ยุ่งๆ	 แหละ	 ก�าลังหาเสียงข้างพวกเรา 
ก็บอกว่าเสียงเราลอยล�า	 มีคนอยู่ข้างเราเยอะ	
แต่ก็ปวดหัวหนักเลยเพราะทางโน้นเข้าโจมตีเรา	 
แจกตังค์หัวละหลายร้อย	 ได้ข่าวเขาจะเหมา 
รถตู้ให้คนที่กรุงเทพฯ	 มาลงคะแนนให้	 แถม 
แจกตังค์อีกตอนกลับ	 เราคงสู้เขายาก	 ว่าแต่มี
สักสองสามหมื่นมั้ยล่ะครู	จะยืมไปแจกสู้เขา”

“อ้าวไหนว่ามีคนอยู่ข้างเราเยอะ	 ก็เอา
ความดีสู้สิ....”

“เอาล่ะ	 ไปก่อนครู	 เดี๋ยวเขาจะรอ...”	 
พี่แทนรีบตัดบทเพราะรู้ว่าฉันไม่ให้ยืมเงิน
แน่นอน

เรามักถูกสอนว่าให้เลือกคนที่ดีเป็น
ตัวแทนไปท�างานให้เรา	 ทั้งระดับประเทศและ
ท้องถิน่	แต่กย็งัถกูสอนวา่ถา้เขาใหเ้งนิกรั็บเถอะ	
เป็นคนดีกเ็ลือกเขาไมด่กีอ็ยา่ไปเลอืกมนั	ดเูผินๆ
เหมือนหมู่บา้นเลก็ๆ	ไมม่อีะไร	แตถ่า้เจาะเขา้ไป
จะรู้ว่ามีการเดินหาเสียงและซื้อเสียงกันชัดเจน	 
มีกลวิธีมากมาย	 ไม่รู้ว่าเขาเรียนมาจากไหน	
(แบบผู้ใหญ่สอนเด็กหรือเปล่าก็ไม่รู้)	 บางคน
ก็ส่งข่าวเรียกญาติพี่น้องมาช่วยกัน	 บางคนใช้ 
ผู้มีบารมีช่วยส่งเสริม	ของแจกในรู้แบบต่างๆ	มี
ให้เปิดรอยยิ้มและเสียงหัวเราะสนุกสนานได้ใน 
บางโอกาสมันเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ใคร
เห็นเป็นธรรมดาจนชินชาก็ต้องต�าหนิแหละ	
เพราะสังคมเราจะเจริญได้อย่างไร

“ครูครับต้องช่วยผมแล้ว”	 พี่แทนอดีต
สมาชิก	อบต.	คนเก่ากระหืดกระหอบมาหาฉัน	 

“ถ้าไม่ช่วยผมแย่แน่เลย	 ตอนนี้ผมแจกให้ครบ
หมดแล้ว	 แต่ได้ข่าวทางโน้นเขาเกทับผมอีก
คนละหา้รอ้ย	ขอยมืสกัสามหมืน่	สิน้เดอืนนีข้าย
มันส�าปะหลังได้ใช้คืนแน่นอนครับ”

“กพ็ีแ่ทนบอกวา่ลอยล�า	เขาเหน็เราดเีขา
เลือกเราแน่นอนทางโน้นไม่มีใครชอบไง”

“ไปยืมตาทองมามากแล้ว	 เขาไม่ให้ 
อีกแล้ว	เมียผมบอกว่าได้แน่นอนครั้งนี้”

“อย่าดีกว่านะ	 ผมเป็นครู	 ผมจะสอน
เด็กๆ	ได้ยังไง...”

“เด็กมันรู้กันหมดนั่นแหละ	 คนเรา
มันต้องช่วยกันยามยาก....”	 พี่แทนกระแทก
เสียงเดินอย่างผิดหวังออกไป	 ใครเคยอยู่ใน
เหตุการณ์แบบนี้บอกทีว่ารู้สึกอย่างไร

แนน่อนการแขง่ขนัมแีพม้ชีนะ	พีแ่ทนแพ	้ 
หมูบ่า้นเราไดส้มาชกิ	อบต.	คนใหม	่ฉนักไ็มเ่หน็
ว่ามีอะไรเปลี่ยนไป	 นอกจากร้านค้ากลางบ้าน 
กลับมาคึกคักอีกครั้ งหนึ่ ง	 วัน เวลาแห่ง 
การแขง่ขนัจบลง	วงกาแฟเริม่มรีสชาตโิดยเฉพาะ
เรื่องราวการเลือกต้ังท่ีผ่านไป	 ฉันเห็นแต่คนท่ี
ชาวบ้านบอกไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้หลายคนได้
รับเลือกเข้าไปเป็นตัวแทนประชาชน

“ตาทองคิดยังไงบ้างล่ะ”	

“ครูเอ้ย	 มันมายืมเงินผมแทบทุกคน
แหละ	ใครชนะใครแพ้ผมไม่สนใจหรอก	ที่รู้คือ
หลงัจากนีผ้มรอนัง่นบัดอกเบ้ียท้ังคนแพค้นชนะ
ที่ต้องมาให้ผมทุกเดือน”	 ตาทองหัวเราะอย่าง
มีความสุขก่อนจะทิ้งท้ายว่า	 “เลือกตั้งปีละครั้ง
ก็ได้	ก�าไรดีออก”	
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ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

อีกไม่นานโรงเรียนต่างๆ	จะเริ่มเปิดเทอมใหม่อีก

ครัง้หนึง่	ดฉิันเห็นหลานๆ	เปลี่ยนชุดฟอร์มใหม่	ดพูวกเขา 

โตขึ้นมาก	 จากเด็กเล็กๆ	 กลายเป็นวัยรุ่น	 แต่ในขณะ

เดียวกันภาพเก่าๆ	 ในอดีตของดิฉันกับลูกๆ	 เม่ือคร้ังใน

สมยัทีเ่ขาเป็นเดก็ๆ	นัน้มนัผดุขึน้มาอกีครัง้	ดฉินัยงัจ�าภาพ 

ของลูกชายตอนที่เขาเข้าเรียนในชั้นอนุบาลได้	 เวลาน้ัน

โกลาหลน่าด	ูเราต้องเปลีย่นวถิชีวีติ	ต้องตืน่เช้า	รบีทานข้าว	 

และข้ึนรถไปโรงเรียน	ซึง่สมยัก่อนนัน้รถตดิน้อยกว่าปัจจบุนั	 

ความเร่งรีบก็น้อยกว่าด้วย

	ดฉินัอยากแบ่งปันถงึการซมึซบัแบบง่ายๆ	ซึง่ช่วย

ให้ลูกๆ	รู้จักคุณค่าของเงิน	โดยเราไม่ต้องพูดบ่น	และจาก

การใช้ชีวิตในวัยเด็กของลูกชายท้ังสองคนซึ่งอายุต่างกัน 

ไม่มาก	 ซึ่งเรื่องของเสื้อผ้าเคร่ืองแบบนักเรียนดูจะส�าคัญ	

ต้องม	ีต้องใส่	และเสือ้นกัเรยีนของคนพีก่ใ็ช้เพยีงปีเดยีวยงั

ดูใหม่	ดิฉันเองก็รู้สึกเสียดาย	อยากให้คนน้องยอมใส่เสื้อ

ของคนพี่	 โดยใช้เทคนิคค่อยๆ	 อธิบายให้ลูกคนเล็กยอม 

รบัสภาพเสือ้นกัเรียนทีใ่ช้แล้วของพีช่ายคนโตโดยไม่อดิออด

	ดิฉันซือ้ชดุใหม่ให้ทัง้พีแ่ละน้อง	แต่บอกกบัคนน้อง 

ให้ใส่เสื้อของพี่ด้วย	 โดยใส่ชุดใหม่ก่อน	 3	 ชุด	 ส่วนอีก	

2	 ชุดที่เป็นชุดเก่าของพี่ที่ยังอยู่ในสภาพที่ยังใส่ได้นั้นด้วย	

เพียงแก้ไขเลขประจ�าตัวนิดหน่อย	 แล้วเงินท่ีเหลือก็จะพา

ไปซื้อชุดส�าหรับใส่ไปเที่ยวแทน	 ข้อเสนอแบบนี้ลูกคนเล็ก

ก็พอใจและดีใจ	 เพราะเขาได้ของใหม่เหมือนกัน	 มีทั้งชุด

ใส่ไปโรงเรียนและชุดใส่ไปเที่ยวด้วย	 ดิฉันท�าแบบนี้ทุกปี

จนลูกคนเล็กเรียนจบชั้นมัธยม

 วิธีนี้ได้ผล	 ลูกไม่เสียใจเลยและยอมใช้ของของ

พี่ชายทุกอย่างด้วยความเต็มใจ	 เพราะเขาเคยชินและรับรู้

เหตุผลว่า	ของทีเ่คยใช้แล้วกย็งัมค่ีา	และสามารถน�ามาปรบัใช้ 

ได้อกีเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครวั	เพราะเงนิทองหายาก	 

เราต้องรู้จักใช้	 ไม่สุรุ่ยสุร่าย	 เพื่อว่าเวลาจะใช้เงินต้องรู้จัก

คุณค่า	เมื่อโตขึ้นเราก็จะมีเงินเหลือเก็บ	มีความมั่นคง	จะ

ไม่ล�าบากและไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปหยิบยืมใครๆ	 มีชีวิต

อยู่อย่างพอเพียง	และเพียงพอ

	อีกเรื่องเก่ียวกับอุปกรณ์การเรียน	 เช่น	 สมุด	

หนังสือและเครื่องเขียนต่างๆ	 ของคนพี่ท่ียังใช้ได้	 ลูกคน

เล็กจะใช้ต่อจากพี่	 โดยดิฉันจะอธิบายข้อดีว่า	 พี่เขาเรียน

เก่ง	ตัง้ใจเรยีน	สอบได้คะแนนสงู	เขาจะขดีเส้นใต้และเน้น

ประโยคที่ส�าคัญ	จะจดบันทึกสรุปสั้นๆ	เอาไว้	ซึ่งคนน้อง

จะได้ประโยชน์จากสิ่งที่พี่เคยเรียนมาก่อน	เป็นการช่วยใน

การจดจ�าอีกวิธีหนึ่งด้วย

ส่วนเรื่องของสมุดที่ใช้เขียนนั้น	 ตั้งแต่เล็กจน

โต	 ลูกก็จะใช้สมุดเก่าด้วย	 เพราะเมื่อโรงเรียนประกาศ

ผลสอบ	และรู้ว่าได้เลื่อนชั้น	พวกเราแม่ลูกจะเริ่มรวบรวม

สมุดท่ีเหลือใช้ท้ังปีน้ันมารวมกัน	 จะค่อยๆ	 เลาะ	 ค่อยๆ	

ฉีกเฉพาะแผ่นที่ยังไม่ได้ใช้งาน	 น�ามารวมกันแล้วเย็บเป็น

เล่มๆ	 ใส่ปกสมุด	 เย็บเล่ม	 และหุ้มด้วยกระดาษสีน�้าตาล 

อกีท	ีเป็นอนัเสรจ็ตามขัน้ตอน	เรากจ็ะได้สมดุใหม่ฝีมอืของ

แม่ลกู	มนัน่าภมูใิจ	แต่กจ็ะให้ลกูใช้ของใหม่ก่อน	และเมือ่ใช้

หมดเล่มแล้วก็ใช้สมุดเก่า	ซึ่งไม่มีใครสนใจอีก	แล้วคุณครู 

หลายๆ	 ท่านที่สังเกตเห็นยังกล่าวชมเชยว่า	 วิธีนี้ดีควรจะ

เป็นเยีย่งอย่างในเรือ่งความประหยดั	ไม่ฟุม่เฟือย	เพราะเมือ่

น�าของเก่ามาใช้งาน	มันยังคงใช้งานได้เหมือนกัน	เป็นการ

ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย

 เรื่องค่าขนมของลูกๆ	 เรามีวิธีการขึ้นค่าขนมให้

ทุกปีๆ	ละ	5-10	บาท	โดยจะสอนให้ดูแลดีๆ	อย่าท�าหาย	

ทกุๆ	เยน็จะถามลกูว่า	วนันีล้กูไปซือ้อะไรบ้าง	เพือ่ฝึกความ

จ�า	จะรู้ว่าลูกซื้อของที่มีประโยชน์หรือเปล่า	ไม่ไปซื้อลูกอม

หรือขนมที่กินแล้วท�าให้ฟันผุ	ลูกๆ	รู้จักใช้เงิน	มีเงินเหลือ

เรื่อง ซึมซับให้ลูกประหยัด
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เก็บกลับมาหยอดกระปุก	 พอเงินเต็มกระปุก	 เราจะน�าไป

ฝากเงินที่ธนาคาร	วิธีนี้ท�าให้ลูกๆ	รู้จักเก็บออมตั้งแต่เล็กๆ	

ทุกวันนี้เขาก็รู้วิธีบริหารเงิน	 รู้จักยับย้ังชั่งใจ	 กล้าคิดกล้า 

ตัดสินใจ	 เดินในเส้นทางชีวิตท่ีถูกต้อง	 ไม่ท�าให้ใคร 

เดือดร้อน	 และยังมีเงินบางส่วนท่ีเราสอนให้รู้จักแบ่งปัน 

ไปให้คนยากจน	คนที่เดือดร้อน	คนที่มีความต้องการอย่าง

จ�าเป็นและเร่งด่วน

ทุกวันนี้ลูกๆ	เติบโตประกอบอาชีพมีรายได้	และ

เขายังปฏิบัติเหมือนเดิมในสิ่งที่เราเคยสอนให้ท�า	อีกทั้งการ

เป็นผู้มีความเมตตา	 เมื่อเห็นใครเดือดร้อนเขาจะให้ความ

ช่วยเหลืออย่างยุติธรรม	 ดิฉันดีใจและปล้ืมใจท่ีค�าส่ังสอน

ทุกค�าที่พร�่าบอกไปนั้นเขายังจ�าได้	และท�าเป็นนิสัย	

ดิฉันเชื่อว่าลูกๆ	 และเด็กๆ	 ทุกคนควรได้รับ 

แบบฉบับที่ดีเพื่อหล่อหลอมและซึมซับ	 พวกเขาเหมือน 

ผ้าขาว	 จะมีสีสันสวยงาม	มีชีวิตชีวา	 เป็นความชื่นบานให้

กบัสงัคม	หรือจะช่วยเหลอืสงัคมส่วนรวมมากน้อยแค่ไหนก็

ขึ้นอยู่กับพ่อแม่	ผู้ปกครอง	และผู้ใหญ่ทุกคนที่จะแต่งแต้ม

	ความรับผิดชอบเป็นส่ิงส�าคัญท่ีสุดท่ีเราต้องเน้น	

ใครก็ตามที่มีความรับผิดชอบในทุกส่ิงรอบข้างเขาก็จะ

เป็นคนดีของสังคม	 รู้จักอดทน	 อดกล้ัน	 ขยันขันแข็งใน 

ทุกด้าน	 ท�างานจะประสบผลส�าเร็จอย่างดี	 เราดูได้จาก

วัยเด็กที่เขามีความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีต้องต้ังใจเรียน	 

ไม่เกเร	ผลสอบจะออกมาดี	และเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ

ทั้งจากครูบาอาจารย์และเพื่อนๆ	 ซ่ึงลูกท้ังสองคนได้รับ

เกียรติให้เป็นประธานนักเรียนทั้งสองคน	 เพราะเขารู้จัก

หน้าที่	 เมื่อโตขึ้นเขาจะรู้จักดูแลกิจการของส�านักงาน	ดูแล

ผู้ร่วมงาน	ให้ความรักและห่วงใยต่อทุกคน	

อยากขอให้พ่อแม่และผู้ปกครอง	 ควรใส่ใจและ

ใกล้ชดิ	สิง่ใดท�าถกูต้องควรชืน่ชมให้ก�าลงัใจ	สิง่ใดผดิหรอื

บกพร่องกต้็องชีแ้จงแก้ไข	อนัเป็นการขดัเกลาทัง้ร่างกายและ

จติใจ	ใส่ใจในรายละเอยีด	จดจ�า	และควรสงัเกตพฤตกิรรม

ของลูกๆ	ในแต่ละช่วงวัยด้วย

ดิฉันอยากฝากถึงเรื่องเล็กๆ	 อีกเรื่องหนึ่งคือ	

ดิฉันแนะน�าให้ลูกๆ	 มีกระดาษเล็กๆ	 ใส่ในกระเป๋าเสื้อ 

ทุกวันเอาไว้ส�าหรับจดบันทึก	 ถ้าคุณครูสั่งให้ท�าสิ่งใดลูก 

จะไม่ลมื	เพราะเขาจะเขยีนบนัทกึข้อความสัน้ๆ	เอาไว้	“จด
กันลืม”	 ซึ่งในประเด็นนี้เองพวกเขาได้เห็นตัวอย่างของ

ดิฉัน	 เพราะดิฉันเป็นคนช่างจดช่างจ�าและชอบบันทึก	 ซึ่ง

มปีระโยชน์มากเวลาเราต้องการรูส้ิง่ใดกล็องเปิดย้อนหลงัดู

จะรู้หมดว่า	เคยมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้าง	ไม่ต้องจดอย่าง

ละเอยีด	เพยีงจดลงสัน้ๆ	ย่อๆ	ไว้	วธินีีใ้ช้ประโยชน์ได้จรงิๆ	

แม้เวลาผ่านไปนาน	 เราก็ยังมีบันทึกเรื่องราวใน

อดีต	 บางครั้งเอามาอ่านแล้วก็ข�าและงงว่า	 ในขณะนั้นเรา

หวัน่วติก	แต่เราผ่านพ้นวกิฤตนิัน้มาได้อย่างไรกนั	มหีลาย

สิ่งหลายอย่างที่เราอยากบอกเล่า	 อยากถ่ายทอดให้คน 

รอบข้างได้รบัรู	้มข้ีอคดิ	อทุาหรณ์	และบทเรยีนให้ผูอ้ืน่	ซึง่ 

ไม่จ�าเป็นต้องลองผิดลองถูก	 เพราะเราเคยผ่านมาแล้ว	 

ทุกตัวอักษรมาจากความรู ้สึกดีๆ	 และเชื่อว ่าน่าจะมี

ประโยชน์บ้างแก่ท่านผู้อ่านบ้าง	

การจะฝึกใครสักคนให้เป็นคนดีนั้นยากและต้อง

ใช้เวลา	 เราต้องพยายามให้เขาเดินอยู่ในกรอบ	 แต่ให้เขา

เป็นตัวของตัวเอง	 มีอิสระในการตัดสินใจ	 โดยมีเราอยู่

ข้างๆ	คอยชีแ้นะเมือ่จ�าเปน็	ใหอ้ยูใ่นสายตาและรูว่้าเมือ่ใด 

เขาต้องการค�าปรกึษาเราพร้อมเสมอ	หรอืเมือ่เขามคีวามทกุข์	 

ขอให้เราคือคนแรกท่ีเขาจะนึกถึง	 ไม่ควรซ�้าเติมหรือ

ตอกย�า้	แต่เราต้องเป็นเพือ่น	เป็นคร	ูและเป็นแม่เป็นพ่อใน 

คนเดียวกัน	 ลูกๆ	 ก็จะไว้ใจและศรัทธาในตัวของพ่อแม่

และผู้ปกครอง	

โปรดอย ่าทิ้ งโอกาสของความสัมพันธ ์ของ 

พ่อแม่ลูก	 พยายามเข้าหากัน	 ปรับความเข้าใจ	 ลดทิฐิ 

ของความเป็นพ่อแม่	 ควรใช้การพูดคุย	 ให้ความอบอุ่น	

ความจริงใจ	 ใช้ค�าพูดที่ถนอมจิตใจต่อกัน	 ลูกจะดีหรือ 

ไม่ดีอยู่ที่พ่อแม่และการอบรมเลี้ยงดู	 พวกเขาเป็นเหมือน 

ผ้าขาวที่ควรทะนุถนอม	 ดูแลรักษา	 พวกเขาต้องได้รับ 

ความรักจากพ่อแม่ก่อน	 แล้วจึงจะน�าความรักนั้นไปมอบ

ให้แก่สังคมในวงกว้างต่อไป 
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คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา บัณฑิตวิทยาลัย มศว. 

การพูดต่อหน้าชุมชน	 ถือเป็นทักษะ	 
ที่ต ้องฝึกปฏิบัติ	 จนเกิดเป็นประสบการณ์
และความคุ้นชิน	 สิ่งที่มักพบกับผู้ที่ไม่เคยพูด 
ต่อหน้าชุมชน	 หรือมีประสบการณ์พูดน้อยครั้ง	
คือ	ความวิตกกังวล	หรือ	ความประหม่า	ที่ต้อง
ออกไปพูดต่อหน้าบุคคลอื่น	แม้ว่า	ผู้ฟังจะเป็น
ผู้ที่เราคุ้นชินก็ตาม

เคยเกิดความสงสัยไหม	 ว่า	 ถ้าคุยกัน
ในกลุ่มเล็กๆ	ที่คุ้นเคย	เราไม่มีปัญหา	สามารถ
พดูได้อย่างเป็นธรรมชาต	ิแต่เมือ่ใดทีไ่ด้รับมอบ
หมาย	หรอืต้องออกไปพดูข้างหน้าเวท	ีความรู้สกึ
และอาการที่เกิดขึ้นกับตัวเรากลับไม่เหมือนเดิม	
ทั้งที่กลุ่มคนเป็นคนคนเดิม

เพราะอะไร	ท�าให้เราเกิดความประหม่า	
หรือ	เกิดความวิตกกังวลขึ้นมาได้	

เหตุแห่งความประหม่า	 และความวิตก
กังวล	มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน	 เหตุผลแรก	
เป็นผลมาจากประสบการณ์วัยเยาว์	 ที่เคยพูด
หน้าชั้นเรียน	 แล้วถูกเพื่อนหัวเราะเยาะ	 หรือ	
เคยเห็นประสบการณ์จากผู้อื่นที่ถูกหัวเราะเยาะ	
ถูกจับผิด	 ถูกนินทา	 เมื่อยืนพูดหน้าห้อง	 รวม
ถงึประสบการณ์ท่ีเราเองเป็นคนทีห่วัเราะ	วพิากษ์
วิจารณ์คนอื่นมาก่อน	 เมื่อวันหนึ่งที่ตนเองต้อง
ลุกขึ้นไปพูดเอง	จึงเกรงว่า	จะโดนกระท�าอย่าง
เดียวกัน	หรือ	อาจจะเคยถูกต�าหนิ	ว่าท�าได้ไม่ดี	
จนเกิดวิตกจริตขึ้นว่า	จะท�าได้ไม่ดี	ความกังวล
จึงปรากฏขึ้นมา

เหตุผลท่ีสอง	 เป็นผลมาจากความไม่
คุ้นชิน	 เพราะคนเราจะรู้สึกดีมากกว่าเมื่ออยู่ใน
พื้นที่ที่ตนเองคุ้นเคย	(Comfort	Zone)	เมื่อ
ต้องออกจากพื้นที่ที่ตนเองคุ้นเคย	จึงรู้สึกใจคอ
ไม่ดี	สมองจึงสร้างความคิดด้านลบ	ความกังวล
ขึ้นมา	 เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย	 เพราะไม ่
รู้จักคน	ไม่รู้จักสถานที่	พื้นที่แห่งความคุ้นเคย	
ผันเปลี่ยนกระโดดไกลไปสู่	 พื้นที่แห่งความ
กลัว	(Panic	Zone)	กลัวว่าตนเองไม่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้	 เพราะไม่ใช่พื้นท่ีเดิมๆ	
ที่เคยๆ	จึงท�าให้เกิดเป็นความกังวลขึ้นมา	และ
หากเนื้อหาท่ีต้องพูด	 เป็นเนื้อหาท่ีไม่เคยพูดมา
ก่อน	ไม่ค่อยมัน่ใจในสิง่ทีต่นเองต้องสือ่สารด้วย
แล้ว	ความวิตกกังวลยิ่งทวีขึ้นมาอีก

เหตุผลที่สาม	เป็นผลมาจากบุคลิกภาพ
ของคนนั้น	 ที่เป็นคนที่ต้องท�าอะไรสมบูรณ์
แบบ	ซึ่งเงาที่ซ่อนอยู่ในความสมบูรณ์แบบ	คือ	
ความกลัว	 คนกลุ่มนี้	 ถ้าไม่ได้ซ้อม	 ไม่ได้ฝึก	
ไม่ได้เตรียมการอย่างสมบูรณ์พร้อม	 จะเกิด
ความกังวลขึ้นมา	กลัวท�าได้ไม่ดี	(ตามที่ตนเอง
ต้องการให้เป็น)	เสียภาพลักษณ์ไม่ได้	ต้องดูดี
ตลอดเวลา	ดงันัน้	เมือ่ต้องขึน้เวทีโดยไม่เตรยีม
การหรือต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างฉับ
พลัน	จะรู้สึกเครียดขึ้นมาได้อย่างทันที	

จริงๆ	 แล้ว	 นักพูดมืออาชีพ	 วิทยากร	
อาจารย์	 ผู้รู้ท้ังหลาย	 ยังคงเกิดอาการคล้ายๆ	
กันกับมือใหม่หัดขับ	 เพียงแต่	 บุคคลเหล่านี้	

การพูดต่อหน้าชุมชน (ตอนที่ 1)
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เขาปรับความกังวล	ความประหม่าที่เกิดขึ้น	ให้
กลายเป็นความตื่นเต้นแทน	

ความตื่นเต้น	กับความประหม่า	อาการ
ทีแ่สดงออกมาใกลเ้คยีงกนัมาก	แต่ผลลพัธ์จาก
สิ่งที่แสดงออก	ช่างต่างกันลิบลับ

ลองนึกถึงเด็กๆ	 เมื่อตื่นเต้นในเรื่องใด 
เรื่องหนึ่ง	เด็กๆ	กลับ	“อยาก”	แสดงออก	เช่น	
เมื่อรู้ว่า	 พ่อแม่จะพาไปเที่ยวในวันเด็ก	 พาไป
เล่นเครื่องเล่นใหม่ๆ	 หรือพาไปท�าอะไรใหม่ๆ	
เด็กๆ	 จะกล้าแสดงออกถึงท่าทางที่ตนเอง 
ต่ืนเต้น	ใบหน้าสนใจ	สายตาเบกิกว้าง	ใจสัน่	ตวั
อยู่ไม่นิ่ง	เพราะอยากประสบ	อยากลอง	อยากรู้	 
หรือ	 นึกถึงดารานักร้อง	 ที่ไม่ได้ขึ้นเวทีมานาน	
เมื่อได้กลับมาแสดงที่หน้าเวที	 บุคคลเหล่านี้	 
ก็ยังเกิดความตื่นเต้น	 หลายคร้ัง	 เราจะได้ยิน
พวกเขาบอกกับผู้ชม	ผู้ฟังหน้าเวทีด้วยว่า	“วันนี้  
ตืน่เต้นมำก ทีจ่ะได้กลบัมำพบกบัทกุคนอกีคร้ัง” 

พื้นท่ีแห่งความคุ ้นเคย	 (Comfort	
Zone)	 เปลี่ยนไปเป็นพื้นที่แห่งความอยาก 
เรียนรู้	 พื้นที่แห่งความท้าทาย	 (Learning	
Zone/	Challenging	Zone)	ไม่ใช่กระโดด
ไปยังพื้นที่แห่งความกลัว	(Panic	Zone)	

คนท่ีรู ้สึกว่าตนเองประหม่า	 จนเกิด 
วิตกกังวล	 จึงพยายามหาทางควบคุมอารมณ์	 
และคิดวกวนอยู ่แต่กับความกลัว	 กลัวคน 
หัวเราะ	กลวัพดูไม่ได้	กลวัพดูไม่รูเ้รือ่ง	กลวัลมืบท	 
กลัวคนอื่นจะเห็นอาการสั่น	 ประหม่าของ 
ตนเอง	

ความกลัวครอบง�า	 จนท�าให้ท�าอะไร 
ไม่ถูก	 ถ้าหนีได้อยากจะหนี	 ไม่อยากเผชิญ	 
ไม่อยากพูด

ในขณะที่	 คนที่ตื่นเต้น	 จะรอคอยวัน
เวลาท่ีจะได้พดู	ได้แสดง	ได้ประสบการณ์	เป็นไง 
เป็นกัน	 ไม่ลองไม่รู้	 คนเหล่านี้	 อาจมีอาการ
นอนไม่หลับ	 เช่นเดียวกับคนประหม่า	 ผิดกัน 
ตรงที่	 เขารอคอย	 ที่จะได ้ เป ิดพื้นที่แห ่ง 
ความท้าทาย	 ก้าวไปสู ่พื้นท่ีแห่งการเรียนรู ้	 
เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ	

สิง่ท่ีควรปรบัเจตคติกนั	คอื	ความต่ืนเต้น	 
เป็นเรื่องปกติของการพูดหน้าชุมชน	 มีมาก 
มีน้อยต่างกัน	 ความตื่นเต้นจะถูกปรับในช่วง	
1-5	 นาที	 ถ้าเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับความรู้สึก	
และจะค่อยๆ	ดีขึ้นจนควบคุมตนเองได้	และจะ 
เริม่รูส้กึว่า	การพดูต่อหน้าชมุชนเป็นอกีพืน้ทีห่นึง่
ของการพัฒนาตนเองได้อีกทาง

เดอืนนี ้ลองฝึกตนเอง ให้ออกจำกพืน้ท่ี 
ควำมคุ้นชิน สู่พื้นที่แห่งกำรเรียนรู้กันไปก่อน 
ในเรื่องใดๆ ก็ได้ แล้วเดือนหน้ำ จะกลับมำให้
เทคนิคกำรเตรียมตัวให้กำรพูดต่อหน้ำชุมชน
กัน 

Panic Zone

Learning Zone

Comfort 
Zone

(Challenging Zone)
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ภาพเคียงค�า 
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์

แม้คืนวันผันผ่านแสนนานเนิ่น ดูงกเงิ่นเหินเหาะไม่เหมาะสม 

หลากข้อคิดสะกิดใจในอารมณ์ ในสังคมโลกกว้างรอบข้างเรา

ความสัมพันธ์อันดีไม่มีเปลี่ยน ยังวนเวียนขานรับกับพวกเขา 

สื่อสิ่งพิมพ์แสนดีที่ให้เรา เรียบเรียงเข้ารูปเล่มเข้มข้นจริง

ขอบพระคุณคุณพ่อคอลัมนิสต์ ที่อุทิศใจกายทั้งชายหญิง 

อุดมศานต์ช่วยให้ได้ประวิง ลูกพักพิงพระเจ้าแนบเนานาน

จะกี่วันเดือนปีที่คล้อยเคลื่อน ยังมีเพื่อนแนบแน่นเป็นแก่นสาร 

ขอพระพรเป็นขวัญพระหรรษทาน มอบแด่ “เพื่อนอุดมศานต์” ทุกท่านเทอญ

“เพื่อนอุดมศานต์” 
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ฉบับนี้ขอกลับมาย้อนดูหนังที่ผ่านมาในปี	
2016	โดยเฉพาะหนงัทีท่�ารายได้ท่ัวโลก	10	อนัดับแรก	 
ขอ้ทีน่า่สังเกตคอืถ้าไมนั่บ	Rogue One : A Star Wars  
Story ที่ยังเข้าฉายอยู่และรายได้ล่าสุดช่วงสุดสัปดาห์	 
13	-	16	มกราคมทีผ่า่นมา	หนังท�าเงนิในอเมริกาเหนือไปแลว้  
$502.2	ล้าน	ส่วนรายได้นอกสหรัฐอยู่ที่	$481.1	ล้าน
และรายไดจ้ากการฉายทัว่โลกอยูท่ี	่$983.93	ลา้น	ขึน้มา 
อยู่อันดับ	4	หนังท�าเงินสูงสุดที่เปิดตัวในปี	2016	หนัง
ฮอลลีวูดที่ประสบความส�าเร็จด้านรายได้ของปีที่ผ่าน
มาสิบอันดับแรกมีถึงเก้าเร่ืองท่ีเก็บรายได้จากตลาด
นอกสหรัฐ	 มากกว่าตลาดในประเทศ	 โดยเฉพาะ 
เรื่อง Fantastic Beasts and Where To Find  
Them	 ที่มีสัดส่วนรายได้จากตลาดนอกสหรัฐ
สูงถึง	 71%	 ปัจจัยหนึ่งอาจเป็นเพราะหนังมีความ
เป็นหนังอังกฤษค่อนข้างสูงทั้งในส่วนของผู้ก�ากับ,	 
นักแสดงโดยเฉพาะที่มาของหนังที่มาจากนิยายของ
เจ.เค.โรว์ลิง ที่นักเขียนผู้นี้เขียนบทหนังเองด้วย

	มองจากรายชือ่หนงัท�าเงนิสงูสดุ	10	อนัดบัแรก 
ท่ัวโลกจะเหน็วา่สดัสว่นของหนงัท่ีโกยรายได้ปีท่ีผา่นมา	 
อนิเมชั่นยังคงเป็นหนังที่ครองใจผู้ชมทั่วโลก	 รวมถึง
ได้คะแนนนักวิจารณ์ไปอย่างท่วมท้นเช่นกัน	 ไล่เรียง
ต้ังแต่อนัดบั	2	คอื	Finding Dory หนงัของพกิซาร์-
ดิสนีย์	ภาคต่อของ	Finding Nemo	ที่ แอนดรูว์  
สแตนตัน	 กลับมารับหน้าที่อีกครั้งร่วมกับแอนกัส  
แมคเลน หนังท�าออกมาได้ดีเท่ากับมาตรฐานภาคแรก
และในบางฉากยังซ้ึงกวา่ดว้ยซ้�าโดยเฉพาะความส�าคญั
ของการอยู่ร่วมกันพร้อมหน้าของสมาชิกในครอบครัว	
หนังเรื่องนี้ได้คะแนนนักวิจารณ์จากเว็บไซต์รอทเทน 
โทมาโทส์สูงถึง	94% ส่วนหนงัท�าเงินอนัดับ	3	คืออนเิมชัน่ 
ของดสินยีเ์รือ่ง	Zootopia หนงัท่ีใชช้วีติของสัตวต่์างๆ	
สะท้อนโลกของมนุษย์ที่ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป	
98% รวมถึงอนัดบั	5	คอื	The Secret Life of Pets	จาก

ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตต ิ

ค่ายยนูเิวอรแ์ซลทีไ่ด้คะแนนนกัวิจารณ	์74% ทีเ่ลา่เรือ่ง 
โลกของสัตว์เล้ียงแต่ก็แฝงด้านมืดของคนที่ทอดทิ้งไม่
สนใจไยดสีตัวเ์ลีย้งของตนแมค้รัง้หนึง่จะเคยรกัแสนรกั	 
ส่วนอันดับ	4	คือ	The Jungle Book	หรือเมาคลี
ลูกหมาป่าแม้จะไม่ใช่หนังอนิเมชั่นแต่เทคนิคการสร้าง
ไมต่า่งจากอนเิมชัน่เพราะสรา้งตวัละครสตัว์ตา่งๆ	และ
ป่าดงพงไพรด้วยคอมพิวเตอร์ขณะเดียวกับสารของ
หนงักต็อกย้�าความส�าคญัของสถาบนัครอบครวัเชน่กนั	
ได้คะแนนนักวิจารณ์ไม่น้อยเช่นกันคือ	95%

	นอกจากอนิเมชั่นแล้ว	 หนังซูเปอร์ฮีโร่ติดใน
หนังท็อปเทนหนังท�าเงินสูงสุดปี	2016	ถึงสี่เรื่องได้แก่
หนงัท�าเงินอันดับหนึง่คือ	Captain America : Civil 
War แม้จะใช้ทุนสร้างไม่น้อยเช่นกัน	 ($	250	ล้าน)	
และอันดับ	6	คือ	Batman v Superman : Dawn 
of Justice	 ซึ่งเป็นหนังทุนสร้างสูง	 ($	 250	 ล้าน)	 
และอันดับ	10	คือ	Suicide Squad	หนังรวมดาว
ร้ายจากค่ายดีซีคอมมิค	 แต่ซูเปอร์ฮีโร่ที่ได้ใจผู้ชมทั่ว
โลกคือหนังท�าเงินอันดับ8	Deadpool	ที่มีบุคลิกและ 
การเลา่เรือ่งแตกตา่งจากซเูปอรฮ์โีรท่ีเ่คยมมีา	หนงัจะใช้
ทุนสร้างไป	$58	ล้าน	แต่ท�าเงินทั่วโลกถึง	$783.1 ล้าน

	แมห้นงัฮอลลวีดูยงัคงเกบ็รายไดเ้ปน็กอบเปน็ก�า 
ทั้งตลาดในสหรัฐและตลาดโลกรวมถึงในไทย	 แต่
สถานการณ์หนังไทยในปีที่ผ่านมาค่อนข้างน่าเป็นห่วง
เพราะมีหนังที่ท�าเงิน	100	ล้านเพียงสองเรื่องเท่านั้นคือ
หนังตลก	“หลวงพี่แจ๊ส 4 G”	ที่ได้	164	ล้านบาท	และ	
“แฟนเดย.์..แฟนกนัแคว่นัเดยีว” (110.91	ลา้นบาท)	แต่
หนังไทยหลายเรื่องของปีที่ผ่านมาท�าเงินต่�ากว่าที่คาด	
รวมถึงเรื่อง “จ�าเนียร วิเวียน โตมร”	 โปรแกรมช่วง
วันหยุดยาวปีใหม่ที่ผ่านมา	ควรท�ารายได้อย่างน้อยได้
ไม่ต่�ากว่า	30	ล้านบาทแต่รายได้ถึงสุดสัปดาห์	12-15	
มกราคม	ท�าได้เพียง	18.72	ล้านบาท

10 หนังท�าเงินสูงสุดทั่วโลกปี 2016
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1. Captain America : Civil War  $408.1 $745.2 $1,153.3
2. Finding Dory $486.3 $541.5 $1,027.8
3. Zootopia $341.3 $682.5 $1,023.8
4. The Jungle Book  $364.0 $602.5 $966.6
5. The Secret Life of Pets $368.4 $507.1 $875.5
6. Batman v Superman :  $330.4 $542.9 $873.3
  Dawn of Justice 
7. Rogue One:A Star Wars Story  $439.7 $350.0 $789.7
8. Deadpool $363.1 $420.0 $783.1
9. Fantastic Beasts and $225.4 $551.4 $776.8
 Where To Find Them
10. Suicide Squad $325.1 $420.5 $745.6

(ที่มำเว็บไซต์ Boxofficemojo หน่วยเป็นล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) 

รายได้หนังท�าเงินสูงสุดทั่วโลกปี 2016
  อเมริกาเหนือ ตลาดต่างประเทศ  รายได้รวม
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อย่างมีความสุขใจและมีความหมาย	มีแรงบันดาลใจ 
ในทุกวันของชีวิต

อะไรที่ท�าเพื่อพระเจ้าและความดีงามของ
เพื่อนมนุษย์ก็ท�าต่อไป	 อะไรที่ไม่ได้ช่วยให้เรา
ท�าเพื่อพระเจ้าและความดีงามของเพื่อนมนุษย์ก ็
ปล่อยวางมันเสีย

2) ตดิตามและอยู่กบัพระเยซเูจ้าและแม่พระ
นกับญุอกิญาซโีอกล่าวไว้ว่า	ไม่ต้องเลยีนแบบ 

ท่าน	แต่ให้ติดตามพระเยซูเจ้าและแม่พระ	ท่านใช้เวลา 
ตัดสนิใจเรือ่งส�าคญัๆต่อชวีติของท่าน	และกจิการงาน 
เพื่อคนอื่นโดยการติดตามและอยู่กับพระเยซูเจ้าและ
แม่พระ	เช่น	

ท่านกล่าวว่า	 ในการตัดสินใจเรื่องวัดของเรา 
ควรมีรายได้หรือไม่	คณะนักบวชของเราควรรับความ
ช่วยเหลือจากรายได้นั้นหรือไม่	 ท่านให้เวลาอยู่กับ
พระเจ้า	พระเยซูเจ้า	พระจิตเจ้า	และแม่พระเป็นเวลานาน 
ถึง	40	วัน	ท่านถวายบูชามิสซาและเสียน�้าตาทุกวัน

ไต่ตามโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว 

4 เคล็ดลับความส�าเร็จในชีวิตและ 

การท�างานแบบนักบุญอิกญาซีโอ

1) มีชีวิตอยู่เพื่อ ....

นักบุญอิกญาซีโอท�างานพัฒนาด้านจิตใจ 
จติวญิญาณก่อนเป็นอนัดับแรก	โดยสังเกตในจติวญิญาณ 
ของท ่านขณะท่ีท ่านพักฟ ื ้นจากขาหักที่ โลโยลา	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแนวทางในการด�าเนินชีวิต	

สิง่ส�าคญัคอื	การฝึกจติให้เป็นอสิระเพือ่แสวงหา 
และพบพระประสงค์ของพระเจ้า	ช่วยให้เราด�าเนนิชวีติ
เพื่อประโยชน์แก่จิตวิญญาณของตนและคนอื่น	

ดังนั้น	 การให้ความส�าคัญกับการค้นหาและ
ค้นพบค�าตอบว่า	“เรามชีวิีตอยูเ่พือ่ใคร	เพือ่อะไร	ท�างาน 
เพือ่ใคร	เพือ่อะไร”	ถ้าเป็นนกัเรยีน	นกัศกึษา	กเ็ป็นว่า	 
“เราเรยีนเพือ่ใคร	เพือ่อะไร”	เช่น	เพือ่พระเจ้าและเพือ่
ความดีงามของคนอืน่	ของเพือ่นมนษุย์	...	การท�างาน 
พัฒนาจิตใจตนเองเช่นนี้	 ท�าให้เราอยู่และท�าทุกสิ่ง

4 เคล็ดลับความส�าเร็จในชีวิตและ 
การท�างานแบบนักบุญอิกญาซีโอ

ฉบับนี้	 ผมมีความยินดีที่จะแบ่งปันกับท่านผู้อ่านทุกท่านเรื่องเคล็ดลับความส�าเร็จในชีวิตและ 
การท�างานแบบนกับญุอกิญาซโีอ	แห่งโลโยลา	ผูก่้อตัง้คณะเยสอุติ	องค์อปุถมัภ์แห่งการเข้าเงยีบ	ผูค้้นพบวธิกีาร 
ฝึกปฏิบัติจิต	การแสวงหาและแยกแยะการดลใจทางจติใจว่ามาจากพระเจ้าหรอืไม่	และเราจะแสวงหาน�า้พระทยั 
ของพระเจ้าในชวีติของเราอย่างไร	ฯลฯ	วิธกีารฝึกปฏิบตัจิตินีย้งัใช้กนัอย่างยาวนานจนถงึปัจจบุนัเป็นเวลา	492	ปี 
มาแล้ว	ทั้งส�าหรับนักบวชและฆราวาสที่สนใจ

เคล็ดลับทั้งหมดนี้ได้มาจากอัตชีวประวัติและหนังสือการปฏิบัติจิตของท่านนักบุญ	 เพื่อเป็นแนวทาง
ส�าหรบัพวกเราในยคุนี	้ซึง่มศีาสตร์ต่างๆเกีย่วกบัความส�าเรจ็ในชวีติและการท�างานอย่างมากมาย	เรามาศกึษาดวู่า	 
อะไรเป็นเคลด็ลบัความส�าเร็จในชีวิตและการท�างานของนกับญุอกิญาซโีอ	เพือ่เป็นแรงบนัดาลใจ	เป็นทางเลอืก 
ทีม่ปีระโยชน์ให้กบัเราคริสตชน	ผู้ตดิตามพระเยซเูจ้าและแม่พระ	เป็นการให้ความมัน่ใจกบัเราว่า	เมือ่เราติดตาม 
พระเยซูเจ้าและแม่พระเราก็ประสบความส�าเร็จในชีวิต	ในการท�างานได้เช่นกัน
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นอกนัน้	ท่านเคยภาวนาวงิวอนแม่พระโปรด
ให้ท่านได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้าบุตรของแม่พระ	
วันหนึ่ง	ท่านเดินทางไปกรุงโรม	อีกไม่กี่กิโลเมตรก็
จะถึงกรงุโรม	ขณะทีท่่านสวดภาวนาอยูใ่นโบสถ์	ท่าน
รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในจิตวิญญาณของ
ท่าน	 จนเห็นชัดแจ้งว่าพระบิดาทรงโปรดให้ท่านอยู่
ใกล้ชดิกบัพระเยซเูจ้า	บตุรของพระเจ้า	จนท�าให้ท่าน
ไม่กล้าสงสัยในเรื่องนี้อีกเลย

ส�าหรับพวกเรา	เมื่อเราวิงวอนขอแม่พระให้
เราอยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้าในทุกแห่งหนที่เราอยู่	
ในบ้าน	ในที่ท�างาน	ในวัด	ในสังคมของเรา	เพื่อเรา 
เกดิความชดัแจ้งว่า	อะไรเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า
ส�าหรับเรา	 อะไรเป็นสิ่งดีงามที่มีประโยชน์ต่อเพื่อน
มนุษย์	 ขอพระองค์ช่วยให้เรามีพลังกายใจท�าสิ่งนั้น
ในทันที

3) ท�าเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์

นักบญุอกิญาซโีอและเพือ่นๆ	ของท่านตกลงใจ 
อุทิศตนให้กับพระสันตะปาปา	 เพื่อให้พระองค ์
ใช้พวกเขาไปท�างานเพ่ือพระสิริมงคลของพระเจ้า
และเพ่ือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์จนกว่าชีวิตจะ
หาไม่	ท่านให้ความส�าคัญกับการแบ่งปันสิ่งที่ท่านมี
กบัคนอืน่ด้วยความรกั	ไม่ว่าจะเป็นทรพัย์สนิ	เงนิทอง	 
ความรู้	ความสามารถต่างๆ	ตัวอย่างเช่น	

ท่านสอนการฝึกปฏิบัติจิตให ้กับผู ้คน
มากมาย	หนึง่ในจ�านวนนัน้คอื	นกับญุฟรงัซสิเซเวยีร์	 
ซึง่ต่อมากลายเป็นเพือ่นและผู้ร่วมก่อตัง้คณะเยสอุติ 
รุ่นแรก	 แม้ว่าหนังสือปฏิบัติจิตที่ท่านเขียนขึ้นมา
และสอนปฏิบัติจิตนั้นท�าให้ท่านต้องถูกฟ้องร้อง
ศาลศาสนามากมายหลายคร้ัง	 เพราะมีคนเข้าใจว่า
เป็นลัทธิหรือเป็นส่ิงชั่วร้าย	 ท่านก็ต่อสู้ในศาลและ
ศาลก็พิสูจน์ว่าท่านไม่มีความผิดอะไรทั้งด้านความ
ประพฤติ	และการสอนของท่าน

มีอยูบ่่อยครัง้ทีท่่านเข้าไปหาผูส้อบสวนก่อน
ทีท่่านจะถกูเรยีกพบ	ท่านขอให้ผู้สอบสวน	สอบสวน

ท่านและส่งท่านฟ้องศาลเพื่อให้เกิดความชัดเจน	
เพือ่ท่านจะได้สอนปฏบิตัต่ิอไปได้ด้วยความโปร่งใส	
สบายใจของทุกฝ่าย

ท่านยังได้ต่อสู้เพื่อปกป้องหญิงสาวอย่าง
กล้าหาญเมื่อพวกเธอตกอยู่ในอันตรายจากผู้ชาย
ทีม่าลวนลามหรอืพยายามข่มขนื	รวมไปถงึการขอให้ 
ท่านข้าหลวงของเมืองแห่งหนึ่งออกกฎหมายเพื่อ
ป้องกันหญิงสาวให้พ้นอันตรายจากความเชื่อที่ผิด
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปเกี่ยวกับความจงรักภักดี
ในการเป็นเมียน้อยหรือนางบ�าเรอของพระสงฆ์และ
ชายอื่นๆ	ในขณะนั้น

นอกนัน้ท่านสอนค�าสอน	ช่วยจดัหาสิง่ของที่
จ�าเป็นแก่คนยากจน	เปิดบ้านส�าหรับผู้เรียนค�าสอน
ใหม่	สถานสงเคราะห์เด็กก�าพร้า	

ส�าหรบัพวกเราในยคุปัจจบุนั	การแบ่งปันสิง่ที่ 
เรามีไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน	 ความรู้	 ความสามารถ	
การให้การรับฟัง	ก�าลังใจ	และการช่วยเหลือเพื่อน
มนษุย์ด้วยวธิกีารต่างๆนัน้	ยงัเป็นการแสดงออกของ
ความรักแบบพระเยซูเจ้าและแม่พระ	ซึ่งเราสามารถ
ท�าได้อยู่เสมอในทุกวันของชีวิต

นกับญุอกิญาซโีอให้หลกัคดิกบัเราว่า	ให้เรา 
ท�าเต็มความสามารถเหมือนกับพระเจ้าไม่ได้ช่วย
เราเลย	 แต่ในเวลาเดียวกันก็ให้เราท�าเหมือนกับว่า
พระเจ้าช่วยเราอย่างเต็มที่	 โดยเราไม่ได้ใช้ความ
สามารถตนเองเลย

4) พบพระเจ้าในทุกสิ่ง ในทุกวันของชีวิต

นักบุญอิกญาซีโอกล่าวไว้ในบทสุดท้ายของ
การฝึกปฏิบัติจิตว่า

ให้เราระลกึถงึพระคณุต่างๆ	ทีเ่ราได้รบั	การสร้าง 
ขึ้นมา	การไถ่กู้	และพระคุณเฉพาะที่ตนเองได้รับ	

คดิตรกึตรองอย่างลกึซึง้ว่าพระเจ้าของเราได้
ทรงกระท�าเพื่อเรามากมายสักเพียงใด	 และพระเจ้า
ได้ประทานสิ่งที่พระองค์ทรงมีแก่เรา

พระเจ้าประทบัอยูใ่นสิง่ทีพ่ระองค์ทรงสร้างขึน้	 
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ในวัตถุธาตุต่างๆ	 ทรงโปรดให้มีสภาพหลากหลาย	
ในต้นไม้พชืพนัธุน์านาชนดิทรงประทานชวีติ	ในสตัว์
เดรจัฉานทัว่ไป	ทรงประทานประสาทสมัผสั	ในมวลหมู่ 
มนุษย์ทรงประทานปัญญา	

ดงันัน้	พระองค์กท็รงสถติในเรา	ประทานชวีติ	 
ความเป็นอยู่	 ประสาทสัมผัส	 และสติปัญญาแก่เรา	
ทรงกระท�าให้เราเป็นพระวิหารของพระองค์	พระองค์
ทรงสร้างเราตามภาพลักษณ์ของพระองค์

พระเจ้าทรงตรากตร�าท�างานในสิง่สร้างทัง้มวล 
ในโลกเพือ่เรา	กล่าวคอื	ทรงปฏบิตัพิระองค์เหมอืนคน
ที่ก�าลังท�างาน	ในท้องฟ้า	ในวัตถุธาตุ	พืชพันธุ์	ผลไม้	
หมู่ปศุสัตว์	ฯลฯ	ทรงประทานความเป็นอยู่	ธ�ารงชีวิต	
การเจริญเติบโตและประสาทสัมผัส	ฯลฯ

การเปิดใจกว้างกับทุกสิ่งในชีวิต	 เมื่อเรา
พิจารณาดูว่า	วันนี้	พระเจ้าอยู่ในเหตุการณ์ใดในชีวิต 
ของเรา	และสังเกตความรู้สกึของเราว่า	ตอนนีเ้รารู้สกึ 
อย่างไร	รู้สึกสุข	สงบใจ	หรือรู้สึกทุกข์ใจ	ไม่สบายใจ

ติดตามจิตใจของเราต่อไปว่า	 จิตใจของเรา
ก�าลังมุ่งไปในทิศทางของความเชื่อ	ความหวัง	ความ
ไว้ใจและความรักหรือไม่	

ถ้าจิตใจของเราไปในทิศทางของความเชื่อ	
ความหวัง	 ความไว้ใจ	 และความรัก	 เราก็ขอบคุณ
พระเจ้า

แต่ถ้าจิตใจของเราออกห่างจากความเช่ือ	
ความหวัง	 ความรัก	 ความไว้ใจก็แสดงความเสียใจ
และขอพระเจ้าช่วยเป็นพลังให้เรากลับจิตกลับใจของ
เรา	 กลับมาสู่ทางของพระองค์	 กลับมาหาพระองค	์
กลับมาหาความเชื่อ	ความหวัง	ความรัก	ความไว้ใจ
อีกครั้งหนึ่ง

ขอพระคุณ	 ขอพระหรรษทานจากพระองค์	
เพื่อช่วยให้เราตระหนักรู้ตัวว่า	 เราก�าลังอยู่ในหนทาง
แห่งความรักของพระองค์ได้	ในทุกวันเวลาของชีวิต

ขอพระเยซเูจ้าและแม่พระอวยพรทกุท่านและ
ทุกคนในครอบครัวให้ประสบความส�าเร็จในชีวิต	ใน

การท�างาน	ในความสัมพันธ์	ที่บ้าน	ที่ท�างาน	ที่วัด	
ที่ชุมชน	สังคม	ในทุกหนแห่งที่ท่านอยู่นะครับ 
________________________________________

ท่านทีส่นใจร่วมกจิกรรมดมีปีระโยชน์	วทิยากร	:	นรศิ	มณขีาว	 
(ดรูายละเอยีด	Facebook/Website	:	บ้านใส่ใจ	carefor.
org	สมัครที่	Line	ID:	narislove	โทร	093-445-1665)	
25	กมุภาพนัธ์	“จงัหวะกลอง จงัหวะชวีติ การงาน & ความรกั”  
(Magic	Drum	Circle	&	Rhythm) ช่วยคณุเพิม่ภมูคิุม้กนั	
อารมณ์ดี	ลดความเครียด	กังวล	เพิ่มความรัก	ความเข้าใจ	
ที่บ้าน	ที่ท�างาน	สถานที่	:	ณ	ห้องGreen	ชั้น	B1	อาคาร
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ	 (สสส.) สมัครที่	 www.thaihealth.
or.th/sook/index.php

18-19	มีนาคม	(เช้ามาเย็นกลับ)	“TRE® Peace Love 
& Joy รวมเทคนิคมหัศจรรย์ปลดล็อคความสุข ปลดปล่อย
ความเครียด”	ช่วยคุณฝึกเทคนิคเพิ่มความสุข	เพิ่มความรัก	
ความส�าเร็จที่บ้าน	ที่ท�างาน	ปลดปล่อยความเครียด	กังวล	&	
แผลใจในตัวคุณ	สถานที่	:	มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล	ซอย
ทองหล่อ	25	ถนนสุขุมวิท	

24-26	มนีาคม	(ค้างคนื)	ฝึกปฏบิตัจิติแบบนกับญุอกิญาซโีอ  
เพิ่มพลังเดินเคียงข้างพระเยซูเจ้าและแม่พระ	 ทั้งยามทุกข์
และยามสุข	เปิดหัวใจรักคนอื่น	สถานที่	:	ศูนย์นักบวชหญิง	 
สามพราน

1-2	เมษายน	(เช้ามาเยน็กลบั)	“สือ่สารสร้างสนัต”ิ สร้างความรกั  
ความเข้าใจ ร่วมมือร่วมใจที่บ้าน & ที่ท�างาน	 (Peace	
Communication)	 ช่วยคุณฝึกกาย	 ใจ	 และการสื่อสาร
เพือ่ดงึพลงัความรกั	ความเข้าใจ	ความร่วมมอืร่วมใจออกมา 
จากตัวคุณ	คนรัก	คนรอบข้างทั้งที่บ้าน	ที่ท�างาน	สถานที่	:	
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล	ซอยทองหล่อ	25	ถนนสุขุมวิท	
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เยาวชนของเรา
ศิษย์พระคริสต ์

สวัสดีค่ะ	ชือ่	มาเรยี เอาซเีลยี ถาณชิา วรศิ
สิทธกุล	ชื่อเล่น	กุ้ง อายุ	36	ปี	เป็นคนกรุงเทพฯ	
ค่ะ	 สัตบุรุษอาสนวิหารอัสสัมชัญ	 เป็นสมาชิก
อาสาสมัคร	 VIDES	 (ย่อมาจากภาษาอิตาเลียน	 :	 
Volontariato	 Internazionale	 Donna	
Educazione	Sviluppo)	ของซิสเตอร์คณะธิดา
แม่พระองค์อปุถมัภ์ค่ะ	ตอนนีท้�างานอยูท่ีส่ายการบนิ 
บางกอกแอร์เวย์

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า	 กุ้งเป็นคาทอลิก
ใหม่	 ครอบครัวนับถือพุทธ	 หลังจากได้มาเรียน 
ที่โรงเรียนนารีวุฒิ	 ได้รับการอบรมจากบรรดา 
ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์	 ทีละเล็ก 
ทีละน้อยการอบรมต่างๆ	การได้สวดภาวนา	เข้าวัด	 
ท�าให้รู้จักพระเยซู	 แม่พระ	 จนค่อย	 ๆ	 รู้สึกว่า 
ตัวเองอยากเป็นหนึ่งเดียวกับพระ	 มีคนเคยถาม
ว่าท�าไมถึงตัดสินใจมาเป็นคาทอลิก	 จริง	 ๆ	 มันก็
ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่หวือหวาหรือน่าตื่นเต้น	 แต่
เหมือนพระจัดการทุกสิ่งรอไว้แล้ว	เริ่มตั้งแต่การมา
เข้าเรียนที่โรงเรียนนารีวุฒิ	ซึ่งมาเข้ากลางเทอมแล้ว
ด้วย	 เป็นนักเรียนประจ�าตั้งแต่เรียน	 ม.1	 พอจบ	 
ม.6	กไ็ปพกัท่ีหอพกัหญงิเอาซลีอีมุ	ศาลาแดง	ตลอด

เวลา	10	ปี	กุ้งได้ซึมซับกับบรรยากาศที่ท�าให้รู้สึก
ว่าใกล้ชิดกับพระ	รู้สึกได้ว่าเราโชคดีมาก	หลาย	ๆ	 
ครั้งเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ผ่านไปอย่างน่าอัศจรรย์	 
จนวันหนึ่งตัดสินใจว่า	 “ฉันจะต้องใกล้ชิดกับพระ
มากกว่านี้”	 และเนื่องจากได้รับการอบรม	 และ
เรยีนค�าสอนจากซิสเตอร์ซาเลเซียน	ท�าให้ผกูพนักบั 
แม่พระองค์อปุถมัภ์จงึเป็นทีม่าของชือ่นกับญุท่ีเลอืก
ด้วย	(Maria	Ausilia)	

ที่โรงเรียนนารีวุฒิตอนเป็นนักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมหลาย	ๆ	อย่างของโรงเรียน	เช่น	ค่ายผู้น�า
เยาวชน	 STAR	 (Salesian	 Thai	 Animator	
Redez-vous)	 กิจกรรมกีฬาสี	 วงดนตรี	 ฯลฯ	
จากกจิกรรมต่างๆ	ท่ีเข้าร่วมท�าให้ได้พฒันาศกัยภาพ 
การเป็นผูน้�า	ผูต้าม	การตรงต่อเวลา	พฒันาความคดิ	 
การพูด	การฟัง	การท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	 เหล่านี้ได้
พัฒนาศักยภาพด้านต่าง	ๆ	ที่น�ามาใช้ในการท�างาน
ปัจจุบัน	 โดยเฉพาะความซื่อสัตย์	 ในห้องเรียน
นกัเรยีนประจ�าจะมคีติอย่างหนึง่ติดไว้	“พระเห็นฉนั
และรักฉันเสมอ”	ซิสเตอร์จะบอกเสมอว่าหากเราท�า
สิ่งที่ผิด	หรือไม่ดี	แม้จะไม่มีคนเห็น	แต่ตัวเราเอง 
รู้ว่าเป็นสิ่งไม่ดี	และพระเห็นว่าเราท�าอะไร

มาเรีย เอาซีเลีย ถาณิชา วริศสิทธกุล 
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ตอนเป ็นนักเ รียนมีพี่	 VIDES	 จาก 
ต่างประเทศมาท�างานอาสมัครที่ประเทศไทย	 มา 
แบ่งปันว่า	 VIDES	 เป็นใคร	 ท�างานอะไร	 เป็นการ 
จุดประกายให้อยากเป็น	VIDES	อยากท�างานอาสา-
สมัครบ้าง	 แต่ในตอนแรกซิสเตอร์ยังไม่เชื่อว่าเราพูด
เล่นหรอืพดูจรงิ	แต่กุง้กจ็ะชอบท่ีจะช่วยงานอาสาท่ัว	ๆ 	 
ไปก่อน	 หลังจากนั้น	 ซิสเตอร์ได้ต้ังกลุ่ม	 SSYV	
(Salesian	Sister	Youth	Volunteer)	เป็นอาสาสมคัร 
รุ่นเล็ก	 คือ	 พวกเรานักเรียนที่เรียนในโรงเรียนของ
คณะซิสเตอร์	 กุ้งเลยสมัครเข้าเป็น	 SSYV	 รุ่นแรก	 
กลุ่ม	SSYV	จะได้รับการอบรมพิเศษ	และมีกิจกรรม
ท�าร่วมกันเสมอ	 ๆ	 เช่น	 ค่ายพี่สอนน้อง	 ไปสอน
หนังสือน้อง	 ๆ	 ที่บนดอย	 อบรมด้านสุขอนามัย	 
พาน้องเล่น	จากกิจกรรมต่าง	ๆ	กิจกรรมอาสาสมัคร
ในโรงเรียน	 แบกหาม	 ท�าความสะอาด	 ฯลฯ	 ท�าให้
ฝึกความเป็นผู้น�า-ผู้ตาม	 การเข้าสังคม	 การวางตัว	 
จงึได้เข้าใจค�าพดูของซสิเตอร์ท่านหนึง่ทีพ่ดูว่า	“พระพร
ท่ีพระประทานให้เราเป็นสิ่งล�้าค่า แต่มันจะมีค่าทวี
มากขึ้นเมื่อเราส่งต่อให้คนอื่น ไม่ต้องกลัวว่ามัน
จะหมด มันจะทวีเพิ่ม และเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย” 

ทุกอย่างที่ซิสเตอร์พูดคือความจริง	 เราได้สัมผัส 
แบบนัน้จรงิ	เมือ่เราส่งต่อพระพรของพระ	นอกจากเรา
จะมคีวามสขุแล้ว	คนทีร่บักม็คีวามสขุด้วยเช่นเดยีวกนั

การสวดภาวนาท�าให้เราสนทิกบัพระมากขึน้	
เหมือนเวลาเราคุยกับเพื่อน	ถ้าเราสนิทกับใครเราก็
อยากคุยกับคนนั้นบ่อย	ๆ 	เช่นเดียวกัน	เราต้องคุย
กบัพระบ่อย	ๆ 	เพือ่เพิม่ความสมัพนัธ์ระหว่างเรากบั
พระ	 เมื่อเราสวดภาวนา	 เราจะได้เงียบ	 ไตร่ตรอง	
คิดทบทวน	มีเวลาอยู่กับตัวเอง	อยู่กับการฟังเสียง
จากพระซึ่งมนัส�าคญัมากจรงิ	ๆ ที่เราจะตอ้งฟังเสียง
ของพระองค์

ทุกวนันี	้เราจะเห็นการแข่งขนั	การเอาตัวรอด 
ในสังคมปัจจุบัน	 แต่เราต้องชัดเจนในความด	ี 
ในจุดยืนที่ถูกต้อง	 จุดยืนที่มีพระเจ้าอยู่ด้วย	 การ
เป็นคนเก่งนั้น	 ต้องช่วยให้เราเป็นคนดีด้วย	 ถึง
แม้จะยากล�าบากแต่การที่เรายืนหยัดในความดี	 
ความถูกต้อง	 ท่ามกลางกระแสสังคมปัจจุบันเป็น 
สิ่งท่ีท้าทาย	 แต่มันจะเป็นทางท่ีน�าเราไปสวรรค์ได้ 
ไวขึ้น	อย่าอายที่จะท�าสิ่งที่ถูกต้อง	ด้วยพลังความดี
ที่อยู่ในตัว	เราต้องเป็นคนเก่งที่ดีด้วย 
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คนบางคนเข้ามา 
ในชีวิตของท่าน 
เพื่อเป็นพระพร  
แต่บางคนเข้ามา 
เพื่อเป็นบทเรียน
นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา



 

ชวนน้องคุย

ชวนน้องคุย

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

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	 “ตั้งชื่อภาพ”	 

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*

น้องธญัวรตัม์	สมพลูวฒันกลุ	น้องกญัญาวร์ี	สฟ้ีาเลือ่น	น้องพราวฟ้า	พืน้ทะเล	น้องขวญัฤด	ีชยัวเิชยีร	 
น้องวิถี	 พงศ์สกุล	 น้องขวัญข้าว	 อรุณกิจชัย	 น้องสันทัด	 ไพรฑูรย์กิจ	 น้องสุกัญญา	 อุดมธรรม	 
น้องยุพิน	ทรัพย์เจริญ	น้องสมชาย	ทองกว้าง	น้องฤกษณะ	เหลืองโสภา	น้องปานวาด	บรรจงธรรม	
น้องห่มบุญ	ทรวงท่าไม้	น้องนิเวศน์	อุดมธรรม

สวัสดีน้องๆ	 เด็กๆ	 และมวลสมาชิก
สโมสรอุดมศานต์ที่น่ารักทุกคน	 ก่อนอื่นพี่ขอ
ขอบพระคุณ	 ที่ได้รวบรวมผลงาน	 “มุมเด็ก
ศลิป์”	ภาพวาดระบายสขีองน้องๆ	เดก็นกัเรยีน
จากโรงเรยีนเรยนีาเชลวีทิยาลยั	จ.เชยีงใหม่	เพือ่
เข้าร่วมกจิกรรมของสโมสรฯ	พีข่อกล่าวสัน้ๆ	ว่า	
“ขอขอบคุณจากหัวใจ” ครับ

จากค�าขวัญวันเด็กฯ	 ท่ีว่า	 “เด็กไทย 
ใส่ใจศกึษา พาชาติมัน่คง” พีเ่ชือ่ว่าน้องๆ	แต่ละ
คนคงจะมีข้อตั้งใจดีๆ	อยู่แล้ว	โดยเฉพาะเรื่อง
การเรียน	 การศึกษา	 ก็ขอให้ยึดมั่นและตั้งใจ
ปฏิบัติตามข้อตั้งใจนั้นๆ	อย่างจริงจัง	มีสติ	มี
สมาธิ	และอย่าให้สิ่งใดๆ	ภายนอกมายั่วยุ	หรือ
ชักพาให้น้องๆ	เสียความตั้งใจนะครับ

ส�าหรับน้องๆ	ที่สนใจ	อยากจะสมัคร
เป็นสมาชิกของสโมสรอุดมศานต์	“สมัครฟรี” 
รีบกรอก	“แบบฟอร์มใบสมัคร”	แล้วส่งกลับ
มาหาพีป๋่องตามทีอ่ยูข่องสโมสรฯ	“ยนิดต้ีอนรบั
ทุกคน”	ครับ
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รักพระคัมภีร์
 

การ์ตูน...คนดี 

	“มีใครอ่อนวัยเกินไปที่จะสอนผู้อื่นว่าท�า
อย่างไรจงึเป็นครสิตชนทีด่หีรอืไม่?”	...นกับญุเปาโล 
บอกทโิมธเีพือ่นหนุม่ของท่านว่า	“อย่าให้ใครดหูมิน่ 
ท่านเพราะความเป็นคนหนุ่ม	แต่จงเป็นแบบอย่าง 
แก่ผู ้มีความเชื่อทุกคน	 ด้วยค�าพูดและความ
ประพฤติ	ด้วยความรัก	ความเชือ่	และความบริสทุธิ์ 
ของท่าน	จงเอาใจใส่อ่านพระคมัภร์ีให้ประชาชนฟัง	 
จงตกัเตอืนและสัง่สอนพวกเขา...	จงดแูลทัง้ตนเอง
และค�าสั่งสอน	 จงม่ันคงต่อไปในเร่ืองดังกล่าว	
เพราะเม่ือท�าเช่นนี้	 ท่านจะช่วยทั้งตนเองและผู้ที่

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

“ไม่พูดสิ่งเลวร้าย”

...speak no evil

คริสตชนที่ดี
ฟังท่านให้รอดพ้น”	(1ทธ	4:12-16)

 ***
เธอทราบหรือไม่?	 ไม่ว่าเธอจะเป็นเด็ก	

เยาวชน	 คนหนุ่มสาว	 หรือคนชราแล้วก็ตาม	
เธอสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้	 เธอ
สามารถท�าให้ผู้อื่นมองเห็นว่าเธอเป็นคริสตชนได้
จากการกระท�าของเธอ...	น้องๆ	ควรอ่านพระคมัภร์ี 
พันธสัญญาใหม่	 ในบทจดหมายของนักบุญ 
เปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง บทที่4 ข้อที่ 12-16 
นะครับ
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วันเด็กแห่งชาติ 2560
“เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”
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สวัสดีค่ะน้องๆ	 ที่น่ารักทุกคน	 เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรัก	 ขอให้น้องๆ	 แบ่งปันความรักให้กับ 
คนรอบข้างด้วยนะคะ	ฉบับนี้พี่อ้อยมีนิทานมาฝากอีกเช่นเคย	ชื่อเรื่อง	ชาวสวน	เรื่องมีอยู่ว่า

ครั้งหนึ่งมีชายสองคนเป็นเพื่อนบ้านกัน	 เขาทั้งสองเกิดมาในครอบครัวที่ท�าสวนผลไม้ 
ได้เก่ง	 สามารถออกผลได้ดี	 โดยทั้งสองคนต่างก็มีเคล็ดลับของตนเองในการท�าให้สวนของเขาให้
มีผลไม้ได้ตลอดทุกฤดู

ชาวบ้านแถวนัน้เหน็ว่าชายสองคนนีส้ามารถท�าสวนได้เก่ง	จึงมาขอเรยีนรูว้ธีิการดแูลต้นไม้	
และวิธีการเพาะปลูกต่างๆ	 ชายคนแรกไม่ยอมสอนใครเลย	 เขารู้สึกว่า	 ตัวเขาเองกว่าจะลองผิด 
ลองถูกและพัฒนาวิธีการท�าสวนมาได้ขนาดนี้	ต้องใช้เวลานานมาก	 เรื่องอะไรเขาจะไปสอนคนอื่น 
ให้มาแข่งกับตัวเอง	 หรือถ้าเขาสอนเสร็จคนที่เขาสอนนั้นเกิดไปสอนคนอื่นต่ออีก	 เคล็บลับหรือ 
ความลับของเขาก็ไม่ใช่ความลับอีกต่อไปนะสิ	 ไม่มีทางอย่างแน่นอนที่เขาจะสอนใคร	 เขาจะ 
เก็บความลับของเขาไว้	และท�าสวนในส่วนของตัวเองเท่านั้น

ชายคนท่ีสองเขาคดิว่า	การทีม่คีนมาขอเรียนกบัเขาเป็นสิง่ทีด่	ีทกุคนกจ็ะได้กลบัไปช่วยกนั
พฒันาสตูร	พฒันาวิธกีารท�าสวนให้ดีข้ึนไปอกี	บางคนทีม่าเรยีนกบัเขา	เขาเหน็ว่าท�างานเก่ง	ท�างานดี	 
เขาก็ชวนให้มาร่วมท�าสวนกับเขาด้วยโดยจ่ายค่าจ้างให้อย่างงาม	 หรือบางคนที่เขาพบว่าเก่งในการ
พัฒนาสิ่งใหม่ๆ	 ในการท�าสวน	 เขาก็จ้างให้มาช่วยพัฒนาพันธุ์ไม้ใหม่ๆ	 วิธีใหม่ๆ	 ในการท�าสวน	
จนได้ผลผลิตที่ดียิ่งขึ้น	มากยิ่งขึ้น	ขายดีขึ้น	และเมื่อได้ก�าไรมากขึ้น	เขาก็แบ่งก�าไรที่ได้ให้กับผู้ที่
ท�างานร่วมกับเขาอย่างงาม

เพื่อนบ้านทั้งสองคนนี้ก็มีวิธีของตนเองในการท�าสวน	 ซ่ึงท้ังสองก็ท�าก�าไรได้ดีถึงแม้จะมี 
วิธีการท�างานท่ีต่างกันมาก	 แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งทั้งสองได้เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันแล้วเกิด
อุบัติเหตุขึ้นท�าให้ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งคู่	 ปรากฏว่าการท�างานในสวนของชายคนแรก 
ต้องชะงัก	 เพราะเขาไม่สามารถสั่งคนงานด้วยตัวเอง	 หรือดูแลสวนได้ด้วยตัวเองเหมือนที่ผ่านมา	
แต่ในขณะที่ชายคนที่สองนั้นมีคนที่เรียนรู้จากเขามากมาย	ซึ่งเมื่อเพื่อนๆ	ได้ยินข่าวก็มีคนมาช่วย
เขาดูแลสวน	ตอบแทนความมีน�้าใจดีและที่เขาได้เคยสอนเคล็บลับต่างๆ	ให้ในอดีต

	ในช่วงที่ป่วยและพักรักษาตัวนั้นเอง	 ชายคนแรกสูญเสียรายได้จากการท�าสวนมากมาย	 
ในขณะท่ีชายคนที่สองมีรายได้เข้ามาอย่างสม�่าเสมอ	 จากเหตุการณ์นี้ท�าให้ชายคนแรกคิดได้ว่า	 
การแบ่งปันความรูใ้ห้กบัผูอ้ืน่ไม่ได้เป็นสิง่เลวร้ายอย่างทีเ่ขาคดิ	และหลงัจากทีเ่ขาออกจากโรงพยาบาล 
แล้ว	เขาจึงปรึกษากับชายคนที่สองที่เป็นเพื่อนของเขา	แล้วได้ร่วมกันก่อตั้งโรงเรียนเพื่อสอนคนใน
ชุมชนขึ้น	ซึ่งทั้งสองคนก็มีความสุขกับการท�าสวนและการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่สนใจต่อๆ	ไป

 น้องๆ คะ กำรแบ่งปันสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ให้กับผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดี น้องๆ ลองเริ่มแบ่งปันใน 
สิง่ทีน้่องๆ มแีก่เพือ่นๆ เช่น รอยยิม้ ก�ำลงัใจ หรือค�ำพดูดีๆ  พีห่วงัว่ำ คงไม่ยำกนกัส�ำหรบัตวัน้องๆ  
นะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้ำ... บ๊ำยบำย ! 

ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 
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มุมเด็กศิลป์
Art 

 มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ

     “นายชุมพาบาล”
  ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
   (หมดเขตรับผลงานวันที่ 9 มีนาคม 2017)
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l	พระเยซูเจ้าไม่ทรงสนใจว่าลูกเก่งกว่าใคร
	 หรือใครเก่งกว่าลูกในโรงเรียน
	 พระองค์ทรงสนใจว่าเดี๋ยวนี้
	 ลูกยังคงเป็นลูกที่น่ารักของพ่อแม่
	 เหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า?
l	ปีเดือนผ่านไป	ท�าไมเดี๋ยวนี้
	 ลูกพูดจาตะคอกพ่อแม่ล่ะ?
	 ท�าไมลูกโมโหร้าย	กลายเป็นคนหยาบคาย
	 และเกรี้ยวกราดกับคนในบ้านล่ะ?
l	บรรดาสาวกต่างแย่งกันเล่าถึงความส�าเร็จ
	 ที่พระเยซูเจ้าทรงให้พวกเขาออกไปแพร่ธรรม
	 แต่พระเยซูเจ้าไม่ทรงสนใจความส�าเร็จของพวกเขา

พวกท่านมาพักผ่อนกับเรา 
สักหน่อยหนึ่งเถิด

	 พระองค์ทรงสนพระทัยสุขภาพจิต
	 ของพวกเขามากกว่า	กลับตรัสว่า
	 พวกท่านมาพักผ่อนในที่สงัดกับเราสักหน่อยหนึ่งเถิด
	 เพราะที่นี่มีผู้คนผ่านไปมามาก
	 จนไม่มีเวลารับประทานอาหาร
l	พระองค์ทรงลงเรือ	ลดใบให้ลมโยกคลอนล�าเรือ
	 อยู่บนท้องคลื่นทะเลสาบกาลิลี
	 เพื่อสาวกได้ลืมเรื่องการอวดความส�าเร็จ
	 กลับจดจ�าได้ถึงแต่ช่วงเวลาแห่งความสุข
	 ที่ได้อ้อยอิ่งพักผ่อนอยู่กับพระองค์

พงศ์ ประมวล
27 ม.ค. 2017
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สโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋องและชาวคณะ 

1 2 3ด.ญ. อัญรินทร์ ภาสวรไพบูลย์ 
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
กรุงเทพฯ

ด.ญ. ณัฐ กฤตา
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 
จ.เชียงใหม่

ด.ญ. ณิชาภัทร เตชะกิตติโรจน์
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 
จ.เชียงใหม่

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี

จูเนียร์ โฟโต้

ชื่อภาพ : ยิ้มใสๆ ของน้องเบลล์
ผู้ส่ง : แอนเจิล

ชื่อภาพ : อาหมวยพรีม (ลภัสวรรณ คำ เพชร)
ผู้ส่ง: คุณแม่ยุพา



“84 ปีแห่งพระพร” บรรดาพระสงฆ์ ซสิเตอร์ สตับรุษุสงัฆมณฑลอดุรธาน ีร่วมพธิบีชูาขอบพระคณุ
โอกาสวนัคล้ายวันเกดิครบ 84 ปีของพระสงัฆราชยอร์ช ยอด พมิพสิาร, C.Ss.R. พระสังฆราช
กิตติคุณสังฆมณฑลอุดรธานี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2017 ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์  
อุดรธานี





เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋อง 

(A)

(B)

 “ทุกครั้งที่ท่านนักบุญฟรังซิสอัสซีซีมองดูดวงอาทิตย์	ดวงจันทร์	หรือสัตว์ต่างๆ	แม้ชนิด
ที่เล็กที่สุด	ปฏิกิริยาของท่านคือการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าร่วมกับสิ่งสร้างเหล่านั้น...”	(เทียบ 
ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า (Laudato Si’) : ข้อที่ 11 ) 
	 ส�าหรับเกมฯ	ครั้งนี้อยากให้น้องๆ	ช่วยกันค้นหาจุดต่างที่มีอยู่ใน	2	ภาพนี้	รวม	10	แห่ง 
ใครค้นพบครบแล้ว	รีบส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

อุดมศานต์  กุมภาพันธ์ 2017  81 



เพียงเธอห่วงใยใส่ใจวัยเยาว์
นู๋ฉวย 

สวัสดีในเดือนแห่งความรักค่ะ	กุมภาพันธ์
เป็นเดือนที่อบอวลไปด้วยความรัก	 หลายสถานที่
ตกแต่งด้วยเทพเจ้าคิวปิด	รูปหัวใจและดอกกุหลาบ	
ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงออกถึงความรักที่มีให้ต่อ
กัน	เพื่อน	ๆ	เยาวชนรู้ไหมคะว่าวันวาเลนไทน์นั้น	
เริ่มต้นจากศาสนาคริสต์นะคะ	

เรื่องมีอยู่ว่า...	ในอดีตวันที่	14	กุมภาพันธ์	
เป็นวันเสียชีวิตของนักบุญวาเลนไทน์	 ท่านถูกจับ
คุมขังในคุก	 เนื่องจากชักชวนให้คู่รักหลายคู่มา
ประกอบพิธีสมรสตามหลักศาสนา	 ซึ่งเป็นสิ่งต้อง
ห้ามในยุคสมัยนั้น	 เนื่องจากจักรพรรดิคลอดิอุสที่	
2	 ต้องการเกณฑ์คนไปรบในสงคราม	 ขณะที่ท่าน
ถูกคุมขัง	ท่านได้พบรักกับหญิงตาบอด	เมื่อถูกจับ
ได้นักบุญวาเลนไทน์จึงถูกน�าตัวไปประหารชีวิตใน
วันที่	 14	 กุมภาพันธ์	 วันดังกล่าวจึงกลายมาเป็น	
วันวาเลนไทน์ วันท่ีผู้คนจะร�าลึกถึงนักบุญผู้อุทิศ
ตนให้ความรักนั่นเอง	

สัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์คือ เทพเจ้า
ควิปดิ เปน็เทพเจา้แหง่
ความรักด้ังเดิมของ
ชาวโรมัน	ร่างกายเป็น
เด็กทารกติดปีก	ก�าลัง 
โก่งคันศรทองเล็งไป
ยังหัวใจของผู้คน

ในเดือนแห่ง
ความรกันี	้จงึเป็นเดือนทีส่ดใสของวยัเยาวอ์กีเดอืน
หน่ึง	 อย่าลืมนะคะว่า	 ความรักนั้นย่อมท�าให้เรา
สดชื่น	 สดใส	 สบายใจ	 ถูกต้อง	 เหมาะสมและดี
งาม	ถ้าบางคนอ้างถึงความรัก	และต้องให้เราโกหก
พ่อแม่	ให้เราต้องแอบ	ต้องซ่อน	ลองพิจารณาดี	ๆ	
นะคะว่า	 “นั่นเป็นความรักที่แท้จริงหรือเปล่า	 หรือ
ว่าเป็นอย่างอื่น....”	

เมื่อวันที่	1	กุมภาพันธ์	ที่ผ่านมา	ทางคณะ
กรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส	 แผนก

เ ย า ว ชน	 ได้ มี  
การประชุมคณะ
กรรมการบริหาร
ชุ ด ใหม่ 	 ซ่ึ งจะ 
เข้ามาช่วยบริหาร
งานอภิบาลเด็ก
และเยาวชนตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไปมี
วะระ	 3	 ปีจนถึง
ปลายปี	ค.ศ.2019	
ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
ครัง้แรกของปใีหม ่
ครสิตศกัราช	2017	 
ครั้งนี้	 มีคณะกรรมการบริหารชุดใหม่และชุดเก่า 
มาร่วมประชุมกัน	 ถึงแผนงานท่ีจะด�าเนินในปี 
คริสตศักราช	 2017	 ตามพระวรสารที่สมเด็จ 
พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงก�าหนดให้คือ	 “พระ
ผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระท�ากิจการยิ่งใหญ่ส�าหรับ
ข้าพเจ้า	พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์”	(ลก1:49)	
พระวรสารตอนนีเ้ป็นบทสรรเสรญิของพระนางมารยี์
ต่อพระเจ้า	ท่ีนอ้มรบัพระประสงคข์องพระเจ้าดว้ยใจ
สุภาพและยินดี	

ทางแผนกเยาวชน	 จึงมุ่งเน้นเนื้อหางาน
อภิบาลเด็กและเยาวชน	ในด้านการเป็นผู้รับใช้ด้วย
ใจยินดีตามแบบอย่างพระแม่มารีย์	 และจะปฏิบัติ
แสดงออกมาด้วยวิธีการแบบไหน	 อย่างไร	 ต้อง
ติดตามและเป็นก�าลังใจนะคะ...	
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เก็บมาเล่าเอามาฝาก
 

 เพื่อน
เพื่อนคือ	:	 ผู้ที่คอยเอาใจใส่กัน
เพื่อนคือ	:	 ผู้ที่ไปไหนไปด้วยกัน
เพื่อนคือ	:	 ผู้ที่คุยด้วยแล้วสบายใจ
เพื่อนคือ	:		ผู้ที่ยืนอยู่ในร่มคันเดียวกัน
เพื่อนคือ	:		ผู้ที่ช่วยเหลือในยามจ�าเป็น
เพื่อนคือ	:		ผู้ที่ติดตามไปทุกหนทุกแห่ง
เพื่อนคือ	:		ผู้ที่นั่งข้างๆ	เวลาที่เราร้องไห้
เพื่อนคือ	:		ผู้ที่คอยปรุงแต่งรูปโฉมให้ดูดี
เพื่อนคือ	:		ผู้ที่ปฏิบัติดีเสมอต้นเสมอปลาย
เพื่อนคือ	:	 ผู้ที่มีอะไรก็เอามาแบ่งปันกันกิน
เพื่อนคือ	:		ผู้ที่ไม่อารมณ์เสียง่ายๆ	เมื่อถูกยั่ว
เพื่อนคือ	:	 ผู้ที่ยืนข้างๆ	เมื่อปัญหาเดินเข้ามา
เพื่อนคือ	:	 ผู้ที่ยอมล�าบากโดยไม่ปริปากบ่น
เพื่อนคือ	:	 ผู้ที่ไม่ได้ส�าคัญตรงรูปร่างหน้าตา
เพื่อนคือ	:	 ผู้ที่สอนให้รู้จักความดี	-	ความชั่ว
เพื่อนคือ	:	 ผู้ที่คอยป้อนข้าวป้อนน้�าให้เวลาหิว
เพื่อนคือ	:	 	ผู้ที่คอยปลอบโยนให้หายคลายเศร้า
เพื่อนคือ	:	 	ผู้ที่ไม่ทอดทิ้งกันในยามเหน็บหนาว
เพื่อนคือ	:	 ผู้ที่ยอมให้ขี่หลัง	โดยแกล้งท�าเป็นโง่
เพื่อนคือ	:	 ผู้ที่คอยเหนี่ยวรั้ง	ไม่ให้หลงทิศผิดทาง
เพื่อนคือ	:	 ผู้ที่พายเรือต่อไป	แม้เราจะเอาเท้าราน้�า
เพื่อนคือ	:	 ผู้ที่ยอมเล่นด้วย	ถึงจะเป็นเกมที่ไม่ถนัด
เพื่อนคือ	:	 ผู้ที่คอยเฝ้าระแวดระวังความปลอดภัยให้
เพื่อนคือ	:	 ผู้ที่พร้อมจะออกไปเผชิญโลกกว้างด้วยกัน
เพื่อนคือ	:	 ผู้ที่คอยดูแลทุกข์สุข	แม้ในยามที่ไม่ค่อยว่าง
เพื่อนคือ	:	 ผู้ที่น�าความชุ่มฉ่�ามาให้ในยามร้อนกายร้อนใจ
เพื่อนคือ	:	 ผู้ที่ก้มลงผูกเชือกรองเท้าให้ในวันที่เราปวดหลัง
เพื่อนคือ	:	 ผู้ที่บิขนมปังออกเป็นสองส่วนเท่าๆ	กันแล้วยื่นให้

ฯลฯ
		 แล้วคุณล่ะ!	คือ	เพื่อนแบบไหน?...	
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บทความ
พระคุณเจ้าประธาน ศรีดารุณศีล

 

พระครสิตเจ้าทรงเสนอทางใหม่ทีใ่ห้ชวีติ	
เพื่อเราจะได้รับการอภัยและสนิทเป็นหนึ่งเดียว
กับพระเจ้าได้	 ให้เราตั้งใจฟังผู้เขียนพระคัมภีร์
ผู ้ได้รับการดลใจจากพระเจ้า	 อธิบายว่าพระ 
คริสตเจ้าทรงท�าให้การถวายบูชาที่ชาวอิสราเอล
ถวายกันตลอดปีให้กลายเป็นการถวายบูชาที่
สมบูรณ์อย่างไร

พระเจ้าตรัสอะไร (ฮีบรู 10:1-25)

การถวายบูชาของพระคริสตเจ้า

ประเสริฐกว่าการถวายบูชา 

ตามบทบัญญัติของโมเสส

การถวายบูชาแบบเดิมไม ่บรรลุผล	
เนื่องจากธรรมบัญญัติเป็นเพียงเงาและไม่ใช่
ภาพจริงของพระพรที่พระเจ้าทรงสัญญาจะ

การถวายบูชาหนึ่งเดียว 
ของพระคริสตเจ้า
เป็นการถวายบูชาเพื่อทุกคน

ประทานให้	 จึงไม่อาจท�าให้ผู ้มาเฝ้าพระเจ้า
บรรลุถึงความบริบูรณ์ได้	แม้จะถวายเครื่องบูชา
เดียวกันตลอดปีอย่างต่อเนื่องทุกปี	 มิฉะนั้น	
การถวายบูชาแบบนี้คงจะต้องยุติลง	 ในเมื่อ
ผู ้นมัสการได้รับการช�าระล้างครั้งหนึ่งเพื่อให้
บริสุทธ์ิตลอดไปแล้ว	 เขาคงจะไม่ส�านึกว่าตน
ยังมีบาปอีก	 แต่การถวายบูชาเหล่านี้ยังเตือนให้
ส�านึกถึงบาปอยู่ทุกปี	 เพราะเลือดโคเพศผู้และ 
เลือดแพะช�าระบาปให้หมดสิ้นไปไม่ได้	 ดังนั้น	
เมื่อพระคริสตเจ้าเสด็จมาในโลก	จึงตรัสว่า

“พระองค์ไม่มีพระประสงค์เครื่องบูชา
และของถวายอื่นใดพระองค์จึงทรงเตรียม
ร่างกายไว้ให้ข้าพเจ้าพระองค์ไม่พอพระทัย
ในเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาชดเชยบาป	
ข้าพเจ้าจึงทูลว่า	 ข้าแต่พระเจ้า	 ข้าพเจ้าอยู่ท่ีนี่
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ในม้วนหนังสือมีข้อความเขียนเกี่ยวกับข้าพเจ้า
ไว้ว่าข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของ
พระองค์”

พระคริสตเจ้าตรัสเป็นอันดับแรกว่า
พระเจ้าไม่มีพระประสงค์และไม่พอพระทัย
ในเครื่องบูชา	 ของถวาย	 เครื่องเผาบูชาและ
เครื่องบูชาชดเชยบาป	 ทั้งๆ	 ที่มีก�าหนดไว้ใน
ธรรมบัญญัติ	 แล้วจึงตรัสต่อไปว่า	 ข้ำพเจ้ำ
อยู่ที่นี่ ข้ำพเจ้ำมำเพื่อปฏิบัติตำมพระประสงค์ 
ของพระองค์ พระคริสตเจ้าจึงทรงยกเลิก 
การถวายบูชาแบบเดิมและทรงตั้งการถวาย 
บูชาแบบใหม่ขึ้นแทน	โดยพระประสงค์นี้เองเรา
ทั้งหลายได้รับความศักด์ิสิทธิ์	 เดชะกำรถวำย
พระวรกำยของพระองค์เป็นการบูชาที่พระเยซู
คริสตเจ้าทรงกระท�าแต่เพียงครั้งเดียวโดยมี 
ผลตลอดไป

ผลของการถวายบูชาของพระคริสตเจ้า

สมณะทุกองค์อยู่ประจ�าหน้าที่ของตน
ทุกวัน	 ถวายเครื่องบูชาอย่างเดียวกันซ�้าแล้วซ�้า
เล่า	แต่ก็อภัยบาปไม่ได้	ส่วนพระคริสตเจ้าทรง
ถวายเครื่องบูชาชดเชยบาปเพียงครั้งเดียว	แล้ว
จึงเสด็จเข้ำประทับ ณ เบื้องขวำของพระเจ้ำ
ตลอดไป ยังเหลืออยู่เพียงแต่จะให้ศัตรูของ
พระองค์ถูกปรำบเป็นที่รองพระบำทเท่ำนั้น โดย
อาศัยการถวายบูชาเพียงคร้ังเดียว	 พระองค์
ทรงท�าให้ทุกคนที่ก�าลังรับความศักดิ์สิทธิ์บรรลุ
ถึงความศักดิ์สิทธิ์สมบูรณ์ตลอดไป	 พระจิตเจ้า
ทรงยืนยันเรื่องนี้กับเรา	โดยตรัสในเบื้องต้นว่า

นี่คือพันธสัญญำ ซ่ึงเรำจะกระท�ำกับ
เขำทั้งหลำย

วันหนึ่งในภำยหน้ำ พระเจ้ำตรัส
เรำจะน�ำบทบัญญัติของเรำใส่ไว ้ใน

ดวงใจของเขำและจะจำรึกบทบัญญัตินั้นไว้ใน
จิตใจ

แล้วตรัสอีกว่ำ เรำจะไม่จดจ�ำบำปและ
ควำมอธรรมของเขำต่อไปอีกเลย	 เมื่อบาปและ
ความอธรรมเหล่านี้ได้รับการอภัยแล้ว	 จะไม่มี
การถวายเครื่องบูชาชดเชยบาปอีกต่อไป

ความเชื่อที่มั่นคง โอกาสส�าหรับคริสตชน

พี่น้องทั้งหลาย	 เมื่อเรามีความมั่นใจที่
จะเข้าสูส่ถานทีศ่กัดิส์ทิธิอ์ย่างยิง่	เดชะพระโลหติ 
ของพระเยซเูจ้า	โดยทางใหม่ทีใ่ห้ชวีติซึง่พระองค์
ทรงเปิดไว้ให้เราผ่านทะลุม่านเข้าไป	 ม่านนี้
คือพระวรกายของพระองค์	 และเมื่อเรามีมหา 
สมณะคอยดูแลพระวิหารของพระเจ้าแล้ว	 เรา
จงเข้าไปใกล้ด้วยใจจริง	 และเต็มเปี่ยมด้วย
ความเชื่อ	มีดวงใจบริสุทธิ์	มีจิตส�านึกว่าตนได้
รบัการอภยัแล้ว	มร่ีางกายทีช่�าระล้างสะอาดด้วย
น�้าบริสุทธิ์	 เราจงยึดมั่นโดยไม่หวั่นไหวในการ
ประกาศความหวังที่เรามีอยู่	 เพราะว่าพระองค์
ผู ้ประทานพระสัญญานั้นทรงซื่อสัตย์	 เราจง
พิจารณาหาทางปลุกใจกันและกันให้มีความ
รักและประกอบกิจการดี	 อย่าขาดการเข้าร่วม
ชุมนุมกันดังที่บางคนเคยท�า	แต่จงตักเตือนกัน	
จงกระท�าเช่นนี้ให้มากยิ่งขึ้นดังที่ท่านเห็นแล้วว่า
วันนั้นใกล้จะมาถึงแล้ว 
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ข้าแต่พระเป็นเจ้า	ลกูขอเขยีนต่อจากบทสวด
ของลูกบทที่แล้วที่ศาสตราจารย์ท่านนั้นถูกลูกศิษย์
ถามว่า	ตามความเชือ่ของพีน้่องครสิเตยีนทีว่่าเสาหลกั 
ข้อที่	2	คือ	“Sola	Scriptura”	นั้น	อยู่บทใดใน
พระคัมภีร์	ปรากฏว่าหาอย่างไรก็ไม่เจอ	อย่างไรดีล่ะ	
เขาเริ่มเขว	 และเป็นจุดเริ่มต้นของศิษยาภิบาลท่านนี้
ในการศึกษาค้นคว้าพระคัมภีร์มากกว่าเดิมอีก	 และ
ท�าให้เขาพบพระวจนะที่สนับสนุนหลักความเชื่อทาง
ศาสนาคาทอลิกท่ีต่างกบัพีน้่องคริสเตยีนอย่างชดัเจน	
ดังต่อไปนี้

การรับศีลมหาสนิท
ชาวคาทอลิกมีความเชื่อว่า	 ศีลมหาสนิทนั้น

คือ	พระกายของพระเยซูเจ้า	ในพิธีบูชาขอบพระคุณ	
พระสงฆ์จะชูศีลข้ึน	พร้อมกบักล่าวว่า	“นีเ่ป็นกายของ
เรา...”	 และพร้อมกับการยกถ้วยเหล้าองุ่นจะกล่าวว่า	
“นีเ่ป็นถ้วยโลหติของเรา...”	ในขณะทีพ่ีน้่องคริสเตยีน
ไม่มีการรับศีลทุกวันอาทิตย์	 เพราะไม่มีความเช่ือ 
เช่นเดียวกับคาทอลิกว่าศีลมหาสนิทคือพระกายของ
พระเยซูเจ้า

แต่...	 ในพระคัมภีร์บทต่อไปนี้มีบันทึกไว้
ชัดเจนว่า

“เราเป็นปังทรงชวีติ ทีล่งมาจากสวรรค์ ใครที่
กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป และปังที่เราจะให้นี้ คือ
เนื้อของเรา เพื่อให้โลกมีชีวิต” (ยอห์น 6:51)

“เรำบอกควำมจริงแก่ท่ำนทัง้หลำยว่ำ ถ้ำท่ำน
ไม่กนิเนือ้ของบตุรแห่งมนษุย์ และไม่ด่ืมโลหติของเขำ 
ท่ำนจะไม่มีชีวิตในตนเอง ผู้ที่กินเนื้อของเรำ และดื่ม
โลหิตของเรำ ก็มีชีวิตนิรันดร เรำจะท�ำให้เขำกลับ

พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า... (2)

จดหมายจากผู้อ่าน
My Little Prayers: บทสวดของฉัน 

คืนชีพในวันสุดท้ำย เพรำะเนื้อของเรำเป็นอำหำรแท้ 
และโลหิตของเรำเป็นเครื่องดื่มแท้ ผู้ที่กินเนื้อของเรำ 
และดืม่โลหติของเรำ กด็�ำรงอยูใ่นเรำ และเรำกด็�ำรงอยู่ 
ในเขำ พระบิดำผู้ทรงชีวิตทรงส่งเรำมำและเรำมีชีวิต
เพรำะพระบิดำฉันใด ผู้ที่กินเนื้อของเรำจะมีชีวิต 
เพรำะเรำฉนันัน้ นีค่อืปังท่ีลงมำจำกสวรรค์ ไม่เหมอืน
ปังทีบ่รรดำบรรพบรุษุได้กนิแล้วยงัตำย ผูท้ีก่นิปังนีจ้ะ
มีชีวิตอยู่ตลอดไป” (ยอห์น 6:53-58)

มนัชดัเจนมากในพระวาจาบทนี	้และจากการที่ 
เขาได ้ ไปสัง เกตการณ ์ในพิธีบูชาขอบพระคุณ	
ศาสนาจารย์ท่านนีไ้ด้สรปุกบัตวัเองว่า	ในทกุพธีิมสิซา	 
เขาได้เห็นการรื้อฟื้นพันธสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อ
มนุษย์	 เขาเขียนต่อว่า	 เขามั่นใจว่า	พระเยซูเจ้าทรง
ต้องการให้มนษุย์รบัพระองค์ด้วยความเชือ่อย่างเตม็ๆ	
เริม่จากบนลิน้	ลงไปตามล�าคอ	และเข้าสูร่่างกายทัง้ร่าง 
และจิตวิญญาณ	 และนี่คือการเป็นหนึ่งเดียวกับ
พระองค์อย่างเต็มรูปแบบ

	เขารู้สึกว่าการได้รับศีลมหาสนิทนั้น	 เป็น
ประสบการณ์ส่วนตัวกบัพระเจ้าท่ีทรงพลงัมาก	และแม้ 
เขาจะเป็นนกัเขยีน	เขาไม่สามารถท่ีจะอธิบายได้ว่า	เขา
ได้ตกหลมุรกักบัพระเจ้าในศลีมหาสนทินัน้ขนาดไหน!

เรื่องพระแม่มารีย์

	เป็นที่ทราบกันว่า	 พี่น้องคริสเตียนไม่ให้ 
ความส�าคัญแก่แม่พระ	 ทั้งในด้านความเชื่อและการ
ปฏบิตั	ิแต่ในทางคาทอลกิ	พวกเราให้เกยีรตแิก่แม่พระ 
ในฐานะเป็นแม่ของของพระเยซู	 ซึ่งเป็นพระเจ้า	 แต่
ไม่ใช่ในฐานะเป็นพระเจ้าด้วย	 ก่อนที่ลูกจะเขียน
ถึงสิ่งท่ีศาสนาจารย์ท่านนี้เขียนเกี่ยวกับแม่พระจาก 
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บทในพระคัมภีร์	ลูกขออนญุาตเขยีนเกีย่วกบัแม่พระ
ในฐานะคาทอลกิตวัเลก็ๆ	คนหนึง่ทีใ่ช้สามญัส�านกึใน
การคิดโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านเทววิทยา	 หรือพระ
คัมภีร์มาประกอบเลย

 ไม่ว่ำใครในโลกนี้ จะประเทศไหนหรือ
วฒันธรรมแบบใด เรำย่อมให้เกยีรตแิม่ของเพือ่น แม้ว่ำ 
เรำอำจจะคิดว่ำแม่ของเรำเองเป็นคุณแม่ที่ประเสริฐ
ที่สุดในโลก แต่ยำมที่เรำไปหำเพื่อนที่บ้ำน หรือพบ
คุณแม่ของเพื่อนข้ำงนอกบ้ำน ในฐำนะคนไทยเรำก็
ยกมอืไหว้แม่ของเพือ่นมิใช่หรือ? หำกเรำไม่ให้เกยีรติ
แม่ของเพื่อนเรำ เพ่ือนจะรู้สึกอย่ำงไรไหม? และ
หำกเป็นแม่ของบุคคลส�ำคัญของประเทศ เป็นต้นว่ำ 
นำยกรฐัมนตร ีพวกเรำกใ็ห้เกยีรตท่ิำน ไม่ใช่ในฐำนะ 
ผูบ้รหิำรประเทศ แต่ในฐำนะเป็นแม่ของบคุคลส�ำคญั
คือนำยกรัฐมนตรี ซ่ึงเป็นผู้บริหำรประเทศ แล้วนี ่
แม่พระเป็นสตรีที่พระเจ้ำทรงเลือกให้เป็นแม่ของ
พระองค์ในภำคกำรมำบงัเกดิเป็นมนษุย์ เป็นพระเยซู  
หำกมนุษย์ไม่ให้เกียรติแก่แม่ที่พระเจ้ำทรงเลือก 
พระองค์จะรูสึ้กเช่นไรหนอ? นีค่อืควำมคดิของลกูตำม
ภำษำมนุษย์แบบง่ำยๆ ไม่ต้องลึกซึ้งในกำรตีควำม
หรืออ้ำงเทววิทยำข้อใดเลย

ทีนี้มาดูสิว่า	 ศาสตราจารย์ท่านนี้ซึ่งแต่เดิมก็
ไม่ได้นบัถอืแม่พระตามความเชือ่ของพีน้่องครสิเตยีน
ทั่วไป	 ได้ค้นพบอะไรในพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องแม่
พระบ้าง

ก่อนอื่นใด	ใน	“พระบัญญัติ	10	ประการ”	
ข้อที่	4

ข้อ	4	จงนับถือบิดามารดา
พระเยซูมิได้แค่ถวายเกียรติแด่พระบิดา

เจ้าเท่านั้น	 แต่ทรงให้เกียรติแก่มารดาของพระองค์
ด้วย	ดังนั้นในการเคารพและถวายเกียรติแก่พระเยซู	
มนุษย์จึงควรถวายเกียรติแด่ผู้ที่พระองค์ให้เกียรติ
ด้วย	และในพระคัมภร์ีบทต่อไปนี	้พระนางมารย์ีกไ็ด้
ยืนยันถึงความจริงข้อนี้	โดยได้ตรัสว่า

“ตั้งแต่นี้ไป ชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้า
เป็นสุข 

พระผู ้ทรงสรรพานุภาพทรงกระท�ากิจการ 
ยิ่งใหญ่ส�าหรับข้าพเจ้า” (ลูกา 1:48-49)

ในความคดิของพีน้่องครสิเตยีนทีว่่า	“แม่พระ 
ไม่ใช่เป็นผู้สร้างพระเจ้า”	 ค�าอธิบายก็คือ	 แน่นอน
อยู่แล้ว	 แต่ในแผนการไถ่กู้มนุษยชาติของพระเจ้า	 
พระบุตรจ�าเป็นต้องลงมาบังเกดิเป็นมนษุย์บนโลกของ
มนุษย์	และแม่พระเป็นสตรีที่พระเจ้าทรงเลือก	เพื่อ
ให้แผนการไถ่กู้มนุษย์เป็นไปได้โดยสมบูรณ์	 เพราะ
พระเยซูมิได้ทรงบังเกิดจำกก้อนหิน	 (ประโยคนี้ลูก
พูดเองพระเจ้าข้า)	 ดังนั้น	 พระนางจึงเป็นแม่ของ
พระเจ้าบนโลกของเราที่สมควรได้รับการเคารพรัก
จากทุกคนที่เคารพและเชื่อในองค์พระเยซู	 ง่ายและ
ชัดเจนในหลักคิด

	ในอีกมุมมองหนึ่ง	หากเปรียบเทียบพระเจ้า
เป็นจิตรกรเอก	แม่พระจะเป็น	Masterpiece	ของ
พระองค์เลยทีเดียว	หากเราชื่นชมผลงานของจิตรกร
ท่านใด	 จิตรกรท่านนั้นจะเคืองไหมว่าท�าไมไม่มอง
แค่เขา	 มองแต่ผลงานของเขา?	 แม่พระเป็นผลงาน
และแผนการของพระเจ้าตั้งแต่ก่อนท่านเกิดจนถึง 
วันที่ท่านจากโลกนี้ไปประทับบนสวรรค์

	และบนไม้กางเขน	 ก่อนจะสิ้นพระชนม	์ 
พระเยซูตรัสสั่งว่า	“นี่คือแม่ของท่าน” ตั้งแต่เวลานั้น 
ศิษย์ผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตน (ยอห์น 
19:27)	 ประโยคหลังนี้	 หมายความว่า	 สาวกของ
พระองค์รับแม่พระไปเป็นแม่ของเขา	 แล้วพวกเรา 
ท่ีมีความเชื่อในองค์พระเยซูล่ะ	 จะมิท�าตัวเช่นเดียว
กับสาวกคนหนึ่งของพระองค์หรือ?

ในบทสวดของลูกบทนี้	 ลูกต้ังใจจะเขียน
หลายหัวข้อ	แต่เพียง	2	หัวข้อก็หมดเนื้อที่เขียนแล้ว	
ลูกขอยกไปเขียนในบทต่อไป	พระเจ้าข้า

      อาแมน
   ลูกของพระองค์คนหนึ่ง
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เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

"การเดินทางของเวลา"

.....มีเวลาฟ้าส่องแสงระยับ
มีเวลาฟ้าหลับดับแสงใส
มีเวลาลมโชยให้ชื่นใจ
มีเวลาพายุใหญ่มาเยี่ยมเยือน

.....มีเวลาเพื่อนพ้องดั่งน้องพี่
มีเวลาไม่มีไม่เห็นเพื่อน
มีเวลาหนทางช่างลางเลือน
มีเวลาเลยเลื่อนราบรื่นสบาย

.....มีเวลามุ่งมั่นเพื่อวันหน้า
มีเวลาล้าแรงเริ่มแหนงหน่าย
มีเวลาร่าเริงบันเทิงกาย
มีเวลาเดียวดายเดินล�าพัง

.....มีเวลากล้�ากลืนเพราะขื่นขม
มีเวลาชื่นชมเพราะสมหวัง
มีเวลาร้อนรนล้นพลัง
มีเวลาพะว้าพะวังนั่งซึมเซา

.....แต่... ทุกเวลาท้าทายให้ใจสู้
ทุกเวลามีพระอยู่ชูใจเจ้า
ทุกเวลามีพระพรผ่อนบรรเทา
ทุกเวลาคลุกเคล้าดังกล่าวแล.

   ภัศม์
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