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นักบุญเปาโลถูกจับที่ 
กรุงเยรูซาเล็ม

 (กจ 21:27-40)

นกับญุเปาโลจบสิน้การเดนิทางแพร่ธรรมทกุครัง้ ด้วยการน�าเงนิบรจิาคของครสิตงั 
จากแคว้นต่างๆ ที่ท่านไปแพร่ธรรมทั้งของชาวยิวและชาวกรีกที่ได้กลับใจนั้น  

ท่านน�ากลับมาถวายในพระวิหารกรุงเยรูซาเล็ม แสดงว่าท่านรักองค์พระผู้เป็นเจ้า ซื่อสัตย์ 
ต่อธรรมบัญญัติของโมเสส และมิได้เป็นปฏิปักษ์กับกฎหมายของชนชาติอิสราเอล

 ครั้งนี้ก็เช่นกัน จบการเดินทางแพร่ธรรมครั้งที่สาม ท่านน�าเงินไปถวายที่พระวิหาร 
และอยูท่ี่นัน่ได้เพยีงเจด็วนั กม็ชีาวยวิบางคนก่อความวุน่วายตัง้ข้อหาแก่ท่านว่า พาคนต่างชาติ 
(มิใช่ชาวยิวที่เข้าสุหนัต) เข้าไปในพระวิหาร เฉพาะผู้เข้าสุหนัตเท่านั้นจึงมีสิทธิ์ แต่ในขณะนั้น
นักบุญเปาโลเริ่มสอนคริสตังแล้วว่าการเข้าสุหนัตไม่จ�าเป็นอีกแล้ว เพราะความรอดผ่านมาถึง
เราด้วยความเชื่อในพระนามของพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ มิใช่มาจากข้อก�าหนดของธรรมบัญญัติ 
และการกลับมายังกรุงเยรูซาเล็มครั้งนี้ท่านได้น�าชาวกรีกบางคนที่กลับใจมาด้วย 

 หนงัสอืกจิการอคัรสาวกตอนนีเ้ล่าเพยีงว่าท่านน�าชาวกรกีมา แต่ได้น�าเข้าไปในพระวิหาร 
หรอืไม่นัน้ไม่ทราบ แต่ชาวยวิกลบัตัง้ข้อหาว่าท่านน�าคนต่างชาตทิีไ่ม่เข้าสหุนตัมาท�าให้พระวหิาร 
มีมลทิน

 เมือ่เกดิการจลาจลวุ่นวายทหารโรมันจงึเข้ามาดแูล และแยกตวัเปาโลออกไปจากฝงูชน 
ชาวยิวที่ก�าลังก่อความวุ่นวาย และที่สุดผู้บัญชาการกองพันทหารโรมันก็พบความจริงว่าท่าน

มิใช่ผู้ก่อการกบฏแต่เป็นชาวยิวที่มีการศึกษา จึงเปิดโอกาสให้เปาโลปราศรัยกับ
ชาวยิวตามที่ท่านร้องขอ

ข้าแต่พระเจ้า... ค�าปราศรัยของนักบุญเปาโลตอนนี้ (กจ 22:1-29) เป็น 
การเล่าประวัติการกลับใจของท่านต่อหน้าชาวยิวและทหารโรมัน และเป็นท่ีมา
ของพนัธกจิทีท่่านต้องแพร่ธรรมแก่ชนต่างชาตใิห้มารูจ้กัพระนามพระเจ้า ข้าพเจ้า 

ท้ังหลายกไ็ด้รบัการเรยีกให้แพร่ธรรมแก่ผูค้นรอบข้าง ขอพระองค์ประทานความกล้าหาญ พละก�าลงั 
และปรีชาญาณแก่ลูกในการรับใช้พระองค์เช่นนี้ด้วยเทอญ 
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อันเนื่องมาจากปก Cover Story

ปกหน้า

ขอร่วมบรรยากาศชื่นชมยินดี สมโภชพระนางมารีย์ 
รับเกียรติเข้าสู ่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ เป็นวันสมโภช 
ส�าคัญของพระศาสนจักรคาทอลิกในเดือนสิงหาคมนี้ โดย
เฉพาะพระศาสนจักรประเทศไทยท่ีถวายประเทศไทย 
แด่พระนางมารีย ์ เป ็นพิ เศษเพื่อพระนางจะได ้อุปถัมภ ์  
ช่วยเหลือคุ้มครอง และปกปักรักษาให้ก้าวหน้าในหนทางมุ่ง 
สู่พระอาณาจักรสวรรค์ของพระเป็นเจ้าอย่างราบรื่น ร่วมกับ 
พระบุตรของพระนางตลอดนิรันดร

ปกหน้าใน

นักบุญแม็กซิมิเลียนโกลเบ (1894-1941)  
พระสงฆ์ฟรงัซสิกนั ผูเ้ป็นมรณสกัขใีนคกุเอาชวทิช์  
ประเทศโปแลนด์ เราอาจจะรู้จักท่านว่าได้สิ้นใจ 
โดยขอรับโทษแทนเพื่อนนักโทษที่ยังมีภรรยา 
และลูกๆ รอคอยอยู่ข้างนอกและมีความหวังว่า 
เมื่อออกจากค่ายกักกันจะได้พบกันพร้อมหน้า 
ในครอบครัว แต่น้อยคนอาจจะรู้ว่าท่านเป็น 
ผู้ก่อตั้งคณะสงฆ์ผู้เป็นกองทัพแห่งการปฏิสนธิ 

นิรมลของแม่พระ (The Militia Immaculata) ขบวนการอันมีชื่อเสียง
ในด้านความศรัทธาต่อแม่พระอย่างมากในประเทศโปแลนด์ เพื่อน�ามนุษย์
ทุกคนเข้ามาหาพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าผ่านทางพระแม่มารีย์ 
แท้จริงขบวนการกองทัพแห่งการปฏิสนธินิรมลของแม่พระส่งผลมีอิทธิพล 
อย่างใหญห่ลวงต่อความเชือ่ศรทัธาของชาวโปแลนด์ นกับุญยอห์น ปอล ท่ี2  
พระสันตะปาปา และมาจนถึงเรื่องการเผยแผ่ความศรัทธาต่อพระเมตตา 
(Divine Mercy) แก่ชาวโลก ก็มาจากพระสงฆ์ขบวนการกองทัพแห่งการ
ปฏิสนธินิรมลของแม่พระของท่านนี่เอง
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วันสื่อพูดเรื่องสื่อฯ

“4.0 แล้วไง?”
ผมสังเกตตัวเองว่า พักหลังมักมีงานในแบบต้องเรียกว่าเป็นชุด มีคนเคยถามเหมือนกันว่า 

“เหนื่อยไหม” ใช่สิ ลืมไปเลยว่าเหนื่อยหรือเปล่า เพราะเมื่องาน แต่ละช่วงผ่านไป งานใหม่ก็ไหลเข้ามาให้
คดิใหม่ ให้เหนือ่ยกนัอกี นอกจากเราจะรูเ้ท่าทนัสือ่ เท่าทนัชวีติ เราควรจะรูเ้ท่าทนังานด้วย งานสือ่เป็นงาน 
ที่ไม่ต้องหวังว่าเราจะท�าเสร็จ มันไม่มีวันจบ

ช่วงต้นเดือน ตั้งแต่วันที่ 3-6 สิงหาคม ผมมีงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบโดยตรงคือ 
วันสื่อมวลชนสากล ปีนี้โชคดีที่ได้จัดอะไรครบตรงตามที่ใจวางไว้ตั้งแต่แรก คือ งานวันสื่อมวลชนสากล 
เราแวะเวียนไปตามสงัฆมณฑลต่างๆ ไหนๆ ไปทัง้ท ีอย่างน้อยกต้็องม ี3 วนั เรากอ็ยากพบเดก็ๆ เยาวชน
สักวัน พบคนที่ท�างานสื่อสักวัน และร่วมมิสซากับพระคุณเจ้าที่อาสนวิหารในโอกาสวันส่ือมวลชนสากล 
และถ้าท�าอะไรต่อได้เช่นถ่ายรายการ หรือเสวนา เราก็อยากท�า ปีนีส้ังฆมณฑลอุบลราชธานที�าฝันทุกอย่าง
ให้เป็นจริงได้

ช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคม ผมอยู่ที่เชียงใหม่ เพื่อนๆ ศิษย์เก่าโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ รุ่น 17  
อยากสร้างความสุขให้คุณครู ด้วยการพาไปเที่ยว ในแบบงานศิลปะ พร้อมด้วยโปรแกรมอาหารสุดเท่ 
โปรแกรมทีพ่กัสดุสงบกบัธรรมชาต ิโปรแกรมสถานทีต่่างๆ ทีเ่หมาะกบับรรดาครบูาอาจารย์อายกุนัพอสมควร  
งานนี้ก็เป็นความประทับใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

ช่วงวันที่ 10-12 สิงหาคม ผมอยู่สามพราน ประชุมกับบรรดาคณะท�างานในสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแห่งประเทศไทย และร่วมงานบวชสังฆานุกร วันที่ 13 ภาคเช้าไปร่วมงานวันแม่ที่วัดบ้านเกิด 
และภาคบ่ายเปิดตัวหนังสือที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง จนวันนี้ได้นั่งสงบๆ ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น และน�า
ความทรงจ�าดีๆ มาทักทายท่านผู้อ่าน

ในงานวันสื่อมวลชนสากล ผมเห็นคนๆ หนึ่งหยิบโทรศัพท์มือถือ มาบันทึกภาพตลอด ทั้งใน
มสิซาและการเสวนา ในช่วงท้ายของการเสวนาผมเลยถามเขาว่า “มคี�าถามอะไรไหมครบั เพราะเหน็เหมอืน
ว่าสนใจเรื่องพวกนี้อยู่” ค�าถามเขาโดนใจ “ประเทศไทย 4.0 สื่อคาทอลิกจะยังไง” และบรรทัดต่อไปคือ 
ค�าตอบของผม ค�าอาจจะไม่เหมือนที่ตอบบนเวที ณ ขณะนั้น แต่ความรู้สึกนึกคิดเหมือนเดิม

“ถ้าวันนี้ 4.0 แสดงว่าก่อนหน้านี้ก็ต้อง 3.0 และแสดงว่า ต่อจากนี้ก็ต้อง 5.0 และมันก็จะต้อง
ไปต่อเรื่อยๆ อีก ถ้าเราต้องมาถามว่า 4.0 จะท�าอะไร มันเป็นค�าถามที่ไม่จบ แต่สิ่งที่เราควรท�าคือ รับรู้
ว่าเกิดอะไรขึ้นบนโลกใบนี้ และใช้มันให้เกิดประโยชน์ ท�าไมต้องรับรู้เพราะในความก้าวหน้ามีผู้คนที่เรา
ต้องอภบิาลอยูใ่นนัน้ ส่วนจะต้องท�าอะไรบ้างกท็�าทกุอย่างนัน่แหละครบั แต่อย่าไปบ้ากบัมนั เพราะวนัหนึง่ 
มันก็ต้องเปลี่ยนไป เช่น วันหนึ่งมีเฟซบุ๊ก เราก็ว้าว วันหนึ่งเฟซบุ๊กไปจากแค่กดไลค์ กดอย่างอื่นได้อีก 
วันหนึ่งเฟซบุ๊กไปต่อที่แฟนเพจ วันนี้ไปเฟซบุ๊กไลฟ์ แล้วยังไง? เราต้องใช้สิ่งเหล่านี้แบบรู้ตัว เรียนรู้แบบ
เข้าใจธรรมชาติของมัน โลกไม่ได้เพิ่งหมุนในวันที่มี 4.0 นี่ มันหมุนมาต้องนานแล้ว เรื่องบางเรื่องเป็น
เพียงการสร้างวาทกรรม ของจริงคือ “คุณท�าอะไรหรือยังต่างหาก”

บางทีผมก็ชอบมานั่งทบทวนสิ่งที่ผมพูดนะ “คุณท�าอะไรหรือยังต่างหาก?”
บรรณาธิการบริหาร
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ปฏิทิน
เดือนสิงหาคม

วันสื่อมวลชนสากล 
สังฆมณฑลอุบลราชธานี  

เป็นเจ้าภาพ 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  

ในรัชกาลที่ 9

สมโภชพระนางมารีย์ 
รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกาย 

และวิญญาณ

สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก 
แห่งประเทศไทย ที่โรงแรมเอเชีย 

พัทยา จ.ชลบุรี 

วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร 
ฉลองครบ 60 ปี เวลา 10.00 น.  

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  

เป็นประธาน 

ฉลองนักบุญหลุยส์  
ศาสนนามพระอัครสังฆราช

จ�าเนียร สันติสุขนิรันดร์ 

วัดดวงหทัยนิรมล
ของแม่พระ ปากลัด 

จ.สมุทรปราการ ฉลอง
ครบ 60 ปี เวลา 10.00 น.  

พระสังฆราชฟรังซิส 
เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ 

เป็นประธาน 

สามเณราลัยแสงธรรม  
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติ 

เข้าสู่สวรรค์ฯ พร้อม 
พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้ง 
ผู้ช่วยพิธีกรรมและพิธีแต่งตั้ง 

ผู้อ่านพระคัมภีร์  
เวลา 10.00 น. พระสังฆราช 
ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย  
เป็นประธาน ที่อาคารมารดา 

พระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ฉลองนักบุญลอเรนซ์  
ศาสนนามพระสังฆราช 

เทียนชัย สมานจิต

คณะซิสเตอร์กลาริส กาปูชิน 
สามพราน ร่วมขอบพระคุณ

พระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ 
โอกาสสมโภชนักบุญคลารา 

ผู้สถาปนาคณะ และ 
การปฏิญาณตนตลอดชีพของ 
ซิสเตอร์มาเรีย โรซา มิสติกา  
(จันทร์ธิมา คงคาอุทิศ) โดย
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สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 51 

“อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับท่าน” (อิสยาห์ 43:5)

การใช้สื่อแห่งความหวังและความไว้วางใจในยุคของเรา

พระสังฆราชกิตติคุณยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. ถอดความ

วิธีการเข้าถึงสื่อ ต้องขอบคุณความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท�าให้ผู้คนเป็นจ�านวน
มากสามารถได้มีส่วนรับรู้ข่าวสารในทันทีทันใด 
และน�าไปเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง ข่าวนัน้ 
อาจมีทั้งดีและไม่ดี จริงหรือเท็จบ้าง คริสตชน
รุ่นแรกเปรียบเทียบจิตใจของเราเป็นคล้ายกับ 
หินท่ีถูกบดให้ละเอียด มันขึ้นอยู่กับเจ้าของ
โรงโม่ว่าเขาจะบดให้เป็นข้าวสาลีที่ดี หรือจะ
เป็นวัชพืชท่ีไร้ประโยชน์ จิตใจของเราท�างาน 
อยู่ตลอดเวลา แต่มันขึ้นอยู่กับเราว่าจะป้อน 
อะไรเข้าไป (ดู SAINT JOHN CASSIAN,  
Epistle to Leontius) 

ข้าพเจ้าปรารถนาจะเผยแพร่สาส์นนี้แก่
ทุกคน ไม่ว่าในการท�างานนีห้รอืการตดิต่อบคุคล 
เปรียบเสมือนโรงสี ตัดสินข่าวที่ได้มาด้วยจุด 
มุ ่งหมายท่ีจะมอบสิ่งที่ดีงามที่สุดแก่ผู ้ที่ เข ้า
ติดต่อ ข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ก�าลังใจแก่บรรดา
ผูท่ี้ส่ือสารส่ิงทีเ่ป็นประโยชน์ การกระท�านีแ้ก่ผูท้ี่
สือ่สาร ข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ก�าลงัใจแก่ทกุคน
ท่ีต้องการเผยแพร่สิง่ทีม่ปีระโยชน์ และพยายาม
ขจดัสิง่ทีท่�าลายผู้อืน่ และส่งเสริมวัฒนธรรม การ
ต่อสู้กันและช่วยให้เราทุกคนมองดูโลกรอบตัว 

เราด้วยความจริงใจและด้วยความไว้วางใจ 

ข้าพเจ้าแน่ใจว่า เราต้องขจดัวงจรอบุาทว์ 
แห่งความห่วงใยและขจัดความหวาดกลัวท่ี 
เกิดขึ้นจากการให้ความส�าคัญกับการกระจาย 
“ข่าวท่ีไม่ด”ี (เช่น สงคราม การก่อการร้าย เรือ่ง 
อื้อฉาวและความผิดพลาดของมนุษย์จ�านวน
มากมาย) ท่ีกล่าวมานี้ไม่ได้กล่าวถึงการสื่อสาร
ที่ไม่ถูกต้องที่ไม่สนใจความเสียหายของมนุษย์ 
และมันไม่ใช่เกี่ยวกับการปิดหูปิดตาต่อความ 
ผิดพลาด ข้าพเจ้าตั้งใจจะเสนอให้ร่วมใจกัน 
ท�างาน การเติบโตของความไม่พอใจและการ
ยอมรับ ซึ่งบางครั้งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจ 
ผิด ความหวาดกลัว หรือความคิดที่ว่าความชั่ว 
ย่อมไม่มีขอบเขต นอกจากนั้นในอาชีพสื่อ-
มวลชนซ่ึงคิดว่าข่าวดีขายไม่ออก และความ
เจ็บปวดของมนุษย์ สิ่งท่ีเราคิดว่าความชั่ว
อาจจะเปลี่ยนเป็นการให้ความสนุก เราต้อง
ระมัดระวังความคิดท่ีว่า มโนธรรมของเราอาจ
จะมืดมิด และเข้าสู่การมองโลกในแง่ร้าย 

ดังนั้น ข้าพเจ้าปรารถนาท่ีจะมีส่วน
ในการแสวงหา การเปิดใจและการสื่อสารท่ีไม่
พยายามเห็นดีเห็นชอบกับความชั่ว และแทนที่
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ด้วยการสนใจอยู่กับการแก้ไข และช่วยให้มี 
แรงบันดาลใจในเชงิบวก และมคีวามรบัผดิชอบ 
ในส่วนของผูท้ีไ่ด้รับสาส์น ข้าพเจ้าวอนขอทกุคน 
ให้เสนอแก่ประชาชนได้สัมผัสกับข่าวที่เป็น  
“ข่าวดี” 

ข่าวด ีชวีติมใิช่เป็นแต่เพยีงเรือ่งทีเ่กดิขึน้  
แต่เป็นประวัติศาสตร์ที่รอคอยผู้ที่จะน�าไปใช้ 
โดยผ่านทางการตรวจตราที่สามารถเลือกสิ่งที่
เกิดขึ้นที่มีประโยชน์ในตัวของมันเอง ความจริง 
ไม่มีความหมายท่ีชัดเจน มันขึ้นอยู่กับวิธีที่ใช้
มองดูทุกอย่างด้วยกล้องขยายที่เราใช้มองดู  
หากเราเปลี่ยนกล้องขยายนั้น ความจริงนั้น
เป็นสิ่งที่แปลก หากเป็นเช่นนี้เราจะเริ่ม “อ่าน” 
ความจริงโดยใช้กล้องขยายที่เหมาะสม 

ส�าหรับเราคริสตชน กล้องขยายนั้นให้
แต่ข่าวดี โดยเริม่จากข่าวดทีีย่ิง่ใหญ่ “การเริม่ต้น 
ข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้าเป็นพระคริสต์ พระบุตร
ของพระเจ้า” (มาระโก 1:1) อาศัยค�าพูดนี้

นักบุญมาระโกเปิดพระวรสารของท่าน มิใช่
เพียงเล่าถึงแต่ “ข่าวดี” เกี่ยวกับพระเยซูเจ้า  
แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวดี คือพระเยซูเจ้า
พระองค์เอง การอ่านพระวรสารตามค�าบอกเล่า 
ของนักบุญมาระโก เราได้เรียนรู้ถึงหัวข้อที่ตรง 
ต่อบทความทีเ่ขยีน แต่เหนอืสิง่อืน่ใด ข้อความนี้ 
คือพระเยซูเจ้าพระองค์เอง 

ข่าวดนีีพ้ระเยซเูจ้าพระองค์เองเป็นข่าวดี
มิใช่มันไม่มีอะไรเกี่ยวกับความทุกข์ยาก แต่
เพราะเหตวุ่าความเจบ็ปวดในตวัของมนัเองกลาย
เป็นส่วนหนึ่งของรูปภาพนี้ เรามองดูว่ามันเป็น
ส่วนที่ส�าคัญของพระเยซูเจ้า กล่าวคือ เหตุที่ว่า
พระบดิาเจ้าเป็นของมวลมนษุย์ ในพระครสิตเจ้า
พระเป็นเจ้าทรงแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน
กับสถานภาพของมนุษย์ พระองค์ตรัสกับเราว่า  
เรามิได้อยู ่เพียงคนเดียว แต่เรามีพระบิดา 
ผู ้สนพระทัยในบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์  
“อย่ากลวัเลย เพราะเราอยูก่บัท่าน” (อสิยาห์ 43:5)  

10  อุดมศานต์ สิงหาคม 2017



นี่คือพระวาจาที่ให้เราได้รับความสบายใจ เป็น
พระวาจาของพระเจ้าซึ่งมาจากประวัติศาสตร์
ของประชากรของพระองค์ ในองค์พระบุตรของ 
พระองค์เราจะได้ยินค�าสัญญานี้ว่า “เราอยู่กับ
พวกท่าน” ซึ่งหมายถึงความอ่อนแอทั้งหมดของ 
พวกเรา แม้กระทั่งการสิ้นใจของพวกเราในองค ์
พระบุตร แม้ความมืดและความตายจะเป็น 
จุดเผชิญกับความสว่างและชีวิต เราไว้วางใจ 
ความหวงัทีท่กุคนเข้าถงึ เป็นถนนทีมี่ชวิีต พบกับ 
ความขมขื่นแห่งความผิดหวัง “ความหวังนี้
ไม่ท�าให้เราผิดหวังเพราะพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้า
ประทานให้เรา ทรงหลั่งความรักของพระเจ้าลง
ในดวงใจของเรา” (โรม 5:5) แล้วท�าให้มีชีวิตใหม่
เกดิข้ึนเหมือนกบัต้นไม้ทีเ่ตบิโตขึน้หลงัจากเมลด็
ร่วงหล่นลงมา หากเรามองในแง่นี้ สิ่งน่ากลัว 
ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของโลก เป็น
จุดเริ่มต้นของข่าวดี เช่นเดียวกันกับความรัก
ที่มีหนทางช่วยให้เรายกจิตใจที่น่าสงสาร มี 
หน้าที่ตั้งมั่น มีแขนที่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ 

ความไว้วางใจในเมลด็แห่งพระอาณาจกัร  
เพื่อเริ่มต้นพระวรสารให้แก่สาวกของพระองค์ 
และให้ฝูงชนได้สัมผัสกับพระวรสารและให้มอง
ดูโดยใช้ “กล้องขยาย” ที่จ�าเป็นเพื่อจะได้มอง
เห็นและโอบกอดความรักที่ตายและกลับคืน 
พระชนมชพี พระเยซเูจ้าทรงใช้นทิานเปรยีบเทยีบ  
หลายครั้งพระองค์ทรงเปรียบพระอาณาจักร
ของพระเจ้าเป็นเมล็ดพืชที่สัมผัสกับชีวิต โดย
เฉพาะเมื่อตกอยู่ในแผ่นดิน (มาระโก 4:1-34) 
การใช้รูปภาพและค�าเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึง
พลังเงียบแห่งพระอาณาจักร มิได้ท�าให้หมด
ความส�าคัญหรือเร่งด่วน แต่มันเป็นวิธีให้มีไว้
เพื่อผู้รับฟังได้เป็นอิสระในการยอมรับและน�า
พลังนี้ไปปฏิบัติ นอกจากนั้นยังเป็นหนทางท่ี
ถูกต้องในอันที่จะกล่าวถึงเกียรติยศอันยิ่งใหญ่

แห่งรหัสธรรมปัสกา รูปภาพไม่ใช่เป็นแต่เพียง
ความคิดท่ีจะแบ่งปัน ค�าเปรียบเทียบของชีวิต
ใหม่ในพระครสิตเจ้าในชวิีตนัน้ความยากล�าบาก
และกางเขนมิใช่เป็นอุปสรรค แต่บันดาลให้เกิด
ความรอดของพระเจ้า ความอ่อนแอยังพิสูจน์
ให้เห็นว่ามีพลังมากกว่าพลังของมนุษย์ และ
ความผดิพลาดเป็นจดุเริม่ต้นทีท่�าให้ทุกสิง่ส�าเรจ็
ไปในความรัก นี่คือวิธีในพระอาณาจักรของ
พระเจ้าที่ครบครันและลึกซึ้ง “พระอาณาจักร
ของพระเจ้ายังเปรียบเสมือนคนที่น�าเมล็ดพืชไป
หว่านในดิน เขาจะหลับหรือต่ืน กลางคืนหรือ
กลางวนั เมลด็นัน้กง็อกขึน้และเตบิโต เป็นเช่นนี ้
ได้อย่างไรเขาไม่รู้” (มาระโก 4:26-27) 

พระอาณาจักรของพระเจ ้ าอยู ่ ใน
ท่ามกลางเราแล้ว ในรูปแบบของเมล็ดพืชที่เรา 
อาจจะมองข้ามไป แต่เมล็ดพืชเหล่านี้แผ่ราก  
ส�าหรบัผูท้ีพ่ระจติเจ้าได้ทรงประทานกจ็ะมองเหน็ 
การออกผลผลติ มนัจะไม่ปล่อยให้ผูใ้ดมาขโมย 
เอา ความชืน่ชมยนิดแีห่งพระอาณาจกัรโดยผ่าน 
ทางต้นไม้ที่งอกขึ้น 

เรื่องที่เกี่ยวกับพระจิตเจ้า ความหวัง
ของเราซ่ึงมีรากฐานในข่าวดี ซ่ึงพระเยซูเจ้า
พระองค์เองเชิญให้เราเปิดตาเพื่อมองดูองค์
พระผู้เป็นเจ้าในพิธีกรรมวันสมโภชพระเยซูเจ้า
เสด็จสู่สวรรค์ แม้ว่าพระเจ้าดูเหมือนจะห่างไกล
มากกว่าเดมิแต่ความหวังขยายตัวมากขึน้ในพระ
คริสตเจ้า ผู้ทรงน�าเอาร่างกายของมนุษย์ไปสู่
สวรรค์ บัดนี้มนุษย์ทั้งชายและหญิงเข้าสู่สวรรค์ 
“เดชะพระโลหิตของพระเยซูเจ้า โดยทางใหม่
ท่ีให้ชีวิตซ่ึงพระองค์ทรงเปิดไว้ให้เราผ่านทะลุ
ม่านเข้าไป ม่านนี้คือพระวรกายของพระองค์” 
(ฮีบรู 10:19-20) “เดชะพระอานุภาพของพระ
จิตเจ้า” เราสามารถเป็น “ประจักษ์พยาน” และ 
เผยแพร่มนษุย์ใหม่และได้รบัการไถ่บาป “จนถงึ 
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สุดปลายแผ่นดิน” (กิจการ 1:7-8) 

ความไว้วางใจในเมล็ดพืชแห่งพระ
อาณาจักรของพระเจ้า และในอัศจรรย์ของการ 
กลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า ควรจะเปลี่ยนแปลง 
วิธีท่ีเราเสนอ ความไว้วางใจช่วยให้เราด�าเนิน 
กิจการของเราต่อไปในหนทางต่างๆ ที่ใช้กันใน 
การเผยแพร่ด้วยความมั่นใจว่า เราสามารถ 
มองเห็นและเน้นข่าวดีในเร่ืองราวและในหน้าตา 
ของมนุษย์แต่ละคน 

ผูท้ีม่อบตวัเราเองภายใต้การแนะน�าของ
พระจิตเจ้ามาส�านกึว่าพระองค์เองทรงประทบัอยู่
และทรงประกอบกิจการในทุกวินาทีของชีวิตเรา
และในประวตัศิาสตร์ของเรา ท�าให้ประวตัศิาสตร์
แห่งการกอบกูไ้ด้เป็นทีรู่จ้กัต่อไป ความหวงัเป็น
เสมือนเส้นด้ายท่ีประวัติศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ และ 

ผู้ท่ีท�างานนี้มิใช่ใครอื่นนอกจากพระจิตเจ้า 
ผู้ทรงบรรเทาใจเรา ความไว้วางใจเป็นฤทธิ์กุศล
ที่ถ่อมตน เพราะมันซ่อนอยู่ในส่วนลึกของชีวิต
เรา แต่ก็เป็นเสมือนเชื้อแป้งที่ใช้ เราหล่อเลี้ยง
ด้วยการอ่านพระวรสารใหม่ที่พิมพ์ในรูปแบบ
ต่างๆ ในชีวิตของนักบุญซ่ึงเป็นภาพสะท้อนถึง
ความรกัของพระเจ้าในโลกนี ้ในวนันีพ้ระจิตเจ้า
ก็ยังคงเพราะความปรารถนาพระอาณาจักรของ
พระเจ้า เราต้องขอบคุณผู้ที่ได้รับการดลใจจาก
ข่าวดีในท่ามกลางสิ่งต่างๆ ในยุคสมัยของเรา  
แสดงตัวท ่ามกลางความมืดมนของโลกนี้  
ฉายแสงและเปิดทางใหม่แห่งความไว้วางใจ 

ให้ไว้ ณ ส�านักวาติกัน 
วันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 2017
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
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สาส์นของพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล 
โอกาสวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 51

“อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับท่าน” (อสย 43:5)
การใช้สื่อแห่งความหวัง และความไว้วางใจในยุคของเรา

ในยุคที่ดูเหมือนว่า พื้นที่ทางโลกถูกท�าให้แคบลง ด้วยมือของมนุษย์ ผ่านทางความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร พร้อมกับการสร้างเครือข่ายสังคมที่กว้างใหญ่ ไม่มีที่สิ้นสุด สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  
นอกจากที่พระองค์ท่านได้แสดงออกถึงความรู้คุณต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่มีส่วนช่วยให้ผู้คนจ�านวน 
มากสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างทันทีทันใด สามารถส่งต่อเผยแพร่ออกไปได้อย่างกว้างขวาง พระองค์ยัง
แสดงออกถึงความห่วงใย เพราะในข่าวนั้น มีทั้งที่ดีและไม่ดี จริงและไม่จริง พร้อมกับเชิญชวนให้เราเป็นข่าวดี 
แก่กันและกัน

ในการเป็น “ศิษย์พระคริสต์ ที่เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร  
เราจ�าเป็นต้องยอมรบัความจรงิว่า ข่าวมทีัง้ด ีไม่ด ีจรงิและเทจ็ สิง่ทีน่่าสนใจคอื บางสิง่มนัจรงิ แต่ไม่ด ีเมือ่จ�าเป็น 
ต้องน�าเสนอ ส่ือมวลชนจึงต้องพยายามอย่างยิ่งในการอุทิศตนค้นหาวิธีที่จะน�าเสนอ โดยค�านึงถึงความด ี
ส่วนรวม เพือ่ช่วยให้เรามเีครือ่งมอืทีจ่ะใช้มอง เฟ้นหาข่าวด ีพ่อจงึขอแนะน�าให้ใช้ “พระคมัภร์ี” ทีม่วีาจาของพระเจ้า  
เป็นดังกล้องขยาย หากเราเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยสายตาที่มองจากกล้องขยายผ่านเลนส์แห่งพระ
คัมภีร์ ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะต้องกลัวอีกต่อไป เพราะพระเจ้าอยู่กับเรา (เทียบ อสย 43:5) พ่อเชื่อแน่ว่า หากเรา
แต่ละคนพยายามที่จะเป็น และถ่ายทอดข่าวดีแก่กันและกัน ในบ้าน ที่ท�างาน หมู่คณะ ชุมชนที่เราเจริญชีวิตอยู่  
ท่ีนั่นอาณาจักรของพระเจ้าได้เกิดขึ้นแล้ว และจะค่อยๆ ขยายเติบโตขึ้น

ดงัทีท่่านนกับญุมาระโก ได้บนัทกึในพระวรสารของท่านว่า “พระอาณาจกัรของพระเจ้า ยงัเปรยีบเหมอืน 
คนทีน่�าเมลด็พชืไปหว่านในดนิ เขาจะหลบัหรอืตืน่ กลางคนืหรอืกลางวนั เมลด็นัน้กง็อกขึน้และเตบิโต เป็นเช่นนี ้
อย่างไรเขาไม่รู้” (มก 4:26-27)

เราชาวไทย มีแบบอย่างทีย่ิ่งใหญ่ขององค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่9 ทีเ่ป็นประดจุพ่อของเรา 
พ่อผูต้รากตร�า ท�าเพือ่ลกู ประวตัศิาสตร์ที่ยาวนานในการครองราชย์กว่ากษัตริย์องค์ใดในโลก ไม่ว่าจะเสด็จไปที่ใด  
พระองค์ทรงเป็น “ข่าวดี” เป็นความชื่นชมยินดีของพสกนิกรชาวไทยทุกคน รวมทั้งชาวต่างชาติจ�านวนนับไม่ถ้วน  
ที่เป็นเช่นนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เป็นเพราะชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานของพระองค์ท่านในการท�า “ความดี” เพ่ือ
ทุกๆ คน จึงควรที่เราคนไทย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะสื่อมวลชน และคริสตชนทุกคน นอกจากที่จะถ่ายทอด
ข่าวดีแล้ว จ�าเป็นที่จะต้อง “เป็น” ข่าวดี น�าความชื่นชมยินดีไปสู่ใครก็ตามที่เราได้ติดต่อสื่อสารด้วย

โอกาสวนัสือ่มวลชนสากล คร้ังที ่51 นี ้พ่อในฐานะผูร้บัผดิชอบ สือ่มวลชนคาทอลกิในพระศาสนจกัรไทย  
ผ่านทางการด�าเนินงานของคณะกรรมการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย อยากเชิญชวนพวกเรา ให้แสดงออก
ถึงความรู้คุณ ขอบคุณบรรดาผู้ที่ยืนหยัดเสียสละ อุทิศตน เพ่ือเป็นกระบอกเสียงแห่งข่าวดี ท่ามกลางข่าวลวง  
ข่าวร้ายต่างๆ ให้เราส่งเสริมพวกเขาตามก�าลังความสามารถ ร่วมใจกันภาวนาเพื่อให้พวกเขาสามารถท�าหน้าที่
ของตน ในการถ่ายทอดความดีที่เป็นจริง บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ดังที่ กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของ 
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 2015 ข้อ 39 ต้องการให้สื่อสารมวลชน “เป็นเครือ่งมอืเพ่ือรบัใช้ 
การประกาศข่าวด”ี

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

และประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
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สกู๊ป
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

สื่อกับชีวิตประจ�าวัน

การเสวนายังเป็นสิ่งที่ท�าให้เปิดมุมมอง
ของความคิด ทั้งผู้ร่วมเสวนาพูดคุยและผู้สดับ
รับฟัง วันนี้เราไปกันที่อุบลราชธานี ฟังหลักคิด
เกี่ยวกับสื่อ ทั้งในมุมศาสนา ในมุมนักวิชาการ 
หรอืชาวบ้านทีม่หีน้าทีรั่บผิดชอบมากมาย ทกุเช้า
ทีไ่ด้รบัข้อความ “สวสัดวีนันัน้วนันี.้..” มนัด ีหรือ
ไม่ดี ใครใช้สื่อมากกว่ากัน ตกลงเยาวชนหรือ
คนแก่คนเฒ่า เปิดประตูความคิดกัน และฟัง
ว่าเขาคิดอย่างไรเพ่ือจะสรุปว่าเราล่ะ..คดิอย่างไร

เสวนาหัวข้อ “สื่อกับชีวิตประจ�าวัน” 
โดยคุณพ่อปัตทวี วงศ์ศรีแก้ว ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี ผศ.ดร.

สรรพสริ ิส่งสขุรจุโิรจน์ (ดร. เพ้ง) ประธานชมรม
ครู อาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษาคาทอลิก 
สังฆมณฑลอุบลราชธานี และคุณธนาวริทธ์  
ธนิกวลัยรัตนิน รองประธานสภาอภิบาล สังฆ-
มณฑลอบุลราชธาน ีด�าเนนิการเสวนาโดยคณุพ่อ 
อนชุา ไชยเดช ผูอ้�านวยการ สือ่มวลชนคาทอลกิ
ประเทศไทย วันที่ 6 สิงหาคม 2017 ที่ห้อง
ประชุมอาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี 

ชีวิตประจ�าวันใช้สื่ออย่างไรบ้าง? 

 ผศ.ดร.สรรพสิริ ปกติตื่นหกโมงเช้า 
ได้ยนิเสยีงกริง๊ กลุม่ไลน์ส่งเข้ามา สวัสดวัีนจันทร์  
ขอให้มคีวามสขุ แล้วกว็นัองัคาร วนัพธุ วนัพฤหสัฯ  
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มาทกุวนั สขุสนัต์ ส่งดอกไม้ กลุม่ไลน์ครอูาจารย์ 
ด้วยกนั ท�าให้เหน็ว่า สือ่นัน้เข้ามาในชวีติพวกเรา 
อย่างที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

สมัยก่อนนั้น คุณย่า คุณยาย คุณป้า 
อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมาก เอามือถือ
ขึน้มาจบั แค่กดโทรออก รับสายได้ ถอืว่าสดุยอด 
แล้ว แต่ตอนนีม้พีฒันาการเกีย่วกบัการใช้สือ่เตม็
ไปหมด ถ้าเชิงสร้างสรรค์ และท�าให้เกิดความ
ผูกพันกัน บางทีไม่เห็นกัน ก็ใช้สื่อทางไลน์ ทาง
เฟซบุ๊ก ทางอินสตราแกรม ฯลฯ 

ทุกวันผมจะได้รับข้อมลูในเร่ืองของการ
ท�างานก็ดี ในเรื่องกลุ่มไลน์ของทางชมรมครู
คาทอลกิกด็ ีจะได้เหน็เรือ่งต่างๆ ทีม่กีารแชทกนั
ในกลุ่ม และเรากม็าตกผลกึว่า บางทสีมาชกิทีอ่ยู่
ในกลุ่มไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองข้อมูลก่อนที่จะ
แชทต่อไป รบัมาอย่างไรกคั็ดลอก ส่งต่ออย่างนัน้ 

ทันที ผมในฐานะนักวิชาการต้องไตร่ตรอง  
ต้องบอกเด็กนักเรียน นักศึกษาว่า เราต้องรู้จัก
ไตร่ตรองด้วย 

ข้อมูลที่ส่งต่อกัน บางทีมาจากทัศนคต ิ

ทีไ่ม่ชอบคนๆ หนึง่แล้วกส่็งต่อกนัไป อาจารย์ 

มองตรงนีอ้ย่างไร หรอืมคี�าแนะน�าอย่างไร?

ผศ.ดร.สรรพสิริ ต้องตั้งสติก่อน หลัง
จากที่เรารับข้อมูลมาแล้วนั้น เราต้องมาประเมิน
จริงๆ ว่า แหล่งข้อมูลที่เข้ามาในกลุ่มเฟซบุ๊ก 
หรือไลน์ ก็แล้วแต่ จะมีทัศนคติสูงมาก โดย
เฉพาะบางครั้งท่ีแชทขึ้นมานั้น ความคิดเห็น
ด้านล่างจะตามมาเยอะมาก ซึ่งผมมองว่า โลก
ของเรามพีืน้ทีใ่นการสะท้อนตวัตนมากขึน้ ความ
อดทนของคนรู้สึกจะน้อยลง เมื่อมีพื้นที่ในการ
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เสนอความคิด ความรู้สึกมากขึ้นนั้น มันเป็น
จุดเสี่ยงของสังคม ในฐานะท่ีดูแลเด็กๆ และ
นักศึกษา เขาอยู่ในวัยที่ติดตามสื่อ และอยาก
จะมพีืน้ทีอ่อกสือ่ แต่ว่าการแสดงออกในการออก
สือ่ในภาพรวมอนัตรายมากขึน้ คอืไม่ได้ผ่านการ
ไตร่ตรอง หรือกลั่นกรอง แล้วยิ่งถ้ามีเพื่อนช่วย
เชียร์ก็ยิ่งไปกันใหญ่

มีการใช้สื่อในชีวิตประจ�าวันอย่างไรบ้าง? 

คณุพ่อปัตทว ีคงปฏเิสธไม่ได้ว่า ปัจจบัุน
นี้ พระสงฆ์ สามเณร ซิสเตอร์ หรือเณรี ก็ใช้
โทรศัพท์ ใช้สื่อในปัจจุบัน รับสื่อ และบริโภค
ข้อมูลเหมือนกัน และที่บอกว่า เราใช้สื่ออย่างไร
นั้น ก็คงจะใช้สื่อกันมากโดยเฉพาะวันเสาร์ วัน
อาทิตย์ เราใช้สือ่ส�าหรบัการอ่านข้อคดิ มแีอพพล-ิ 
เกชั่นพระคัมภีร์ คือมีกลุ่มที่ส่งข้อมูลพระคัมภีร์
กนั และเป็นประโยชน์มากๆ มกีารตดิตามเฟซบุก๊ 
ของพระสงฆ์หลายๆ ท่าน เราก็จะได้เรื่องราว
และข้อคิดสั้นๆ ประกอบบทเทศน์ 

โดยส่วนตัวคิดว่า การได้รับสื่อต่างๆ 
หรอืว่าข้อมลูต่างๆ นัน้ เป็นการก้าวทนัโลก โดย
เฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เขาโพสต์
ว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรกัน เช่น ศาสนสัมพันธ์  
มีกิจกรรมต่างๆ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
ในหลวง วันเฉลมิพระชนมพรรษา หรอืกจิกรรม
ต่างๆ ทีท่�าร่วมกนั แล้วกม็กีารรายงานกนัในส่วน
ราชการ คิดว่าเป็นข้อมูลที่ดี

ส่วนที่พ่อใช้สื่อก็คือ ทั้งจากเรื่องราวที่
เกี่ยวกับการเตรียมจิตใจ ชีวิตจิตตารมณ์ พระ
คัมภีร์ พ่อก็ใช้สื่อนี้ อีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับ
พ่อโดยตรงและหน้าที่ต้องรับผิดชอบ เราก็ใช้
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ประโยชน์จากการบริโภคข้อมูลต่างๆ ในงานที่
เราจะท�า 

คุณธนาวริทธ์ เราหนไีม่พ้นเร่ืองการ
รับข้อความ หรือรูปภาพ สวัสดีตอนเช้า เราก็
ยอมรบั แต่บางทมีงีานทีเ่ร่งด่วน เรากจ็ะรีบสไลด์
ข้ามๆ ไปเลย แล้วเราก็ไปหาบทความ ข้อความ 
หรอืงานท่ีจะต้องท�า เวลาจะสือ่อะไร หาอะไร ผม
แนะน�าให้แน่ใจในสิง่ทีจ่ะสือ่หรือส่งออกไป เวลา
เราสั่งงานกัน นัดหมาย วัน เวลา เช่น ช่วงไหน  
เวลาไหน พบกันทีไ่หน เร่ืองอะไร มีความจ�าเป็น 
บางทีการพิมพ์ไลน์ ก็ยังพิมพ์กันผิด 

เราจะใช้สื่ออย่างไรให้มีประโยชน์ที่สุด? 
คุณธนาวริทธ์ ส�าหรบัผมแล้ว มองว่า 

ส่ือนั้นให้อะไรกับเรา เพราะสื่อนั้นเข้ามาทุกวัน 
อยู่ท่ีเราจะน�าสื่อตรงนั้นกลับไปใช้อย่างไร เช่น 
ในเรื่องของสุขภาพ เขาส่งมาว่า ท�าอย่างนี้จะ
ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ทานอย่างนี้แล้วจะไม่ตาย อัน
นี้เราต้องวิเคราะห์หน่อยว่าจะตายหรือไม่ตาย 
หรือเมื่อทานอย่างนี้ๆ แล้วจะไม่เป็นมะเร็ง ไม่
เป็นโรคนั้นโรคนี้ ทานแบบนี้ หุ่นจะสวย หุ่นจะ
ดี ทุกคนก็แห่กันไปซื้อ เราก็ต้องดูว่า เราถูกสื่อ
เขาหลอกหรอืเปล่า เรากต้็องรู้จกัวิเคราะห์ในการ
รับสื่อและใช้สื่อ

คุณพ่อปัตทวี สมยัทีพ่่อเรยีนอยูช่ัน้
มัธยมนั้น เราอยากจะศึกษาอะไรเพิ่มเติม เราก็
ต้องไปดจูดุประสงค์ของวชิานัน้ๆ ว่าเราเรยีนเพือ่
ใคร เพื่ออะไร เช่น วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้ผู้
เรียนได้เข้าใจวิธีคิด เราก็ต้องเข้าไปเรียนรู้ ไป
ศึกษาถึงจุดประสงค์ หรือวิธีการต่างๆ ซึ่งจะได้
มาซึ่งค�าตอบตามจุดประสงค์นั้นๆ 

คุณพ่ออนุชา  ส� า ห รั บพ ่ อคิ ด ว ่ า 
สามเณรจะใช้สือ่ให้เกดิประโยชน์ ได้นัน้ 1. อย่า
ไปน้อยใจ เสยีใจ ทีบ่างทพีวกเราต้องขออนญุาต
ใช้โทรศัพท์ ไม่มีอิสระในการใช้ 2. เราควรใช้
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เวลาในการอ่านใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถ พ่อ
โตมากับการอ่านหนังสือ ตอนอยู่บ้านเณรพ่อ
อ่านอย่างเดียว พวกสื่อเหล่านี้ไม่มีหรอก ห้อง
สมุดมีหนังสือแค่ไหน เราก็พยายามอ่าน อ่าน
ทุกเล่ม พอเราอ่านมากๆ มนักพ็ฒันาไปเป็นการ
เขียน พอเราเขียนได้ดี มันจะพัฒนาไปเป็นการ
ตีความได้ดี พอเราตีความได้ดี ท�างานก็มี 
ความชดัเจน สมองแล่น เพราะฉะนัน้ เราอย่าไป 
เสียใจวา่ เพื่อนคนนัน้เขามีเฟซบุก๊ เพื่อนคนนัน้
เขามีอย่างนั้นอย่างนี้ เรามีอะไรเราก็ท�าของเรา
ไป เราควรจะอ่านให้มากๆ เพราะการที่เราอ่าน 
มากๆ มันมีประโยชน์ ถ้าเรามีค�าตอบที่ดีไว้  
มันก็ดี ชีวิตของแต่ละคน มันก็มีจุดดี จุดอ่อน 
จุดแข็งต่างกัน

ยุคนี้เป็น “ยุคไทยแลนด์ 4.0” ในลักษณะ

ของความเป็นสื่อของคาทอลิกเรานั้น เรา

ช่วยให้สมาชิกคาทอลิกสนใจในเรื่องข่าวดี

ของเราได้อย่างไร?

ผศ.ดร.สรรพสิริ  ถ้านิยามไทยแลนด์ 
4.0 นั้น มีค�าท่ีส�าคัญอยู ่ 2-3 ค�าก่อนท่ี
ว่า นวัตกรรม เทคโนโลยี แล้วก็ประกาศ 
เพราะฉะนั้น ถ้าเราบูรณาการเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมต่างๆ ให้มีความลงตัว เราก็สามารถ
ท�าให้สื่อมวลชนท�าสื่อได้ดี และเข้าถึงได้มากขึ้น 
ภาษาต่างประเทศ ต่อไปการพัฒนาเกี่ยวกับการ
จัดการในข้อมูลข่าว จะเป็นภาษาแม่อย่างเดียว
ก็คงไม่ได้ เดี๋ยวนี้ต้องเป็นภาษากลาง เป็นภาษา
อังกฤษ หรือภาษาอะไรต่างๆ มากขึ้น เพื่อเป็น
เรื่องของการกระจายให้สูงขึ้น กว้างขึ้น
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ส่วนเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
นั้น ยังเกี่ยวข้องในเร่ืองของการพัฒนาเพจ ที่
เราสร้างขึ้นมา ว่าจะมีลูกเล่นอะไรที่จะสามารถ 
ให้ใครๆ หรือกลุ่มเป้าหมายที่อยากจะเข้าถึงนั้น 
เขาอยากจะติดตามเรา และเป็นส่วนหนึ่งของ
สมาชิกเพจคนหน่ึงของเรา ผมคงไม่สามารถ

จะลงในรายละเอียดได้มากว่า จะเป็นอย่างไร 
เราต้องมีการพัฒนารูปแบบของการน�าเสนอข่าว
ในเพจของเรา เราต้องใช้รูปแบบของสื่อ หรือ
นวัตกรรมให้หลากหลายมากขึ้น 

คุณพ่อปัตทวี การบริ โภคข ้อมูล
ทั้งหมดที่รู้ เป็นเรื่องที่ดี พระวาจาของพระเจ้า
ที่พระเยซูเจ้าบอกว่า จงฉลาดเหมือนงู คิดดูว่า
งูนั้นฉลาดอย่างไร ค�าตอบนั้นอยู่ในพระคัมภีร ์
ปฐมกาล ค�าถามแรกท่ีซาตาน ถามหญงิคนนัน้คอื 
อะไร “จริงหรือที่พระเจ้าไม่ให้กิน” ดังนั้น เมื่อ
เราน�ามาใช้กับสื่อในปัจจุบัน ถ้าเห็นอะไรสวยๆ 
งามๆ เราอาจจะหลงเข้าไป ค�าถามแรกก็คือ
ฉลาดเหมือนงู นั่นคือ “จริงหรือ” ภาษาอีสาน 
ก็บอกว่า “แม่นบ่” เราจะต้องมีวิจารณญาณใน
การรับข้อมูล และสิ่งที่ส�าคัญ คือเราต้องรู้จัก 
พระเป็นเจ้า รูจ้กัความรกั รูว่้าปัจจบุนั อดตี และ
อนาคต พระเป็นเจ้ายังรักเราอยู่ 
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เราพยายามคิดตรงนี้กันอย่างไร รู้ว่าเราท�านั่นได้ 
ท�านี่ได้ส�าเร็จ มีต�าแหน่งนั้น มีต�าแหน่งนี้ นี่เป็น
พระเจ้าทีใ่ห้เรา ขอให้พวกเราได้ขอบคณุพระเจ้า
บ้าง ในทุกเช้า ในเรื่องของสื่อ จะสื่อทางเฟซบุ๊ก  
หรือทางไลน์ก็ตาม เราควรขอบคุณพระเจ้า 
พระบดิาทีท่กุเช้าให้เราได้ตืน่มาได้พบกนั ได้มาวดั  
ได้ทักทายกัน ได้รู้ว่า กิจกรรมในวันนี้พระองค์
จะให้เราท�าอะไรบ้าง

บางครั้งเราได้คุยเฟซบุ ๊ก ได้คุยกับ
พระองค์ ผ่านช่องทางต่างๆ และบางครัง้ เป็นสิง่
ที่พระองค์ให้เราอย่างชัดๆ เราลองลงเฟซบุ๊กดูสิ 
เราลองเขียนลงไป พิมพ์ลงสิ เล่าประสบการณ์
ชวีติ สิง่เหล่านัน้คอื สิง่ทีพ่ระให้เรา และเราได้รบั
อย่างเต็มๆ เช่น ได้ไปโรงเรียน ได้เรียนหนังสือ 
ได้เป็นอธิการ ได้เป็นนัน่เป็นนี ่ได้เป็นพ่อแม่คน 

คุณธนาวริทธ์ สิ่งที่เราเห็นได้ชัดใน
การใช้สื่อ ก็คือ สุขก็ช่าง พวกเราได้ถูกวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือนึกจะใช้อะไรก็ใช้ด้วยความ
เป็นจริงแล้ว แต่ในเรื่องของความเป็นคาทอลิก 
ความเป็นคริสตชน เป็นคริสตัง เราลองหันไปดู  
คริสเตียนกับพวกเรา เนื่องจากผมท�างาน 
ศาสนสัมพนัธ์ เราจะเหน็ว่า ทกุเช้านัน้ เราจะได้รบั 
ค�าหนึ่งจากเขา ก็คือ “ขอพระเจ้าอวยพร” และ 
“ขอบคุณพระเจ้า” เมื่อจะท�าอะไรก็ตาม เขามัก
จะพูดค�านี้ 

และเมือ่จะพดูสิง่ทีพ่ระเจ้าประทานให้เรา  
ไม่ใช่เราเองที่ท�าอะไรก็ได้ในชีวิตประจ�าวัน  
แต่เป็นสิง่ทีพ่ระเป็นเจ้าทรงประทานให้ และเราก็
ไม่เย่อหยิ่งในตัวเองว่าเราท�าได้ พระเป็นเจ้าทรง
ให้เราท�าได้ เราลองคดิถงึค�าตรงนีก้นัว่าจรงิๆ แล้ว
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ได้มีสิ่งที่ผ่านพ้นในกิจการของเราในแต่ละคน 
ถ้าเราได้ขอบคุณพระเจ้า แล้วทุกคนมองเห็นว่า 
เขาประสบปัญหาในชีวิต แล้วเขาภาวนา เขาได้
ขอบคุณพระ ผมว่า ในสิ่งเหล่านี้น่าจะชัดเจน 

ไทยแลนด์ 1.0 2.0 3.0 4.0 แล้วก็
จะมี 5.0 ถ้าเราบอกว่า ใน 4.0 เราท�าอะไร 
แล้วใน 5.0 เราจะท�าอะไร เราตอบได้ไหม
ท�าอะไร? ผมคิดว่า ทางที่ดีง่ายๆ คือ สื่อ มี
ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะฉะนั้น ถ้า
ส่ือเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เราก็ต้องปรับตัว
ให้เข้ากับสื่อ เรียนรู้ที่จะอยู่กับสื่อ ใช้สื่อ และ
พร้อมที่จะเข้าใจสื่อ มันเปลี่ยนแปลง มันไป
ข้างหน้า มันไม่จบ ค�าสอนของศาสนาคือสื่อ 
เป็นเครื่องมือ และเมื่อเป็นเครื่องมือ เราต้องใช้
อย่างดี สมมุติเราอยากจะตัดต้นไม้ แต่เราต้อง
ใช้มดี แต่ว่าเราอาจจะใช้วธิอีืน่ เครือ่งมอืมนัมใีห้
ใช้ อยู่ที่ว่าเราจะใช้อย่างไร แต่ให้รู้ว่า มันเป็น
เครือ่งมือ อย่าเอามาเป็นเหมอืนกบัพระเจ้า หรอื
เอามาเป็นส่ิงทีเ่หมอืนกบัมาคลมุชวีติของเรา ต่อ
ให้มี 5.0 หรือ 100.0 เราก็สามารถอยู่กับมันได้ 

ขอให้ทุกท่านได้ฝากข้อคิดเกี่ยวกับ “การใช้สื่อ
ในชีวิตประจ�าวัน” 

คุณธนาวริทธ์ ในส่วนของผมนั้น 
เราฆราวาส เรามีโป๊ป รีพอร์ท ถ้าพี่น้องได้อ่าน 
และติดตาม จะเห็นในสิ่งที่พระสันตะปาปาทรง
สอน ให้กับพวกเราอยู่ตลอดเวลา ปัญหาอยู่ที่
ว่า พวกเราได้พยายามที่จะเข้าไปเสาะแสวงหา
หรือไม่ ซึ่งจริงๆ แล้วมี และถ้าเราใช้ เราก็จะ
เห็นว่า พระองค์ทรงรักเรา อีกสิ่งหนึ่งคือการเฝ้า
ระวัง การส่งข้อความต่อเนื่อง หรือค�ากระแนะ
กระแหน ขอความกรณุา ตอนนีม้บีทลงโทษแล้ว 
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เวลาจะส่งข้อความขอให้คิดถึงใจเขาใจเรา 
คุณพ่อปัตทวี สื่อที่ดีที่สุดคือพระ

เยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงไถ่บาปเรา ทรงกลับคืนพระ
ชนมชพี เราซึง่เป็นครสิตชน ถ้าเราเรยีนรู ้ตดิตาม 
และน�าเอาพระเยซูคริสตเจ ้าเป ็นแบบอย่าง  
เราก็จะเป็นแบบนั้น คือ เป็นสื่อกลาง เป็นสื่อที่
จะท�าให้เห็นว่า ความรัก ของพระเจ้าที่เรามีอยู่  
การพดูคยุ การเยีย่มเยยีน การแบ่งปัน ตามก�าลงั 
ความสามารถของเรา และดีที่สุด เมื่อเราต้อง
เป็นสื่อ น�าพระเป็นเจ้าที่สูงส่งนั้นไป แม้มิสซา
จบแล้วจบไป แต่เราไปปฏิบัติตามพระวาจาของ
พระเจ้า แล้วจงไปเป็นสื่อรัก สื่อถึงพระเมตตา
ของพระเป็นเจ้า 

ผศ.ดร.สรรพสิริ  ในฐานะที่เราเป็นทั้ง 
ผู้ส่งสาร และผู้รบัสาร ผมมคี�าสัน้ๆ และจ�าง่ายๆ 
ก็คือ “ทั้งใช้ และรับอย่างมีสติ กลั่นกรอง” 

สือ่อาจจะไม่ถงึขนาดเป็นปัจจยัที ่5 เมือ่
เราถามผูร่้วมสนทนาว่ามคี�าถามไหม ป้าท่านหนึง่
ตอบอย่างเด็ดเดี่ยว “ไม่มีปัญหาค่ะ เพราะไม่ได้
ใช้สื่อ...” เอาเป็นว่า ตกลงสื่อมีปัญหา หรือการ
ใช้ท�าให้เกิดปัญหา เราคงต้องคุยกันต่อไป แต่ 
วันนี้เราก็ทราบแล้วว่าสื่อเป็นปัจจัยใกล้ตัว ที่เรา
จะสร้างสรรค์ให้มนัเป็นคณุ หรอืจะป้ันเสกเปลีย่น
ให้เป็นโทษได้ด้วยมือและสมองของมนุษย์ 
นั้นเอง 
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บทความ
กฤตยา จรัสพรธัญญา

ท่องเที่ยวประเทศรัสเซีย

เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตอนที่ 3

มหาวิหารนักบุญเปโตร และ  

นักบุญเปาโล (St. Peter and  

Paul Cathedral)
ผูเ้ขยีนเคยสงสยัถงึความหมายทีแ่ท้จรงิ 

ของค�าจ�ากัดความ ค�าว่า “นักเดินทาง” กับ 
“นักแสวงบุญ” ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร 
ทว่าด้วยประสบการณ์การเดินทางอันน้อยนิด 
ปัจจุบันผู้เขียน ก็ยังไม่สามารถหาค�าตอบได้
อย่างแน่ชัด

หากลองอธิบายถึงความแตกต่างของ
ความหมายตามความเข้าใจของผู้เขียนอย่าง
คร่าวๆ นัน้ นกัเดินทางคอืผูท้ีช่ืน่ชอบการท่องเทีย่ว 
และถือโอกาสพักผ่อนชมสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็น
รางวัลชีวิตตอบแทนการท�างานหนักมาตลอด ที่
เราเรยีกกนัสัน้ๆ ว่า “ชาร์จแบตฯ” พอสมควรแก่
เวลาก็ต้องกลับมาท�างานสร้างรายได้เพื่อที่จะได้

มีโอกาสกลับไปเสพความสุขอีกเป็นครั้งคราวไป  
โดยอาศัยอุปกรณ์ช่วยเตือนความทรงจ�า คือ  
กล้องถ่ายรปู ครัน้วนัเวลาผ่าน ความทรงจ�าเหล่านัน้ 
กเ็ลอืนไป บางคนถงึกบัจ�าไม่ได้ด้วยซ�า้ว่าเคยไป
สถานที่นั้นมาก่อนในชีวิต

สว่นค�าจ�ากดัความของนกัแสวงบุญอาจ
จะไม่ต่างอะไรไปจากความหมายของ นกัเดนิทาง  
มากนัก เพียงแต่จุดประสงค์อาจจะมุ ่งไปท่ี  
การศึกษาหาความรู้และแสวงหาความสุขทางใจ 
หรือที่เราเรียกกันว่า “อาหารทางใจ” ใช้ใจเสพ
ความสุข และบันทึกความทรงจ�าดังกล่าวนั้นไว้ 
ในสมอง สัมผัสและสร้างความประทับใจ 
อนัทรงคณุค่าตราตรงึไว้ในความรูส้กึ แม้นวนัเวลา 
จะล่วงเลยผ่านไป หากแต่คราใดนึกถึง ความ
ทรงจ�าดีๆ ภาพความสุขความประทับใจเหล่า
นั้นก็จะผุดขึ้นมา สร้างความรู้สึกอิ่มเอิบทางใจ 
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และเป็นสุข 
ทว่า อาหารทางใจทีผู่เ้ขยีนก�าลงักล่าวถึง 

นัน้ กม็ไิด้เสาะแสวงหามาง่ายๆ เฉกเช่นเดยีวกับ  
ความเป็นมาของมหาวิหารนักบุญเปโตรและ 
นักบุญเปาโล ที่ผู้เขียนขอน�าเสนอในบทความ
ตอนที่ 3 มหาวิหารนักบุญเปโตรและนักบุญ
เปาโล (St. Peter and Paul Cathedral) 

มหาวิหารนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล  
ต้ังสูงเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเกาะ Zayachy 
ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งสามารถมอง
เห็นได้แต่ระยะไกล โดยมีแม่น�้า Neva โอบ
ล้อมรอบ ด้วยลักษณะทางภูมิประเทศเช่นนี้
จึงเหมาะแก่การถูกสร้างเป็นป้อมปราการคอย
สังเกตการณ์ทั้งจากผู้บุกรุกและลักลอบหนีจาก
สถานกักกันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บนเกาะ
ยงัมสีถาปัตยกรรม สิง่ปลกูสร้างส�าคญัหลายแห่ง  
รวมทั้งสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจอีก

ด้วย จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า มหาวิหารนักบุญ
เปโตรและนักบุญเปาโลจะกลายเป็นอีกหนึ่ง
สถานที่ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวที่ชื่นชม
สถาปัตยกรรมอันงดงามได้อย่างมากมาย 

จากแรงบันดาลใจสถาปนิกลูกครึ่งชาว 
สวสิและอติาเลยีน ‘Domenico Trezzini’ ผูใ้ช้
ชีวิตบ่มเพาะความสามารถในประเทศเดนมาร์ก 
จนมีผลงานเป็นท่ีพอพระทัยของพระเจ้าปีเตอร์
มหาราช (Tsar Peter the Great) และ
ได้มีโอกาสเสกสรรงานสถาปัตยกรรมสไตล์ 
Petrine Baroque ซึง่เป็นส่วนผสมความลงตวั 
ทางศิลปะที่จะหาชมได้ในเมืองเซนต์ปีเตอร ์
สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย “มหาวิหารนักบุญเปโตร 
และนักบุญเปาโล” จึงถูกก่อสร้างขึ้นตั้งแต่  
ค.ศ. 1712 แล้วเสร็จ ค.ศ. 1733 นับเป็นเวลา
รวมกัน ถึง 2 ทศวรรษเลยทีเดียว โดยพระเจ้า
ปีเตอร์มหาราช ทรงเลือกท่ีจะต้ังชื่อมหาวิหาร 
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ตามนักบุญองค์อุปถัมภ์ประจ�าเมือง กล่าวคือ 
นักบุญเปโตร และนักบุญเปาโลเพื่อความเป็น 
สิริมงคลแก่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้

เมื่อย่างก้าวพ้นธรณีประตูเข้าไปยังตัว
มหาวิหารครั้งแรกนั้น ผู้เขียนถึงกับตะลึงงัน 
กบัภาพแรกทีเ่หน็ มใิช่เพยีงเพราะความสวยงาม
โอ่อ่า วิจิตรตระการตา เหมือนโบสถ์อื่นๆ ที่เคย
มโีอกาสเยีย่มชมมาก่อน แต่เป็นเพราะความฉงน 
สงสัยใคร่อยากรู้ว ่า ท�าไมหนอ มหาวิหาร 
แห่งนี้ จึงน�าเอาโลงบรรจุศพหินอ่อนมากมาย 
มารวบรวมไว้ด้วยกัน จนกระทั่งพบกับกุญแจ 
ส�าคัญท่ีปลดล็อกและไขน�ามาสู่ความกระจ่าง 
หลั งจ ากที่ ผู ้ เ ขี ยนได ้ส� า รวจสถานที่ และ
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาพร้อมบันทึกภาพ
ภายในมหาวิหารจนครบ ดังจะขอเล่าสู่กันฟัง
แก่ผู้อ่าน ดังนี้

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมหา
วิหารนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลรวมทั้ง
สถาปัตยกรรมอื่นๆ บนเกาะแห่งนี้ นับว่ามีทั้ง
ความประทับใจ และความสะเทือนใจไม่น้อย 
เน่ืองจากวัตถุประสงค์หลักของพระเจ้าปีเตอร์
มหาราชที่ทรงสร้างมหาวิหารแห่งนี้ ก็เพียงเพื่อ

เปน็ที่บรรจพุระบรมศพของพระองค์เอง รวมทั้ง
พระบรมวงศานวุงศ์ในราชวงศ์ Romanov อาทิ 
แคทเทอรีน เดอะ เกรท (สมเด็จพระราชินีแคท
เทอรนีท่ีสอง (Catherine II) ผูท้รงครองราชย์
ปกครองประเทศรัสเซีย ยาวนานถึง 34 ปี และ
ยังเป็นผู้รวบรวมศิลปะจากทั่วทุกมุมโลกมารวม
ไว้ในพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) 
ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญ 
และเป็นแหล่งรายได้หลักของอุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียว ณ เมอืงแห่งนี ้ท่ีมช่ืีอเสยีงระดบัโลก 
ว่า “The state of Hermitage”) ตลอดจนถงึ
พระเจ้านิโคลัสที่สอง (Tsar Nicholas II) 
และครอบครวัรวมพระราชธดิาและพระราชโอรส 
ทัง้ 5 พระองค์ ซึง่เป็นราชวงศ์สดุท้ายก่อนสิน้สดุ 
ระบอบการปกครองแบบกษัตริย์ (The last 
Emperor and Empress of Romanov) 
ก้าวเข้าสูก่ารเปลีย่นแปลงปฏริปูการปกครองโดย
สามัญชน โดยพระบรมศพสุดท้ายได้ถูกค้นพบ
โดยนักโบรารณคดี และหลังจากท่ีได้ผ่านการ
ชันสูตรรับรองจากเจ้าหน้าที่แล้วจึงได้ น�ามา
บรรจุรวมไว้ท่ีนี ่เมือ่ปี ค.ศ. 1998 ใช้เวลารวมถงึ 
80 ปีหลังจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมสะเทือน
ขวัญของคนทั้งประเทศ เพื่อที่ทุกร่างจะได้มา
อยู่รวมกัน ณ ที่แห่งนี้ จะมีก็เพียงแต่พระเจ้า 
ปีเตอร์ที่สอง (Peter II) และพระเจ้าอีวานที่ 6 
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(Ivan VI) ที่พระบรมศพมิได้ฝังไว้ที่นี่
ผู ้ เขียนมีความชื่นชมในความตั้งใจ 

ของรัฐบาลรัสเซีย ที่ปัจจุบันได้จัดให้มหาวิหาร
นักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล เป็นอีกหนึ่ง
พพิธิภณัฑ์แหล่งความรู้ ของเด็กวัยเรียน ผู้ใหญ่ 
ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วสารทิศได้มาเรียนรู ้
เกีย่วกบัประวัตศิาสตร์ความเป็นมาของผูน้�าและ
วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของประเทศ
รัสเซีย รวมทั้งตัวผู้เขียนเองด้วยที่ได้มีโอกาส
มาศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง 
ตลอดจนล�าดับพระราชวงศ์ Romanov ซึง่เป็น 
ราชวงศ์สุดท้ายของประเทศรสัเซยี ก่อนการปฏริปู 
การปกครอง ยิง่ได้เรียนรู้อย่างลกึซึง้ ความสบัสน 
ระคนความแปลกใจทีมี่มาแต่ต้นกค่็อยๆ คลีค่ลาย  
กลายเป็นความเข้าใจในวิกฤตเหตุการณ์ทาง 
การเมอืงและความต้ืนตันใจในพระมหากรุณาธคุิณ 
ของกษัตริย์รัสเซียที่ทรงทุ ่มเทความพยายาม
ความสามารถสร้างเมืองเล็กๆ จนกลายเป็น
มหานคร ให้คนรุ่นต่อมาได้กล่าวขานชื่นชมใน
พระปรีชาชาญและวิสัยทัศน์ส่วนพระองค์ที่มีต่อ

ดินแดนมาตุภูมิ อย่างไรก็ตามจุดจบของความ 
ดงีามนัน้ บางครัง้กไ็ม่ได้เป็นไปตามความคาดหวงั  
และอาจต้องใช้เวลานานกว่าที่สติปัญญาความ
สามารถของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาจะเข้าใจได้

เมื่อเดินชมมาจนถึงสุดทางเดินของ 
มหาวหิารนกับญุเปโตร จะพบกบัทางเดนิทีเ่ชือ่มต่อ 
ไปยงัมหาวหิารนกับญุเปาโล ซึง่เป็นห้องโถงสขีาว
ว่างเปล่า ณ ที่ตรงนั้น ผู้เขียนยังคงเดินต่อไป 
จนสุด และหยุด ณ ใจกลางห้อง เพื่อสงบใจ 
และเรยีบเรยีงเล�าดบัเหตุการณ์เรือ่งราวท่ีได้รบัรู้  
ความรู้สึกปลื้มปีติถึงกับท�าให้น�้าตาผู้เขียนรื้น 
ขึ้นมา ด้วยตระหนักถึงความโชคดีที่เกิดมาเป็น
คนไทย ภายใต้การปกครองทีม่พีระมหากษตัรย์ิ
ท่ีทรงรักและเสียสละเพื่อประชาชนของพระองค์ 
ยังผลให้การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นไป
อย่างประนีประนอม จนแทบจะไม่มีการสูญเสีย
ชีวิต หรือการพลัดพรากจากคนรักใดๆ เลย 

หากวันนี้ ไม่ได้เดินทางมาศึกษาหา 
ความรู ้ณ สกัการสถานแห่งนี ้ผู้เขียนคงจะไม่มวัีน 
เข้าใจในประวัติศาสตร์ของประเทศรัสเซีย และ
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กค็งจะไม่รกับ้านเกดิเมอืงนอนของตนเองมากไป
กว่าที่เคยเป็น หากวันนี้ไม่ใช่คริสตชน ผู้เขียนก็
คงจะไม่เกดิแรงบนัดาลใจมาท่องเทีย่วแสวงบญุ 
ตามล�าพัง และคงจะไม่มีวันเข้าใจในหลัก 
ค�าสอนของพระเจ้าอย่างลึกซ้ึงกว่าท่ีเคยคิดว่า
ตนเองเป็น

อ�านาจ ลาภยศ สรรเสริญ เงินทอง 
ทรพัย์ศฤงคาร ชือ่เสยีง หาได้น�าความสขุทางใจ 
อย่างถาวรมาแก่เราไม่ หากแต่ ความตั้งใจท�าดี
โดยไม่หวังผลตอบแทน การถ่อมตน เสียสละ 
และความประหยัด ดังพระวาจาของพระเยซูเจ้า
นัน้ต่างหาก ทีจ่ะน�ามาซึง่อาหารทางใจ ทีจ่ะท�าให้
เราอิ่มอย่างถาวร 

อิ่มบุญ อิ่มใจกับการเก็บเกี่ยวความรู้
และประสบการณ์ในมหาวหิารนกับญุเปโตรและ
นักบุญเปาโลกันแล้ว หากมีเวลาเหลือ ผู้เขียน 
ขอแนะน�าให้ผู ้ที่สนใจและมีโอกาสได้แวะชม  
สถานที่อื่นๆ ซึ่งยังมีนิทรรศการมากมาย ให้ได้ 
เยี่ยมชมกันท้ังวัน บนเกาะแห่งนี้ อาทิ The 
Trubetskoy Bastion Prison หรือที่ภาษา 
ชาวบ้านเราเรยีก “คกุนกัโทษการเมอืง” ทีน่ีเ่คยใช้ 
เป็นที่คุมขังและทรมานพระโอรสของพระเจ้า
ปีเตอร์มหาราช รวมทั้งนักปฏิวัติทางการเมือง
คนส�าคัญหลายท่าน อีกท้ังยังมีพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แสดงความเป็นมาทางวิวัฒนาการ
กระสวยอวกาศ ถ้าผู้อ่านยังพอจะจ�าได้ รัสเซีย
กเ็ป็นชาติชัน้แนวหน้าผูบุ้กเบิกการเดนิทางไปยงั 
อวกาศ พิพิธภัณฑ์งานแสดงข้าวของเครื่องใช ้
ย้อนยุค ซึง่น�ามาจดัแสดงให้ชมได้อย่างเพลดิเพลนิ 
จนลืมเวลาไปเลยทีเดียว หรือถ้าเหนื่อยนัก 
จะแวะพักริมฝั่งแม่น�้า Neva เพื่อทอดสายตา
มองดูผู ้คนและเรือท่ีแล่นผ่านไปมาเหมือน 
ผูเ้ขยีนกเ็พลนิไปอกีแบบ แม้อากาศจะหนาวเยน็ 
ไปสักนิด หากแต่ได้บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปร้อนๆ  
สกัถ้วย กช่็วยเตมิเตม็ท้องทีก่�าลงัหวิของผูเ้ขยีน 
ได้อย่างน่าประหลาดใจ ได้อาหารทางใจ ควบคู่
อาหารทางกาย แบบนีก้ม็แีรงท่ีจะตะลยุ มหานคร 
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก กันต่อค่ะ  
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ข้างธรรมาสน์ 
ไก่นักบุญเปโตร

วาดงู เติมขา
สุภาษติจนี “huò shé tiān zú” “ฮัว้ เสอ เทยีน จู”๋ วาดง ูเตมิขา หมายความว่า ท�าหรอืพดู 

อะไรต่อเติมเกินความเป็นจริง

นิสัยคนเราทั่วๆ ไปมักจะชอบพูดหรือท�าอะไรๆ ต่อเติม เพิ่มเติม ให้เกินความเป็นจริง 
ท้ังในด้านดี และเป็นต้นด้านร้ายของคนอื่นเสมอ ชาวบ้านเขาชอบพูดกันว่า ท�าอะไรมันเว่อร์ไป
หน่อย (มากด้วย)

แม้เราจะมีความดีอยูบ้่าง แต่ถ้าพดูโอ้อวดจนเกนิไป กไ็ม่มใีครนยิมชมชอบครบั กลบัจะดถูกู 
สาปแช่งด้วยครับ

สังเกตดใูนการพดูจาสนทนากนัในหมูเ่พือ่นฝงูกอ็ดติฉนิ นนิทา ใส่ร้าย คนอืน่ไม่ได้ เป็นต้น 
เจ้านาย ผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชายิ่งดีใหญ่เลย ยิ่งพูดยิ่งมัน สนุกสนาน ต่อเติมกันอีกมากมายด้วย

แม้ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม ในหนังสือปฐมกาล บทท่ี 3 ข้อ 1-7 : งู ปีศาจ 
เจ้าเล่ห์ที่สุด ก็ต่อเติมค�าสั่งของพระเจ้า ถามเอวาว่า “จริงหรือที่พระเจ้าตรัสห้ามว่าอย่ากินผลจาก 
ต้นไม้ใดๆ ในสวนนี”้ เอวากต่็อเตมิค�าสัง่ของพระเจ้าด้วย ตอบว่า “ห้ามกนิ และห้ามแตะต้องต้นไม้
ที่อยู่กลางสวนนี้” จริงๆ พระเจ้าห้ามกินเท่านั้น

มันเป็นธรรมดา หรอืนสิยัของมนษุย์ ชอบต่อเตมิอะไรๆ ให้มนัดดูขีึน้ หรอืเลวร้ายลงไปอกี  
มันก็เป็นนิสัยไม่ดีทั้ง 2 อย่างเลยครับ

พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านจงกล่าวเพียงว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ค�าพูดที่เกินไปกว่านั้นมาจาก
ปีศาจ” (มัทธวิ 5:37) และพระองค์ยงัทรงเสริมว่า “ผูใ้ดทีย่กตนขึน้ จะถกูกดให้ต�า่ลง ผูใ้ดถ่อมตนลง  
จะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น” (มัทธิว 23:12) 

ฉะนั้น ให้เราทุกคนตั้งใจแน่วแน่พร้อมกันว่า แต่นี้ไป เวลาพูดคุยกันด้วยเรื่องต่างๆ  
“เราจะไม่พูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นอีกเลย แม้มันจะเป็นเรื่องจริงก็ตาม” ถ้าเราทุกคนท�าได้เช่นนี้ ตัว
เราเองแต่ละคน สังคมโลกเรานี้จะมีความสุข สงบ และสันติมากขึ้นอีกเยอะเลย บุญก็ได้ กุศล
ก็ได้อีกด้วยครับ

ปาก และลิน้ ของคนเรานีแ่หละส�าคัญมาก พดูดเีป็นประโยชน์สร้างสรรค์กไ็ด้ หรอืจะพดูชัว่  
ยั่วยุ ให้แตกสามัคคี เข่นฆ่ากันก็ได้ด้วย

นักบุญยากอบ บอกว่า “ถ้าผู้ใดไม่ผิดพลาดด้วยวาจา ผู้นั้นย่อมเป็นผู้ดีอย่างสมบูรณ์” 
(ยากอบ 3:2) “ทั้งค�าถวายพระพร และค�าสาปแช่งล้วนออกมาจากปากเดียวกัน” (ยากอบ 3:10) 
ฉะนั้น จงระวังปากและลิ้นของเราให้ดีที่สุดนะครับ 
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

ครอบครัวคาทอลิก 
ในโลกปัจจุบัน

คิดดูว่าหากคนเราไม่มี “ครอบครัว” 
เป็นรากฐานของชีวิตจิตใจและพื้นฐานของวิถี
ชุมชนจนถึงสังคมโลกที่เราอาศัยอยู ่ร ่วมกัน 
สถานการณ์ความเป็นจริง เป็นไปในโลกของเรา
จะเป็นอย่างไร

ในยุคโลกาภิวัตน์ทุกวันนี้ “ครอบครัว
มนษุยชาต”ิ ก�าลงัถกูกระทบคุกคามอย่างรุนแรง
และรวดเร็วแทบทุกที่ทุกระดับ ซึ่งสอดรับกับ 
“กระแสสังคมสื่อนิยม วัตถุนิยม ทุนนิยมและ
เสพสุขนิยม” ท่ีหนุนเนื่องและหนักหน่วงอยู่
ตลอดเวลา ดจุกระแสน�า้เชีย่วกรากและท่วมทะลกั

ครอบครัวจึงอยู่ในสภาพถูกกระท�า ถูก
ครอบครองและครอบง�าอย่างตอกย�้าซ�้าเติม 
ทุกเมื่อเชื่อวัน

ดังนั้น พระศาสนจักรสากลร่วมในพระ
ศาสนจักรท้องถิ่นทุกที่ พึงต้องให้ความส�าคัญ
ด้วยความส�านึกและส�าเหนียกในทุกสาระและ
รายละเอียดของปรากฏการณ์และสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับครอบครัว ทั้งในสภาพทั่วไปและ
โดยเฉพาะกรณีที่อยู่ในขั้นวิกฤติเป็นภัยพิบัติ 
ของครอบครัวร่วมยุคสมัยของเรา ซึ่งเราล้วน
มีส่วนร่วมรับรู ้และรับผิดชอบในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งด้วยกันทั้งนั้น

ในทศันะด้านเทวศาสตร์ของเราครสิตชน  
การด�ารงวิถีชีวิตและจิตตารมณ์ครอบครัวนั้น 
ถือเป็นการเปิดโอกาสให้พระเจ้าองค์ความรัก

มาสถิตอยู ่ท ่ามกลางเราและบ�าเพ็ญตนตาม
บรรทัดฐานแห่งพระบัญญัติรักของพระองค์ใน
วิถีชีวิตประจ�าวัน พระเจ้าท้ังสามพระบุคคล
ในพระตรีเอกภาพทรงด�ารงไว้ซ่ึงความเป็น
เอกลักษณ์และเอกภาพด้วยพระองค์เองในเวลา 
เดยีวกนั ทรงความเป็นหนึง่ในความรกัซึง่แสดงออก 
ในความเป็นพระผูส้ร้าง พระผูไ้ถ่และพระผูส้ถติ 
ในจิตใจ เพือ่ดลใจดลบันดาลด้วยพระคณุหนนุ 
น�าและน�าทางจิตวิญญาณของชาวเราให้เข้า
กลมกลนืกบัพระเจ้าหนึง่เดยีว (เอกภาพ) ในสาม 
พระบุคคล (เอกลักษณ์) ของพระองค์ จนกว่า
จะบรรลุถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าพร้อมกับ
ชาวสวรรค์

ครอบครัวแห่งพระตรีเอกภาพ ได้ไข
แสดงและสะท้อนออกมาให้เห็นเป็นประจักษ์ใน
วิถีชีวิตจริงของเรา หากเราหมั่นร�าลึก ร�าพึงถึง 
บทบาทและแบบครอบครัวตามวิถีพระตรี
เอกภาพ ตลอดประวัติศาสตร์แห่งความรอด 
ท้ังในภาคพระธรรมเดมิและพระธรรมใหม่ และ
ในค�าสอนและธรรมประเพณีของพระศาสนจักร

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รหัสธรรมล�้าลึก 
ข้อนี้ตรงกับความจริงท่ีว่า จิตตารมณ์ความรัก
และความเป็นหนึง่เดยีวกนัในวถิคีรอบครวัแบบ
พระตรีเอกภาพและแบบครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ 
(พระวิสุทธิวงศ์) นี้ ย่อมเป็นพื้นฐานต้นแบบ
ของการประพฤติปฏบัิตใินวถิชีวีติครอบครวัของ 
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พระศาสนจักร ทั้งในระดับสากลและท้องถิ่น
เพื่อการประยุกต์ให้เป็นรูปธรรมและ

น�าผลดีสู ่ปวงชนอย่างแท้จริงในฐานะศิษย ์
พระคริสต์ พระศาสนจักรคาทอลิกไทยได้มีมติ
เห็นพ้องต้องกันให้น�านโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ 
เพื่อการอภิบาลครอบครัวคริสตชนด้วยการ
เจรญิชีวิตแบบวถิชีมุชนวดั (Basic Ecclesial 
Community / BEC.) ในลักษณะกลุ่มย่อย
และขยายไปในทุกวัดทุกหมู่บ้าน

ทั้งนี้ทั้งนั้น มันไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่อยู่
ในวิถีชีวิตครอบครัวพระตรีเอกภาพที่เราเชื่อ 
ครอบครวัศักดิส์ทิธิท์ีด่�าเนนิไปในประวตัศิาสตร์
แห่งความรอด ตลอดถงึครอบครัวพระศาสนจกัร
ทุกระดับ นับตั้งแต่กลุ่มคริสตชนสมัยแรกเริ่ม 
จนกระท่ังพระศาสนจักรปัจจุบันที่เราก�าลังขับ
เคลื่อนให้ทันท่วงทีกับยุคสมัยของเรา

แน่ล่ะ ปัจจุบันนี้พระศาสนจักรของเรา 
ก�าลังถูกท้าทายให้ออกจากตัวเองหรือสถาบันที่
ตนสงักดับ่อยขึน้ เพือ่มาอภบิาลวญิญาณสตับรุษุ
หรือจรรโลงชุมชนและสังคมโดยอาศัยวิถีทาง
ละวิธีการทุกอย่าง เพื่อเป็นประจักษ์พยานและ 
แพร่ธรรมด้วยชีวิตเคียงคู ่กับพี่น้องสัตบุรุษ
ฆราวาสตามสถานการณ์ที่เป็นจริงในแต่ละที่
แต่ละมุมของโลกอย่างสอดรับร่วมสมัยกันบน
พื้นฐานจิตตารมณ์ของความรักและความเป็น
หนึง่ ชนดิอยูใ่นโลกเดยีวกนัและพากนัไปสวรรค์
ด้วยกัน

หมายเหตุ 
อ่านประกอบ การสัมมนาพระสงฆ์

ระดับประเทศ ครั้งที่ 30 “350 ปีพระศาสนจักร
คาทอลิกไทย : เปิดประตูสู่มิติใหม่งานประกาศ
ข่าวดีของสงฆ์ไทย ข้อ 21, 22, 23”

พระเจ้าท้ังสามพระบุคคลในพระตรีเอกภาพทรง

ดำารงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์และเอกภาพด้วย

พระองค์เองในเวลาเดียวกัน ทรงความเป็นหนึ่ง 

ในความรักซึ่งแสดงออกในความเป็นพระผู้สร้าง 

พระผูไ้ถ่และพระผูส้ถติในจติใจ เพือ่ดลใจดลบนัดาล

ด้วยพระคุณหนุนนำาและนำาทางจิตวิญญาณของ

ชาวเราให้เข้ากลมกลืนกับพระเจ้าหนึ่งเดียว
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วันละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล 

ลูกา 10:30-37
......พระเยซูเจ้าจึงตรัสต่อไปว่า “ชายคนหนึ่งก�าลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยรีโค เขาถูก

โจรปล้น พวกโจรปล้นทุกสิ่ง ทุบตีเขา แล้วก็จากไป ทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิต สมณะผู้หนึ่งเดินผ่าน
มาทางนั้นโดยบังเอิญ เห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่ง ชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้น เห็นเขาและเดิน 
ผ่านเลยไปอีกฟากหน่ึ่งเช่นเดียวกัน แต่ชาวสะมาเรียผู้หนึ่ง เดินทางผ่านมาใกล้ๆ เห็นเขาก็รู้สึกสงสาร จึง 
เดินเข้าไปหา เทน�้ามันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้ น�าเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรม
แห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขา วันรุ่งขึ้น ชาวสะมาเรียผู้นั้นน�าเงินสองเหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้ 
กล่าวว่า “ช่วยดูแลเขาด้วย เงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้น ฉันจะคืนให้เมื่อกลับมา” ท่านคิดว่าในสามคนนี้ ใคร
เป็นเพื่อนมนุษย์ของคนท่ีถูกโจรปล้น” เขาทูลตอบว่า “คนที่แสดงความเมตตาต่อเขา” พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับ 
เขาว่า “ท่านจงไป และท�าเช่นเดียวกันเถิด”

ชะลอจังหวะชีวิตให้ช้าลงหน่อย

อาจารย์ภาควิชาจริยศาสตร์ (ethics) 
ของมหาว ิทยาลัยชื่อดังแห ่งหนึ่งทางตะวันตก
ของสหร ัฐอเมร ิกา ต้องการทดสอบภาคสนาม
กับนักศึกษา จึงประกาศรับอาสาสมัครจ�านวน 
15 คน และแบ่งนักศึกษา 15 คนนี้ ออกเป็น 3 
กลุม่ๆ ละ 5 คน โจทย์ทีท่ดสอบคอื ให้ 5 คนแรก  
ต ่างคนต ่ างเดินทางไปย ั งจุดนัดหมายหนึ่ง 
ในตวัเมืองโดยการเดิน (ไม่ใช้รถ ไม่ใช้จกัรยาน) 
ภายในเวลา 15 นาท ีถ้าหากใครไปถงึช้ากว่า 15 นาท ี  
จะถูกตัดคะแนน

อาจารย์รอสัก 2-3 นาที ก็มอบโจทย์
เดยีวกนัให้กบันักศกึษาอกี 5 คน คอื ต่างคนต่าง
เดินด ้วยเท้าไปยังจุดนัดหมายเดียวกันในเมือง  
แต ่ให้เวลามากข้ึนถึง 45 นาท ี และเช ่นกัน  
ใครถึงจุดหมายช้ากว่า ก็จะถูกตัดคะแนน 

รออีกสักครู่ อาจารย์ก็ปล่อย 5 คน
สุดท้ายด้วยการทดสอบเดียวกัน แต่ให้เวลาถึง 
2 ชั่วโมง

แต ่มีสิ่งหน่ึงของโจทย์ที่ไม ่เป ็นที่รู ้แก่
นักศึกษาทั้ง 15 คน ก็คือ อาจารย์จริยศาสตร์
คนน้ี ได้ขอความร ่วมมือจากเพื่อนอาจารย์
วิชาการแสดงของอีกมหาวิทยาลัยหน่ึง ให้ช ่วย 
ส่งนกัศกึษา 3 คนมาร่วมการทดสอบน้ี โดยคนแรก 
แต ่งตัวเป็นคนขอทาน เสื้อผ้าขาดกะรุ ่งกะร่ิง 
ร ้องขอความช ่วยเหลือ คนที่สองแสดงเป็นคน
เร่ร่อน นอนไม่ได้สตอิยูข้่างถนนช่วงกลางเส้นทาง 
การเดินของน ักศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม ส่วนคนที่สาม 
อยู่ใกล้ที่หมายปลายทาง แสดงเป ็นคนป่วย
ลมบ ้าหมู (epileptic) ก�าลังแสดงอาการชัก 
ร่างกายสั่นไปทั้งตัว

เวลาผ ่านไปสองช่ัวโมงเศษน ิดหน ่อย 
อาจารย์จริยศาสตร์ก็ไปรอพบกลุ ่มนักศึกษา 
ทัง้ 15 คนทีจ่ดุนดัหมาย แล้วถามด้วยค�าถามง่ายๆ  
ว ่า “พบอะไรบ้างระหว ่างเดินทางด ้วยเท้ามายัง 
ที่นี่?” ค�าตอบที่อาจารย์ได้รับเป็นดังนี้

กลุ่มแรก  ไม ่มีใครหยุดช ่วยผู้เคราะห์
ร้ายทั้งสามคนเลย
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กลุ่มที่สอง มีสองคนหยุดช ่วยผู้ป ่วย 
ที่ก�าลังชัก

กลุ่มที่สาม สามคนหย ุดช ่วยผู้เคราะห์
ร้ายทั้ง 3 คน (คือ คนขอทาน คนเร่ร่อน และ
คนที่มีอาการชักเป็นลมบ้าหมู)

อาจารย์ด ้านจริยศาสตร์จึงให้นักศึกษา
ทั้ง 15 คน ช่วยกันสรุปผลของการทดสอบนี้ว่า
มันบอกอะไรให้แก่เรา ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้.-

� เวลาทีจ่�ากดั เป็นตวัแปรทีส่�าคญั ทีท่�าให้
มนษุย์เรามองข้าม ไม่ได้สงัเกตว่ามอีะไร
เกิดขึ้น พบอะไรบ้างระหว่างทางโดยจะ
เห็นได้จากผลของทั้ง 3 กลุ่มที่ทดสอบ 
กลุ่มแรก ไม ่มีใครหยุดช ่วยใครเลย 
สองในห้าคนมองไมเ่ห็นคนเคราะหร์ ้าย
ทัง้สามคนเสยีด้วยซ�า้ ทัง้นีก้เ็พราะ กลุม่
แรกมีเวลาเพียง 15 นาที กลุ่มที่สอง 
มีสองคนหย ุดช ่วยคนที่ดิ้นเป ็นลมช ัก  
คงเป็นเพราะมีเวลามากขึ้น และคนที่
เป ็นลมชักอยู่ใกล้จุดที่หมายแล้ว และ
เห็นว ่าย ังมีเวลาเหลือ ส่วนกล ุ ่มท ี่สาม 
มีสามคนหย ุดช ่วยผู ้ เคราะห์ร ้ ายท ั้ง 
สามคน ทั้งนี้คงเพราะเขามีเวลามากขึ้น
ถึงสองชั่วโมง

� ชีวิตของคนเราในย ุคปัจจุบันศตวรรษ 
ที่ 21 นี้ เร่งรีบเกินไป ต่างคนต่างมีธุระ  
ภารกิจมากมาย ยุ ่งเหยิงเกินไป มี
การนัดหมายมากเก ินไป มีเส ้นตาย 
(deadline) ที่มาควบคุมชีวิตมาก 
เกินไป

� ท่ีว ่าม ีธุระ ภารก ิจมาก ก็ไม ่แน่ใจว ่า  
ทุกอย่างจะส�าคัญไปหมด บางเรื่องอาจ
จะไม่ส�าคัญเลยก็ได้

� เวลาเป็นข้อจ�ากัด ชีวิตที่เร่งรีบ ท�าให้
ไม่มีเวลาแสดงความรัก ความเอาใจใส่ 
ดูแล ช่วยเหลือคนอื่น

� เราจึงควรลดความเร ่งรีบของชีวิต ให้
ด�ารงชีวิตในจ ังหวะท่ีช ้าลง (slow 
down) อย ่าไปต ั้งก�าหนดเวลาเส้น
ตายที่ไม่มีเหตุผล กับตนเอง จนท�าให้
คณุภาพชวีติของเราลดลง เพือ่เราจะได้
ใส ่ใจเฉพาะในเรื่องที่ส�าค ัญ ที่จ�าเป็น 
จรงิๆ ต่อชวีติ นัน่คือ มเีวลามอบความรกั 
ให้แก่คนรอบข้าง ให้แก่สมาชกิครอบครวั

� ใช้กฎของ Pareto นั่นคือ ท�า สนใจ 
ใส่ใจใน 20 ส่วนที่ให้ผล 80 ส่วน อย่า
ไปท�า สนใจ ใส่ใจใน 80 ส่วนที่ให้ผล
เพียง 20 ส่วน

บทเสริม
ช่วงนี้ ในทีวีหลายช่องมีการรณรงค์ให้

ขับขี่ยานยนต์บนท้องถนนให้ช้าลง โดยในภาพ
แสดงบนหน้าจอทีวี แสดงเสม ือนท่ีขับรถเร็ว
มาก จะเห็นชัดเพ ียงจุดวงกลมตรงกลางเล็กๆ 
เท่านั้น ส่วนภาพด้านข้างๆ ทั้งข้างขวา-ข้างซ้าย 
ข้างบน-ข้างล่าง เป็นภาพลางๆ มองเหน็ไม่ชดัว่า
เป็นภาพอะไร คนขับรถเร็วจึงไม่เห็นว่า ทั้งด้าน
ขวา-ซ้าย จะมรีถวิง่ออกจากถนน/ซอย ถนนทาง
แยกไหม? จึงมักเกิดอุบัติเหตุ สื่อที่แสดงบนจอ
ทั้งตัวอักษร ทั้งเสียง จึงขอให้ผู้ขับขี่ ขับขี่ให้ช้า
ลง (slow down) เพื่อจะได้เห็นภาพต่างๆ ทั้ง
สองข้างถนนได้ชัดเจนขึ้น

การรณรงค์ทางทวีเีรือ่งน้ีกส็ามารถน�ามา
ใช้กับชีวิตของคนเราได้เช ่นเดียวกัน ให้เราใช้
ชวีติในจังหวะ (tempo) ทีช้่าลง (slow down) 
อย ่าเร่งรีบนักจนเรามองไม ่เห็นใครท่ีผ ่านเข้ามา
ในชีวิตประจ�าวันของเราเลย 
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คุยกับเภสัชกร
ผศ.ดร. มนต์ชุลี นิติพน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก 

ในขณะนี้สังคมก้มหน้าเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ ข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์เข้ามา 
ทุกวันอย่างไม่หยุดยั้ง ข่าวจริงบ้าง ลวงบ้าง 
หลอกบ้าง ถ้าเป็นข่าวทั่วไป ผู้ที่บริโภคข่าวแล้ว
เชื่อก็น่ากลัวแล้ว แต่ถ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับสุขภาพ 
อาหาร อาหารเสริม ยา ยิ่งน่ากลัวมากขึ้นไปอีก 
เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวท่านเองได้ 
ตัวอย่างเช่น ที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ได้ตรวจพบการโฆษณาผลติภณัฑ์
เสริมอาหารหลายผลิตภัณฑ์อวดอ้างสรรพคุณ
ช่วยรักษาโรคที่เกิดกับดวงตาทางอินเทอร์เน็ต 
และโซเชียลมีเดีย โดยมีการระบุสรรพคุณ 
หลากหลาย เช่น สามารถรักษาผู้ที่เป็นโรคต้อ
ต่างๆ ให้หายได้โดยไม่ต้องลอกตา หรือผ่าตา 
ป้องกันรังสีจากแสงแดด ช่วยกรองแสงสีน�้าเงิน
ที่จะท�าลายดวงตาช่วยปกป้องและบ�ารุงประสาท
ตา ส่งเสริมการมองเห็นให้ชัดเจนมากขึ้น 

หรือเหมาะส�าหรับผู ้มีอาการสายตาสั้นใช ้
คอนแทคเลนส์เป็นเวลานาน ใช้คอมพิวเตอร์
มาเป็นเวลานาน ขับรถเป็นเวลานาน จอตา
เปลีย่นแปลงสภาพทีเ่กดิจากโรคเบาหวาน เยือ่บุ 
ตาอกัเสบ สายตาฝ้าฟาง สายตายาว วุ้นในตาเสือ่ม  
ความดันในลูกตาสูง เป็นต้น ดังนั้น อย. ได้ขอ 
ชี้แจงว ่าผู ้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือ 
ผูท่ี้มส่ีวนเกีย่วข้องนอกจากจะต้องขอเลขสารบบ
อาหาร หรือที่เข้าใจกันทั่วไปว่า เลขทะเบียน  
อย. ของตัวผลิตภัณฑ์แล้ว หากประสงค์
จะโฆษณาจะต้องขออนุญาตโฆษณาด้วยแต่
ผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาลักษณะดังกล่าวไม่ได้มี
การขออนุญาตโฆษณา และโฆษณาอวดอ้าง 
สรรพคุณเกินจริงทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรค 
ที่เกิดจากดวงตาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะผู้สูงอายุ และต้องการหาวิธีการรักษา  
แต่วิธีการที่ดีที่สุดคือผู้ป่วยควรได้รับการตรวจ 

เชื่อง่าย
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วินิจฉัยและรักษาจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญโดยตรง  
เพราะดวงตาเป็นสิ่งส�าคัญ ซึ่งผลิตภัณฑ์เสริม 
อาหารไม่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ ได้  
ทั้งนี้ อย. จะด�าเนินการแจ้งระงับการโฆษณา 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าวและด�าเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป รองเลขาธิการฯ กล่าวใน 
ตอนท้ายว่า อย. ขอย�า้เตอืนผู้บริโภค ว่าผลติภัณฑ์ 
เสรมิอาหารทุกชนดิไม่สามารถรกัษาโรคได้ การที่ 
อวดอ้างสรรพคุณผ่านข้อความโฆษณาเกินจริง
ทางสื่อต่างๆ ถือเป็นความผิด ซึ่งการโฆษณา
คณุประโยชน์ คณุภาพ หรอืสรรพคณุของอาหาร
โดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดทางกฎหมาย

มโีทษปรบัไม่เกนิ 5,000 บาท หรือถ้าพสิจูน์ 
ได้ว ่าเป ็นการโฆษณาสรรพคุณโอ้อวดเกิน
จริง หรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดย 
ไม่สมควร จะมีโทษจ�าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ 
ไม่เกนิ 30,000 บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั ตวัอย่างนีเ้ป็น 
ตัวอย ่างง ่ายๆที่ผู ้ป ่วยสามารถหลงเชื่อสื่อ  
และผลร้ายจะเกิดกับตัวผู้ป่วยเองการบริโภค 
สือ่ต่างๆ นัน้ ยากทีจ่ะแยกแยะได้ว่าเรือ่งไหนจรงิ 
เรือ่งไหนไม่จรงิ ขอเสนอแนะว่า ให้ไม่เช่ือไว้ก่อน 
สิ่งที่ดีที่สุด คือ ปรึกษาแพทย์ หรือ เภสัชกร 
การพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาลรัฐนั้นจะได้ค�าตอบ 
ที่ดี แต่แน่นอนที่สุด ผู้ป่วยต้องท�าใจว่าการพบ
แพทย์นั้นใช้เวลานาน อาจมีข้ันตอนพอสมควร 
อีกทางเลือกคือปรึกษาเภสัชกร ควรเลือกร้าน 
ขายยาทีม่เีภสชักรจริงๆให้ค�าแนะน�า ท่านจะได้รับ 
การแนะน�าเบื้องต้น แต่หากอาการป่วยเป็นมาก 
เภสัชกรจะแนะน�าให้ไปปรึกษาแพทย์ ขอให้เชื่อ 
และไปปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาล หรือคลินิก 
อย่าเลือกที่จะไปปรึกษาร้านขายยาอื่น

อย่าหลงเชื่อง่ายๆ จากสื่อ จากเพื่อน 
ผู ้หวังดี (ที่ไม่มีความรู ้จริง) อย่าใช้ยาจาก 
คนอื่น เพราะอาการคล้ายกัน อาจเกิดจาก 
โรคภัยแตกต่างกัน ยาไม่ใช่ขนมท่ีจะให้กัน 
นอกจากนั้นการเก็บยาต้องดูตามฉลาก อย่า 
เก็บในท่ีร้อน บ้านเราร้อนขึ้นเรื่อยๆ ท�าให้ยา
เสื่อมคุณภาพได้

สุขภาพท่ีดีหาซ้ือไม่ได้ ต้องดูแลเอง 
ทานอาหารครบ 5 หมู่ ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ 
ขอพระอวยพระพรให้ท่านมีสุขภาพที่ดี 
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บันทึกธรรมทูต
มิสชั่น 

หากจะย้อนเวลากลับไปสมัยพระเยซู 
ด้วยความรักมนุษย์ และอยากช่วยพวกเรา 
ได้รับการไถ่ ให้รอดพ้นจากบาป พระองค์ได้
เรียกศิษย์ทั้งสิบสองคน ให้เขาได้มาเรียนรู้จาก
พระองค์ พระองค์ช่วยเหลือพวกเขาทุกวิถีทาง 
เพื่อเข้าใจพันธกิจที่พระองค์ต้องการให้พวกเขา
ท�าในโลกนี้ เพื่อสืบสานต่องานในโลกนี้ต่อไป 
แต่ในท่ามกลางศิษย์เหล่านั้น ในคืนที่พระองค์
ทรงถูกจับ ทุกคนหนีพระองค์ไปหมด และหนึ่ง
ในพวกอัครสาวกนั้นที่ขายพระองค์ คือ ยูดาส 
อิสคาริโอท

ในความรู้สึกแบบมนุษย์ พระองค์ต้อง
เสยีใจและปวดร้าวใจอย่างมาก ทีเ่หน็คนทีไ่ว้ใจ 
โดยเฉพาะผู้ที่เป็นศิษย์ถือถุงเงินของกลุ่ม กลับ
ท�าในสิง่ทีเ่รามองแบบสายตามนษุย์คอื การกบฏ 
การหักหลัง การขายพวกพ้อง การทรยศ

ความรู้สึกนี้ผมเข้าใจว่า ได้เคยเกิดกับ
พวกเราธรรมทูตทุกคน กับคนที่เราเคยช่วย
ให้การศึกษา การเลี้ยงดู หรือแม้แต่อบรมด้วย
ความรัก แต่พวกเขากลับท�าให้เกิดความยุ่งยาก
ล�าบาก เจ็บปวดร้าวใจ ผมอาจจะแบ่งปันความ
ชืน่ชมยนิดี ความท้าทาย ความหวงัมาหลายคร้ัง 
แตฉ่บับนีผ้มขอแบ่งปัน ความรูส้กึเจบ็ปวดแบบ
พ่อที่มีต่อลูก หรือครูที่มีต่อสิทธิ์ ที่ดูเหมือนถูก
ทรยศเหมือนกับพระเยซู

ท่ีวัดของเรามีเด็กคนหนึ่ง มีท่ีมาจาก
ครอบครัวยากจน เมื่อตอนเริ่มมาเรียนค�าสอน
เราเห็นเด็กๆ ที่มีความยากล�าบาก และอยาก
ให้เขาได้มีการศึกษา ผมได้ปรึกษากับซิสเตอร์ 
เห็นว่าเด็กคนนี้น่าจะมีโอกาสท่ีดีในอนาคต ถ้า
ได้มีโอกาสเรียนหนังสือ ก็ตัดสินใจช่วยเด็ก 
คนนี้ได้มีโอกาสเรียนหนังสือ แต่หลังจากผ่าน
ไปได้สองปี เด็กคนนี้ก็หยุดเรียนอีก สรุปคือ
ไม่เรียนต่อ พ่อแม่เขาหาเช้ากินค�่า และแยกกัน
ท�างานคนละจงัหวดั ท�าให้เดก็คนนีต้้องไปอยูก่บั
ยาย ให้ยายเลี้ยงดูแทน

ความที่เป็นเด็กเอาใจใส่เรื่องวัด และ 
ติดวดั พวกเรากค็ดิว่า เดก็คนนีเ้ป็นคนท่ีไว้ใจได้ 
ดูแลงานบางอย่างได้ เขาเป็นเด็กที่เรียนรู้ได้เร็ว  
ซิสเตอร์ได้สอนเขาจัดดอกไม้ ก็ท�าได้ดีสามารถ
ออกงานใหญ่ๆ ได้อย่างไม่อายใคร แต่สิ่งที่เรา
ได้รับข่าวสารเก่ียวกับเด็กคนนี้ ก่อนจะเริ่มมา 
รบัผดิชอบวดัทีน่ีไ่ม่ค่อยจะดนีกั เพราะถงึขนาดว่า  
คุณพ่อเจ้าอาวาสองค์ก่อน ห้ามช่วยพิธีกรรม 
อกีเลย และคณะกรรมการกไ็ด้ให้ความคดิเห็นให้
พวกเราระวงัเดก็คนนี ้แต่อย่างไรกต็าม พวกเรา 
ก็ช่วยด้วยจิตเมตตาและหวังว่าเราจะช่วยให้เขา
ได้ปรบัปรงุตวัเอง เรากเ็ลยให้เขาได้ท�างานใกล้ชดิ 
กับเรามาก โดยเฉพาะซิสเตอร์ของเราที่ได้ 
ช่วยสอนแนะน�า และให้เขาพยายามรับผิดชอบ
งานอย่างดี 

เมื่อเกลือเป็นหนอน
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แต่ท่ีวัดของเรามีปัญหาอย่างหนึ่ง คือ 
มกัจะมเีรือ่งขโมย ซึง่มีมากตัง้แต่ไหนแต่ไร โดย
เฉพาะที่หายบ่อยคือ เรื่องรองเท้า เพราะการเข้า
วัดเราจะไม่ใส่รองเท้าเข้าวัด เหมือนกับพี่น้อง
พทุธท่ีเข้าวัด ด้วยเหตนุี ้คณุพ่อบรโูน เจ้าอาวาส
คนก่อน จึงติดตั้งกล้องวงจรปิดไปทั่วบริเวณ 
เพื่อจับขโมย และตั้งแต่นั้นมา เราก็สามารถจับ
ขโมยได้ และพยายามป้องกันเท่าที่เราสามารถ
ท�าได้ จนเมื่อสองสามเดือนก่อน กล้องวงจรปิด 
ของเรา ได้จับภาพของเด็กคนนี้ของเราขโมย
เงินในตู ้ทาน ท�าให้พวกเราโมโหมาก และ 
คาดโทษ ไม่ให้มาวัดในวันธรรมดา เพราะเขามกั
จะแอบเข้าไปตามที่ต่างๆ ในเวลาที่อยู่ลับตาคน  
แต่ให้มาวัดวันอาทิตย์ ซึ่งยายของเขาก็รับรู้ถึง
ความผิดเรื่องนี้

หลังจากนั้นมาอีกหนึ่งเดือน พวกเรา
หมายถึงบรรดาเจ้าหน้าที่ ซิสเตอร์ซึ่งดูแลเรื่อง
การเงินของวัดได้รายงานว่า ทุกวันนี้มีเงินหาย 

และส่วนตัวของผม ก็รู้ตัวว่ามีเงินหายไปเช่น
เดยีวกนั แต่ยงัจบัมอืใครดมไม่ได้ แต่ซิสเตอร์มี
ความเครยีดกงัวลมาก เพราะเป็นความรบัผดิชอบ 
ท่ียิง่ใหญ่ จนรูส้กึป่วย และเมือ่ผมได้พาเจ้าหน้าท่ี
ทุกคนในวัดไปพักผ่อนต่างจังหวัด ซิสเตอร์ 
จึงไม่ไปด้วย เพราะไม่ค่อยสบาย และผมก็ได้
ติดกล้องเพิ่มในห้องท�างานซิสเตอร์ แล้วมันก็
มา... ซึ่งเป็นจังหวะที่ซิสเตอร์ก�าลังดูกล้องผ่าน
โทรศัพท์อยู่พอดี ก็เห็นหน้าเจ้าขโมยได้อย่าง
ชัดเจนก็คือเด็กคนนี้ของเราเอง

เมื่อเรากลับมาจับได้ เพราะมีหลักฐาน 
ก็สารภาพว่าวันอาทิตย์ที่เราอนุญาตให้มาวัด  
แต่เด็กคนนี้ใช้ช่วงระหว่างมิสซา ลักเข้ามาที่
ห้องท�างานซิสเตอร์ ดังนั้นพวกเราได้เรียกพ่อ 
ยาย และน้าของเด็ก มาให้รับผิดชอบต่อการ 
ท�าผดิของเดก็ครัง้นี.้.. รวมทัง้ได้ให้ต�ารวจมาเป็น
พยานด้วย เพื่อให้มีการบังคับ การชดใช้คืน.... 
แต่ส�าหรบัพวกเราทุกคนที่เห็นเด็กคนนีม้าหลาย
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ปี มันเหมือนกับจบสิ้นทุกอย่าง... รู้สึกผิดหวัง 
อย่างมาก ความผิดหวังที่เกิดขึ้นคงประมาณ
เหมือนกับพระเยซูที่ถูกทรยศหักหลัง แม้จะ
ไม่อาจเทียบเท่า แต่การคิดว่าได้ร่วมชีวิตและ 
ความรู ้สึกกับพระเยซู ท�าให้พวกเรายอมรับ 
ความเป็นจรงิได้ และพยายามท�าแบบทีพ่ระองค์
ท�าได้คือ “ให้อภัย” และก็ท่องพระวรสารไว้
ว่า “จงซื่อเหมือนนกพิราบ แต่ฉลาดเหมือนงู” 
และให้ส่วนท่ีเหลือให้ฝ่ายกฎหมายบ้านเมือง
จัดการไป

การแบ่งปันครั้งนี้พี่น้องคงเห็นว่า การ
ท�างานในดินแดนธรรมทูต พวกเราต้องพร้อม
จะเจอกบัทกุสถานการณ์เสมอ แม้เป็นเหตกุารณ์
ที่ไม่คาดคิดมาก่อน ก�าลังใจและค�าภาวนาของ
พี่น้องจึงมีค่าอย่างมากส�าหรับพวกเราที่ท�างาน

ในแนวหน้าเสมอ (แบ่งปันได้ที่ ID Line: 
pauldenny) 

สุดท้ายขอร่วมไว้อาลัยกับ อักแนส 
จ�านงค์ ตันเจริญ มารดาของคุณพ่อประสิทธิ์  
ตันเจริญ ผู้ร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย พระ
ได้ยกไปเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2017 ขอพระรับ 
คุณแม่ไว้ในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ด้วย
เทอญ 
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บทความเตือนใจตนเอง
นายแพทย์คำานวณ อึ้งชูศักดิ ์

กลางมหานครลอนดอนประเทศองักฤษ  
มีแม่น�้าเทมส์ไหลผ่านเหมือนกับที่กรุงเทพ-
มหานครมีแม่น�้าเจ้าพระยา เม่ือมีแม่น�้าก็ต้องมี
สะพานให้สองฟากฝ่ังไปมาหาสูก่นัได้ ในบรรดา
สะพานนบัสบิทีส่ร้างขึน้มา สะพานทาวเวอร์หรอื
สะพานหอคอย (Tower bridge) มรูีปร่างเป็น
เอกลักษณ์มากที่สุด ใครไปเที่ยวต้องถ่ายรูปมา
อวดเพื่อนว่ามาถึงอังกฤษแล้ว ที่ว่าแปลกเพราะ
ออกแบบเป็นสะพานที่วางบนหอคอยสูงสองหอ
อยูค่นละฝ่ังของแม่น�า้ สามารถยกสะพานให้เรอื
ขนาดใหญ่ผ่านไปได้เหมือนสะพานพุทธบ้านเรา 
ที่น่าสนใจคือยอดหอคอยสองยอดมีทางเชื่อม
เดินถึงกัน ขึ้นไปเดินบนทางเชื่อมสามารถมอง
ลงมาเห็นรถบนสะพานและเรือที่อยู่ข้างล่างได ้
เพราะทางเดนิเป็นกระจก นอกจากนีส้องข้างทาง
เดินยังท�าเป็นพิพิธภัณฑ์สะพาน มีรูปสะพาน
ส�าคัญๆ ทั่วโลกมาจัดแสดงไว้ แยกเป็นสะพาน
ชนิดต่างๆ เดินดูแล้วก็นึกชมว่าพวกฝรั่งนั้น 
ช่างรวบรวมความรู ้ต ่างๆ น�ามาแสดงเป็น 
หมวดหมู่ และอธิบายให้ปรากฏว่าการสร้าง
สะพานนั้นมีความยุ ่งยากหรือมีสถิติอะไรที ่
น่าสนใจ อย่างสะพานทาวเวอร์นี้เร่ิมสร้างใน 
ปี 1886 สมัยนั้นยังไม่มีรถยนต์มีแต่รถม้า แต่
เขารู ้ว่าในอนาคตการจราจรจะต้องแออัดเลย
วางแผนสร้างสะพานใหญ่โตล่วงหน้า นอกจาก
ความภูมิใจที่สามารถสร ้างได ้เสร็จและใช ้
ประโยชน์ตามความตัง้ใจ ตวัเลขทีเ่ขาภาคภมูใิจ

มากคือตลอดแปดปีของการสร้างสะพานนี้ มีผู้
เสียชีวิตเพียง 10 คน และในพิพิธภัณฑ์ก็จะมี
รูปภาพขนาดใหญ่ของคนงาน บางคนเป็นผู้ใช้
แรงงาน บางคนเป็นวิศวกร บางคนเป็นคนครัว 
ฯลฯ ท้ังหมดเพื่อบอกว่าสะพานแห่งนี้ส�าเร็จได้
ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของคนอาชีพต่างๆ 
จ�านวนมาก พอเดินดูแล้วก็เกิดจินตนาการว่า
เวลาไปประเทศไหนต้องไปเดินข้ามสะพานท่ี
ส�าคัญๆ ของประเทศนั้นและเรียนรู้เบื้องหลัง
ของสะพานต่างๆ

ที่เขาตั้งชื่อว่าสะพานทาวเวอร์นั้นไม่ใช่
เพราะตัวสะพานวางบนหอคอยอย่างเดียว แต่
ต�าแหน่งที่ตั้งของสะพานนั้นอยู่ติดกับสถานที่
ส�าคัญในประวัติศาสตร์ของอังกฤษคือหอคอย
ลอนดอน (The London Tower) หอคอย
ลอนดอนนั้นจัดเป็นมรดกโลก มีประวัติความ
เป็นมาที่น่าสนใจ น่าสะพรึงกลัว และน่ายกย่อง
หลายอย่าง 

ประวัติศาสตร ์ของชาติอังกฤษนั้น 
ยุ่งยิ่งกว่ายุงตีกัน เริ่มต้ังแต่ชาวโรมันยกทัพมา
ปราบคนพื้นเมืองและยึดเป็นมณฑลหนึ่งของ
อาณาจักรโรมันเรียกว่าบริตาเนีย (Britania) 
พอโรมันล่มสลายคนพื้นเมืองก็ปกครองกันเอง
มีกษัตริย์ต่างๆสลับกันขึ้นมาครองอ�านาจ มีการ
ต่อสู้แย่งชิงดินแดน มีการหาพันธมิตรต่างแดน
ด้วยกนัท�าสญัญากบัอาณาจกัรอืน่ว่าจะไม่รกุราน
กนัหรอืจะช่วยเหลอืกนั นอกจากสญัญากระดาษ

หอคอยลอนดอน
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แล้วเพื่อให้แน่ว่าผูกพันเกี่ยวดองทางสายเลือด 
ก็ส่งลูกท่านหลานเธอแต่งงานข้ามประเทศกัน 
ประมาณปี 1066 ก็เกิดวิกฤติการณ์ในดินแดน
อังกฤษเมื่อกษัตริย์องค์หนึ่งเสียชีวิตโดยไม่มี
ทายาท ตอนนี้ก็ยุ่งเพราะกษัตริย์เมืองอื่นก็จะ 
อ้างกรรมสิทธิ์ขอไปเป็นกษัตริย์แทนเพราะได้มี
การเกีย่วดองเป็นญาตกินัมาแล้ว คนกลุม่นอร์มนั 
ในแคว้นนอร์มันดีของฝรั่งเศสก็ใช้เหตุผลนี ้
ยกกองทัพข้ามช่องแคบบุกอังกฤษทางตอนใต้ 
ฝ่ายทางประเทศแถบสแกนดิเนเวียก็รวมพล 
ยกมาบกุทางเหนอืเพือ่อ้างสทิธเิหมือนกนั ขนุนาง
อังกฤษที่คิดจะเป็นกษัตริย์บ้างก็ยกทัพไปยัน 
ทางเหนือเอาไว้ได้ แต่มาแพ้ศึกใต้ให้แก่พระเจ้า
วิลเลียมของนอร์มัน ชาวนอร์มันเลยมายึดเกาะ
อังกฤษและท�าการปกครอง ฝ่ายอังกฤษก็ยังท�า
สงครามกองโจรติดต่อกันมา พระเจ้าวิลเลียม
ของนอร์มันจึงให้สร้างปราสาทเหมือนที่เราเห็น
ในหนังสมัยโบราณ กระจายตามจุดยุทธศาสตร์
เพื่อใช้เป็นค่ายทหารและกองบัญชาการ รวมถึง
ศนูย์กลางการปกครองไว้ปราบปรามพวกก่อการ
ต่างๆ รวมๆ แล้วถึง 36 ปราสาท แต่ที่ส�าคัญ
ที่สุดคงเป็นปราสาทที่ลอนดอนหรือที่เรียกว่า
หอคอยลอนดอน

หอคอยลอนดอนจึงเป็นที่รวมประวัติ-
ศาสตร์ของพระราชวัง ป้อมทหาร คลังสมบัติ  
และที่คุมขังทรมานผู้ที่มีความกระด้างกระเดื่อง 
ต่อกษัตริย์ เวลาเข้าไปดูคลังสมบัติก็จะมีมงกุฎ
และคทาของกษัตริย์หรือราชินีองค์ต่างๆ วาง
แสดง มงกุฎของแต่ละคนก็จะประดับประดา 
ด้วยทองและเพชรนิลจินดา บางเม็ดก็ใหญ่โต 
เกือบเท่าไข่ ฝั่งตรงข้ามกับพระคลังมหาสมบัติก็

เป็นที่คุมขังทรมานนักโทษการเมืองต่างๆ หาก
ทรมานแล้วยอมย้ายมาอยู่ข้างเดียวกับกษัตริย์
หรือผู้ปกครองก็ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษ 
แต่คนไหนที่ยังไม่ยอมสุดท้ายก็เอาไปประหาร
ชีวิตด้วยการตัดศีรษะที่เนินใกล้ๆ แล้วก็เอาหัว
ไปเสียบประจานหรือโยนทิ้งลงแม่น�้า มีข้อมูล
ว่าตลอดสี่ร้อยปีของหอคอยลอนดอนมีนักโทษ 
ถูกประหารชีวิตไปรวม 122 คน 

ในบรรดานกัโทษท่ีโดนคมุขงัและลงท้าย 
ด้วยการตดัศรีษะนัน้ มทีัง้ผูร้้ายและผูด้ ีเป็นคนมี 
ชื่อเสียงโด่งดังก็มากมาย แต่ที่เราคาทอลิกควร
รู้จักคือนักบุญโทมัส มอร์ (Thomas More) 
ตามประวติันัน้ท่านโทมสั มอร์ เป็นคนท่ีอยูใ่นวงศ์
ตระกลูสงู ท่านเป็นคนเฉลยีวฉลาด มคีวามรอบรู้ 
ในศาสตร์ด้านต่างๆ จนสังคมยกให้เป็นปราชญ์ 
ท่านมคีวามศรทัธาในพระเจ้า ศกึษาเรือ่งชวีติจติ
จนเกอืบตดัสนิใจเข้าคณะนกับวช แต่พระเจ้าอาจ
เห็นว่าท่านควรมาท�างานการเมืองมากกว่า ท่าน
แต่งหนังสือส�าคัญเล่มหนึ่งที่คนยุคสิบสี่ตุลาคม
บ้านเราต้องรู้จักชื่อ “ยูโทเปีย” เล่าถึงสังคม 
อันเป็นอุดมคติที่มีความยุติธรรมเสมอภาค 
หนังสือเล่มนี้มีอิทธิพลทางความคิดต่อผู ้คน
อย่างกว้างขวาง มีความพยายามในหลายสังคม
ท่ีจะสร้างรัฐในอุดมคติอย่างท่ีท่านวาดฝันให้ 
ด้วยความรอบรู้ในระดับปราชญ์การรับราชการ
ของท่านก็ก้าวหน้าจนมาเป็นเสนาบดีใหญ่ฝ่าย
ตุลาการท่ีถือเป็นผู้ทรงอ�านาจในระดับต้นๆ 
รองจากกษัตริย์ (Lord of Chancellor) ใน
ปี 1534 พระเจ้าเฮนรี่ ที่ 8 ก็เกิดข้อขัดแย้ง 
กับทางสันตะส�านักที่กรุ งโรมตรงกับสมัย 
สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 7 โดย
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พระเจ้าเฮนรี่นั้นมีราชินี Catherine เป็น
ภรรยาเดิมอยู่ แต่พระองค์ต้องการแต่งงานใหม่
กับนางแอนด์ โบลีนจึงขอให้ทางสันตะส�านัก 
รับรองว่าการแต่งงานคร้ังแรกเป็นโมฆะ เมื่อ
ทางสันตะส�านักไม่ยินยอม พระเจ้าเฮนรี่ก็ 
ไม่รอช้าท�าการแต่งงานใหม่ เป็นเหตุให้ทาง 
สันตะส�านักประกาศขับพระเจ้าเฮนรี่ออกจาก
ศาสนจักร (Excommunicate) พระเจ้าเฮนรี่
เลยถือเหตุประกาศแยกตัวจากกรุงโรมและให้
ศาสนจักรในอังกฤษ (Church of England) 
ข้ึนตรงกับกษัตริย์แทน และให้ขุนนางทุกคน
ประกาศสาบานที่จะรับพระองค์เป็นประมุข
ทางศาสนาด้วย ข้อมูลบางแหล่งได้วิเคราะห ์
ว่าพระเจ้าเฮนรี่นั้นใช้กระสุนนัดเดียวได้นก 
สองตัว นอกจากได้แต่งงานใหม่แล้วการสถาปนา
ตนเองเป็นประมุขฝ่ายศาสนจักรก็เปิดโอกาส 
ให้เข ้าไปยึดทรัพย์สินที่ดินที่มีอยู ่มากมาย 
ตามวัดต่างๆ มาเป็นของพระองค์ 

เซอร์โทมัส มอร์ เสนาบดีใหญ่จึงอยู่
ในฐานะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก หากอยากจะ
เจริญในหน้าที่ราชการก็ควรต้องสนองพระบรม
ราชโองการในทุกเร่ือง แต่ท่านปฏิเสธที่จะท�า
ตามด้วยเห็นว่าไม่เป็นการถูกต้องที่อังกฤษ
จะประกาศตัวไม่ยอมรับพระสันตะปาปาและ 
ขอลาออก การกระท�าแบบนี้ถูกมองว่าแข็งข้อ
จึงต้องโทษเป็นกบฏ ถูกจับกุมขังที่หอคอย
ลอนดอน และถูกจับขึ้นศาลไต ่สวนและ 
พพิากษาในข้อหาว่าวางแผนล้มราชบลัลงัก์ และ
สุดท้ายโดนลงโทษด้วยการตัดศีรษะที่เนินเขา
ของหอคอยลอนดอนในวันที ่6 กรกฎาคม 1535 

ร่างนั้นถูกน�าไปฝังแต่ศีรษะโดนเสียบประจาน 
ท่ีเชิงสะพานใกล้เคียง ท้ายสุดมีผู้ไปลอบน�า 
กลับมาฝังได้ 

ท่านจึงเป็นมรณสักขีและอีกสี่ร ้อยป ี
ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญของคาทอลิก
โดยสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 และ 
เช่นเดยีวกนัทางฝ่ายศาสนจกัรองักฤษ ในปี 1980  
ก็ยอมรับท่านเป็นนักบุญด้วย นอกจากนี้ทาง 
ประเทศรัสเซียก็ได้ยกย่องท่านให้เป็นผู ้ท่ีรัก
ความเป็นธรรมในสังคมถือเป็นผู้จุดประกาย
อดุมการณ์สงัคมนยิมจากหนงัสอืยโูทเปียอนัโด่ง
ดัง นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา  
ได้สถาปนาท่านเป็นองค์อปุถมัภ์ของนกัการเมอืง  
เพื่อให ้เป ็นแม่แบบของนักการเมืองที่ต ้อง 
กล้าหาญยึดถือความถูกต้อง

ปัจจบุนัพระศาสนจกัรคาทอลกิฉลองวนั
นักบุญโทมัส มอร์ ในวันที่ 22 เดือนมิถุนายน 
ตามประวัติในวันสุดท้ายที่แท่นประหาร ท่าน
ได้กล่าวอมตะวาจาที่ยืนยันในอุดมการณ์และ 
ความเชื่อว่า “ข้าเป็นผู ้รับใช้ที่ดีของกษัตริย์ 
และพระเจ้าต้องมาก่อน” (the king's good 
servant, and God's first) 
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สื่อศึกษา
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สภาการศึกษาคาทอลิกฯ

เทววิทยาไซเบอร์/ดิจิทัล:  
การทบทวนความผูกพันระหว่างเรากับพระเป็นเจ้า  

และมนุษยสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล
 คุณพ่อแอนโทนี่ เลอ ดึ๊ก, SVD*

ในสังคมที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการมี 
และการไม่มี หรือความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและความรู้ผ่านเครือข่ายสื่อสาร
และคอมพิวเตอร์ ซึ่งท�าให้เห็นปัญหาที่ชัดเจน
ในโลกปัจจุบัน และในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย  
มีประมาณกันว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม 2015 
จ�านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอาจสูงถึง 3 พันล้านคน 
ทั่วโลก อย่างไรก็ตามนั่นหมายความว่า ยังมี
อีกมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก
ที่ยังไม่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเลย76 เหตุผล
ที่ท�าให้ผู้คนเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ เป็นต้นว่า การไม่มีสัญญาณ 
3G ในพื้นที่นั้นๆ การไม่สามารถช�าระบริการ
ได้77 และการที่ไม่มีเนื้อหาที่ผลิตข้ึนในภาษาที่ 
ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้78 ทวีปเอเชียนับเป็นทวีปที่
มีความเหล่ือมล�้าในการใช้เทคโนโลยีเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์มากที่สุดในโลก79 ในขณะที่ใน
สาธารณรัฐเกาหลี ค�านวณจ�านวนผู้ใช้ คิดเป็น
ร้อยละ 37.56 และบรอดแบรนด์ที่ประเทศ
เมียนมามีเพียง 0.01%80 โดยรวมแล้วมีเพียง
ร้อยละ 7 ของผู้คนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ที่มีการเชื่อมต่อระบบบอร์ดแบรนด์ได้81 ใน
ขณะท่ีประเทศสิงคโปร์ครองอันดับหนึ่งในการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ต ประเทศญี่ปุ ่นอยู ่ใน
อันดับที่ 10 และรองลงมาในอันดับที่ 13 คือ

ประเทศเกาหลีใต้ ส่วนประเทศเมียนมาและ
ประเทศเนปาลพบว่าจัดอยู่ในกลุ่มท่ีแย่ท่ีสุดใน
ดัชนีความพร้อมของเครือข่าย (Networked 
Readiness Index)82 ไม่เพยีงแต่มกีารเหลือ่มล�า้ 
ด้านจ�านวนประชากรในประเทศเหล่านี้ แต่ยัง
มีช่องว่างด้านความเคารพสิทธิทางเพศ ซึ่งหนึ่ง
ในห้าของผู้หญิงในภูมิภาคเอเชียมีการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต และ 2 ใน 3 เป็นส่วนของผู้หญิง
ที่ไม่สามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อบนโลกออนไลน์
ได้เลย83 ช่องว่างในการเข้าถงึอนิเทอร์เนต็ ไม่ได้
เกดิจากจากความยากจนเท่านัน้ แต่ยงัเป็นเพราะ
วัฒนธรรมทางสังคม การเปลี่ยนแปลงประเพณี 
และข้อบังคับจ�ากัดการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
ของผู้หญิง84

สถติทิีไ่ด้กล่าวมาทัง้หมดนีแ้สดงให้เหน็
ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกิดขึ้นโดย
เทคโนโลยีดิจิทัลมีผลกระทบต่อความยุติธรรม
ทางสังคม และความเหลื่อมล�้าทางสังคมอย่าง
ชัดเจน เช่น ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสามารถเข้าใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต กับผู ้ที่ไม่มีก�าลังทรัพย์ในการ 
เชือ่มต่อกบัระบบอนิเทอร์เนต็นัน่เอง การเหลือ่ม
ล�้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ ได้กลายเป็นช่องว่าง
ระหว่าง “ความรวยข้อมลู” กบั “ความขาดแคลน
ข้อมูล” ดังนั้น หากเทคโนโลยีเป็นตัวกลางของ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนแล้ว เราจะรู้จักและ

ต่อจากฉบับที่แล้ว
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มี ปฏิสัมพันธ์กันเพียงกับผู้คนที่อยู่ในสังคมที่
ใช้เทคโนโลยทีีค่ล้ายคลงึกบัตวัเองเท่านัน้ ระบบ
ดิจิทัลไม่เพียงให้คนอีกฟากหนึ่งรับข่าวสารผ่าน
รายงานและฟีดข่าว แต่ยังท�าให้เราไม่มีโอกาสที่
จะท�าความรูจ้กัเป็นการส่วนตวัอกีด้วย ผลลพัธ์ก็
คือ ความเหลือ่มล�า้ของยคุดจิทิลัเป็นอปุสรรคใน
ความเป็นไปได้ ทีร่ะบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็จะ
รวมผูค้นจากหลากหลายทีม่าเข้าไว้ด้วยกนั โดย
เฉพาะอย่างยิ่งผู้คนในภูมิภาคเอเชีย

บทสรุป
บทความนี้ขุดค้นในรากฐาน 2 มิติของ 

เทววทิยาไซเบอร์ดิจทิลั โดยการบ่งชีค้วามสมัพนัธ์ 
ของคนกับพระเจ้าและกับเพื่อนมนุษย์ และ 
วิธีการที่ความสัมพันธ์เหล่านี้จะเป็นที่ประจักษ ์
และเปล่ียนแปลงอันเป ็นผลมาจากสภาพ
แวดล้อมดจิทิลั ซึง่การวเิคราะห์ไตร่ตรองทัง้หมด 
ที่ได้ระบุไว้ในบทความนี้ได้แสดงให้เห็นว่า  
ระบบอนิเทอร์เนต็และไซเบอร์สเปซ สามารถหนุน
การปรากฏพระองค์ของพระเจ้าในความหมาย 
เชิงเปรียบเทียบได้ ซึ่งไม่จ�ากัดขอบเขตของ
พระเจ้ากบัเวลาหรือพืน้ที ่ในขณะทีว่ทิยาศาสตร์
ซึง่มกีารค้นพบใหม่ๆ เกีย่วกบัเวลาและพืน้ที ่แต่
ก็ดูเหมือนว่าได้ขาดความเป็นไปได้ของสวรรค์ที่
เป็นสถานท่ีนอกกาย และท�าให้เกิดเทคโนโลยี
ใหม่ที่ไร้ที่มาตามลัทธิศาสนาที่แพร่หลาย แต่
ท�าให้เรารู ้ว ่าการปรากฏนั้นเป็นไปได้โดยไม่
ต้องการคุณภาพทางกายภาพตามทีว่ทิยาศาสตร์
แบบด้ังเดิมต้องการ ภาพลกัษณ์ของพระเป็นเจ้า
ส�าหรับบรรดาผู้ที่ต้องการแสวงหาพระองค์ยัง
เพิม่พนูขึน้ด้วยความจรงิทีว่่า วธิกีารรบัรูเ้รือ่งราว 
ของพระเจ้าไม่จ�ากัดเพียงสิ่งที่ถูกถ่ายทอดมา
จากเอกสารทางการใดๆของพระศาสนจักร  
หรือสั่งการโดยค�าสอนของพระสงฆ์ในแต่ละ 

ท้องถิน่ หากแต่เป็นการเรยีนรูจ้ากแหล่งมากมาย
ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การรับรู้ 
นั้นๆ และความสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง นอกเหนือจากจะได้รับ
อิทธิพลจากงานเขียนของนักเทววิทยามืออาชีพ
และนักเขียนบล็อกมือสมัครเล่นก็ตาม หรือ
แม้แต่ “ทวตี” ของสมเดจ็พระสนัตะปาปา ตลอด
จนข้อเขยีนของเพือ่นบน Facebook เช่นเดยีว
กับที่ยุคดิจิทัลยืนยันความจริงที่ว่าไม่สามารถ
จ�ากัดพระเป็นเจ้าไว้กับขอบเขตใดๆได้ มันก็
ยิ่งยากขึ้นที่จะจ�ากัดขอบเขตพระองค์ไว้กับลัทธิ
ศาสนาใดโดยเฉพาะหรือการยึดติดพระองค์ไว้
กับชุดหลักค�าสอนทางศาสนา

ในท�านองเดียวกับการก�าหนดกรอบให้
กับพระเป็นเจ้าถูกล้มล้างด้วยสภาพแวดล้อม
ดิจิทัลในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นกรอบจริงหรือ
ในจินตนาการ กรอบหรือขอบเขตต่างๆ แบบ
ดั้งเดิมส�าหรับความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนก็ได้
ถูกเปลี่ยนแปลงด้วย ในขณะที่กระบวนทัศน์
ของพระเยซเูจ้าส�าหรบัสิง่ทีห่มายถงึการเป็นมติร
หรือเพื่อนบ้านที่ดีนั้น ไม่ได้ถูกล้มล้างไปด้วย
โดยวิธีการใดๆ ยุคดิจิทัลท�าให้เรารู้ว่าการเป็น
มิตรที่ดีไม่เพียงอยู่เหนือสภาพการณ์ต่างๆ ทาง
สังคม วัฒนธรรม และศาสนา แต่ยังอยู่เหนือ
พื้นท่ีทางกายภาพและสามารถปรากฏตัวเองใน
ไซเบอร์สเปซในรูปแบบจริงและมีความหมายที่ 
ลึกซึ้งกว่า ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู ้คนท่ีมีการทะนุบ�ารุงอย่างแท้จริงต้องท�าให้
ปรากฏในพื้นฐานการมีตัวตนในระดับหนึ่ง 
สภาพแวดล้อมดจิทิลัตามทีไ่ด้พสิจูน์แล้ว เมือ่ถงึ
คราวที่น�ามาใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนั้น 

อ่านต่อฉบับหน้า
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท์

 Passionists, the  = คณะแพชชันนิสต์  
   (เป็นชื่อเรียกคณะนักพรต the Congregation  
   of Disclaced Clerics of the Most Holy  
   Cross and Passion of Our Lord Jesus  
   Christ ที่ตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1737 โดย St Paul of  
   the Cross)
Passover = วันฉลองปัสกา (ของชาวยิว)
pastor = ผู้อภิบาล
pastoral = เกี่ยวกับการอภิบาล
 pastoral letter = สาส์นอภิบาล
 pastoral staff = ไม้เท้า (ประจ�าต�าแหน่ง)  
   พระสังฆราชในพิธีกรรมสง่า
 pastoral Theology = เทววิทยาอภิบาล
paten = จานรองแผ่นศีล (ในมิสซา)
Pater Noster (ละติน)  = บทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
patriarch = 1) อัยกา (ในพันธสัญญาเดิม)  
   2) อัครสังฆบิดร บรรพบุรุษ
 Patriarch titular = อัครสังฆบิดรกิตติมศักดิ์
 patriarchate = เขตปกครองของอัครสังฆบิดร
partimony = มรดก
 partrimonial goods = ทรัพย์สินจากมรดก
 patrimony of St.Peter  = ส�านักงานมรดกนักบุญเปโตร
 (Patrimonium Sactri - ละติน)  (อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสันตะส�านัก 
   - The Administration of the Patrimony   
   of the Apostolic See) 

P
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ท่วงท�านองแห่งรัก
ผงศิลา 

วัดปอร์ซิอุนโคลา (วัดดั้งเดิมหลังเล็กที่อยู่ในวัดหลังใหญ่คือวัดแม่พระแห่งปวงเทวา) ซึ่งเป็น
สถานที่ก�าเนิดของคณะฟรังซิสกันนั้น นักบุญบอนาแวนตูราเขียนว่า “เป็นสถานที่ที่นักบุญฟรังซิสรัก 
มากที่สุดในโลก” ทุกอย่างดูมีส่วนช่วยให้ท่านรักปอร์ซิอุนโคลา เป็นต้นว่า ชื่อนี้เตือนใจท่านให้คิดถึง
ความยากจนซึง่เป็นคุณธรรมส�าคัญท่ีท่านถือปฏิบตั ิรวมทัง้พระนามของพระนางมารีย์ซึง่ท่านรักพระนาง
เป็นอย่างยิ่ง วัดนี้ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางป่าใหญ่ที่เงียบสงัด 

นักบุญฟรังซิสก้าวหน้าทางวิญญาณ และได้รับความสว่างมากขึ้น ตั้งแต่ท่านด�ารงชีวิต 
ใช้โทษบาป และมีเมตตาจิต แต่ครัง้น้ี ท่านรูสึ้กว่าพระเจ้าทรงฉกีม่านสดุท้ายทีบ่งัตาท่าน และส่องสว่าง 
ทางเดินของท่าน

นกับญุฟรงัซสิเป็นนกัปฏริปูพระศาสนจกัรทีผ่ดิกบันกัปฏริปูในสมยันัน้ ท่านไม่สาปแช่งยคุสมยั
ของท่าน ไม่ต�าหนติเิตยีนหรอืกล่าวร้ายต่อผูใ้ด ท่านเพยีงแต่ท่องพระวรสารด้วยความสงบเสงีย่ม มเีสน่ห์  
และมั่นใจ จนท�าให้พระวรสารในสายตาของคนที่ฟังท่าน เป็นเรื่องราวที่สดชื่นมีชีวิตชีวาอย่างยิ่ง

นกับญุฟรงัซสิคืนชวีติของท่านให้กบัพระเจ้าในกระท่อมเลก็ๆ ทีใ่ช้ส�าหรบัดแูลคนป่วย ข้างวดั 
ปอร์ซอินุโคลา ซึง่ปัจจุบันเป็นท่ีต้ังของวดัน้อยแห่งการผ่านพ้น (Cappella del Transito) ในบนัทกึ
ประวัติชีวิตของท่านได้เล่าว่า ในวันสุดท้ายในชีวิตของท่าน ณ กระท่อมเล็กๆ ที่ใช้ส�าหรับดูแลคนป่วย 
มีผู้อ่านเรื่องพระทรมานของพระเยซูเจ้าจากพระวรสารของนักบุญยอห์นให้ท่านฟังตามความปรารถนา 
“ความตายซึ่งไม่มีใครเต็มใจเปิดประตูรับนัน้” ได้มาปรากฏตัวในเวลาพลบค�่า พอเห็นความตายเข้ามา  
ท่านกต็อบรบัอย่างมมีารยาท กล่าวว่า “ขอต้อนรบัความตายน้องสาวของฉนั” ท่านเสรมิว่า “ผูม้าเยีย่มนี้ 
แหละจะน�าฉันไปสู่ชีวิตนิรันดร”

เขาเอาท่านวางลงกบัพืน้ดนิบนผ้าหยาบผนืหนึง่ และเพือ่ให้เกยีรตแิก่อาคนัตกุะความตาย ท่านให้ 
เอาเถ้า และฝุ่นโรยบนตวัท่าน และด้วยเสยีงทีเ่กอืบจะเงยีบดบัแล้ว ท่านได้ก่อบทเพลงสดดุ ี142 ซึง่บรรดา 
ผู้ที่อยู่ ณ ที่นั้น ก็ร้องต่อไปกับท่าน 

ขณะน้ัน ท่ามกลางความมืดมิดในห้องทีเ่งยีบสนทิ นกับญุฟรงัซสิอยูน่ิง่ไม่ไหวตงิ บรรดาภราดา 
จึงก้มลงไปดูท่าน ปรากฏว่า ท่านเพิ่งสิ้นใจ เซลาโนเขียนไว้ว่า “ท่านสิ้นใจขณะก�าลังร้องเพลง” เมื่อ
อายุ 44 ปี และหลังจากที่ท่านกลับใจ 20 ปี 

วาระสุดท้ายของนักบุญฟรังซิสอัสซีซี

ชวนคิดสะกิดใจ

 ชีวิตท่ีเรียบง่าย เปี่ยมด้วยความรักในหัวใจของนักบุญฟรังซิส เม่ือรำาพึงถึงทีไรก็ทำาให้เรา 

เกิดความสุขใจเสมอ ท่านเป็นผู้นำาสันติแก่ผู้ที่อยู่รอบข้าง โดยเริ่มจากสันติที่อยู่ในจิตใจของท่าน จาก

ชีวิตของท่านท่ีชิดสนิทกับพระเจ้า องค์แห่งสันติ ท่านจึงสามารถรับสันติสุขของพระเข้ามาในจิตใจ 

ของท่าน และส่งต่อสันตินั้นให้กับผู้อื่น การจากโลกน้ีของท่านจึงเป็นไปอย่างสวยงามและเปี่ยมด้วย

สันติสุข ขอนักบุญฟรังซิสอัสซีซี วอนขอพระเจ้าเพื่อเรา ให้เรามีชีวิตที่เรียบง่าย เปี่ยมด้วยความรัก 

ของพระเจ้าและสันติสุขในชีวิตเสมอ
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นักบุญทาร์ซีซีอุส
St. Tarcisius

ฉลอง 15 สิงหาคม

องค์อุปถัมภ์ ผู้แจ้งข่าว

กว่าจะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

บนถนนสายเก่าของกรุงโรม พวก
อันธพาลวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นคนต่างศาสนา 
พวกเขาข่มขูบั่งคับและรมุท�าร้ายร่างกายชายหนุม่
คริสตังคนหนึ่ง เขามีนามว่า ทาร์ซีซีอุส พวกเขา 
ต้องการและอยากจะรู้ว่า ทาร์ซีซีอุสเก็บซ่อน 
อะไรไว้ในห่อผ้าที่ถืออยู่ในมือ

แท้จริง ขณะนั้นทาร์ซีซีอุส ได้ห่อ 
ศีลมหาสนิทไว้ เพื่อน�าไปส่งให้พวกคริสตังที่ 
ถูกคุมขังในเรือนจ�าของพวกโรมัน และเมื่อ 
ทาร์ซีซีอุสไม่ยอมมอบศีลมหาสนิทให้พวกเขา  
พวกเขาจึงช่วยกันรุมท�าร้ายร่างกาย และใช้
ก ้อนหินขว้างปาใส่หนุ ่มน้อยทาร ์ซีซีอุสจน 
เขาล้มลงนอนอยู ่กับพื้นและถึงแก่ความตาย  
เม่ือพวกอันธพาลเห็นว่าหนุ ่มน้อยทาร์ซีซีอุส 
ตายแล้ว จึงช่วยกันค้นดูตามตัวและในห่อผ้า  
แต่ก็ไม่พบศีลมหาสนิทแต่อย่างใด 

เหตุการณ์นี้ เกิดข้ึนในช่วงศตวรรษ 
ที่ 3-4 ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาดามาซุส  
ทรงแต ่งบทกวีนิพนธ ์สรรเสริญหนุ ่มน ้อย 
ทาร์ซีซีอุสว่า เป็นมรณสักขีเช่นเดียวกันกับ 
ท่านนักบุญสเตเฟนที่ถูกพวกยิวเอาก้อนหิน 
ทุ่มใส่จนเสียชีวิต เช่นกันท่านทาร์ซีซีอุสยอม 
ตายอย่างทารุณดีกว่าท่ีจะให้ “ศีลมหาสนิท 
พระกายอันศักดิ์สิทธ์ิต ้องตกอยู ่ในมือของ 
คนพาล” 

ด้วยเหตุนี้คริสตชนต้ังแต่ยุคนั้นจนถึง
ปัจจุบัน ถือกันว่าท่านทาร์ซีซีอุส เป็น “อัศวิน
แห่งศีลมหาสนิท” ฉะนั้น เราควรจะวอนขอ 
ท ่านนักบุญทาร ์ ซี ซีอุสถึงความรักในองค ์
พระเยซูคริสต์โดยการเตรียมจิตใจของเรา 
อย่างดี เพื่อให้สมกับเป็นที่ประทับของพระองค์
ตลอดไป 
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บทความ
น้ำาผึ้งหวาน

ศิษย์พระคริสต์
“อาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้กับขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนา คนที่พบก็ฝังซ่อนสมบัตินั้น 

และยินดีกลับไปขายทุกสิ่งที่มี น�าเงินมาซื้อนาแปลงนั้น” (มัทธิว 13:43)

เมื่ออ่านพระวาจาตอนนี้ข้าพเจ้าก็คิดถึงตัวเองในอดีตขึ้นมา สมัยยังเป็นเด็กน้อยที่ชื่นชอบ
การกินหมูหยองกับข้าวต้มข้นๆ แต่ด้วยความที่แม่คอยบอกว่าหมูหยองราคาแพงกินทีละน้อย 
ข้าพเจ้าจึงรู้สึกว่ามันมีคุณค่าเสียเหลือเกิน

ยิง่ถกูจ�ากดักย็ิง่อยากกนิมากข้ึน ข้าพเจ้าเกลีย่ข้าวต้มออกเป็นหลมุตรงกลาง และตกัหมหูยอง 
หยอดลงไปในหลุมข้าวต้มนั่น เดินผ่านหน้าแม่ให้แม่พอเห็นว่าตักมาไม่เยอะเท่าไรนะ (ทั้งๆ ที่
มันอยู่ในหลุมข้าวต้มตั้งเยอะ) นี่แค่อาหารฝ่ายกายข้าพเจ้ายังดิ้นรนวางแผนการขนาดนี้ ข้าพเจ้า 
ถามตัวเองในวันนี้ว่า... แล้วอาหารฝ่ายวิญญาณล่ะ ข้าพเจ้าดิ้นรนขวนขวายวางแผนการอย่างไร
บ้าง อาณาจักรสวรรค์ย่อมส�าคัญกว่าอาณาจักรโลก และอาหารฝ่ายวิญญาณก็ย่อมส�าคัญ 
มากกว่าอาหารฝ่ายกายมิใช่หรือ เม่ือสัปดาห์ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้เข้ารับการอบรม เรื่อง กฤษฎีกา
สมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 “ศิษย์พระคริสต์ 
เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

คณุพ่อปิยะชาต ิ มะกรครรภ์ ได้ให้ข้อคดิไว้ว่า การประกาศข่าวดเีป็นพนัธกจิในพระวรสาร 
ซึ่งเป็นหน้าที่ของศิษย์พระคริสต์ นั่นคือผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปทุกคน ต้องมีหน้าท่ีในการประกาศ 
พระอาณาจักรของพระเจ้า เป็นพยานถึงพระเยซูเจ้า ติดตามพระองค์และตายในพระองค์ คุณพ่อ
เน้นย�้าว่า เราจะเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าได้อย่างไร ถ้าเรายังไม่รู้จักพระเยซูเจ้าดีพอ “ผู้ที่ไม่มีก ็
ให้ไม่ได้” ข้าพเจ้าชอบข้อคิดประโยคหนึ่งของคุณพ่อที่ว่า “เอาใจของเราที่เป็นหนึ่งเดียวกับ 
พระเจ้าไปสอนเขา สอนด้วยชีวิต เปลี่ยนที่ตัวเองก่อน” 

“กฤษฎีกาของพระองค์น่าพิศวงยิ่งนัก ข้าพเจ้าจึงปฏิบัติตาม การเปิดเผยของพระวาจา 
ให้ความสว่าง ประทานปัญญาแก่ผู้รู้น้อย” (สดุดี 119:129-130)

กฤษฎีกาของพระองค์ น่าพิศวงยิ่ง เผยความจริง เผยพระธรรม น�าค�าสอน เปรียบประดุจ 
แสงอรุณ อุ่นพระพร ผู้ทุกข์ร้อน อ่อนความรู้ เห็นลู่ธรรม 
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พระพรที่ส�าคัญ 'วันเวลา'
ปริญ

 จ�าเรื่องราวตอนเด็กก่อนขึ้นชั้น ป.5 
ได้นะ การทานข้าวนะหรือ พี่น้องมีมากก็ต้อง
แบ่งๆ กันทาน ฉันยังจ�าวันที่ครอบครัวล�าบาก
ในเวลาหนึ่ง พี่ๆ ก็ไปหาผักบุ้งที่คลองเอามา 
ท�าเป็นอาหาร แล้วก็โฆษณาชวนเชื่อว่า “ทาน 
ผักบุ้งแล้วตาหวาน บ�ารุงสายตา ฯลฯ” เชื่อเถอะ 
เราทานผักบุ้งเป็นเมนูหลักนานมากๆ จน 
วนัหนึง่นอ้งๆ ตะโกนเม่ือเหน็อาหารว่า “ไม่อยาก
ตาหวานแล้ว”

พ่อกับแม่สอนเสมอให้เราท�าอะไรด้วย
ตัวเอง ฉันภูมิใจนะที่ เห็นพี่ๆ ไปหัดเรียน 
ตัดเสื้อ แล้วก็ตัดเสื้อผ้าง่ายๆ ใส่กันเอง ฉัน
เห็นน้องชายเก็บออมเงินแล้วก็ค่อยๆ ซื้ออะไหล่
จักรยาน เข้ากลุ่มกับเพื่อนๆ จนนานวันสามารถ
ประกอบเป็นจักรยานขี่ได้ด้วยตนเอง มันเป็น
อะไรที่ยิ่งใหญ่มากตามประสาเด็ก ฉันเห็น 
น้องสาวอยากได้ตุ๊กตาแต่ก็ต้องร้องไห้เสมอ
เพราะแม่ไม่ยอมตามใจ จนที่สุดเอาผ้าเช็ดตัว
เก่าๆ มามัดมาผูก เป็นตุ๊กตาตัวโปรดที่เธอเล่น
และเธอรักมาก

 เราไม่ได้เกิดมาจากครอบครัวที่ร่�ารวย 
เราจึงอยู่ด้วยกันอย่างเรียบง่ายตามที่พ่อแม่ 
วางวิถีชีวิตให้เรา มาคิดย้อนหลังแล้วก็พ่อ
แม่ช่างยิ่งใหญ่ ส่งลูกๆ หลายคนเรียนเต็มที่  
เคยตรากหน้าไปขอผ่อนผันค่าเล่าเรียนที่ไม่จ่าย

ตรงก�าหนดก็หลายครั้ง หน้าเสียหลายครั้งนะที่
ถูกเรียกไปหน้าชั้นเรียนแล้วบอกว่าพวกเธอยัง 
ไม่ได้จ่ายค่าเทอม เดี๋ยวไม่ได้เข้าสอบนะ เรื่อง
อย่างนี้มันร้อนมันอายที่ลูกแล้วมันก็หนาวไปถึง
พ่อแม่เลย ทุกวันจึงเป็นสิ่งท่ีเราต้องนิ่งให้เป็น  
อดให้ได้และก้ าวไปข้ างหน้าในชีวิตอย่ าง
สงบเสงี่ยมที่สุด ฉันมั่นใจว่าหลายๆ คนคง 
มีประสบการณ์ชีวิตท่ีไม่ต่างจากฉันแน่นอน  
หรือบางคนก็โหดร้ายกว่าฉันมากนัก

“เอาน่า ขายพี่น้องกัน” ส่งเสียงแน่น 
กดราคาที่ดินที่จะซื้อ

“ให้ฉันเถอะ ราคาแค่นี้มันถูกโพด...” 
ยายนิดขอร้องตามประสาชาวบ้าน

“เธอจะไปรู้อะไร ฉันนี้คนซื้อที่ดิน 
เยอะแยะ ฉันรู้ว่าที่ไหนถูกที่ไหนแพง”

แล้วความซื่อปนกับความเชื่อกันตาม
ประสาพื้นบ้าน ยายนิดก็ขายที่ดินให้เขาในราคา
ที่ถูกมาก เมื่อขายแล้วเสียงก็ฮือฮาไปทั้งหมู่บ้าน
ว่ามันน่าจะได้เงินมากกว่านี้สองเท่า ท�าไมเขาถึง
โกงคนซื่ออย่างยายนิดได้

เรือ่งฮอืฮายงัไมท่นัจดืจาง ลกูชายแกซึง่
แกคุยนักคุยหนาว่ากลับตัวกลับใจ จากท�างาน
หาเงินก็เริ่มท�าๆ หยุดๆ แล้วก็เริ่มอ้อนแม่จน
เสียงเริ่มแข็งเป็นการขู่บังคับ

ตอบยังไงดี
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“แม่จะให้ผมอายเพื่อนมันเหรอ ใครๆ 
เขาก็มีมอเตอร์ไซค์กัน”

“อ้าว ของเก่าก็ยังใช้ได้”

“เพือ่นมันบอกว่าแม่ขายทีดิ่นได้ ไม่เหน็
มีอะไรมาโชว์เลย”

มันมีเหตผุลมากมายเหมอืนนยิายน้�าเนา่  
แต่นี่ก็เป็นเรื่องจริงที่แม่ก็ยอมให้เงินหมื่นไปซื้อ 
มอเตอร์ไซค์ ขี่ได้ไม่เท่าไรท�าไมอาการไม่ชอบ 
ก็เริ่มออกหน้า แกะล้อเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่และ 
ที่มันแย่ก็ตรงเบื่อเร็วเบื่อแล้วนี่สิ

“แม่ จะเอาแบบบิ๊กไบท์.......”

เช่ือเถอะ ไม่นานอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น  
รถราคาเป็นแสนออกมาโลดแล่นในบ้านนอก
บ้านนาไม่ใช่น้�าพักน้�าแรงของตนสักบาท อาหาร
ไม่ทานข้าวที่บ้านนะ ต้องซื้อข้าวกล่องทาน 
ทุกวัน นี่เป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านพากันสรรเสริญ
แนวโพทนาด่าว่าลูกของแก มันเป็นเร่ืองเศร้า 
ระดับหมู่บ้านที่เห็นยายแก่ๆ ท�างานงกๆ เงิ่นๆ  
กินอยู่อย่างล�าบาก แล้วลูกชายก็ขี่มอเตอร์ไซค์ 
ราคาเป็นแสนเข้ามาขอเงินแม่ไปซื้อข้าวกิน

ฉันเคยพูดคุยกับแกในเวลาที่ผ่านมา

“ครูเอ้ย ฉันมันโง่ มันถูกหลอกตั้งแต่
ขายที่ดินแล้ว ขายเขาถูกๆ ตอนนี้ลูกก็มาหลอก

มาบังคับขอเงินไปซ้ือบักมอเตอร์ไซค์อีก บ่  
พอเป็นสักที เงินหมดแล้ว........”

 “อา้ว นีถ่า้เงนิหมดแลว้จะท�ายงัไงตอ่....” 
ถามยังไม่ทันจบแกชิงพูดออกมาว่า

 “ก็พาลูกไปขอทานเท่ านั้ นแหละ”  
มันเป็นค�าตอบเชิงตัดพ้อน้อยใจในหนทางชีวิต
ของแก ก่อนท่ีแกจะเดินจากไปเข้าหมู่บ้าน  
มันยังไม่เท่าค�าถามที่เด็กๆซึ่งนั่งอยู่กับฉันพูด
ออกมาว่า

“ท�าไมลูกแกไม่ยอมท�างาน มาหลอก 
เอาเงินพ่อแม่ไปหมดเลย”

ไม่ได้ตอบค�าถามเด็กๆ หรอก จ้อง 
พวกเขา แล้วตั้งใจพูดออกไปว่า

“พวกเธอก็อย่าเป็นอย่างมันก็แล้วกัน”

“ครับ” ทุกคนตอบรับพร้อมกันดังลั่น

ฉันจ้องพวกเด็กเหล่านั้นอีกครั้ง และ
ก็คิดในใจว่า (ขอโทษนะ ตรงๆ ลดความ 
หยาบคาย)

“ข้าไม่อยากเชื่อพวกเธอหรอก เพราะ
เมื่อหกปีที่แล้ว เด็กคนดีที่พวกเธอว่าก็ตอบ 
เราอย่างที่เธอตอบเราเลย” 
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ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

ดิฉันใฝ่ฝันอยากไปไต้หวันมานานแล้ว จึง
ชวนลูกๆ ให้พาแม่ไป อยากดวู่ามนัน่าท่องเทีย่วเพยีงใด
และจะสมตามค�าล�า่ลอืของคนรอบข้างจรงิๆ หรอืไม่?  
มีหลายคนบอกว่า ไต้หวันมีธรรมชาติสวยงาม ต้นไม้
ปกคลุมเขียวขจี และมีพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

แล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามฝัน ดิฉันพร้อม
กับลูกๆ หลานๆ และญาติอีก 6 ชีวิตก็ออกเดินทาง 
และส่ิงหนึ่งที่ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์ก็คือ ก่อนวันที่เรา
จะเดินทางไปนั้น เราทราบว่าที่ไต้หวันก�าลังมีพายุเข้า 
ลมมรสุมพัดรุนแรง และฝนจะตกหนักในช่วงเวลาที่
เราเดินทางไปนั้น

โดยส่วนตัวแล้ว ดิฉันไม่อยากเจอฝนเลย 
เพราะรู้สึกเป็นอุปสรรคในการท่องเที่ยวหรือเดินทาง 
ซึ่งจะยากล�าบากและติดขัดในเรื่องต่างๆ ดิฉันสวด
ภาวนาวอนขอให้พระเจ้าทรงน�าในการเดินทางครั้งน้ี 
พวกเราต้องลุ้นทุกวัน เพราะอากาศดูอึมครึมตลอด 
แต่พวกเรากลับไม่เจอฝนเลย ซึ่งไกด์ก็ยังงงเหมือน
กันว่าเป็นไปได้อย่างไร? ทั้งที่ฝนตกตลอดทุกวัน 
ก่อนที่เราจะมาถึง ดิฉันเชื่อว่านี่คือพระเมตตาของ
พระเจ้าที่เราสัมผัสได้จริงๆ

นับเป็นโชคดีเล็กๆ ที่ทางผู้จัดทัวร์ได้จัดหา
โรงแรม และอาหารอย่างดีให้กรุ๊ปทัวร์ของเรา เพราะ
แม้แต่ในห้องนอนก็ยังมีบ่อน�้าแร่ส่วนตัวให้ด้วย 
ช่างวิเศษจริงๆ 

ส�าหรับกรุ๊ปทัวร์ของเราเป็นกรุ๊ปเล็กๆ เราได้
มีโอกาสทักทายและรู้จักกัน ท�าให้เราสนิทกันอย่าง
รวดเร็ว เราต่างมีพื้นฐานจิตใจเดียวกัน พวกเราจึง
คุยเล่น ทักทาย ห่วงใย เอื้ออาทร และมีมิตรไมตรี
ที่ดีต่อกัน ซึ่งต่างจากทัวร์ที่ผ่านๆ มา 

คนที่อายุน้อยที่สุดในกรุ ๊ปของเราก็ได้แก่
น้องภาด้า อายุ 5 ขวบ หลานสาวของดิฉัน เขา
สนุกสนาน ร่าเริง ขี้เล่น และพูดคุยกับทุกคนได้หมด  

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สูงวัย ท�าให้ดิฉันภูมิใจที่
หลานของเราเข้ากับคนอื่นๆได้ และน้องภาด้าก็กลาย
เป็นขวัญใจของคณะทัวร์กรุ๊ปนี้

ส ่วนคนที่สูงวัยในกรุ ๊ปนี้ก็มีอยู ่ด ้วยกัน 
หลายคน บางคนอายุ 80 ปีแล้วก็มี แต่ไม่ต้องใช้
ไม้เท้าและเดินได้คล่องแคล่ว จนพวกเราต้องถาม
เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ จึงทราบว่าเขาออกก�าลัง
ด้วยการเดินทุกวันตอนเย็นๆ วันละ 3 กิโลเมตรใน
หมู่บ้าน สุขภาพจึงดีและปราศจากโรคภัย ดูแข็งแรง
กระปรี้กระเปร่า และความจ�าของสมองยังดีอยู่

คงต้องบอกว่า คนสมัยนี้ห่วงใยสุขภาพ
มากกว่าคนสมยัก่อนๆ และเมือ่เราได้เหน็ประจกัษ์แก่
สายตาว่า การเดนินัน้ส�าคญัทีส่ดุ ส่วนเรือ่งของอาหาร
การกนินัน้กพ็ยายามเลอืกทานผกั ผลไม้ และปลาบ้าง 
เพื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็จะไม่มากล�้ากราย

ดิฉันเห็นได้ชัดในเรื่องนี้ ถึงแม้การท่องเที่ยว
ในทริปนี้จะไม่ค่อยประทับใจมากนัก แต่ดิฉันได้
สัญญากับตนเองว่า จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส�าหรับ
การใช้ชวีติในช่วงปลายๆ อย่างด ีเพือ่ทีจ่ะถนอมรักษา 
สุขภาพให้ดี ไม่ต้องเป็นภาระของคนอืน่ และให้สามารถ 
อยู่ในโลกนี้เพื่อคอยดูลูกๆ หลานๆ เจริญก้าวหน้า 
ในชีวิตและในพระพรของพระ

โดยดิฉันเริ่มมีกติกากับตนเองว่า ทุกเช้าและ 
ก่อนนอนจะพยายามออกก�าลังด้วยการเดิน ให้เหงื่อ
ออกพอสมควร แล้วเราจะรู้สึกว่าสดชื่น ตัวเบาสบาย 
และเน้นการทานผักและผลไม้ ทานเพื่ออยู ่จริงๆ 
อาหารมื้อค�่าก็ทานผักผลไม้ ไม่ทานเนื้อสัตว์ ซึ่งเมื่อ
ปฏิบัติได้อย่างนี้ 3 วันเท่านั้น เราก็จะสามารถลด 
น�้าหนักส่วนเกินได้ถึง 2 กิโลกรัม ชีวิตดูสดใสขึ้น

ถ้าท่านผู้อ่านเริ่มรู้สึกตัวเองว่าได้เข้าสู่ช่วง 
ผู้สูงวัยแล้วลองหาเวลาออกก�าลังกายแบบเบาๆ ที่พอ
เหมาะพอควร เพื่อให้ร่างกายสมส่วน กระฉบักระเฉง 

สิ่งที่ได้รับจากไต้หวัน
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ส่วนเรื่องอาหารถ้าสามารถควบคุมได้ก็จะช่วยลด 
น�า้หนกัได้ดท่ีีสุด และอยากบอกว่า ต้องชนะใจตนเอง
ในการควบคุมอาหาร และควบคุมอารมณ์ ไม่เครียด 
เพียงเท่านี้ก็เชื่อว่า ชีวิตก็เปี่ยมสุขได้แล้ว 

ขอย้อนกลบัมาเรือ่งทวัร์ทีเ่ขาพาเราไปล่องเรอื
ในทะเลสาบสรุยินั - จนัทรา (ชือ่เดยีวกนักบัผูเ้ขยีนเลย 
ท�าให้ย่ิงอยากไปชม) ไกด์บอกเราว่า ทีน่ี่เป็นความงาม
ของทะเลสาบทีร่ายล้อมด้วยภูเขา ท�าให้เกดิทศันียภาพ
สวยงามเหมือนภาพวาด และทีน่ีย่งัได้รบัสมญานามว่า  
สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน มีการแบ่งส่วนของ
ทะเลสาบดูคล้ายๆ กับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 
ครึง่เสีย้ว จงึกลายเป็นชือ่ดงัทีก่ล่าวไว้ว่า สรุยินั-จนัทรา

เราได้ไปเยือนอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งสูง
กว่าระดบัน�า้ทะเลประมาณ 2,700 เมตร ดฉินัต้องเดนิ
ตามบันไดลงมานับเป็นพันๆ ขั้น เดินจนเหนื่อยหอบ 
และเพราะความกดอากาศต�า่ ถ้าใครหวัเข่าไม่ด ีและมี
ปัญหาเกีย่วกบัระบบหายใจกไ็ม่ควรไป พวกเรากดัฟัน
เดินลงมาจนขาแข้งเมื่อยล้าอ่อนแรง ท�าเอาบางคน 
แทบทรงตัวไม่อยู่ ฉะนั้นที่นี่จึงเหมาะส�าหรับหนุ่มสาว 
และเด็กๆ พวกเขาจะไม่รู้สึกเหนื่อยเหมือนผู้สูงวัย

ไกด์ได้พาพวกเราเดินลงมาชื่นชมรถไฟ
โบราณที่เก่าแก่ที่สุด เรียกได้ว่าติดอันดับ 1 ใน 3 
ที่สวยท่ีสุดในโลก จนใครๆ ก็อยากขึ้นไปน่ังรถไฟ
ขบวนนี้เพื่อชมธรรมชาติ เราจะเห็นต้นสนสูงชัน ซึ่ง
มีอายุกว่าพันปี และบริเวณนั้นยังมีต้นไม้แปลกตา
นานาพันธุ์ ที่ขึ้นอยู่เรียงรายทั้งสองข้างทาง

ไกด์ยังได้พาพวกเราไปชมโรงงานท�าพาย
สับปะรด ซึ่งอันที่จริงเราอยู่เมืองไทยเราก็มักจะได้รับ
ของฝากที่เป็นทั้งพายสับปะรด และสินค้าแปรรูปที่ท�า
จากสับปะรดในหลายรูปแบบ ซึ่งเรารับประทานอยู่
เสมอเวลาอยูท่ี่เมอืงไทย ยอมรบัว่าที่นีไ่ม่ค่อยถกูปาก
เท่าไหร่นัก พายของบ้านเราทั้งถูกและอร่อย 

แต่แปลกตรงทีด่ฉินัเหน็คนอืน่กร็บีๆ แย่งกนั
ซือ้ท�าเหมือนเขาแจกฟร ีเหน็แล้วแปลกใจ จรงิอยูว่่าทีน่ี่ 
เขามีการบรรจุใส่กล่องดูสวยดี เหมาะจะเป็นของฝาก 
ดูน่าจะถูกใจผู้รับ แต่เมื่อดูจากราคาแล้ว รู้สึกว่าเขา

ตั้งราคาแพงลิ่วไปหน่อย เพราะถ้ามาขายที่บ้านเราคง
ไม่มีคนกล้าซื้อเป็นแน่

ช่วงเวลาในขณะนัน้ คงเป็นเพราะบรรยากาศ
และอารมณ์ท�าให้คนอยากหิ้วกลับไปเป็นของฝากให้
กบัญาตพิีน้่องหรอืคนรูจ้กัทีเ่มอืงไทย ซึง่ในระหว่างนัน้ 
กค็ยุกนัไปคยุกนัมาได้ความว่า “ถ้าใครเอามาฝาก จะ
ไม่กนิเอง แต่จะเอาไปให้คนอืน่กนิแทน” ฉะนัน้ หาก
จะซือ้ของฝาก กอ็ย่าซือ้เพราะเหน็ว่า เขาใส่กล่องหรอื 
มแีพก็เกจ็สวยงาม และอย่าซือ้ตามกระแสของผูอ้ืน่เลย  
เพราะมันสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 

สรุปแล้วการท่องเที่ยวครั้งนี้ ดิฉันได้เห็น 
การเสยีสละ พึง่พา เอือ้อาทรต่อกนั และท�าตนให้เป็น 
ที่พึ่งของคุณย่า คุณยายและผู้สูงวัย ส่วนหนึ่งที่บอก
อย่างนี้ก็เพราะดิฉันรู้สึกภูมิใจ ในตัวของน้องเจน 
หลานสาวคนโต อาย ุ13 ปี ทีร่่วมเดนิทางไปกบัพวกเรา 
ด้วย เขาคอยช่วยเหลือผู้สูงวัยตลอดการเดินทาง  
ช่วยจงูมอื ดแูลทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ขาพอจะช่วยได้ รูจ้กั
ความเอื้ออาทร รู้หน้าที่ และเอาใจใส่ผู้หลักผู้ใหญ่ 

นับตั้งแต่น้องเจนย้ายโรงเรียนเมื่อปีที่แล้ว 
เขาเปลี่ยนจากเดิม จากที่เคยสนใจแต่ตนเอง กลับ
หันมาสนใจและใส่ใจคนรอบข้าง ดิฉันเชื่อเลยว่า  
สิ่งแวดล้อมทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนมีส่วนช่วยอย่าง
มากในการหล่อหลอมจติใจของลูกหลานและเยาวชน
ได้เป็นอย่างดีทีเดียว จากเด็กที่เอาแต่ใจ งอแง แต่
เมือ่เวลาเปลีย่นไป ประสบการณ์ทีเ่ขาได้รับและสมัผสั  
ก็ช่วยขัดเกลาจิตใจให้เขาอ่อนโยน รับรู้รับฟังเหตุผล  
ช่วยดแูลและเอาใจใส่คนรอบข้าง และมคีวามรบัผดิชอบ 
มากขึ้น และตัวของเขาเองก็จะกลายเป็นที่รักและ
เอ็นดูจากคนรอบข้างด้วยเช่นเดียวกัน 

ดิฉันเริ่มเห็นแววแล้วว่า เขาจะเป็นเด็กดีของ
สังคม เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ ดิฉันจะเน้นเสมอๆ  
ว่า เราจะเลีย้งลกูหลานให้เป็นคนดแีละคนเก่ง เพือ่เขา
จะได้บ�าเพญ็ประโยชน์เพือ่สงัคมส่วนรวม โดยเริม่จาก
จดุเลก็ๆ คอืทีบ้่าน ทีค่รอบครัว แล้วค่อยๆ ขยายออก 
ไปสูว่งกว้าง เพือ่ว่าโลกนีจ้ะสวยขึน้ จะงดงามด้วยน�า้ใจ  
และจะน่าอยู่ยิ่งๆ ขึ้น 
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สิ่งที่จะบ่งบอกได้ว่า คนๆหนึ่งเป็นคน 
เปิดรับ เปิดใจ เปิดสมอง เพื่อรับฟังความคิด 
คนรอบข้าง หรือเป็นคนที่มีความคิดติดกรอบ 
ตัวเอง สะท้อนได้จากวิธีการถามค�าถามของคนๆ 
นั้น

ถา้ใครเคยเลน่เกม 20 ค�าถาม เพือ่ทายค�าตอบ 
ที่โจทย์ก�าหนดข้ึนมาให้ได้ถูกนั้น จะเป็นลักษณะ
ของค�าถามที่ให้ค�าตอบว่า “ใช่ ไม่ใช่” “มี ไม่มี”  
“ได้ ไม่ได้” “ผิด หรือ ถูก” ลักษณะของค�าถาม
เช่นนี้ เราเรียกว่าเป็น ค�าถามปลายปิด (closed 
question) 

ค� าถามในลักษณะนี้  คนที่ ถ ามจะมี
สมมติฐานอยู่ในใจ มีค�าตอบ ท�าให้เกิดการชี้น�า
ของค�าถาม

“เที่ยงแล้ว เราทานข้าวที่นี่กันเลย ดีไหม?”
“ปกติเธอเข้าโบสถ์ทุกอาทิตย์เลย ใช่ไหม 

เพราะคราวทีแ่ลว้ทีฉ่นัมาเขา้โบสถท์ีน่ี ่ฉนักเ็จอเธอ?” 
“ฉันว่านะ เขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดกัน

หรอก เธอว่าไหม ใช่ไหมเธอ?
“ใครๆ ก็ไปโรม เพื่อแสวงบุญกันทั้งนั้น  

ถูกไหม (ใช่ไหม) หรือว่าไม่จริง? 
หากในการพดูคยุกบัคนอืน่ๆ เราใชก้ารพดู 

ถามในลกัษณะทีเ่ปน็ค�าถามปลายปดิบอ่ยๆ จะท�าให ้
เรานั้น ไม่ค่อยฟังคนอื่น เพราะเรานั้นได้ตั้งธง 
ของค�าตอบไว้เรยีบรอ้ยแลว้ไปตัง้แตเ่ริม่ตน้ผา่นทาง 
การใชค้�าถาม เพือ่จ�ากดัการตอบเพยีงใช ่หรอื ไมใ่ช ่ 
นอกจากนี้ เรายังคาดหวังค�าตอบไว้ด้วยว่าผู้ตอบ 
ควรตอบไปในทิศทางใดโดยที่เราเองอาจไม่รู้ตัว

ถ้าคนที่เราถาม ตอบถูกใจ ก็ไปกันได้ คุย
กันรู้เรื่อง เช่น ถ้าเราคาดว่า เขาจะต้องตอบว่า “ใช่”  

และผู้ตอบตอบว่า “ใช่” เราจะรู้สึกได้ว่า เขากับเรา
เป็นพวกเดยีวกนั แต่หากตอบไมโ่ดนใจ เราคาดหวงั 
ลึกๆ ว่าเขาจะตอบ “ใช่” แต่เขากลับตอบว่า “ไม่ใช่”  
ตรงนีเ้อง จะเป็นท่ีมาของการโต้เถยีงกนั เพราะผูถ้าม  
จะมีเหตุและผลของตนเองมาแย้ง เพื่อให้คนฟังนั้น
คล้อยตามตนเองให้ได้ โดยเฉพาะรูปประโยคการ
ถามค�าถามที่เริ่มต้นด้วยค�าว่า “เธอว่าไหม” “เธอ
เชื่อฉันสิว่า” 

“เธอว่าไหมว่า เขาเป็นคนท่ีมารยาทแย่ 
มากเลย ใช่ไหมเธอ?

“คุณเชื่อผมเลยว่า เรื่องนี้ท�าไม่ได้อย่าง
แน่นอน ผมพูดถูกไหมล่ะ?” 

การพูดจากันในแต่ละครั้งของการสื่อสาร  
จึงคยุกันไมรู่เ้รือ่ง ท่ีเราจะเรยีกวา่ ต่างฝา่ยต่างไมฟ่งักัน  
เพราะการคุยในอยู่ภายใต้การสนทนาที่เต็มไปการ 
น�าทางของอีกฝ่ายหนึ่ง ด้วยการถามค�าถามแบบ
ปิดบ่อยครั้ง คู่สนทนา จึงเกิดความอึดอัดใจ 
ขึน้มาได ้อยา่งไมรู่ตั้ว ไมอ่ยากคยุ สนทนาปราศรยัดว้ย  
เพราะรูส้กึวา่ โดนจีบ้งัคบัใหค้ดิตาม หรอืตอ้งเออออ
ไปด้วยอย่างเสียไม่ได้ 

การสนทนาท่ีด ีจึงควรมท้ัีงค�าถามปลายปิด 
และค�าถามปลายเปิด สลับกันไป... 

ถา้เชน่นัน้ ค�าถามปลายเปดิ (Open ended  
Question) คือ ค�าถามแบบไหนกัน

ค�าถามปลายเปิด คือ ค�าถามที่ผู้ถามเปิด
โอกาสให้คู่สนทนาหรือผู้ตอบ มีโอกาสในการแสดง 
ความคิดเห็นของตนเองได้ มีการตอบได้อย่างอิสระ  
ผู้ตอบเกิดการคิดทบทวน คิดไตร่ตรอง เกิด
กระบวนการย่อยทางความคิดของท้ังผู้ถามและ 
ผู้ตอบได้ 

พลังแห่งค�าถามปิดและค�าถามเปิด

คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา บัณฑิตวิทยาลัย มศว. 
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ผู้ท่ีใช้ค�าถามปลายเปิดในการสนทนาได้ 
จะท�าให้เกิดคุณลักษณะ “การเปิด” ขึ้นในตนเอง 
เพราะการใช้ค�าถามปลายเปิด สร้างการเปิดใจ เปิด
โอกาส เปิดสมอง เปิดโลกทัศน์ ลดอัตตาของ
ตนเองได้ เนื่องจากคนทุกคน จะมีกรอบความคิด 
มีทัศนะของตนเองที่ติดยึดอยู่ และมีการสร้างพื้นที่
หรืออาณาเขตตนเองไว้ การรับฟังคนอื่น “ให้เป็น” 
เท่ากับเราพาตนเองสู่โลกแห่งการเรียนรู้ใหม่ ที่จะ
ขยายมมุมองทีม่ต่ีอโลกนี ้ท�าใหมี้วิสยัทศันก์ว้างไกล 
ขึ้นได้

การเริ่มต้นการฝึกตนเองให้มีความเป็น
ผู้ใหญ่มากขึ้น รอบคอบมากขึ้น ไม่หูเบา ยืดหยุ่น 
ไม่อัตตา ไม่อีโก้สูง จึงฝึกได้จากการเปลี่ยนตัวเอง
ให้สนทนาด้วยค�าถามปลายเปิดมากขึ้น

 แม้ว่า... การเริม่ตน้ ถามดว้ยค�าถามปลายเปดิ 
ดว้ยประโยคแรก แลว้ตามมาด้วยค�าถามปลายปดิตอ่  
หรือเปิดศึกการโต้เถียงกับค�าตอบที่ได้รับ

อยา่งนอ้ย กถ็อืวา่ได้เร่ิมปรับตวัเองใหม่ ให ้
“เปิดโอกาส” เปลี่ยนแปลงตัวเองได้

เรียกได้ว่า ขณะพูดคุยไป ขอให้ฝึกถาม
ค�าถามปลายเปิดอย่างรู้ตัว แล้วค่อยฝึกวิธีการตั้ง
ค�าถามปลายเปิดที่ดี ควรตั้งแบบใด

การเริ่มต้นสร้างค�าถามปลายเปิดง่ายๆ คือ 
การใช้ WH- Question มาช่วยในการตั้งค�าถาม

What (อะไร) When (เมื่อใด) Where 
(ทีไ่หน) Why (ท�าไม / เพราะเหตใุด) Who (ใคร) 
และ How (อย่างไร) 

นั่นคือ น�าเอา WH Question นี้ มา 
ใช้แทนค�าถามปิดที่เคยชินให้ได้ก่อน ฝึกให้บ่อยๆ 
จะช่วยปรับเปลี่ยนวิธีการสนทนาของเราได้ 

“เที่ยงแล้ว เราทานข้าวที่นี่กันเลย ดีไหม?” 
เปลี่ยนเป็น “เที่ยงแล้ว เราทานข้าวกันที่ไหน 
(Where) กันดี?”

“ปกติเธอเข้าโบสถ์ทุกอาทิตย์เลย ใช่ไหม 
เพราะคราวที่แล้วที่ฉันมาเข้าโบสถ์ที่นี่ ฉันก็เจอ
เธอ?” เปลีย่นเป็น “ปกติแลว้เธอ เขา้โบสถบ่์อยครัง้
เพียงใด (How often) และเป็นสัตบุรุษที่โบสถ์
ไหน (Where) หรือ?

“ฉันว่านะ เขาไม่เข้าใจในสิ่งท่ีเราพูดกัน
หรอก เธอว่าไหม/ ใช่ไหมเธอ? เปลี่ยนเป็น “เธอ
ว่า เขาเขา้ใจสิง่ท่ีเราพดูกนัว่าอยา่งไร (How) บ้าง?” 
“อยากรู้จัง ยังมีเรื่องอะไรบ้าง (What) ที่เขายัง 
ไม่เข้าใจในสิ่งที่เราได้พูดคุยกัน?” 

“ใครๆ ก็ไปโรม เพื่อแสวงบุญกันท้ังนั้น 
ถูกไหม (ใช่ไหม) หรือว่าไม่จริง? เปลี่ยนเป็น 
“ประเทศไหนบ้าง (Where) ที่คนส่วนใหญ่ มัก
ไปแสวงบุญกัน?”

“เธอว่าไหมว่า เขาเป็นคนที่มารยาทแย่มาก
เลย ใช่ไหมเธอ? เปลี่ยนเป็น “เธอคิดว่า เขาเป็น
คนแบบไหน?” (What)

“คุณเชื่อผมเลยว่า เรื่องนี้ท�าไม่ได้อย่าง
แน่นอน ผมพูดถูกไหมล่ะ?” เปลี่ยนเป็น “คุณมี 
ความคดิเหน็อยา่งไรเกีย่วกบัเรือ่งนีบ้า้ง เพราะเหตใุด 
คุณถึงเชื่ออย่างนั้น?” (Why) 

เมื่อเราฝึกเปลี่ยนค�าถามปลายปิด ให้
เป็นค�าถามปลายเปิด จะส่งผลถึงการตอบสนอง  
หรือ การตอบรับของคู่สนทนาเราที่อาจเปลี่ยนไป
จากที่เคยเป็น และตัวเราเอง ก็จะเปลี่ยนไปไปด้วย
เช่นกัน 

 ลองใช้เวลาในแต่ละวัน ฝึกเปลี่ยนค�าถาม 
ให้เป็นค�าถามปลายเปิดกันดู หรือ ลองนึกค�าถาม
ที่เรามักใช้กับผู้อื่นด้วยค�าถามปลายปิด ให้เปลี่ยน
เป็นค�าถามปลายเปิด แล้วสังเกตตัวเองว่ามี 
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

 ฉบับหน้า มาเรียนรู้วิธีการสร้างค�าถาม
ปลายเปิดอย่างมีพลังกัน ว่าท�าอย่างไร 
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ภาพเคียงค�า 
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์

 ตื่นแต่เช้าเข้ายามตามหน้าที่ ต้องเร็วรี่เดินหน้าก่อนฟ้าสาง

อุปกรณ์พร้อมสรรพเตรียมจับวาง ชาวสวนยางทุกผู้เขารู้งาน

 ตกทอดมาหลายปีพี่สู่น้อง หลายปากท้องพันผูกทั้งลูกหลาน

ออกแรงกรีดรีดยางอย่างชำานาญ พอเชี่ยวชาญงานเร่งเคร่งเครียดทำา

 ฤดูเปิดหน้ายางทางเป็นร่อง คงแคล่วคล่องพอให้ได้อิ่มหนำา

ภาพชีวิตพอเห็นเป็นประจำา งานที่ทำาสุ่มเสี่ยงไม่เกี่ยงงอน

 ไม่เคยบ่นทนทำาแม้ลำาบาก อีกหลายปากรออยู่สู้ไว้ก่อน

งานทุกอย่างทำาได้ไม่เกี่ยงงอน ทุกขั้นตอนก็ง่ายสบายมือ

“อดทน เพื่อคนที่รอ”
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ผู้ก�ากับชาวสวีเดน ลาสเซ ฮอลล์สตรอม 
ประสบความส�าเร็จจากท�าหนังดราม่าเรื่องดังใน 
บ้านเกดิคอื My Life As a Dog (1985) และได้เข้า 
ชิงออสการ์สาขาผู้ก�ากับยอดเยี่ยมและอีกรางวัลคือ 
บทหนังดัดแปลงที่ฮอลล์สตรอมร่วมเขียนบทด้วย  
ต่อมาเขามาท�าหนังฮอลลีวูดและมีผลงานสม�่าเสมอ
ได้แก่ The Cider House Rules (1999) และ  
Chocolat (2000) และก่อนหน้าน้ีเขาท�าหนังเล่าเรือ่ง
ความรักที่น้องหมามีต่อมนุษย์ผู้เลี้ยงที่แม้ความตาย
จะพรากให้ทัง้คูต้่องจากกนัไปในโลกนี ้แต่น้องหมาก็
ยังรอเขาอยูท่ีส่ถานรีถไฟเดมิในเวลาเดมิจนกระทัง่ลม
หายใจสดุท้ายของน้องหมาฮาชใินหนงัเรือ่ง Hachi : A 
Dog’s Tale (2009) ทีฮ่อลลวีดูน�าหนงัญีปุ่น่มารเีมค 
ซึ่งสร้างจากเรื่องจริงของน้องหมาตัวน้ันซึ่งจากไป 
เมื่อปี 2478

ส่วนหนังเรื่องล่าสุดของฮอลส์สตรอมเรื่องนี้ 
สร้างจากนิยายชื่อเดียวกันของผู้เขียนคือ ดับบลิว. 
บรูซ คาเมรอน ที่นักเขียนผู้น้ีเขียนบทหนังเรื่องน้ี 
ด้วยร่วมกับมือเขียนบทอีกสี่คน ส�าหรับผู้ชื่นชอบ
หนังเรื่องนี้ที่เข้าฉายในสหรัฐไปตั้งแต่เดือนมกราคม

ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตต ิ

และบ้านเราเข้าฉายเมื่อต้นเดือนมีนาคม ส่วนคนที่ได้ 
ดูหนังเรื่องนี้แล้วติดตามเรื่องราวที่มีทั้งเหมือนและ 
ต่างจากในหนังได้จากหนังสือแปลเล่มนี้ส�านวนแปล
ของโสภณา เชาว์ววิฒัน์กลุ ในชือ่ไทยว่า “หมา เป้าหมาย 
และเด็กชายของผม” ตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ก่อนหนัง
เข้าฉายเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว

สิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้ในหนงัทีเ่ล่าความสมัพนัธ์
ระหว่างคนกับน้องหมาคือช่วงเวลาที่คนซึ่งเป็นผู้เลี้ยง
จะต้องพลัดพรากจากน้องหมาระยะหนึ่งเช่นต้องไป
อยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยหรือน้องหมาถูกผู้ร้าย
ลกัพาตวัไป และหลายเร่ืองมฉีากทีท่�าให้ผูช้มเสยีน�า้ตา
เมือ่วนัหนึง่น้องหมาทีเ่ปรยีบเสมอืนสมาชกิคนหนึง่ใน
ครอบครัวแต่อายุขัยของหมาสั้นกว่าคนมาก ท�าให้
น้องหมาแม้จะเติบโตมาด้วยกันกับเราในวันที่เราเป็น
เด็กน้อยเรียนโรงเรียนประถมศึกษาใกล้บ้าน ส่วน
น้องหมาก็เป็นลูกหมาตัวเล็กๆ น่ารักเหมือตุ๊กตา แต่
น้องหมาโตเรว็กว่า แก่เรว็กว่าและในทีส่ดุกม็าถงึวนัที่
ความตายมาพรากน้องหมาจากเราไป 

ในหนัง A Dog’s Purpose นอกจากมี
ความพิเศษที่แม้น้องหมาในหนังเร่ืองนี้จะไม่สามารถ

A Dog’s Purpose :  

หมากับคน...เรามีกันและกัน



พูดภาษาคนได้ แต่ทัง้ในหนงัและหนงัสอืเล่าเรือ่งผ่าน
มมุมองของน้องหมาท่ีเฝ้าส�ารวจโลกรอบตัวและมนุษย์
ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของมันโดยเฉพาะกับผู้เลี้ยงมันที่
มีสัมพันธ์ใกล้ชิดที่สุด แน่นอนว่าหนังหนีไม่พ้นฉาก
ที่น้องหมาตายที่มีให้เห็นตั้งแต่ไม่กี่นาทีแรกของเรื่อง 
แต่ทีท่�าให้ใจชืน่เมือ่ดูคือทกุครัง้ทีน้่องหมาตายพวกมนั 
จะกลบัมาเกดิใหม่ ซึง่การกลบัมาเกดิใหม่ของมนัอาจ
จะไม่ได้กลับมาเป็นหมาพันธุ์เดิมหรือเพศเดิม ท�าให้
น้องหมาทีเ่ป็นตวัเอกในหนงัเรือ่งนีเ้ป็นน้องหมาหลาย
สายพันธุ์และมีท้ังตัวผู้และตัวเมียโดยมีชื่อต่างกันไป
ตามแต่คนเลีย้งจะต้ังให้ได้แก่เบลลีย์, บัดด้ี, ทีโนและ 
แอลลี แต่ไม่เปลี่ยนผู้ให้เสียงพากย์น้องหมาทุกตัว
คือ จอช แก๊ด ผู้รับบทสมุนมือขวาของตัวร้ายในเรื่อง 
Beauty and the Beast ฉบับคนแสดงที่เข้าฉาย
เมื่อกลางเดือนมีนาคม

ช่วงทีห่นงัให้เวลามากทีส่ดุคอืชวีติของเบลลย์ี  
น้องหมาพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์กับเจ้านายตัวน้อย
ของมนัคืออธีานตัง้แต่ตอนอายแุปดขวบ (ไบรซ์ เกซาร์)  
ที่แม่ของเขาช่วยชีวิตมันมาตอนที่เป็นลูกหมาจากโดน
ทิ้งให้แตกแดดอยู่บนรถที่ปิดกระจกคันหนึ่ง จากนั้น 
มันก็ เข ้ ามาเป ็นสมาชิกคนหน่ึงของครอบครัว 
โดยเฉพาะกับอีธาน แม้พ่อของเขาตอนแรกไม่อยาก
ให้เขาเลี้ยงเจ้าหมาตัวน้ีนัก อีธานและเบลลีย์เติบโต
มาด้วยกัน ผ่านทุกช่วงเวลาในชีวิตเคียงข้างกันทั้งสุข
และทุกข์ จนอีธานเติบโตเป็นหนุ่มใหญ่ (เค.เจ.อาปา)  
เป็นนกักฬีาอเมรกินัฟุตบอลตัวโรงเรยีนและพบรกักบั 
ฮันนาห์ (บริตต์ โรเบิร์ตสัน) แต่ด้วยความผิดพลาด 
บางประการจากพ่อของเขาที่กลายเป็นคนขี้เมา เพื่อน
ท่ีพูดจาไม่เข้าหูและเขาเองที่ระงับความโกรธไม่ได้ 

จนท�าให้เขาหมดโอกาสที่จะได้ทุนในฐานะนักกีฬา
อเมริกันฟุตบอลของมหาวิทยาลัยชื่อดัง ต้องย้ายมา
อยูท่ีบ้่านไร่ของตายายและในทีส่ดุบอกเลกิกบัฮนันาห์  
แต่ทกุช่วงของชวีติไม่ว่าจะร้ายหรอืดอีธีานและเบลลย์ี
ต่างมีกันและกัน จนถึงวันที่เบลลีย์เร่ิมแก่ตัวลงและ
ล้มป่วยและในวันที่มันจะจากโลกไปแม้อีธานจะไป 
อยูท่ีห่อพกัของมหาวทิยาลยัแล้ว เขากต้็องรบีกลบัมา
เพื่อจะได้บอกลากันครั้งสุดท้าย

ถ้าหนังจะจบลงแต่เพียงเท่านี้ก็คงจะท�าร้าย
จิตใจคนดูมากเกินไป แต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะ 
เบลลย์ีได้เกดิใหม่คราวน้ีเป็นหมาต�ารวจพนัธ์ุอลัเซเชยีน 
เพศเมยีกบัต�ารวจทีม่ชีวีติอยูแ่บบเหงาๆ ทีด่แูลมนัชือ่ 
คาร์ลอส (จอห์น ออร์ทซิ) หลงัท�าภารกจิอย่างกล้าหาญ 
และตายในหน้าที่คราวนี้จากที่เคยเป็นหมาตัวใหญ่
เปลีย่นมาเป็นหมาพนัธุเ์ลก็บ้าง มนัเป็นเพือ่นทีรู่ใ้จของ 
นกัศกึษาหญงิผวิสชีือ่ มายา (เคอร์บ ีโฮเวล แบปตสิต์)  
และมันเกิดใหม่อีกคร้ังแต่ก่อนที่จะได้กลับมาเจอ 
อีธานตอนที่โตเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนแล้ว (เดนนิส 
เควด) มันต้องผ่านชีวิตที่ยากล�าบากโดนล่ามโซ่ไว้ 
แต่หน้าบ้านและในที่สุดโดนน�ามาปล่อย

เชือ่แน่ว่าเมือ่ดหูนงัเรือ่งนีแ้ล้วท�าให้เราคดิถงึ
น้องหมาหลายๆ ตวัทีเ่ขาเคยเป็นสมาชกิในครอบครวั
เราและจากไปแล้วแต่เรายังจดจ�าเขาได้ไม่ลืม รวมถึง
น้องหมาที่เราเลี้ยงอยู่ในปัจจุบันที่รีบวิ่งมาหาทุกครั้ง
เมื่อเรากลับบ้าน และรักเราเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ไม่ว ่าจะยากดีมีจน ไม่หล่อไม่สวยหรือแก่เฒ่า 
เพียงใด ในแต่ละวันเราอาจจะผ่านพบเร่ืองราวและ
ผู้คนมากมายทั้งดีและร้าย แต่อย่างน้อยน้องหมา
เพื่อนรักที่มั่นคงย่อมรอคอยเราอยู่ที่บ้านเสมอ 





เราในฐานะคริสตชน เราจะเผชิญหน้า

กับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรกันดี

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเปิดใจ
เราให้ไตร่ตรองและกลับใจอย่างเร่งด่วน ให้เรา  
“เปิดหูเพื่อฟังเสียงร้องของโลก (ธรรมชาติ  
สิ่งสร้างของพระเจ้า) และเสียงร้องของคน
ยากจน” และช่วยกันดูแลปกป้องธรรมชาติ 
ซึ่งเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้า

นักบุญฟรัง ซิสอัสซี ซี เตือนเราว ่ า  
โลกท่ีเราอยู่นี้เป็นเหมือนบ้านท่ีเราอยู่ร่วมกัน 
เป็นเหมือนพี่สาวของเรา เป็นเหมือนแม่ของเรา 
ที่เราอยู่ร่วมกัน ตอนนี้พี่สาวของเราส่งเสียงร้อง
เพราะสิ่งที่เราท�า 

เราคิดว่าเราเป็นเจ้าของ เป็นผู้ควบคุม
โลก จะใช้ธรรมชาติ สิ่งสร้างของพระเจ้า 
อย่างไรก็ได้ 

เราเติบโตขึ้นมาด ้วยความคิดที่ว ่ า  
“เราเป็นเจ้าของ เป็นผู้ควบคุมโลก เรามีอ�านาจ 
ท่ีจะใช้แผ่นดินนี้อย่างไรก็ได้” แผ่นดิน น�้า 

ไต่ตามโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว 

สถานการณ์โลกตอนนี้ โลกร้อนขึ้น 
ทุกวัน นับจากช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรม (257 ปี 
ท่ีแล้ว) โลกร้อนเพิ่มขึ้น 1.2 องศาเซลเซียส  
ผู้น�า 197 ประเทศตกลงขีดเส้นตายไว้ว่า โลก 
จะร้อนสูงสุดเพิ่มขึ้นได้ไม่เกิน 1.5 องศา 

เพราะถ้าโลกร้อนเพิ่มเกิน 1.5 ถึง  
2 องศา แผ่นน�้าแข็งทั้งหมดของกรีนแลนด ์
จะละลายหายไป ท�าให้ระดับน�้าทะเลสูงข้ึน 
ถึง 7 เมตร ความมั่นคงทางอาหารของโลก 
จะได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะใน 
เขตร้อน ...และถ้าโลกร้อนเพิ่มขึ้น 3 องศา 
โลกจะไม่สามารถเป็นที่อยู ่ได้อีกต่อไป เกิด 
พายุรุนแรงมากมาย ไฟป่า ขาดแคลนอาหาร
ครั้งใหญ่ 

ใน 10 ปีที่ผ่านมานี้ เมืองไทยเราก ็
มีปัญหาท่วม ภัยแล้ง พืชผลเสียหายอย่าง 
ที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เกษตรกรประสบความ 
ยากล�าบากในการท�ากิน แหล่งน�้ากินน�้าใช้ของ
เราก็น้อยลง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ช่วงหน้าร้อน
อากาศก็ร้อนสุดๆ

รักธรรมชาติอย่างที่ 
พระเจ้าทรงรัก
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4 ขัน้ตอน : ร่วมมอืกบัพระเจ้าเพีอ่ดแูล

ธรรมชาติ สิ่งสร้างของพระองค์

เพื่อเราจะลงมือท�าได ้อย ่างแท ้จริง  
สิ่งส�าคัญคือการเปลี่ยนแปลงจากตัวเราเอง  
และลงมือท�า ดังนี้

1) เข้าไปสัมผัสกับสถานการณ์จริงท่ี
เกิดขึ้น

ให้เราสัมผัสกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
กับธรรมชาติ สิ่งสร้างของพระเจ้ารอบตัวเรา  
เช่น อากาศที่ร ้อนขึ้น หรือ เรื่องราวชีวิต 
สถานการณ์ชุมชนรอบข้างเรา

2) ไตร่ตรองว่าวิถีชีวิตของเราส่งผล 
ต่อธรรมชาติ สิ่งสร้างอย่างไร

ให้เราวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นสาเหตุให ้
เกิดสถานการณ์ท่ีท�าให้ธรรมชาติ สิ่งสร้าง 
ของพระเจ้าถูกท�าลายลงไป และเรามีส่วนท�าให้
สถานการณ์ดีขึ้น หรือแย่ลง เช่น สังเกตเห็น 
การใช้สิ่งของต่างๆอย่างท้ิงๆขว้างๆ ไม่เห็น
คุณค่า รวมทั้งตัวเราเองก็มีส่วนทิ้งๆ ขว้างๆ  
สิ่งต่างๆ เช่นเดียวกัน

3) สัมผัสกับพระเจ ้าในธรรมชาติ  
ในวัฒนธรรม ศาสนา

ให้เราอยู ่กับพระเจ้า สัมผัสพระเจ้า
ในธรรมชาติ เช่น สัมผัสพระเจ้าในอากาศที่
เราหายใจ ในน�้าที่เราดื่ม ที่เราอาบ ในต้นไม้  
ในท้องฟ้า ในสัตว์ต่างๆ รอบตัวเรา รวมถึง 
ในศาสนา และวัฒนธรรมต่างๆด้วย

อากาศ สิ่งมีชีวิตต่างๆ ก�าลัง “ร้องครวญคราง
ด้วยความเจ็บปวดราวกับสตรีคลอดบุตร (โรม 
8:22)”

นกับุญอกิญาซโีอ เสนอให้เราฝึกปฏบิตัิ
จิตใจของเรา ร�าพึงภาวนาถึงพระเจ้าที่ทรง 
สถิตอยู่ในธรรมชาติและสิ่งสร้างของพระองค์ 
ทรงตรากตร�าท�างานในสิ่งสร้างทั้งมวลในโลก

“ให้พิจารณาว่าพระเจ้าทรงตรากตร�า
ท�างานในสิ่งสร้างทั้งมวลในโลก กล่าวคือ  
ทรงปฏิบัติพระองค์เหมือนคนที่ก�าลังท�างาน  
ในท้องฟ้า ในวัตถุธาตุ พืชพันธุ์ ผลไม้ หมู่
ปศุสัตว ์ ฯลฯ ทรงประทานความเป็นอยู ่  
ธ�ารงชีวิต การเจริญเติบโตและประสาทสัมผัส 
ฯลฯ”

เมื่อเราไตร่ตรองถึงการสถิตอยู ่ของ
พระเจ้า... เราพบว่านอกจากพระองค์ทรง
รักมนุษย์เราแล้ว พระองค์ทรงรักธรรมชาติ  
รักส่ิงสร้างของพระองค์ด้วย... ถ้าเช ่นนั้น  
นอกจากรักพระเจ้า รักเพื่อนมนุษย์แล้ว เรา 
ยังมีพี่น้องของเราคือธรรมชาติ สิ่งสร้างของ
พระเจ้าอีกด้วย... เหมือนอย่างที่นักบุญฟรังซิส 
อัสซีซี ท่ีมีความเมตตาต่อสัตว์ และให้คุณค่า 
กับธรรมชาติ ท ่านเรียกพระอาทิตย ์และ
พระจนัทร์ว่า พีต่ะวนั และน้องจนัทรา... “ส�าหรบั
พี่ตะวันที่มอบความอบอุ่นแก่เรา โอ พระเจ้าข้า  
เราขอบคุณพระองค์ ...ส�าหรับน้องจันทราที ่
มอบแสงสว่างให้เรายามค�่าคืน โอ พระเจ้าข้า  
เราขอบพระคุณพระองค์”
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4) เกดิการเปลีย่นแปลงจากภายในตวัเรา  
ลงมือท�าเพี่อร่วมมือกับพระเจ้า

เมื่อเราสัมผัสพระเจ ้าในธรรมชาติ  
ในสิ่งสร้างของพระองค์แล้ว สังเกตการณ์
เปล่ียนแปลงในจิตใจของเรา เราจะพบว่า  
เรามีพลังเพิ่มขึ้น และลงมือท�า ร่วมงานกับ
พระเจ้าเพื่อท�าให้ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมดี
ขึ้นๆ 

ขอพระเจ้าน�าทาง ... น�าหัวใจของ
พวกเราทุกคนให้สัมผัส ให้เข้าถึงความรักของ
พระองค์ต่อเพื่อนมนุษย์ ต่อธรรมชาติ ต่อ 
สิ่งสร้างตามแบบที่พระองค์ทรงรัก 

ขอพระองค์ประทานพลังกายใจให้เรา
ร่วมมอืกบัพระองค์ด้วยความรกั ลงมอืท�าให้เป็น
จรงิในทกุวนัของชวีติ และขยายออกไปให้โลกนี้
เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ในเร็ววัน
_____________________________________

เวิร์คช็อป “7 มหัศจรรย์ชีวิต จิตใจ ความสุข  
& ความรัก” เช้า 09.00 น.วันเสาร์ถึง 16.00 น.  
วันอาทิตย์ที่ 16-17 กันยายน 2560 (ค้างคืน)  
ที่ศูนย์นักบวชหญิง สามพราน วิทยากร : 
นริศ มณีขาว ดูรายละเอียด Facebook : 
Srcenter Sampran ค่าลงทะเบียน แล้ว
แต ่บริจาค สมัครได ้ที่ศูนย ์นักบวชหญิง  
โทร 0-2429-0367
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เยาวชนของเรา
ศิษย์พระคริสต ์

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ เยาวชน คอลัมน์ 
“เยาวชนของเรา” ฉบบันี ้ขอน�าเสนอเพือ่นเยาวชน 
จากสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ที่อุทิศตนเพื่อ
ช่วยเหลืองานเยาวชน และช่วยเหลืองานของ
สังฆมณฑลแบบเต็มเวลา เรามาดูกันว่าผู้ที่อุทิศ
ตนขนาดนี้ เธอคือใคร มารีอา อัจจิมา สุขอุบล 
“น้องบี” เป็นสัตบุรุษอาสนวิหารอัครเทวดา 
ราฟาเอล เมื่อเรียนจบจากวิทยาลัยแสงธรรม
แล้ว ก็มาท�างานที่ศูนย์สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 
(บ้านชุมพาบาล)

แรงบันดาลใจ ที่ท�าให้น้องบีอุทิศตน 
เพือ่งานเยาวชนและงานในระดบัสงัฆมณฑล เกดิ
จากความประทับใจในบรรดาคุณพ่อ ซิสเตอร์ 
และบุคลากรทุกท่าน เห็นการเสียสละตนเอง 
ในการท�างานเพื่อเราเยาวชน อีกทั้งยังท�าให้เรา 
ได้เห็นถึงบทบาทความส�าคัญของพลังเยาวชน 
ที่จะเป ็นผู ้ใหญ่ในอนาคตของวัดและของ
สังฆมณฑลต่อไป

บทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย คือ  
ช่วยกิจกรรมต่างๆ ของวัด เช่น การร้องเพลง 
อ่านบทอ่าน รวมไปถงึการเป็นพีเ่ลีย้ง ช่วยจดัค่าย 
ค�าสอน ค่ายยุวธรรมทูต และค่ายเยาวชนระดับ
สังฆมณฑล

และในปีนี้ บีก็ได้รับคัดเลือกให้เป็น 
ผู ้แทนเยาวชนจากสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  
เข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7 ที่ประเทศ
อินโดนีเซียด้วย ท่ีสังฆมณฑลส่งไป 3 คน  

มารีอา อัจจิมา สุขอุบล 
เยาวชนจากสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
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และคิดว่าผู ้ใหญ่เห็นถึงความเหมาะสมทั้ง 
วุฒิภาวะและความพร้อม อีกทั้งยังสามารถน�า 
สิ่งที่ได้เรียนรู้ ประสบการณ์ที่พบเจอมาช่วยใน
การท�างานและส่งเสริมเยาวชนรุ่นต่อไปได้

จากการร่วมกจิกรรมเยาวชนท�าให้ได้รบั
ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ การออกจากตนเอง 
รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น ได้ข้อคิดและมุมมอง
ในการด�าเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น กล้าแสดงออก  
กล้าเสนอความคิดเห็นและน�าสิ่งที่ได้ไปปรับใช ้
กับชวีติประจ�าวนัด้วย ครอบครวั วดั และแบบอย่าง 
ท่ีดีของผูใ้หญ่ ท�าให้เรามคีวามเชือ่ ศรทัธาต่อพระ 
มากขึ้น อีกทั้งจากการมาเข้าค่ายต่างๆ เป็นการ

สะสมประสบการณ์กับพระ ท�าให้เราได้รู ้ถึง 
พลังและศักยภาพของเยาวชนเพื่อเราจะได้ 
เสริมสร้างความเชื่อ ศรัทธาไปร่วมกัน จากสิ่ง
เล็กน้อยสะสมรวมกันเป็นแบบอย่างและพลัง 
ที่ยิ่งใหญ่

สุดท้ายนี้ บีขอฝากความปรารถนาดี
ต่อเพื่อนๆ เยาวชนสักเล็กน้อยนะคะ “มุมมอง 
เปลีย่นความคดิ การด�าเนนิชวีติจะเปลีย่นตวัเรา”  
เยาวชนในวันนี้คือพลังที่จะขับเคลื่อนพระ
ศาสนจักรในวันหน้า หากเราไม่ก้าวออกจาก
ตนเองเราจะไม่รู ้ว ่าความสว่างข้างหน้าเป็น
อย่างไร อย่ากลัวที่จะวางใจในพระ 
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“การที่พระนางมารีย์ 
ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 
ทั้งกายและวิญญาณนี้  
สอนให้เราตระหนักชัดว่า 
โลกนี้มิใช่เป็นที่พักพิง 
หรือบ้านอันถาวรของเรา  
ที่พ�านักในสวรรค์คือที่ 
ซึ่งเราจะพ�านักอยู่ตลอดไป
พร้อมกับพระมารดาและ 
พระบุตรของพระนาง”
จากหนังสือ “วันทามารีย์” 
คณุพ่อวรีศกัดิ ์วนาโรจน์สวุชิ เรยีบเรยีงและจดัพิมพ์



 *รางวัลชม
เชย*

ชวนน้องคุย

ชวนน้องคุย

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

ที่น้องๆ มีภาพสวยๆ ยิ้มๆ ก็รีบส่งภาพ มาร่วมสนุกแ
บ่งปัน 

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

สโมสรอุดมศานต์ ในคอลัมน์ “จูเนียร์โฟโต้” ขอแ
บบเป็น 

รอยยิ้มชัดๆ นะครับ

พี่ป๋อง ขอขอบคุณบรรดาคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง 

และผู ้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่าน ที่คอยสนับสนุนกิจกรรมนี้  

ขอขอบคุณอีกครั้งส�าหรับความกรุณาต่างๆ มา ณ โอกาสนี้  

และในเวลาเดียวกันขอเชิญชวนให้ส่งภาพ “ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม” 

ของน้องๆ เด็กๆ เข้ามาร่วมสนุกก ันเยอะๆ เมื่อ
ส่งภาพ 

มาร่วมสนุก...อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ และ “ตั้งชื่อภาพ”  

มาด้วยก็จะดีมากๆ ครับ

ส่งมาที ่พีป๋่อง สโมสรอดุมศานต์ ชัน้ 8 เลขที ่122/11 

ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
10120 

หรือส่งทาง E-mail: udomsarn@gmail.com นะครับ

“ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม 2017”

น้องไอรินทร์ ภาสวรไพบูลย์ น้องณิชาภักร เกื้อกูล น้องสุวัชรา มิตรประยูร น้องคณุตม์ อ่อน
สุวรรณ น้องปารุดา อ่อนสุวรรณ น้องภูวนาท พรหมอินทร์ น้องภาวิดา พรหมอินท์ น้องธันวา 
เสนาจักร น้องดรุณี สร้อยมาลา 

“ขอเพียงแค่ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึง 
จุดหมาย... คนแน่แน่วเท่านั้น ‘ผู้ชนะ’...” 

สวสัดน้ีองๆ เดก็ๆ ทีน่่ารกัทกุคน ขอให้ 
ทุกคนตั้งใจเรียนหนังสืออย่างดี ขยันอ่าน ขยัน
ท�าการบ้าน ทบทวนแบบฝึกหัดกันให้บ่อยๆ 
ออกแรงกันให้เต็มท่ี เพื่อว่าเมื่อวันท่ีสอบมาถึง  
น้องๆ จะสามารถท�าข้อสอบได้ และเพื่อวัน 
ข้างหน้าเราจะได้มีหน้าที่การงานที่ดีๆ มั่นคง 
และสามารถด�าเนินชีวิตได้ดี มีความสุข

แต่!!! อย่าลืมว่า สุขภาพก็เป็นเรื่อง
ส�าคญั เราต้องดแูลรกัษาสขุภาพกนัให้ดีๆ  อากาศ 
เปลีย่นแปลงบ่อย เรายิง่ต้องหนัมาสนใจสขุภาพ
กันให้มากขึ้น พยายามทานอาหารที่มีประโยชน์ 
พกัผ่อนให้เพยีงพอ (การนอนดกึ เป็นการท�าลาย
สุขภาพอย่างหนึ่ง) ควรออกก�าลังพอเหมาะ  
ดูแลสุขภาพดีๆ นะครับ

ส�าหรับน้องๆ ที่สนใจ อยากจะสมัคร
เป็นสมาชิกของสโมสรอุดมศานต์ “สมัครฟรี” 
รีบกรอก “แบบฟอร์มใบสมัคร” แล้วส่งกลับ 
มาหาพี่ป๋องตามที่อยู่ของสโมสรฯ ยินดีต้อบรับ
ทุกคน ครับผม
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รักพระคัมภีร์
 

การ์ตูน...คนดี 

แผ่นดินไหว
เธอทราบไหมว่าคร้ังหนึง่เกดิแผ่นดนิไหว 

ท�าให้สานุศิษย์ของพระเยซูเจ้าออกจากคุกได้  
เป็นเช่นนั้นจริงๆ เมื่อมีประชาชนบางคนโกรธ
เปาโลและสิลาส เพราะเขาทั้งสองได้สอนเรื่อง
ศาสนาครสิต์ พวกเขาได้เฆีย่นตแีละน�าท่านทัง้สอง 
ไปขังคุก และล่ามโซ่ตรวน ในคนืนัน้ขณะทีเ่ปาโล
และสิลาสก�าลังอธิษฐานภาวนา ทันใดนั้นเกิด
แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง จนฐานคุกสั่นสะเทือน 
ประตูคุกทุกบานเปิดออกและโซ่ตรวนของผู้ถูก
จองจ�าทุกคนก็หลุด เมื่อผู้คุมเห็นดังนี้ เขาทราบ
ทันทีว่าเป็นอัศจรรย์ เขาพาเปาโลและสิลาสไปที่ 

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

“รู้ว่าตนเป็นที่รัก 
ของใครๆ”

...know they are 
loved

บ้านของเขา เขาได้รบัศลีล้างบาปพร้อมกบัทกุคน 
ในครอบครัว

 *** 
 บางครัง้ ต้องใช้เหตกุารณ์ทีใ่หญ่เท่าๆ กบั 

แผ่นดนิไหว เพือ่ท�าให้ประชาชนใส่ใจในพระเจ้า 
เธอใส่ใจในพระเจ้าหรอืเปล่า จงมองดรูอบๆ ตวั
เธอในปัจจุบัน และใส่ใจในทุกๆ สิ่งที่พระเจ้า
ทรงประทานพระพรให้เธอ และอย่าลมื! ขอบคณุ
พระเจ้าด้วยค�าว่า “อัลเลลูยา”

น้องๆ เด็กๆ ควรอ่าน หนังสือกิจการ
อัครสาวก บทที่ 16 ข้อ 25-33 นะครับ
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*น้องกิตติภรณ์  สมชาติ ( น้องเนเน่) *3278*
เกิด : 14 กุมภาพันธ์ 2550
การศึกษา : โรงเรียนศิริมาตย์เทวี อ.พาน จ.เชียงราย
วิชาที่ชอบ : วิทยาศาสตร์ เพราะมีแต่เรื่องน่ารู้ให้เราทดลอง
อนาคตอยากเป็น : ครู เพราะอยากจะให้นักเรียนมีความรู้ที่ดี
เป็นคนมีนิสัย : ชอบเล่น ชอบสนุก
สัตว์ที่ชอบ : แมว
ชอบใช้เวลาว่าง : วาดรูป ระบายสี เล่นกับแมว 
กีฬาที่ชอบ : แบดมินตัน
อาหารที่ชอบ : สเต๊ก ก๋วยเตี๋ยว และบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป
ความสามารถพิเศษ : วาดรูป ระบายสีเก่ง ท�าอาหารเก่ง
อื่นๆ : เป็นเด็กมิสซา และช่วยอ่านบทอ่านในพิธีมิสซา 
วันอาทิตย์

*น้องมนัสยา ค�าธารา (น้องปิ่น) *3279*
เกิด : 27 พฤศจิกายน 2550
การศึกษา : โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
วิชาที่ชอบ : พลศึกษา เพราะสนุก และท�าให้ร่างกายแข็งแรง
อนาคตอยากเป็น : ครู เพราะจะได้ให้ความรู้กับเด็กรุ่นต่อๆ ไป
เป็นคนมีนิสัย : ขี้เล่น ร่าเริง
สัตว์ที่ชอบ : แมว
ชอบใช้เวลาว่าง : อ่านหนังสือ เล่มเกมในหนังสือ
กีฬาที่ชอบ : บาสเก็ตบอล
อาหารที่ชอบ : ไก่ทอด KFC และหมูกระทะ
ความสามารถพิเศษ : -
อื่นๆ : เป็นลูกคนเดียว 

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

สมาชิกใหม่
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ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 

ติดงอมแงม
สวสัดค่ีะ น้องๆ ทีน่่ารักทกุคน ฉบบันีพ้ีอ้่อยมนีทิานมาฝากอกีเช่นเคย ชือ่เรือ่ง ตดิงอมแงม  

เรื่องมีอยู่ว่า
ครัง้หนึง่มีครอบครวัหนึ่ง ทกุคนติดมือถือ (โทรศัพท์ สมาร์ทโฟน) กันงอมแงม พ่อท�างาน

บนมือถือตลอดเวลา พอกลับบ้านก็ยังถือมือถือไว้ตลอดไม่ปล่อย และท�างานบนมือถือไม่หยุด  
แม่ก็ชอบดูคลิปต่างๆ คุยกับเพื่อนๆ บนมือถือ จะไปไหนก็ต้องมีมือถืออยู่กับตัวตลอด ส่วนลูก
ของเขาเองก็ติดดูการ์ตูนบนมือถือ ดูหนังบนมือถือ และเล่นเกมบนมือถือตลอด เวลาทานข้าวกัน
พ่อแม่ลูก ต่างคนก็ต่างวางมือถือไว้ข้างๆ ทานข้าวไปดูมือถือไป ต่างคนต่างไม่คุยกันเลย

วันหนึ่งแม่ให้ลูกไปซื้อของที่ตลาด ลูกก็เดินไปแต่ก็เล่นเกมในมือถือไปด้วย พอเดินไป
เล่นไปเพลินๆ ท�าให้เขาเดินไปผิดทาง ยิ่งเดินไปก็ยิ่งไปไกลออกไปเรื่อยๆ โดยที่เขาเองก็ยังไม่รู้ตัว 
เพราะมัวแต่เล่นอยู ่แม่กไ็ม่ได้สนใจว่าลกูหายไปนาน เพราะมวัแต่ดคูลปิ ผูเ้ป็นพ่อกไ็ม่รูว่้าลกูไม่อยู่  
เขาสนใจแต่งานของตวัเองและกต็ดิมอืถอืงอมแงมเหมอืนกนั จนเวลาผ่านไปเนิน่นาน และกเ็ริม่ดกึ
ขึ้นๆ แล้วลูกของเขาก็ยังไม่กลับบ้าน

ฝ่ายตวัลกูเองกล็มืไปแล้วว่าแม่สัง่ให้มาซือ้ของ พอเดนิเหนือ่ยกเ็ลยหยดุ นัง่ลง และเล่นเกม 
ต่อไปเรือ่ยๆ จนในทีส่ดุ แบตเตอร่ีกห็มดท�าให้เครือ่งดบัลง เล่นต่อไม่ได้ ลกูเลยมองไปรอบๆ และ 
พบว่าตัวเองอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ “หลงทาง!” เขาจะโทรกลับไปที่บ้านให้พ่อแม่มารับก็ไม่ได้ เพราะมือถือ
แบตเตอรี่หมด โทรศัพท์ดับไปแล้ว 

ลูกกลัวมาก เขาร้องไห้ไปตลอดทาง แต่โชคดท่ีีมคีนแถวนัน้ผ่านมาเห็น และให้ความช่วยเหลอื  
จึงพาเขาไปส่งที่สถานีต�ารวจ ให้ช่วยติดต่อกลับไปทางบ้านให้ครอบครัวทราบเรื่องที่เกิดขึ้น

ในที่สุดก็สามารถติดต่อกับพ่อแม่ของเขาได้ และให้มารับลูกของเขากลับไป พ่อกับแม่
เสียใจที่มัวแต่ติดมือถือจนไม่ได้ใส่ใจว่า ลูกหายไป ส่วนลูกก็เสียใจที่มัวแต่ติดเล่นเกมในมือถือ

สุดท้าย ครอบครัวนี้จึงตัดสินใจ และตกลงกันว่าจะลดเวลาการใช้มือถือลง และคุยกันใน
ครอบครัวให้มากขึ้น เวลาทานข้าวก็ไม่เล่นมือถืออีก และเวลาเดินไปข้างนอกก็ใส่ใจกับสิ่งรอบข้าง 
มากขึน้ ไม่ใช่เดินไปแล้วกม็องแต่มอืถอืไป มาบดันี ้ครอบครวันีจึ้งมชีวีติชวีา เกดิความรกั ความอบอุน่  
มีความสัมพันธ์กันในครอบครัวมากขึ้น และส่งผลของความรักนี้ไปให้กับเพื่อนๆ และบุคคล 
รอบข้างด้วย

จบแล้วค่ะน้องๆ อยากแนะน�าว่า น้องๆ ตดิอะไรเป็นพเิศษไหมคะ? พยายามลดๆ ลงนะคะ  
ท�าอะไรแต่พอเพียง อย่ามากเกินไป... แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ 
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มุมเด็กศิลป์
Art 

 มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ

     “ราชินีสวรรค์”
   ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
   (หมดเขตรับผลงานวันที่ 9 กันยายน 2017)
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l ใครๆต่างพูดถึงอดีตที่หวนกลับมานิยม
 กลายเป็นกระแสหลัก ผมอดใจรอไม่ไหว
 ว่าเมื่อไหร่ความคิดอ่านและสไตล์
 จะหวนกลับมาในกระแสอีก
l ใครก็ว่าบทเพลงทรงคุณค่าก�าลังหวนกลับมา
 ผมอดใจไม่ไหว รอว่าเมื่อไหร่
 เด็กๆจะเปล่งเสียงเป็นท่วงท�านองร้องเพลง
 และเลิกแข่งขัน
 แสดงวิธีออกเสียงประกอบจังหวะ
 ที่เขาหลงคิดว่านั่นคือการร้องเพลงกันเสียที
l พวกเขาต้องหวนกลับ
 เพราะเรื่องที่ท�าเป็นเพียงงานทดลอง
 เพื่อหาทางเลือกอื่นที่คิดว่ามีและท�าได้แบบง่ายๆ

ความคิดอ่าน 
สไตล์และศีลธรรม

 แต่หลอกตัวเองต่อไปไม่ไหวเมื่อรู้ว่าไม่มีทางลัด
 นอกจากการฝึกฝนทุ่มเท
 และเลิกให้การตลาดชี้น�า
l เราเฝ้าคอย มองดูคนรุ่นใหม่ในกระแสโลก
 วิถีคลาสสิคกลับเป็นกระแสรอง
 ความคิดอ่านท�าให้รู้อยู่เสมอว่า
 ไม่ต้องตามกระแส เพียงแค่รับผิดชอบหน้าที่อย่างดี
 สไตล์หรือรูปแบบเฉพาะตัวก็จะตามมา
l ผมอดใจไม่ไหว รอว่าเมื่อไหร่
 ความคิดอ่าน สไตล์และศีลธรรม
 จะหวนมาเป็นกระแสหลักเสียที

2 สิงหาคม 2017
พงศ์ ประมวล
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จ. เพชรบูรณ์

ด.ญ. พัชรภา หริกุลรักษ์
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
กรุงเทพมหานคร
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หลงัพธิบีชูาขอบพระคณุคุณพ่ออนชุา ไชยเดช ผู้อ�านวยการ ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ด�าเนนิการเสวนา 
“สื่อกับชีวิตประจ�าวัน” ร่วมเสวนาโดยคุณพ่อปัตทวี วงศ์ศรีแก้ว ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระนิรมล 
อุบลราชธานี ผศ.ดร.สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ (ดร.เพ้ง) ประธานชมรมครู อาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษา
คาทอลิก สังฆมณฑลอุบลฯ และคุณธนาวริทธิ์ ธนิกวลัยรัตนิน สมาชิกสภาอภิบาลสังฆมณฑลอุบลราชธานี 
ที่ห้องประชุม อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลฯ

พระสงัฆราชฟิลปิ บรรจง ไชยรา ประมุขสงัฆมณฑลอุบลราชธาน ีเป็นประธานพธิบูีชาขอบพระคณุวนัส่ือมวลชน
สากล ครั้งที่ 51 ซึ่งปีนี้สังฆมณฑลอุบลฯ เป็นเจ้าภาพ โดยมีคุณพ่อวิทยา งามวงศ์ อุปสังฆราช และเจ้าอาวาส
อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลฯ คุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อ�านวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย คุณพ่อ 
เสกสรร สมศรี เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ เซซ่ง ผู้แทนคุณพ่อสานิตย์ พลมาก ผู้อ�านวยการ สื่อมวลชน
คาทอลิก สังฆมณฑลอุบลฯ ซึ่งติดภารกิจในงานเยาวชนเอเชีย (AYD) ที่ประเทศอินโดนีเซีย คุณพ่อประภาส 
ทองอินทร์ อธิการบ้านเณรคริสตประจักษ์ และคุณพ่อปัตทวี วงศ์ศรีแก้ว ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระ 
นิรมล อุบลฯ ร่วมพิธี พร้อมด้วยนักบวช และสัตบุรุษ จ�านวนมาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017  
ที่อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลฯ





เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋อง 

(A)

(B)

พระเยซเูจ้าทรงกระท�าเครื่องหมายอัศจรรย์ครัง้แรกนีท้ี่หมูบ่้านคานา แควน้กาลิลี  
ทรงเปลี่ยนน�้าให้เป็นเหล้าองุ่น (ยอห์น 2:1-2)

ส�าหรบัเกมฯ ครัง้นีอ้ยากให้น้องๆ ช่วยกนัค้นหาจดุต่างทีม่อียูใ่น 2 ภาพนี ้รวม 10 แห่ง  
ใครค้นพบครบแล้ว รีบส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
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เพียงเธอห่วงใยใส่ใจวัยเยาว์
นู๋ฉวย 

สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ เยาวชน ในเดือน
สิงหาคมนี้ขอประชาสัมพันธ์ถึงค่ายผู้น�าเยาวชน
คาทอลกิระดบัชาต ิคร้ังที ่34 ถ้าเพือ่นๆ สนใจขอ
ให้รีบสมัครภายในต้นเดือนกันยายน ที่คุณพ่อ 
จติตาภบิาลหรอืพีผู่ป้ระสานงานเยาวชนในสงักดั
ของน้องๆ หรือสอบถามที่ส�านักงานแผนก 
เยาวชนฯ ตดิต่อพีนู่นุ๋ย้ โทรศพัท์ 08-1812-1916 

ค่ายผู ้น�าเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเวียนไปจัดใน 
10 สังฆมณฑล เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใน
สังฆมณฑลเจ้าภาพเกิดความพร้อม ในการเป็น
เจ้าภาพต้อนรบัเพือ่นเยาวชนจากทัว่ประเทศไทย 

ปีนี้ค่ายผู้น�าเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ 
ครัง้ที ่34 จะจดัขึน้ทีร่องอาสนวหิารนกับญุยอห์น 
บอสโก และโรงเรยีนดรณุาราชบรุ ีระหว่างวนัพธุ
ที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2017 
ในหัวข้อ “รับใช้ด้วยใจยินดี” (Joy of the 
Servant of God) ภายใต้พระวาจา “พระผู้ 
ทรงสรรพานุภาพ ทรงกระท�ากิจการยิ่งใหญ่
ส�าหรับข้าพเจ้า พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์” 
(ลก 1:49)

ทางเจ ้ าภาพปรารถนาที่จะท ้าทาย
เยาวชนให้กล ้าก ้าวออกมาและพร ้อมเป ิด 
ดวงใจให้พระจิตเจ้าทรงน�าทาง หันใจสู่รักที่ 
ยิ่งใหญ่ ก้าวบนหนทางใหม่ ด้วยรัก รับใช้ 
กันและกัน และกล้าเปลี่ยนแปลงชีวิต ร่วมมือ 
ในพันธกิจรักของพระเจ้า เช่นเดียวกับพระแม ่
มารีย์ ต้นแบบของผู้รับใช้ของพระเจ้า คือการ

รับใช้...ด้วยใจยินดี อีกทั้งให้เยาวชนได้หยั่ง
รากลึกลงในความเชื่อ มีใจร้อนรนกล้าออกไป
ประกาศข่าวดีใหม่ ดุจสายน�้าแห่งความชื่นชม
ยินดี ผ่านการรัก รับใช้ด้วยใจยินดี ดั่งสายน�้า
แม่กลองซ่ึงเป็นสายน�้าส�าคัญแห่งการแพร่ธรรม
ของบรรดามิชชันนารีที่ไหลผ่านจังหวัดต่าง ๆ 
ของสังฆมณฑลราชบุรี

โดยใช้กระบวนการอบรมแบบผสม
ผสาน ระหว่างกจิกรรม “Group Dynamics” 
และการเดินทางตามรอยเท้าผู ้แพร่ธรรมใน 
เส้นทางประวตัศิาสตร์ และการล่องเรอืในสายน�า้
แม่กลองซ่ึงเป็นสายน�้าส�าคัญแห่งการแพร่ธรรม
ของบรรดามิชชันนารีที่ไหลผ่านจังหวัดต่างๆ 
ของสังฆมณฑลราชบุรี เพื่อท้าทายเยาวชนให้
กล้าเปลีย่นแปลงชวีติ เช่นเดยีวกบัพระแม่มารย์ี 
และบรรดามิชชันนารี ที่มีใจร้อนรนกล้าออกไป
ประกาศข่าวดีใหม่ และพร้อมแบ่งปันความรัก
เมตตาของพระเจ้า ดุจสายน�้าแห่งความชื่นชม
ยินดี ผ่านการรัก รับใช้ด้วยใจยินด ี  
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เงินหนึ่งตะลันต์
ก๊อป

 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ความ
กระหายอยากเรียนรู้พาผมออกเดินทางไกลอีกครั้ง  
ครัง้นีผ้มตดัสนิใจกลบัไปเข้าร่วมอบรม “การอ�านวย 
เพลงวงขับร้องประสานเสียง” (Intensive Choral  
Conducting Course of the 29th International 
Kodály Seminar) ณ สถาบันดนตรีโคดาย 
(Kodály Institute of the Liszt Ferenc 
Academy of Music) เมื อ ง เคชแค เมท 
(Kecskemét) ประเทศฮงัการ ีโดยการอบรมครัง้นี้ 
ผมได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 2 นักเรียนทุนของ
สถาบัน (The Foundation for the Kecskemét 
Kodály Institute)

ผมเคยเข้าอบรมหลักสูตรนี้แล้วคร้ังหนึ่ง 
เม่ือช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2009 หรอืเมือ่ 8 ปีทีแ่ล้ว  
โดยปกติแล้วหลักสูตรอบรมการอ�านวยเพลงวง
ขับร้องประสานเสียงนั้นมีอยู่ทั่วโลก เป็นพิเศษใน
ประเทศแถบยโุรปและอเมรกิา แต่การอบรมทีส่ถาบนั
โคดายนี้ มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจจนทุกๆ ปีสามารถ
ดึงดูดผู้คนกว่า 150 คน จาก 30 ประเทศทั่วโลก 
ให้เดินทางมาศึกษา ณ สถาบันแห่งนี้คือ Kodály 
Method หรือ “การสอนดนตรีตามแนวคิดของ 
โคดาย” ที่เป็นหนึ่งในวิธีการสอนดนตรีที่มีชื่อเสียง
ทีส่ดุในโลก ดังนัน้การเข้าร่วมศกึษาทีส่ถาบนัโคดาย
ของผมครั้งนี้จึงได้ทั้งความรู้ด้านการอ�านวยเพลง
และความรู้ในเรื่องการสอนดนตรี นี่จึงเป็นเหตุผล
ส�าคัญท่ีท�าให้ผมเดินทางกลับเข้ารับการอบรมอีก
ครั้งหนึ่ง

ผู ้ เข ้ าอบรมทุกคนจะถูกแบ ่งออกตาม
หลักสูตรที่ตนเองสนใจซึ่งมีทั้งหมด 5 หลักสูตรคือ 
1) Music Pedagogy (การสอนดนตร)ี 2) Creative  

พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์
Workshop - composition games (เกมและ
กิจกรรมสร้างสรรค์ในชั้นเรียนดนตรี) 3) Choral 
Conducting (การอ�านวยเพลงขบัร้องประสานเสยีง)  
4) Zenezen (piano course) (ปฏิบัติเปียโน)  
5) Vocal Masterclass for singers, choral 
singers and voice pedagogues (อบรมขับร้อง
ส�าหรับนักร้องเดี่ยว นักร้องประสานเสียง และการ
สอนขับร้อง)

ในชัน้เรยีนอ�านวยเพลงทีผ่มเลอืกเรยีนนัน้มี
เพือ่นร่วมชัน้ท้ังหมด 7 คนด้วยกนั แต่ละคนมาจาก
หลากหลายประเทศทั่วโลกเช่น บราซิล ฟินแลนด์ 
โปแลนด์ ไอร์แลนด์ อเมรกิา และจีน การเรยีนการสอน 
แบ่งออกเป็น 2 สปัดาห์ วนัแรกของผมผ่านไปอย่าง
ไม่ยากนกัเมือ่เทียบกบัครัง้แรกของผมเมือ่ 8 ปีท่ีแล้ว  
ผมจ�าได้อย่างแม่นย�าว่า ในชั้นเรียนวันแรกของผม 
เวลานัน้ Prof. Péter Erdei (อาจารย์ผู้สอน) วิจารณ์ 
ผมต่อหน้าเพื่อนในชั้นเรียนขณะที่ผมยืนอยู่บนเวที
ว่า “สิ่ง(ที่เราก�าลังพูดกันอยู่)นี้คือความรู้พื้นฐาน  
(ที่คุณควรรู้มาก่อน) แต่ชั้นเรียนนี้เป็นการอบรม
ระดบัสงู ผมจะไม่พดูเรือ่งความรูพ้ืน้ฐานในชัน้เรยีน
นี้” ผมนึกข�าตัวเองเมื่อมองย้อนกลับไปว่า อะไร
ที่ท�าให้ผมกล้าหาญขนาดที่สมัครเข้าอบรมร่วมกับ
เพือ่นทีม่ฝีีมอืระดบัสงูเหล่านัน้ ครผููส้อนกช่็างเมตตา
และให้โอกาสผมเสยีจรงิ แต่กไ็ม่น่าเชือ่ว่าวันสดุท้าย
ในชั้นเรียนเมื่อ 8 ปีท่ีแล้วของผมนั้นผ่านไปอย่าง 
น่าอัศจรรย์ ผมได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์ ให้
เป็นหนึ่งในผู ้อ�านวยเพลงคอนเสิร์ตสุดท้ายของ 
ชั้นเรียนที่มีผู้ชมดูเต็มหอแสดงดนตรี…

ดังนั้นการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ส�าหรับผม
จึงไม่หนักใจและตื่นเต้นเท่าครั้งที่ผ่านมา เพราะ
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ลึกๆแล้วผมม่ันใจว่า ความรู้เรื่องการอ�านวยเพลง 
วงประสานเสียงที่ผมเรียนมา บวกกับประสบการณ์
การท�างานกับวงขับร้องประสานเสียงต่างๆ ตลอด
ระยะเวลากว่า 8 ปีน่าจะช่วยให้ผมเอาตัวรอดใน 
การอบรมท่ีสถาบันโคดายครั้งนี้ได้ การอ�านวย
เพลงวันแรกของผมผ่านไปอย่างไม่ยากนัก Péter 
วจิารณ์เพยีงเฉพาะท่าทางการอ�านวยเพลงของผม ซึง่ 
ผมเข้าใจได้เพราะคอนดกัเตอร์ (ผูอ้�านวยเพลง) แต่ 
ละคนจะมีวิธีการที่จะสื่อสารกับนักร้องแตกต่างกัน 

ตลอดสัปดาห์แรกในชั้นเรียน ผมได้รับค�า
วิจารณ์และค�าชมสลับกันไป ค�าวิจารณ์ส่วนใหญ่จะ
เป็นเรือ่ง “ความเข้าใจในบทเพลง” ทีผ่มเองเตรียมตวั 
มาไม่เพยีงพอเม่ือเทียบกบัเพือ่นคนอืน่ๆ ในชัน้เรยีน  
ตัวอย่างเช่น เมื่อเริ่มเพลงใหม่ Péter ได้ถาม
นกัเรยีนทกุคนว่าเพลงนีมี้หมายความอย่างไร และมี
เนือ้เกีย่วกบัอะไรบ้าง เพือ่นหลายคนแปลค�าร้องทกุค�า 
ที่เป็นภาษา Magyar หรือภาษาฮังการีออกมาเป็น
ภาษาองักฤษเรยีบร้อยทกุเพลง และพวกเขาสามารถ
ร้องได้ทุกแนวเสียงที่มีอยู่ในโน้ต เรียกได้ว่า เขามี 
เสียงเพลงเหล่านั้นอยู่ในหัวเรียบร้อย ซึ่งแตกต่าง 
กับผมมาก เพราะคืนก่อนเดินทางไปฮังการี ผมยัง 
นัง่ท�างานถงึเวลาสีทุ่ม่โดยทีย่งัไม่ได้เริม่จดักระเป๋าเลย

สัปดาห์ท่ีสองของการเรยีนเป็นเวลาทีน่กัร้อง
จากวง The New Liszt Ferenc Chamber Choir 
of the Liszt Academy of Budapest จะมาร่วมงาน 
กบัเรา อธบิายให้เข้าใจได้ง่ายคอื ในสปัดาห์แรกเป็น
สัปดาห์แห่งการเรียนและการเตรียมตัวส�าหรับเราที่
เป็นคอนดกัเตอร์ เตรยีมตวัเพือ่ทีจ่ะท�างานกบันกัร้อง 
ในสัปดาห์ที่สอง และแน่นอนเมื่อนักร้องมาถึง เรา
นักเรียนท่ีเป็นคอนดักเตอร์ก็มีหน้าที่ฝึกซ้อมและ
แก้ไขเสียงที่นักร้องร้องออกมา โดยแก้ไขให้ถูกต้อง
จากสิ่งที่เราได้เรียนในชั้นเรียนสัปดาห์แรก 

วง The New Liszt Ferenc Chamber 

Choir นี้เป็นวงที่มีชื่อเสียงมากของประเทศฮังการี 
นักร้องเกินกว่าครึ่งวงส�าเร็จการศึกษาจากสถาบัน
ดนตรี Liszt Academy ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบัน
ดนตรีที่มีอายุเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของ
ยุโรป เสียงที่นักร้องเปล่งออกมานั้นไพเราะจนเรา
ที่เป็นคอนดักเตอร์แทบจะไม่ต้องไปปรับแต่งแก้ไข
อะไรเลย แต่คอนดักเตอร์ทุกคนก็ยังสามารถหา
จุดที่จะสามารถฝึกซ้อมนักร้องให้ร้องไพเราะยิ่งขึ้น
ไปได้อีก 

วนัแรกของผมกบันกัร้องบนเวทีนัน้สามารถ
ใช้ค�าไทยที่เข้าใจง่ายมาอธิบายได้ว่า “ดูไม่จืด” 
แม้ว่าผมจะเตรียมตัวมาอย่างดีในวันหยุดตลอด 
วันเสาร์-อาทิตย์ในการซ้อมร้องแนวเสียงทุกแนว 
การแปลและท�าความรู้จักความหมายของค�าร้อง 
ทุกค�า ผมสามารถจ�าเพลงที่ผมจะสอนนักร้องได้ 
ท้ังเพลง แต่สิง่ท่ีเกดิขึน้บนเวทีนัน้ Péter ได้วิจารณ์
อย่างตรงไปตรงมาว่า “ผมละเลยในหลายๆ เรื่อง 
เช่น เรื่องสีสันของเสียงร้อง (color) ผมไม่ได้ปรับ
นกัร้องตามทีเ่ราตกลงกนัในชัน้เรยีนของสปัดาห์แรก 
นักร้องร้องบางช่วงของเพลงไม่ถูกต้อง ลากจังหวะ
ไม่ครบ ท�าให้เสียงขาดห้วนแต่ผมกลับไม่แก้ไข” 

หลังจบวันแรกกับค�าวิจารณ์ของ Péter 
ผมกเ็ข้าใจได้ทันท่ีว่าควรจะท�าอย่างไรกบันกัร้องใน 
วันรุ่งขึ้น วันที่สองของผมและนักร้องจึงจบลงด้วย
ค�าชมจาก Péter ว่า “Really get into the point” 
แปลได้สั้นๆว่า “ผมท�างานได้ตรงประเด็น” ช่วง
เวลาท่ีเหลอืของผมและนกัร้องก่อนท่ีจะมคีอนเสร์ิต 
จึงด�าเนินไปได้อย่างเรียบร้อย ดีร้ายสลับกันไป  
จนมาถงึวันท่ี Péter จะประกาศรายช่ือคอนดกัเตอร์ท่ี
จะได้อ�านวยเพลงในคอนเสร์ิตสดุท้ายของการเรยีน  
(เหมือนดังเช่นผมเคยท�าในการอบรมเม่ือ 8 ปีท่ีแล้ว)

แน่นอนครบั สิง่นีค่้อนข้างมคีวามหมายและ
ส�าคัญมากส�าหรับชั้นเรียนอ�านวยเพลง เพราะการ
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ได้อ�านวยเพลงนักร้องในคอนเสิร์ตเปรียบเสมือน 
บทสรุปท่ีเราท�างานอย่างหนักตลอด 2 สัปดาห์ที่ 
ผ่านมา ทุกคนอยากเป็นผู้ถูกเลือก Péter บอกกับ
พวกเราว่า ในบรรดานกัเรยีนทกุคน จะมบีางคนทีจ่ะ 
ไม่ได้เลอืกให้อ�านวยเพลงในคอนเสร์ิต ทีส่ดุ Péter
ก็ประกาศรายชื่อคอนดักเตอร์ทั้ง 5 คนจากทั้งหมด 
7 คน ซึ่งรายชื่อผมเป็นชื่อที่ไม่ได้ถูกเลือก...

ทุกๆ เยน็หลงัเลกิเรยีนประมาณ 6 โมงเยน็
ผมมักจะเดินไปร่วมมสิซาทีโ่บสถ์ทีต่ัง้อยูไ่ม่ไกลจาก
โรงเรียนมากนัก หลังมิสซาผมชอบไปสวดต่อหน้า 
“รูปพระเมตตา” ที่ติดอยู่อย่างสง่าบนเสาด้านขวา
ของโบสถ์ ผมมักจะไปขอบคุณพระส�าหรับแต่ละวัน
ที่ก�าลังจะจบลงและขอพระพรส�าหรบัวันต่อไป วันที่ 
ประกาศผลคอนดักเตอร์ทีไ่ด้รับเลอืกทัง้ 5 คนกเ็ช่น
เดียวกัน ผมเข้าไปคุกเข่าสวดต่อหน้ารูปพระเมตตา  
ผมเสยีใจทีไ่ม่ได้เป็นผูถ้กูเลอืก ในหวัของผมวนันัน้มี
แต่ค�าถามว่า “เพราะอะไร” ผมมัน่ใจว่า ทกัษะทีผ่มมี 
และสิ่งที่ผมได้ปฏิบัติในชั้นเรียนนั้นดีไม่แพ้เพื่อน
คนอื่น

วันท่ีแปลกทีส่ดุส�าหรับผม คอืวนัคอนเสร์ิต
ทีเ่พือ่นท้ัง 5 คนได้อ�านวยเพลงในคอนเสร์ิตและมผีม 
ยืนร้องอยู่ในวงร่วมกับนักร้องคนอื่นๆ ผมจ�าภาพ
ที่เพื่อนทั้ง 5 คนยืนรับเสียงปรบมือจากผู้ชมเต็ม
หอแสดงดนตรีหลังเสร็จสิ้นคอนเสิร์ตได้เป็นอย่างดี  
หลังจบคอนเสิร์ตผมก็ไปร่วมแสดงความยินดีกับ
เพือ่นๆ และนกัร้องบางคน ค�า่คนืนัน้เพือ่นหลายคน 
เดินมาหาผมและพูดแสดงความเสียใจที่ผมไม่ได ้
ถกูเลือกให้อ�านวยเพลงในคอนเสร์ิต สมาชกินกัร้อง 
เสยีงโซปราโนคนหนึง่ถามผมก่อนขึน้แสดงคอนเสร์ิต 
ว่า “คณุจะไม่อ�านวยเพลงในคอนเสร์ิตคนืนีจ้รงิๆ เหรอ  
ฉนัเสยีใจด้วย ฉนัคิดว่าทีผ่่านมาคุณท�าได้เยีย่มมาก”  
เพือ่นคนหนึง่ของผมชือ่ Magdalena ชาวโปแลนด์ 
พดูกบัผมว่า “ฉนัเสยีใจ ฉนัชอบดทู่าทางการอ�านวย

เพลงของคุณในชั้นเรียนมาก” และยังมีนักร้องและ
เพื่อนบางคนก็พูดกับผมในท�านองเดียวกัน

ผมได้มีโอกาสคุยกับ Péter เพื่อขอบคุณ
และไม่ลืมที่จะถามเขาว่า “ตลอดการเรียนที่ผ่านมา 
ผมมอีะไรทีค่วรปรบัปรงุแก้ไขบ้าง” ผมตดัสนิใจทีจ่ะ
ไม่ถามเขาว่า “เพราะอะไร ท�าไมผมถึงไม่ถูกเลือก” 
ในทางกลับกัน ผมอยากรู้มากกว่าว่า “ผมมีเรื่อง
อะไรที่ควรแก้ไขและฝึกฝนเพิ่มเติม” Péter ตอบ
ด้วยแววตาที่จริงใจว่า “(เขา) ดีใจที่ได้ร่วมงานกับ
ผมอีก ท่าทางการอ�านวยเพลงของผมนั้นดี ผมมี 
ไอเดียที่ดีในการสอนนักร้อง และมีเสียงร้องที่
ไพเราะ สิ่งที่ผมควรจะท�าก็คือ ร้องเป็นตัวอย่างให้
นักร้องฟัง และน�าไอเดียที่อยู่ในหัวผม ถ่ายทอด
ออกมาให้นักร้องมากกว่านี้ และ (เขา) ดีใจด้วยที่
ผมได้รับทุนของสถาบันโคดายในการอบรมครั้งนี้”  
ก ่อนกลับผมได ้มอบของที่ ระลึกที่น� ามาจาก
ประเทศไทยให้กับ Péter และเดินจากมา

ถึงตรงนี้ผู ้อ่านคงก�าลังคิดว่าเรื่องราวอัน 
เข ้มข ้นดู เหมือนจะจบลงตรงนี้ ใช ่ ไหมครับ  
ยังครับ ท่ีผ่านมาเป็นเพียงแค่ครึ่งทางของเรื่องราว
ท่ีผมอยากจะแบ่งปันให้ผู้อ่านฟัง เพราะจุดหมาย
ปลายทางของการเดินทางไกลครั้งนี้ของผมไม่ได้ 
อยู ่ที่การเข้ารับการอบรมที่สถาบันดนตรีโคดาย 
เพียงอย่างเดียว แต่จุดมุ่งหมายที่ส�าคัญนั้นอยู่ที่ 
การได้มีโอกาสไปเคารพ “รูปพระเมตตา” ที่เมือง 
คราคูฟ (Krakow) ประเทศโปแลนด์ และผู้อ่าน 
คงก�าลงัคดิต่อว่า แล้วเรือ่งราวการเรยีนและเรือ่งราว 
การเดินทางไปเมืองคราคูฟนั้นสัมพันธ์กันอย่างไร 
ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังในฉบับหน้า เรามาติดตาม
กันครับว่า “พระเมตตาของพระเยซู” นั้นช่าง 
อ่อนโยน และแผนการของพระองค์ช่างแยบยลและ
น่าอัศจรรย์เพียงไร... 
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 ข้าแต่พระเป็นเจ้า ตามที่ลูกได้กราบทูล
พระองค์ในบทสวดของฉัน “บทที่ 350” ไว้ว่า  
ในแต่ละปีมีวันที่มีความหมายแก่คนเราที่ควรจดจ�า 
และส�าหรบัลูกแล้ว วันที ่2 มถินุายน เป็นวนัส�าคญัยิง่ 
ส�าหรับชีวิตของลูก เพราะเป็นวันที่ลูกรับศีลล้างบาป
เป็นลูกของพระองค์อย่างสมบูรณ์ เท่ากับเป็นการ 
เกิดใหม่เลยทีเดียว จากวันที่ 2 มิถุนายน 1996 ถึง 
วนันี ้(วนัที)่ 2 มถินุายน 2017 นบัเป็นเวลา 21 ปีเตม็

ลูกเป็นผู ้ใหญ่เต็มตัวในการเป็นลูกของ
พระองค์คนหนึ่งแล้วพระเจ้าข้า

 ลูกหยิบปากกาขึ้นมา ในทุกๆ ปีที่ลูกส�านึก
ถงึพระพรทีพ่ระองค์ได้ประทานให้แก่ลกูในการรับลกู
เป็นลูกของพระองค์คนหนึ่ง ลูกจะเขียนถึงสิ่งที่ลูกได้
เรยีนรูแ้ละพระพรต่างๆ ปีนีใ้นฐานะเป็นผูใ้หญ่เตม็ตวั
แล้ว ลูกจะเขียนอย่างไรดีหนอ?

21 ปีแห่งพระพร

จดหมายจากผู้อ่าน
My Little Prayers: บทสวดของฉัน 

 ลูกมองเห็นตัวเองเป็นเด็กตัวเล็กๆ คนหนึ่ง
ที่พายเรือออกไปที่ลึก บางครั้งลมฟ้าอากาศก็ดีสดใส 
แต่บางครั้งลมฟ้าอากาศก็แปรปรวน มีคลื่นลมพายุ
พัดมา จนบางครั้งเรือน้อยก็โคลงเคลง แต่ไม่ว่า
สภาพแวดล้อมจะเป็นอย่างไร เดก็น้อยคนนีก้ย็งัคงมี 
ความมัน่ใจ ไม่หวัน่เกรงต่อสภาพลมฟ้าอากาศ เพราะ
เรือล�าน้อยของเธอมีสมออันมหึมา ยึดเรือของเธอ 
ไว้อย่างมั่นคงนั่นเอง

ใช่แล้ว นี่คือภาพที่ลูกเห็นตัวเองในวัย 21 ปี 
แห่งการเป็นคริสตชน เป็นลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ชีวิตของลูกทุกวันนี้มีพระองค์เป็นศูนย์กลาง 
เป็นผู้ทรงชี้และน�าทาง และใช่ว่าการเป็นคริสตชนที่ดี 
แล้ว ชีวิตจะปลอดปัญหาทุกอย่าง ความเป็นจริงหา
เป็นเช่นนั้นไม่ แต่การเป็นคริสตชนที่มีพระองค์เป็น
ที่ยึดเหนี่ยวอย่างเหนียวแน่น ยามลมพัดแรงหรือ 
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ฝนตกฟ้าร้อง เขามีสมออันมหึมายึดเป็นหลักให้กับ
เรือน้อยล�านี้ อย่างมากก็แค่เปียกปอน แต่เดี๋ยวพายุ
ก็จะพัดผ่านไป และเขาทราบว่าเรือของเขาจะไม่จม 
หรืออับปาง แล้วเขาก็แล่นเรือต่อไปได้ เมื่อลมฝน
สงบลง

สมอชีวิตมหึมานี้หาได้จากที่ไหน? และท�า
อย่างไรจึงจะได้มา?

 ลูกเองค้นพบสมอชีวิตโดยการใช้เวลา 24 ปี
เตม็ (ตัง้แต่ 3 ปีก่อนการเป็นลกูของพระองค์คนหนึง่) 
ในการค้นหาหลักที่ยึดมั่นของชีวิตและในที่สุด ลูกก็
ค้นพบขุมทรัพย์อันมีค่าที่สุดส�าหรับมนุษยชาติ นั่น
คือ การค้นพบว่า ที่แท้พระองค์มิได้สถิตบนสวรรค์
อันไกลโพ้นโน่นเลย แต่ทรงประทับอยู่ในใจของ 
พวกเรามนษุย์ทกุคนต่างหาก แล้วลกูค้นพบพระองค์ 
ได้อย่างไรล่ะ? ได้โดยการเพียรพยายามศึกษา 
พระวาจาของพระองค์ในพระคัมภีร์นั่นเอง

 เมื่อเราค้นพบพระเจ้าในใจของเราแล้ว  
และยินดีให้พระองค์ทรงน�าชีวิตของเรา สิ่งที่เกิดขึ้น 
คือ เราจะเห็นพระปรีชาญาณของพระองค์ ในเวลา
เดียวกัน เราก็จะเห็นความไร้สาระของการด�ารง
ชีวิตของมนุษย์ และเมื่อไรที่เราเห็นความไร้สาระ 
ของตนเอง เม่ือนั้นเราก็จะเริ่มมีจิตวิญญาณที ่
เข้มแข็ง เปรยีบประดจุกบัร่างกายทีแ่ขง็แรงปราศจาก 
ไขมันที่ไม่ดีหรือโรคภัยที่รุมเร้า และพร้อมที่จะ 
เดินทางไปท่ีใดก็ได้ตามน�้าพระทัยของพระองค์  
และแม้จะต้องพายเรอืออกไปทีล่กึกจ็ะไม่กลวัลมพายุ
ดังกล่าว

ทุกวันนี้ ลูกคิดอยู่เสมอว่า ท�าอย่างไรหนอ 
เพื่อนมนุษย์คนอื่นจึงจะค้นพบพระเจ้าและยอมให้
พระเจ้าเป็นผู้ทรงน�าชีวิตของพวกเขาเช่นเดียวกับ

ลูก ลูกจึงยอมเป็นพยานแบ่งปันประสบการณ์แห่ง 
ความเชื่อ โดยใช้เรื่องราวที่กิดขึ้นกับลูกเป็นสะพาน
เชื่อมให้คนมารู้จักพระองค์ หรือผู้ที่เป็นคริสตชน 
แล้วให้มีความเชื่อในพระองค์มากขึ้น ไม่ว่ากลุ่ม 
ท่ีเชิญลูกไปพูดแบ่งปันนั้นจะเป็นกลุ ่มเล็กๆ ใน 
สถานท่ีใดในประเทศ หรอืเป็นองค์กรใหญ่ระดบัโลก
ก็ตาม

ในการด�าเนินชีวิตต่อไป (จะอีกกี่ปีก็แล้วแต่
น�า้พระทัยของพระองค์) ลกูขอปวารณาตนเองให้เป็น
เด็กน้อยที่พร้อมที่จะรับใช้พระองค์ตามน�้าพระทัย
จนกว่าชวีติจะหาไม่ และกราบทลูขอพระองค์ได้โปรด
เป็นสมอชีวิตอันมหึมา ให้ลูกจนกว่าวันที่ลูกจะไปรับ
ใช้พระองค์บนสรวงสวรรค์เทอญ

“พระวาจาของพระเจ้า ก�าลังแสดงพลังอยู่ใน
ท่านที่มีความเชื่อ” (1เธสะโลนิกา 2:13)

“พระวาจาของพระเจ้าเป็นพระวาจาท่ีมีชีวิต
และบังเกิดผล คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุ
เข้าไปถึงจุดที่วิญญาณและจิตใจแยกจากกัน ถึง 
เส้นเอ็นและไขกระดูก วินิจฉัยความรู้สึกนึกคิดภาพ
ในใจได้” (ฮีบรู 4:12)

“ท่านใดขาดปรีชาญาณ จงขอปรีชาญาณ
นั้นจากพระเจ้าเถิด พระองค์ประทานให้ทุกคนด้วย
พระทัยกว้าง โดยไม่ทรงต�าหนิเลย แล้วเขาจะได้
รับปรีชาญาณตามที่ขอ แต่เขาต้องขอด้วยความเชื่อ 
โดยไม่สงสัย เพราะผู้ที่สงสัยนั้นเปรียบเสมือนคลื่น
ในทะเลทีถ่กูลมพดัซดัไปมา คนเช่นนีจ้ะไม่ได้รบัอะไร
จากองค์พระผู้เป็นเจ้า เขาเป็นคนจิตใจโลเลไม่มั่นคง
ในกิจการทั้งหลายของเขา” (ยากอบ 1:5-8)

   อาแมน
ลูกของพระองค์คนหนึ่ง
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เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

ก�าลังใจแด่เพื่อน 
ผู้ท�างานปิดทองหลังพระ

หากเป็นเช่นเม็ดทราย 
ที่พลันหายไปกับฟองคลื่น 
เป็นขอบฟ้ายามค�่าคืน 

แม้ใครอื่นมิอาจเห็นไม่เป็นไร 
 

หากเป็นเช่นฝุ่นดิน 
เหมือนจะสิ้นคุณค่าหาได้ไม่ 

เหตุว่าพระพอพระทัย 
ผู้มีใจสุภาพถ่อมตน 

 
หากเป็นเช่นสะพาน 

ให้เขาข้ามผ่านอยู่ทุกหน 
พระพรแห่งความเพียรทน 

จะพาใจเปี่ยมล้นความสุขแท้. 
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