




พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ประจําป	ค.ศ.	2017	เมษายน

เพื่อบรรดาเยาวชนจะไดรูจักตอบสนองกระแสเรียกดวยใจกวางขวาง		

โดยพิจารณาถึงการถวายตนแดพระเจาอยางจริงจัง	

ในชีวิตสงฆ์หรือชีวิตนักบวช

“การไปรับศีลอภัยบาปไมใชการเดินไปรับการชําระตัวเองจากสิ่งสกปรก	

การไปรับศีลอภัยบาปไมใชการมุงหนาไปรับการทรมานหรือลงโทษ	

แตมันเปนการไปเพื่อสรรเสริญพระเจาผูทรงชวยเรา	

ใหอภัยเราดวยความออนโยน”

ข้อคิดจ�กสมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส
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ขุมทรัพย์	
พระคัมภีร์ 2017
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พระเยซูเจาสิ้นพระชนม์
       (มธ 27:45-56)

ตัé§áต‹เวลาเ·Õ่Â§ ·ั่วá¼‹นดÔนก็มืดจน¶Ö§เวลาº‹าÂสามโม§... พระเÂ«ÙเจŒา·ร§รŒอ§เสÕÂ§ดั§
ว‹า “àÍÅÕ àÍÅÕ àÅÁÒ ÊÐºÑ¤·Ò¹Õ” «Ö่§áปลว‹า “¢ŒÒáµ‹¾ÃÐà¨ŒÒ¢Í§¢ŒÒ¾à¨ŒÒ ¢ŒÒáµ‹¾ÃÐà¨ŒÒ¢Í§¢ŒÒ¾à¨ŒÒ 
·íÒäÁ¾ÃÐÍ§¤�¨Ö§·Ã§·Í´·Ôé§¢ŒÒ¾à¨ŒÒ” ...และตรัสอีกครั้งว่า “ÊíÒàÃç¨ºÃÔºÙÃ³�áÅŒÇ” พระองค์ทรง
เอนพระเศียรสิ้นพระชนม์ (Á¸ 27:45-56, Â¹ 19:30)

การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า ในพระวรสารนักบุญมัทธิว มีจุดเด่นอยู่ตรงท่ีนายร้อย
โรมันและพวกทหารได้เห็นปรากฏการณ์แผ่นดินไหว ม่านในพระวิหารก็ฉีกขาดเป็นสองส่วนตั้งแต่
ดา้นบนลงมาถงึด้านลา่ง แผ่นดินสัน่สะเทอืน กอ้นหนิแตก คหูาที½่งัศพเป�ดออก รา่งของผูศ้กัดิส์ทิธิ์
หลายร่างที่ล่วงลับไปแล้วกลับคืนชีพ... นายร้อยโรมันและพวกทหารเหล่านั้นจึงร้องออกมาว่า 
“ªÒÂ¤¹¹Õéà»š¹ºØµÃ¢Í§¾ÃÐà¨ŒÒá¹‹·Õà´ÕÂÇ” 

นักบุญมัทธิวพยายามชี้ให้ชาวยิวเห็นว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้าแท้จริง 
เพราะพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิว ที่มีม่านแขวนกั้นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิกับประชาชนอยู่นั้น
ฉีกขาดจากบนลงล่าง เพราะบัดนี้เราสามารถเข้าหาความศักดิ์สิทธ์ิของพระเมสสิยาห์ได้แล้วอาศัย
พระเยซูคริสตเจ้า องค์พระเจ้าและพระผู้ไถ่

ข้าแตพ่ระเจา้...พระบตุรของพระองคไ์ดส้ิน้พระชนมบ์นไมก้างเขนเพือ่ไถบ่าปมวลมนษุยชาต ิ
ทรงถูก½ังไว้ในคูหา และเสด็จคืนพระชนมชีพ เพื่อประกาศถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู
คริสตเจ้าเหนือความตาย ขอพระองค์โปรดระลึกถึงข้าพเจ้าด้วยเมื่อพระองค์จะเสด็จเข้าสู่
พระอาณาจักรของพระองค์ด้วยเทอญ 
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อันเนื่องม�จ�กปก Cover Story

ปกหนา
มารีย์ มักดาลาเป็นคนแรกที่พบพระเยซูเจ้า

หลังจากที่พระองค์เสด็จคืนพระชนมชีพ พระวรสาร
นกับญุยอห์นเล่าว่า “เช้าตรูว่นัต้นสปัดาห์ ขณะยงัมดื 
มารย์ีชาวมกัดาลาออกไปทีพ่ระคหูา.....  (Âน 20:13-18) 
เนื้อเรื่องตอนนี้ในข้อ 18 สรุปว่า มารีย์ชาวมักดาลา
จึงไปแจ้งข่าวกับบรรดาศิษย์ว่า ดิฉันได้เห็นองค์
พระผูเ้ป็นเจ้าแล้ว และเล่าเรือ่งทีพ่ระองค์ตรสักบันาง 
อุดมศานต์ขอร่วมยินดีโอกาสสมโภชปัสกาของ
พระเยซูเจ้าด้วยการท�าหน้าปกเป็นแผ่นใหญ่พับ
สองท่อน เพ่ือให้ท่านผู ้อ่านได้ชื่นชมความงาม
ของภาพที่ศิลป�นวาดอย่างงดงามในเช้าวันอาทิตย์
ปัสกาของพระองค์

ปกหนาใน	ภาพแรก

พระเยซู เจ ้ า เสด็จคืนพระชนมชีพชนะ
ความตาย หลังจากสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและ
ถกู½ังไว้สามวนัในพระคหูา เป็นรหสัธรรมปัสกาทีเ่รา
ทกุคนต้องเกบ็เรือ่งนีม้าใคร่ครวญถงึหนทางกางเขน
ทีเ่ราต้องเข้าไปมส่ีวนร่วมกบัมหาทรมานจงึจะได้กลบั
คืนชีพรุ่งโรจน์ร่วมกับองค์พระเยซูเจ้า

ปกหนาใน	ภาพที่สอง

ºน¶นนเสŒน·า§สÙ‹เอมมาอÙส พระเÂ«ÙเจŒาเสดจ็
กลับคืนพระชนมชีพแล้วประจักษ์มาร่วมเดินทาง
ไปกับศิษย์สองคนที่ผิดหวังและท้อใจก�าลังเดิน
กลัººŒาน·Õ่ËมÙ ‹º ŒานเอมมาอÙส ·ัé§สอ§¼ÔดËวั§·Õ่
พระอาจารย์ถูกตรึงตายบนไม้กางเขน แต่ไม่ยอม
รออยู่ให้เห็นในวันอาทิตย์ปัสกา พระเยซูเจ้าทรง
ฉลองการกลับคืนชีพด้วยการมาปลอบบรรเทาศิษย์
โง่เขลาที่ก�าลังท้อแท้อย่างพวกเรา....ขอพระองค์ทรง
พระเกยีรตมิงคลรุง่เรอืงแห่งปัสกาในใจลกูตลอดไป
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โลกที่มีแตเสียง	เพี้ยน
รายการเกมโชวย์คุปจัจบุนั เป�ดไปแทบจะทกุชอ่งหนไีมพ่น้เรือ่งเพลง ประกวดนกัรอ้ง เลยีนเสยีงนกัรอ้ง บทเพลง

ทุกแนว ลูกทุ่ง พื้นบ้าน ลูกกรุง พ็อพ เพื่อชีวิต หรือแม้บางทีก็ประกวดกันไปแบบใส่หน้ากากและลุ้นเอาว่าเป็นเสียงใคร 
กรรมการ หรือคอมเม้นท์คอยให้ข้อคิด ซึ่งก็ไม่ได้สนใจให้มีแต่ด้านการดนตรี เน้นความสนุกความÎาเข้าว่า บทเพลงใน
หลายรายการจงึเปน็แคเ่พยีงการรองรบัความบนัเทงิ เสยีงหวัเราะของผูค้นมากไปกวา่การฟงับทเพลงเพือ่สนุทรยีะ ถา้การ
รอ้งเพีย้น เปน็การเปลง่ท�านองทีผ่ดิไปจากโนต้ ผมเชือ่ว่า การเอาบทเพลงมาท�าแบบน้ี กไ็ม่ตา่งอะไรกบัทว่งท�านองทีผ่ดิเพีย้น
ไปจากความเป็นเพลง โลกทุกวันนี้อะไรæ ก็เป็นไปได้หมด เหมือนเราสามารถพูดได้ว่า โลกใบนี้มีแต่เสียงเพี้ยน 

ชว่งเตรยีมตวัเปน็พระสงฆ ์ผมมกีจิกรรมอยู ่2-3 อยา่งทีเ่อาตวัเองเขา้ไปคลกุคลอียู ่และถอืวา่มคีวามสขุ กจิกรรม
ที่ว่านี้ได้แก่ 1. งานค่าย อบรม สัมมนา จ�าได้ถึงขนาดว่า เมื่อบวชใหม่ æ ยังถูกเชิญไปอบรม ในหัวข้อพวกการท�าค่าย 
การน�ากจิกรรม เคยเกบ็รวบรวมกจิกรรมท่ีน�าไปใชใ้นค่ายไว้กม็าก ตัง้ใจจะพมิพเ์ปน็หนงัสอืแตก่ไ็ม่ส�าเร็จสกัท ีการเรียบเรียง
ยากกว่ารวบรวม และการรวบรวมยากกว่าการลุยหน้างาน แต่ที่สุดก็มีหนังสือรวมบทเพลงที่ใช้ในค่ายชื่อว่า “สายใย” 
เป็นชื่อเพลงหนึ่งในผลงานของแกรนด์เอ็กซ์ เพลงนี้ไม่ดังแต่พวกเราที่ช่วยกันจัดท�าขึ้นมาชื่นชอบ 

กิจกรรมที่ 2 คือ เรื่องเกี่ยวกับดนตรี เมื่อเริ่มดีดกีต้าร์ได้ โลกแห่งเสียงเพลงก็มีมากไปกว่าร้องเพลงอย่างเดียว 
เครื่องดนตรีชิ้นอื่น æ ค่อย æ ตามมา ช่วงเวลาในยุคนั้นที่พักเมื่อไหร่เป็นต้องวิ่งแย่งกันมาซ้อมออร์แกน จนในที่สุด
ได้เล่นในมิสซา เมื่อโรงเรียนจัดซื้อชุดดุริยางค์ เล่นวงระดับชั้น ถูกเลือกให้เป็นวงของบ้านเณร หรือพั²นาไปจนถึงออก
เทปตั้งแต่อยู่บ้านเณรเล็กกันเลย และในที่สุดก็เริ่มแต่งเพลง 

กิจกรรมที่ 3 คือ การอ่านหนังสือ มีเวลาก็อ่าน ห้องสมุดนี่เจอกันได้ทุกวัน หนังสืออะไรออกใหม่ เป็นต้อง
อ่าน เริ่มไปงานหนังสือแห่งชาติ เริ่มอ่านงานแปลก æ และเริ่มเขียนหนังสือในที่สุด

โลกในวันวาน เรียกได้ว่าไม่ได้มีอะไรมาท�าให้เราไขว้เขว ยั่วยุ ชี้ชวนให้เชื่อ โฆษณาหลอกลวง การจะสร้าง
อะไรสักอย่างหนึ่งให้เป็นกระแส จึงไม่สามารถพึ่งเม็ดเงิน หรือการท�าซ้�าย้�าไปย้�ามา จนในที่สุด สิ่งที่คนหมู่มากชอบอาจ
จะไม่ได้แปลว่าดีก็ได้ สิ่งที่คนหมู่มากเลือกอาจจะไม่ใช่ถูกไปทุกเรื่อง สิ่งที่ลูบหน้าปะจมูกอาจไม่ใช่หัวใจของสิ่งนั้น 
ชวีติทีเ่ปลีย่นไป เพีย้นไป ในมมุหนึง่กค็อืการเรยีนรู ้คอืการเปลีย่นแปลงทีเ่ปน็พลวตัของชวีติ แตจ่ะมบีางสิง่ทีม่นัไมต่อ้ง
เปลี่ยนก็ได้ เพราะจะนานแค่ไหน หรือโลกจะหมุนไปกี่ล้านปีแสง สิ่งเหล่านี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บทเรียนที่ตอกย้�า
กับถ้อยค�านี้ ก็ยังคงเหมือนเดิม ไม่แปรเปลี่ยนไป ผมก�าลังพูดถึงค�าว่า “รัก”

ถา้ “ครอบครวั” คอื “ฐานแรก” หรอื “จดุศนูยร์วมแหง่ความรกั” เราพกัอาศยัอยูท่ีไ่หนกนั คอนโด ตา่งแดน หอ้งเชา่ 
เมื่อพูดถึงครอบครัวคือเราหมายถึง ชายกับหญิง หรือเราเริ่มรู้สึกว่า ไม่นะ มันยังมีความรักในแบบเพศเดียวกัน เมื่อเรา
พูดถึงสิ่งที่ควรมอบให้แทนความรักที่สุดคือ เงินทอง ข้าวของเครื่องใช้ หรือเวลาที่ใช้ร่วมกัน ถ้าเราไปไหนมาไหนพร้อม
กบัครอบครวั เรามโีทรศพัทก์นัคนละเครือ่ง ถา่ยภาพกนัคนละภาพ อา่นและแชทกนัคนละแอพทีต่า่งคนตา่งสนใจ ถา้เมือ่
ความรกัควรจะถกูสง่ตอ่ไปยงัเพือ่นบา้น เรารูจ้กัเพือ่นบา้นทีอ่ยูใ่กลเ้ราทีส่ดุหรอืยงั หรอืเพยีงแตม่องกนัแบบไมไ่วว้างใจ เรา
เดินจากครอบครวัมาไกล เพือ่จะกลบัไปเตมิเตม็ความรัก หรือเราตดิใจกบัโลกใบใหม่ สงัคมใหม่ และเม่ือเรามีความสมบรูณ์
ครบครนั ในชวีติครอบครวัใหญใ่นแบบครสิตชน ท�าทกุอยา่งถกูตอ้ง ไดร้บัการยอมรบัจากคนรอบดา้น เรามองเพือ่นพีน่อ้ง
รอบข้างที่อาจหลงทาง ผิดพลาดไปอย่างไร ช่างน่ารังเกียจเหลือเกิน เป็นคนบาป การหย่าร้างของเขา ยากที่จะคืนกลับมา
ในครอบครัวใหญ่ของเรา ฯลฯ

ในโลกที่บทเพลงชีวิตเริ่มเสียงเพี้ยนไปเร่ือย æ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส และพระศาสนจักรคาทอลิก 
จึงเดินย้อนกลับไปยังรอยแห่งความรักเดิม เพื่อยกขึ้นมาพูดกันอีกครั้งในหนังสือพระสมณลิขิตเตือนใจ “ความปีติยินดี
แหง่ความรกั” อดุมศานตข์อน�าทา่นยอ้นและท�าความเขา้ใจกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้เม่ือพระสนัตะปาปาพดูเร่ืองนี ้ในหว้งเวลาเหลา่นี ้
และแน่นอนสาระส�าคัญจากทุกคอลัมน์ยังรอท่านผู้อ่านอยู่

พบกันใหม่เดือนหน้า จะมาเล่าว่า 100 ปี นิตยสารคาทอลิก เราจะท�าอะไรกันดี จะมีหนังสือเล่มไหนที่จะ
จัดพิมพ์ในโอกาสนี้กันบ้าง 

ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃºÃÔËÒÃ
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ปฏิทิน
เดือนเมษ�ยน

9
วันที่	9	เมษายน

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	
ถายทํารายการ	Power	of		Love	

ที่ประเทศฟลิปปนส์	

วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์	

วันสงกรานต์	

วันผูสูงอายุแหงชาติ		

วันสมโภชปสกา	

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์	

วันสงกรานต์	

วันครอบครัวไทย

ฉลอง

ศาสนนามนักบุญยอร์ช

พระสังฆราชกิตติคุณ

ยอด	พิมพิสาร

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์	

	วันสงกรานต์

วันอาทิตย์มหาทรมาน	(แหใบลาน)	

ขอเชิญรวมงานเปดตัว	หนังสือ	iDea	[r]		
ความคิด	#	ความรัก	เขียนโดยคุณพอ
ภฤศ	ทิพย์ทอง,	C.Ss.R.

วันอาทิตย์ที่	9	เมษายน	2017	
เวลา	14.00-16.00	น.	ที่บริเวณชั้น	1	
อาคาร		Redeemer	Hall	
วัดพระมหาไถ	ซอยรวมฤดี	

วันที่	12-16	เมษายน

วันที่	13	เมษายน

วันที่	16	เมษายน

วันที่	14	เมษายน

วันที่	23	เมษายน

วันที่	15	เมษายน

12-16

13

16

14

23

15

มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแหงประเทศไทย	 และ
สังฆมณฑลนครราชสีมา	จัดคอนเสิร์ต	“ปนนํ้าใจ
ไดกศุล”	เพือ่เปดตวับานผูสงูอายรุาชสมีา	พบกบั
ศลิปนคณุปาง	นครนิทร์	กิง่ศกัดิ	์คณุตัก๊แตน	ชลดา	
การแสดงจากโรงเรียนมารีย์วิทยา	 และโรงเรียน
อัสสัมชัญนครราชสีมา	 รายไดทั้งหมดมอบให

บานผูสูงอายุราชสีมา	 เพื่อจัดซื้อสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือ
แพทย์ท่ีจําเปนสาํหรบัคณุตาคณุยาย	คอนเสร์ิตจดัทีบ่รเิวณตลาดเซฟวนั	
ต.ในเมอืง	อ.เมอืง	จ.นครราชสมีา	เริม่เวลา	18.00	น.	เปนตนไป	จําหนาย
บัตรราคา	100	บาท	ตนขั้วบัตรทุกใบมีสิทธิ์ลุนของรางวัลมากมาย

22
วันที่	22	เมษายน

29
วันที่	29	เมษายน

คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจา
แหงกรุงเทพฯ	 จัดพิธีปฏิญาณตน
ตลอดชพี	และฉลอง	25	ป	สมาชกิคณะ	
พิธีบูชาขอบพระคุณ	 เวลา	 10.00	 น.	
ที่หอประชุม	 อาคารหน่ึงศตวรรษฯ	
โ ร ง เ รี ยนพร ะหฤ ทัยคอนแวนต ์	
พระคาร์ดนิลัฟรงัซสิเซเวยีร์	เกรยีงศกัดิ์	
โกวิทวาณิช	เปนประธาน	

6  ÍØ´ÁÈÒ¹µ�  àÁÉÒÂ¹ 2017

crist 1-88 Apirl 60.indd   6 3/31/60 BE   11:28 AM



สารบัญ
Contents

อุดมศานต์

คณะผู้จัดทำ�
ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  
พระคุณเจ้าประธาน ศรีดารุณศีล 

คณะกรรมก�รที่ปรึกษ� 
พระสังฆราชกิตติคุณยอร์ช ยอด พิมพิสาร 
ภราดาหลุยส์ ชาแนล 
อ.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

เจ้�ของ 
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ผู้อำ�นวยก�ร 
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

บรรณ�ธิก�รบริห�ร 
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

หัวหน้�กองบรรณ�ธิก�ร 
วัชรี กิจสวัสดิ์

กองบรรณ�ธิก�ร 
เสกสรร กองค�า 
สุพร เล่าเรียนธรรม

อุดมศ�นต์ นิตยส�รร�ยเดือน
ค่าบ�ารุงปีละ 400 บาท  
โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ  
สาขาย่อยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย์  
ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก เลขที่ 226-0-006040  
เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย การพิมพ์คาทอลิก

สำ�นักง�น 
122/11 ซ.นนทรี 14 (นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805 
โทรสาร 0-2681-5401 
CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 
122/11 Soi Nonsi 14 (Nak Suwan) Nonsi Rd.,  
Chong Nonsi, Yannawa Bangkok 10120 Thailand 
Tel. 0-2681-3900 ext. 1805 Fax 0-2681-5401
E-mail : udomsarn@gmail.com 
Website : udomsarn.com

พิมพ์ที่ 

โรงพิมพ์อัสสัมชัญ โทร. 0-2268-1646-8 

เพลท 
บริษัท วี.ไอ.พี. โทร. 0-2683-5544-5

วิสัยทัศน์	

ประช�กรของพระเจ้�ร่วมเป็น

หนึ่งเดียวในคว�มรัก แสวงห� 

ติดต�มและประก�ศพระเยซู 

คริสตเจ้�

พันธกิจ	

พระศ�สนจักรในประเทศไทยมุ่งอุทิศตนฟื้นฟู

ชีวิตให้สนิทกับพระคริสตเจ้�โดยอ�ศัยพระ

ว�จ�และศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นหนึ่งเดียวร่วมมือ

และแบ่งปันซ่ึงกันและกัน แสวงห�คุณค่�พระ

อ�ณ�จักรในบริบทสังคม เสวน�ฉันพี่น้องกับ

ผูม้คีว�มเชือ่อืน่ ประก�ศพระเยซคูรสิตเจ�้ และ

เปน็ประจกัษพ์ย�น ดว้ยก�รดำ�เนนิชวีติเรยีบง�่ย  

รักและรับใช้ปวงชน โดยเน้นผู้ย�กไร้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่�งพระสงฆ์ 

นักบวช และฆร�ว�สทั่วไป

2. เพื่อเสนอข่�วส�ร บทคว�ม ส�รคดี 

บันเทิงคดี บทวิจ�รณ์ที่มีคุณค่�ต่อชีวิต

ต�มจิตต�รมณ์พระวรส�ร

3. เสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์และคว�มเข้�ใจ

อันดีระหว่�งประช�ชนในด้�นศ�สน� 

สังคม และวัฒนธรรม

สกู๊ป/บทคว�มพิเศษ/สัมภ�ษณ์

6 ปฏิทินคาทอลิก
8 เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปา  
 เขียนถึงความรัก...Amoris Laetitia  
 พระสมณลิขิต เล่มล่าสุด ที่ท�าให้คนทั้งโลก 
 ต้องฉุกคิดถึงค�าว่า “รัก” ในความหมายที่แท้

ชีวิตคริสตชน

33 ข้างธรรมาสน์
34 ระหว่างเดือน 
36 วันละก้าวกับพระเยซู
40 บันทึกธรรมทูต 
43 บทความเตือนใจตนเอง 
 ไม่เห็นคุณค่า
46 สื่อศึกษา
48 บัญญัติศัพท์
49 ท่วงท�านองแห่งรัก
50 กว่าจะเป็นนักบุญ 
52 พระพรที่ส�าคัญ วันเวลา
54 ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง 
56 คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
62 ดูหนัง
65 ไต่ตามโค้งตะวัน
68 เยาวชนของเรา

เด็กและเย�วชน

71 ชวนน้องคุย
74 ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
76 มุมเด็กศิลป์
81 เกมสโมสร
84 เงินหนึ่งตะลันต์

กวี-ศิลป์

77 พงศ์ ประมวล
86 จดหมายจากผู้อ่าน
88 เขียนบทกวี เขียนชีวิต

crist 1-88 Apirl 60.indd   7 3/31/60 BE   11:28 AM



สกูป
คุณพ่ออนุช� ไชยเดช

crist 1-88 Apirl 60.indd   8 3/31/60 BE   11:28 AM



พระสมณลิขิตเตือนใจ	ความปติยินดี

แหงความรัก	เกี่ยวกับความรัก

ในครอบครัว	(Amoris	Laetitia)	

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	

พระสมณลิขิตเตือนใจ ความปีติยินดี
แห่งความรัก (Amoris Laetitia) ของÊÁà´ç¨
¾ÃÐÊÑ¹µÐ»Ò»Ò¿ÃÑ§«ÔÊ ·Õ่ว‹าดŒวÂเรื่อ§เกÕ่Âวกัº
ความรักในครอบครัว ใช้เวลาเดินทางจากการ
ลงพระนามในวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2016 ซึ่ง
เป็นวันสมโภชนักบุญโยเซฟ ซึ่งเราคริสตชน
ทราบดีว่า นกับญุโยเซฟนัน้เป็นหวัหน้าครอบครวั
ขององค์พระเยซคูริสตเจ้า ช่างเป็นวันทีเ่หมาะสม 

áมŒว‹าการเ¼Âáพร‹ต‹อสื่อมวลªนËลั§จากนัéน
ในวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2016 และแปลออกมา
ท้ังหมดในตอนต้น 8 ภาษา โดยพระสนัตะปาปา
ทรงนพินธ์เป็นภาษาสเปนก่อน และต่อมามแีปล
เป็นภาษาหลกัทีใ่ช้ในพระศาสนจกัร และในโลก 
ได้แก่ ภาษาองักÄษ ½รัง่เศส เยอรมนั อติาเลยีน 
โปรตเุกส โปลชิ และอารบกิ พระสมณลขิติเตอืน
ใจเล่มนี้ มีความชัดเจนว่าเน้นเรื่อง “ครอบครัว” 
และตอกย�้าในประเด็นที่ว่า “ครอบครัวไม่ใช่
ปัญหา แต่ส�าคญัทีส่ดุก่อนอืน่ใด ครอบครวัเป็น
โอกาส” แต่ที่สุดแล้ว เป‡าหมายและความตั้งใจ
เหล่านี้ก็ใช่ว่าจะสัมÄทธิ์ผล

เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปา เข�ยนถึงความรัก…  
Amoris Laetitia พระสมณลิข�ต เลมลาสุด ที่ทําให
คนทั้งโลกตองฉุกคิดถึงคําวา “รัก” ในความหมายที่แท

ศ�สน�คริสต์เป็นศ�สน�แห่งคว�มรัก หัวใจ และแก่นแกน คือเรื่องนี้ ในวัยเด็กเร�

ได้รับคำ�สรุปง่�ย ๆ จ�กคุณพ่อ บร�เดอร์ หรือครูสอนคำ�สอนว่� “คว�มรักมี 2 ประก�ร

รักพระเจ้� กับ รักเพ่ือนมนุษย์” เมื่อเร�เติบโต คว�มรักกลับสร้�งเงื่อนไขขึ้นม�กม�ย 

เม่ือโลกหมุนไปคว�มรักบอกเร�ว่� เร�จะรักเพศเดียวกันได้ไหมอย่�งไร และคว�มรักที่

สวยง�มในวัดค�ทอลิกกับคำ�สัญญ�ที่รักตร�บจนวันต�ย มีบ�งคนบอกว่�นี่โลกเร�อยู่

ในศตวรรษที่ 21 แล้ว ก�รอยู่ก่อนแต่งเพื่อทดสอบว่�คว�มรักจะยืดอ�ยุได้น�นแค่ไหน 

ก�รไม่ส�ม�รถประคับประคองได้ก็เลิกร�กันไป พระศ�สนจักรจะว่�อะไรไหม? คว�มรักใน

สน�มชีวติถกูตั�งคำ�ถ�มม�กขึน้ ๆ  แตค่ำ�ตอบนั�นกบัเปน็คว�มเงยีบงนั ไมช่ดัเจน หรอืทีส่ดุ

แล้ว ศ�สน�แห่งคว�มรัก ก็ไม่ส�ม�รถตอบคำ�ถ�มคว�มรักที่แท้จริงได้

Amoris Laetitia พระสมณลิขิตเตือนใจเล่มล่�สุดของสมเด็จพระสันตะป�ป�

พระองค์ล่�สุด ที่กล้�ตอบปัญห�ที่เคยถูกซุกไว้ใต้พรม หรือไม่พูดกันชัด ๆ หรือไม่สนใจ

ว่�ที่สุดแล้ว คำ�สอนของคำ�ว่� ให้อภัย ในพระศ�สนจักรใช้จริงหรือไม่ เมื่อตอบตรงก็เลย

ลั่นวิธีคิดแบบดั�งเดิม อุดมศ�นต์ขอพ�ท่�นย้อนกลับไปยังพื�นที่ก่อนเกิดพระสมณลิขิต

เล่มนี้ รับฟ�ง รับรู้ และก้�วเดินไปพร้อม ๆ  กัน เมื่ออ่�นม�ถึงบรรทัดสุดท้�ย เร�อ�จจะพบ

คำ�ตอบที่ยืนยันคว�มรักในคว�มหม�ยที่แท้จริงก็เป็นได้
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พระสมณลิขิตเตือนใจ ความปีติยินดี
แห่งความรัก เริ่มค่อย æ สร้างค�าถามมากมาย 
ส�าหรบับรรดา½†ายอนรุกัษ์นยิมในพระศาสนจักร 
กบัเนือ้หามากมายในเล่มที่ไม่เคยถกูหยบิยกขึ้น
มาพÙด การËÂ‹ารŒา§ เพÈ·Õส่าม การดÙเËมอืนลด·อน
อ�านาจสงูสดุของส่วนกลางเพือ่มอบการตดัสนิใจ
บางอย่าง ตามความเหมาะสมของว²ันธรรมท้องถิน่ 
หรือแม้กระทั่งการแต่งงานของพระสงฆ์ ฯลฯ 
ลามไปถึงการต่อต้านอย่างเป็นรูปธรรมของ
พระคาร์ดินัลบางองค์ บางกลุ่ม องค์สมเด็จพระ
สันตะปาปาฟรังซิสหาได้สะทกสะท้านไม่ เพราะ
มีหลักจับทีส่�าคญัอยู ่2 ประการคอื หลกัค�าสอน
เรื่องศีลแต่งงานไม่เคยแปรเปลี่ยนไป เป‡าหมาย
เพื่อการมีบุตรและครอบครัวเดียว ยังย�้าชัดเจน 

และหลกัอกีประการหนึง่คอื พระองค์ไม่ต้องการ
ท�าให้ทั่วโลกจะต้องท�าเหมือนกันทุกหนทุกแห่ง 
เพียงแต่ขอให้มีหลักและแก่นสารที่จะก้าวเดิน 
เป�ดโอกาสให้เสวนา และเป�ดโอกาสให้ความรัก
ได้เผยแสดงตวัของมนั เพือ่น�าความสขุมาสูท่กุคน
ไม่เว้นใคร เมื่อเราค่อยæ อ่านพระสมณลิขิต
เตือนใจฉบับนี้ อย่างค่อยเป็นค่อยไปเราจะพบ
ทุกมิติของความรัก ความรักที่พระคัมภีร์ได้
บอกเรา สถานการณ์ที่ความรักต้องเผชิญเมื่อ
เดินบนความจริง สถานการณ์ท้าทายมากมาย
ของสังคมปัจจุบัน การย้ายถิ่น การเบียดเบียน 
เวลาท่ีให้กัน ก®หมาย หรือข้อจ�ากัดต่าง æ 
พระสันตะปาปาพาเรามองเข้าไปว่าแล้วพระเยซู
สอนว‹าอÂ‹า§äร พระÈาสนจักรตอºรัºอÂ‹า§äร 

¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÁÑªªÒ¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒªÊÁÑÂÇÔÊÒÁÑÞ ¤ÃÑé§·Õè 3 àÃ×èÍ§¤ÃÍº¤ÃÑÇ 
ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õè 5-19 µØÅÒ¤Á 2014 ³ ¹¤ÃÃÑ°ÇÒµÔ¡Ñ¹
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ต่อจากนั้นจึงพาเราเดินทางไปในเส้นทางแห่ง
ความรกั การสมรส ชวีติพ่อ-แม่-ลกู ครอบครวั 
การอภบิาลของพระสงฆ์ หรอืผูท้�าหน้าที ่การเตรยีม
พระสงฆ์ในอนาคต การเลี้ยงลูก และเมื่อมา¶Ö§
ทางแยกของสถานการณ์ที่ซับซ้อน การหย่าร้าง 
การแยกกันอยู่ และที่สุดชีวิตจิตแห่งการสมรส
และครอบครัว ภาษาสื่อใช้ค�าว่าครบเครื่อง แต่
ภาษาที่เข้าใจง่าย æ คือ เป็นพระสมณลิขิต
ท่ีแตะต้องชีวิตของทุกคนบนโลกใบนี้ได้อย่าง
ครบครันทเีดียว พระสมณลขิิตเตอืนใจ ความปีติ
ยินดีแห่งความรัก ของสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิส ซึ่งเกี่ยวกับความรักในครอบครัว 

ฉบับภาษาไทย คงต้องขอขอบคุณ คุณพ่อ
เ©ลมิ กจิมงคล áละคณุพงÉ์นรนิทร์ รตันรงัสกิลุ 
คุณวิไลลักÉณ์ ตันพิบูลย์วงศ์ ·Õ่äดŒรÔเรÔ่มáปล
หนังสือเล่มนี้ในตอนต้น และคุณพ่อเชิดชัย 
เลิศจิตรเลขา คุณพ่ออันโตนีโอ วาลแซ็กก ี
ผู้ขยับปรับแต่งให้พระสมณลิขิตเล่มนี้ ถูกต้อง
แม่นย�ามากขึน้ โดยเฉพาะในบททีม่คีวามละเอยีด
อ่อนและเสี่ยงต่อความเข ้าใจคลาดเคลื่อน 
ขอขอบคุณพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ 
อาÀรณ์รตัน์ คณุพ่อพเิชฐ แสงเทยีน คณุพ่อเชÉฐา 
ไชยเดช เซอร์มารËีลยุส์ พรÄกÉ์งาม ·Õª่‹วÂตรวจ·าน
กันอีก เพื่อท�าให้หนังสือเล่มนี้สมบูรณ์ที่สุด 

¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÁÑªªÒ¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒªÊÁÑÂÊÒÁÑÞ ¤ÃÑé§·Õè 14 àÃ×èÍ§¤ÃÍº¤ÃÑÇ 
ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õè 4-25 µØÅÒ¤Á 2015 ³ ¹¤ÃÃÑ°ÇÒµÔ¡Ñ¹
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ความเปนมาของพระสมณลิขิตเตือนใจ	

ความปติยินดีแหงความรัก	

(Amoris	Laetitia)

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงÉ์ จรัสศรี 
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพ×่อคริสตชน
ฆราวาส แผนกครอบครวั : พระสมณลขิติเตอืนใจ 
เรื่อง ความปีติยินดีแห่งความรัก (Amoris 
Laetitia) เป็นพระสมณลิขิตที่เป็นผลมาจาก
การประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก สมัย
วิสามัญ ครั้งที่ 3 ในปี 2014 และสมัยสามัญ
ครั้งที่ 14 ในปี 2015 ในหัวข้อเรื่อง ครอบครัว 
ผลของการประชุมสมัชชาได้ถูกน�าเสนอต่อ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ซึ่งพระองค์และ
ทีมงานท่ีได้รับเลือกจากที่ประชุมสมัชชาได้น�า
ไปพิจารณาไตร่ตรอง และที่สุดได้เขียนออกมา
ในรูปแบบของพระสมณลิขิตเตือนใจหลังการ
ประชุมสมัชชา (Post-Synodal Apostolic 
Exhortation) ซึ่งเป็นรูปแบบปกติธรรมดาของ
การประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิกทุกครั้ง

พระสมณลิขิตเล่มนี้ได้รับการประกาศ
เป็นทางการในวันที่ 19 มีนาคม 2016 ซึ่งเป็น
วันสมโภชนักบุญโยเซฟ ใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือน
หลังจากการประชมุสมชัชาสมยัสามญั ครัง้ที ่14 
ที่สิ้นสุดปลายเดือนตุลาคม 2015 

พระสมณลิขิตเตือนใจฉบับนี้ออกมา

เมื่อใด?

คุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน, SJ อาจารย์
ประจ�าวิทยาลัยแสงธรรม : สมเด็จพระสันตะ-
ปาปาฟรังซิสได้ลงพระนามในวันที่ 19 มีนาคม 
ค.ศ. 2016 ซึ่งวันที่ 19 มีนาคม เป็นวันสมโภช
นักบุญโยเซฟ ซึ่งคริสตชนทราบดีว่ามีบทบาท

ส�าคัญมากในครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ และจะ
เกีย่วข้องกบัเรือ่งครอบครวั และเป็นงานครบ 3 ปี
ของสมณสมัยของพระสันตะปาปาพอดี

หลังลงพระนามพระสมณลิขิตฉบับนี้

เผยแพรสูชาวโลกเมื่อใด?

คุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน, SJ อาจารย์
ประจ�าวทิยาลยัแสงธรรม : พระสนัตะปาปาäม‹äดŒ
เผยแพร่ทันทีในวันที่ 19 มีนาคม เมื่อท่านได้
ลงพระนาม พระองค์ท่านได้จัดให้มีการแปล
ภายในสันตะส�านัก และเผยแพร่ต่อสื่อมวลชน
ในวันที่ 8 เมษายน คือใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์
หลังจากนั้น โดยแปลออกมา 8 ภาษาพร้อมกัน 
และเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ คอืทุกคนสามารถ
อ่านได้พร้อมกัน จากเดิมพระสมณลิขิตจะเป็น
ภาษาละติน ซึ่งคนส่วนมากจะอ่านภาษาละติน
ไม่ค่อยรู้เรื่อง

พระสมณลิขิตฉบับนี้มีแปลเปนภาษา

อะไรบาง?
คุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน, SJ อาจารย์

ประจ�าวิทยาลยัแสงธรรม : สมเดจ็พระสนัตะปาปา
ฟรงัซสิจะทรงเขยีนเป็นภาษาสเปนก่อนเป็นภาษา
แรกของพระองค์ท่าน และจะมีคนแปลเป็น
ภาษาหลักที่ใช้ในพระศาสนจักร มีภาษาอังกÄษ 
½รั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน โปรตุเกส โปลิช 
และอารบิก ซึ่งมีคริสตชนอยู่ในตะวันออกกลาง

พระสมณลิขิตฉบับนี้	มีที่มาที่ไป

อยางไร?
คุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน, SJ อาจารย์

ประจ�าวิทยาลยัแสงธรรม : สมเดจ็พระสนัตะปาปา
ฟรังซิสทรงเห็นความส�าคัญของครอบครัวใน
พระศาสนจักรอยู่แล้ว และพระองค์ท่านได้มี
การเตรียมงานอย่างรอบคอบ พระองค์จัดให้มี
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สมัชชาเร่ืองครอบครัว เชิญพระสังฆราชที่เป็น
ตัวแทนจากประเทศต่างæ จากสภาพระสงัฆราช
ในประเทศต่างæ มาประชุมกันที่กรุงโรม เป็น
สมชัชาระดบัโลกครัง้แรก ในปี 2014 ได้เตรยีมการ
อÂ‹า§ดÕ áละเรÕÂกกลºัมาอÕกรอºËนÖ§่ เพือ่จะäดŒ
ออกเอกสาร·Õ่จะáนะนíาพระสันตะปาปาเอ§ว‹า
อยากให้พระองค์พดูเร่ืองไหน แบบไหน เป็นค�า
แนะน�า เหมอืนเป็นทีป่รึกษาของพระสนัตะปาปา 
แต่ว่าได้จากการเชิญพระสังฆราชจากทั่วโลกมา

คริสตชนไทยอาจจะภูมิใจในแง่ของ
ความเป็นไทย เพราะว่าประเทศไทยเราก็มี¾ÃÐ
สงัฆราชสริพิงÉ์ จรสัศร ีจากสงัฆมณ±ลจนัทบรุี 
เป็นผู้แทนไปประชุมที่กรุงโรม ได้พบกับพระ
สันตะปาปาและได้สนทนากับพระองค์ท่าน

ในพระสมณลิขิตฉบับนี้มีกี่บท?

คุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน, SJ อาจารย์
ประจ�าวทิยาลยัแสงธรรม : พระสมณลขิติเตอืนใจ 

Amoris Laetitia มีทั้งหมด 9 บท คือมีบทน�า 
และบทที่เป็นเนื้อหาหลักæ อยู่ทั้งหมด 9 บท

สาระสําคัญในพระสมณลิขิต	Amoris	

Laetitia	
คุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน, SJ อาจารย์

ประจ�าวิทยาลัยแสงธรรม : ในบทน�าของพระ
สมณลิขิต Amoris Laetitia จะกล่าวถึงที่มาที่
ไปของพระสมณลิขิตเตือนใจฉบับนี้ แต่ประเด็น
ส�าคัญของบทน�าคือว่ามีข้อจ�ากัดในการออกพระ
สมณลิขิตเตือนใจแบบนี้ คือพระสันตะปาปา
เองไม่อยากที่จะระบุรายละเอียดทุกอย่างเป็น
Ëลกัป¯ÔºัตÔว‹า·่ัวโลกจะตŒอ§·íาอÂ‹า§äรเËมอืนกนั
ทุกหนทุกแห่ง ซึ่งพระองค์บอกว่าแต่ละประเทศ 
แต่ละท้องถิ่นต่างก็มีวั²นธรรม มีธรรมเนียม 
ประเพณี มีความต ้องการ หรือมีบริบทที่
แตกต่างกัน เพยีงแต่พระองค์บอกว่าต้องมหีลักการ
หรือแก่นสาร จะเปลี่ยนแปลงอะไรต้องรอบคอบ
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มากæ แต่จะน�าบรรทดัฐานทีเ่ป็นนามธรรม ต้อง
มีก®เกณ±์ที่ตายตัวไปประยุกต์ใช้กับทุกแห่ง 
พระองค์ก็บอกว่าไม่ได้เหมือนกัน

บทที่	1	โดยอาศัยแสงสวางแหงพระวาจา

ในบทที ่1 จะกล่าวถงึพืน้ฐานพระคมัภร์ี
ก่อน ในเรือ่งของการแต่งงาน มตีวัอย่างพระคมัภร์ี
ต่างæ บทสดดุ ีมข้ีอความตัง้แต่บทปฐมกาลถงึใน
พันธสัญญาใหม่ และพระองค์บอกว่าในพระ
คมัภร์ีมเีรือ่งเกีย่วกบัครอบครัวมากมาย เป็นเรือ่ง
เกี่ยวกับชีวิตจริง ไม่ใช่ทÄษ®ี มีบาป มีความ
ทุกข์ทรมาน ความยากล�าบากทัง้หลาย แต่กเ็ป็น
เป‡าหมายการเดินทางของมนุษย์ด้วย ในบทที่ 1 
มีบทสดุดีที่ 128 เป็นบทสดุดีที่น่าสนใจ เป็น
บทเพลงจากพิธีแต่งงานของชาวยิว ซึ่งในพิธี
แต่งงานบางครั้งในศาสนาคริสต์ก็มีผู้น�ามาใช้
เËมือนกัน

บทที่	2	ประสบการณ์และความทาทาย

ของครอบครัว

ในบทที่ 2 พระองค์กล่าวถึงยุคปัจจุบัน
ว่าในปัจจุบันนี้ ครอบครัวมีประสบการณ์และมี
ข้อท้าทายต่างæ ในยคุปัจจบุนั พระองค์กล่าวถงึ
ปัญหาทีจ่ะกระทบต่อครอบครวั ตวัอย่างทีเ่ราเหน็
ในประเทศไทยด้วย เช่น เรื่องเกี่ยวกับแรงงาน
พลัดถิ่นที่จะมีผลต่อครอบครัว บางครั้งจะแยก
สมาชิกในครอบครัวให้อยู ่คนละท่ีกัน หรือ
อย่างเรื่องก®หมายบางอย่างที่ไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างหญิงและชาย จะมีก®หมายอะไรบ้างที่
ช่วยต่อต้านความรุนแรงต่อสตรี

บทที่	3	เพงมองไปที่พระเยซูเจา	

กระแสเรียกของครอบครัว
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ในบทที่ 3 พระองค์ประยุกต์และมอง
ดูว่าจากพระคัมภีร์ถึงสมัยปัจจุบัน มีอะไรที่
เช่ือมโยงกนัและท�าให้ค�าสอนของพระศาสนจกัร
สามารถน�ามาใช้ได้จริงในครอบครัวปัจจุบันบ้าง 
พระองค์ลงลึกถึงค�าสอนและใช้ศาสตร์ต่างæ 
ที่ส�าคัญในยุคปัจจุบัน รวมทั้งเรื่องจิตวิทยา 
ความเข้าใจทางเทววิทยายุคใหม่æ แต่ยังยืนยัน
Ëลักการ·Õ่พระÈาสนจักรสอนมานาน เª‹น
เรื่องของการแยกกันไม่ได้ของการแต่งงาน 
เ รื่ อ งความส� าคัญของการถ ่ ายทอดชี วิ ต 
การอบรมบุตร ซึ่งพระสันตะปาปากล่าวว่า
ในโลกปัจจุบันมีสถานการณ์ที่ไม่สมบูรณ์แบบ 
ให้เราฟงัเสยีงของพระเจ้าว่าแม้แตใ่นว²ันธรรม
อื่น ศาสนาอื่น พระองค์จะตรัสกับเราอย่างไร 
พระองค์เป�ดกว้างเรื่องนี้

บทที่	4	ความรักในการสมรส
ในบทที่ 4 ชือ่ของบทมสีว่นคลา้ยกบัชือ่

ของพระสมณสาส์นเตือนใจ ชื่อว่า “ความรักใน
¡ÒÃÊÁÃÊ” จะมีการตีความบทสดุดีความรักใน
จดหมายของนกับุญเปาโลถงึชาวโครนิธ์ ฉบับท่ี 1 
บทที่ 13 และกล่าวถึงเรื่องการเดินทางของ
คู่สมรสว่าเป็นพลวัตอย่างไร เริ่มจากความรัก
แบบหนุ่มสาวถึงการพึ่งพาอาศัยกัน กระทั่งถึง
การเคารพรักกันในวัยชรา

บทที่	5	ความรักที่บังเกิดผล

ในบทที่ 5 ชื่อบทเป็นเหมือนการเล่นค�า
นิดหน่อย เป็นเรื่องของความรักที่ก่อให้เกิดผล 
เป็นเรือ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพ่อแม่กับลูก
เป็นหลกัว่าการเป�ดต้อนรบัชวีติใหม่ การตัง้ครรภ์ 
และกล่าวถงึกว้างกว่านัน้ เช่น การรบับตุรบญุธรรม 
เรื่องครอบครัวกับญาติ ความสัมพันธ์ระหว่าง
คนรุ่นต่างæ และคนรุ่นเดียวกัน
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บทที่	6	บางแงมุมของงานอภิบาล
ในบทที่ 6 จะเป็นมุมมองบางประการ

ทางด้านการอภิบาล คือพระองค์กล่าวถึงผู้ที่จะ
อภิบาลครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์นักบวช
หรือฆราวาสที่ท�างานเรื่องครอบครัว พระองค์
อยากให้เราช่วยกันสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง
และเกดิผลตามแผนการของพระเจ้า ผูท้ีจ่ะอบรม
เป็นเณร นกับวช หรอืพระสงฆ ์พระสันตะปาปา
อยากให้ได้รับการอบรมเพื่อที่จะได้ดูแลและ
ส่งเสรมิครอบครวัได้ และให้อบรมคูส่มรสโดยตรง 

ให้คนทีจ่ะแต่งงานหรอืเพิง่แต่งงานใหม่ สามารถ
ที่จะใช้ชีวิตคู่ได้อย่างดี ซึ่งในบทที่ 6 จะรวมถึง
สถานการณ์ต่างæ กับคนต่างศาสนาต่างนกิายด้วย

บทที่	7	แนวทางการใหการศึกษา

ที่ดีกวาแกบุตร

ในบทที่ 7 ไม่ยาวมาก จะเป็นแนวทาง
เฉพาะเกี่ยวกับการให้การศึกษาแก่ลูก ให้อิสระ
แก่ลูก ให้การอบรมทางเรื่องเพศแก่ลูกด้วย
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บทที่	8	การเปนเพื่อนรวมทาง	

การไตรตรองแยกแยะ

ในบทที่ 8 พระสันตะปาปากล่าวถึง
แนวทางอภิบาลอีกครั้ง แต่ลึกลงในบางประเด็น
ใหญ่æ เฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ท่ีอาจจะ
ไม่เป็นไปตามอุดมคติเท่าไหร่ บางครั้งเป็น
สถานการณ์ทีเ่ปราะบางซบัซ้อน พระสนัตะปาปา
ก็ไม่อยากให้ผู้อภิบาลหรือสมาชิกอื่นæ ในพระ
ศาสนจักรตัดสินคนอื่นæ ในสถาบันครอบครัว 
เช่น กรณีที่พระองค์ยกตัวอย่างชัดเจนคือ
เรื่องการที่มีคนหย่าร้างกันและแต่งงานใหม่ 
ซึ่งเป็นประเด็นส�าคัญอย่างหนึ่ง

บทที่	9	ชีวิตจิตแหงการสมรสและ

ครอบครัว

ในบทสดุท้าย บทที ่9 เป็นเรือ่งจติตารมณ์
การสมรส เรื่องครอบครัว เป็นเรื่องของชีวิตจิต 
ให้พวกเรามีส่วนร่วมในพระธรรมล�้าลึกปัสกา
อย่างไร ให้เราเลี้ยงดูกันและกันเหมือนกับเป็น
¼ÙŒเลÕéÂ§áกะ ª‹วÂพระเÂ«ÙเจŒาเลÕéÂ§ดÙกันáละกัน 
และเห็นความส�าคัญของการยอมรับข้อจ�ากัด
ต่างæ และให้ครอบครัวเติบโตไปด้วยกัน มุ่งสู่
ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวอย่าง

เสียงสะทอนถึงพระสมณลิขิตเตือนใจ	

Amoris	Laetitia

มีบาทหลวงชาวสหรัฐฯ และเป็นสมาชิก
นักบวชคณะเยสุอิต ซ่ึงเป ็นคณะเดียวกับ
พระสันตะปาปา คุณพ่อท่านนี้วิเคราะห์เอกสาร
ต่างæ ได้เก่ง และในวันที่พระสันตะปาปา
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ออกพระสมณลขิติเตอืนใจฉบบันี ้คณุพ่อท่านนี้
ได้เขียนบทความวิเคราะห์ออกมาในวันเดียวกัน 
ซึง่คุณพ่อท่านนีไ้ด้เขยีนบทความหนึง่ทีก่ล่าวเน้น
ถงึค�าæ หนึง่โดยเฉพาะ เป็นค�าส�าคญัทีจ่ะช่วยให้
เข ้าใจพระสมณลิขิตเตือนใจฉบับนี้ได้ดีขึ้น 
ค�านีใ้นภาษาองักÄษจะเป็นค�าว่า “Discernment” 
ค� าว ่ า Discernment ภาษาไทยแปล
ค่อนข้างยาก ยังไม่มีค�าทั่วæ ไปที่ใช้ บางคนจะ
ใช้ในความหมายกว้างæ ที่ใช้ทั่วไปในสังคม 
อาจจะบอกว่าเป็นการวินิจฉัย การพิจารณา 
การไตร่ตรอง เป็นค�าแปลธรรมดา

มชิชนันารคีณะเยสอุติทีเ่คยมาท�างานใน
ประเทศไทย เป็นผู้เชีย่วชาญทางด้านนีห้ลายคน 
จะแปล ค�าว่า Discernment ในความหมาย
ท�านองว่าเป็นการแยกแยะ การดลใจ½†ายจิต 
หรือการจ�าแนก การดลใจของพระเจ้า คือเน้น
เรื่องการดลใจว่ามีความรู้สึกหรือมีเสียงอะไรใน
จิตใจท่ีมาจากการดลใจของพระเจ้าจริงæ และ
มีอะไรที่คล้ายกับความโน้มเอียงทาง½†ายมนุษย์
หรือ½†ายเนื้อหนัง ซึ่งพยายามแยกแยะให้ออก 
ค�านี้จะเป็น “Discernment” คือถ้าเราท�า 
Discernment ได้ดี เราจะสามารถแยกแยะ
ได้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เราท�าอะไรใน
สถานการณ์นั้นæ

ทําไมคําวา	“การแยกแยะเพื่อรับฟง

การดลใจของพระเจา”	มีการกลาวถึง

มากในพระสมณลิขิตเตือนใจ	

Amoris	Laetitia

คุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน, SJ อาจารย์
ประจ�าวิทยาลัยแสงธรรม : จะเกี่ยวข ้อง

ตั้งแต ่บทน�าในพระสมณลิขิตเตือนใจนี้ว ่า
พระสันตะปาปาเอง ไม่อยากที่จะออกข้อบังคับ
อะไรต่างæ ที่จะเป็นหลักปฏิบัติที่ตายตัวให้
ครสิตชนท่ัวโลกปฏบัิติตัวตามตัวอกัษร พระองค์
ไม่อยากให้ท�าอย่างนั้น พระองค์อยากจะสอน
หลักการพื้นฐานของพระศาสนจักร อย่างเช่น
เรื่องเกี่ยวกับความส�าคัญของการสมรส เรื่อง
ความหมายของครอบครัวในพระศาสนจักร 
เรื่องของความรัก แต่ว ่าการปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจ�าวัน ในสถานการณ์เฉพาะของชีวิต 
พระองค์อยากจะเป�ดโอกาสให้สัตบุรุษแต่ละ
คนพิจารณาว่าพระเจ้าอยากให้เขาท�าอย่างไร 
พระÈาสนจักรäม‹มÕ·า§·Õ่จะสอนละเอÕÂดจน¶Ö§
การปฏิบัติ การตัดสินใจทุกæ อย่างในชีวิตได้

มÕตัวอÂ‹า§·Õ่สอนกันตามºŒานเ³ร «Ö่§
อาจจะต้องประยุกต์กับสังคมไทยนิดหน่อย คือ
มีคู่สมรสคู่หนึ่งที่มีลูกหลายคนแล้ว และมีฐานะ
ยากจน สามีเป็นคนขับรถบรรทุกตระเวนไป
ทั่วประเทศ กลับมาเยี่ยมบ้านนานæ ครั้ง บางที
หลายสัปดาห์ กลับมาอยู่บ้านได้เพียงไม่กี่วัน 
½†ายภรรยาก็ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ และเธอไม่
พร้อมท่ีจะมลีกูอกี เพราะฐานะยากจนจรงิæ พอ
สามีกลับมาเยี่ยมครอบครัว ช่วงนั้นเป็นช่วงท่ี
ภรรยาถ้ามีความสัมพันธ์ทางเพศ อาจจะก่อให้
เกิดบุตรได้ ซึ่งฐานะของทั้งสองไม่ค่อยพร้อม
ที่จะมีลูก ถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์จะต้องรอสามี
กลัºมารอºËนŒา ºา§·ÕสามÕอาจจะอÕกเดือนËนÖ่§
กลับมา เพราะฉะนั้น ถ้าตามหลักการของ
พระศาสนจักรจริงæ พระศาสนจักรสอนให้
ความส�าคัญของเพศสัมพันธ์ต้องเป�ดโอกาสให้
มีบุตรได้ 
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แต่กรณีของคู่สมรสนี้ ถ้าเขาไม่ท�าตาม
ค�าสอนที่เป็นทางการของพระศาสนจักรจะท�าได้
ไหม ก็เป็นค�าถาม ถ้าคนที่ยึดหลักการตาม
ตัวอักษรทางจริยศาสตร์ของศาสนาคริสต์จะ
บอกว่าไม่ได้ แต่ทางคู่สมรสเองถ้าเขาคิดว่าเขา
จะใช้วิธีการบางอย่างในการคุมก�าเนิดที่จะช่วย
ให้สามารถใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นในสามีภรรยาที่
ไม่พร้อมจะมีลูกจะท�าได้ไหม คือเขาจะต้อง
ถามว่าพระเจ้านั้นจะยินยอมให้เขาใช้วิธีการ
คุมก�าเนิดในสถานการณ์เฉพาะครั้งนี้ได้หรือไม่

ซึง่เป็นเรือ่งของมโนธรรม ภาษาองักÄษ 
“Conscience” ค�านี้จะมีอยู่ในพระสมณลิขิต

เตือนใจฉบับนี้เหมือนกัน พระสันตะปาปาไม่
อยากให้เรามองค�าว่า “มโนธรรม” ในความหมาย
แคบæ และยังไม่เป็นผู ้ใหญ่ ซึ่งมโนธรรม
ในบางแง่แค่จะตัดสินใจว่าเราสามารถท�าได้
ต ามค� า สอนทา งก า รของพระศาสนจั ก ร
หรือไม่ ท�าถูกหรือผิด แค่นี้ แต่ “ความเป็น
ผู ้ใหญ่” ที่จะลึกซ้ึงในแง่ของมโนธรรมก็คือ
มโนธรรมควรจะเป็นส่วนหนึ่งในจิตใจลึกæ 
·Õ่äดŒรัºการËล‹อËลอมมาอÂ‹า§ดÕ áละสามาร¶
ท่ีจะฟังเสียงของพระเจ้าได้ว่าพระองค์ดลใจ
ให้ตัดสินใจท�าอย่างไรในสถานการณ์เฉพาะ
นั้นæ
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สาระสําคัญในสวนทายของ

พระสมณลิขิตเตือนใจ	

Amoris	Laetitia

คุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน, SJ อาจารย์
ประจ�าวิทยาลยัแสงธรรม : ในช่วงท้ายæ ของพระ
สมณลิขิตเตือนใจฉบับนี้ จะเป็นข้อคิดส�าหรับ
ผู้ท่ีจะอภิบาลครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ 

นกับวช หรอืฆราวาส ซ่ึงถ้าจะช่วยครอบครวัต่างæ 
นั้น พระองค์ไม่ได้ลดความส�าคัญของก®เกณ±์
หรอืหลกัจรยิศาสตร์ต่างæ แต่ว่าในสถานการณ์จรงิ 
พระองค์อยากให้เราดูแลกัน ซึ่งพระสันตะปาปา
ยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าเป็นผู้เลี้ยงแกะ หรือ
เป็นผู้ท่ีจะช่วยให้ลูกแกะนั้นเติบโตได้ เป็นผู้ท่ี
ให้อาหาร ให้การปกป‡องแก่กนัและกนั และพดูถงึ
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เรื่องเมตตาธรรมด้วยว่าพระเจ้านั้นมีวิธีที่จะ
น�าพระหรรษทานลงมาสู ่จิตใจของผู ้ที่เชื่อใน
พระองค์ พระสนัตะปาปาอยากจะส่งเสรมิให้การ
ตัดสินใจต่างæ นั้นเป็นการตัดสินใจที่ดีที่จะให้
ชีวิตสมบูรณ์ขึ้น ให้ใกล้ชิดพระเจ้ามากยิ่งขึ้น

ขอคิดสําคัญ	10	ขอจาก

พระสมณลิขิตเตือนใจ	

Amoris	Laetitia	

คุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน, SJ อาจารย์
ประจ�าวิทยาลัยแสงธรรม : มีบทความของ 
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“คณุพ่อเจมส์ มาร์ตนิ” ทีอ่อกมาในเวลาไล่เลีย่กนั 
กล่าวถึงสาระส�าคัญ 10 ข้อของพระสมณลิขิต
เตือนใจฉบับนี้  ซึ่ งคุณพ ่อเจมส ์ได ้ เขียน
บทความถึง 2 บทความเผยแพร่ในวันแรกที่
พระสมณลิขิตออกมา

คุณพ่อเจมส์ มาร์ติน ได้สรุปและให้
ข้อคดิทีส่�าคญั 10 ข้อจากพระสมณลขิติเตอืนใจ
ฉบับนี้

ข้อแรก พระศาสนจักรจะต้องเข้าใจ
ทั้งครอบครัวและสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว
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ว่ามีอะไรต่างæ ทีซ่บัซ้อน ชวีติคนมมีากกว่าสิง่ท่ี
จะ·íาตามก®เกณ±์เป็นขาวเป็นด�า แต่มีเบื้องหน้า
เºืéอ§Ëลั§ต่างæ ที่คนอื่นไม่สามารถที่จะเข้าใจ
äดŒลÖกพอ

ข้อที่สอง คือบทบาทของมโนธรรมเป็น
สิง่ส�าคัญมากในการตดัสนิใจต่างæ การตดัสนิใจ
ในที่นีไ้ม่เกี่ยวกับเรือ่งที่เป็นกิจวัตร แต่เป็นเรื่อง
ที่ส�าคัญที่จะต้องเลือกว่าจะท�าหรือไม่ท�าอย่างไร 
ซึ่งพระสันตะปาปากล่าวว่าก®เกณ±์นั้นเป็น
ส่วนหนึ่ง ค�าสอนของพระศาสนจักรหรือว่าพระ
คัมภีร์เป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะช่วยหล่อหลอมมโนธรรม 
แต่สดุท้ายแล้ว เขาจะต้องตอบจากใจของตนเอง
ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เขาท�าอย่างไรหรือ
ท�าอะไรในสถานการณ์เฉพาะนั้นæ

ข้อที่สาม เป็นเร่ืองละเอียดอ่อนและ
ส�าคัญมาก เป็นเรื่องของผู้ที่หย่าร้างกันและ
แต่งงานใหม่ ที่เป็นคาทอลิก พระสันตะปาปา
ใช้ข้อความหลายย่อหน้าในช่วงท้ายของพระ
สมณลิขิตเตือนใจฉบับนี้ว่าบุคคลเหล่านี้จะต้อง
เป็นท่ียอมรับและเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นใน
พระศาสนจกัร ซึง่พระสนัตะปาปาเหน็สถานการณ์
จรงิในชวิีตของคริสตชนยคุปัจจบุนัทีม่หีลายคน
ท่ีหย่าร้างและแต่งงานใหม่ ซึ่งเรื่องนี้จะบอกว่า
ไม่ถูกต้องก็ได้ เพราะไม่ถูกหลักค�าสอนของ
คาทอลิก จะถือเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติ แต่
ในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินั้น พระสันตะปาปาได้
แนะน�าวิธกีารต่างæ ทีจ่ะช่วยดแูลพวกเขา ซึง่เป็น
เรื่องที่ส�าคัญในพระสมณลิขิตเตือนใจฉบับนี้ 
อย่างเช่นให้พยายามเข้าใจสถานการณ์ของพวก
เขา ให้ยอมรับว่ามีปัจจัยต่างæ ที่บางครั้งจะดึง
เขาหรือโน้มน�าให้เขามีสถานการณ์เป็นแบบนั้น 

และบางครั้งพูดถึงให้พระสงฆ์นั้นสามารถที่จะ
ช่วยให้ค�าปรึกษาเขาว่าจะช่วยเหลืออะไรเขาได้
บ้าง เป็นการส่วนตัวที่จะไม่ออกสู่สาธารณชน
ที่จะไม่เป็นที่สะดุดของคนอื่น และสุดท้ายคือ
เป�ดโอกาสให้มโนธรรมของบุคคลนั้นæ ช่วยใน
การตัดสินใจ

ข้อที่สี่ พระสันตะปาปา·ร§ºอกว‹า
สมาชิกทุกæ คนของครอบครัวควรได้รับการ
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ส่งเสริมให้ใช้ชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี พระองค์
ทรงกล่าวถึงเรื่องของความรัก จะน�าหลัก
ความรักของพระศาสนจักรนั้นไปใช้อย่างไรใน
ชีวิตประจ�าวัน พูดถึงเรื่องการสร้างครอบครัว 
การเลี้ยงดูบุตรหลาน และยอมรับว่าการเดิน
ทางของครอบครัวเป็นพลวัตที่เริ่มจากจุดหนึ่ง
และมีจุดมุ ่งหมายที่ดี และจะก้าวหน้าไปใน
·า§นัéน

ข้อท่ีË้า เป็นค�าเตือนส�าหรบัผู้ท่ีจะอภบิาล
หรอืว่าช่วยเหลอืดแูลครอบครวั พระสนัตะปาปา
ทรงสอนให้ใช้ภาษาที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับความเมตตาของพระเจ้าต่อมนุษย์ทุกคน 
พระองค์ถือว่าผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติหรือ
ที่เรียกกว้างæ ว่า “แต่งงานไม่เรียบร้อย” อย่า
เรียกเขาว่าเขาก�าลังใช้ชีวิตอยู่ในบาปหรือว่าอยู่
ในสถานภาพบาปหนัก ซึ่งเป็นการตัดสินคนอื่น 
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นกับญุโทมสั อไควนสั นกัปราชญ์ของพระศาสนจกัร
เคยอธิบายอย่างชดัเจนว่าองค์ประกอบของบาปมี
อะไรบ้าง เรามนุษย์ไม่ควรจะตัดสินว่าเขามีองค์
ประกอบครบ 3 ประการที่จะเป็นบาปหรือเปล่า 
เราเห็นได้แต่ภายนอก พระสันตะปาปาอยากให้
เรายอมรับเขาในฐานะที่เขาเป็น และมีภาพหนึ่ง
ที่พระสันตะปาปาทรงเน้นในที่นี้เรื่องเกี่ยวกับ 
“ก้อนหนิ” คอื ถ้าเราบงัคบัใช้หลกัศลีธรรมอย่าง
เคร่งครัดกับครอบครัวทั้งหลายที่บางครั้งที่เขามี
ข้อจ�ากัด พระสันตะปาปาบอกว่าก็เหมือนกับว่า 
“เราเอาก้อนหินไปขว้างใส่เขา” เอาหินไปทุ่มเขา 
ซึ่งเป็นการลงโทษในพระคัมภีร์ แต่บางครั้งการ
ที่เราไปตัดสินเขา ก็เหมือนการที่เราเอาหินไป
ขว้างใส่เขา

ข้อท่ีËก พระสนัตะปาปาÂอมรºัตัé§áต‹ตŒน
ของพระสมณลขิติว่าหลกัเกณ±์บางอย่างทีใ่ช้ได้
ในสถานท่ีหนึง่ บางครัง้อาจจะใช้ไม่ได้ในสถานท่ี
อื่นด้วย คือในประเทศในท้องถิ่นต่างæ บางครั้ง
จะมีวิ ธีการมีแนวทางแนวทางปฏิบัติต ่างæ 
·Õ่äม‹เËมือนกัน

ข้อที่เจ็ด สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ยืนยันเกี่ยวกับค�าสอน หลักเกณ±์ปฏิบัติต่างæ 
เกี่ยวกับการสมรส ครอบครัว พระองค์ไม่มี
ความปรารถนาท่ีจะเปล่ียนหลักค�าสอนของพระ
ศาสนจักร แต่ท่ีส�าคัญคือพระองค์บอกว่าอย่า
ท�าให้ส่ิงนีเ้ป็นภาระหนกัแก่สมาชกิต่างæ ของพระ
ศาสนจกัรว่าเรามอีดุมการณ์แบบไหน เป็นอดุมคติ
ที่เราอยากมุ่งไปสู ่จุดนั้น แต่สถานการณ์จริง 
บุคคลทุกคนมีข้อจ�ากัด สามีภรรยาแต่งงานกัน 
เป็นมนษุย์ท่ีมข้ีอจ�ากดั มคีวามไม่สมบูรณ์แบบ เรา
จะเห็นคุณความดีบางอย่างในชีวิตสมรสของเขา 
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ถึงแม้จะไม่เป็นไปตามอุดมคติ พระสันตะปาปา
อยากให้เราเห็นข้อดี พระองค์ก�าลังสอนเรา
เกี่ยวกับชีวิตจิตที่เปี ›ยมไปด้วยความเมตตา
ที่จะไม่ตัดสินกัน และพระองค์ให้แนวทางบาง
อย่างในการอภิบาล ในการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีใน
การช่วยเหลือครอบครัวต่างæ ไม่มีก®เกณ±์
อะไรใหม่ แต่มีข้อคิดมุมมองทางการอภิบาล

ข้อที่แปด เป็นประเด็นเฉพาะที่กล่าวถึง
ในช่วงท้ายของพระสมณลิขิต พระสันตะปาปา
กล่าวว่าควรจะอบรมและให้การศึกษาแก่เด็กæ 
ในเรือ่งความส�าคัญของเพศและความส�าคญัของ
กจิกรรมต่างæ ทีเ่กีย่วข้องกบัเร่ืองเพศว่าเร่ืองเพศ
ไม่ควรจะมีมุมมองแคบæ ตามสื่อตามสังคมที่
เราเห็นกันทั่วไป หรืออย่างเรื่องความหมายของ
ร่างกายมนุษย์ที่พระสันตะปาปาบอกว่าบางทีใน

สงัคมบอกว่าในร่างกายมนษุย์ สงัคมบอกว่าเป็น
เหมือนวัตถุที่น�ามาใช้ได้และมีราคา 

ข้อทีเ่ก้า พระสนัตะปาปากล่าวถงึชายหญงิ
ที่มีแนวโน้มรักร่วมเพศ ชอบคนเพศเดียวกัน 
บางครั้งอาจจะไม่แสดงออกชัดเจน บางครั้ง
อาจáสด§ออกโดÂการป¯ÔºัตÔ อÂ‹า§äรก็ตาม 
พระสันตะปาปาไม่ได้สอนหลักเกณ±์หรือหลัก
จริยศาสตร์แบบใหม่ แต่พระองค์อยากให้เรา
คิดว่าทุกæ คนไม่ว่าจะมีแนวโน้มที่จะชอบเพศ
เดียวกันหรือชอบเพศต่างกัน ทุกคนมีศักดิ์ศรี
ในตนเอง เป็นมนุษย์เหมือนกัน ให้เราเคารพ
ทุกคนและปกป‡องคนที่มีแนวโน้มไม่เหมือน
คนอื่น ถึงแม้ว่าสังคมจะประณามหรือกระท�า
ความรุนแรง พระสันตะปาปาอยากให้ปกป‡อง
พวกเขา 
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ข้อทีส่บิ ให้พระศาสนจกัรต้อนรับทกุคน 
พูดถึงคนที่มีแนวโน้มที่จะต่างจากคนอื่น แม้แต่
ครอบครัวที่อาจจะไม่ปกติ หรือครอบครัว
ท่ีเรียกว่าแต่งงานไม่เรียบร้อย หรือมีปัญหา
อื่นæ ในครอบครัว พระสันตะปาปาอยาก
ให้พระศาสนจักรต้อนรับทุกคน และน�าไป
สู่ความช่ืนชมยินดีในความรักของครอบครัว 
และสุดท้าย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เตือนเราว่าจริงæ แล้ว พระศาสนจักรนั้น
เป็นครอบครัวของครอบครัวทั้งหลาย และ
ดูแลรักษาครอบครัวซึ่งเป็นสมาชิกของพระ
Èาสนจักร

สรุป
 พระสมณลิขิตเตือนใจ “ความป‚ติยินดี

แË่งความรัก” อยากให้ความรัก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความรักในครอบครัวนั้นเต็มไปด้วย
ความชื่นชมยินดี แม้สถานการณ์ในปัจจุบันอาจ
จะไม่ได้ส่งเสริมเรื่องนี้ พระสมณลิขิตมองในแง่
การอภบิาลช่วยเหลอืครอบครวัต่างæ ให้มคีวาม
ชื่นชมยินดีจริงæ

พระสมณลิขิต เตือนใจ Amoris 
Laetitia เป็นพระสมณลขิติทีใ่ห้ก�าลงัใจ หนนุใจ 
พระสันตะปาปาโน้มน�าให้เรามีความเมตตา 
ไม่ตัดสินครอบครัวต่างæ 

รอยยิ�มและวงแขนของคู่รักที่ส่งมอบต่อกัน ช่�งสวยง�มกว่�ดอกไม้ง�มอันใด

บนโลกใบนี ้คว�มปติยนิดีทีม่�จ�กคว�มรกั ไมม่สีิง่ปลูกสร�้ง หรอืสิง่ประดษิฐใ์ดม�ชดเชย

หรอืทดแทนได ้เมือ่คว�มปตยินิดทีำ�ใหเ้ร�ก�้วเดนิในทกุวันดว้ยรอยยิ�ม และหัวใจทีเ่บง่บ�น 

คว�มหวังก็เปล่งประก�ยสวยง�มในชีวิต

ศ�สน�ครสิตเ์ปน็ศ�สน�แหง่คว�มรกั หวัใจ และแกน่แกน คอืคว�มรกั พระสมณลขิติ

เตอืนใจเลม่นี ้"คว�มปตยินิดแีหง่คว�มรัก" จะนำ�ท�ง และพ�เร�ให้ก�้วเดนิตอ่ไป ยังตน้ธ�ร

แห่งคว�มรักท่ีแท้จริง คือองค์พระเยซูคริสตเจ้� ผู้เป็นองค์คว�มรัก และเป็นแบบอย่�ง

แห่งคว�มปติยินดีนั�น เพื่อคว�มรักจะถูกให้ ถูกแบ่งปันและจรรโลงชีวิตของกันและกัน 

เสมอไป 
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ขางธรรมาสน์	
ไก่นักบุญเปโตร

สงรมใหหลังฝนตก
สุÀาÉิตจีน “Yǔ hòu sòng sán” - “อิ่ว โÎ้ง โส้ง สั่น” แปลว่า “ส่งร่มใË้ Ëลัง½นตก” 

ä·ÂเราตŒอ§ว‹า “Ëลัง½นตก ส่งร่มใË้” ความหมายคือว่า จะช่วยเหลืออะไรใครเมื่อมันช้าไปแล้ว 
สาÂäปáลŒว

©ะนัéน เม×อ่จะชว่ยอะไรแกใ่คร ควรชว่ยใหเ้หมาะสม ถกูตอ้งตามกาลเวลาทีเ่ขามคีวามจ�าเปน็ 
เช่น ควรจะให้ร่มก่อน½นตก เป็นต้นบัÞÞัติแË่งความรัก เราตŒอ§ª‹วÂเËลือกันáละกันเสมอ 
จ�าเรือ่งเศรษฐกีบัคนขอทานทีช่ือ่ลาซารสัไดไ้หม? (ลก 16:19-31) เศรษฐคีนนัน้ไมไ่ดช้ว่ยคนขอทาน
ลาซารัสอะไรเลย ผลสุดท้ายเป็นอย่างไร? ไปอ่านนะครับ

การท�าบุÞ Ëร×อท�าทาน ที่ดีที่สุดได้บุÞได้กุศลมากที่สุด น่าจะต้องมีเงื่อนไขต่างæ เหล่านี้
ด้วยครับ

1. ท�าด้วยความยินดี เต็มใจ ทันทีโดยไม่ต้องรีรอ สุภาษิตละตินว่า “ใครใË้ทันที เท่ากับ
ใË้สองเท่า” ด้วยหน้าตายิ้มแย้ม เบิกบาน แจ่มใส ด้วย

2. ท�าเพราะเË็นแก่พระเจ้า ไม่ใช่เพื่อเอาหน้า ได้ชื่อเสียง หรือปัดความร�าคาญ ฯลฯ
©ะนัéนเม×่อเราจะท�าบุÞท�าทาน ท�าดี ไม่ต้องรอใË้ใครเË็น ไม่ต้องกลัวใครจะเยาะเย้ย หรือ

กระแนะกระแหน อะไรเลย น่าเสียดายที่หลายคนท�าดีแล้ว ถูกเยาะเย้ย ถากถางนิดหน่อย เช่น 
เขาท�าบุญเอาหน้า อยากได้หน้าได้ตา เลียแข้งเลียขาเจ้านาย ฯลฯ เขาโกรธ โมโห เลิกท�าดีต่อไป
เลย เพราะลมปากของคนเลวæ เหล่านั้น น่าเสียดายจริงæ

พระเยซูเจ้าใË้ก�าลังใจเราไว้ว่า “ท่านทั้งหลายที่ถูกด่าว่าร้าย ใส่ความ เบียดเบียน ข่มเหง 
ในการท�าดี จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบ�าเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก” (เทียบ มธ 
5:11-12)

Ëลายคนบอก©ันท�าบุÞไม่เอาËน้า (จริงæ ก็ไม่มีใครพูดดอกว่า ฉันท�าบุญเอาหน้า) แต่
พอไม่มีใครชมสรรเสริญก็รู้สึกน้อยใจ เสียใจ บ่นว่า แหมฉันท�าบุญตั้งเยอะน่าจะประกาศชื่อฉัน
สักหน่อย ฯลฯ 

ยิง่กวา่นัéน ถา้มใีคร ดา่วา่ คอ่นแคะเขาวา่ ท�าบญุเอาหนา้ อยากไดห้นา้ไดต้า ฯลฯ เขาทนไมไ่ด ้
โมโห โกรธเปน็ฟ„นเปน็ไฟเลย ค�าดา่หยาบæ คายæ กพ็ุง่ออกจากปากของผูใ้จบญุมากมายเลย เคยเหน็ 
เคยได้ยินไหม?

ใครจะมีบุÞยิ่งกว่า คนที่ถูกด่า ถูกว่า เพราะท�าดี แล้วยังยิéมได้ เรÕÂกว‹า Ëน้าด้านในการ
ท�าดี ดีด้วยได้บุญเยอะ ไม่เหนื่อย สุขใจด้วย 

ÍØ´ÁÈÒ¹µ�  àÁÉÒÂ¹ 2017  33

crist 1-88 Apirl 60.indd   33 3/31/60 BE   11:28 AM



ระหวางเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

ดวยกัน
โลกสื่อสารเต็มäปดŒวÂการโฆÉณา

ชวนเช×่อและชวนซ×éอสารพัด ท�าให้ผู้คน
หลงใหล “ติดกับดัก” ดุจดัง½ูงแมลงเม่าบิน
เข้ากองไฟ แล้วตกลงไปในกะละมังใหญ่ที่
ใสน่้�ารอรบัไว ้แลว้พากนั “ตายดว้ยกนั” อยา่ง
น‹าอเนจอนา¶ 

การโฆษณาที่ว่า น�ามาสู่การแข่งขัน 
ลวงให้ ลุ่มหลง ให้ตกลงไปในเหวแห่ง
ความมักมากในวัตถุสิ่งของ และบูชาเงินตรา 
เน้นในเรื่องปากท้อง สนองตอบต่อความ
สะดวกสบายและเสพสุข-เสพติดนานาชนิด
อย่างสนุกสนานไม่ลืมหูลืมตา

พูดกันสั้นæได้ว่า คนเราถูกมอมเมา
ด้วยการโฆษณาย้อมใจอยู่ทุกเมื่อเช่ือวันให้
¶ลíาลÖกäปสÙ‹วั¯จักรของความเË็นแก่ตัวโดย
การติดยÖดติดใจในสิ่งสารพัด ·ัé§นÕé Ëวั§ว‹า
ตนจะได้เปšนผูค้รอบครองใËม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะ
ท�าได้ในนามของวัตถุนิยมและทุนนิยม

แล้ ว ที่ สุ ด ยั ง จั ด สิ บ อั น ดั บ แ ร ก 
เËม×อนกับใË้รางวัลผู้ครองชนะเลิศในสิ่ง
ดงักลา่วข้างตน้ เพือ่ใหผู้ค้นได้รับรูโ้ดยทัว่กนั
ว‹าใครครอบครองเงินตราได้มากที่สุดในโลก 

 ในมมุกลบักนั ใหเ้ราหนัมาดวูถิชีวีติที่
ขาดความ “จ�าเปšนพ×éนฐาน” (จปฐ.) «Ö§่ËมาÂ¶Ö§
ขาดป˜จจัยสี่ อันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค บางคนแร้นแค้น
ถึงขนาดต้องขอทาน ท�าให้สูÞเสียศักดิìศรี
ความเปšนมนุÉย์และมักจะไม่มีโอกาสพั²นา
ศักยÀาพของตน เลÂäม‹·ันต‹อโลกáละ
เ·‹าเ·ÕÂมกัº¼ÙŒอื่น

 ·Õ่จรÔ§ พระเจ้าของเราทรงสร้างและ
มอบศกัยÀาพÀายในตนนีéใËก้บัมนÉุยท์กุคน
อยูแ่ล้ว แตน่า่เสียดายทีพ่ีน่อ้งเพ×อ่นมนÉุยเ์รา
จ�านวนมากมายในโลกยังด้อยและขาดโอกาส
ที่จะพั²นาศักยÀาพดังกล่าว

ÂÔ่§กว‹านัéนวิถีความรักผูกพันÀาค
ป¯ิบัติในลักÉณะการมีความเมตตากรุณาต่อ
กัน©ันพี่น้องและ©ันพ่อแม่ลูก จ�าเปšนต้อง
เริม่ตน้ทีต่นเอง พรอ้มæไปกบัทีค่รอบครวัแลว้
แผ่ขยายผลต่อยอดไปถÖงคนอ×่นรอบข้าง 
รอบตัวและรอบทุกวงการ จนกระทั่งรอบโลก
ทั่วทุกทิศทุกทางเลยทีเดียว

เทศกาลมËาพรตของเราชาวคริสต์ 
เด×อนถ×อศีลอดรอม®อนของพี่น้องชาวมุสลิม 
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รวมทัéงการเข้าพรรÉาของพี่น้องชาวพุทธ
นัéน ส×่อสารใË้เราปลุกจิตส�านÖกและ½ƒก½น
จิตตารมณ์ของความอดทน อดกลัéนและ
อดออม อดอาËารและอดการท�าบาป เพ×่อ
เปšนพลีกรรมเสียสละใË้กับพี่น้องที่ยังล�าบาก
ยากจนข้นแค้นนานาประการได้อิ่มปาก
อิ่มท้องและอิ่มบุÞทัéงกายใจบ้าง

ด้วยเหตุนี้ ในทุกบริบทของวิถีชีวิต
และทุกสถานการณ์ของแต่ละคน จึงถูก
ท้าทาย-ท้าท�าใË้ส�าเร็จไปตามนé�าพระทัยของ
พระเจ้า ซÖ่งพระองค์ทรงประสงค์ใË้เรารัก
กันตามมาตรฐานพระบัÞÞัติรักและพระ

ธรรมชาติต้นแบบแË่งองค์ความรักแท้ของ
พระองค์ท่ามกลางปราก¯การณ์ที่สับสนและ
แปรปรวนของโลกยุคป˜จจุบัน

วาระอันเËมาะสมของการแสดงออก
ถÖงจิตตารมณ์แË่งความรักแท้ในเทศกาล
มËาพรต ย่อมเปšนส่ิงทีท่�าใË้เราผู้มศีาสนาเปšน
ËลักยÖดถ×อป¯บิตั ิ“ด้วยกนั” พÖงËนัËน้าเข้าËา
กัน เพ×่อจะได้ใช้น�าËลักธรรมน�าการกลับใจ
จากÀายในสู่Àายนอก จากตนสู่คนอ×่น และ
น�าเพ×อ่นมนุÉย์สู่พระเจ้า น่ันค×อทีม่าของความ
สุขสันต์วันป˜สกาและความศักดิìสิทธิìÀายใน
จิตใจ อาศัยพระËรรÉทานของพระองค ์

ม�จ�กพระ อยู่เพื่อพระ สวรรค์คอืเป�

ชีพหนึ่งเร� เท่�หนึ่งนิด เชื่อมชิดสม

อยู่ด้วยกัน สร้�งสรรค์กิจ จติเกลยีวกลม

ผลอุดม สมสุขซึ้ง ถึงนิรันดร์
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วันละกาวกับพระเยซู
ร�ฟ�แอล

2โครินธ์ 5:16-19 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เราจะไม่พิจารณาผู้ใดตามมาตรฐานมนุษย์อีก 
แม้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยพิจารณาพระคริสตเจ้าตามมาตรฐานมนุษย์ แต่บัดนี้ 
เราไมพ่จิารณาพระองคต์ามมาตรฐานนีอ้กีตอ่ไป ดงันัน้ ถา้ผูใ้ดอยูใ่นพระครสิตเจา้ 
ผู้นั้นก็เป็นสิ่งสร้างใหม่ สภาพเก่าผ่านพ้นไป สภาพใหม่เกิดขึ้นแล้ว ทุกสิ่งมาจาก
พระเจ้า พระองค์ทรงท�าให้เราคืนดีกับพระองค์เดชะพระคริสตเจ้า และทรงมอบ
ภารกิจการคืนดีนี้ให้กับเรา กล่าวคือพระเจ้าทรงท�าให้โลกคืนดีกับพระองค์ในองค์
พระคริสตเจ้า พระองค์มิได้ทรงเอาผิดกับมนุษย์ แต่ทรงมอบให้เราประกาศสาร
แห่งการคืนดีนี้

การใหอภัย
เป็นเวลาสามวันสามคืนมาแล้วที่เมือง Grass Valley ในรัฐแคลิฟอร์เนียถูกพายุ

จากอลาสกา้พดักระหน่�า คนืนัน้เวลาประมาณตหีนึง่ คณุพอ่ O’Malley ถกูปลกุดว้ยเสยีงโทรศพัท ์
เสียงปลายสายเป็นพยาบาลจากโรงพยาบาลในเมือง Auburn พูดกับคุณพ่อด้วยเสียงที่สั่นว่า 
“¤Ø³¾‹Íª‹ÇÂ¡ÃØ³ÒÁÒ·ÕèâÃ§¾ÂÒºÒÅ´‹Ç¹ à¾ÃÒÐ¤¹ä¢Œ·Õè»†ÇÂË¹Ñ¡ã¡ÅŒ¨ÐµÒÂµŒÍ§¡ÒÃÃÑºÈÕÅà Ô̈Á” 
คุณพ่อ O’Malley รับปาก แต่บอกว่าคงต้องใช้เวลาสักครู่ใหญ่æ เพราะพายุก�าลังโหมหนัก กว่า
คณุพอ่จะมาถงึโรงพยาบาลทีอ่ยูห่า่งออกไป 30 ไมล ์กใ็ชเ้วลาถงึสองชัว่โมง แตค่นไขท้ีช่ือ่ Tom กย็งั
รออยู ่ถงึแมว้า่เขาเริม่มอีาการเคลิม้ สตเิริม่ฟั›นเฟ„อน แต่ยงัพดูไดใ้จความ พดูโต้ตอบกบัคณุพอ่ได ้
คุณพอ่ O’Malley ชว่ยคนไข ้Tom เตรียมตวัเพือ่รบีศลีแกบ้าป รบัศลีมหาสนทิ และรบัศลีเจมิ คนไข ้
Tom หน้าตายิ้มแย้ม คลายกังวล และสบายใจ จิตใจสงบอย่างเป็นสุข

คนไข้ Tom ชวนคุณพ่อ O’Malley คุยต่อว่า วันนี้ผมได้ยกภูเขาที่ทับอกผมมาเป็นเวลา
นานกว่า 30 ปี ผมยังจ�าเหตุการณ์ค่�าคืนนั้นได้อย่างไม่มีวันลืม ทั้งæ ที่ผมพยายามลืมมัน พยายาม
ไม่จ�ามัน แต่มันยัง½ังแน่นในความทรงจ�าของผม

36  ÍØ´ÁÈÒ¹µ�  àÁÉÒÂ¹ 2017

crist 1-88 Apirl 60.indd   36 3/31/60 BE   11:28 AM



 คืนนั้นก็คล้ายæ กับคืนนี้ที่พายุโหมกระหน่�าอย่างไม่หยุดยั้งในเมือง Bakersfi eld พวก
เราเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟที่นั่นดื่มกันเพื่อแก้หนาวเพราะพายุน�าความหนาวจากมหาสมุทรมาก่อน
Äดูกาล เข้าใจว่าผมคงดื่มหนักไปหน่อยจนไม่รู้ว่าผมได้สับรางรถไฟผิดขณะขบวนรถสินค้าก�าลัง
วิ่งผ่าน Bakersfi eld ไปเมืองอื่น ขบวนรถสินค้าขบวนนี้วิ่ง bypass ไปด้วยความเร็วที่ไม่ได้
ชะลอ (เพราะไม่มีก�าหนดให้หยุดที่ Bakersfi eld) เลยวิ่งบนรางเดียวกับขบวนรถโดยสารที่ก�าลัง
จอดอยู่ นับเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรง มีผู้คนเสียชีวิตสี่คน เป็นคุณพ่อ คุณแม่ และลูกสาวสองคน 
และนี่คือความส�านึกผิดที่ทับอกผมอยู่จนถึงค่�านี้ ผมเสียใจจริงæ

เมื่อคนไข้ Tom เล่าเรื่องนี้จบลง นางพยาบาลที่ยืนฟังอยู่ด้วยน้�าตาคลอเบ้าทั้งสอง ส่วน
คุณพ่อ O’Malley ก็ใช้แขนทั้งสองโอบกอด Tom แน่นอยู่ครู่ใหญ่ แล้วคุณพ่อก็ใช้มือตบที่บ่า
ของเขาเบาæ คุณพ่อน้�าตาคลอเช่นกัน แล้วพูดกับ Tom ว่า “Tom ¾ÃÐà¨ŒÒä´ŒÍÀÑÂãËŒÅÙ¡áÅŒÇ 
¾‹Í¡çàª‹¹¡Ñ¹ ¾‹Í¡çãËŒÍÀÑÂÅÙ¡´ŒÇÂ à¾ÃÒÐ¤Ø³¾‹Í ¤Ø³áÁ‹ áÅÐ à´ç¡ËÞÔ§ÊÍ§¤¹¹Ñé¹ ¡ç¤×Í ¤Ø³¾‹Í 
¤Ø³áÁ‹ áÅÐ ¾ÕèÊÒÇ¢Í§¾‹ÍàÍ§” 
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คุยกับเภสัชกร
ผศ.ดร. มนต์ชุลี นิติพน ชมรมเวชบุคคลค�ทอลิก

อากาศร้อนตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม เราควรตอ้ง
ระมัดระวังอะไรบ้าง สิ่งที่ป‡องกันง่ายæ คือ กินร้อน 
ªŒอนกลา§ ลŒา§มือ ËนŒารŒอนตŒอ§รัºประ·านอาËาร
ร้อนæ เสมอ เพราะมีความเสี่ยงที่จะท้องเสียäดŒ§‹าÂ 
อาหารทีม่กีะทเิปน็สว่นประกอบจะบดูเสยีไดง้า่ยเมือ่
อากาศร้อน โรคอุจจาระร่วง หรือที่เรียกว่าท้องร่วง 
(Diarrhea) สามารถเป็นได้กับทุกคน ทุกวัย แต่
จะพบมากในผู้สูงอายุ และเด็กเล็กที่มีอายุต่�ากว่า 
5 ปี จะมีอาการถ่ายเหลว 3 ครั้งต่อวัน หรือใน
บางคนทีธ่าตอุอ่นอาจมกีารถา่ยเหลวมากกวา่ 3 ครัง้ 
โดยอาการของโรคทอ้งรว่ง จะมอีาการเดน่ทีส่ามารถ
สังเกตได้ดังนี้ คือถ่ายอุจจาระเหลว หรือเป็นน้�า 
ถา่ยอจุจาระเหลวเปน็น้�ามมีกูเลอืด ถา้ทอ้งเดนิไมม่าก 
ใช้เครื่องดื่มเกลือแร่เพื่อป‡องกันการสูญเสียน้�าและ
เกลือแร่ แต่หากเป็นมากควรปรึกษาแพทย์ การใช้
น้�าเกลือทางหลอดเลือดด�าจะช่วยได้มากที่สุด

อากาศร้อนต้องดื่มน้�าให้เพียงพอกับการท่ี
ร‹า§กาÂสูÞเสียนé�าäปกัºอากาÈรŒอน นéíาด่ืม·Õ่จะดื่ม
ต้องระวังด้วย การเลือกซื้อน้�าดื่มควรเลือกภาชนะ
บรรจุท่ีสะอาดและป�ดสนิท ไม่ร่ัวซึมหรือมีรอย
สกปรก ไม่มีร่องรอยการเป�ดใช้ ลักษณะของน้�าที่
บรรจุอยู่ต้องใสสะอาด ไม่มีตะกอน ไม่มีสีกลิ่น รส
ที่ผิดปกติ โดยร้านค้าที่จ�าหน่าย ต้องไม่วางน้�าดื่ม
ตากแดดและไม่เก็บน้�าดื่มในที่ร้อน กรณีน้�าแข็ง 
ควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากให้ครบถ้วน และ
ต้องมีข้อความว่า “น้�าแข็งใช้รับประทานได้” ด้วย
ตัวอักษรสีน้�าเงิน โดยถุงที่ใช้บรรจุต้องสะอาด 
ป�ดผนกึ แนน่หนา ไมฉ่กีขาด และน้�าแขง็ตอ้งใสสะอาด 
ไม่มีคราบ สี หรือกลิ่นที่ผิดปกติ ไม่มี½ุ†นผงหรือ

สิ่งแปลกปลอมในก้อนน้�าแข็ง นอกจากนี้ ผู้บริโภค
ควรสังเกตสถานที่เก็บและภาชนะที่บรรจุน้�าแข็ง 
ซ่ึงต้องถูกสุขลักษณะ ไม่มีการใส่น้�าแข็งปนกับ
อาหารประเภทอื่น ส�าหรับไอศกรีม ภาชนะบรรจุ
ต้องสะอาดและป�ดสนิท ไม่ฉีกขาด สังเกตได้จาก
การ·Õ่äม‹มÕäอÈกรÕมรั่ว«Öมออกมา áละตัวäอÈกรÕม
ตŒอ§äม‹มÕสÕ กลÔ่น รส ·Õ่¼ÔดปกตÔáละäม‹เËลวËรือ
มีลักษณะเหมือนเคยละลายมาแล้ว

ผด ผ×น่คนั มากบัความรอ้น ไมร่า้ยแรง แต่
ท�าให้ร�าคาญใจ ไม่มีความสุขได้ ควรเลือกเสื้อผ้าที่
เหมาะสม ไมห่นาจนเกนิไป สามารถระบายความรอ้น
และเหงื่อได้ดี ไม่ควรแกะ เกาผิวหนัง เนื่องจากจะ
ท�าใหเ้กดิแผลได ้สภาพอากาศในบา้นเราทีร่อ้น ตอ่ม
ไขมนัจะท�างานมากขึน้ ท�าให้มนี้�ามนัสว่นเกนิอยูบ่น
ใบหนา้จนกลายเปน็อาหารของยสีต ์เมือ่หนกัเขา้กจ็ะ
เกิดการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วจนท�าให้เกิดสิวผดขึ้น 
เวลามองเผิน æ เรามักจะไม่เห็นสิวชนิดนี้ นอกจาก
นั้นมลพิษจากสิ่งแวดล้อม ทางน้�า และอากาศเกิด
จากการแพ้น้�าหรือเหงื่อผลิตภัณ±์ล้างหน้าที่ฟอง
มากจนเกินไป หรือใช้ไม่เหมาะกับสภาพผิว การใช้
น้�าอุ่นล้างหน้าเป็นประจ�าการเช็ดถูหน้าบ่อย æ หรือ
การเช็ดถูหน้าแรงæ เครื่องส�าอางบางประเภท หรือ
อุปกรณ์แต่งหน้าที่ไม่สะอาดนอนหลับหรือพักผ่อน
น้อยจนเกินไปภูมิคุ้มกันในร่างกายอ่อนแอหรือ
ร่างกายไม่แข็งแรง

วิธีรักษา ปรับเปลี่ยนพÄติกรรมส่วนตัว 
ด้วยการ½ƒกตัวเองและยับยั้งห้ามใจไม่ไปรบกวน
ผิวหน้า เช่น การนวดหน้า ขัดหน้า เช็ดถูหน้า คุ้ย 
แคะ แกะเกาใบหน้าบ่อย æ เพราะบางคนเกิดความ

รอน	รอน	รอน
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กงัวลและลบูไลใ้บหนา้อยูบ่อ่ย æ จนลมืไปวา่มอืเรา
ไม่สะอาดและอาจเป็นการไปกระตุ้นผิว ล้างหน้า
อย่างถูกวิธี ไม่ควรล้างหน้าบ่อย æ ควรล้างหน้า
เฉพาะทีจ่�าเปน็ ไมเ่กนิวนัละ 2-3 ครัง้ ในระหวา่งวนั
ให้ล้างหน้าด้วยน้�าเปล่า ไม่ควรใช้น้�าอุ่นในการ
ลŒา§ËนŒา ËลÕกเลÕÂ่§การลŒา§ËนŒาดŒวÂสºÙ‹ áละËล§ัจาก
ออกก�าลังกายเสร็จก็ควรล้างหน้าทุกคร้ัง เพื่อช�าระ
ล้างสิ่งสกปรก ความมันบนใบหน้า และแบคทีเรีย
ดูแลตัวเองเป็นเร่ืองส�าคัญ ท�าจิตใจให้แจ่มใส 
อยา่เครยีดมากจนเกนิไป เพราะความเครียดจะท�าให้
ตอ่มไขมนัท�างานหนกั พกัผ่อนนอนหลบัใหเ้พยีงพอ 
ไม่ควรนอนดึกมากจนเกินไปรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ควรหันมารับประทานผักและผลไม้ให้
มากขึ้น ดื่มน้�าให้มาก æ เพื่อช่วยปรับสมดุลของ
รา่งกายภายในใหเ้ยน็และชุม่ชืน้ หลกีเลีย่งแสงแดด 
และใช้ครีมกันแดดทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน โดย
เลือกใช้ครีมกันแดดที่มีความมันน้อย ถ้าเป็นมาก
ควรปรึกษาแพทย์

อีกประการหนึ่งกับผู้ที่รักสัตว์ ควรระวัง
โรคพิษสุนัขบ้า สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ 
ไวรัส (Rabies) ปัจจุบันยังไม่มีทางรักษาหาย
แต่สามารถป‡องกันได้ผู้ป†วยมักคงสภาพอยู่ได้นาน
ไม่เกนิ 1 สปัดาห์ และเสยีชวีติเนือ่งจากอมัพาตของ
กล้ามเนือ้ และระบบทางเดนิหายใจ ในประเทศไทย
ยังมีรายงานการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าโดยสาเหตุหลัก
เกิดขึ้นจากสุนัขอาการแสดงของโรคมักเป็นการ
อักเสบสมองและเยื่อสมอง ในระยะ 2-3 วัน
แรกผู้ป†วยจะปวดเม่ือยตามเนื้อตัว มีไข้ คันหรือ
ปวดบริเวณรอยที่ถูกกัดทั้ง æ ที่แผลอาจหายเป็น
ปกติแล้วต่อมาจะหงุดหงิด กระสับกระส่าย ตื่นเต้น
äวต‹อสÔ่§เรŒารอºกาÂ äม‹ªอºáส§ ลม มÕนíéาลาÂäËล 
กล้ามเนื้อคอกระตุกเกร็งขณะพยายามกลืนอาหาร

หรือน�้า ท�าให้เกิดอาการ “กลัวน�้า” ต่อมาจะเริ่ม 
เพ้อคลั่ง สลับกับอาการสงบ ชัก ผู้ป†วยบางราย
อาจเป็นอัมพาตโดยมีอาการแขนขาอ่อนแรงหมด
สติ และเสียชีวิตในที่สุด เนื่องจากส่วนที่ส�าคัญ
ของสมองถูกท�าลายไปหมด การป‡องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าท่ีดีท่ีสุดคือ ระวังอย่าให้ถูกสุนัขกัดหรือ
แมวกัด เพราะการติดเชื้อส่วนใหญ่จะมาจาก
น�้าลายสัตว์ที่เป็นโรคอยู่แล้ว ที่ส�าคัญที่สุด คือ 
การเสริมภูมิคุ้มกันในสุนัขซึ่งเป็นสัตว์น�าโรคหลัก 
รวมทั้งการควบคุมจ�านวนสุนัข ท่านที่เป็นเจ้าของ
สนุขั อย่าลมืน�าน้องแมว น้องหมาฉดีวคัซีนป‡องกนั
ทุกปีด้วย 
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บันทึกธรรมทูต
มิสชั่น

ปกตคิ�าวา่ “ฉลองวดั” ในพระศาสนจกัร
กมัพชูา เป็นเร่ืองทีแ่ทบจะเปน็เร่ืองใหม่ หลงัจากท่ี 
ประเทศผ่านสงครามมา คนเก่าแก่ที่นี่ดูเหมือน
จะตายหายจากไปเกือบหมด คนที่หนีออกไป
อยู่นอกประเทศ ก็ไม่ได้กลับมาสานต่อธรรม
ประเพ³Õสักเ·‹าäร

ปัจจัยที่ท�าให้พระศาสนจักรที่นี่ไม่ค่อย
ท�าฉลองวดั กค็อื กลุม่ครสิตชนสว่นใหญเ่ปน็กลุม่
คริสตชนใหม่æ ยังไม่รู้ธรรมเนียมการฉลองวัด 
สองก็คือ ผู้ให้การอภิบาล บรรดาธรรมทูต 
ไม่ได้ให้ความสนใจเรือ่งนีเ้ปน็อนัดบัแรก เพราะ
มีเรื่องอื่นที่ต้องรีบท�าก่อน อย่างที่สามก็คือ 
การขาดชว่งของธรรมประเพณี ของกลุม่ครสิตชน
หลังจากสงคราม

แต่งานฉลองในชุมชน ที่นานæ ทีจะมี
สักครั้งคือ “การเสกวัดใหม่” ซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นการสร้างใหม่ มากกว่าการบูรณะ เพราะ
เมื่อชุมชนเติบโตขึ้น ขนาดของวัดก็ใหญ่มากขึ้น
ไปด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ ก็มีวัดใหม่ขึ้นมาเรื่อยæ 
ย้อนกลับมาการฉลองวัด ซึ่งเป็นเรื่องของการ
แสดงออกของความเชื่อของคริสตชนในชุมชน

โดยมีเป‡าหมายคือ 
หนึง่ เพือ่เป็นการขอบพระคณุพระเปน็เจา้ 

ท่ีได้มอบนักบุญองค์อุปถัมภ์คุ้มครองดูแลกลุ่ม
คริสตชน เป็นการระลึกถึงขอบคุณนักบุญท่าน
นั้นæ ท่ีดูแลคุ้มครองกลุ่มคริสตชนตลอดปี 
ซึ่งเป็นเหมือนกับชาวกัมพูชาที่เชื่อว่า บ้านแต่ละ
บ้านจะมีผีเย้าผีเรือน หรือเจ้าที่เจ้าทางคุ้มครอง
ดูแลอยู่ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเห็นว่า เราสามารถ
มาทดแทนส�าหรบัผูม้คีวามเชือ่ใหม ่และตอ้งการ
มีบางสิ่งบางอย่างช่วยคุ้มครอง ดังนั้น นักบุญ
องค์อุปถัมภ์ของวัด ก็กลายเป็นองค์อุปถัมภ์
ของแตล่ะบา้น แตล่ะครอบครวัในเขตวดัไปโดย
ปริยาย ซึ่งหลายคนก็ไม่ได้ค�านึงถึงเรื่องนี้

สอง คือ การแสดงออกถึงความรัก
ความเป็นหนึ่งเดียว ของพระศาสนจักรท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นโอกาสปีละครั้ง ที่คริสตชนในชุมชนนั้นæ 
จะáสด§ออก¶Ö§การª‹วÂเËลือกัน เตรÕÂมตัวกัน
ทั้งภายนอกและภายในจิตใจ เพื่อการฉลอง
ชุมชนแห่งความเชื่อของตัวเอง ซ่ึงแน่นอนว่า 
เปน็เรือ่งทีต่อ้งเรยีกรอ้งการเสยีสละ ทัง้ก�าลงักาย 
ก�าลังใจ และก�าลังทรัพย์

การฉลองชุมชนแหงความเช�่อ
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ผมจัดฉลองวัดคร้ังแรก ที่ชุมชนเล็กæ 
แห่งหนึ่งทางเหนือของพนมเปญ ชื่อ วัดนักบุญ
มารีย์ มักดาเลนา สวายปะ เมื่อปี 2014 โดย
พยายามน�ารูปแบบและประสบการณ์ที่อยู่ใน
บ้านเราไปประยุกต์ใช้ เช่น การท�าตรีวาร การ
แบ่งงานเตรียมงาน การให้วัดต่างæ รอบæ ช่วย
สนับสนุน แต่ปรากฏว่า ชุมชนอื่นที่มาร่วม ก็ยัง
ไมคุ่น้เคยทีจ่ะสนบัสนนุวดัเจา้ภาพ เชน่ เรือ่งการ
แบ่งปันอาหาร หรือ การไปร่วมงานให้ก�าลังใจ
กันและกันผ่านทางการภาวนา อาจจะเป็นเพราะ 
ไม่สะดวกเรื่องการเดินทาง ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้น และไม่มีเวลาส�าหรับเร่ือง½†ายจิตใจ 
(งานยุ่ง) แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องเหล่านี้ ก็ค่อยæ 
ได้รับการพั²นามากขึ้น ด้วยการติดตามการ
เอาใจใส่ของผู้อภิบาลและพี่น้องในชุมชนเอง 
·Õ่จะร‹วมกันจัดเตรÕÂมร‹วมกัน

จากนัé น ¼ม¶Ù กÂŒ าÂมาดÙ áลวั ด·Õ่
วัดนักบุญยอแซฟ พนมเปญ ในปี 2015 ซึ่ง
แต่เดิมมักจะไม่ได้มีการจัดการฉลองวัดเลย 

จนเมื่อพระคุณเจ้าโอลีเวียร์ ได้ขึ้นมาเป็นพระ
สงัฆราช ซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้เมือ่วนัที ่20 มนีาคม 
2010 คุณพ่อบรูโน เจ้าอาวาสองค์ก่อน ได้เชิญ
พระคุณเจ้ามาถวายมิสซาขอบคุณพระทุกปี 
ก็เห็นว่า ใกล้กับวันฉลองท่านนักบุญยอแซฟ 
ก็ถือโอกาสจัดควบกันไปเลย และตั้งแต่ปี 2011 
เป็นต้นมา

ผมได้จัดสองงานนี้ควบกัน ครั้งแรกใน
ปี 2016 ซึ่งมีการจัดเลี้ยงอาหารง่ายæ ด้วย และ
ในปนีี ้2017 เปน็ปทีีส่อง ซึง่เปน็ปแีหง่การเตรยีม
จิตใจให้กับสัตบุรุษทั้งปี ก่อนเตรียมฉลองครบ 
25 ปี ของกลุ่มคริสตชนท่ีพซาโตจแห่งนี้ 
พระคุณเจ้าได้มาเป็นประธานในวันอาทิตย์ท่ี 
19 มีนาคม ซึ่งแม้จะเป็นการฉลองตรงวัน แต่
พระศาสนจักรได้เลื่อนไปเป็นวันจันทร์ที่ 20 แต่
โอกาสนี้ เราก็ได้ถวายมิสซาโอกาสครบ 7 ปี
แห่งการแต่งต้ังเป็นพระสังฆราชของพระคุณเจ้า
โอลีเวียร์ ไปด้วย

เราเริ่มพิธีที่หน้ารูปแกะสลักของนักบุญ
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ยอแซฟ ด้วยการสวดบทเร้าวิงวอนนักบุญ
ยอแซฟ และถวายพวงมาลัยแด่ท่าน แล้วก็
แห่ไปที่วัด เพื่อถวายมิสซาขอบพระคุณร่วม
กัน เนื่องจากเรายังไม่มีพระรูป ของท่านนักบุญ
ยอแซฟ เราจึงไม่มีการแห่รอบวัด ตอนนี้ผมได้
ส่ังแกะสลักรูปของท่าน เป็นแบบสไตล์กัมพูชา 
ซึ่งจะเป็นรูปแรกæ ในประเทศกัมพูชาทีเดียว 
(พี่น้องผู้ใดอยากสนับสนุนคุยกันหลังไมค์
ได้ครับ)

พิธีเริ่มต้นในปีนี้ เป็นสัปดาห์ที่สาม 
ในเทศกาลมหาพรต ดังนั้น เราจึงเลือกบางบท
ภาวนาเท่านัน้ ทีเ่ปน็ของทา่นนกับญุยอแซฟ โดย
ยังให้เกียรติกับมิสซาวันอาทิตย์ ซึ่งส�าคัญกว่า 
และเปน็พิเศษ ทีวั่ดของเรา มีพธิชี�าระจติใจใหก้บั
ผู้ที่ก�าลังเตรียมตัวรับศีลล้างบาปในคืนวันปัสกา
·Õ่จะ¶Ö§นÕéดŒวÂ จíานวน 8 ·‹าน 

พระคุณเจ้ าได้ เทศน์ถึงพระวรสาร 
·Õ่เราตŒอ§áสว§ËาพระเËมือนสตรÕªาวสะมาเรÕÂ 
ที่ได้พูดคุยกับพระเยซู แล้วค้นพบพระองค์เป็น
พระผู้ไถ่ ไม่ง่ายเพราะชีวิตของสตรีนั้นเต็มไป
ด้วยบาป แต่พระเยซูได้ให้น้�าแห่งชีวิตให้กับ
นา§ áละเª‹นเดÕÂวกัน·Õ่ºรรดา¼ÙŒ เตรÕÂมตัว
รับศีลล้างบาป ก็จะได้รับพระเยซูเป็นชีวิตของ
พวกเขาด้วย ให้หันจากชีวิตเก่าเข้าสู่ชีวิตใหม่
ในพระองค์

หลังพิธี ได้มีตัวแทนจากสัตบุรุษร่วม
แสดงความยินดีกับพระคุณเจ้า ด้วยการมอบ

ดอกไม้และของที่ระลึก โอกาสนี้พระคุณเจ้า 
ได้เชิญตัวแทนหัวหน้าและทีมงานของส�านักงาน
ต่างæ ที่ท�างานในเขตมิสซังมาร่วมพิธีบูชา
ขอบพระคุณด้วย เช่น ½†ายการศึกษา ½†าย
สื่อมวลชน ½†ายกรรมกร ½†ายงานด้าน สุขภาพ 
เป็นต้น เพื่ อให้พวกเขาตระหนักถึ งการ
ร่วมเดินทางไปกับพระคุณเจ้า ในการพั²นา
มิสซัง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นก�าลังจากฆราวาส
ทัง้สิน้ และป�ดทา้ยงานดว้ยการรบัประทานอาหาร
ร‹วมกัน 

วัดนักบุญยอแซฟ พซาโตจ พนมเปญ 
เป็นศูนย์กลางงานธรรมทูตและงานอภิบาล 
ในเขตทางเหนอื ของกรงุพนมเปญ มกีลุม่ครสิตชน
อยู่ในความดูแลอีก 7 แห่ง ซึ่งมีวัดชื่อ นักบุญ
ยอแซฟ อีกสองแห่งอยู่ในจ�านวนนี้ด้วย ขณะนี้ 
วัดก�าลังเตรียมก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาล
และหอพักนักเรียนยากจน ซ่ึงเป็นกิจกรรม
ส่งเสริมงานธรรมทูต เด็กที่มาเรียนมีโอกาส
ได้เรียนค�าสอน และหลายคนได้รับความเชื่อ 
รวมทั้งกิจการด้านอบรมเด็ก ก็เป�ดโอกาสให้
ชุมชนรอบข้างได้รู้จักวัดของเรามากขึ้น ขอเชิญ
พี่ น้ อ ง ร่ ว ม สนั บ สนุ น ง า น ธ ร รมทู ต ไ ด้ ที่
คุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม ธนาคารทหารไทย 
บัญชีออมทรัพย์ เลข 213-2-38029-2 
ID Line: pauldenny ขอค�าภาวนาจากพี่น้อง 
ส�าหรับกลุ่มคริสตชนแห่งนี้ ซึ่งจะฉลองครบ 
25 ปีในเดือนตุลาคม 2017 นี้ด้วยนะครับ 
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บทความเตือนใจตนเอง
น�ยแพทย์คำ�นวณ อึ้งชูศักดิ์

ตอนเป็นเด็กæ เราถูกสอนให้รับศีล
แก้บาปอย่างน้อยæ ปีละคร้ังในเทศกาลปัสกา 
แท้จริงแล้วข้อค�าสอนคงต้องการบอกว่าอย่า
เหินห่างจากพระเจ้า ถ้าห่างเหินไปแล้วก็ให้
หันกลับมาหาพระองค์บ้างในช่วงปัสกา ซ่ึงเป็น
เวลาส�าคัญที่สุดส�าหรับคริสตชน เรื่องนี้ท�าให้
ผมนึกถึงคุณลุงขับแท็กซี่คนหนึ่ง

เช้านั้นผมเรียกแท็กซี่จากสุวรรณภูมิ
กลับบ้าน รถวิ่งได้สักพักก็สังเกตว่าคุณลุง
คนขับแขวนสายประค�าพันไว้ที่กระจกส่องหลัง 
เลยถามคุณลุงว่า “ลุงเป็นคาทอลิกหรือครับ 
บ้านอยู่ไหนครับ” ลุงตอบว่า “ใช่ครับ บ้านผม
อยู่ยโสธร แต่มาอยู่กรุงเทพฯ ต้ังแต่หนุ่ม 
กลับไปเยี่ยมบ้านปีละคร้ัง” ผมเลยพูดต่อว่า 
“ผมก็เป็นคาทอลิกครับ สัตบุรุษวัดเซนต์หลุยส์ 
ลุงกลับบ้านช่วงสงกรานต์หรือปีใหม่ครับ” 
ลุงตอบช้าæ ว่า “ไม่ใช่ครับ ผมจะกลับเฉพาะ
ชว่งฉลองวดั ไดไ้ปเยีย่มญาตพิีน่อ้ง แต่ท่ีส�าคญั
ได้เข้าวัดที่โตมาตั้งแต่เด็ก” 

การสนทนาท�าท่าจะจบลงแค่นั้น แต่
ลุงพูดต่อว่า “เวลาไปเข้าวัด ผมอยากรับศีล
นะครับ แต่รับไม่ได้” ด้วยความสงสัยผมเลย
ถามต่อว่า “ท�าไมละครับลุง” คุณลุงเล่าต่อว่า 
“ผมมีครอบครัวกับภรรยาคนปัจจุบันแบบ
ไม่ถูกต้องตามหลักค�าสอน ทางวัดเลยไม่
อนุญาตให้ผมรับศีลมหาสนิท” ผมได้ฟังแล้วก็
สะอกึวา่เรายงัมเีรือ่งท่ีคนอยากมาหาพระเจา้และ
รับศีลมหาสนิทแต่ถูกขัดขวางด้วยก®หมาย
พระÈาสนจักรเª‹นนÕéดŒวÂËรือ

วันเสกสุสานวัดหัวไผ่ อ.พานทอง 
จ.ชลบรุ ีผมและครอบครวัไปรว่มดว้ยเปน็ประจ�า 
เพราะภรรยาเป็นคนบ้านเดิมที่นั้น เหมือนเช่น
ทุกปี พอเสร็จพิธี พระสังฆราชสิริพงÉ์ จรัสศรี 
áละคุณพ่อสมศักดิì พรประสิทธิì ·‹านจะเดÔน
แวะทักทายตามบ้านสัตบุรุษที่ตั้งอยู่รายทาง
จากป†าช้าถึงตัววัด น�าความยินดีมาให้ทุกคน 
พอมาถึงบ้านพวกเราก็มีการต้ังวงคุยกันถาม
ทุกข์สุข มีการหยิบยกเรื่องราวแปลกæ ที่เกิด

ไมเห็นคุณคา
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ในวัดมาโสกันภาษาคนบ้านนอก พี่สาวภรรยา
ที่เป็นอาจารย์พยาบาลอยู่เชียงใหม่ก็หยิบเรื่อง
ท่ีมีคุณลุงเอะอะโวยวายส่งเสียงร้องในช่วงท่ี
คุณพ่อยกศีลมหาสนิท สัตบุรุษส่วนใหญ่คงคิด
ว‹าเสÕÂสตÔ áต‹พอพาออกมานั่§ส§ºสตÔนอกวัด
และสอบถาม คุณลงุจงึบอกว่าทกุคร้ังทีม่าวดันัน้
อยากรับศีลมหาสนิทมากæ แต่เนื่องจากมีข้อ
ขัดข้องบางอย่างที่ทางพระศาสนจักรห้ามไว้จึง
ไมส่ามารถรบัศลีได ้คณุลงุไดแ้ตม่อง ความกดดนั
ทับถมเข้ามากæ จนมาระเบิดเอาในวันนั้น

คุณพ่อสมศักดิ์ นั่งรับฟังอยู่ด้วยความ
สนใจและบอกว่า คุณพ่อเองก็เจอเช่นกัน 
มีสัตบุรุษคนหนึ่งทุกครั้งที่มาวัด เวลาคุณพ่อ
เทศนก์น็ัง่ฟงัด้วยความตัง้ใจ แตพ่อท�าพธิเีสกศลี
เสร็จและสวดบทข้าแต่พระบิดาจบ สัตบุรุษ
คนนี้ก็จะรีบเดินออกนอกวัด คุณพ่อก็สงสัย
มากæ วา่ท�าไมถงึตอ้งเดนิออกในชว่งทีจ่ะเขา้สูพ่ธีิ
รับศีลมหาสนิท คุณพ่อพูดติดตลกว่าน่าจะ
เดินออกตอนคุณพ่อเทศน์เสียมากกว่า ด้วย
ความอยากรู้วันหนึ่งคุณพ่อเลยลองสอบถามดู 
สัตบุรุษท่านนั้นก็ให้ข้อมูลว่าตนเองมีข้อขัดข้อง
ท่ีทางวัดเคยบอกว่าไม่มีสิทธิจะรับศีลมหาสนิท
ได้ แม้ว่าจะอยากรับองค์พระเยซูคริสต์ในรูป
ศีลมหาสนิท แต่เมื่อก®ของพระศาสนจักร
ห้ามไว้ ก็จ�าใจต้องออกไปในช่วงพิธีรับศีล 
อยู่ไปก็มีแต่ท�าให้น้อยใจ

 หลังจากพูดคุยกันเร่ืองนี้พระคุณเจ้า
สิริพงษ์ ได้ให้ข้อคิดว่าก®หมายพระศาสนจักร
ไดม้กีารเปลีย่นแปลงเพือ่ขจดัอปุสรรคทีก่ดีขวาง
มนุษย์ในการกลับมาหาพระเจ้า ท่านแนะน�าให้
สัตบุรุษที่มีข้อปัญหาได้ปรึกษากับทางพระสงฆ์

เจ้าวดัและเชือ่วา่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยไมเ่หลอืบ่า
กว่าแรง พร้อมกันนั้นก็½ากให้ทางสภาวัดและ
สัตบุรุษร่วมวัดได้ช่วยกันแนะน�าต่อæ กันไป 
พระเจ้าไม่มีพระประสงค์ที่จะกีดกันใครก็ตาม
จะเข้าËาพระองค์ แต่อาจเป็นมนุษย์ด้วยกันเอง
เสียมากกว่าที่ตั้งเงื่อนไขต่างæ นานา

ผมเคยไปประชุมที่ประเทศอังกÄษเมื่อ
เกือบสามสิบปีก่อน ทางเจ้าภาพได้ไปขอทาง
ส�านักพระราชวังอังกÄษอนุญาตให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมจากหลายชาติได้เข้าไปค�านับและดื่ม
น้�าชาเพื่อเป็นเกียรติ ทางส�านักพระราชวังได้
มอบให้เจ้าฟ‡าหญิงมาเป็นประธานแทนและส่ง
เงื่อนไขต่างæ ส�าหรับคนที่จะเข้าร่วมพิธี เช่น
ตอ้งใสช่ดุสทู รองเทา้หนงั ตรวจสอบเอกลกัษณ ์
และต้องมาก่อนเวลาเป็นชั่วโมง ทุกคนต่างดีอก
ดีใจท่ีจะได้เข้าเ½‡า ผมขาดเงื่อนไขอย่างเดียว
คือผมใส่รองเท้าผ้าใบไม่มีรองเท้าหนัง เขาเลย
ไม่ยอมให้ไปร่วมงานเลี้ยงด้วย โชคดีที่ผมเอง
ก็ไม่ได้คิดว่าการได้ดื่มน้�าชาในพระราชวังจะ
ท�าใหช้วีติผมดขีึน้ไดอ้ยา่งไร จงึไมย่อมลงทนุไป
ซื้อรองเท้าหนังตามที่เขาแนะน�ากัน  

ตรงขา้มกบับชูาขอบพระคณุพระเปน็เจา้ 
เป็นพิธีส�าคัญที่สุดที่พระเจ้าเชื้อเชิญให้เรามา
พบปะกับพระองค์โดยไม่มีเงื่อนไขใดæ เรา
สามารถเล่าให้พระองค์ฟังว่าในสัปดาห์ท่ีผ่านมา
เราหนักอกหนักใจอะไร เราท�าผิดพลาดอะไร 
เราอยากสารภาพขอโทษ อยากขอพร อยากอทิุศ
ค�าภาวนาใหผู้ล้ว่งลบั แลว้พระองคก์จ็ะตรสัผา่น
บทอ่านและบทพระวรสาร ส่วนส�าคัญที่สุดคือ
การเข้าไปสวมกอดพระองค์และรับพระองค์ใน
รูปศีลมหาสนิท แต่บ่อยครั้งที่เรากลับไม่เห็น
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คุณค่าและไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างตั้งอกตั้งใจ
เท่าที่ควร

วัดเซนต์หลุยส์และอีกหลายวัดคงมี
กลุ่มคริสตชนที่มีความพิการทางกายเป็นใบ้
และหูหนวกมาร่วมมิสซาในวันส�าคัญæ คน
ร่างกายสมบูรณ์ทุกอย่างรวมทั้งผมด้วยเวลามา
ร่วมมิสซาก็จะไม่ค่อยตั้งใจ หลับตาบ้าง เวลา
ร้องเพลงก็ไม่ค่อยอยากร้อง แต่ส�าหรับคน
เป็นใบ้และหูหนวก ดวงตาเขาจะเป�ดและ
เพ่งมองอย่างตั้งใจไปยังผู้แปลที่ใช้ภาษามือ 
เพื่อจะได้เข้าใจในบทอ่าน เวลาเขาร้องเพลงนัéน
น่าดูมาก เปšนบทเพลงแË่งความเงียบ (Sound 
of silence) แต่เต็มไปด้วยท่าทางÀาÉาม×อ 
อยากรู้ว่าเขาร้องเพลงพร้อมเพรียงหรือไม่ก็
ดูตอนที่แต่ละคนใช้ภาษามือสื่อสิ่งที่เขาอยาก
เปล่งออกมาแทนเสียงที่ไม่มีของพวกเขา

เมื่อสองอาทิตย์ก่อนได้ไปร่วมมิสซา
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ ผมสังเกตว่าแท่นอ่าน
พระคัมภีร์ของที่นี่ตั้งเด่นเป็นสง่า เผลอæ 
อาจจะสง่าและสูงกว่าที่นั่งประธาน ก็ถูกต้อง
แล้ว พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่บรรจุพระวาจา
ของพระเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศก อัครสาวก 
และองค์พระเยซูคริสตเจ้าเอง การได้อ่านได้ฟัง
พระวาจาของพระเจ้าจึงส�าคัญยิ่งกว่าการได้ฟัง
ค�ากล่าวของบุคคลใดæ 

มีเรื่องเล่ากันว่านักจัดรายการโทรทัศน์
ชั้นน�าชาวไอริชได้รับการขอจากคุณพ่อเจ้าวัด
ให้เป็นผู้อ่านบทอ่านจากพระคัมภีร์ในมิสซา
วันอาทิตย์เช้า ท่านก็รับปากและเ½‡ารอว่าจะ
ให้อ่านบทอะไรเพื่อจะได้มาเตรียมตัว รอ

จนถึงเย็นวันเสาร์คุณพ่อจึงให้เด็กช่วยมิสซาเอา
บทอ่านมาให้ นักจัดรายการผู้นี้จึง½ากเด็ก
ไปบอกคุณพ่อเชิ งตัดพ้อว่ า บทอ่ านจาก
พระวรสาร ท่ี เราฟั งกันในวันอาทิตย์นั้นมี
ความส�าคัญกับผู้ฟังมากเสียยิ่งกว่ารายการ
โทรทัศน์ ท่านไม่อาจหยิบพระคัมภีร์แล้วเอา
ข้ึนมาอ่านโดยไม่ได้มีการศึกษาและภาวนา
เตรียมจิตเตรียมใจท่ีนานเพียงพอ ขนาดการ
จัดท�ารายการโทรทัศน์ธรรมดาให้ดีนั้นท่าน
ใช้เวลาเป็นสัปดาห์ในการท�าความเข้าใจกับ
เนื้อหาสาระเพื่อจะได้ส่งผ่านความส�าคัญไปยัง
¼ÙŒªม 

ภาษาอังกÄษมีประโยคหนึ่ง “take it 
for granted” เป็นส�านวนที่หมายถึงการที่
ใครคนใดคนหนึ่งไม่เห็นคุณค่าของสิ่งส�าคัญæ 
ที่ตนได้รับมอบมา จึงไม่ได้ใช้ให้ถูกต้องหรือ
ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ ใช้แบบทิ้งæ ขว้างæ 
ใช้แบบของฟรี บ่อยครั้งที่พวกเราที่มีความ
สมบูรณ์ทางร่างกาย ทางสังคม ได้รับพระพร
จากพระเจ้ามากมาย แต่ไม่ได้คิดว่าท่ีเราเป็น
อยู่อย่างดีนั้นเป็นเพราะพระเมตตา เราไม่
เห็นคุณค่าของการได้พบปะกับพระเจ้า ไม่ได้
ขอบคุณพระองค์ ไม่ได้สนใจในการศึกษา
พระวาจาของพระองค์แล้วน�ามาใช้ในชี วิต
ประจ�าวัน หลายคนอยากมีโอกาสรับองค์พระ
เยซูคริสตเจ้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกายและใจ
ของเขาผา่นทางศลีมหาสนทิ เรามโีอกาสแตก่ลบั
ไม่ต้อนรับพระองค์อย่างดี 

ส�าหรับพระเจ้าแล้วไม่มีค�าว่า “take it 
for granted”  พระองค์เห็นคุณค่าในตัวเรา
เสมอ 
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สื่อศึกษา
ฝ�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อก�รศึกษ� สภ�ก�รศึกษ�ค�ทอลิกฯ

เทววิทยาไซเบอร์/ดิจิตอล:	
การทบทวนความผูกพันระหวางเรากับพระเปนเจา	

และมนุษยสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล
 ¤Ø³¾‹ÍáÍ¹â·¹Õè àÅÍ ´Öê¡, SVD*

จะได้ผลลัพธ์เกือบ 3 ล้านรายการ และ
ค้นด้วย “Thiên Chua” (ภาษาเวียดนาม) 
จะได้ผลจ�านวนรายการพอæกัน เม่ือคลิกที่ปุ†ม 
“ค้นรปู” ภาพของพระเจ้าแบบยเูดโอ-คริสเตยีน
áละพระเÂ«Ùปราก¯ºนËนŒาจอเª‹นเดÕÂวกัº
เทพเจ้าของศาสนาอื่นæของโลก ไม่เว้นกระท่ัง
กราฟ�กของวิดีโอเกมด้วยซ�้า ปรากฏการณ์
การถูกครอบง�าด้วยข้อมูลสารสนเทศที่มากเกิน
ไปนี้เรียกกันว่าภาวะข้อมูลท่วมท้น Antonio 
Spadaro ได้แสดงความเห็นว่า “ปัญหาวันนี้
ไม่ได้อยูท่ีก่ารหาข่าวสารทีม่คีวามหมาย แต่อยูท่ี่
การถอดรหสัความหมายทีแ่ท้จรงิของข้อมลู และ
ตระหนกัว่าข้อมลูเหล่านัน้อยูบ่นฐานของข่าวสาร
ท่ีเราได้รบัมาจากหลายæแหล่ง”39 ด§ันัéน áมŒจะมÕ
ข้อมูลข่าวสารล้นหลามมากมายในยุคดิจิตอลนี้ 
ใครท่ีก�าลงัแสวงหาพระเจ้าอาจเจอประสบการณ์
ท่ีต้องใช้ความอดทนสูงมากและจ�าเป็นต้องเฟ‡น
หาจากข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อหาค�าตอบ
·Õ่ตŒอ§การ 

แม้กระนัน้ เรายงัมัน่ใจไม่ได้ว่าค�าตอบท่ี
หามาได้จะเป็นความจรงิทกุประการและจะท�าให้
จิตวิญญาณชุ่มชื่นเติบโตขึ้นได้ ดังที่สมเด็จพระ
สันตะปาปาเบเนดิกต์ทรงตั้งข้อสังเกต: 

บ่อยคร้ังในกรณีของการสื่อข่าวสาร
ทางสังคม ความส�าคัญและประสิทธิผลของ
รูปแบบการแสดงออกมักขึ้นอยู ่กับความเป็น

ที่นิยมมากกว่าความส�าคัญภายในและคุณค่า
ในตวั ในส่วนของความเป็นทีน่ยิมนัน้ ข้อมลูมกัจะ
เชือ่มโยงกบัผูม้ชีือ่เสยีงหรอืกลยทุธ์การโน้มน้าว
มากกว่าตรรกะของการโต้เถียงด้วยเหตุผล40

ด้วยเหตุนี้ ความเข้าใจของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งและความสัมพันธ์ที่บุคคลนั้นที่มี
กับพระเจ้า น่าจะมีแนวโน้มท�าตามบทความใน
บล็อก (Blog) ที่บุคคลนั้นติดตาม มากกว่า
เว็บไซต์ที่พระศาสนจักรดูแลอย่างเป็นทางการ 
ไม่ว ่าจะเป็นเว็บของวาติกันหรือเว็บของวัด
ท้องถิ่นของตน อย่างไรก็ตาม การประยุกต์
ต่างæของอินเทอร์เน็ตได้หล่อหลอมวิถีทางให้
เรามีสติในการแสวงหาพระเจ้ามากขึ้น ในขณะ
ทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัว่า Google เป็นเครือ่งมอืค้นหา
เชิงประโยค สามารถแสดงผลลัพธ์รายการ
จ�านวนมหาศาล โดยท่ีเครื่องมือค้นหาเชิง
ความหมายท�าการดงึใจความตรรกะท่ีแตกต่างกัน 
เครื่องมือค้นหาเชิงความหมายค�าæ หนึ่งจะ
ดึงใจความหลักส�าคัญและความหมายเชิงบริบท
ของค�าศพัท์ท่ีถกูใช้41 การค้นหานีพ้ยายามตีความ
การคดิอ่านของผูท้ีท่�าการค้นหาอยู ่และให้ข้อมลู
ที่เขาอาจต้องการ ตัวอย่างเช่น เมื่อบุคคล
หนึ่งพิมพ์ค�าว่า “พระเยซูคือใคร” ในเครื่องมือ
ค้นหา Google ผลลัพธ์ต้นæที่จะปรากฏขึ้น
เป็นเวบ็ทีต่รงกบัค�าหลกัทีใ่ช้ในการค้นหา แต่เมือ่
ท�าการค้นเช่นเดยีวกนัโดยใช้ Wolfram Alpha 

ตอจากฉบับที่แลว
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ซึ่งเป็นเครื่องมือค้นหาเชิงความหมาย รายการ
ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ได้เป็นรายการของเว็บไซต์ แต่
เป็นภาพและชุดข้อมูลที่เกี่ยวกับพระเยซู เช่น 
วนัเดือนปีประสตู ิสถานทีป่ระสตู ิวันสิน้พระชนม์ 
และสถานที่สิ้นพระชนม์ 

จากข้อมูลบนเว็บดังกล่าว ผลลัพธ์
ยังแสดงรายการเหตุการณ์ส�าคัญในชีวิตของ
พระเยซูอีกด้วย แต่เป็นที่น่าเสียดาย ขณะท่ี 
Google มักให้ข้อมูลมากเกินไป แต่เครื่องมือ
ค้นหาเชงิความหมายอาจไม่ให้ค�าตอบแก่ผูค้้นหา
ค�าตอบได้เสมอไป เมื่อใช้ค�าถามว่า “พระเจ้า
ประทบัอยูห่นใด” Wolfram Alpha จะให้ค�าตอบ
ด้วยจุดแดงเล็กæบนแผนที่ของประเทศÎังการี 
ซึ่งแสดงที่ตั้งของเมืองหนึ่งที่ชื่อว ่า God42 

ส�าหรับการค้นหาเช่นว่า “พระเจ้าทรงสถิตใน
สวรรค์” จะไม่มีทางได้ค�าตอบ และในท�านอง
เดียวกัน ถามค�าถามว่า “พระเจ้ามีตัวตนไหม?” 
จะได้ผลลัพธ์ดังค�าตอบต่อไปนี้ : “ขออภัย แต่
เครื่องมือเพื่อการค�านวณผลลัพธ์ไม่ดี แม้ว่าจะ
มีพลังมากเท่าใด ก็ไม่สามารถให้ค�าตอบง่ายæ
ส�าหรับค�าถามนี้ได้” ตรรกะของเครื่องมือค้นหา
ท้ังสองประเภทนีม้รูีปแบบวธิวีเิคราะห์ทีแ่ตกต่าง
กนัท่ีในการค้นหาค�าตอบเรือ่งพระเจ้า ซ่ึงอาจเป็น
ความพยายามที่ขึ้นอยู่กับโอกาสหรือเหตุบังเอิญ
หรือเจตนา และตั้งใจจริงในการค้นหา และการ
แสวงหาพระเจ้าในยุคดิจิตอลนี้จึงเป็นสิ่งท่ีน่า
ตื่นเต้นและสับสนงุนงงเช่นกัน 

ยุคดิจิตอลไม่เพียงช่วยให้มีวิธีการ
ใหม่æ ที่จะวาดจินตนาการและความนึกคิดว่า
พระเจ้าอาจจะทรงสถติบนโลกนีอ้ย่างไร แต่ยงัให้
วิธกีารและช่องทางการแสวงหาทีห่ลากหลายกว่า
เดิม (เช่น ล�าดับชั้นหรือพระสงฆ์วัดในท้องถิ่น) 
ในบริบทของชนชาวเอเชีย อินเทอร์เน็ตอ�านวย
ความสะดวกในการค้นหาค�าตอบเกีย่วกบัพระเจ้า

และความเข้าใจเกี่ยวกับพระองค์ในวิถีทางท่ี
ลึกซึ้งเกินกว่าพระสงฆ์นักบวชจากวัดท้องถิ่น
หรือบุคลากรทางศาสนาแบบดั้งเดิมสามารถให้
ค�าตอบได้ ในภูมิภาคเอเชียนี้ พระศาสนจักร
เป็นเพียงชนกลุ่มน้อยเล็กæของประชากร เพียง 
4.5%43 และชาวคาทอลิกมีอยู่เพียง 3% ของ
ประชากรทัง้หมดในทวปีเอเชยี44 ซึง่มากกว่า 115 
ล้านคน45 เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และกว่า 63% 
ของคาทอลิกชาวเอเชียอาศัยอยู่ใน 2 ประเทศ
เท่านัน้ กล่าวคอื ประเทศฟ�ลปิป�นส์ และประเทศ
ติมอร์ตะวันออก46 ในขณะที่หลายประเทศใน
เอเชียมีคาทอลิกน้อยกว่า 1% ของประชากร
·ัé§Ëมด47 ในประเทศไทยมีคาทอลิกน้อยกว่า 
300,000 คน48 จากประชากรทัง้หมด 67 ล้านคน 
และในขณะทีป่ระเทศกมัพชูามคีาทอลกิมากกว่า 
20,000 คน49 จากประชากร 15 ล้านคน 

ในเอเชยี การแสวงหาพระเจ้าและความ
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์ไม่ได้ถูกท้าทายโดย
วิธีที่จ�ากัดของพระศาสนจักรท้องถิ่นเท่านั้น แต่
ยงัได้รบัผลกระทบอย่างมากจากสภาพแวดล้อม
ทางวั²นธรรมและศาสนาซ่ึงคริสตชนสัมผัสได้
ในชีวิตประจ�าวัน การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตช่วย
อ�านวยความสะดวกในการค้นหาค�าตอบนี้และ
ช่วยทะนุบ�ารุงความสัมพันธ์กับพระเจ้าในวิถี
ทางใหม่æนอกเหนือจากสิ่งที่มีอยู ่ในปัจจุบัน 
คาทอลิกในหมู่บ้านขนาดเล็กที่ห่างไกลสามารถ
หาทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ทางจิตวิญญาณที่
แตกต่างจากการเทศน์ซ�้าæ ของพระสงฆ์และ
นักบวชในวัดของพวกเขาได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งพระสงฆ์ที่ใช้เวลาในมิสซาไม่เพียงเทศน์สอน 
แต่ยงัให้การบรรยายทุกเรือ่งอย่างท่ีเกีย่วข้องใน
เขตบริเวณวัดในชุมชนของเขาเช่นกัน สามเณร

อานตอฉบับหนา
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมก�รแปลและบัญญัติศัพท์

 Eastern Orthodox Churches = พระศาสนจักร
 (not in communion with the   ออร์โธดอกซ์ตะวันออก (ที่ไม่อยู ่ในสหพันธ์พระ 
 Bishop of Rome)  ศาสนจักรคาทอลิก)
 Eastern Orthodox Churches  = พระศาสนจักร ออร์โธดอกซ์ตะวันออก
 (in full communion with the  (ที่อยู่ในสหพันธ์พระศาสนจักร คาทอลิก
 Bishop of Rome)   ซึ่งกรณีนี้เรียกเพียงว่า the Eastern Church)
Orthodoxy, the Oriental = พระศาสนจักรออร์โธดอกซ์บูรพา
Oriental Orthodoxy Churches = พระศาสนจักรออร์โธดอกซ์บูรพา 
 (not in communion with the   (ที่ไม่อยู่ในสหพันธ์ พระศาสนจักรคาทอลิก)
 Bishop of Rome)  
Oriental Orthodoxy Churches,the  = พระศาสนจกัรออร์โธดอกซ์บรูพา (ทีอ่ยูใ่นสหพนัธ์พระ
 (in full communion with  ศาสนจักรคาทอลิก ซึ่งกรณีเรียกเพียงว่า 
 the Bishop of Rome)  the Oriental Church)
Ostensorium (ละติน) = รัศมี (ตั้งศีลมหาสนิท)
ostentation  = การโอ้อวด
Our Father, the = บทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
Our Lady  = แม่พระ, พระแม่เจ้า
Our Lord  = 1) พระเยซูคริสต์ 
    2) พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ
Ousia (กรีก)  = สารัตถะ
 Homoousios  = สารัตถะหนึ่งเดียวกัน
 Homoiousios  = สารัตถะคล้ายกัน
Oxford Movement, the = ขบวนการออกซ์ฟอร์ด 
    (ตั้งโดยพระคาร์ดินัล Henry Newman)

O
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ทวงทํานองแหงรัก
ผงศิล�

ชวนคิดสะกิดใจ

 ประสบก�รณ์ที่มนุษย์คนหนึ่งได้สัมผัสกับพระเมตต�ของพระเจ้�เป็นพลังอย่�งแท้จริงในชีวิต

ของเข� จึงไม่แปลกใจเลยที่สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิสพย�ย�มเน้นถึงพระเมตต�ของพระเจ้�

ให้คริสตชนทุกคนได้มีโอก�สสัมผัส และเมื่อได้สัมผัสพระเมตต�ของพระเจ้�แล้ว เร�จะอดไม่ได้ที่จะ

นำ�พระเมตต�ของพระเจ้�ไปมอบให้กับผู้อื่น โดยผ่�นท�งว�จ�และกิจก�รแห่งคว�มรักด้วยสำ�นึกใน

พระเมตต�ของพระเจ้�ที่มีต่อชีวิตของเร� และในที่สุดเร�จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ประก�ศถึงคว�มรัก

อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้�ต่ อพี่น้องเพื่อนมนุษย์

ผูประกาศดวยชีวิต
 ดอกเตอรอ์าร ์เอ ตอรเ์ร ่(1856-1928) เป็นนกัเทศนท่ี์ยิง่ใหญแ่ละผูป้ระกาศขา่วด ีในวยัหนุม่

เขาด�าเนนิชวีติเสเพล ไมเ่ชือ่ในพระเจา้ และไมส่นใจเพือ่นมนษุย ์เขาใชช้วีติอยา่งไรค้า่ไปกบัการแสวงหา
ความสุขทางร่างกาย คุณแม่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของเขาภาวนาวอนขอพระเจ้าเพื่อให้เขากลับใจ เธอขอร้องเขา
อย่างไม่หยุดหย่อนให้เขาละทิ้งหนทางไม่ดีไม่งามที่ชีวิตของเขาถล�าลึกลงไปเรื่อยæ วันหนึ่งเขาโกรธแม่
ของเขามาก เขาคิดวา่แม่ของเขามาวุน่วายกบัชวีติของเขามากเกนิไป เขาจงึตดัสนิใจออกจากบา้นเพือ่ไป
แสวงหาชีวิตที่เขาคิดว่าดีกว่าชีวิตเดิมæ ที่บ้าน คุณแม่ของเขาเมื่อทราบว่าเขาจะทิ้งบ้านไป เธอร้องไห้ 
ขอรอ้งใหเ้ขาอยูต่อ่แตเ่ขาไมส่นใจฟงั ขณะท่ีเขาก�าลงัเดนิออกจากบ้าน เขาไดย้นิเสยีงแมข่องเขาพดูกบั
เขาว่า “ÅÙ¡ÃÑ¡ ÅÙ¡¡íÒÅÑ§¶ÅíÒÅÖ¡ä»ã¹·Ò§·Õè¼Ô´ áµ‹àÁ×èÍÅÙ¡ä»¨¹ÊØ´·Ò§ àÁ×èÍÅÙ¡µŒÍ§¾º¡Ñº¤ÇÒÁÅŒÁàËÅÇ
áÅÐËÁ´ËÇÑ§ ¨§ÍÂ‹ÒÅ×Á¾ÃÐà¨ŒÒ áÅÐÀÒÇ¹Òµ‹Í¾ÃÐÍ§¤�´ŒÇÂÊØ´àÊÕÂ§¢Í§ÅÙ¡ ¾ÃÐÍ§¤�¨Ð·Ã§ª‹ÇÂÅÙ¡
ÍÂ‹Ò§á¹‹¹Í¹”

หลงัจากออกจากบา้นตอรเ์รถ่ล�าลกึลงไปเรือ่ยæ ในบาปผดิ ทีส่ดุเขาหมดสิน้เงนิทอง หมดอาชพี
การงาน สิ้นไร้ทุกอย่าง และรู้สึกว่าชีวิตของเขาว่างเปล่า ไร้คุณค่า ไร้ความหมาย วันหนึ่งเขาไปที่
ห้องพกั ป�ดประต ูและหยบิป„นขึน้มาถอืไวใ้นมอื เขาตอ้งการจะจบชวีติอนัรนัทดสิน้หวงัของเขาดว้ยป„น
กระบอกนัน้ ทนัใดนัน้ในสว่นลกึของจิตใจ เขาไดย้นิเสยีงแมข่องเขาอยา่งชดัเจน“ÅÙ¡ÃÑ¡ ÅÙ¡¡íÒÅÑ§¶ÅíÒÅÖ¡
ä»ã¹·Ò§·Õè¼Ố  áµ‹àÁ×èÍÅÙ¡ä»¨¹ÊǾ ·Ò§ àÁ×èÍÅÙ¡µŒÍ§¾º¡Ñº¤ÇÒÁÅŒÁàËÅÇáÅÐËÁ´ËÇÑ§ ̈ §ÍÂ‹ÒÅ×Á¾ÃÐà¨ŒÒ 
áÅÐÀÒÇ¹Òµ‹Í¾ÃÐÍ§¤�́ ŒÇÂÊǾ àÊÕÂ§¢Í§ÅÙ¡ ¾ÃÐÍ§¤�̈ Ð·Ã§ª‹ÇÂÅÙ¡ÍÂ‹Ò§á¹‹¹Í¹” ทนัใดนัน้เขาคกุเขา่ลง 
ภาวนาเปน็ครัง้แรกในรอบหลายสบิปขีองชวีติ มอบความทุกขก์งัวลท้ังหมดและชวีติของเขาไวก้บัพระเจา้ 
เขาพบสันติสุขและรู้สึกอบอุ่นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน 

วนัรุง่ขึน้เขาเริม่ต้นชวีติใหม่ ชวีติท่ีไร้ค่าของนายอาร์ เอ ตอร์เร่จบลงแล้ว เมือ่มพีระเจ้าในชวีติ 
เขาพบกับสันติสุขลึกæ ในใจกับทุกสถานการณ์ในชีวิตที่ต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ 
ความส�าเร็จหรืออุปสรรค และในที่สุดเขากลับกลายเป็นผู้ประกาศที่ยิ่งใหญ่ถึงความรักของพระเจ้าต่อ
พี่น้องเพื่อนมนุษย์ 
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St.	Vincent	Ferrer
(พระสงฆ์)
ฉลอง	5	เมษายน

นักบุญวินเซนต์	
แฟร์เรร์

กวาจะเปนนักบุญ
อันตรธ�น

วนิเซนต์ แฟร์เรร์ เกดิวันที ่13 มกราคม 
ค.ศ.1350 เมืองวาเลนเซีย (Valencia) 
ประเทศสเปน ท่านมีความสนใจและอยากจะ
ด� า เนินชี วิ ตแบบÄษี  จึ งตั ดสินใจสมัคร
เข ้ าในคณะโดมินิกัน และได ้รับศีลบวช
เป็นพระสงฆ์ ซึ่งท่านมีวาทศิลป์ในการเทศน์
อย่างน่าจับใจ

·‹านสอนเ·ววÔ·Âา·Õ่เมือ§วาเลนเ«ÕÂ
จนกระท่ังอายุ 40 ปี ท่านตัดสินใจไม่ขอ
รับต�าแหน่งใดæ ทั้งสิ้น เพราะท่านต้ังใจ
ประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าให้ได้มากท่ีสุด 
แม้ท่านเป็นÄษีก็จริงแต่ก็รักในงานเทศน์และ
·íา§านนÕéอÂ‹า§äม‹รÙŒเËน็ดเËนื่อÂ áละäดŒจารÔกäป
เทศน์สอนในประเทศต่างæ ด้วย เช่น ½รั่งเศส 
อิตาลี Îอลแลนด์ อังกÄษ สก�อตแลนด์ 
และไอร ์แลนด ์ ท�าให ้ มีการกลับใจอย ่าง
มากมาย จนท่านได้รับการยกย่องว ่าเป ็น 
“ยอดมิชชันารี” ด้วย

เนื้อหาที่ส�าคัญของบทเทศน์มาจาก
พระวรสาร ซ่ึงเรียกร้องให้กลับใจและท�าการ
ใช้โทษบาป และให้เกรงกลัวต่อการพิพากษา
ของพระเจ้า และท่านมักจะเน้นย�้าในการเทศน์
เสมอæ ว่า “การพิพากษาของพระเจ้านั้นอยู่ใกล้
ตัวเราทุกขณะ” 

ท่านยึดคุณธรรมประจ�าใจคือ ความ
สุภาพถ ่อมตน และจิตตารมณ ์แห ่ งการ
ภาวนา ก่อนจบบทเทศน์ท่านมักจะกล่าวว่า 
“ไม่ว่าจะท�ากิจการใดæ อย่าท�าเพื่อตัวเอง แต่
จงท�าเพื่อพระผู้เป็นเจ้าเถิด”...คราวหนึ่ง พระ
ศาสนจักรได้มีเรื่องยุ่งæ ทางสันตะส�านักจึงได้
เรียนเชิญให้เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยเรื่อง
ต่างæ ท่านอธิษฐานวอนขอต่อพระจิตเจ้าให้
ทรงน�าท่านในการท�าหน้าที่นี้ ซึ่งที่สุดทุกอย่างก็
ส�าเร็จและลงเอยด้วยดี ท่านวินเซนต์ แฟร์เรร์ 
มรณภาพที่เมืองวานส์ (Vannes) ประเทศ
½รั่งเศส วันที่ 5 เมษายน ค.ศ.1419 
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บทความ
น้ำ�ผึ้งหว�น

ร่างกายมนุษย์ขาดอาหารได้ไม่เกิน 45 
วนั แตร่า่งกายมนษุยข์าดน้�าไดไ้มเ่กนิ 1 สปัดาห์ 
น้�าจึงมีความจ�าเป็นในการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์
ด้วยเช่นกัน หลายครั้งพระเยซูเจ้าจึงทรงเปรียบ
พระองค์เองเป็นธารน้�าทรงชีวิต เหตุการณ์นี้
ท�าให้ข้าพเจ้าระลึกถึงเหตุการณ์ในสมัยโมเสส
ในถิ่นทุรกันดาร อ�านาจของพระเจ้าผ่านทาง
โมเสสท�าให้ประชากรของพระเจ้ารอดพ้นจาก
การเป็นทาส และทรงประทานมานนาและน้�า
ให้กับประชากรของพระองค์ เหมือนที่พระองค์
ทรงดูแลประชากรของพระองค์มาตลอดจนถึง
ปัจจุบันนี้ เม่ือกล่าวถึงน้�าในการด�ารงชีวิตของ
มนุษย์ในแต่ละวัน ปัจจุบันนี้มีน้อยนักที่มนุษย์
จะรองน้�า½นไว้เพื่อใช้อาบใช้ดื่มกิน เพราะเรา
ได้รับการเตือนจากสาธารณสุขว่าน้�า½นสมัยนี้
สกปรก เนื่อ§จาก¼‹านªัéนºรรÂากาÈ·Õ่เต็มäป
ด้วยมลพิษกว่าจะตกลงมาถึงแผ่นดินให้เราได้
ชื่นใจ

มนุ ษ ย์ ท� า ใ ห้ น้� า ที่ เ ค ย ใ ส ส ะ อ า ด
แปดเป„œอนไปด้วยมลพิษ และมนุษย์ก็ต้อง
มาด�าเนินชีวิตใช้น้�าที่ต้องผ่านการกลั่นการกรอง 
ไม่ใช่ผ่านกระบวนการที่ เคยใสสะอาดจาก

ธรรมชาติอีกต่อไป มีคนเคยถามว่าท�าไม
พระเจ้ารู้ ว่าบางสิ่งนั้นไม่ดีแล้วจึงปล่อยให้
เกิดขึ้น ข้าพเจ้าถามว่าสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นเพราะ
½ีมือใครท�า เขาถามกลับว่า แล้วพระเจ้าสร้าง
มนุษย์มาท�าไมไม่ให้เป็นคนดีทั้งหมด พระเจ้า
สร้างมนุษย์มาดีมาก ดีท่ีสุด ทรงให้อิสระ 
ไม่ได้สร้างมาเหมือนที่มนุษย์สร้างหุ่นยนต์ไว้
เพื่อใส่ข้อมูลเฉพาะท่ีเขาต้องการลงไป มนุษย์
มีอิสระที่จะคิด เลือก และกระท�า รู้ว่าสิ่งใด
ควรท�าไมค่วรท�า ลองไตรต่รองดเูถดิวา่เราอยาก
เป็นมนุษย์แบบหุ่นยนต์ที่มีข้อมูลสั่งการไว้
แล้ว หรือเราจะเป็นมนุษย์ที่พระองค์ทรงมอบ
ความรัก ให้อิสรเสรีภาพในการด�าเนินชีวิต 
เพียงแค่เราเลือกที่จะท�าในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องก็
เทา่นัน้ ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา พระเจา้ไมเ่คย
ทอดทิ้งมนุษย์เลย เดินทางไปพร้อมกับมนุษย์
ในทุกยุคทุกสมัย ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยท่ีจะ
คอยให้อภัย ท่ีจะคอยการกลับมาของมนุษย์
ที่พระองค์ทรงรัก ทรงเป็นธารน้�าใสบริสุทธ์ิที่
คอยรดรินลงในใจมนุษย์ แต่เราหละ...เคย
เป�ดใจรองรับน้�าอันทรงชีวิตของพระองค์ มา
หล่อเลี้ยงชีวิตวิญญาณของเราเองหรือไม่ 

ธารชีวิต

“áµ‹¼ÙŒ·Õè´×èÁ¹éíÒ«Öè§àÃÒ¨ÐãËŒ¹Ñé¹ ¨ÐäÁ‹¡ÃÐËÒÂÍÕ¡àÅÂ ¹éíÒ·ÕèàÃÒ¨ÐãËŒà¢Ò 
¨Ð¡ÅÒÂà»š¹¸ÒÃ¹éíÒã¹µÑÇà¢Ò äËÅÃÔ¹à¾×èÍªÕÇÔµ¹ÔÃÑ¹´Ã” (ÂÍË�¹ 4:14)
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พระพรที่สําคัญ	'วันเวลา'
ปริญ

หน้า½นเป็นอะไรที่ ไม่ชอบมากกับ
ชีวิตเด็กห้องแถวอย่างฉัน เพราะ½นตกทีไร
ก็เป็นต้องมีน้�าเอ่อล้นหน้าบ้าน เมื่อท่อระบายน้�า
ไม่ทัน มันก็สูงขึ้นæ แล้วก็ท่วมเข้าบ้าน พ่อกับ
แม่ฉันก็สั่งทันทีให้ช่วยกันวิดน้�าออกจากบ้าน 
คนเป็นพีน่ีโ่ดนกอ่นเพือ่น และแนน่อนฉนักเ็ปน็
หนึ่งในจ�านวนนั้น

มันนา่แปลกตรงที่นานวันเข้า แม้½นตก
äม‹นานนกั áต‹·íาäมมนั·‹วมมากกว‹าเดÔมเรือ่ÂเลÂ 
แต่ก่อนก็แค่ตาตุ่ม เดีëยวนี้ครึ่งแข้งอยู่บ่อยæ 
สมองเด็กอย่างฉันก็ได้แต่ถามว่ามันท�าไม
ตŒอ§·‹วม áลŒว·íาäมพ‹อกัºáม‹äม‹ÂŒาÂºŒานäป«ะ·Õ 
ก็ได้รับค�าตอบตรึงใจว่า “ที่นี่ค่าเช่ามันถูก”

แล้ วก็มีครั้ งหนึ่ งที่ ½นตกแรงและ
ยาวนาน ฉันรู้ชะตากรรมทันทีเพราะพ่อกับแม่
รบีบอกใหพ้วกเรายกของทีส่�าคญัยา้ยขึน้ชัน้สอง 
ห้องท่ีแคบอยู่แล้วก็แทบไม่มีที่เหลือ วันนั้น
½นตกยาวนานจริงæ ไม่เคยเห็นน้�ามากอย่าง
นี้มาก่อน เด็กด้ืออย่างฉันถือโอกาสเดินไปดู
หน้าบ้านที่ติดถนนใหญ่ โอ้โหน้�ามันท่วมมาจาก
ล�าตะคองใหญ่โน่น บางคนเหวี่ยงแห บางคน
ยกยอ บางคนหาวิธีจับปลาอย่าง ท่ีท� าได้ 
บนความวุ่นวายของน้�าท่วมหลากมากมาย
อย่างนี้ ฉันกลับมีความสุขที่ได้อาบน้�า½น
และเล่นกับเพื่อน ไม่ต้องไปเล่นทะเลล่ะครั้งนี้ 

แถวหนา้ถนนนีน่้�าถงึหัวเขา่เชยีว แต่ท่ีบรเิวณบ้าน
ฉันเหมือนทะเลเลย มองไปทางไหนขาวไปหมด 
ไมใ่ชส่สินี้�าขุน่æตา่งหาก ฉนัเหน็เดก็æ หลายคน
ออกมาว‹าÂนéíาËนŒาºŒาน

จริงสิเรามีกล้อง ฉันคิดขึ้นมาได้แล้ว
ก็รีบเก็บภาพตามประสาเด็กæ แต่ที่ชอบมาก
ก็คงเป็นภาพแม่ท่ีก�าลังเอาลูกอายุก�าลังคลาน
ดื้อæ นี่แหละใส่ในกะละมัง แล้วก็พาเล่นน้�า
ด้วยเสียงหัวเราะสนุกสนานท้ังแม่และลูก 
เย็นวันนั้นได้ภาพชีวิตสวยæ ของแม่ลูกคู่นั้นไว้
สามสี่ภาพ

ช่วงค่�าหลังจากทานข้าวเสร็จ พวกเราพี่
นอ้งถกูพอ่กบัแมบั่งคบัให้ขึน้นอน น้�ามนัเออ่ขึน้
มาอÕกäม‹มากนัก áต‹เมื่อมืดมามันก็น‹ากลัว äม‹
ควรออกจากบ้านอยู่แล้ว ยิ่งท่านบอกว่ามืดแล้ว 
เดีëยวพวกงู พวกตะขาบ แมงป†อง มันก็จะหาที่
อÂÙ‹เพราะËนÕนéíาเËมือนเรา มันอันตราÂพวกเรา
อยู่ในบ้านดีกว่า ว่าไปแล้วก็อิจฉาพวกที่พ่อแม่
เขายังปล่อยให้เล่นน้�าเสียงดังสนุกสนานที่
หน้าบ้านเราจริงæ

ในขณะที่เราก�าลังคุยกันเล่นกันตาม
ประสาพÕ่นŒอ§นั่§เอ§ มÕเสÕÂ§รŒอ§เอะอะโวÂวาÂ
ดั§ลั่น

“ช่วยด้วยæ ลูก©ันตกนé� า ลูก©ัน
¨Á¹éíÒ.........” แล้วเสียงแห่งความชุลมุนวุ่นวาย

แคนี้ก็เอา
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ก็ดังลั่นไปทั้งห้องแถว เสียงที่ร้องไม่เป็นผู้
เป็นคน เสียงน้�าแตกกระเซ็นตามแรงการวิ่ง
½†าสายน้�าที่ท่วมทาง ผู้ชายหลายคนวิ่งตามæ 
กันไป แต่เสียงดังที่สุดของความวุ่นวายนั้น
คงเป็นเสียงแม่ที่ร้องไห้ดังลั่นแล้ววิ่งตามบรรดา
¼ÙŒªาÂäป

เม่ือเสÕÂ§รŒอ§·Õ่ดั§ลั่นส§ºËาÂäป เสÕÂ§
จอแจที่เกิดจากบรรดาเพื่อนบ้านเป�ดประตูออก
มาä¶‹¶ามกัน

“มันให้ลูกเล่นน้�าไม่ดู ลูกเลยจม”

“ไม่ใช่æ อย่าไปมั่ว มันท�ากับข้าวใน
ห้องครัว...”

“เออบ้านติดกันฉันรู้ดี มันเข้าไปครัว
ไปท�ากับข้าว ให้ลูกน้อยก�าลังคลานดื้อæ 
นั่นáËละอÂÙ‹กัºพÕ่ªาÂมัน พÕ่ªาÂก็มัวáต‹เล‹น
ตุ�กตุ่นตุ�กตาตามประสาเด็ก น้องคลานลงน้�าไป
ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้”

“แมม่นัท�ากบัขา้ว นานเขา้ไมไ่ดย้นิเสยีง
ไอ้ตัวเล็ก ก็เลยเดินออกมาดู เห็นหน้าคว่�าในน้�า
ลอยแล้วก็เรียกให้คนช่วย....”

“แล้วเป็นไงบ้าง.......”

“มันจะทันนิ เห็นก็หน้าคว่�าลอยแล้ว 
ตัวเย็นเชียว....”

“โอŒÂมันก็ประมา·นŒอ ปล‹อÂลÙกÂั§§ÕéäดŒ
ยังไง”

เสÕÂ§ว§สน·นา ·ัé§เล‹า·ัé§รÙŒ·ัé§เดาäป
ตามประสา พวกเราพÕ่นŒอ§ก็äดŒáต‹มอ§จาก
ชั้นสองตามช่องหน้าต่าง ฟังได้ยินบ้างไม่ได้ยิน
บ้างอย่างสนใจ ก็ได้แต่ภาวนาในใจขอให้น้อง
เขารอดตาย ส่วนฉันเองหัวใจเต้นตูมตามไป
ตั้งแต่รู้ว่าน้องคนนี้เป็นคนที่ฉันถ่ายรูปให้เมื่อ
เÂ็นนÕéเอ§

รุ่งเช้าเรารู้ข่าวเศร้าที่น้องเขาจมน้�าตาย 
ไม่กี่วันต่อมาฉันเข้าไปในเมือง ถือโอกาส
อัดรูปน้องคนนั้นมาแม้บางรูปไม่ชัดนัก ใน
ช่วงตอนเย็นก็กล้าæกลัวæเดินไปท่ีบ้านน้า
คนนั้นท่ีฉันเองก็ไม่สนิทนักกลัวเธอจะอยู่ใน
เวลาที่เสียใจอย่างที่สุด ไม่รู้ว่าเหมาะหรือไม่ที่
เอารูปไปให้ เด็กมัธยมต้นอย่างฉันคิดหนักกว่า
ตัดสินใจเดินเข้าไปหา

เธอรับรูปไปอย่างงงæ เมื่อเห็นเป็นภาพ
เธอก�าลังพาลูกเล่นน้�าในกะละมัง เธอร้องไห้
ดังลั่นจนฉันเองก็ตกใจมาก แล้วเธอก็เข้ามา
สวมกอดฉันแน่นพร้อมน้�าตาตะโกนดังลั่น

“ฉันไม่เคยถ่ายรูปกับลูกเลย ฉันไม่มี
รูปมันเลย ขอบคุณæææææ” ฉันไม่รู้หรอกว่า
เธอพูดอะไรบ้าง ที่รู้ก็คงเป็นน้�าตาฉันก็เอ่อ
ไหลออกมาด้วย พร้อมกับรับรู้ว่าน้าคนนั้น
กอดฉันแน่น

ภาพชีวิตภาพนั้นคงมีค่ามีความหมาย
มากส�าหรับเธอจริงæ 
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ผานมา	55	ป	พอจะมีเร�่องเลาสูกันฟ�ง
จันทร� ก�ญจนบัตร

เชา้นี ้ทีห่าดชะอ�า บรรยากาศสบายæ ท�าให้
รู้สึกสดช่ืน มีความสุข จิตใจผ่องใส เพราะเรา
ไม่มีสิ่งที่ค้างคาใจ ท�าให้จิตใจเบิกบาน มองเห็น
ธรรมชาติรอบตัวสวยงาม และเพราะความเมตตา
ของพระเจ้าที่ท�าให้เราได้สัมผัสสิ่งดีæ ที่พระองค์
มอบให้ซึ่งก็อยู่อย่างใกล้ชิด แม้แต่เรื่องของสุขภาพ 
และรา่งกายทีแ่ขง็แรงตามวยัผูส้งูอายทุัว่ไป ซึง่แคน่ี้
ก็รู้สึกว่า วิเศษแล้ว ถ้าเรารู้จักพอเพียง และ
เพÕÂ§พอ

“สุข” และ “ทุกข์” อยู่ที่ใจเราก�าหนด แต่
ถ้าเราแบกความทุกข์ไว้ไม่ยอมปล่อยวาง แต่กลับ
คอยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ดีกว่า ก็ยิ่งเพิ่มแรง
อจิฉา มองโลกในแงร้่ายตลอดเวลา แลว้ตวัเราจะหา
ความสุขได้อย่างไร ความสุขนั้นมีอยู่รอบตัวเรา ถ้า
เรามองหาดีæ เราจะพบโดยไม่ต้องซื้อหาใดæ เลย 
เพียงแค่ใจสุข แม้มองเห็นเพียงดอกไม้ข้างทาง 
เพยีงดอกเดยีวกง็ดงามเสยีเหลอืเกนิ ทา่นผู้อา่นเคย
รู้สึกเหมือนดิฉันไหมคะ

ระยะหลังæ มานี้ดิฉันได้อ่านข้อความของ
เพื่อนæ ที่สูงอายุในวัยเดียวกัน ที่พร้อมและเข้าใจ
ถึงวิถีในโลกนี้มากขึ้น พวกเราร่วมสร้างสรรค์สิ่ง
ดีงามเพื่อมอบให้แก่กันและกัน มันคือมิตรภาพที่
ยิ่งใหญ่ และงดงามจากจิตใจที่ใสสะอาด ที่จะเป็น
ผู้ให้มากกว่าผู้รับ เพราะต่างห่วงใย เอื้ออาทร และ
มีความรู้สึกดีæ ที่มอบให้กัน ดิฉันถือว่าเป็นโชคดี
ที่ได้มีเวลาโทรศัพท์และส่งไลน์ติดต่อกันในยามนี้ 
ช่วยแก้เหงาและได้ประสบการณ์ใหม่æ จึงขอ
โมทนาคุณพระเจ้าที่โปรดประทานคนดีæ เพื่อนดีæ 
ใหไ้ดม้ารว่มใชเ้วลาในการด�าเนนิชวีติทีย่งัเหลอือยูน่ี ้

ส�าหรับบทความที่จะเล่าแบ่งปันนี้ชื่อเรื่อง 

“อภัย” ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีท�าได้ยากมากส�าหรับคนท่ัวไป 
“ºา§สÔ่§·Õ่อÂากจíา เรากลัºลืม ºา§สÔ่§·Õ่อÂากลืม เรา
กลับจ�า”... ขอเล่าถึงเรื่องæ หนึ่งอ่านแล้วประทับใจ 
ขอน�ามาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ลองวิเคราะห์ดูว่า 
ถ้าท่านพบเหตุการณ์แบบนี้ท่านจะท�าอย่างไร... 
ชายวัยกลางคนæ หนึ่งเป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่ง 
เขาก�าลังรีบไปร่วมงานศพ แต่เผอิญลืมเสื้อสูทสีด�า
ไว้ที่ท�างาน เขาจึงรีบขับรถกลับไปที่ท�างาน แต่พอ
มา¶Ö§·Õ่ลานจอดร¶ กลัºเต็มäปดŒวÂร¶มากมาÂ 
และที่จอดประจ�าส่วนตัวของเขาก็มีรถของคนอื่นมา
จอดเสÕÂáลŒว 

เขาตัดสินใจขับไปจอดในท่ีจอดของคนอื่น
โดยคิดเพียงว่า จอดเพียงแพล็บเดียวเพื่อลงไป
หยิบเสื้อสูทแล้วรีบมาขับออกไปคงจะไม่เป็นไร แต่
ตรงกันข้ามเมื่อเขากลับมาที่รถก็พบว่า รถคันงาม
ของเขาถูกคนมือดี (มือบอน) ขูดขีดเป็นรอยยาว
ตลอดทั้งคัน 

เขาตัง้สตอิยูพ่กัหนึง่ ท�าใจใหไ้ดว้า่ จะไมโ่มโห 
ไม่โกรธ แม้จะเสียดาย และเสียใจเพียงใด เขาบอก
กบัตวัเองวา่ ตอ้งชนะใจตนเองใหไ้ดก้อ่น และเมือ่เขา
ท�าใจได้ และระงับความโกรธได้แล้ว จึงเดินไปถาม 
รปภ.ในบริเวณนั้น และก็ได้รับค�าตอบว่า เป็น½ีมือ
ของเจ้าของบรษัิทแห่งหนึง่ท่ีเป�ดบรษัิทอยู½่ั›งตรงกนั
ข้ามกับบริษัทของเขา ซึ่งคนæ นั้นจะแสดงอาการ
ไม่พอใจอย่างมาก เมื่อใครก็ตามที่มาจอดรถในที่ที่
จอดของเขา และไม่มีใครกล้าไปเอาเรื่องกับคนæ นี้

ชายคนนีเ้ดนิกลบัเขา้ไปทีบ่รษิทัของเขาอกีครัง้ 
พร้อมกับสั่งให้เลขาฯของเขารีบจัดกระเช้าดอกไม้
ด่วนให้เขา พนักงานในบริษัทต่างห่วงใยและโกรธ
แทนเจ้านาย และอยากรู้ว่าเจ้านายของพวกเขา

อภัย

54  ÍØ´ÁÈÒ¹µ�  àÁÉÒÂ¹ 2017

crist 1-88 Apirl 60.indd   54 3/31/60 BE   11:28 AM



จะจัดการกับสถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวานนี้อย่างไร

ชายคนนี้รีบน�ากระเช้าดอกไม้นั้นไปหาชาย
เจ้าของบริษทั½ั›งตรงขา้มทีท่�าลายรถของเขา ดา่นแรก
คอืพนกังานของบริษทั½†ายคู่กรณีนัน้พยายามกดีกนั
ไมใ่หไ้ดพ้บกบัเจา้นายของพวกเขา บอกวา่ตดิประชมุ
ยาว จะเลิกประชุมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ แต่ชายคนนี้
ขอนั่งรอ และยืนยันว่า จะรอจนกว่าการประชุมจะ
เสร็จสิ้น แต่ในที่สุดเจ้าของบริษัท (ชายเจ้าอารมณ์) 
ก็เดินออกมาด้วยใบหน้าเคร่งเครียด พวกลูกน้อง
ต่างก็คิดว่าต้องมีการปะทะกันอย่างแน่นอน และ
อาจถึงขั้นใช้ก�าลัง

แต่สถานการณ์ทั้งหมดถูกพลิกด้วยหัวใจ
ของ½†ายที่ถูกกระท�า เขาเป�ดประตูหัวใจด้วยการ
ÂกมอืäËวŒ áละส‹§มอºกระเªŒาดอกäมŒพรŒอม·ัé§กล‹าว
ค�าวา่ “ขอโทษครับ ทีผ่มไม่ได้ไตร่ตรองจงึไปจอดรถ
ในที่ที่ของคุณ ซึ่งผมรีบไปหน่อย เพราะจะรีบไป
งานศพเพื่อน และพอดีที่จอดรถประจ�าของผมก็ถูก
คนอืน่เขา้ไปจอดแทน ซึง่คนทีม่าจอดในทีท่ีจ่อดของ
ผมเขากค็งรบีรอ้นเหมอืนกนั แตอ่ยา่งไรกด็ ีผมต้อง
ขอโทษคุณอย่างมาก และผมจะไม่ท�าอีกแล้วครับ”

ชายคู่กรณีมองหน้าเขาด้วยความแปลกใจ 
ทั้งæ ที่น่าจะเอาเรื่องเขา แต่กลับมาขอโทษขอโพย
ในลักษณะนี้ เข้ามาด้วยรอยยิ้มอย่างเป็นมิตร เข้า
มาด้วยแววตาที่จริงใจ ท�าให้ชายคู่กรณีซึ่งปกติเป็น
คนเจ้าอารมณ์ อารมณ์ขึ้นง่าย กลับใจเย็นลงอย่าง
เห็นได้ชัด เขาส�านึกผิดเช่นกัน และยกมือไหว้จาก
ใจเป็นครัง้แรก เขากลา้กลา่วค�าวา่ “ขอโทษครบั ผม
ใจร้อน และวู่วามไปหน่อย”...

ทั้งสองนั่งลงคุยกันอย่างยาวนาน ชายเจ้า
อารมณไ์ดก้ลา่วค�า “ขอโทษ” อกีครัง้ พรอ้มกบับอก
ว่า เขายังไม่เคยเห็นใครเหมือนชายคนนี้มาก่อน ที่
เข้ามาหาเขาด้วยความสุภาพอ่อนโยน และท�าให้เขา
รูส้กึละอายใจกบัการไปท�าลายรถของชายคนนี ้และ

ชายเจ้าอารมณ์ยังได้กล่าวกับชายคนนี้ว่า “ผมขอ
ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด แล้วคุณท�าธุรกิจอะไร ถ้า
ผมอยากจะตดิตอ่กบัคณุคงจะไมร่งัเกยีจ ผมอยาก
บอกว่า คุณเป็นคนแรกที่ชนะใจผมได้ด้วยความดี
และความอ่อนน้อม ผมขอชื่นชมและนับถือน้�าใจ
ของคุณ ต่อไปนี้เราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน”

จากวันนั้นเป็นต้นมาชายคนนี้ก็ได้ลูกค้า
เพิ่ม และเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่มาใช้บริการกับ
บริษัทของเขาในการขนส่งสินค้าออกจ�าหน่ายไป
ต่างประเทศ และเขายังได้สร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้น
ระหวา่งพนกังานของทัง้สองบรษิทั ไดเ้ปน็แบบอยา่ง
ที่ดีในการชนะใจลูกค้าด้วยวิธีง่ายæ ที่จริงใจใน
การให้บริการ โดยเริ่มต้นจากการชนะใจตนเอง 
อดทน อดกลั้น เข้าอกเข้าใจผู้อื่น ใจจริงæ ที่จะ
สร้างมิตรภาพ 

เราไม่ควรน�าเรื่องแย่æ กลับมาตอกย้�าให้
เจ็บปวดมากขึ้น แต่จะน�าเอาสิ่งต่างæ เหล่านั้นมา
เป็นอุทาหรณ์ และไม่ท�าเรื่องแย่æ เหล่านั้นกับผู้อื่น 
เราต้องแยกแยะว่าสิง่ใดด ีสิง่ใดไมด่ ีและสิง่ใดควร
ปฏบัิติต่อกนัและกนั และโดยเฉพาะเรือ่งค�าพดูค�าจา 
ต้องระวงัให้มากæ เพราะค�าพดูนัน้เมือ่มนัไปท�ารา้ย
จติใจใครแลว้มนักย็ากเหลอืเกนิท่ีจะลบลา้งออกจาก
จติใจเขาได ้จงึควรใชค้�าพดูดæี ใหม้ากทีส่ดุ มนัคอื
ยาวเิศษท่ีจะสรา้งแรงบันดาลใจ และเป็นก�าลงัใจให้
ลุกขึ้นก้าวเดินต่อไปในชีวิตได้

นี่แหละการชนะใจคนด้วยความดีและการ
ให้อภัย ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด เพราะอย่าง
น้อยก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเองท่ีจะไม่เก็บเรื่องที่
แยæ่ หรอืสิง่ไมด่ไีมง่ามนัน้ไวใ้นใจ ตวัเราเองจะรูส้กึ
ผ่อนคลาย และพบความสุขอย่างแท้จริง ขอให้เรา
มารว่มสรา้งความด ีเสรมิพลงัคดิบวก ดว้ยวธิงีา่ยæ 
ลองน�าไปใช้ดูแล้วท่านจะพบความสุขอย่างแท้จริง 
เป็นความสุขที่อยู่กับเราตัวตลอดไป 
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คริสต์	คิด	กับนักจิตฯ
ดร.จิตร� ดุษฎีเมธ� บัณฑิตวิทย�ลัย มศว.

ตอนนี้ จะเป็นตอนสุดท้ายของการพูด
ต่อหนา้ชมุชน คอื เปน็การใหแ้นวทางการเตรยีมตวั
ในขณะท่ีต้องพูดต่อหน้าชุมชน และหลังจากพูด
ต่อหน้าชุมชนเสร็จสิ้นแล้ว

ข.	ชวงการเตร�ยมตัวขณะพูดตอหนาชุมชน	

จากความเดมิในตอนทีแ่ลว้ การไปดสูถาน
ทีก่อ่นลว่งหนา้จะชว่ยสรา้งความอุน่ใจ ลดการเตลดิ
ของความคิดได้ เพราะเราสามารถทราบถึงรูปแบบ
การจดัห้อง การสรา้งความคุน้ชนิกบัสถานที ่ในวนัท่ี
ต้องไปพูดจริง การไปนั่งหรือท�าความคุ้นชินกับ
สถานที่ก่อน จะช่วยลดความตื่นเต้นได้ ยิ่งหากไป
ก่อนได้ล่วงหน้าก่อนจะมีคนอื่นæ เข้ามายังสถานที่
นัน้æ จะช่วยคลายความวติกกงัวลได ้เพราะจะท�าให้
รู้สึกว่า ตัวของเราเป็นเจ้าของพื้นที่ หรือเป็นเจ้าบ้าน 
เมื่อคนค่อยæ ทยอยเข้ามา จะท�าให้การปรับตัว
รับคนจากน้อยไปมากได้ แต่ถ้าไปถึงแล้วมีผู้คนมา
อยูใ่ห้ห้องเกนิกึง่หนึง่แลว้ จะท�าใหเ้กดิความตระหนก 
และกลัว เพราะเสมือนหนึ่งเราเป็นแขกเดินเข้าบ้าน
คนอืน่ และเมือ่เริม่นัง่รอทีจ่ะเตรยีมพดูใหใ้ชเ้ทคนคิ
อื่นæ ต่อไปนี้ เพื่อเสริมความมั่นใจ

1.	ผอนคลายรางกาย	กอ่นขึน้พดูหนา้เวท ี
ให้ผ่อนคลายร่างกาย บอกกับตัวเอง“สบาย สบาย” 
เห็นภาพตนเองที่พูดได้อย่างคล่องแคล่ว และมีคน
ตัง้ใจฟงัในสิง่ทีเ่ราพดู การ½ƒกเหน็ภาพทางบวกกอ่น
ขึ้นพูด จะช่วยลดภาวะความกังวล เสมือนเห็นภาพ
ตนเองว่า เมื่อขึ้นหน้าเวที มีแต่คนอยากฟังตัวเรา
พูด ทุกคนตั้งใจฟังเราอย่างสนใจ เห็นภาพตนเอง
ที่พูดอย่างเชื่อมั่น ในทางกลับกัน สิ่งที่คนประหม่า
ท�าก่อนขึ้นเวทีโดยไม่รู้ตัว คือ สร้างภาพด้านลบ

ของตนเอง ว่าต้องพูดไม่ได้ ต้องติดขัด ต้องไม่ดี 
ต้องสั่นประหม่า จึงเป็นการย้�าตนเองทางลบอย่าง
ไม่รู้ตัว เมื่อขึ้นเวที ร่างกายและจิตใจ จึงจ�าสิ่งที่
คิดไว้ด้านลบนั้น แล้วแสดงออกมาเช่นกัน

2.	 อยูกับปจจุบัน	 ในกรณีที่ไม่สามารถ
ควบคมุสติไดเ้ลย ให้ใชว้ธีิการ “อยูก่บัปัจจุบัน” เพือ่
ดึงกายและจิตให้กลับมามีสมาธิให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ท�าได ้โดยการใชส้ายตาของตวัเรา โฟกสั หรอื มองไป
จุดใดจุดหนึ่งในห้องอย่างรู้ตัว แล้วนึกคิดตาม เช่น 
มองทีห่นา้หอ้ง เหน็เวท ีกพ็ดูกบัตวัเองเบาæ ไมต่อ้ง
ออกเสียงว่า เวที ผ้าม่านสีแดง พื้นไม้สีน้�าตาลเข้ม 
มีเชือกคาดผ้าม่านสีเหลือง แล้วจึงเปลี่ยนไป
จุดอื่น แล้วจึงค่อยæ มองผู้ที่อยู่ในห้องประชุม
ทีละคน ผูห้ญงิผมมา้ เสือ้สฟี‡า ผวิสแีทน เปลีย่นไปมอง
อกีคนแลว้พดูในสมองต่อ ขณะท่ีโฟกสัจุดแต่ละจุด
ใหผ้อ่นคลายลมหายใจไปดว้ย การท�าเชน่นี ้จะดงึสติ
ให้กลับมามีสมาธิได้ 

3.	 ความตื่นเตนคือเร�่องปกติ	 เมื่อใกล้
ต้องขึ้นบนเวทีหรือต้องพูดต่อหน้าชุมชน ให้ค่อยæ 
ผ่อนลมหายใจทางปากช้าæ เพื่อคลายความเครียด
ออก แลว้จงึสดูลมหายใจเขา้ จะท�าใหห้ายใจไดเ้ตม็ลกึ 
เพื่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นจากนั้นยิ้มให้กับ
ตนเอง และเดนิขึน้เวทอียา่งมัน่ใจ อยูก่บัความตืน่เตน้
และค่อยæ ผ่อนคลายออก ความรู้สึกตื่นเต้นเป็น
เรือ่งปกติท่ีอาจเกดิขึน้ได ้ในชว่งแรกของการขึน้เวลา 
คอ่ยæ บอกกบัตนเองสมองวา่ “©Ñ¹·íÒä´Œ” “ÊºÒÂæ” 
“¤‹ÍÂæ à´ÕëÂÇ´Õ¢Öé¹áÅŒÇ” อาการตืน่เตน้เปน็เรือ่งปกต ิ
และอาการดังกล่าว จะค่อยæ คลายลงในช่วงเวลา
ไม่เกิน 5-10 นาที

การพูดตอหนาชุมชน(ตอนที่	3)
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4.	 ไหว	 ทักทายผูฟ�ง	 และเริ่มการพูด 
หลังจากไหว้ทักทายแล้ว สายตาขณะที่มองกลุ่ม
ผู้ฟัง ให้ใช้หลักการว่า “©Ñ¹ÁÍ§à¢Ò” ไม่ใช่ “à¢ÒÁÍ§
©Ñ¹” จะท�าให้เกิดพลังขึ้น เพราะถ้าพลังสายตาเรา
เป็น½†ายรุก เราจะรู้สึกว่าเรามีความสามารถในการ
ควบคุมหอ้งได ้แตห่ากสายตาเรานัน้ เป�ดเปน็½†ายรบั 
เราจะรู้สึกว่า ใครæ ก็มองเรา พวกเขาก�าลังจะ
จับผิดเราแน่æ ช่วงนาทีสองนาทีแรก ที่เป็นช่วง
ของการทักทาย แนะน�าตัว จะเป็นช่วงที่เราสามารถ
คุมตนเองให้อาการตื่นเต้นค่อยæ คลายลง และ
ล�าดับการพูด จะเริ่มจากการเกริ่นน�า การเข้าเนื้อหา 
การซักถาม และการสรุป 

การน�ากระดาษที่เตรียมหัวข้อในการพูดมา
ไว้ข้างæ ชว่ยในการล�าดบัการพดู เปน็สิง่ทีก่ระท�าได ้
โดยกระดาษที่จดโน้ตควรเขียนเพียงล�าดับขั้น หรือ
ประเดน็การพดูไว้เทา่นัน้ คลา้ยæ กบัการเขยีนหวัขอ้
ในPower point เพือ่ใหเ้หน็ประเดน็ในการน�าเสนอ 
ไม่ใช่เขียนค�าพดูทกุค�าหรอืพมิพท์กุค�าในแผน่สไลด์
มิฉะนั้น ผู้ฟังจะรู้สึกว่า มาอ่านเนื้อหาให้ฟังหน้า
เวที อย่างไรก็ตาม หากเป็นงานทางการ ที่มีบทพูด
เตรียมไว้ให้ ขณะที่อ่าน ให้มีการเงยหน้าสบตากับ
ผู้ฟังด้วยเป็นช่วงæ

ระหว่างการพูดหน้าเวที การสบตาผู้ฟัง ไม่
ควรมองเพียงคนใดคนหนึ่ง ควรกระจายการมอง
ให้ครบพ้ืนที่ของกลุ่มผู้ฟัง และสามารถใช้ท่าทาง
ประกอบการพดูได ้โดยค�านงึถงึเนือ้หา และรปูแบบ
ของการพูด การใช้น้�าเสียงที่ชัดเจน มีจังหวะ มีการ
เว้นวรรคระหว่างประโยค จะท�าให้ผู้ฟัง สามารถ
เขา้ใจในสิง่ทีผู่พ้ดูตอ้งการสือ่ไดม้ากกวา่การพดูเสยีง
ราบเรียบ ส�าคัญคือ การแสดงออกให้เห็นถึงความ
มั่นใจขณะที่พูด

5.	 การขมวดจบเนื้อหา	 ในกรณีของ
การพูดเพื่อให้ความรู้ ก่อนการลงจากเวที ผู้พูด 
ควรเป�ดโอกาสผู้ฟังได้ซักถามข้อสงสัยประมาณ 
5-10 นาที หากไม่มีข้อซักถาม ผู้พูด อาจใช้การ
สรุปประเด็นส�าคัญ การ½ากข้อคิด หรือค�าคม 
ค�าอวยพร ค�าขอบคุณ ไว้ช่วงท้าย ก่อนจะลงจาก
เว·ÕäดŒเª‹นกัน

ค.	ชวงหลังการพูดตอหนาชุมชน

ภายหลังการพูดเสร็จสิ้นแล้ว ผู้พูด ควร
มีการประเมินตนเอง ท้ังด้านบุคลิกภาพ ล�าดับ
การพูด และเนื้อหา ว่าบรรลุตามที่ได้วางแผน
หรือเตรียมการหรือไม่ และควรรับฟังการประเมิน
หรือการสะท้อนกลับจากคนรอบข้าง หรือจาก
ใบประเมินความพึงพอใจของผู้ฟัง (ถ้ามี) เพื่อน�า
มาพั²นาการพูดของตนเองในครั้งต่อไป โดยมี
เคล็ดลับ คือ ประเมินในสิ่งท่ีตนเองท�าได้ดีก่อน 
ไม่ใช่ตอกย้�าในสิ่งที่ท�าได้ไม่ดี ไม่ชอบ

การพูดต่อหน้าชุมชนเป็นทักษะ จ�าเป็นจะ
ต้อง½ƒก เริ่มจากกลุ่มเล็กæ ที่ไม่เป็นทางการก่อน 
กล้าพูดกับกลุ่มเพื่อนæ เข้าหากลุ่มคนที่รู้จักกัน
ใหม่æ หากได้½ƒกบ่อยæ จะท�าให้เกิดประสบการณ์
มากขึ้น และเมื่อต้องขึ้นพูดในเวทีที่เป็นทางการ 
จะปรับตัวได้ไม่ล�าบาก คนที่ไม่กล้าในเวทีใหญ่ 
ส่วนใหญ่ในกลุ่มย่อยเล็กæ สองสามคน ก็ไม่ค่อย
กลŒาพÙด นอกจากนÕé การสั§เกตตŒนáºº·Õ่ªื่นªอº 
หรอืต้นแบบของการพดูท่ีด ีจะชว่ยท�าให้เราสามารถ
พั²นาการพูดให้ดีขึ้นได้เช่นเดียวกัน และที่สุด 
เราจะหาเอกลักษณ์ในแบบฉบับที่เป็นตัวเราได้ 

ค่อยæ ½ƒกไปทีละนิด เมื่อมีจ�านวนเวที
ที่มากขึ้นเท่าใด ประสบการณ์จะเพิ่มพูนมากขึ้น
เ·‹านัéน   
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ภาพเคียงคํา
วีรพันธ์ เอกอักษร�ภรณ์

 …….มนุษย์เอย ไฉนเลยชอบร่�งสร้�งเงื่อนไข

ขีดเส้นกรอบเขียนกฎกำ�หนดใคร ให้เดินไปในที่วิถีตน

 …….หญิงกับช�ยหล�ยคู่อยู่กันย�ก คงเรื่องม�กอย�กให้ได้ต�มผล

เพร�ะต่�งฝ�ยยึดติดคว�มคิดตน คว�มอดทนถึงจุดต้องหยุดมัน

 …….อย่�เอ�โซ่ล่�มทีที่จำ�กัด ดั่งจับสัตว์ขังไว้ให้กระสัน

ส่งเสียงร้องก้องดังทั้งคืนวัน อะไรกันหรือนี่พี่ก็งง

 …….อยู่กันอย่�งสบ�ยไม่ยุ่งย�ก อย่�เรื่องม�กวุ่นจิตพิศวง

ที่ปลดปล่อยถอยได้ก็ให้ปลง ชีวิตคงเรียบง่�ยไม่ย�กเอย

“เรียบงายไมยุงยาก”
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·ราº¼ลกันเรÕÂºรŒอÂáลŒวสíาËรัºรา§วัล
ออสการป์นีีท่ี้ขา่วความผดิพลาดในการประกาศผลรางวลั
สุดท้ายของงานคือรางวัลหนังยอดเยี่ยมซึ่งเป็นรางวัล
ใหญ่สุดที่เกิดความผิดพลาดกับงานที่มีการถ่ายทอด
สดไปทั่วโลก เพราะผู้ประกาศรางวัลคือคู่พระนาง 
วอร์เรน เบตตี áละ เฟย์ ดันอเวย์ ·Õ่โด‹§ดั§จากËนั§
คลาสสคิเรือ่ง Bonnie and Clyde (1967) แทนท่ี
จะไดซ้องรางวลัผูช้นะหนงัยอดเยีย่ม พวกเขากลบัได้
ซองรางวัลดาราน�าหญิงยอดเยี่ยมซึ่งเป็นรางวัลที่
ประกาศไปกอ่นหนา้ไม่นานและผู้ชนะคือ เอ็มมา สโตน
จากËนั§เรื่อ§ La La Land ที่เป็นตัวเต็งในสาขานี้
เน่ืองจากไดเ้ข้าชงิถงึ 14 สาขา และเปน็หนงัทีป่ระสบ
ความส�าเร็จด้านรายได้ทั้งตลาดในสหรัฐและท่ัวโลก 
ตลอดจนäดŒรºัเสÕÂ§ª×è¹ªÁจากนกัวจิารณ์ทัว่หนา้และ
แม้จะเป็นหนังที่สะท้อนความเป็นจริงที่ว่ากว่าจะคว้า
ดวงดาวมาได้ของนักแสดงÎอลลีวูดโดยเฉพาะใน
ขั้นตอนการ “try-out” หรือทดสอบบทที่หลายครั้ง
นกัแสดงทีม่½ีีมือกลบัถกูมองขา้มไปในขัน้ตอนนี ้แต่
หนังเรื่องนี้น่าจะถูกใจแวดวงÎอลลีวูดเพราะเล่าเรื่อง
ยุคสมัยปัจจุบันแต่ให้บรรยากาศเหมือนกับดูหนัง
เพลงคลาสสคิของÎอลลวีดูหลายæ เรือ่งไดแ้ก ่Singin’ 
in the Rain (1952) และผูก้�ากบัของหนงัคอื เดเมยีน 
ชาเซลล์ คว้าผู้ก�ากับออสการ์ยอดเยี่ยมมาแล้วด้วย 
โดยเป็นผู้ก�ากับอายุน้อยที่สุดที่ได้รับรางวัลนี้เพราะ
ปีนี้เขาเพิ่งจะอายุเพียง 32 ปี 

แต่ขณะที่โปรดิวเซอร์ของหนัง La La 
Land กล่าวขอบคุณบนเวทไีด้ราว 2 นาทกีวา่ การณ์

ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตติ
ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตติ
ดูหนัง

กลับเป็นว่าผู้ชนะท่ีแท้จริงในสาขานี้กลับเป็นเรื่อง 
Moonlight ของผู้ก�ากับผิวสี แบร์รี เจนกินส์ ·Õ่เล‹า
เรื่องราวการต่อสู้ดิ้นรนของวัยรุ่นผิวสีคนหนึ่งตั้งแต่
เป็นเด็กในไมอามี รางวัลก่อนหน้านี้ที่หนังได้รับไป
ได้แก่รางวัลแรกที่ประกาศในงานคือดาราสมทบชาย
ยอดเยี่ยมจากการแสดงของนักแสดงผิวสี มาเÎอร์
ชาลา อาลี áละº·Ëนั§ดัดáปล§ÂอดเÂÕ่Âม·Õ่¼ÙŒกíากัº
ร่วมเขียนบทกับ ทาเรลล์ อัลวิน แมคครานีย์ โดÂ 
Moonlight นับเป็นเต็ง 2 ที่จะเป็นผู้ชนะในสาขานี้
เชน่เดยีวกับอกีเรือ่งคอื Manchester by the Sea 
ซึ่งคว้าออสการ์ 2 สาขาคือดาราน�าชาย (เคซีย์ แอฟ
à¿Åç¡) áละº·Ëนั§ดัé§เดÔม·Õ่ เคนเนธ โลเนอร์แกน
ผู้ก�ากับของหนังเขียนบทเอง โดย Moonlight เข้า
ชงิออสการ ์8 สาขา สว่น Manchester by the Sea 
ชิง 6 สาขา

รางวัลออสการ์ครั้งที่ 89 ในปีนี้จึงเป็นปีที่
รอดพ้นจากเสียงวิจารณ์ว่าเป็นรางวัลส�าหรับหนังและ
ดาราผวิขาวเทา่นัน้หรอื #oscarsowhite เชน่ทีอ่อสการ์
สองครั้งก่อนหน้านี้ต้องประสบ เพราะนอกจากหนัง
ยอดเย่ียมจะเป็นเรื่องราวท่ีเล่าโดยผู้ก�ากับผิวสีและ
เรื่องราวของคนผิวสี รางวัลด้านการแสดงทั้งสาขา
สมทบชายและสมทบหญิงผู้ชนะก็เป็นนักแสดงผิวสี
โดยในสาขาสมทบหญิงยอดเยี่ยม ผู้คว้าออสการ์คือ 
ไวโอลา เดวิส จากเรื่อ§ Fences 

ในรายชือ่หนงัทีเ่ขา้ชงิออสการห์นงัยอดเยีย่ม
ปีนี้ท้ังเก้าเรื่องมีอยู่ด้วยกันสามเรื่องท่ีเล่าเรื่องผู้คน
ผิวสีในสหรัฐได้แก่ Moonlight, Fences และ 

วาดวยออสการ์สีเขมและ	

‘Hidden	Figures’	
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Hidden Figures ส‹วนเรื่อ§ Lion ก็เป็นเรื่องราว
ของหนุ่มอินเดียจากกัลกัตตาที่พ่อแม่บุญธรรมรับไป
เลี้ยงที่ออสเตรเลีย เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เขากลับมาตาม
หาน้องชายที่พลัดพรากจากกันในอินเดีย ด้วยรางวัล
ทีม่จี�ากดัท�าใหห้นงัดมีคีณุภาพหลายเรือ่งไมไ่ดร้างวลั
ติดมือกลับบ้านไป ทั้งเรื่อง Lion และ Hidden 
Figures ทีเ่ขา้ฉายในบา้นเรากอ่นประกาศผลออสการ์
ไมก่ีว่นัโดยหนงัเขา้ชงิออสการ์สามสาขาด้วยกันไดแ้ก่
หนังยอดเยี่ยม บทยอดเยี่ยม และดาราสมทบหญิง
ยอดเยี่ยม (ออคตาเวีย สเปนเซอร์)

แม้ Hidden Figures จะเป็นผลงานของ
ผู้ก�ากับผิวขาวคือ ธีโอดอร์ เมลฟ‚ (St.Vincent) ที่
เขารว่มเขยีนบทกบัมือเขยีนบทหญงิผิวขาว แอลลิสัน 
ชโรเดอร์ โดยดัดแปลงจากหนังสือสารคดีของมาร์โก 
ลี เช็ตเทอร์ลีย์ แต่เรื่องราวของหนัง “ฟีลกู้ด” เรื่องนี้
เลา่เรือ่งของหญิงเกง่ผิวสชีาวอเมริกนัสามคนท่ีท�างาน
ให้กับนาซ่าและมีส่วนส�าคัญกับความส�าเร็จของนาซ่า
ในการส่งนักบินอวกาศคนแรกคือจอห์น เกล็นน์ขึ้น
ไปโคจรรอบโลกได้ส�าเร็จกับยาน Friendship 7 
เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 1962 ซึ่งเป็นช่วงสงครามเย็นที่
สหรฐัและโซเวยีตแขง่ขนักนัอยา่งเอาเปน็เอาตายและ
ต่างระแวงว่าจะถูกสอดแนมจาก½†ายตรงข้าม

หนงัเป�ดเร่ืองในป ี1961 ตวัละครหลกัของหนงั
ที่เป็นหญิงผิวสีเพื่อนสนิทกันได้แก่ แคทเธอรีน 
จอË์นสัน (พาราจิ พี.เÎนสัน), โดโรธี วอË์น (สเปน
เซอร์) แล แมรี แจ็กสัน (จาเนล โมเน) Ëนั§เนŒน·Õ่
ตัวละครของจอห์นสันที่ให้เราทราบตั้งแต่ฉากเป�ด
เรือ่งว่าเธอเปน็นกัเรยีนอจัฉรยิะทางคณติศาสตรแ์ละ
ถูกส่งตัวไปท�างานกับ½†ายปฏิบัติการอวกาศของนาซ่า
ที่มีหัวหน้าคือ อัล แÎร์ริสัน (เควิน คอสต์เนอร์), 
แจ็กสันไปช่วยงาน½†ายพั²นายานอวกาศ ขณะที่

วอห์นยังท�าหน้าท่ีหัวหน้า½†ายค�านวณฟากตะวันตก
ของนาซ่าแม้จะไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
และไม่ได้ขึ้นเงินเดือน

หนังสะท้อนการเหยียดผิวในสังคมอเมริกัน
ซึ่งในยุคนั้นมีความรุนแรงมากและยังเป็นปัญหาที่
ยังด�ารงอยู่จนถึงทุกวันนี้ แต่เลือกน�าเสนอในโทน
ที่ไม่หดหู่หรือเคร่งเครียดเกินไป ผู้หญิงผิวสีแม้
มีความสามารถในการท�างานเท่ากับหรืออาจจะดี
กว่าผู้หญิงผิวขาวแต่พวกเธอกลับถูกตัดโอกาสเช่น
บางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยรับเฉพาะคนขาว หรือ
แม้แต่ห้องสมุดของรัฐก็ให้บริการเฉพาะคนขาวหรือ
ขึ้นรถเมล์ก็ต้องไปนั่งด้านหลังซึ่งเป็นท่ีนั่งของคน
ผิวสี และสะท้อนปัญหานี้อย่างชัดเจนเมื่อจอห์นสัน
เข้าไปท�างาน½†ายปฏิบัติการอวกาศ เธอเป็นผู้หญิง
ผิวสีคนแรกท่ีมาท�างานในแผนกนี้และต้องท�างาน
ด้วยความกดดันแวดล้อมด้วยผู้ชายผิวขาวที่สงสัย
ความสามารถของเธอและรังเกียจท่ีจะดื่มกาแฟจาก
หมอ้ตม้กาแฟใบเดยีวกบัเธอ และทีเ่ลวรา้ยคอือาคาร
แห่งนี้ไม่มีห้องน้�าส�าหรับหญิงผิวสี ทุกครั้งที่ต้องการ
ปลดทุกข์เธอต้องรีบวิ่งไปยังห้องน้�าในอีกอาคารหนึ่ง
ที่อยู่ห่างไปครึ่งไมล์ แต่เธอไม่ยอมแพ้กับความยาก
ล�าบากแตสู่ด้ว้ยการท�างานหนกักวา่คนอืน่เพือ่พสิจูน์
ว่าเธอเป็นของจริงในสิ่งที่เชี่ยวชาญ

แต่หนังเองก็ไม่ได้ให้คนขาวเป็นผู้ร้ าย
เสียหมด เพราะยังมีคนขาวท่ีไม่แบ่งแยกสีผิว 
รักความเท่าเทียม เห็นคุณค่าในแต่ละคนโดยไม่
ยึดติดแค่เปลือกนอก ต้ังแต่ต�ารวจในฉากต้นเรื่อง 
หัวหน้ามืออาชีพอย่างแÎร์ริสันและ จอË์น เกล็นน์ 
(เกลน พาวเวลล์) นักบินอวกาศคนแรกของสหรัฐ
ที่โคจรรอบโลกส�าเร็จที่เชื่อมั่นในความสามารถของ
จอห์นสัน 
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นักบุญอิกญาซีโอได้ค้นพบและสอนการ
½ƒกปฏิบัติจิตตั้งแต่ท่านยังเป็นฆราวาส ซึ่งท�าให้ผู้คน
จ�านวนมากมีประสบการณ์ในความรักของพระเจ้า 
ใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้าและแม่พระอย่างลึกซึ้งค้นพบ
พระประสงคข์องพระเจา้และจดุมุง่หมายของการเกดิมา
เป็นมนุษย์ของตนเอง

การ½ƒกปฏิบัติจิตเต็มรูปแบบนั้นใช้เวลา 
4 สัปดาห์หรือ 30 วัน ส่วนใหญ่นักบวชมีโอกาส½ƒก
ปฏิบัติจิตเต็มรูปแบบมากกว่าฆราวาส อย่างไรก็ตาม
½ƒกปฏิบัติจิตอาจปรับลงมาเป็น 8 วัน หรือ 4 วัน 
หรือ 3 วันช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อให้ฆราวาสมี
โอกาสเข้าร่วมได้

ไตตามโคงตะวัน
นริศ มณีข�ว

ฝกปฏบิตัจิติแบบนกับญุอกิญาซโีอคอือะไร
นักบุญอิกญาซีโอเขียนไว้ว่า “การป¯ิบัติ

จิตËมายถÖงวิธีการทุกอย่างอันได้แก่การพิจารณา
มโนธรรม การร�าพÖง การพิศเพ่งÀาวนา การสวดบท
Àาวนา และการÀาวนาในใจ รวมทัéงวิธีการ½ƒกจิต
อ×่นæ ซÖ่งจะได้กล่าวต่อไปในÀายËลัง การเดÔนเล‹น 
การเดนิ และการว่ิง ตา่งลว้นเปน็การ½ƒกกาย สว่นวธิกีาร
½ƒก จิตนัé นËมายถÖ งการ เตรียมและก� าËนดจิต
ใË้Ëลุดพ้นจากพันธนาการทัéงปวง และช่วยใË้จิตนัéน
แสวงËาและได้พบพระประสงค์ของพระเจ้า ช่วยใË้
บุคคลด�าเนินชีวิตเพ×่อความรอดของดวงวิÞÞาณ
แË่งตน เราเรียกวิธีการ½ƒกจิตในลักÉณะนีéว่า การ
ป¯ิบัติจิต”

“มนุษย์	3	ประเภท	…	คุณเปนคนประเภทใด?”
ใน 2 ปีที่ผ่านมานี้ ศูนย์นักบวชหญิงเป�ดคอร์ส½ƒกปฏิบัติจิตแบบนักบุญอิกญาซีโอเพื่อสนับสนุนให้

ฆราวาสพั²นาชีวิตจิต ซึ่งผมกราบขอบพระคุณคณะกรรมการของศูนย์นักบวชหญิงมา ณ ที่นี้ด้วยความ
ซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก

ผมมาเป็นวิทยากรแนะน�าการ½ƒกปฏิบัติจิตแบบนักบุญอิกญาซีโอให้กับฆราวาสที่มาร่วมคอร์สที่
ศูนย์นักบวชหญิงจัดขึ้น 5 ครั้ง และน้องคนหนึ่งที่เป็นฆราวาสรวมตัวกันจัด½ƒกปฏิบัติให้เพื่อนæ อีก 1 ครั้ง 
นอกนั้นมีฆราวาสท่ีต้องการ½ƒกปฏิบัติจิตเป็นส่วนตัวที่บ้านอีกจ�านวนหนึ่ง รวมผู้½ƒกปฏิบัติจิตแบบนักบุญ
อิกญาซีโอทั้งหมดเป็น 172 คน 

ผมดีใจเปน็อยา่งมากทีมี่ผูส้นใจ½ƒกปฏบิตัจิติฯ มากมายเชน่นี ้และเกดิค�าถามขึน้ในใจวา่ ท�าไมฆราวาส
คาทอลิกมากมายหลายท่านจึงสนใจ½ƒกปฏิบัติจิตแบบนักบุญอิกญาซีโอ

ค�าตอบที่ผมได้รับก็คือ เพราะต้องการใกล้ชิดพระเจ้า ต้องการความสงบทางจิตใจ อยากเรียนรู้วิธี
½ƒกสมาธิภาวนา อยากเยียวยาจิตใจ ต้องการดัดสินใจในเรื่องกระแสเรียก มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ
จากพระ ต้องการตัดสินใจเรื่องการท�างาน เรื่องความรัก ความสัมพันธ์ ต้องการปรับปรุงชีวิต 

ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ ฆราวาสคาทอลิกหลายท่านไป½ƒกสมาธิอย่างจริงจังกับพี่น้องชาวพุทธ
มาแล้ว ที่ว่าจริงจังหมายถึง การ½ƒกแบบเงียบตลอดทั้งวันทั้งคืน 8-10 วัน เป็นต้น ซึ่งก็ได้รับความสงบ 
ได้สมาธิ แต่รู้สึกไม่สบายใจเพราะอยาก½ƒกสมาธิทางคริสต์ซ่ึงก่อนหน้านี้ไม่ทราบว่า มีการ½ƒกปฏิบัติจิต
อย่างจริงจังแบบนักบุญอิกญาซีโอ โดยการอยู่กับพระเจ้าในความเงียบตลอดระยะการ½ƒกปฏิบัติจิตทั้งวัน
ทั้งคืนตลอดระยะเวลาของการ½ƒกปฏิบัติจิตเช่นเดียวกัน
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ฝกปฏบัิติจติแบบนกับญุอกิญาซโีอคอืการ

ภาวนารูปแบบหนึ่งใชไหม

ค�าตอบคือ “ใช่ แต่ไม่ใช่ทัéงËมด” ครับ ที่
ตอบว่าใช่เพราะส่วนหนึ่งของการ½ƒกปฏิบัติจิตน้ันคือ
การ½ƒกภาวนาเพื่อแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้า
ที่มีต่อชีวิตของเรา 

ที่ตอบว่าไม่ใช่ทั้งหมดนั้นอย่างที่นักบุญ
อิกญาซีโอเขียนว่า “รวมทัéงวิธีการ½ƒกจิตอ×่นæ ซÖ่งจะ
ได้กล่าวต่อไปในÀายËลัง”การ½ƒกปฏิบัติจิตยังมีวิธี
การ½ƒกจิตอีกหลายอย่าง เช่น “วิธีการ½ƒกแยกแยะ
การดลใจทางจิตด้วยว่า การดลใจต่างæในชีวิตของ
เราน้ันมาจากพระเจา้หรือไม่”“วิธกีารสงัเกตและเขา้ใจ
การเคลื่อนไหวในจิตใจที่มาจากพระเจ้า” “วิธีการหา
จดุมุง่หมายของการเกดิมาเปน็มนษุยข์องเรา” “วธิกีาร
ตดัสนิใจทีด่แีละถกูตอ้งตามพระประสงคข์องพระเจา้” 
“วิธีการพิจารณากระแสเรียก” “วิธีการปรับปรุงชีวิต”

คุณพ่อเยสุอิตท่านหนึ่งกล่าวว่า ½ƒกปฏิบัติ
ไมไ่ดเ้น้นท่ีการภาวนาเทา่นัน้ แตร่วมไปถงึการพั²นา
ชีวิตของเราทั้งชีวิตด้วย

ในบทสุดท้ายของการ½ƒกปฏิบัติจิต ท่าน
นกับญุใหว้ธิกีาร½ƒกเพือ่ใหเ้ราเขา้ถงึความรัก และการ
พบพระเจา้ในทกุสิง่ ทกุเหตกุารณ ์และทกุวนัของชวีติ 

ส�าหรบัผมสิง่ทีเ่ปน็สิง่ส�าคญัตอ่ชวีติคริสตชน
เป็นอย่างมาก เพราะช่วยใË้เราเคล×่อนจากการอยู่กับ
พระเจ้าในความเงียบของการÀาวนา มาสู่การออก
ไปรักเพ×่อนมนุÉย์ และดูแลสิ่งสร้างของพระเจ้าใน
ทกุเËตกุารณข์องชวิีต ทกุËนแËง่ทีเ่ราอยู ่ทกุสถานที่
ที่เราไป ที่สุดเราอยู่ได้ทัéงในความสงบ และในความ
สับสนวุ่นวายของชีวิต ของสังคม ของโลกได้ โดยยัง
สัมผัสพระเจ้าได้ในเวลาเดียวกัน ... เรา “สัมผัสและ
พบพระเจ้าได้ในทุกสิ่ง” นั่นเอง ...

ตวัอยา่งการ½ƒกป¯บิตัจิติแบบนกับÞุอกิÞาซโีอ 
เร×่อง มนุÉย์ 3 ประเÀท

เรื่องมนุษย์ 3 ประเภทเป็นการ½ƒกปฏิบัติจิต
เรื่องหน่ึงที่ผมประทับใจเป็นอย่างมาก ท่านสามารถ
ร�าพึงไปด้วยในตอนนี้ได้เลยครับ เพราะช่วยให้เรา

ใกล้ชดิพระเจา้และพบสันตสุิขในจติใจของเราได้อย่าง
ลึกซึ้ง ในหนังสือ½ƒกปฏิบัติจิตของนักบุญอิกญาซีโอ 
บันทึกไว้ดังนี้ครับ 

ใË้ร�าพÖงถÖงเร×่องต่อไปนีéด้วย เพ×่อช่วยใË้เรา
เล×อกการป¯ิบัติอย่างดีที่สุด

บทภาวนา การสวดภาวนาเพื่อเตรียมตัว (ขอ
พระเจา้น�าทางเรา ใหค้วามสวา่งเราในการร�าพงึ : ผูเ้ขยีน)

บทน�าที่ 1 มีมนุษย์อยู่สามประเภท ทุกคน
มเีงินคนละหนึง่หมืน่เหรยีญ (คณุพ่อเยสอุติทา่นหนึง่
กล่าวว่า เงินหมื่นเหรียญในสมัย 500 ปีก่อน มีค่า
เท่ากับเงินหลายล้านบาทในปัจจุบัน:ผู้เขียน) แต่ได้
เงินมาโดยมิได้เห็นแก่ความรักของพระเจ้าเท่าที่ควร 
อย่างไรก็ตาม พวกเขามีความปรารถนาที่จะให้
วิญญาณของตนรอดและพบสันติสุขในพระเจ้าองค์
พระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยการปลดเปลื้องตนให้พ้น
พันธนาการที่เกิดจากความผูกพันต่อเงินจ�านวนนี้ 
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อสิ่งที่พวกเขาปรารถนาอยู่นั้น

บทน�าที ่2 จนิตนาการใหเ้หน็สถานที ่ในตอนนี ้
เห็นตัวเองยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าของเราและต่อหน้านักบุญทั้งหลาย พร้อม
กบัใจปรารถนารบัรูถ้งึสิง่ทีส่บพระทยัพระผูท้รงความ
ดÕ§ามลéíาเลÔÈ

บทน�าที่ 3 ขอสิ่งที่ต้องการ ในที่นี้ ขอพระ
หรรษทานช่วยให้เราเลือกสิ่งที่จะเป็นการถวายพระ
เกียรติมงคลแด่พระบรมเดชานุภาพมากย่ิงขึ้น และ
เพื่อความรอดของวิญญาณเรา

มนุษย์ประเภทที่หนึ่ง
ปรารถนาให้ตัวเองหลุดพ้นจากความผูกพัน

กับเงินที่ตนมีอยู่ เพื่อจะได้พบสันติสุขในพระเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและช่วยวิญญาณของตนให้
รอด แต่เขาก็ไม่ได้ลงมือท�าอะไรเลยจนกระทั่งสิ้นใจ
จากโลกนÕéäป

มนุษย์ประเภทที่สอง
ปรารถนาให้ตนหลุดพ้นจากความผูกพัน

ดังกล่าวเช่นกัน แต่ยังคงเก็บเงินไว้ด้วย เขาอยากให้
พระเจา้เปลีย่นพระทยัใหเ้ปน็ไปดัง่ใจปรารถนาของเขา 
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แต่เขาก็ไม่ยอมตัดสินใจละท้ิงเงินเพื่อเข้าหาพระเจ้า 
ทั้งæ ที่รู้ดีว่า การท�าเช่นนั้นจะช่วยให้สภาพชีวิตของ
เขาดีขึ้นก็ตาม

มนุษย์ประเภทที่สาม
ปรารถนาให้ตัวเองหลุดพ้นเช่นเดียวกัน แต่

เป็นความปรารถนาที่รู้สึกว่า พร้อมที่จะเก็บเงินไว้ใช้
ต่อหรือสละไปก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของ
พระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และขึ้นอยู่กับว่าการ
เก็บไว้หรือใช้ไปจะช่วยเขาให้รับใช้และสรรเสริญ
พระบรมเดชานุภาพได้ดียิ่งขึ้นหรือไม่ ในขณะนี้ เขา
จะเพียรพยายามวางตัวเสมือนว่าได้ตัดความผูกพัน
ทั้งหมดแล้ว และไม่ปรารถนาสิ่งใดæ ทั้งสิ้น เว้นแต่
เพื่อการรับใช้พระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเท่านั้น 

ดงันัน้ความปรารถนาทีจ่ะมุง่มัน่รบัใชพ้ระเจา้
องคพ์ระผูเ้ปน็เจ้าของเราจะเปน็แรงบนัดาลใจประการ
เดียวที่ท�าให้เขารับหรือปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่าง

(จบด้วยการภาวนาสนทนาและขอบพระคุณ
พระºÔดาเจŒา พระเÂ«ÙเจŒา พระจÔตเจŒา)

หลังการ½ƒกปฏิบัติจิต ขอให้ผู้½ƒกบันทึกสิ่งที่
เกิดขึ้นในระหว่างการ½ƒกปฏิบัติจิต เพื่อสังเกตการณ์
เคลื่อนไหวทางจิตและการดลใจจากพระเจ้า ใช้เวลา
สั้นæ ไม่เกิน 15 นาที

บันทึกการฝกปฏิบัติจิตครั้งนี้	:

1.ความรู้สกึทีเ่กดิขึน้ระหว่างการปฏบิตัจิติ ...
......................................................................................
.....................................................................................

2.สังเกตว่าสภาวะจิตใจอยู่ในความรู้สึกทาง
บวก (เช่น ความบรรเทาใจ สงบ ซาบซึ้งใจ) หรือ
ความรู้สึกทางลบ (เช่น ความแห้งแล้งใจ เศร้าใจ 
เสียใจ) หรือทั้งสองอย่าง ........................................
.....................................................................................
.....................................................................................

3.การดลใจจากพระเจ้า จากพระเยซูหรือ
áม‹พระ (¶ŒามÕ)..............................................................
.....................................................................................

(ในการ½ƒกปฏบิตัจิตินัน้ ผู½้ƒกปฏบิตัจิะน�าสิง่ที่
เกิดขึ้นในจิตใจนี้เล่าให้กับผู้น�าการ½ƒกปฏิบัติจิต 
เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนและเพ่ือใหเ้ปน็ไปตามแนวทาง
แห่งความเชื่อ ความหวัง ความรัก) ผมแนใ่จวา่ เมือ่
ท่านได้ภาวนา ร�าพึง สนทนา ขอบพระคุณพระเจ้า
แล้ว ท่านจะได้พบค�าตอบที่มีความหมายต่อชีวิตของ
·‹านอÂ‹า§áน‹นอน

ขอพระเยซู เจ้ าและแม่พระอวยพรท่าน
เป็นพิเศษ ให้ท่านเต็มไปด้วยพลังแห่งความรัก
ในพระเจ้า พลังแห่งการรู้จัก สนิท รัก ติดตาม
พระเยซูเจ้าและแม่พระ มีความสุขสงบสันติในหัวใจ 
รัก รับใช้เพื่อนมนุษย์ ดูแลสิ่งสร้างของพระเจ้าใน
ทุกวันของชีวิตนะครับ 
_______________________________________________

·‹Ò¹·ÕèÊ¹ã¨Ã‹ÇÁ¡Ô̈ ¡ÃÃÁ´ÕÁÕ»ÃÐâÂª¹� ÇÔ·ÂÒ¡Ã : ¹ÃÔÈ Á³Õ¢ÒÇ 
1) ÍÒ·ÔµÂ�·Õè 23 àÁÉÒÂ¹ 2560 à¾ÔèÁ¾ÅÑ§ªÕÇÔµ ¡ÒÃ§Ò¹ & 
¤ÇÒÁÃÑ¡ã¹µÑÇ¤Ø³ Drum Circle ¨Ñ§ËÇÐ¡ÅÍ§ ¨Ñ§ËÇÐ
ªÕÇÔµª‹ÇÂãËŒ¤Ø³Ê¹Ø¡Ê¹Ò¹ àËç¹¤Ø³¤‹Òã¹µ¹àÍ§áÅÐ¼ÙŒÍ×è¹ 
¤Œ¹¾ºà»‡ÒËÁÒÂ áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨ ÍÂÙ‹¡Ñº»̃¨¨ØºÑ¹ ÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧
·Õè Ṍ¡Ñº¤¹ÃÍº¢ŒÒ§ ·íÒ§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñº¤¹Í×è¹ÍÂ‹Ò§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ 
â´ÂäÁ‹µŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹´¹µÃÕÁÒ¡‹Í¹

2) àÊÒÃ�ÍÒ·ÔµÂ�·Õè 13-14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2560 (àªŒÒÁÒàÂç¹¡ÅÑº) 
“TRE Tension & Trauma Release Exercises áÅÐ 
12 à·¤¹Ô¤ÁËÑÈ¨ÃÃÂ�»Å´ÅçÍ¤¤ÇÒÁÊØ¢ »Å´»Å‹ÍÂ¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´
¤ÃÑé§·Õè 6” ª‹ÇÂ¤Ø³½ƒ¡à·¤¹Ô¤à¾ÔèÁ¤ÇÒÁÊØ¢ à¾ÔèÁ¤ÇÒÁÃÑ¡ 
¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ ¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨·ÕèºŒÒ¹ ·Õè·íÒ§Ò¹ »Å´»Å‹ÍÂ
¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ ¡Ñ§ÇÅ&á¼Åã¨ã¹µÑÇ¤Ø³ Œ́ÇÂ»̃ÞÞÒ¢Í§Ã‹Ò§¡ÒÂ 
Wisdom of Body áÅÐ ¤ÇÒÁ©ÅÒ´¢Í§ËÑÇã¨ Heart 
Intelligence â´ÂäÁ‹µŒÍ§àÅ‹ÒàÃ×èÍ§ àÃÕÂ¹¤ÃÑé§à´ÕÂÇãªŒä Œ́µÅÍ´
ªÕÇÔµ Ê¶Ò¹·Õè : ÁÙÅ¹Ô¸Ô¤³Ðà«¹µ�¤ÒàºÃÕÂÅ «ÍÂ·Í§ËÅ‹Í 25 
¶¹¹ÊØ¢ØÁÇÔ·
´ÙÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ä´Œ·Õè Facebook/Website : ºŒÒ¹ãÊ‹ã¨ 
carefor.org ÊÁÑ¤Ã·Õè Line ID: narislove 
â·Ã. 09-3445-1665
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เยาวชนของเรา
ศิษย์พระคริสต์

สวัสดีค่ะเพื่อน æ เยาวชน ในเดือน
เมษายนนี้ ทางแผนกเยาวชนสังฆมณ±ล
จันทบุรี จะมีการประชุมจิตตาภิบาลเยาวชน
และคณะกรรมการเยาวชนทุกแขวง เพื่อ
รับนโยบายแผนงานอภิบาลของสังฆมณ±ล
จันทบุรี และไตร่ตรองถึงกÄษ®ีกาสมัชชาใหญ่
ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 
“ÈÔÉÂ�¾ÃÐ¤ÃÔÊµ�à¨ÃÔÞªÕÇÔµ»ÃÐ¡ÒÈ¢‹ÒÇ´ÕãËÁ‹” 
â´Âà©¾ÒÐ¢ŒÍ·Õè 21 “àÂÒÇª¹ ¼ÙŒ¨ÒÃÔ¡»ÃÐ¡ÒÈ
¤ÇÒÁàª×èÍ”

เพื่อเยาวชนสังฆมณ±ลจันทบุรีจะได้มี
ส่วนร่วม และน�านโยบายนี้ไปสู่ภาคปฏิบัติ จัด
กิจกรรมเยาวชนให้สอดคล้องกับนโยบายของ
สังฆมณ±ล และกÄษ®ีกาสมัชชาใหญ่ของพระ
ศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

เดอืนนีจ้งึขอแนะน�าหนึง่ในผูน้�าเยาวชน
จากสังฆมณ±ลจันทบุรีค่ะ นางสาวอักเนส 
ธัÞวลัย แซ่ตัน ªื่อเล‹น Ëยอง เป็นสัตบุรุษ
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิ รมล  
สังฆมณ±ลจันทบุรี เรียนอยู่ที่โรงเรียนลาซาล 
จันทบุรี (มารดาพิทักษ์) และเกิดวันที่ 31 
สิงหาคม พ.ศ. 2541

แรงบันดาลใจท่ีท�าใË้น้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเยาวชน เพ×่อเปšนแบบอย่าง
ที่ดีใË้กับเยาวชน และรุ่นต่อæ ไปที่จะมาท�า
Ëน้าที่ตรงนีéส×บต่อไป

สíาËรัºกÔจกรรมเÂาวªนáละº·ºา·
หน้าที่ที่ได้รับก็คือ การมีส่วนร่วมกับการที่ช่วย
ทางวดัจดักจิกรรมใหก้บัเดก็ชว่ยมสิซา และเดก็
เยาวชนของวัดเรา ท�าหน้าที่เข้ามิสซาร้องเพลง 

อักเนส	ธัญวลัย	แซตัน	
สังฆมณฑลจันทบุร�	
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และตอบรับพระสงฆ์ ช่วยจัดสถานที่เวลาท่ีวัด
มีงานตา่งæ ท�างานร่วมกบั½†ายสภาของวดัเวลาที่
วดัมงีาน ท�างานทกุอยา่งทีพ่วกเราพอจะท�ากนัได ้
เพราะเยาวชนของวัดเป็นผู้ที่มีจิตอาสา

จากการรว่มกจิกรรมเยาวชน ท�าใËน้อ้ง
ได้รบัËร×อพ²ันาดา้นการอยูร่ว่มกนั การแบง่ปน̃ 
การรกัและดแูลซÖง่กนัและกนั การเËน็แกส่ว่นรวม
มากกว่าส่วนตน 

สิ่ งที่ ได้ รั บนี้ ใ ช้ ประ โยชน์ ได้ ก็ คื อ 
การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ไม่เห็นแก่ตัว รักและ
ดูแลกัน 

สิ่งที่จะช่วยส่งเสริมรุ่นน้องและเพื่อนæ
เยาวชนก็คือ การปฏิบัติตนเป็นเยาวชนท่ีดี 
การเข้าวัดร่วมพิธีมิสซา และช่วยมิสซา

สุดท้ายนี้ก็อยาก½ากสิ่งเล็กæ น้อยæ
ให้กับรุ่นต่อไปว่า ช่วงเวลาที่เรามีความสุขเรา

ไม่เคยนกึถงึพระเลย มแีต่ช่วงเวลาท่ีเราเป็นทุกข์
เราเข้าหาพระ และพระกอ็ยูข้่างæ เราถงึแม้ว่าเรา
จะมองไม่เห็นแตเ่รากร็บัรู้ได้ว่าพระองค์อยู่ข้างæ 
เราเสมอ  อยากให้น้องæ ทุกคนคิดถึงพระให้
มากæ ไม่ว่าจะสุข หรือจะทุกข์ สบาย หรือไม่
สบายพระจะอยู่ข้างเราเสมอ ให้เราขอบพระคุณ
พระองค์ที่ยังอยู ่กับเราเสมอมา “พระไม่เคยลืม
พวกเรา พวกเราก็อย่าลืมพระ” 
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"¡ÒÃÍ¾Â¾ÂŒÒÂ¶Ôè¹à»š¹àÃ×èÍ§·Õè¹‹ÒàÈÃŒÒ «Öè§
·íÒÅÒÂ¤ÃÍº¤ÃÑÇáÅÐ»˜¨à¨¡ºØ¤¤Å àÁ×èÍ
¡ÒÃÍ¾Â¾´Ñ§¡Å‹ÒÇà»š¹ÊÔè§¼Ô´¡®ËÁÒÂ
áÅÐä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ò¡à¤Ã×Í¢ ‹ÒÂ
¡ÒÃ¤ŒÒÁ¹ØÉÂ�ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È.....»˜ÞËÒ 
¤ÇÒÁÂÒ¡¨¹ÍÂ‹Ò§ÃØ¹áÃ§áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ
·ÕèÅ‹ÁÊÅÒÂ Ê‹§¼ÅãËŒ¤ÃÍº¤ÃÑÇ¢ÒÂÅÙ¡æ 
¢Í§µ¹ä»à»š¹âÊàÀ³ÕËÃ×ÍãËŒ¡Ñº¢ºÇ¹¡ÒÃ
¤ŒÒÍÇÑÂÇÐÁ¹ØÉÂ�” 

¾ÃÐÊÁ³ÅÔ¢Ôµàµ×Í¹ã¨ “¤ÇÒÁ»‚µÔÂÔ¹´ÕáË‹§¤ÇÒÁÃÑ¡
(Amoris Laetitia ¢ŒÍ 46)
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ชวนนองคุย

ชวนนองคุย

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

ที่น้องæ มีภาพสวยæ ยิ้มæ ก็รีบส่งภาพ มาร่วมสนุกแ
บ่งปัน

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

สโมสรอุดมศานต์ ในคอลัมน์ “จูเนียร์โฟโต้” ขอแ
บบเป็น

รอยยิ้มชัดæ นะครับ

พี่ป‰อง ขอขอบคุณบรรดาคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง 

และผู ้ใหญ่ใจดีทุกæ ท่าน ที่คอยสนับสนุนกิจกรรมนี้ 

ขอขอบคุณอีกครั้งส�าหรับความกรุณาต่างæ มา ณ โอกาสนี้ 

และในเวลาเดียวกันขอเชิญชวนให้ส่งภาพ “ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม” 

ของน้องæ เด็กæ เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะæ เมื่อส่งภาพ

มาร่วมสนุก...อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ และ “ต้ังช่ือภาพ” 

มาด้วยก็จะดีมากæ ครับ

ส‹§มา·Õ ่พีป่‰อง สโมสรอดุมศานต์ ชัéน 8 เลขที ่122/11 

ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมËานคร 
10120 

Ëร×อส่งทาง E-mail: udomsarn@gmail.com นะครับ

“ÂÔéÁ ÂÔéÁ ÂÔéÁ 2017”

*ÃÒ§ÇÑÅªÁ
àªÂ*

*ÃÒ§ÇÑÅªÁ
àªÂ*

น้องชปกรณ์ ไกรบญุ (ร.ร.เซนต์ดอมินกิ) น้องลขิติ ธรรมด�ารง (ร.ร.มนตรวีทิยา) น้องธนัวา เสนาจกัร 
น้องดรุณี สร้อยมาลา น้องสรรเสริญ บัวสิงห์ น้องสืบสกุล ชัยวิเชียร และน้องจูเนียร์ ชัยวิเชียร 
(ร.ร.สมุทรปราการ)

สวสัดนีอ้งæ เดก็æ ท่ีนา่รกัทุกคน พีห่วงัวา่
น้องæ ทุกคน คงจะเป�ดเทอมกันแล้ว และเป็น
การกลบัมาสูก่ารเรยีน การเขยีน การอา่น อกีครัง้หนึง่ 
นั้นคือความก้าวหน้า และการพั²นาด้าน
การศึกษาของน้องæ เอง 

น้องæ อย่าลืมว่า การศึกษา คือหนทาง
ทีจ่ะน�านอ้งæ ไปสูก่ารมอีนาคตทีด่ ีมคีวามเจรญิ
มั่นคงในหน้าที่การงาน และสามารถด�าเนินชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ฉะนั้นต้องขยัน
หมั่นศึกษาเล่าเรียน ไขว่คว้าหาความรู้ให้มากæ 
จะได้มีความมั่นคงในชีวิต

พี่ป‰องขอเป็นก�าลังใจให้น้องæ ทุกคน 
ขยันอ่าน ขยันเรียน ขยันศึกษาหาความรู้ให้ดีæ 
เพราะการศึกษาและความรู้นั้นจะอยู่กับน้อง
äปตลอดªÕวÔต... อÂ‹า·Œอá·Œ เราตŒอ§กŒาวต‹อäป 
สÙŒ สÙŒ... นะ

ส�าหรับน้องæ ที่สนใจ อยากจะสมัคร
เป็นสมาชกิของสโมสรอดุมศานต์ “สมคัรฟร”ี รบี
กรอก “แบบฟอร์มใบสมัคร” แล้วส่งกลับมาหา
พีป่‰องตามทีอ่ยูข่องสโมสรฯ ยนิดตีอ้นรบัทกุคน 
ครับผม
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รักพระคัมภีร์

การ์ตูน…		คนดี

แพทย์
 เธอทราบหรอืไมว่า่ ศษิยข์องพระเยซูเจ้า

คนหนึ่งเป็นแพทย์ ความจริงนักบุญเปาโลเรียก
เขาวา่ “แพทยท์ีร่กั” ซึง่แพทยผ์ูน้ัน้คอืนกับÞุลกูา 
หนึ่งในบรรดาผู้เขียนพระวรสาร และหนังสือ
กิจการอัครสาวก

 ***
 เม่ือไรก็ตามที่เธอรู้สึกมีอาการไอ เจ็บ

คอ ปวดหัว ตัวร้อน หรือหกล้มได้รับบาดเจ็บ
เธอจะไปพบแพทย์ใช่ไหม? แต่แล้วถ้าหากเธอ
มีหลุมอยู่ในวิญญาณของเธอล่ะ หรือถ้าจิตใจ

¨Ò¡¡ÒÃ�µÙ¹ Saints...are...¢Í§äÁ¤�
¶Í´¤ÇÒÁâ´Â : ¤ÃÙºŒÒ¹¹Í¡

“ไม่พูดไร้ส�ระ”

…don’t talk too much

“ไม่พูดไร้ส�ระ”

…don’t talk too much

ของเธอเจ็บป†วยล่ะ ยาชนิดใดที่เธอควรได้รับ 
ถ้าเธอรู้สึกไม่ดี เสียใจ หรือมีข้อผิดพลาดเธอ
จะท�าอย่างไร ไม่ยากเลยเพราะพระเจ้าคือ องค์
แห่งความรักและการบรรเทาทุกข์ เธอควรรีบ
เงยหน้าขึ้นเบื้องบน แล้วคุยกับพระองค์ ด้วย
ความยินดี ด้วยเสียงเพลง ด้วยการสรรเสริญ 
และดว้ยการขอบพระคณุพระองค ์เธอท�าอยา่งนี้
ได้ทุกวัน เลยนะ

 น้องæ ควรอ่านพระคัมÀีร์พันธสัÞÞา
ใËม่ ในบทจดËมายของนักบุÞเปาโลถÖงชาว 
โคโลสี บทที่ 4 ข้อ 14

72  ÍØ´ÁÈÒ¹µ�  àÁÉÒÂ¹ 2017

crist 1-88 Apirl 60.indd   72 3/31/60 BE   11:29 AM



*นองณิชกานต์	สุขเคหา	(อิงลิช)	*3270*
เกิด : 6 ตุลาคม 2543
การศÖกÉา : โรงเรียนพระหÄทัยดอนเมือง
วิชาที่ชอบ :  ภาษาอังกÄษ เพราะใช้ในการสื่อสาร 
อนาคตอยากเปšน : นักการทูต นักร้องนักเขียน มีธุรกิจส่วนตัว
áละอÂาก·íาราÂการ·‹อ§เ·Õ่Âว
เปšนคนมีนิสัย : ร่าเริง แจ่มใส แบ่งปัน
สัตว์ที่ชอบ : สุนัข กระต่าย
ชอบใช้เวลาว่าง : เล่นกับกระต่าย และสุนัข ฟังเพลง
กีÌาที่ชอบ : áºดมÔนตัน
อาËารที่ชอบ : กŽวยเตีëยว ส้มต�า สปาเกตตีกะเพรา กะเพรา
ทะเล ข้าวผัด ไข่เจียว
ความสามารถพิเศÉ : ร้องเพลง วาดรูป ถ่ายภาพ ท�าอาหาร
อ×่นæ : ช่วยอ่านบทอ่าน ในพิธีกรรมและพิธีมิสซา

*นองณิชภัทร	สุขเคหา	(อิงแลนด์)	*3271*
เกิด : 13 กรก®าคม 2547
การศÖกÉา : โรงเรียนพระหÄทัยดอนเมือง
วิชาที่ชอบ : ภาษาอังกÄษ เพราะใช้ในการสื่อสาร
อนาคตอยากเปšน : นักการ·Ùต เพราะäดŒตÔดต‹อกัºต‹า§ประเ·È
เปšนคนมีนิสัย : ร่าเริง แจ่มใส แบ่งปัน
สัตว์ที่ชอบ : กระต่าย สุนัข
ชอบใช้เวลาว่าง : เล่นกับกระต่าย และสุนัข
กีÌาที่ชอบ : วอลเล่ย์บอล
อาËารที่ชอบ : กŽวยเตีëยว กะเพราะไข่ดาว
ความสามารถพิเศÉ : เล่นวอลเล่ย์บอลเก่ง
อ×่นæ :   ช่วยอ่านบทอ่าน ในพิธีมิสซาทุกวันอาทิตย์

ÊÇÑÊ´Õ¤ÃÑº...ÁÒ¶Ö§ª‹Ç§¢Í§ “ÊÁÒªÔ¡ãËÁ‹” ¨Ø´»ÃÐÊ§¤�¢Í§ÊâÁÊÃÏ à¾×èÍãËŒ¹ŒÍ§æ ä´ŒÃÙŒ¨Ñ¡ “à¾×èÍ¹ãËÁ‹” ÊâÁÊÃÏ 
áµ‹ËÒ¡µŒÍ§¡ÒÃÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñ¹ÁÒ¡¢Öé¹ áÅ¡à»ÅÕèÂ¹¤ÇÒÁ¤Ô´ áº‹§»˜¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³� ¡ç¢ÍãËŒµÔ´µ‹Í¼‹Ò¹·Ò§âÃ§àÃÕÂ¹ 
ËÃ×ÍÊ¶ÒºÑ¹·Õèà¾×èÍ¹ãËÁ‹ÊÑ§¡Ñ´ ¹Ð¤ÃÑº

สมาชิกใหม
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ผอนคลายสไตล์พ��ออย
พี่อ้อย

สวัสดคีะ่นอ้งæ ทีน่า่รักทกุคน ฉบบันีพ้ีอ่อ้ยมนีทิานมา½ากอกีเชน่เคย ชือ่เรือ่ง “รปูลกัษณภ์ายนอก” 
เรื่อ§มÕอÂÙ‹ว‹า

ครัง้หนึง่มีเด็กคนหนึง่เพิง่เร่ิมไปโรงเรยีน เมือ่เขากลบัมาบา้นเขากเ็ลา่ใหพ้อ่แมฟ่งัวา่ ในวนัทีผ่า่นมา
เขาไดพ้บเจออะไรบา้ง เขาบอกวา่ตอนทีไ่ปโรงเรยีนคณุตาคณุยายเดนิไปสง่ เนือ่งจากบา้นเขาใกลกั้บโรงเรยีนมาก 
จึงเดินไปได้ ระหว่างทางเขาได้เจอผู้หญิงคนหนึ่ง หน้าตาใจดี เขาเป็นคนขายผักผลไม้ เขาเรียก
ใหต้ากบัยายไปซือ้ผกัสดæ ตากบัยายกบ็อกวา่ ไวต้อนกลบัจากสง่หลานกอ่นแลว้จะคอ่ยมาแวะซือ้ พอ่กบัแม่
ก็ถามว่าที่บอกว่า เขาหน้าตาใจดี แล้วเขาใจดี นิสัยดี จริงæ ไหม เด็กก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกัน

แล้วเด็กก็เล่าให้ฟังว่า ตอนอยู่ที่โรงเรียนมีคุณครูหลายคน มีทั้งครูผู้ชายและครูผู้หญิง คุณครู
บางคนกใ็จดี คณุครบูางคนกด็ ุคณุครบูางคนกแ็ต่งตัวสวย สอนกด็ ีบางคนกแ็ต่งตัวมาแบบลยุæ มคีณุครหูลาย
แบบสอนแตล่ะวชิา พอ่กบัแมก่ถ็ามวา่ แลว้พวกเดก็ชอบใครท่ีสดุ เดก็กต็อบว่า ชอบครสูวยæ ใจด ีพอ่กบัแม่
เลยถามตอ่ไปว่า แลว้ครูทีแ่ตง่ตวัลยุæ ทะมัดทะแมงสอนหนงัสอืดไีหม เขาสอนวชิาอะไร เดก็กต็อบวา่ วชิาพละ 
แต่เด็กไม่ชอบเรียนพละเอง ไม่ใช่ว่าคุณครูสอนไม่ดี

จากนัน้เด็กกเ็ลา่ตอ่ว่า ระหว่างทีร่อตากบัยายมารบัตอนเยน็ กม็พีอ่คา้แมค่า้มาขายของกนิขายขนม
กินเล่นที่หน้าโรงเรียน แต่ละคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใส พยายามชักชวนให้เด็กæ ไปซื้อขนมกิน เด็กชอบพ่อค้า
แมค่า้มาก เพราะมีแตข่นมหนา้ตาอร่อยæ และพอ่คา้แมค่า้กพ็ดูจาด ีพอ่กบัแมก่ถ็ามวา่เขาขายอะไรบา้ง เดก็
ก็ตอบว่า หมูป�œง ไส้กรอก ลูกชิ้น ขนมโตเกียว โรตี และมีขนมอื่นæ อีกเยอะแยะเลย พ่อกับแม่เลยบอก
ว่า เขาเป็นคนขายของเหมือนกับผู้หญิงที่ขายผักผลไม้ที่ตลาด แน่นอนว่าเขาต้องยิ้มแย้มแจ่มใส เขาต้อง
พยายามให้ซือ้ของกนิกบัเขานัน่แหละ แลว้พอ่แมก่บ็อกตอ่วา่ ถา้เดก็ซือ้ขนมหรอืของกนิเลน่ทกุวนั กจ็ะอิม่
แล้วก็จะกินข้าวเย็นที่บ้านไม่ได้ และจะไม่ได้สารอาหารที่เป็นประโยชน์ครบหมู่

เด็กได้ฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าท�าไมพ่อแม่ถึงพูดแบบนี้ แต่ก็ไม่คิดอะไร ไม่ได้สนใจ วันต่อมาเด็ก
ก็ไปโรงเรียน เขาได้เจอกับคนงานก่อสร้างที่ดูสกปรกมอมแมม เห็นคนกวาดถนนที่ตัวเป„œอน½ุ†น เห็นคน
เก็บขยะ เขาก็กลับไปเล่าให้พ่อแม่ฟังว่า วันนี้เขาได้เจอคนที่เนื้อตัวสกปรกมอมแมม พ่อแม่ก็ถามว่าแล้ว
เขาท�าอะไรเขาจึงเนื้อตัวสกปรก เด็กก็เล่าให้ฟังว่า คนงานก่อสร้าง เขาท�าถนนอยู่ ส่วนคนกวาดขยะและ
คนเกบ็ขยะ กข็บัรถมาแลว้เกบ็ขยะจากถงัตา่งæ ตามขา้งทาง เดก็บอกวา่มกีลิน่เหมน็ไปหมดเลย ไมช่อบเลย 
พ่อแม่ก็สอนว่า ลูกไม่ควรดูคนที่ภายนอก แม้ว่าเขาจะเนื้อตัวสกปรก แต่งานที่เขาท�านั้น ท�าให้เรามีถนน
ใช้ในการเดินทาง ท�าให้ถนนไม่สกปรก ท�าให้หมู่บ้านของเราสะอาดเพราะมีคนเก็บขยะไปทิ้งให้

เด็กนอ้ยทีไ่มค่อ่ยไดอ้อกจากบา้นไปไหน เมือ่ไปทีโ่รงเรยีนกไ็ดเ้จอคนมากมาย เขากก็ลบัมาเลา่ให้
ทีบ่า้นฟงัทกุæ วนั พอ่กบัแมก่ค็อ่ยæ สอนไปวา่ คนทีเ่ขาไดพ้บเหน็ เราไมค่วรดเูขาทีร่ปูลกัษณภ์ายนอก จะตอ้ง
ดตูอ่ไปวา่เขาท�าอะไร และจะตอ้งระมัดระวงั บางทีคนแปลกหนา้อาจจะท�าตัวใหด้ดูใีห้เราตายใจ และหลอก
เดก็æ ไปกไ็ด ้เดก็æ กค็วรจะตอ้งระมดัระวงั เดก็นอ้ยไดเ้รยีนรูจ้ากพอ่แมแ่ละกค็อ่ยæ พ²ันาในการแยกแยะว่า 
คนดี ดูกันอย่างไร ไม่ใช่ที่รูปลักษณ์ภายนอก แต่ต้องดูเรื่องอื่นæ ด้วย... 

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ บ�ายบาย... 

รูปลักษณ์ภายนอก
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มุมเด็กศิลป
Art

มุมเด็กศิลปคราวนี้ช�่อภาพ

          “เชื่อและภ�วน�”
ระบายสีเสร�จแลวสงมารวมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

(หมดเขตรับผลงานวันที่	9	พฤษภาคม	2017)
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l เมื่อไปร่วมพิธีมิสซาจงเริ่มต้นท�าความดี
 ด้วยการสวดภาวนาให้ผู้อื่น
 คนเจ็บป†วย ผู้ท้อแท้ใจไม่อยากมีชีวิต
 ญาติที่ประสบอุบัติเหตุ ผู้ถูกท�าร้ายทั้งร่างกาย
 และจิตใจ 
l áลŒวเมื่ออกจากวัดจะสานต‹อ
 การลงมือท�าความดี
 ดŒวÂกÔจการäดŒสíาเร็จ
 แต่ต้องเริ่มจากการรู้จักภาวนา
 ให้คนอื่นเป็นเสียก่อน
l การรักพระเยซูเจ้าเป็นจุดเริ่มต้น
 ของการท�าความดีทั้งปวง

การรัก
พระเยซูเจา
เปนจุดเริ่มตน
ของการทํา
ความดีทั้งปวง

 เราจึงได้รักพระองค์ในการฟังพระวาจา
 รับศีลมหาสนิทในพิธีมิ สซา
l เมื่อรักพระเÂ«ÙเจŒาเª‹นนÕé
 เราจะÂÔ่§«าº«Öé§ต‹อäป
 ว‹าá·ŒจรÔ§ พระเÂ«ÙเจŒา·ร§รักเราก‹อนáลŒว
l ไม่ว่าเราจะเป็นคนภาวนาให้ผู้อื่น 
 หรือท้อใจก�าลังรอผู้อื่นภาวนาให้แก่เรา
 ที่สุดแล้วเราต้องท�าทั้งสองอย่าง
 เพราะเราเป็นแค่คนบาปน่าสงสาร
 ที่พระเจ้าทรงถ่อมองค์ลงมา
 อุ้มชูรับฟังเรา

¾§È� »ÃÐÁÇÅ
25 ÁÕ.¤. 2017
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สโมสรอุดมศานต์
พี่ปองและช�วคณะ

1 2 3´.Þ. ÁÔÊ«Ò à¨¹ÇÃÃ¸¹Ð
âÃ§àÃÕÂ¹ÍÑÊÊÑÁªÑÞÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ
¨. ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ

´.Þ. ÍÑ¹¹Ò à¨¹ÇÃÃ¸¹Ð
âÃ§àÃÕÂ¹ÍÑÊÊÑÁªÑÞÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ
¨. ÍØÅºÅÃÒª¸Ò¹Õ

´.ª. ¾ÕÃ¾Å ¨ØÅÊØ¤¹¸�
âÃ§àÃÕÂ¹ÊÒÃÊÒÊ¹�
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

¼Å¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ÀÒ¾ÇÒ´ÃÐºÒÂÊÕ

¨Ùà¹ÕÂÃ� â¿âµŒ

ª×่ÍÀÒ¾ : “ÂÔ้ÁÅÐäÁ¢Í§à´็¡ËÞÔ§©‹Ò¸ÕÃ�”
¼ÙŒÊ‹§ :  áÁ‹»Ù

ª×่ÍÀÒ¾ : “ÊÒÇ¹ŒÍÂÁËÑÈ¨ÃÃÂ�¢Í§¤Ø³ÍÒ”
¼ÙŒÊ‹§ :  ¤Ø³¡Ô¿·�
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พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจ�าประเทศไทย ในฐานะ 
ผูแ้ทนของสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซสิ ถวายสาส์นแสดงมทุติาจติแด่สมเดจ็พระสงัฆราช ทีพ่ระอโุบสถ 
วัดราชบพิธฯ
 เมือ่วนัศุกร์ที ่10 มีนาคม 2017 ณ วัดราชบพธิสถติมหาสีมารามราชวรวิหาร พระอคัรสังฆราช
พอล ชาง อนิ-นมั เอกอคัรสมณทตูนครรฐัวาตกินัประจ�าประเทศไทย พร้อมด้วยคณุพ่อดาริโอ ปาวิซ่า  
เลขานุการ สถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจ�าประเทศไทย มงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์  
รองเลขาธกิาร สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าพบสมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ  
สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก (อมพรฺมหาเถร) เพือ่แสดงมทุติาจติและน�าสาส์นจากสันตะ 
ส�านักนครรัฐวาติกัน แสดงความชื่นชมยินดีที่ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20
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เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ปอง

(A)

(B)

¨§»ÃÐ¡ÒÈ¢‹ÒÇ´Õà¶Ô´ : “äÁ‹ÁÕÊÔè§ã´·Õè«‹Í¹ÍÂÙ‹¨ÐäÁ‹»ÃÒ¡¯ªÑ´á¨Œ§ äÁ‹ÁÕÊÔè§ã´·Õè»�´ºÑ§äÇŒ¨Ð
äÁ‹»ÃÒ¡¯ÍÍ¡ÁÒ...” (Á¡ 4:22)

ส�าหรับเกมฯ ครั้งนี้อยากให้น้องæ ช่วยกันค้นหาจุดต่างที่มีอยู่ใน 2 ภาพนี้ รวม 10 แห่ง 
ใครค้นพบครบแล้ว รีบส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

ÍØ´ÁÈÒ¹µ�  àÁÉÒÂ¹ 2017  81

crist 1-88 Apirl 60.indd   81 3/31/60 BE   11:29 AM



เพ�ยงเธอหวงใยใสใจวัยเยาว์
นูฉวย

สวัสดีค่ะเพื่อน æ สมาชิกอุดมศานต์
ทุกท่าน และเป็นพิเศษส�าหรับผู้มีหัวใจเยาวชน 
เทศกาลมหาพรตเร่ิมตัง้แตว่นัพธุรับเถา้ที ่1 มนีาคม 
มีระยะเวลา 40 วัน จากวันนั้นถึงวันนี้การเดินทาง
½†ายจติใจของเรา รว่มในมหาทรมานของพระเยซเูจา้
เปน็อยา่งไรบา้งคะ? หากถามค�าถามงา่ย æ ทีค่รสิตชน
ทั่วไปควรปฏิบัติ…

l ท่านร่วมเดินรูป 14 ภาค กี่ครั้ง?
l ท่านอดเนื้อ อดอาหาร กี่ครั้ง?
l ท่านอดออม และแบ่งปันเงินส่วนที่

อดออมนั้น ใส่กระปุกมหาพรตหรือยัง?
l ท่านปฏิบัติกิจ เมตตา รัก-รับใช้-

ให้อภัย ต่อเพื่อนพี่น้อง อย่างไร?
นี่เป็นกิจศรัทธาพิเศษที่เรียกร้องคริสตชน

คนของพระคริสตเจ้าให้ปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
ค่ะ

 ในวันที่ 5-9 เมษายนนี้ มีการประชุมที่
กรุงโรม เพื่อประเมินผลงานเยาวชนโลกที่จัดขึ้นที่
ประเทศโปแลนด์เมื่อปีที่ผ่านมา และมีการน�าเสนอ
ร่วมแสดงความคิดเห็นส�าหรับงานเยาวชนโลกครั้ง
ต่อไปที่จะจัดขึ้นที่ประเทศปานามา ค.ศ.2019 ใน
หัวข้อ “From Krakow to Panama - The 
Synod Journeying with Young People” 
ในการประชุมครั้งนี้ยังมีการร่วมแสดงความคิดเห็น
พเิศษ เสยีงจากเยาวชนในหวัขอ้ “ครสิตชนคนËนุม่
สาว:  ความเช×่อ และการไตร่ตรองทางเล×อกกระแส
เรียก” ซ่ึงเป็นหัวข้อของการสมัชชาพระสังฆราช 
ครั้งที่ 15 ที่จะจัดขึ้นในปี ค.ศ. 2018 สมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเขียนจดหมายถึง
เยาวชนในโอกาสน�าเสนอร่างเอกสารส�าหรับ
การประชุมสมัชชาสมัยสามัญครั้งที่ 15 ความว่า...
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[àÂÒÇª¹·ÕèÃÑ¡... ¾‹ÍÁÕ¤ÇÒÁÂÔ¹ Ṍ·Õè̈ Ð»ÃÐ¡ÒÈ
á¡‹¾Ç¡à¸ÍÇ‹Ò ã¹à´×Í¹µØÅÒ¤Á ¤ÃÔÊµÈÑ¡ÃÒª 
2018 ¨ÐÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÁÑªªÒ¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒªã¹ËÑÇ¢ŒÍ 
“¤ÃÔÊµª¹¤¹Ë¹Ø‹ÁÊÒÇ: ¤ÇÒÁàª×èÍ áÅÐ¡ÒÃäµÃ‹µÃÍ§
·Ò§àÅ×Í¡¡ÃÐáÊàÃÕÂ¡” ¾‹ÍËÇÑ§Ç‹Ò¾Ç¡à¸Í¨Ðà»š¹
ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§¢Í§¤ÇÒÁÊ¹ã¨ à¾ÃÒÐÇ‹Ò¾‹ÍÁÕ¾Ç¡à¸Í
ÍÂÙ‹ã¹ËÑÇã¨ ã¹ÇÑ¹¹Õéä´ŒÁÕ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹ÍÃ‹Ò§àÍ¡ÊÒÃ «Öè§
¾‹Í½Ò¡¡Ñº¾Ç¡à¸ÍäÇŒãËŒà»š¹´Ñ§ “à¢çÁ·ÔÈ” à´Ô¹·Ò§
áÅÐÁØ‹§ä»ÊÙ‹á¼‹¹´Ô¹ãËÁ‹ áÅŒÇÍÐäÃ¤×Íá¼‹¹´Ô¹ãËÁ‹
ÊíÒËÃÑºàÃÒã¹ÇÑ¹¹Õé ¶ŒÒäÁ‹ãª‹ÊÑ§¤Á·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÂØµÔ¸ÃÃÁ
áÅÐÀÃÒ´ÃÀÒ¾ÁÒ¡¢Öé¹ «Öè§¾Ç¡à¸Í»ÃÒÃ¶¹ÒÁÑ¹
ã¹Ê‹Ç¹ÅÖ¡ áÅÐ¾Ç¡à¸ÍàÍ§µŒÍ§¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÔè§¹Õéä»¨¹
ÊØ´ªÒÂ¢Íº¢Í§âÅ¡]

การประชุมนี้จบวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน ซึ่ง
เป็นวันอาทิตย์ใบลาน เป็นวันที่พระศาสนจักรสากล
ประกาศให้เป็น “วันเยาวชนโลก” วันอาทิตย์ใบลาน
ทีน่ครรฐัวาตกินัจะมเีหตกุารณส์�าคญั คอืการสง่มอบ
ไม้กางเขนเยาวชนจากประเทศโปแลนด์ เจ้าภาพ
งานเยาวชนครั้งที่ผ่านมา ส่งมอบต่อให้กับเยาวชน
เจ้าภาพครั้งต่อไป คือประเทศปานามา ที่จะจัดงาน
ชมุนมุเยาวชนโลกขึน้ในวนัที ่22-27 มกราคม ค.ศ.
2019 นับจากนี้กางเขนเยาวชนพร้อมกับพระรูป
แม่พระ จะเดินทางไปยังกลุ่มเยาวชนทั่วประเทศ
ปานามา เพื่อเยาวชนเจ้าภาพจะได้เตรียมจิตใจ 
เป�ดใจ เป�ดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเยาวชน
·ั่วโลก 
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เงินหนึ่งตะลันต์
ก๊อป

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเข้าร่วมฟัง
เสวนางาน “ดนตรอีภวิ²ัน์กบัประเทศไทย 4.0” จดัโดย
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต (Institute of Music, 
Science and Engineering) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ณ หอศลิปว²ันธรรม
แห่งกรงุเทพมหานคร ในงานมผีูร่้วมงานมาจากสาขาอาชพี
ต่างæ ของอุตสาหกรรมดนตรีประเทศไทย ทั้งนักร้อง 
ศลิป�น นกัแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ วศิวกรทางด้านเสยีง
และการปรับแต่งเสียง นักวิชาการ นักธุรกิจผู้จ�าหน่าย
และให้บรกิารเครือ่งเสยีงและระบบไฟส�าหรบัการแสดง 
รวมทั้งตัวแทนจากองค์กรมหาชนทางด้านการจัดงาน
แสดงของประเทศไทย พดูได้ว่ามากนัครบท้ังวงการเลย
ทีเดียว จุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้คือ ต้องการ
จะระดมความคิดของผู้คนจากสาขาอาชีพต่างæ ของ
อตุสาหกรรมดนตรปีระเทศไทยเพือ่น�าไปเป็นพนัธกจิใน
การพ²ันาวงการดนตรแีละประเทศไทยให้ก้าวหน้าย่ิงขึน้

ในบรรดาผูเ้สวนาทัง้หลาย ผมประทบัใจค�าพดู
ของ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิì (อธิการบดีสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) ใน
ประโยคท่ีว่า “สงัคมในปัจจบุนัได้ก้าวเข้าสูย้คุที ่Big Data 
ได้เข้ามามีอิทธิพลกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของเรา
มากทีส่ดุ” ศ.ดร.สุชชัวร์ี ยงัยกตัวอย่างว่า “ระบบบรกิาร
รถสาธารณะของ Uber เกบ็ค่าบรกิารจากเรา 100 บาท 
แต่น�าไปจ่ายให้คนขับ 200 บาท เขาอยู่ได้อย่างไร? ก็
เพราะว่า เขาน�าข้อมูลของเราไปท�าธรุกจิต่อ ตัวอย่างเช่น 
หากผมใช้บริการ Uber เพื่อเรียก Taxi จากคอนโด
ที่สาทรมาที่หอศิลป์ฯกรุงเทพ ระบบก็บันทึกแล้วว่า
ผมเป็นคนที่ชื่นชอบศิลปะ และมีฐานะทางการเงินที่ดี
เพราะพกัอาศยัในดอนโดหรยู่านสาทรหลงัจากทีร่ะบบ
อัจฉริยะที่มี “ป ัญญาประดิษฐ ์ ” (Art ificial 
Intelligence) เป็นส่วนส�าคัญในการประมวลข้อมูล
ได้บันทึกข้อมูลไว้แล้วก็จะน�าข้อมูลนั้นไปประมวลผล
พร้อมทั้งส่งโฆษณาร้านอาหารที่อยู่ใกล้เคียงหอศิลป์ฯ 
นิทรรศการทางด้านศิลปะต่างæ รวมถึงงานแสดง

คริสตชนไทย	4.0
สินค้าทางด้านศิลปะและกิจกรรมอื่นæ ที่เกี่ยวข้องกับ
พÄตกิรรมการบรโิภคและการด�าเนนิชวิีตประจ�าวันของ
ผมมาให้เสมอ แถมยังมีโฆษณาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
แนวใหม่ที่น่าจะเหมาะกับผมส่งมาให้ เรียกว่าข้อมูล
การด�าเนินชีวิตประจ�าวันของเราถูกน�าไปวิเคราะห์เพื่อ
ประโยชน์ทางด้านธุรกิจเป็นที่เรียบร้อย...”

ถึงตรงนี้จึงขออนุญาตอธิบายผู้อ่านก่อนว่า 
แนวคิดของประเทศไทยยุค 4.0 เกิดจากความมุ่งมั่น
ของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ “Value - Based Economy” หรือ
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ผ่าน “5 กลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป‡าหมาย” ซึ่งการท�างาน
ของระบบประมวลข้อมลูของ Uber ดงัตวัอย่างที ่ศ.ดร.
สุชัชวีร์ ได้กล่าวข้างต้นจัดอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีและ
อตุสาหกรรมเป‡าหมายทางด้าน “กลุม่ดจิติอลเทคโนโลยี
อินเตอร์เนต็ทีเ่ชือ่มต่อและบงัคบัอุปกรณ์ต่างæ ปัญญา
ประดิษฐ์และเทคโนโลยสีมองกล½ังตวั (Digital, IoT, 
Artificial Intelligence & Embedded Technology)”

ผมลองจินตนาการเล ่นæว ่า หากเราน�า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การด�าเนินชีวิตประจ�าวันของ
เราเพื่อให้มีชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้น 
ให้สมกับเป็น “คริสตชนไทยยุค 4.0” ภาพที่ออกมา
จะเป็นอย่างไร 

ผมลองแบ่งการประยกุต์เทคโนโลยอีอกเป็นสอง
ด้านใหญ่æดังนี้ “ด้านส่งเสริมความเชื่อ” ที่เปรียบเสมือน
การดูแลสุขภาพของร่างกายให้ดี ยกตัวอย่างง่ายæ
เหมือนการท�างานของ “Apple Watch” นาÌ�กาที่มี 
“แอปพลิเคชัน”ส่งเสริมให้ออกก�าลังกายอย่างเพียงพอ
ในแต่ละวันผ่านกจิกรรมเลก็น้อยæ นาÌ�กานีจ้ะกระตุน้
ให้เราไม่อยู่นิ่ง ขยับตัวเล็กน้อยสม�่าเสมอตลอดทั้งวัน
เพือ่เผาผลาญอาหารและไขมนัส่วนเกินทีร่่างกายกนิเข้าไป
ผ่านทางการเคลือ่นไหวร่างกาย อกีทัง้เรายงัสามารถแข่งกบั
เพือ่นทีม่นีาÌ�กาชนดินีเ้หมอืนกนัได้ว่า ใครออกก�าลังกาย
และเผาผลาญพลังงานได้มากกว่ากัน 
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ดังนั้นหากประยุกต์แอปพลิเคชันเดียวกันนี้
ในด้านส่งเสรมิความเชือ่ เรากค็งจะได้แอปฯ ทีแ่จ้งเตอืน
เราว่าวนันีเ้ราอ่านพระวาจาหรอืหนงัสอืศรทัธาน้อยไปยงั
ไม่ถึงเป‡าหมายท่ีก�าหนดไว้เลย เราสวดภาวนาขาดไป 3 บท 
เดือนนี้อย่าลืมบริจาคเงินให้ผู ้ยากไร้ เรายังไม่ได้
ขอบคุณพระส�าหรับลมหายใจใหม่ของเช้าวันนี้เลย 
ขณะนี้เวลา 18.45 น. ยังพอมีวัดไหนใกล้เคียงก�าลัง
จะเริ่มพิธีมิสซาวันอาทิตย์อยู่บ้าง

หรอืหากเป็นแอปพลเิคชนัทาง “ด้านเยยีวยารกัษา
สุขภาพทีเ่จบ็ป†วย” ด้านชวีติ½†ายวญิญาณล่ะ เป็นได้ไหม
ว่าหากเราป‡อนความคดิอ่านของเราขณะนัน้ลงไป แอปฯก็
จะเลอืกข้อความในพระคมัภร์ีมาให้เราร�าพงึ หรอืต่อสาย
โทรศัพท์ไปยังพระสงฆ์วิญญาณรักษ์เพื่อให้ค�าปรึกษา
เรายามที่สภาพจิตใจเราตกต�่าถึงขีดสุด หรือจะดีไหม
ที่แอปพลิเคชันจะสามารถจดบันทึกการท�าบาปและการ
สารภาพบาปที่เป็นความลับส่วนตัว เพื่อที่จะเก็บข้อมูล
ประเภทบาปทีเ่ราอ่อนแอและมกัจะกระท�าบ่อยโดยน�าไป
ประมวลผล พร้อมทัง้ส่งค�าพดูค�าเทศน์สอนของพระสงฆ์
หรอืเรือ่งราวทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ใีนรปูแบบข้อความหรอื
คลปิเสยีงกลับมาแจ้งเตือนเราเพือ่ไม่ให้เราเดนิหลงทาง
ไปในบาปนั้นอีก

ใช่แล้วครับ ท้ังหมดนั้นเป็นเพียงความ½ัน
เท่านั้น ถึงตรงนี้ในฐานะคริสตชนไทยคนหนึ่ง รวมทั้ง
ในฐานะทีม่โีอกาสได้รบัฟังแบ่งปันจากน้องเยาวชนหลายคน
ผมขออนญุาตเชญิชวนหรือเสนอแนะไปยงัพระสงฆ์ทีม่ี
หน้าทีอ่ภิบาลสตับรุษุและพบสตับรุษุเป็นประจ�าทกุอาทติย์
ขอให้ลองเข้าถึงสัตบุรุษแบบ Active Learning คือ
อย่าให้ค�าสอนถูกจ�ากัดไว้เพียงแค่บนธรรมาสน์ เพราะ
สตับรุษุโดยเฉพาะเยาวชนในปัจจบุนัเลือกทีจ่ะเสพข้อมลู
ทีเ่ก่ียวข้องกบัชวีติประจ�าวนัของเขาก่อนเป็นอันดับแรก 
เรือ่งชวีติ½†ายวญิญาณกลบัเป็นความส�าคัญอนัดบัท้ายæ

ไม่จ�าเป็นต้องคิดค้นแอปพลิเคชันอันอัจฉริยะ
ใดæทั้งสิ้น เพียงแค่อยากให้พระสงฆ์เพิ่มโอกาสและ
เวลาที่จะเป็นแบบอย่างกับ½ูงแกะผ่านทางการกระท�าที่
จºัตŒอ§äดŒ ด§ัเª‹น คณุพ่อมเิกล กาไรซาบาล เคยแบ่งปัน
กบัเยาวชนผ่านงานเขยีนของท่านว่า “พระเยซเูจ้าได้ทรง
ไปสัมผัสชวีติของคนธรรมดา อาศัยอยูท่ี่บ้านของชาวยวิ 

ชาวประมง คนเกบ็ภาษ ีพระองค์ทรงท�าความรูจั้กกบัคน
ทกุระดบั ไปเยีย่มคนป†วยและรกัษาเขา เล่นกบัเดก็และ
อวยพรเขา ภาวนาเพือ่คนทีข่อพรจากพระองค์ นัง่ในระเบยีง
พระวิหารและสนทนากับคนที่ผ่านไปผ่านมา พระองค์
ท�าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสงัคมรอบข้าง และช่วยคนอืน่
ให้มีก�าลังใจ หรอืเปล่ียนแปลงวิธกีารด�าเนนิชวิีตของเขา” 
(ข้อความตอนหนึ่งจากบทความ “ชมรมคาทอลิกเพื่อ
อะไร?”)

ผมยงัจ�ามสิซาค�า่ในวัดน้อยแห่งหนึง่ทีจ่งัหวัด
เชียงใหม่ได้ดี บรรยากาศในห้องเล็กæ มีผู้ร่วมมิสซา
ประมาณ 10 คน ทกุคนนัง่ลงบนพืน้ไม้ด้วยท่าททีีส่งบเมือ่
ผูอ่้าน อ่านบทอ่านจบ คณุพ่อเงยีบ เงยหน้ามองพวกเรา
แต่ละคนอย่างช้าæพร้อมเริ่มเทศน์ประโยคแรกผ่าน
จดหมายของนกับญุเปาโลว่า “พระองค์ตรสักบัข้าพเจ้าว่า 
‘พระหรรษทานของเราเพียงพอส�าหรับท่านเพราะพระ
อานุภาพแสดงออกเต็มที่เมื่อมนุษย์มีความอ่อนแอ” 
(2คร 12:9) คณุพ่อผูท้�ามสิซาในวนันัน้พดูพร้อมทัง้มอง
มาทีต่าพวกเราทลีะคน ทลีะคน ณ เวลานัน้ ผมแทบจะ
กลั้นน�้าตาไว้ไม่อยู่ มันเป็นมิสซาที่เรียบง่าย และรู้สึก
ได้ถงึการประทบัอยูข่องพระเยซเูจ้า มนัชดัเจน จรงิใจ 
ราวกับว่าเป็นเสียงของพระองค์ทรงตรัสกับเราเอง 
พระวาจาทีว่่า “ท่านทัง้หลายทีเ่หนด็เหนือ่ยและแบกภาระ
หนกัจงมาพบเราเถดิเราจะให้ท่านได้พกัผ่อน” (เทยีบ มธ 
11:28-30) จงึปรากฏขึน้จรงิ ณ เวลานัน้มสิซาทีเ่รยีบง่าย 
มช่ีวงเวลาเงยีบสลบักบัช่วงเวลาพดู ช่างเป็นพธิบีชูามสิซา
ทีท่รงพลงัและตดิอยูใ่นความทรงจ�าของผมถงึทกุวันนี้ 

แบบอย่างความจริงใจจากคุณพ่อในค�่าวันนั้น 
ทรงพลังและไม่มีแอปพลิเคชันใดเทียบได้เลย ไม่ต้อง
คอยจดจ�าข้อมูลทางด้านชวีติ½†ายวญิญาณของเรา ไม่ต้อง
เอาข้อมูลมาประมวลผล เป็นการท�างานขององค์พระจิตเจ้า
ล้วนæ การท�างานทีท่รงพลงัและประเสรฐิกว่าความคิดอ่าน
และสติปัญญาทั้งสิ้นของมนุษย์ ที่ส�าคัญมันเรียบง่ายและ
เปี›ยมด้วยความรกั ความรกัทีย่ิง่ใหญ่จนเราอยูน่ิง่เฉยไม่ไหว 
จนเราต้องลุกขึ้นแบ่งปันความรักนี้ไปยังเพื่อนมนุษย์ที่
อยูร่อบข้างเราในชวีติประจ�าวนั สิง่นีท้�าให้ผมสมัผสัได้ว่า 
“ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนและพั²นาก้าวหน้าไปไกล
เท่าใด พระเยซูเจ้าพระองค์เท่านั้นที่เป็นของแท้…” 
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ข้าแต่พระเป็นเจ้า ในช่วงหลายæ ปีหลังจาก
ครอบครวัของลกูได้รบัศลีล้างบาปเป็นลกูของพระองค์
โดยสมบรูณ์ ลกูและลกูæ ได้เปลีย่นแปลงการไปเทีย่ว
ต่างประเทศเป็นการไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศ
ต่างæ ตามประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร เพื่อไป
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเร่ืองราวของบุคคลและสถานท่ี
ศกัดิส์ทิธิเ์พือ่เราจะได้เข้าใจถงึศาสนาได้ดขีึน้และศกึษา
แบบฉบับของผู้ศักด์ิสิทธิ์ที่เราจะยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
ในการด�ารงชีวิตของพวกเราได้

ในปี 2015 ที่ผ่านมา พวกเราแม่ลูก 3 คน ได้
ไปยงัประเทศต่างæ ทีเ่คยไปมาแล้ว เพือ่ไปสวดภาวนา
ขอบพระคุณพระเจ้าส�าหรับพระพรที่ได้ประทานให้เรา
อÂ‹า§มากมาÂáละäดŒวา§á¼นว‹าจะäปÂั§ส¶าน·Õ่·Õ่Âั§
ไม่เคยไปเลย หนึง่ในสถานทีน่ัน้คอืเมอืงตรูนิ ประเทศ
อิตาลี ที่เป็นที่ประดิษฐานของผ้าห่อพระศพของ
พระเยซูเจ้า (The Holy Shroud) 

เราท้ังสามนั่งรถไฟจากประเทศ½ร่ังเศสไปถึง
เมอืงตรูนิเช้าวนัที ่15 เมษายน 2015 ด้วยความตืน่เต้น
และหัวใจที่เต็มเปี ›ยมไปด้วยความสุขใจที่จะได้ไป
เ½ ‡าชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชิ้นส�าคัญของพระศาสนจักร
ชิ้นหนึ่ง ทันทีที่เช็คเข้าโรงแรมเสร็จ พวกเราก็ออกเดิน
ไปยงัอาสนวหิารเซนต์จอห์น บปัตสิต์ เมืองตรูนิ (The 
Cathedral of Turin) อย่างไม่รอช้า เพราะโรงแรม
อÂÙ‹Ë‹า§จากอาสนวÔËารäม‹äกลเ·‹าäรนัก ตลอดเวลา·Õ่
ผ่านมา ลูกเข้าใจว่า The Holy Shroud นี้คงจะ
ประดิษฐานไว้เหนือพระแท่นเช่นเดียวกับภาพหรือ
รูปปัœนศักดิ์สิทธิ์ในอาสนวิหารทั่วไป

 ·ัน·Õ·Õ่เราáม‹ลÙกเดÔนäป¶Ö§ºรÔเว³ËนŒาประตÙ
อาสนวิหาร พวกเรากค่็อนข้างแปลกใจเพราะมแีนวกัน้
เสมอืนหนึง่ไม่ให้ผูค้นเดนิเข้าไปในอาสนวหิาร แต่เราก็

ผาหอพระศพพระเยซูเจา
THE	HOLY	SHROUD	OF	TURIN

จดหมายจากผูอาน
My Little Prayers: บทสวดของฉัน

เดนิเลาะจนถงึหน้าประตแูละต้องหยดุตรงึอยูก่บัทีเ่มือ่
เห็นแผ่นป‡ายติดประกาศในหลายภาษา มีข้อความว่า 
“อาสนวิหารป�ดเพื่อเตรียมส�าหรับนิทรรศการท่ีจะเกิด
ขึน้ระหว่างวนัที ่19 เมษายน - 24 มถินุายน 2015” เรา
สามคนมองหน้ากนั “โอ! เป็นไปได้อย่างไร เราอตุส่าห์
มาถึงที่นี่ แต่อาสนวิหารกลับป�ด!” ขณะที่เราเดิน
กลับออกมาจากหน้าอาสนวหิารลูกพดูกับลูกæ ว่า “อย่า
เพิ่งยอมแพ้ ลองปรึกษากันดูว่า เรามีวิธีใดบ้างท่ีจะ
กลัºมาเมือ§ตÙรÔนäดŒอÕกก‹อน·Õ่จะกลัºประเ·Èä·Â 
เพราะเรามกี�าหนดกลบัวนัที ่21 เมษายน” แล้วเรากห็า
ร้านอาหารนัง่โดยลกูให้โจทย์ลกูæ ว่า เป‡าหมายคอื ต้อง
กลับมาเมืองตูรินให้ได้ ส่วนวิธีการจะขับรถ นั่งรถไฟ 
หรือเปลี่ยนโปรแกรมอย่างไรนั้น ลูกæ เก่งกว่าหม�่ามี้
อยู่แล้ว และในใจลูกก็สวดทูลขอพระจิตเจ้าให้โปรด
ดลใจให้ลูกæ หาทางออกให้ได้ด้วยเทอญ

เนือ่งจากเป‡าหมายและโจทย์ชดั ในทีส่ดุลกูæ ทัง้
สองกห็าทางออกจนได้ (ลกูคดิว่าเป็นเพราะพระเมตตา
ของพระองค์นี่แหละ) ระยะทางจากเมืองตูรินไปยัง
กรงุโรม 500 กว่ากิโลเมตร เพราะฉะนัน้การขบัรถไปกลบั
จึงเป็นไปไม่ได้ อีกอย่างหนึ่งโรงแรมในเมืองต่อไป
¶ัดจากตÙรÔนก็äดŒจอ§áละªíาระเ§ÔนäปเรÕÂºรŒอÂáลŒว 
ทางออกทีม่ตีรรกะทีส่ดุคอื ไปตามโปรแกรมเดมิทกุอย่าง 
และเมือ่ไปถึงกรงุโรมคนืวนัท่ี 19 เมษายน พอเช้าวนัที่ 
20 เมษายน เรากบ็นิมาเมอืงตรูนิ เข้าชมผ้าห่อพระศพ
เสรจ็แล้วกบ็นิกลบักรงุโรม คอืยอมเสยีสละเวลาทีจ่ะอยู่
กรงุโรม 1 วนัเพือ่กลับมาเมอืงตูรนิแทน ไชโย! แก้ปัญหา
ได้แล้ว! แล้วพวกเรากไ็ปเดนิหาซือ้ศาสนภณั±์ของทีร่ะลกึ
ด้วยความสบายใจและเราทราบจากซิสเตอร์ที่ขายของ
ทีร่ะลกึแนะให้เราทราบว่า เราต้องจองควิการเข้าชมในวนัเป�ด
ล่วงหน้า มิฉะนั้นจะไม่ได้เข้า พระตรัสบอกเราอีกแล้ว
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เช้าวันที่ 20 เมษายน พวกเราแม่ลูกทั้งสาม
กลับมาเมืองตูรินและมาถึงจุดเริ่มต้นของการเข้าชม
ราว 9.30 น. คิวของเราคือ 10.00 น. ปรากฏว่าเราได้
เข้าไปกนัเป็นกลุม่ราว 10 คน โอ้โÎ! เดนิวนไปวนมาเกอืบ 
1 กโิลเมตร เหน็จะได้ ตอนมาถงึทางเข้าหน้าอาสนวหิาร 
อ้าวก็อยู่แค่ตรงข้ามจุดที่เราเริ่มต้นแค่นั้นเอง!

มีเจ้าหน้าที่มาพาพวกเราเข้าไปยังห้องชม
วดิทีศัน์ทีฉ่ายภาพผ้าห่อพระศพ ทัง้ประวตัคิวามเป็นมา
ก่อนเข้าไปในอาสนวิหาร ลูกถ่ายรูปด้วยมือถือรัว
ไม่หยดุ เพราะแน่ใจว่าข้างในอาสนวหิารคงไม่อนญุาต
ให้มกีารถ่ายภาพ เม่ือถงึเวลาของกลุม่เรา กมี็คนมาพา
พวกเราเข้าไป ลูกได้ยืนข้างหน้าสุดติดกับ The Holy 
Shroud เลย ข้างในมไีฟชนดิพเิศษทีจ่ะไม่ระคายเคอืง
ต่อเนื้อผ้าที่ประดิษฐานอยู่หลังกรอบกระจก เช่นเดียว
กับกรอบรูป มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยืนเ½‡า
อยู่ซ้ายขวา เสียดายคนอธิบายใช้ภาษาอิตาเลียนใน
การºรรÂาÂ ตลอดระÂะเวลา 10 กว‹านา·Õ·Õ่ลÙกÂืนอÂÙ‹
ใต้ผ้าศักดิ์สิทธิ์ผืนนั้น ลูกสวดภาวนาได้เพียงประโยค
เดียว “พระองค์ยิ่งใหญ่ที่สุดæææ” จนเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
ºรรÂาÂจº

จนออกมาแล้ว ลูกและลูกæ ยังไม่เชื่อว่า
พวกเราจะได้รับพระพรถึงเพียงนั้น เพราะลูกเข้าใจว่า 
The Holy Shroud ประดิษฐานอยู่ในอาสนวิหาร
ตลอดเวลา แต่ปรากฏว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 เท่านั้นที่มี
การจัดนิทรรศการให้ประชาชนเข้าชมได้ โดยมีประวัติ
ตามปี ค.ศ. ดังต่อไปนี้

1931  ในวโรกาสพระราชพธีิอภิเษกสมรสของ Prince 
Umberto of Savoy and Maria Jose 
áË‹§ประเ·ÈเºลเÂÕ่Âม

1933 ในปีศักดิ์สิทธิ์ของศตวรรษที่ 19 แห่งการ
ทุกข์ทรมาน การสิ้นพระชนม์และการกลับคืน
พระชนมชีพของพระเยซูเจ้า

1973 (23 พÄศจิกายน) เป็นการถ่ายทอดสดทาง
โทรทัศน์

1978 (27 สิงหาคม - 8 ตุลาคม) เป็นการฉลอง
ปีที ่400 นบัจากการย้าย The Holy Shroud 
จากเมือง Chambery ไปยังเมือง Turin

1998 (18 เมษายน - 14 มิถุนายน) ครบ 100 ปี 
ของการถ่ายภาพ The Holy Shroud 
โดยทนาย Secondo Pia ในปี 1898 ที่
ปรากฏภาพพระพักตร์พระเยซูในแผ่นฟ�ล์ม 
Negative ที่กลับกับธรรมชาติของการ
ถ่ายภาพด้วยฟ�ล์ม

2000 (12 สิงหาคม - 22 ตุลาคม) เป็นการฉลอง
ปี Jubilee

2010 (10 เมษายน - 23 พÄษภาคม) เป็นการ
จัดนิทรรศการครั้งหลังสุด

2015 ครอบครัวลูกได้ไปเยี่ยมเคารพ

ไม่ว่า The Holy Shroud นี้จะเป็นผ้าห่อ
พระศพจริงæ หรือไม่ ไม่ส�าคัญ นักบุญยอห์น ปอล 
ที ่2 พระสนัตะปาปา ได้ทรงกล่าวในการจดันทิรรศการ
ในปี 1998 ไว้ว่า 

“The Holy Shroud is a mirror of the 
Gospel..... The image of human suffering 
is reflected in The Holy Shroud. It not 
only stimulates us to vanquish our egoism, 
it leads us to discover the mystery of 
the pain that, sanctified by the sacrifice 
of Christ, generates salvation for all 
mankind.....”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เสด็จไปงาน
นิทรรศการปี 2015 นี้ด้วย

นี่คือพระพรอันย่ิงใหญ่อีกพระพรหนึ่งที่
ครอบครวัของลูกจะจดจ�าด้วยความกตัญ�ตูลอดชวีติ
ของพวกเรา พระเจ้าข้าฯ

     ÍÒáÁ¹
  ÅÙ¡¢Í§¾ÃÐÍ§¤�¤¹Ë¹Öè§
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เข�ยนบทกว�	เข�ยนช�วิต	
ภัศม์

เม×่อ “เดิน”  มาพบ “ทาง”
โดยกÖ่งกลาง ก้าวย่างอยู่

ค×อËวัง อันพรั่งพรู
เคียงคู่ชิด สนิทใจ

จÖงเดิน มิโดดเดี่ยว
แม้ท่องเที่ยว ถÖงถิ่นไËน

ขอบฟ‡า ข้ามฟากไกล
กลับใกล้กัน ½˜นสีทอง

ยินเสียง ที่ส×่อสาร
ส่งใจผ่าน จากเพ×่อนพ้อง
กระชับ ประคับประคอง
ความคิดถÖง ตรÖงใจตาม

ขอบคุณทุกความปรารถนาดีครับ
Àัศม์

12 มีนาคม 2017
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