




พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ประจ�าปี ค.ศ. 2017 กันยายน

เพื่อเขตวัดของเรา ซึ่งได้รับการกระตุ้นจากจิตตารมณ์ธรรมทูต  

จะได้เป็นสถานที่ซึ่งความเชื่อได้รับการถ่ายทอด และมีเมตตาธรรมเป็นที่ประจักษ์

“พระเจ้าสามารถท�าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผ่านทางความสุภาพถ่อมตน  

เพราะความสุภาพถ่อมตนเป็นเหมือนความว่างเปล่าที่มีที่ว่างให้กับพระเจ้า”

ข้อคิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
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เตรียมพร้อมเหมือนเจ้าสาว 
แต่งตัวรอเจ้าบ่าว

(วิวรณ์ 21:1–27)

ตามความเชือ่ของชาวยวิกรงุเยรซูาเลม็ต้องเป็นนครทีไ่ม่มใีครท�าลายได้ ดงันัน้ในภาพนมิติ
ของท่านยอห์น ถ้าหากพระเยซเูจ้าทรงเป็นพระมหาไถ่ ผูท้รงชนะศตัรทูัง้มวลแม้ความตาย พระองค์
จะทรงบนัดาลให้นครเยรซูาเลม็กลบัเป็นนครศกัดิส์ทิธิ ์คอืนครเยรซูาเลม็ลงมาจากสวรรค์ ลงมาจาก
พระเจ้า เตรียมพร้อมเหมือนกับเจ้าสาวที่แต่งตัวรอเจ้าบ่าว “นี่คือที่พ�านักของพระเจ้าในหมู่มนุษย์ 
พระองค์จะทรงพ�านกัอยูใ่นหมูเ่ขา เขาจะเป็นประชากรของพระองค์ และพระองค์จะทรงเป็นพระเจ้า
ของเขา ทรงเปน็ “พระเจ้าสถติกบัเขา” พระองค์จะทรงเชด็น�้าตาทุกหยดจากนยัน์ตาของเขา จะไม่มี
ความตายอกีต่อไป จะไม่มีการคร�า่ครวญ การร้องไห้ และความทกุข์อกีต่อไป เพราะโลกเดมิผ่านพ้น 
ไปแล้ว”

ท่านยอห์นยงัเล่าต่อไปอกีว่า ...ทตูสวรรค์องค์หนึง่ในเจด็องค์ซึง่ถอืขนัเจด็ใบบรรจภุยัพบิตัิ
สุดท้ายทัง้เจด็ประการมาและกล่าวกบัข้าพเจ้าว่า “มาเถดิ ข้าพเจ้าจะให้ดสูตรทีีเ่ป็นเจ้าสาวของลกูแกะ”  
ทูตสวรรค์น�าข้าพเจ้าเดชะพระจิตเจ้าไปบนภูเขาสูงใหญ่ลูกหนึ่ง ชี้ให้ข้าพเจ้าเห็นกรุงเยรูซาเล็ม 
นครศกัดิส์ทิธิ ์ซึง่ก�าลงัลงมาจากสวรรค์มาจากพระเจ้า นครนีม้พีระสริริุง่โรจน์ของพระเจ้า มคีวามสกุใส 
เหมือนเพชรพลอยล�า้ค่า คล้ายแก้วมณโีชตช่ิวงเป็นผลกึสดใส มกี�าแพงสงูใหญ่ ประตสูบิสองประตู 
แต่ละประตูมีทูตสวรรค์ประจ�าอยู่และมีชื่อจารึกไว้ คือชื่อตระกูลอิสราเอลสิบสองตระกูล ทางทิศ
ตะวันออกมีสามประตู ทางทิศเหนือมีสามประตู ทางทิศใต้มีสามประตู และทางทิศตะวันตกมีสาม
ประต ูก�าแพงเมืองตัง้อยูบ่นฐานศิลาสบิสองฐาน บนฐานศลิานัน้มชีือ่ของบรรดาอคัรสาวกท้ังสบิสอง
องค์ของลูกแกะ...” (วว 21 : 9-27)

 ข้าแต่พระเจ้า “พระบลัลงัก์ของพระเจ้าและของลกูแกะจะอยูใ่นนครนัน้ บรรดาผูร้บัใช้ของ
พระองค์จะกราบนมัสการพระองค์ เขาจะเห็นพระพกัตร์ของพระองค์ และจะมพีระนามของพระองค์
บนหน้าผาก จะไม่มกีลางคนือกีต่อไป เขาเหล่านัน้ไม่ต้องการแสงตะเกยีงหรอืแสงอาทติย์อกี เพราะ
พระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงส่องสว่างเหนือเขาทั้งหลาย เขาจะครองราชย์อยู่ตลอดนิรันดร”  
(วว 22 : 3-5) ...ขอให้ลกูรักทีจ่ะอ่านหนงัสอืววิรณ์ พระคมัภร์ีแห่งก�าลงัใจและความหวงั พระคมัภร์ี 
แห่งความรกัและชยัชนะของพระองค์ ท่ีทรงเป็นดงัพระชมุพาบาล ผูท้รงบังลงัก์ในนครเยรซูาเลม็ใหม่  
ที่ลูกจะได้เข้าอยู่กับพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าข้า 
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อันเนื่องมาจากปก Cover Story

ปกหน้า

วันที่ 14 กันยายน เป็นวันฉลองเทิดทูนไม้กางเขนของ 
พระคริสตเจ้า วันรุ่งขึ้น 15 กันยายน เป็นวันระลึกถึงแม่พระ 
มหาทุกข์ นับว่าเดือนกันยายน เป็นเดือนที่เตือนใจให้ระลึกถึง 
ธรรมล�้าลึกเรื่องพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าอย่างมาก 
ท่ามกลางวันฉลองนักบุญองค์อื่นๆที่น่าสนใจตลอดเดือน เช่น
นักบุญชาวเกาหลี อันดรูว์ กิม เตก็อน-เปาโล จง ฮาซัง 
และเพื่อนมรณสักขี (20 ก.ย.) หรือแม้แต่นักบุญปาเดรปีโอ  
แห่งปีเอเตรลซีนา ผู้มีรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แบบพระเยซูเจ้า 
ที่ฝ่ามือทั้งสองข้าง (23 ก.ย.) ฉลองนักบุญมัทธิว ผู้นิพนธ์ 
พระวรสาร (21 ก.ย.) และที่เราไม่ลืมกันก็คือวันฉลองอัครทูต 
มีคาเอล คาเบรียล และราฟาเอล (29 ก.ย.) เพราะเป็น 
วันฉลองศาสนนามของพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 
บิดาผู้ใจดี รักอุดมศานต์ และอุดมสาร ช่วยเหลือ สนับสนุน
ตลอดมา อุดมศานต์ถือโอกาสร่วมยินดีกับพระคุณเจ้ามา  
ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ปกหน้าใน

พระมารดาร่วมทุกข์กบัมหาทรมาน 
ของพระบุตรใกล้ชิดกว่าใคร 
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ทักทาย
editor’s note 

E
d
it

or
’s

 N
ot

e
ออกไปแตะขอบฟ้า

รายการประกวดวงดนตรี เด็กนักเรียนมัธยม ท่ีกลับมาดูจะอลังการไม่เบาในสายตาของ
ผมคือการประกวดในรายการ HOT WAVE แน่นอนว่า แต่ละรายการต้องมีเอกลักษณ์ จุดแข็ง  
แม้จะฉาบเคลือบแค่ไหนด้วยกลวิธีใด เราก็เห็นเส้นสายลายร่องที่จะชัดเจนไม่ชัดเจนเราก็รู้ว่า  
มีค�าว่าธุรกิจอยู่เบื้องหลัง

ถ้าเรามองข้ามค�าว่าการประกวดแข่งขนั รางวลั ชยัชนะ ถ้าเราไม่สนเรือ่งตลาด ธุรกจิ จะได้อะไร 
จะเสยีอะไร มองไปทีต่วัเดก็ผมมคีวามรูส้กึว่า “เดก็สมยันีเ้ก่ง” ไม่ใช่เก่งเฉย ๆ  เก่งมากด้วย บนเวที  
ฝีไม้ลายมอืขนาดนี ้นีม่อือาชพีแล้ว ผมเป็นคนทีเ่มือ่อยูใ่นวยัเรยีนเล่นดนตรเีหมอืนกนั แต่อย่าไปเทยีบ 
กับเด็กในสมัยนี้เลย ความห่างชั้นนี่ไม่เห็นฝุ่น เมื่อมีเวทีปล่อยของพวกเขาจึงเฆี่ยนมันไม่ยั้ง

สถติทิีต่กต�า่ ค�าว่าล้าหลงั ในการศกึษาไทย การเปลีย่นไปมา โรงเรยีนเดก็ลด ผลการสอบไม่ดี  
ผลประกอบการกไ็ม่ใช่ ครูมหีนีส้นิ ฯลฯ ดเูหมอืนเมือ่พดูเรือ่งการศกึษา เสยีงหายใจเหนือ่ยล้ากต็ามมา 
เหมือนลมจากท่อไอเสีย สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย อันเป็นหน่วยงานศูนย์รวม
การจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกทั้งที่เจ้าของเป็นสังฆมณฑล เป็นคณะนักบวชชาย-หญิง  
หรือเป็นฆราวาส ด้วยปณิธานตั้งต้น จนถึงทุกวันนี้เมื่อโลกเปลี่ยนไป ความตั้งใจยังคงเหมือนเดิม 
ได้จัดสมัมนาประจ�าปีขึน้ในหวัข้อ “ขอบฟ้าใหม่ ของการศกึษาคาทอลกิในประเทศไทย” อดุมศานต์
เดือนนี้จึงเห็นควรเป็นอย่างยิ่งที่เราจะมาพบกันและน�าเสนอหัวข้อนี้เป็นหลักใหญ่ใจความให้ผู้อ่าน
ได้ร่วมทบทวน และเดินตามไปยังขอบฟ้าเส้นนั้น

ในเดอืนกนัยายนนี ้โดยสว่นตัว และหน้าที่ทีร่บัมา ผมต้องเริม่งานส�าหรบัหน่วยงานซิกนสิ
เอเชยีแล้ว เราเร่ิมด้วยการเปิดบ้านรับบรรดาทมีบรหิารของซิกนสิเอเชยี อนัได้แก่สมาชกิจาก เกาหลี 
อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม มาเลเซีย ประมาณ 6-7 ชีวิต พวกเขาจะมาประชุมกัน เพื่อวางงาน
ตลอดทั้งปีงบประมาณที่จะมาถึง ผมดูตารางดูเรื่องราวของเนื้อหาการประชุมแล้ว ก็รู้สึกดีที่ต่อไป
นี้ไม่ใช่เรื่องของประเทศเราเท่านั้นที่เรามีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล สายตาที่กว้างออกไป ก็น�าข้อคิด 
และความรู้ทีไ่ด้นัน้กลบัมาตอบแทนแผ่นดนิแม่ดงัเดมิ ผูค้นทีจ่ะพบปะ ร่วมงานกถ็อืเป็นเบอร์ต้น ๆ   
ของสื่อคาทอลิกแห่งประเทศนั้นๆ อยู่แล้ว ที่สุดแล้ว งานโรงเรียน งานสื่อ หรืองานสาขาใดใน 
พระศาสนจักรเราก็ก้าวเดินไปสู่ขอบฟ้าที่อุดมไปด้วยความรักและการแบ่งปันทั้งสิ้น

บรรณาธิการบริหาร
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ปฏิทิน
เดือนกันยายน

ฉลองแม่พระบังเกิด 

ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

คณะนักบวชคามิลเลียนแขวงประเทศไทย   
และสังฆมณฑลนครราชสีมา วัดแม่พระคนกลาง 
แจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท-ปราสาทพร 
บุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส
ฉลองแม่พระบังเกิด และพิธีบวชพระสงฆ์  
ของสังฆานุกร เปโตร ภูรินทร์ ศรา วาปีโส เวลา 
10.00 น. ที่วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน  
โคกปราสาท-ปราสาทพร อ.ปะค�า จ.บุรีรัมย์ โดย
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

สังฆมณฑลจันทบุรี ขอเชิญร่วมพิธีบวช 
พระสงฆ์ของสังฆานุกรเปโตร อิทธิพล  

หางสลัด สัตบุรุษวัดนักบุญวินเซนเดอปอล 
เขาขาด จ.สระแก้ว และสังฆานุกรยอแซฟ 
ประธาน  ตันเจริญ สัตบุรุษวัดอัครเทวดา 

มีคาแอล ปราจีนบุรี โดยพระสังฆราชซิลวีโอ  
สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน เวลา 10.00 น.  

ที่วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี 

ระลึกถึงคุณพ่อยอแซฟ ไพศาล  
อานามวัฒน์  ครบ 10 ปี เวลา 17.30 น.  

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา  
เป็นประธาน ที่วัดเซนต์หลุยส์ สาทร

ฉลองอัครทูตสวรรค์  
มีคาเอล คาเบรียล  

และราฟาเอล ศาสนนาม 
พระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู 

ฉลองอารามคาร์แมล 
นครสวรรค์  

เวลา 10.30 น. 

ฉลอง 50 ปี  
วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา  
และฉลอง 600 ปี  
ก�าเนิดของท่านนักบุญ  
เวลา 10.30 น.  
พระสังฆราชซิลวีโอ  
สิริพงษ์ จรัสศรี  
เป็นประธาน 

ระลึกถึงคุณพ่อยอแซฟ 
ไพศาล อานามวัฒน์  
ครบ 10 ปี  เวลา 10.00 น.  
พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ 
จรัสศรี เป็นประธาน  
ที่อาสนวิหารพระนาง 
มารีอาปฏิสนธินิรมล  
จันทบุรี 

วันที่ 8 กันยายน

วันที่ 14 กันยายน

วันที่ 10 กันยายน

วันที่ 16 กันยายน

วันที่ 30 กันยายน
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สกู๊ป
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

“เชื่อมือ” ค�านี้น่าจะเหมาะเวลาที่เราจะ
พูดถึงการศึกษา ที่บริหารโดยโรงเรียนคาทอลิก 
ไม่น่าแปลกใจทีผู่ป้กครองมกัเลอืกส่งบตุรหลาน
เข้ามาเรียนในโรงเรียนที่ได้ชื่อว่าโรงเรียนฝรั่ง 
นั่นคือมีมาตรฐาน มีการจัดการศึกษาท่ีดี มี
การเอาใจใส่ และที่ส�าคัญเม่ือส�าเร็จการศึกษา
ออกไปแล้ว ก็มีงานมีการท�า เป็นบุคคลส�าคัญ
และมีคุณภาพต่อไปส�าหรับประเทศชาติ และ
ครอบครัวของตน

แต่การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน ใคร
ก็ถูกท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นสังคมระดับกว้าง อย่าง
ระดบัประเทศชาติบ้านเมอืง หรอืแคบลงไปอย่าง
แต่ละครอบครัว หรือคนแต่ละคน ถ้ามัวแต ่
ก้มหน้าเดิน เราจะเห็นขอบฟ้าและอนาคตได้
อย่างไรมาครับ เชิดหน้า และก้าวตามเรื่องราว 
“ขอบฟ้าใหม่ ที่มีอยู่จริง...”

ขอบฟ้าใหม่ ที่มีอยู่จริง 
ของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย
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คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ 
เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิก
แห่งประเทศไทย เพื่อจะไปให้ถึง
ขอบฟ้าใหม่

การศึกษาคาทอลิกต้องท�าอะไรเพ่ือเปิด
ขอบฟ้าใหม่ในการประกาศข่าวดี? โรงเรียน
คาทอลิกต้องให้ความส�าคัญอย่างยิ่งยวดกับ 
พืน้ฐาน 2 ด้าน ในการเป็นโรงเรียนคาทอลกิ คอื 

1. การจัดการเรียนการสอนอย่างมีความหมาย 
ต่อชวิีต 2. การสอนวิชาค�าสอนและครสิตศาสนา
อย่างมีความเชื่อเป็นฐาน

สิ่งท้าทายวิธีการจัดการเรียนการสอน 
มี 3 ด้าน คือ

1.1 วิธีการจัดการเรียนการสอน ครู
ส่วนใหญ่ยังคงสอนตามแบบเดิม ที่มีครูเป็น
ศูนย์กลาง นักเรียนจึงขาดความเข้าใจที่แท้จริง
ในเนื้อหา และใช้สิ่งที่เรียนรู้ในชีวิตจริงไม่ได้

การสอนแบบเดมิ ซึง่เป็น Informative 
Learning 

 1. มีครูเป็นศูนย์กลางกับถ่ายทอด
โดยครูฝ่ายเดียว

 2. มีนักเรียนเป็นผู้ฟัง
 3. ท่องจ�าและท�าซ�้าเนื้อหา
 4. เป็นการเรียนรู้ที่เริ่มต้นและจบ

ลงที่โรงเรียน

1.2 การส ่ ง เสริมจริยธรรมให ้แก ่
นักเรียน ครูส่วนใหญ่ไม่รู้ตระหนักในบทบาท
การพัฒนาจริยธรรมให้แก่นักเรียนและยังไม่มี
ความช�านาญ 
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1.3	การพัฒนาตนเองของครู ครู 
ส่วนใหญ่ไม่ “อ่าน” หนังสือ ขาดการค้นคว้า
หาความรู ้ เพิ่ม เติมและพัฒนาด ้วยตัวเอง  
ครูน้อยกว่าร้อยละ 5 “อ่าน” หนังสือเป็นประจ�า 
เพื่อการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนา 
ตนเอง ครูจ�านวนน้อยมากที่ส่งเสริมให้เวลา
นักเรียน “อ่าน” หนังสือเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง 
ของกระบวนการเรียนการสอนในคาบเรียน ใช้
การอ่านเป็นวิธีการหนึ่งในการเรียนการสอน 
สามารถสร้างแรงบนัดาลใจและจงูใจให้นกัเรยีน
รักการอ่าน 

สิ่งท้าทายการจัดการเรียนการสอน

1.1 วิธีการจัดการเรียนการสอน
 - ครูส่วนใหญ่ยังคงเป็นคนสอน

ตามแบบเดิมที่มีครูเป็นศูนย์กลาง นักเรียนขาด
ความเข้าใจที่แท้จริงในเนื้อหา และใช้สิ่งที่เรียน
รู้ในชีวิตจริงไม่ได้

1.2 การส่งเสรมิจรยิธรรมให้แก่นกัเรยีน
 - ครูไม ่รู ้วิธีการฝ ึกอบรมเพื่อ

พัฒนาจริยธรรมให้แก่นักเรียน
1.3	การพัฒนาตนเองของครู
 - ครไูม่ “อ่าน” หนงัสอื จงึขาดการ

ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาด้วยตัวเอง
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พระอัครสังฆราชหลุยส์ จ�าเนียร 
สันติสุขนิรันดร์  
ประธานสภาการศึกษาคาทอลิก
แห่งประเทศไทย

นโยบายและแนวทางการศึกษาคาทอลิกใน
ประเทศไทย

“ขอบฟ้าใหม่ของการศึกษาคาทอลิกใน
ประเทศไทย” ท้าทายเราทุกคน “ขอบฟ้าใหม่” นี้
หมายความว่าอะไร อะไรบ้างที่เราน่าจะท�าเพื่อ
เป็นการสร้างโอกาสใหม่ในการศกึษาอบรม วสิยัทศัน์ 
ท่ีกว้างไกลไปกว่าเดมิทีจ่ะท�าให้การศกึษาคาทอลกิ
กล้าเผชิญกับสิ่งท ้าทายต่างๆ ดังปรากฏใน 
Instrumentum Laboris เรื่อง Educating 
Today and Tomorrow-A Renewing Passion  
เมื่อ ค.ศ. 2014 คืออะไร ความเป็นหนึ่งเดียวกับ
พระศาสนจกัรคาทอลกิท้องถิน่ในกฤษฎกีาสมชัชา

ใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 
ค.ศ. 2015 ตามแนวทาง “ศิษย์พระคริสต์เจริญ
ชวีติประกาศข่าวดใีหม่” ควรเป็นเช่นไร คณะผูจ้ดั 
เตรียมการประชุมสัมมนาเชิญชวนผู ้ เข ้าร ่วม
ไตร่ตรองบทเรยีนในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช ซึง่ทัง้การอทุศิตนของพระองค์ 
เพื่อผู้อื่น พระราชกรณียกิจและพระบรมราโชวาท
ล้วนมีคุณค่าอย่างประเสริฐ 

สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิทรงมข้ีอคดิ
และค�าแนะน�าให้เรามากมายในเรือ่งของการจดัการ
ศึกษาคาทอลิก ตั้งแต่ท่านยังเป็นพระสงฆ์เยสุอิต 
เป็นพระสังฆราชท้องถิ่น เป็นพระคาร์ดินัล มาจน
กระทัง่ด�ารงต�าแหน่งองค์ประมขุแห่งพระศาสนจกัร
ของเรา ให้เราแสวงหา เรยีนรูจ้ากพระองค์ ประเดน็
หนึง่ทีส่มเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิทรงเน้นเสมอ
คือ การศึกษาต้องเป็นการ “encounter” ในมิติ
ต่างๆ การพบปะเผชิญหน้ากันของครูกับนักเรียน 
ครูกับผู้ปกครอง ผู้บริหารกับครู และน�าไปสู่
การพบพระในตนเองและผู้อื่น การจัดการศึกษา
ของเราเป็นโอกาสของ encounter ที่แท้จริง 
ลึกซึ้ง ลงในจิตวิญญาณด้วยความรัก ซึ่งสร้าง
การเปลี่ยนแปลงสู่การมีอิสระจากกิเลสของตน 
น�าสู่การสร้างอาณาจักรของพระเจ้าหรือไม่ ให้เรา 
ร่วมแรงร่วมใจกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิด
ขอบฟ้าใหม่ของการศึกษาคาทอลิก
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“ขอบฟ้าใหม่ ของการศึกษา
คาทอลิก ในประเทศไทย  
กับมุมมองเรื่องสื่อกับเยาวชน 
ในความดูแลของเรา”

เพื่อให้เข้าใจถึงการศึกษาของคาทอลิก
ในยุคปัจจุบันมากขึ้น ลองฟังมุมมองของผู ้
บริหารในสนามจริงที่ได้แบ่งปันน่าสนใจอย่าง
มาก	 อาจารย์ชัยณรงค์	 มนเทียรวิเชียรฉาย  
ที่ปรึกษาสมณสภาสื่อสารสังคม สันตะส�านัก 
ภราดาวนิยั	วริยิวทิยาวงศ์ ผูอ้�านวยการโรงเรยีน
เซนต์คาเบรียล ซิสเตอร์กาญจนา	 สิงห์สา  
ผู ้อ�านวยการ/ผู ้จัดการ โรงเรียนพระหฤทัย
เชียงใหม่ โรงเรียนในสงักดัสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ 
คุณวิบูลย์	ลีรัตนขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัทเซิร์ช เอนเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด 

หัวข้อของการประชุมสัมมนา 
สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ประจ�าปีนี้  
“ขอบฟ้าใหม่ของการศึกษาคาทอลิก 
ในประเทศไทย” เรามีจุดเน้นอย่างไร  
ที่จะให้เกิดขึ้นในโรงเรียนคาทอลิกครับ 

อาจารย์ชัยณรงค์		 “ขอบฟ้าใหม่ของ 
การศกึษาคาทอลกิในประเทศไทย” ทีพ่ระศาสนจกัร 
ใช้ค�าว่า “ขอบฟ้าใหม่” นั้นเพราะพระศาสนจักร
ยอมรับว่าโลกปัจจุบันเปลี่ยนไปมาก และดังนั้น
สิ่งที่ตามมาคือเยาวชนของเราก�าลังอยู่ในโลก
ยุคใหม่ ยุคที่ไม่เหมือนกับโลกที่เรารู้จักในสมัย
ที่เรายังเป็นเด็กนักเรียน ดังนั้นขอบฟ้าใหม่ จึง 
หมายถงึความคดิใหม่ วธิกีารใหม่ ความเข้าใจใหม่  
เพื่อท่ีเราจะสามารถดูแลอภิบาล และสั่งสอน
อบรมเขาได้ ในกรณีอย่างนี้ ถ้าหากว่ามันมา
เกี่ยวข้องกับอีกสิ่งหนึ่ง เนื่องจากการเรียนการ
สอนปกติในหลักสูตรแล้ว เด็กและเยาวชนเขา
อยู่กับสื่อสมัยใหม่ สื่อยุคใหม่ ซ่ึงในมุมมอง
หนึ่งพระศาสนจักรมองว่า เป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่
มีประโยชน์ แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าหากว่าไม่ได้
ให้การอบรม ไม่ได้ให้ค�าแนะน�าท่ีเหมาะสมกบัเขา  
อาจจะเป็นโทษ และเป็นโทษที่มหันต์ก็ได้  
จึงต้องมาสัมมนา และมาดูเรื่องนี้กันให้ละเอียด
ในหลายๆ มุมมอง
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แสดงว่าขอบฟ้าใหม่ก็ไม่ได้หมายถึง
อนาคตอย่างเดียว แต่หมายถึงปัจจุบัน
ของโลกสมัยใหม่นี้ 

อาจารย์ชัยณรงค์ และเป ็นความหวัง
ด้วย ในเวลาเดียวกัน

เยาวชนของเรา ที่อยู่ในสถาบันการศึกษา 
ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้าง การใช้สื่อ หรือ
ว่าการใช้ชีวิตประจ�าวันครับ

ภราดาวินัย ผมคิดว่าในปัจจุบันนี้ 
เยาวชนของเรานัน้มคีวามรู ้ความก้าวหน้า เรือ่ง
สื่อ เทคโนโลยี ไปได้ไกลมาก หรือแม้แต่เรา
เองที่เป็นผู้บริหารนั้น ผมว่าเราก็ตามเด็กไม่ทัน 
เพราะฉะนัน้กต้็องอาศยัผูช่้วยต่างๆ ทีอ่ยูก่บัเรา 
ในการท่ีจะสร้างความตระหนกั อบรม เกีย่วกบั
เรื่องของการใช้โซเชียล มีเดีย เท่าที่สังเกตดู 
ตอนนี้ อาจจะเรียกได้ว่า ช่วงนี้คงจะเป็นช่วง
ท่ีก�าลังฮอตซึ่งก็เริ่มมาระยะหนึ่ง เพราะฉะนั้น 
การที่จะเข้าไปสร้างความตระหนัก หรือการ

ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อให้สร้างสรรค์ และ
เหมาะสมอย่างมสีต ิถกูกาลเทศะ คดิว่าเป็นหน้าที่
ของเราในวงการศึกษาที่จะต้องถ่ายทอดลงไปให้
กับเด็ก และเยาวชน 

ในส่วนของซิสเตอร์ ความเป็นโรงเรียนชาย
ล้วน หรือหญิงล้วน มีปัญหาอะไรไหม  
หรือว่ามีการใช้ชีวิตที่ต่างกันหรือเหมือนกัน
อย่างไรครับ

ซิสเตอร์กาญจนา	 ในส่วนของความต่าง
กค็งจะต้องม ีเพราะว่าความคดิของชายและหญงิ
ไม่เหมือนกัน แต่คิดว่าในเรื่องของสื่อนั้น เด็ก
เองก็คงจะถูกกระทบคล้ายๆ กัน แม้แต่มุมมอง 
หรือคนละประเภทกัน เท่าที่คุยก็พบว่าทั้งหญิง
และชายต่างให้ความสนใจกับสื่อมาก เหมือน
กับห้องเรียนตอนนี้ไม่มีก�าแพง เป็นขอบฟ้าที่
ไม่มีขอบเขต เพราะฉะนั้นคนที่ท�าการศึกษา ถ้า
ไม่ติดตาม หรือไม่เรียนรู้ไปด้วย เราคงจะสอน
เด็กล�าบาก แล้วการที่เด็กรับสื่อต่างๆ นั้น จะท�า
อย่างไรให้เขารู้จักคิด วิเคราะห์ เลือกรับ เลือกรู้  
และเลือกที่จะน�าไปใช้ได้ อันนีก้็คิดว่า กลายเป็น 
โจทย์ที่ส�าคัญ ไม่ว่าเขาจะเป็นชาย หรือเป็นหญิง 
ก็คิดว่าไม่ต่างกัน และในฐานะครู เราคงต้องท�า 
การบ้านในแง่ที่ว่า จะท�าอย่างไรที่เราจะสอนให ้
เขาสามารถวิเคราะห์ได้ ในการเลือกรับ เลือกใช้ 
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ในการสัมมนาครั้งนี้ เราได้รับเกียรติจาก 
คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร ซึ่งเป็นประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเซิร์ช เอนเตอร์ 
เทนเม้นท์ จ�ากัด และเป็นศิษย์เก่าของ
โรงเรียนคาทอลิกของเราด้วย อยู่ใน 
สนามจริง และประกอบวิชาชีพในเรื่องนี้ 
คุณวิบูลย์มีมุมมองตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ

คุณวิบูลย์	 ผมต้องเรียนให้ทราบว่า  
ในส่วนที่บรรยายนั้น จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ 
สื่อสร้างสรรค์ และปัญหาที่มากับโซเชียล มีเดีย 
อย่างที่คุณพ่อ ซิสเตอร์ และอาจารย์ชัยณรงค์ 
ได้พูดไป ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหญิง 
โรงเรียนชาย ต้องยอมรับได้ว่าสื่อนั้นมีส่วน
เข้าไปเกี่ยวข้องมาก เราไม่ได้หมายถึงโทรทัศน์ 
หรือวิทยุ เหมือนสมัยก่อน แต่มันเป็นสื่อที่มา
จากโซเชียล มีเดีย อย่างแท้จริง ทุกคนโหลด
แอปพลิเคชั่นต่างๆ มากมาย ในการติดต่อ
สื่อสารกัน และในการที่เราเองท�าตัวเป็นสื่อได้
ด้วย สามารถที่จะเอาข้อมูลเนื้อหาของเราเอง 
เผยแพร่ไปให้กบัคนอืน่ และอย่างทีซ่สิเตอร์บอก
ว่า จะท�าอย่างไรให้สื่อออกไปแล้วมีประโยชน์ 

และสามารถที่จะไม่สร ้างชื่อเสียกลับมาให ้
ตัวเองได้ ผมดีใจที่ทางสภาการศึกษาคาทอลิกฯ 
ให้ความส�าคัญ และดีใจที่ทางพระศาสนจักรได้
มองเห็นค�าว่า ขอบฟ้าใหม่ แสดงว่าเราเริ่มที่จะ
ก้าวทันแล้ว หรืออย่างที่เมื่อสักครู่ที่บราเดอร์
ได้บอกว่า ช่วงนี้อาจจะก�าลังฮอต ก็ดูเหมือน
เราจะตามไม่ทัน แต่เราก็มีผู้ช่วย ซ่ึงผมคิดว่า 
สิ่งท่ีเราพยายามท�าอยู่นั้น เราท�าก็เพื่อตัวของ
นักเรียนเอง ก็เพื่อลูกศิษย์ที่เรามีอยู่นี้ เพราะสิ่ง
ที่พวกเขาก�าลังจะใช้นั้น แม้ว่ามันจะมีประโยชน์
มากก็ตาม แต่อาจจะส่งผลลบกับเขาได้ด้วยใน
อนาคตเช่นเดียวกัน 

ค�าว่าตัวช่วยนั้น เรานึกถึงอะไรครับ

คุณวิบูลย์		ค�าว่า ตัวช่วย ในความหมาย 
ของผมนั้นอาจจะเป็นตั้งแต่ตัวผมเอง ซ่ึงไม่ได้
เป็นคุณครูที่เป็นจริง ผมเป็นวิทยากรข้างนอก
เข้ามา แล้วก็น�าข้อมูล และเรื่องราวจากข้างนอก
มาแบ่งปันประสบการณ์ แล้วกส็ามารถท่ีจะได้มา
ร่วมแก้ปัญหาร่วมกัน หรือในแง่ของตัวช่วย คือ 
ทกุครอบครวั เป็นจดุเริม่ทีส่�าคญัทีส่ดุ คอืถ้าหาก
คุณพ่อ คุณแม่ คุณลูก ร่วมรับชมอยู่ด้วยนั้น 
แล้วกจ็ะเหน็ได้ว่า พฤตกิรรมของลกูเป็นอย่างไร 
ผมว่า คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านก็จะเป็นหลัก 
เพราะทีโ่รงเรยีนเองนัน้ เท่าทีผ่มได้สอบถามทาง
ซิสเตอร์ คือเมื่อเด็กไปถึงท่ีโรงเรียน ในกรณี
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นี้คงไม่ใช่ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งก็คือโทรศัพท์ 
มือถือต้องถูกเก็บไว้ก่อน แล้วเมื่อจะกลับบ้าน
ค่อยน�ากลับไปได้ นั่นหมายความว่า เมื่อกลับ
บ้านไปแล้วเขาจะใช้ได้อย่างเต็มที่ เดี๋ยวนี้สื่อมี
มากและมีความหลากหลายสูง บางทีเราดูไปซะ
หมดแต่กน็�ากลบัมาใช่ไม่ได้กม็ ีดไูปซะหมดอาจ
จะเกิดการหลงผิด อาจจะเห็นว่า ในสิ่งนั้น คน
นั้นท�าได้ เราก็ท�าได้ ซึ่งในแท้ที่จริงแล้ว บางที
เราก็ท�าไม่ได้ และเราต้องมีสติด้วย และอย่าง
สุดท้ายก็คือ เราต้องมีกาลเทศะด้วย เราต้อง
ถามตัวเองว่า ตอนนี้เราคือใคร ท�าไมเราถึงท�า
อย่างนั้นไม่ได้ เพราะเราจะยังเป็นนักเรียนอยู่ 
เราเป็นนักศึกษาอยู่ 

อาจารย์ชัยณรงค์ครับ อาจารย์เป็น 
ที่ปรึกษาของสมณสภาสื่อสารสังคม  
ของสันตะส�านัก ในมุมนี้พระศาสนจักร 
มองอย่างไรครับ กับการศึกษา  
หรือการให้ความเข้าใจในเรื่องสื่อ 
แก่บรรดาเยาวชนของเรา

อาจารย์ชัยณรงค์ พระศาสนจักรนั้นให้
ความสนใจ และรับรู้เกีย่วกบัเร่ืองการเจรญิก้าวหน้า 
ของโลก และเทคโนโลยี แต่ว่าพระศาสนจักรให้
ความส�าคญัสงูกว่าเกีย่วกบั “คน” โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ในกรณีนี้ คือ เด็ก และเยาวชน รวมไปถึงคุณครู  
ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงกับเด็ก และเยาวชน พ่อแม่ 
ซึ่งเป็นครอบครัวท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก และเยาวชน 
โดยตรง ในเมื่อโลกเปลี่ยนไปมาก แล้วในขณะนี้ 
ต้องยอมรับว่า เด็ก และเยาวชน เหมือนกบัทีบ่ราเดอร์ 
ได้บอกว่า รูส้กึว่าพวกเขาจะมคีวามรูแ้ละความเข้าใจ 
มากกว่าเราด้วยซ�้า ดังนั้น เราไม่สามารถให้สิ่งที่ 
เราไม่มี พระศาสนจักรจึงต้องการให้เรา ซึง่มหีน้าที่ 
ที่จะต้องดูแลเด็กและเยาวชนนั้น จ�าเป็นต้อง 
ใฝ่หาความรู้ ใฝ่หาความเข้าใจ ในเรื่องเหล่านี้  
เพื่อเราจะสามารถไปสอน ไปอบรม ให้ค�าแนะน�า 

ให้ค�าปรึกษา กับพวกเขาอย่างเหมาะสมได้ 

ในฐานะผู้บริหาร ที่สุดแล้วสื่อนั้น  
จะเป็นประโยชน์หรือจะเป็น โทษ เราจะ 
ตื่นตระหนก หรือเราจะตระหนักครับ

ภราดาวินัย ส�าหรับวงการการศึกษานั้น  
ผมคิดว่าต้องมีความคิดที่หลากหลาย ผู้บริหาร
แต่ละโรงเรียน ความคิดอาจจะไม่ได้เป็นไปใน
เส้นทางเดียวกัน ขอยกตัวอย่างเช่น โทรศัพท์
มือถือ เราเอาผู้บริหารมา 10 คน แล้วถามว่า  
ควรจะให้เด็กเอาโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน
ไหม? เราก็คงจะได้ 10 ค�าตอบที่ไม่เหมือนกัน  
คือ คิดไม่เหมือนกัน เพราะว่า แต่ละคนนั้น 
มีมุมมอง และอาจจะมองไปข ้ า งหน ้ า ท่ี 
ไม่เหมอืนกนั อาจจะเข้าใจถงึเทคโนโลยทีีม่อียูน่ัน้ 
ไม่เหมอืนกนั หรอือย่างโรงเรยีนทีต่ดิตัง้ wifi ทัง้
โรงเรยีน หรอืแม้กระท่ังออนไลน์อยูใ่นห้องเรยีน 
ถ้ามีออนไลน์อยู่ในห้องเรียน แล้วไม่มีโทรศัพท์ 
จะออนไลน์ไปท�าไม? อันนี้คือความเข้าใจอัน
หนึง่ เพราะฉะนัน้ การท่ีมโีทรศพัท์ มเีทคโนโลยี 
ติดตัวเข้าสู่ห้องเรียนนั้น แล้วเราถามว่าดีไหม? 
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โรงเรียนที่ติด wifi ไว้ตามห้องเรียนนั้นเขาต้อง
ดีแน่นอน ใช่ไหมครับ?

ส่วนปัญหาทีว่่า โรงเรยีนทีเ่ข้มงวด บอก
ว่าเมือ่เดก็มสีมาร์ทโฟนแล้วเดีย๋วเดก็จะไปดโูน่น 
ดูนี่ หรือมัวแต่ไปเล่มเกม อันนี้มันก็ไปอีกทาง
หนึ่ง เพราะฉะนั้น เมื่อถามว่ามีประโยชน์ไหม? 
มนักท็ัง้มปีระโยชน์และไม่มปีระโยชน์ แล้วแต่ว่า
ถ้าเราตัดสินใจว่าจะไปทางไหนแล้วนั้น มันต้อง
มีกระบวนการ และวิธีการที่จะไปดูแล 

ซิสเตอร์กาญจนา	ส่วนตัวคิดว ่า ใน
ฐานะนักการศึกษา เราไม่ควรตกใจจนเกินไป 
ขณะเดียวกันควรมีสติ แล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้  
และถ้าเรามองว่าเป็นวกิฤต เราลองดวู่า เอาวกิฤต 
นั้นมาเป็นโอกาสได้ไหม จากสื่อที่มีอยู่นั้น เรา
เอาใช้ให้เป็นประโยชน์ ในการเรียน การสอน หรอื 
ในการท�างาน ให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้อย่างไร 
อันนั้นเป็นโจทย์ที่นักการศึกษาต้องคิด และ
สามารถมอง และน�ามาใช้ได้จริง เพื่อสื่อต่างๆ 
ที่มีอยู่นั้น เพื่อที่จะมีคุณค่า มีประโยชน์ ในการ
เรียนรู้ และในการพัฒนาด้วย

ในสนามจริง ตกลงแล้ว สื่อที่เข้ามากับ
เยาวชนนั้น มันมอมเมา หรือมันเป็น
อย่างไรครับ

คุณวิบูลย์	 จริงๆ สื่อ ก็มีทั้งประโยชน์ 
และโทษ สื่อก็เหมือนไฟ ถ้าเราใช้ให้เป็น
ประโยชน์ มันเป็นประโยชน์ แต่ถ้าเราไม่เข้าใจ
มนั ไม่รูจ้กัวธิกีารใช้ มนักเ็ป็นโทษ การท่ีเรามสีือ่
เยอะๆ มีสื่อใกล้ตัวเราที่ช่วยให้เราสะดวกสบาย
มากขึ้นในการที่จะค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ได้ใน
วินาทีนั้น ก็ท�าให้เรารวดเร็วมากขึ้น เรารู้ได้มาก
ขึน้ แต่ถ้าในมมุกลบักนั เราเอาสือ่ไปท�าแต่เรือ่งท่ี
ไม่เป็นประโยชน์นัน้ มนักไ็ม่เป็นประโยชน์ อย่าง
เรื่องการเล่นเกม ซึ่งจริงๆ ทุกวันนี้มีการแข่งขัน 
ท่ีอาจจะพัฒนากลายเป็นกีฬาไปในระดับโอลมิปิก
ในอนาคตได้เลย แต่ถ้าตลอดเวลาเราเล่นแต่เกม
นัน้ เรือ่งเรยีนหรอืเรือ่งอย่างอืน่เราไม่ท�าอะไรเลย 
อาจจะไม่เหมาะกบัวยัของเรากไ็ด้ แต่เมือ่ถงึวยัที่
เราจบระดับชั้นอุดมศึกษาไปแล้ว เราจะพัฒนา
เกมมันก็น่าเริ่มจะเป็นประโยชน์ได้ หรืออย่างที่
เราสัมมนากันเราก็พบว่า มันต้องเหมาะกับวุฒิ
ภาวะ กาลเทศะ และการมีสติในการใช้ เมื่อไหร่
ที่เรามีแบบนี้ สื่อจะเป็นประโยชน์ แต่ถ้าเราไม่มี 
สื่อก็จะเป็นโทษได้ด้วยเช่นกัน 
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ขอบฟ้าใหม่ของการศึกษาคาทอลิก 
ในประเทศไทย กับมุมมองเรื่องสื่อ  
และเยาวชน กับการดูแล เราจะเชื่อมโยง 

สิ่งเหล่านี้อย่างไรครับ

อาจารย์ชัยณรงค์	ผมคิดว่า จากการ
สมัมนาประจ�าปีนี ้เราเริม่ทีจ่ะตระหนกัแล้วว่า สิง่
เหล่านีท้ีเ่ราก�าลงัพดูถงึคอืสือ่สงัคม หรอืโซเชยีล  
มีเดีย นั้นยังไงเราไม่สามารถปิดกั้นได้ 

อันที่สอง เด็ก และเยาวชนสมัยนี้ เขา
ถือว่านี่มันคือ ภาษา คือวัฒนธรรมของเขา เป็น
หน้าที่ของเรา ที่จะต้องพยายามที่จะให้ความ
ส�าคัญตัวเราเอง ที่จะเรียนรู้และท�าความเข้าใจ

ผมคิดว่า ควรจะต้องมีการสัมมนา มี
การให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง เพื่อที่จะได้สามารถ
น�าความเข้าใจเหล่านีไ้ป พดูคุย ไปอยูร่่วมกนักบั
ลูก กับหลาน เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ เราไม่
สามารถปิดกัน้ได้ แต่ท�าอย่างไรเราถงึจะอยูด้่วย
กันอย่างเป็นประโยชน์ แล้วก็มีคุณค่า 

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น�าการศึกษา
คาทอลิก (Development of Leadership 

in Catholic Education) 

สืบเนื่องจากสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความส�าคัญของ
การจัดการศึกษาคาทอลิกตามพันธกิจและเป้า
หมายที่ก�าหนดไว้ในแผนอภิบาลคริสตศักราช 
2010-2015 ของพระศาสนจักรคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย “สถานศึกษาคาทอลิก คือ สนาม
แห่งการศึกษาอบรมความเชื่อเพื่อการประกาศ
ข่าวดี เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการไถ่กู้
ของพระศาสนจักร” ทั้งนี้ได้ก�าหนดจุดเน้นให้ 
สถานศึกษาคาทอลกิได้รับการปฏิรูปอย่างจรงิจงั 
และเปิดใจให้เป็นสนามแห่งการอบรม เป็นฐาน
แห่งการประกาศข่าวดีในบริบทของสังคมไทย

โดยการสร้างอัตลักษณ์ของการศึกษาอบรมใน 
สถานศึกษาคาทอลิกให้เด่นชัด มีเอกภาพ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทรัพยากรบุคคลในระดับผู้บริหารในโรงเรียน
คาทอลิก ปัจจุบันมีจ�านวนสถาบันการศึกษา
คาทอลิกทั้งสิ้นจ�านวน 345 แห่ง ซึ่งนับว่า 
สถานศึกษาเหล่านี้เป็นสถานท่ีของการประกาศ
ข่าวดีให้กับเด็ก เยาวชนได้เป็นอย่างดี และ
ปัจจัยส�าคัญท่ีจะขับเคลื่อนให้พันธกิจดังกล่าว
สามารถด�าเนินไปได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อ
ตอบสนองทิศทางการด�าเนินงานท่ีก�าหนดไว้ใน
แผนอภิบาลดังกล่าว การให้การศึกษาอบรม
แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้
เห็นคุณค่าและความหมายที่แท้จริงของการเป็น 
สถานศึกษาคาทอลิกจึงเป ็นกระบวนการที่
ส�าคัญในการขับเคลื่อนให้ “การจัดการศึกษา
คาทอลิกเป ็นการจัดการศึกษาคาทอลิก ท่ี 
แท้จริง” ท่ามกลางสังคมโลกและสังคมไทย 
ท่ีก�าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท�าให้การ
จัดการศึกษาอบรมดังกล่าวเป็นเครื่องมือส�าคัญ 
ที่ จะน� าไปสู ่การผสมผสานวัฒนธรรมกับ 
ความเชื่อ และความเชื่อกับชีวิตได้อย่างดี ก้าว
ไปสู่ความเข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป (เทียบ 
แผนอภิบาลคริสตศักราช 2010-2015 ของพระ
ศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย: หน้า 39)

ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
บุคลากรในระบบสถาบันการศึกษาคาทอลิก
เป็นผู ้มีบทบาทส�าคัญในการสร้างและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักปรัชญาและทิศทาง
การจดัการศกึษาคาทอลกิท่ามกลางสงัคมทีก่�าลงั
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น หลักสูตร
ที่จัดขึ้นนี้มีความเชื่อว่าการพัฒนาภาวะผู ้น�า  
จิตตารมณ์ วิสัยทัศน์ องค์ความรู้ และทักษะ
การบรหิารจดัการศกึษาในโรงเรยีนคาทอลกิตาม
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หลักปรชัญาและทศิทางทีก่�าหนดไว้จะสามารถน�า
ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาคาทอลิกของ
พระศาสนจักรในประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย
ท่ีก�าหนดไว้ในแผนอภิบาลของพระศาสนจักร
คาทอลิกในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
คาทอลิกให้เป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็น
ผู้น�าตาม อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

2. เพือ่บคุลากรในสถานศึกษาคาทอลกิ
มีความรู้ ความเข้าใจ ปรัชญาและหลักการ
จัดการศึกษาคาทอลิก มีทักษะในการบริหาร
โรงเรียนคาทอลิกท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมปัจจุบัน

3. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและความ
เป็นเอกภาพในการจดัการศกึษาคาทอลกิร่วมกนั

ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร	 ผู ้บริหาร 
ผู ้ช ่วยผู ้บริหาร บุคลากรครู (Potential 
Leaders) ในสถาบนัการศกึษาคาทอลกิ ได้รบั
การหล่อหลอมอบรมอย่างต่อเนื่อง (Ongoing 
Formation) สามารถน�าผลการด�าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ใน
การจัดการศึกษาคาทอลิก มุ่งเน้นการพัฒนา
จิตวิญญาณของความเป็นผู้น�าตามอัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิกของบุคลากรที่จะ
น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง (Transform) มทัีกษะ
ในการบริหารจัดการ สามารถบริหารจัดการ
ศึกษาในสถาบันการศึกษาคาทอลิกท่ามกลาง
สังคมที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล
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โครงสร้างของหลักสูตร	 การศึกษาใน
หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น�ากับการบริหาร 
การศึกษาคาทอลิก มุ ่งเน้นการพัฒนาองค ์
ความรู้และทักษะทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านจิต
วิญญาณของความเป็นผู ้น�าตามอัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ด้านการวางแผน
และการก�าหนดนโยบายการบริหารจัดการ
ศึกษาคาทอลิก และด้านการพัฒนาจริยธรรม
ในโรงเรียนคาทอลิก โดยจ�าแนกออกเป็น  
5 รายวชิา และจดักจิกรรมการเรยีนรู/้ฝึกทกัษะ 
จ�านวน 180 ชั่วโมง

จ�านวนรายวิชาตลอดหลักสูตร จ�านวน 
5 รายวิชา ดังนี้ 

1.	 ด ้านการพัฒนาจิตวิญญาณของ
ความเป็นผู ้น�าตามอัตลักษณ์	 เอกลักษณ์ 
การศึกษาคาทอลิก

 1.1 ภาวะผู ้น�าแบบพระเยซูคริสต์ 
(Christ: Model of Leadership) จ�านวน 
36 ชั่วโมง

 1.2 สัมมนาจิตวิญญาณนักการ
ศึกษาคาทอลิก (Seminar in Spirituality of 
Catholic Educators) จ�านวน 36 ชั่วโมง

2.	 ด้านการพัฒนาทักษะการก�าหนด
แผนและนโยบายการจัดการศึกษาคาทอลิก

 2.1 ปรัชญาการศึกษาคาทอลิก 
(Philosophy of Catholic Education) 
จ�านวน 36 ชั่วโมง

 2.2 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
คาทอลกิ (Strategic Planning in Catholic 
Education) จ�านวน 36 ชั่วโมง
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3. ด้านการพัฒนาจริยธรรมในการ
ศึกษาคาทอลิก	 (Ethics	 in	 Catholic	
Education)	จ�านวน 36 ชั่วโมง

การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้น�า

การศึกษาคาทอลิก” สภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย 3 รุ่น  

รุ่นที่ 1 จ�านวน 26 คน ระหว่างวันที่  

10 กันยายน-14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015 

รุ่นที่ 2 จ�านวน 31 คน ระหว่างวันที่  

8 กันยายน-12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016  

รุ่นที่ 3 จ�านวน 28 คน ระหว่างวันที่  

7 กันยายน-18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ 
อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม

ในฐานะผู ้ประสานงาน ด�าเนินการ 
บริหารจัดการ กล่าวว่า สาระเนื้อหาส�าคัญ
ของหลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้น�าการศึกษา
คาทอลิก” มีจุดเน้นให้ผู ้บริหารการศึกษา
คาทอลิกที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ สัมผัส และ
ร่วมกนัไตร่ตรอง “ภาวะผูน้�าของพระเยซูครสิต์” 
เกิดมุมมองในสร้างและพัฒนาตนเองในบทบาท
ของนักการศึกษา/ผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน สิ่งที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษของรุ่น 3 นี้ 
เพื่อให้สอดคล้องกับ “ขอบฟ้าใหม่” ของการ
จัดการศึกษาคาทอลิกตามที่ปรากฏในกฤษฎีกา
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สมัชชาใหญ่ ค.ศ. 2015 ของพระศาสนจักรใน
ประเทศไทย คือ บรรดาผู้บริหารทุกท่านได้เป็น 
“พลัง” ที่จะขับเคลื่อนให้การศึกษาคาทอลิกให้
เป็นการศึกษาคาทอลิกอย่างแท้จริง เป็นพลังท่ี
จะท�าให้การศึกษาคาทอลิกเป็นการ “ประกาศ 
ค�าสอนของพระเยซคูรสิต์” (Evangelization) 
แก่บรรดาครู นักเรียน และชุมชนทางการศึกษา 
ของตนเอง เป็นพลงัทีจ่ะร่วมกบั รุ่น 1 และ รุน่ 2  
สร้างคุณภาพการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย
ไปในทิศทางเดียวกัน ท�าให้อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ การศึกษาคาทอลิกมีความโดดเด่น 
เป็นที่เห็นประจักษ์ในสังคมตามเจตนารมณ์ของ
พระศาสนจักรในประเทศไทย

มุมมองของผู้เข้ารับการอบรม  
คิดว่าการศึกษาคาทอลิกในยุคปัจจุบัน 
ตอบโจทย์สังคมไทยหรือสังคมโลกไปแล้ว

มากน้อยแค่ไหน

คุณพ่อชนภัทร	 ศุขะเนตร	 พระสงฆ์
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กล่าวว่า การศึกษา
คาทอลิกในปัจจุบันตอบโจทย์สังคมไทยใน
ปัจจุบันอยู่แล้ว ในความคิดของพ่อ การศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาคาทอลิกเป็น
เรื่องที่ไม่มีหยุดนิ่ง เดินหน้าไปเรื่อยๆ แบบ
มีพลวัตร ไม่มีหลักสูตรที่ตายตัว หรือถ้าจะ
มีก็ไม่สามารถน�ามาใช้หรือลอกเลียนแบบได้
ทั้งหมด กล่าวคือจะเอาโรงเรียนที่มีนักเรียน
ในโรงเรียน 3,000 คน มาใช้ในโรงเรียนซึ่ง
มีนักเรียน 400 คน ย่อมเป็นไปไม่ได้ และ
ส�าหรับพ่อเชื่อว่า เราผู้บริหารหรือผู้ที่ท�างาน 
รับผิดชอบโรงเรียน พยายามที่จะท�าหน้าที่
อย่างดีที่สุดเท่าที่สามารถในบริบทของสังคม
และท้องที่ที่สังคมนั้นๆ ต้องการ ในแต่ละที่ก ็
ไม่สามารถน�ามาใช้ได้ท้ังหมด แต่การจัดการเรยีนรู ้
ให้เข้าใจได้มากท่ีสุดและให้เกิดผลสัมฤทธ์ิมาก
ที่สุดกับเด็กนักเรียนก็เป็นเรื่องที่มีความส�าคัญ 
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ผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น�าการศึกษาคาทอลิก รุ่น 1-3
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โรงเรียนจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาการ
เรียนการสอนอยู่เสมอ ไม่ใช่เพื่อตนเอง แต่
เพื่อตอบโจทย์ของสังคมที่นับวันย่ิงไปไกล  
บางครั้งเมื่อเห็นสมควรให้กลับมาใช้ระบบเดิมๆ 
ท่ีเคยใช้ในอดีตที่บางครั้งถูกยกเลิกไปแล้วด้วย
เหตุผลอะไรก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น การซ�้าชั้น  
การใช้ไม้ ฯลฯ (ถ้าจ�าเป็น) เพราะเมื่อผ่านไป 
ระยะหนึ่งแล้วจากการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรามอง
เห็นผลร้ายที่เกิดขึ้น จากบริบทของสังคมใน
ปัจจุบันเด็กที่โตมาส่วนใหญ่ในสังคมที่เรารู้สึก
ว่าแย่ลง บางครัง้เรากจ็�าเป็นต้องกลบัมาทบทวน 
และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เพื่อจ�านวน 
ไม่ใช่เพือ่ผลการวจิยั แต่เพือ่ความดขีองส่วนรวม
เป็นส�าคัญ เพราะพ่อเชื่อว่าการศึกษาไทยย่อมมี
วิธีการสอนส�าหรับเด็กไทย ในวัฒนธรรมแบบ
ไทยๆ การศึกษาคาทอลิกในปัจจุบันพ่อมีความ
เช่ือว่า มีความพยายามอย่างที่สุดที่จะมุ่งผล
สัมฤทธิ์ในด้านวิชาการ แต่เราควรมองโลกของ 
ความเป็นจริงควบคู่ไปด้วย การส่งเสริมคนเก่ง  
ในขณะเดียวกันคนดีก็ทิ้งไม่ได้ คุณธรรมและ
คุณค่าของคุณงามความดีจะถูกน�าไปใช้ในชีวิต
ประจ�าวัน และเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จ�าเป็นจะต้อง 
ปลกูฝังตัง้แต่ยงัเลก็ ไม่ใช่มาตอนโตค่อยสอนคดิ
ว่ายากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการจัดการศึกษาที่เน้น
คุณธรรมควบคูไ่ปกบัการศกึษาทีมุ่ง่เน้นวชิาการ
จึงมีความจ�าเป็น ท่ามกลางกระแสสังคมที่ก�าลัง
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การมุ่งเน้นพัฒนา 
จิตวิญญาณจงึเป็นสิง่ทีท่ิง้ไม่ได้และจ�าเป็นทีต้่อง
ให้ความส�าคัญเผื่อให้ผสมผสานไปความเชื่อ 
ทางมิติของศาสนาด้วยเช่นกัน 

ด้านซิสเตอร์สุวรรณา	ชยัพรแกว้,	osu. 
กล่าวว่า ข้าพเจ้าได้เห็นความพยายามอย่าง 
ต ่อเนื่ องของสภาการศึกษาคาทอลิกแห ่ง
ประเทศไทยที่เป็นแกนหลักในการผลักดันให้ 

การศกึษาคาทอลกิในประเทศไทยตอบโจทย์สงัคม 
ในการอบรมบ่มเพาะบุคคลอย่างเป็นองค์รวม 
โดยปลูกฝังจิตตารมณ์ของพระเยซูเจ้า เน้น
คุณธรรมความรักและการรับใช้สังคม ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้จะเกิดดอกออกผลในตัวนักเรียนอย่าง
ชัดเจนก็ย่อมใช้เวลา อาจจะยาวนานจนถึง 
นักเรียนจบการศึกษาไปแล้ว ข้าพเจ้าคิดว่า 
การศึกษาคาทอลิกตอบโจทย์สังคมได้ในส่วน
หนึ่งท่ีได้หล่อหลอมบุคคลท่ีมีคุณภาพให้กับ
สังคมไทย แต่ในยุคปัจจุบันท่ีสภาพสังคม 
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นความท้าทาย 
ของการศึกษาคาทอลิกที่จะหาแนวทางคงไว้ซึ่ง 
อัตลักษณ์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ยืดหยุ ่น 
เหมาะสม เข้าถึงใจคนยุคปัจจุบัน โดยอาศัย
การน�าทางของพระจิตของพระเจ้า

จะมใีครไปถงึเส้นขอบฟ้า และทีข่อบฟ้า 
นั้นจะสวยงามดังที่คิดหวังไว้แค่ไหน แต่เราก็ได้
ก้าวออกเดนิทาง ข้อคดิ ข้อแนะน�า และข้อปฏบิตัิ
ล้วนแล้วแต่เป็นเข็มทิศเพื่อปรับหางเสือให้ไปใน
ทิศทางที่แน่นอน เห็นเป้าหมายกันอยู่ เมื่อไหร่ 
จะไปถึง ถ้าไม่ก้าวเดินกันเสียที ดูเหมือน 
ทุกอย่างพร้อมแล้ว หรือพร้อมนานแล้ว 
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บทความ
กฤตยา จรัสพรธัญญา

ท่องเที่ยวประเทศรัสเซีย

เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตอนที่ 4

อารามอเล็กซานเดอร์ เนียฟสกี้  

(The Alexander Nevsky Monastery)
มีผู้อ่านท่านใด ไม่เคย “หลงทาง” หรือ 

“อ่านแผนที่ผิด” บ้าง ไหมเอ่ย? 
ผู้เขียนขอชูสองมือสารภาพอย่างไม่อาย 

เลยว่า “เป็นเจ้าแม่หลง (ทาง) ประจ�า” แม้ว่าจะได้
อ่านแผนทีท่�าความเข้าใจมาเป็นอย่างด ีหรอืท่อง
จนขึ้นใจแล้วก็ตาม พอมาเจอสถานการณ์จริง  
ก็ยังมิวายหลงจนได้! ดีตรงที่ผู ้ เขียนเป ็น 
คนคิดบวกเสมอ การหลงทางถือว่าเป็น อีกหนึ่ง
ประสบการณ์ที่ท้าทายทักษะหลาย ๆ ด้าน ทั้ง
ทดสอบสมองในส่วนของความจ�า การถอดรหัส
ลึกลับบนแผนที่ การรู้จักตรึกตรองอย่าไว้ใจใน
เทคโนโลยี GPS หรือแอปพลิเคชันมากนัก 
ฝึกความกล้าที่จะสื่อสารสอบถามพูดคุยกับคน
ท้องถิ่นเพื่อขอความช่วยเหลือ ที่ส�าคัญทดสอบ

สมรรถนะก�าลงัขา คดิเสยีว่า เดนิอ้อมเล่น ๆ  จะ
ท�าให้จติใจแขง็แกร่งขึน้ เพราะไม่มใีครนอกจาก
เราจะปลอบใจและเป็นก�าลังใจให้ตัวเองว่า  
อีกนิดก็ถึงแล้ว ต้องท�าได้สิ

“ถ้าไม่หลง แสดงว่า เรายังไม่ได้เริ่ม
ต้นเดินทางไปไหนเลย! เพราะฉะนั้น ลองหลง
ทางดูบ้าง บางทีผู้อ่านอาจจะได้พบสิ่งใหม่ๆ  
ที่ไม่ได้คาดคิด หรือเตรียมการล่วงหน้ามาก่อน
เหมือนประสบการณ์ท่ีผู้เขียนก�าลังจะเล่าสู่กัน
ฟังต่อไปนี้”

ผู้เขียนมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ หลัง
จากได้เห็นโปสการ์ดจากร้านขายเครื่องเขียน
ในกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ว่ามีโบสถ์ทรงโดม
สีฟ้าแต้มรูปดาวสีทองน่ารักแห่งหนึ่ง ที่ได้รับ
การกล่าวชื่นชมว่าเป็นอีกหนึ่งใน Icon ที่ 
นักท่องเที่ยวต้องไปเยี่ยมชมและถ่ายรูปเก็บไว้
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เป็นที่ระลึก ผู้เขียน จึงไม่ลังเลที่จะออกเดินทาง
ไปยังสถานที่ดังกล่าว พร้อมกับพกความมั่นใจ
มาเต็มกระเป๋า แต่คร้ันพอมาถึงจุดหมายปลาย
ทาง รอยยิ้มแฉ่งแห่งกรุงสยามก็ถึงกับหุบที
เดียว โดมสีฟ้าประดับดาวสีทอง กลับกลายเป็น
อาคารเก่าทรงนโีอคลาสสคิสโีอลด์โรส และโบสถ์ 
ทรงโดมสีเหลืองหลังคาสีเทา ผู้เขียนถึงกับกาง 
แผนที่ ดูอีกหลายรอบ เพราะไม่เชื่อว่าตัวเองจะ
พลาด และลงเอยด้วยการถามเจ้าถิ่นบริเวณนั้น 
จนได้ค�าตอบกระจ่างกลับมาว่า “ผู้เขียนมาผิดที่ 
เพราะ อ่านช่ือสถานที่ผิด” ขออุทานดังๆ ว่า 
“โอ้ มาย ก็อด”

เหลียวซ้ายแลขวาอยู่สักพัก ผู้เขียน
ก�าลังอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะหันหลังกลับ หรือ 
เดินหน้าเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่ดังกล่าวดี ไหนๆ  
ก็มาถึงถิ่นแล้ว ถ้าไม่เข้าไปดูสักหน่อย ก็จะเสีย
หน้า ซึ่งเล่ามาถึงตอนนี้ ผู้เขียนคงไม่เหลืออะไร
ให้ต้องอายแล้ว นอกจากรวบรวมความกล้า แล้ว 
ก้าวขาไปข้างหน้า ประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น  
พร้อมกบัทวนชือ่สถานทีอ่กีคร้ัง เป็นการต้ังศนูย์
ใหม่ และป้อนข้อมูล ท�าความเข้าใจกับสถานที่  
ที่ถูกเรียกว่า “อารามอเล็กซานเดอร์ เนียฟสกี้  
(The Alexander Nevsky Monastery) 
และอาสนวิหารโฮลี่ ทรินิตี้ แห่งเนียฟสกี้  
(Holy Trinity of Nevsky Cathedral)

ในความโชคร้าย มักจะแฝงเอาไว้ด้วย
ความโชคดี อารามอเล็กซานเดอร์ เนียฟสกี้ 
(The Alexander Nevsky Monastery) 
ในวันที่ผู ้เขียนเดินทางไปเยี่ยมชมด้วยความ
บังเอิญนั้น ตรงกับช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ทว่า
ยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวผู้สนใจเข้าชมสถานที ่
บางส่วนโดยไม่เก็บค่าผ่านประตู แม้ว่าเวลาที่ 
ผู้เขียนไปถึงนั้นจะเป็นเวลาบ่ายแก่ๆ มากแล้ว 
ก็ตาม แต่ผู ้มีจิตศรัทธาในคริสตศาสนาก็ยัง 
หลั่ ง ไหลเดินทางเข ้ ามาชมกันพอสมควร  
ประจวบเหมาะกับ เป็นช่วงเวลาที่พิธีมิสซา  
ของนกิายออร์โธดอกซ์ ก�าลงัจะเริม่พอด ีว่าแล้ว 
ผู ้ เ ขี ยนก็ถื อ โอกาสดั งกล ่ า ว เข ้ า ร ่ วมพิ ธี 
พร้อมกับ เก็บข้อมูลมาแบ่งปันแก่ผู้อ่าน ว่าดังนี้

อารามอเล็กซานเดอร์ เนียฟสกี้ (The 
Alexander Nevsky Monastery) ถกูสร้างขึน้ 
ในสมยั พระเจ้าปีเตอร์มหาราช (Tsar Peter I or  
Peter the Great) ในปี ค.ศ. 1710 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อร�าลึกถึงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์  
มชียัชนะเหนอืประเทศสวีเดน ในการท�าสงคราม
ปี ค.ศ. 1240 นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ซึ่ง
ประกอบไปด้วย โบสถ์ และสุสานฝังศพ ของ
บุคคลส�าคัญระดับประเทศหลายท่าน ซ่ึงจะขอ
เล่าในล�าดับต่อไป นอกจากส่วนของอารามแล้ว 
ภายในบริเวณดังกล่าว ยังมีสถาปัตยกรรมอื่นที่
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น่าสนใจ อาทิ Annunciation Church แต่
จะขอกล่าวเฉพาะ อาสนวิหาร Holy Trinity 
Cathedral ซึ่งผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธี
มิสซา ทว่าไม่สามารถบันทึกภาพวิดีโอ หรือ 
ภาพถ่ายภายในสถานทีอ่นัศกัดิส์ทิธิไ์ด้เนือ่งจาก
เป็นข้อห้ามที่ก�าหนดไว้ให้ปฏิบัติตาม ผู้เขียนขอ
แนะน�าเกรด็ความรูใ้นการเข้าเยีย่มชม หรอื ร่วม
พิธีทางศาสนาอย่างคร่าวๆ จากประสบการณ์
ตรงของผู้เขียนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านว่า  
ผู้เข้าร่วมพิธี ควรแต่งกายสุภาพ มิดชิด ผู้หญิง
ควรสวมผ้าคลุมผม รักษามารยาท เข้าร่วมพิธี
ด้วยความเคารพ และส�ารวม ไม่ส่งเสยีงดัง อนึง่
พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์  
ค่อนข้างใช้เวลานานนบัชัว่โมงทเีดยีว ผูเ้ข้าร่วมจะ
ต้องยืน เพราะภายในอาสนวิหารไม่มีเก้าอี้ให้นั่ง
เหมือนโบสถ์คาทอลิก ทั้งนี้จะมีการร้องเพลงน�า
สวดโดยพระสงฆ์ และสลบักบัการร้องเพลงสวด
รับของผู้เข้าร่วมทุกคน ในกรณีที่ร้องหรือสวด
ตามไม่ได้ ก็ไม่ต้องกังวลแต่ประการใด ขอให้ 
ยืนสงบนิ่ง และท�าเครื่องหมายกางเขนแสดง
ความเคารพก็เพียงพอ บาทหลวงที่นี่จะสวมชุด
และหมวกสีด�า เดินน�าเต้าก�ายานมาแกว่งอย่าง
ทั่วถึงแก่ทุกท่านเสมือนให้ผู ้เข้าร่วมพิธีได้ม ี
ส่วนร่วมในการสรรเสริญพระเจ้าพร้อมกับ 
อัญเชิญให ้พระองค ์มาประทับในสถานที ่

ศักดิ์สิทธิ์ และหากมีโอกาสได้รับควันก�ายาน  
ก็ประดุจเหมือนเราได้รับการช�าระให้บริสุทธิ์ไป
ด้วยดงันัน้ผูเ้ข้าร่วมควรหันไปแสดงการขอบคณุ 
ส่วนพระสงฆ์ หรอื บาทหลวงผูป้ระกอบพธีิ ท่าน
จะไม่เลือกชนชาติหรือศาสนาใดๆ ทั้งสิ้น ขอแค่ 
เข้ามาร่วมพิธีก็ถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของพิธี
ศักดิ์สิทธิ์นี้แล้ว 

นอกจากนี้ยังมีการจุดเทียน ณ บริเวณ
ที่จัดให้ ซ่ึงจะมีซิสเตอร์ สวมชุดด�า มาคอย
ท�าความสะอาดอยูต่ลอดเวลาและ เชด็รปูพระแม่  
เมื่อมีคนต่อแถวเพื่อจูบรูปพระแม่ เป็นต้น 
ภายในอาสนวิหารจะมีแจกัน หรือโถขนาดใหญ่
ไว้ให้ผู้ท่ีต้องการน�าดอกไม้ หรือช่อดอกไม้มา
ถวาย อกีทัง้ยงัมบีรเิวณทีจ่�าหน่ายสงัฆภณัฑ์และ 
หนงัสอื ซึง่จะอยูด้่านขวาของทางเข้าเพือ่ไว้ให้ผูม้า
เข้าร่วมได้ท�าบุญตามศรัทธา บรรยากาศภายใน 
จะค่อนข้างมืด สงบ และอบอุ่น โดยแสงสว่าง 
ส่วนใหญ่จะมาจากหลงัคาโดมด้านบน และโคมระย้า 
ขนาดใหญ่สวยงามสะดุดตา ซึ่งห้อยจากเพดาน
ลงมา ทั้งนี้จะไม่มีการเปิดหน้าต่างหรือประตู
เพื่อป้องกันความหนาวจากภายนอกเข้ามายัง
ภายใน ส่วนประตูทางเข้าจะมีแค่ทางเดียว  
และเป็นประตูไม้ขนาดใหญ่ 2 ชั้นที่มีน�้าหนัก 
ค่อนข้างมาก ผู้เขียนถึงกับต้องออกแรงแขน 
ทั้งสองข้างดึงประตูให้เปิดและใช้ล�าตัวดันประตู 
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เข้าไปด้านในอกีทหีนึง่ สาเหตทุีป่ระตตู้องมนี�า้หนกั 
มาก ผู้เขียนอนุมานว่า เพื่อป้องกันแรงลมจาก 
ภายนอกพดัประตเูปิดนัน่เอง ทัง้หมดนีค้อืภาพรวม 
ที่ผู้เขียนพยายามถ่ายทอดเป็นค�าบรรยายโดย
ละเอยีดเพือ่ทีผู้่อ่านจะได้จนิตนาการตามได้มาก
ที่สุดเท่าที่จะท�าได้

อกีสิง่หนึง่ทีอ่ยูเ่หนอืความคาดหมายใน
การมาเยี่ยมชม อารามอเล็กซานเดอร์ เนียฟสกี้ 
(The Alexander Nevsky Monastery) 
นั่นก็คือ สถานที่แห่งนี้ ยังเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
ของคนรัสเซียในด้านของการเป็นสุสานฝังศพ  
ของบคุคลส�าคญัซึง่เป็นศลิปินแห่งชาติสาขาต่างๆ  
หลายท่าน อาท ิDostoevsky, Tchaikovsky, 
Rimsky-Korsakov, Borodin, Mussorgsky  
เป็นต้น โดยผู ้ที่สนใจจะเข ้าชมและแสดง
ความเคารพต่อสุสานของท่านเหล่าน้ีก็สามารถ
ช�าระค ่า เข ้ าชมได ้ ด ้ านทางเดินด ้านขวา 
ก่อนเข้าสู่ประตูทางเข้าของสถานที่ดังกล่าว

เมือ่เสรจ็สิน้พธิมีสิซาทีผู่เ้ขยีนได้เข้าร่วม
ด้วยนัน้ เป็นเวลาพลบค�า่พอด ีทว่าท้องฟ้ายงัคง
สว่างอยู่พอสมควร เพราะช่วงเวลานี้ เมืองเซนต์ 
ปีเตอร์สเบร์ิกจะมช่ีวงกลางวนัยาวกว่าช่วงกลางคืน 

เล็กน้อย พอผู้เขียนเห็นว่า พระอาทิตย์ยังไม่
ตกดินและยังพอจะมีแสงแดดอ่อนๆ อีกทั้ง 
สสุานด้านนอกอาสนวหิารนีก่ด็สูงบ และน่าสนใจ
อยู่ไม่น้อย ผู้เขียนจึงลองเดินส�ารวจสุสานซึ่ง
มีชื่อว่า สุสานแห่งศตวรรษท่ี 18 สามารถเข้า
ชมได้โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย และพอจะมสีสุานฝังศพ
บุคคลผู้มีชื่อเสียงบางท่านอยู่บ้าง เช่น Mikhail 
Lomonosov, Quarenghi Stasov, Rossi 
ทั้งนี้เพื่อผู้เขียนจะได้ศึกษาและเก็บภาพสถานที่ 
ยามหัวค�่า และก็อดไม่ได้ที่จะแปลกใจกับอีก
หนึ่งประสบการณ์แปลกใหม่ที่น่าค้นหา เพราะ 
ตั้งแต่ล้างบาป รับศีลมา ตัวผู้เขียนเองนั้นก็ยัง
ไม่เคยสัมผัสสุสานอย่างใกล้ชิดขนาดนี้มาก่อน  
บางสุสานแลดูยิ่งใหญ่อลังการจากการประดับ
ตกแต่ง บ่งบอกได้ถึงสถานะของเจ้าของร่าง
ที่นอนหลับสนิทนิ่งใต้พื้นพิภพได้เป็นอย่างดี 
บ้างก็มีช่อดอกไม้สดวางสมทบกับกองดอกไม้
เก่าทีเ่หีย่วเฉาโรยราไปก่อนหน้านี ้บอกความนยั 
ให้เห็นถงึความอาลยัอาวรณ์ของคนท่ีอยูด้่านหลงั 
ทีม่เิคยจะลมืเลอืนคนรกัทีล่าจากไปไม่ว่าจะนาน
แค่ไหน บางสุสานแลดูรกร้าง จากเศษกิ่งไม้ 
ใบไม้กองทับถมจนพูน ซึ่งก็พอจะเข้าใจได้ว่า 
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กลับตัวกลับใจ เป็นคนดี คนเราหลงผิดกันได้ 
ขอแค่ส�านึกผิดและแก้ไข พระเจ้าพร้อมที่จะให้
อภัยเสมอ เหมือนดั่งนักบุญเปาโล (St.Paul) 
นกับญุองค์อปุถมัภ์ของผูเ้ขยีนเอง ทีก่ลบัใจจาก
การเป็นผู้เบียดเบียนศาสนา มาอุทิศตนเผยแผ่ 
ครสิตศาสนาจนจบวาระสดุท้ายของชวีติด้วยการ
เป็นมรณสักขี ความดีที่ท�าไว้แม้ตัวตาย ก็มิได้
ดับสูญไปด้วย แต่จะด�ารงอยู่คงทนถาวรแด่ชน
รุ่นหลังให้ได้กล่าวขานกันสืบไป

สมควรแก่เวลาที่ผู ้ เขียนจะเดินทาง 
กลับท่ีพักซะที ว่าแต่ขากลับนี่ จะหลงทางอีก
ไหมหนอ ....  

ห่างเหินจากการดูแลรักษาหรือเยี่ยมเยียนจาก
ญาติสนทิมติรสหายหรอืคนรกัมาเนิน่นาน ไม่ว่า 
จะรวย หรือจน สงูศกัดิท์างชาตติระกลูหรือยาจก  
มีชื่อเสียงหรือต�่าต้อยทางฐานะในสังคม รูปร่าง
หน้าตาดีหรือแค่พอไปวัดไปวาได้ สุดท้ายเมื่อ
สิ้นลมหายใจ ร่างกายก็ถูกน�ามารวมกันและ 
ฝังไว้ใต้สุสานทุกคน

ในการพาตัวผู้เขียนเองมาหลงทางใน
สุสานแห่งนี้ ผู้เขียนกลับค้นพบความสงบทาง
จติใจ การได้ทบทวนในสิง่ทีไ่ด้เคยกระท�ามาตลอด
ชีวิตทั้งถูกและผิด แม้ว่ามนุษย์ปุถุชนธรรมดา 
อย่างเราจะท�าผิดพลาดและหลงทางชีวิตมาสัก
แค่ไหน ทว่าไม่มีค�าว่าสายเกินไปส�าหรับการ 
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ข้างธรรมาสน์ 
ไก่นักบุญเปโตร

“หิวน�้า ขุดบ่อ”
สุภาษิตจีน	(lín kē jué jĭng-หลิน เค่อ เจ๋ว จิ่ง) “หิวน�้า	ขุดบ่อ”	หมายความว่า ลงมือ

แก้ปัญหาต่างๆ เมื่อช้าเกินไปเสียแล้ว เช่น พาคนป่วยไปหาหมอ เมื่อคนป่วยใกล้จะตายแล้ว หรือ
ยิ่งกว่านั้นก�าลังจะตายแล้ว มันช้าเกินไปแล้ว

 ฉะนั้น	 ก่อนจะท�าอะไรๆ	 ไม่ว่า ต้องคิด วางแผน และเตรียมตัว เตรียมการให้พร้อม 
ก่อน การงานต่างๆ จะได้ผลส�าเร็จตามที่ต้องการ

 คนโง่	 หรือคนไม่รอบคอบ จะท�าอะไรก็ไม่คิดให้รอบคอบเสียก่อน การงานต่างๆ จึง 
ไม่ได้ผลตามต้องการ เป็นการเสีย เสียเงิน เสียเวลา เสียพลังงาน เสียการเสียงาน เสียใจ  
และอายชาวบ้านเขาด้วย

 พระเยซูเจ้าทรงเตือนให้เราเป็นคนรอบคอบ ตรัสว่า “ท่านที่ต้องการสร้างหอคอย จะไม่
ค�านวณค่าใช้จ่ายก่อนหรือว่า มีเงนิพอสร้างให้เสรจ็หรอืไม่ มฉิะนัน้ เมือ่วางรากฐานไปแล้ว แต่สร้าง
ไม่เสรจ็ ทกุคนทีเ่หน็จะหวัเราะเยาะเขา พดูว่า “คนนีเ้ริม่ก่อสร้างแต่ท�าไม่ให้เสรจ็” (ลกูา 14:28-30)

 เช่นเดียวกัน	ใครคิดว่า	จะกลับตัวกลับใจ	เป็นคนดี เลิกท�าบาปท�าชั่ว ก็จงรีบท�าเลยทันที
อย่ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่ง มันจะช้าเกินไป ถ้าความตายมาอย่างกะทันหัน แล้วท่านจะต้องเสียใจ
ตลอดไป

 พระเยซูเจ้าทรงเตือนเราอยู่เสมอว่า “จงตื่นเฝ้า และอธิษฐานภาวนา เพื่อจะได้ไม่เข้าสู่การ
ทดลอง” (มัทธิว 26:41) หรือ “จงตื่นเฝ้าระวังเถิด เพราะท่านไม่รู้ว่านายของท่านจะมาเมื่อไร?” 
(มัทธิว 24:42) หรือ “จงเตรียมพร้อมไว้ เพราะว่าบุตรแห่งมนุษย์ จะเสด็จมาในเวลาที่ท่าน 
มิได้คาดหมาย” (มัทธิว 24:44)

 หลายคนชอบพูดว่า	“รู้อย่างนี้	รู้อย่างนั้น	ผมจะไม่ท�าอย่างนั้น	จะไม่ท�าอย่างนี้” มันสาย
ไปแล้วครับ ไม่ทันกาล ไม่ทันเวลาแล้วครับ

 ทุกคนรู้ดีว่า	ทุกคนต้องตาย แต่ก็ก�าลังหลอกตัวเอง และหลอกพ่อแม่ ญาติมิตร ที่ก�าลัง
จะตาย หมอบอกไม่รอดแน่แล้วว่า ยังไม่ตาย	จะหายเจ็บ	หายป่วย	ท�าใจดีๆ	ไว้	ฯลฯ เตรียมตัว
ให้พร้อม ส�าหรับวันนั้นที่ไม่แน่นอนดีกว่าครับ แน่ใจ มั่นใจ สบายใจ กว่าครับ

 เตรียมตัวตายที่ดีที่สุด มิได้หมายความว่า นั่งสวดภาวนาทั้งวันทั้งคืน แต่โดยท�าหน้าที่
ประจ�าวันของเราให้ดีที่สุด เท่านั้นครับ ได้สวรรค์ด้วยครับ 
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

น�้าท่วม น�้าตา น�้าใจ

แม้ประวตัศิาสตร์ของน�า้ท่วมทีส่กลนคร
จะซ�้ารอยในรอบหลักสิบหรือหลักร้อยปีขึ้นไป 
อย่างไรกต็ามในครัง้นีโ้จษจนักนัว่า มนัไหลหลาก  
หนักหน่วง รุนแรงและรวดเร็วที่สุด

อะไรคือสาเหตุ บนฟ้าคือฝนลมพายุ  
บนดินมีเขื่อน อ่าง ประตูน�้าและห้วยหนอง 
คลองบึงรวมทั้งผังบ้านผังเมืองที่อาจจะเข้ากัน 
ไม่ได้ หรอืจากการไม่เตรยีมพร้อมเพือ่เผชญิหน้า
กับสถานการณ์วิกฤติน�้าท่วมดังกล่าว

การบริหารจัดการทั้งหลายทั้งปวง ล้วน
เป็นเรื่องของมนุษย์ทุกผู้ทุกฝ่าย ลองไล่เลียง
กันตามบทบาทหน้าที่ตั้งแต่บนลงล่างตามล�าดับ
ดูสิครับ

อย่างไรกด็ ีข้าราชการฝ่ายปกครอง หรอื
เจ้าหน้าที่เฉพาะด้านนี้ผู้กินเงินเดือนด้วยภาษี
อากรของพี่น้องประชาชน จ�าเป็นต้องถูกน�ามา
พิจารณาถึงจิตส�านึกรับผิดชอบต่อกรณีนี้เต็มๆ
โดยไม่ต้องบอกปัดความรับผดิชอบแบบน�า้ขุน่ๆ  
ให้กบัธรรมชาตทิีค่าดไม่ถงึ แล้วท�าไมไม่เตรยีมการ 
ให้พร้อมล่วงหน้าไว้เสมอ

ช่วงน�้าท่วมที่จังหวัดสกลนคร ทั้งใน
บริเวณตัวอ�าเภอเมืองและต�าบล หมู่บ้านต่างๆ
รอบนอก มีชีวิตท่ีสูญเสียประเมินค่ามิได้และ
ทรัพย์สิน บ้านเรือน ตลาดร้านค้า รถราม้าใช้ 
ววัควายและเรอืกสวนไร่นาเสยีหาย หลายแหล่ง
ข่าวประเมินค่านับกว่าพันล้าน นอกนั้นภาวะ 
หลังน�า้ท่วมยังจะตามมาด้วยสารพดัสารพนัปัญหา

การปล่อยให้เกิดเหตุแล้วค่อยอธิบาย
ด้วยทฤษฎขีองการอตุนุยิม หรอืเขือ่นนยิม และ
อะไรต่อมไิรกแ็ล้วแต่ แท้ทีจ่รงิกค็งไม่แคล้วกลบั
มาสู่การดูแลรับผิดชอบ บอกเตือนภัยและวิธี
ปฏบัิติการไว้ทุกขัน้ตอน ส่วนการเตรยีมท่ีแท้ต้อง
นับตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างปีแล้วปีเล่า จนกระทั้ง 
ถึงช่วงวันวิกฤติที่เกิดขึ้น

ดงันัน้ เสยีงทีท่กุผูท้กุฝ่ายต้องส�าเหนยีก
ตั้งใจฟังให้มากในช่วงนี้เป็นที่สุด ก็คือเสียงของ
พี่น้องประชาชนท่ีก�าลังประสบอุทกภัยอยู ่ใน 
ขณะนี้ เพื่อว่าเราจะได้มีความส�านึกร่วมกันใน
ความทุกข์สาหัสสากรรจ์ต่างๆนานา ท�านองร่วม
ทุกข์ ทุกข์จะลด
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น�า้ใจแห่งเมตตาธรรม พร้อมท้ังก�าลงัใจ  
ก�าลังทรัพย์ ข้าวสารอาหารแห้งและความ 
ช ่วยเหลือนานาประการเท ่ าที่ จะสามารถ 
เอื้อเฟ ื ้อเผ่ือแผ่ หยิบยื่นบรรเทาทุกข ์และ 
เยียวยากันได้ ย่อมท�าให้เรามีส่วนซับน�้าตา 
ผูป้ระสบภยัน�า้ท่วมครัง้ยิง่ใหญ่เป็นประวตักิารณ์
นี้

ขณะ เดี ย วกั นก็ ส าม า รสร ้ า ง เป ็ น
ประวัติศาสตร ์แห ่งน�้ าใจและจิตส� านึกใน 
ความรับผิดชอบร่วมตามบทบาทหน้าท่ีโดยตรง
และตามวิสัยความเป็นมนุษย์ร่วมโลกท่ามกลาง
ธรรมชาติจักรวาลและทุกภูมิภาคท้องถิ่นใน
ฐานะชาวไทยร่วมชาติร่วมประเทศอันเป็นท่ีรัก
ของเราทุกคน.

 นำ้าท่วมใหญ่ ไหลนองมา 

นำ้าตาตก เผยหัวอก 

พกนำ้าใจ  ไหลผสม

ร่วมทุกข์เศร้า  คราววิกฤติ 

จิตระบม  รักเกลียวกลม

ถมช่องว่าง  ระหว่างใจ.
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วันละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล 

มาระโก 4:26-32
.......พระองค์ยังตรัสอีกว่า  “พระอาณาจักรของพระเจ้ายังเปรียบเสมือนคนที่น�าเมล็ดพืชไปหว่านในดิน  

เขาจะหลับหรือตื่น กลางคืนหรือกลางวัน เมล็ดนั้นก็งอกขึ้นและเติบโตเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรเขาไม่รู้ ดินนั้นมีพลัง
ให้เกิดผลในตนเอง  ครั้งแรกก็เป็นล�าต้น แล้วก็ออกรวง ต่อมาก็มีเมล็ดเต็มรวง เมื่อข้าวสุก เกิดผลแล้ว  เขา
ก็ใช้คนไปเก็บเกี่ยวทันที เพราะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว”  

พระองค์ตรสัอกีว่า  “เราจะเปรยีบพระอาณาจกัรของพระเจ้าอย่างไร หรอืจะใช้อปุมาอะไรอธบิายเรือ่งนี้   
พระอาณาจักรเปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ด  ซึ่งเมื่อหว่านในดิน ก็เป็นเมล็ดเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงทั่วแผ่นดิน  แต่
ครัน้ได้หว่านแล้วกง็อกขึน้และกลายเป็นต้นไม้ใหญ่กว่าพชืผกัทกุชนดิ มกีิง่ก้านใหญ่โตจนบรรดานกในอากาศมา

พักอาศัยร่มเงาได้”

โรม 8:5-6 ; 10-11 ; 13-17
ผู้ที่ยังด�าเนินชีวิตตามธรรมชาติ ย่อมสนใจสิ่งที่เป็นของธรรมชาติ  ส่วนผู้ที่ด�าเนินชีวิตตามพระจิตเจ้า 

ก็สนใจสิ่งที่เป็นของพระจิตเจ้า  ความต้องการตามธรรมชาติมนุษย์น�าไปสู่ความตาย แต่ความปรารถนาของพระ
จิตเจ้าน�าไปสู่ชีวิตและสันติ

.......ถ้าพระคริสตเจ้าสถิตอยู่ในท่านแล้ว แม้ร่างกายของท่านตายเพราะบาป จิตของท่านก็มีชีวิตเพราะ
ความชอบธรรม และถ้าพระจติของพระผูท้รงบนัดาลให้พระเยซเูจ้ากลบัคนืพระชนมชพีจากบรรดาผูต้ายนัน้สถติ
ในท่าน พระผูท้รงบนัดาลให้พระครสิตเยซทูรงกลบัคนืพระชนมชพีจากบรรดาผูต้ายกจ็ะทรงบนัดาลให้ร่างกายที่
ตายได้ของท่านกลับมีชีวิต เดชะพระจิตของพระองค์ ซึ่งสถิตในท่านด้วย

.......ถ้าท่านด�าเนินชีวิตตามธรรมชาติฝ่ายต�่า ท่านก็จะตาย แต่ถ้าท่านก�าจัดกิจการตามธรรมชาต ิ
ฝ่ายต�า่ ด้วยเดชะพระจติเจ้า ท่านกจ็ะมชีวีติ ทกุคนทีม่พีระจติของพระเจ้าเป็นผูน้�า ย่อมเป็นบตุรของพระเจ้า ท่าน
ทัง้หลายไม่ได้รับจิตการเป็นทาสซ่ึงมแีต่ความหวาดกลวัอกี แต่ได้รบัจติการเป็นบตุรบญุธรรม ซึง่ท�าให้เราร้องออก
มาว่า “อับบา พระบิดาเจ้าข้า”  พระจิตเจ้าทรงเป็นพยานยืนยันร่วมกับจิตของเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า เมื่อ
เราเป็นบตุรเรากเ็ป็นทายาทด้วย เป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกบัพระครสิตเจ้า ถ้าเรารบัการทรมาน

ร่วมกับพระองค์ เราก็จะรับพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระองค์ด้วย 

ฮีบรู 6:7-8
......แผ่นดินที่ชุ่มฉ�่าด้วยน�้าฝนที่ตกลงมาเสมอและบังเกิดพืชผลเป็นประโยชน์แก่ผู้ปลูกจะได้รับพระพร

จากพระเจ้า ส่วนแผ่นดินที่บังเกิดต้นหนามและพุ่มหนามย่อมไม่มีค่าจะถูกสาปแช่งในไม่ช้า และจะจบลงด้วย
การถูกไฟเผา
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ผม/ดิฉัน เป็น “คนสวน”  
ของสมองของข้าพเจ้าเอง

James Alien นักประพันธ์ เขียนในหนังสือ “As a Man Thinketh” เล่าว่า:
...สมองของมนษุย์เปรยีบเสมอืนสวน เราต้องรูจ้กัเลอืกว่าจะหว่านเมลด็พชื ผกั ต้นไม้ ชนดิ

ใดให้มันขึ้นบนดินของสวนนี้ ถ้าปล่อยให้มันรกร้าง ต้นวัชพืชก็จะขึ้นบนดินของสวนนี้ แต่ไม่ว่าจะ
มีคนดูแลหรือไม่ก็ตาม เป็นธรรมชาติของดินที่ย่อมจะต้องมีหญ้า มีพืช มีต้นอะไรก็ตาม ต้นเล็กๆ 
เกิดขึ้นบนแผ่นดิน เพราะธรรมชาติได้ฝากฝังธาตุอาหาร (nutrients) ของพืชต่างๆ ไว้ในเนื้อดิน
จากการก่อเกิดของโลก (earth) นับเป็นพันๆ ล้านปีมาแล้ว.....

James Alien อธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้ต่อไปว่า.-
........อย่างที่เจ้าของสวนแปลงนี้ท�า นั่นคือ คอยขุดดินให้ร่วน เด็ดต้นหญ้า วัชพืชออก 

ปลูกดอกไม้แทน หรือไม่ก็เป็นไม้ผลยืนต้นท่ีต ้องใช้เวลาดูแลนานเป็นปีๆ เจ้าของสวนต้องหมั่น
ตัดหญ้า รดน�้าต้นไม้ต่างๆ ทั้งใหญ่ (ผลไม้) ทั้งเล็ก (ดอกไม้) เป็นประจ�าทุกวัน หรือวันเว้นวัน 
เพราะการใส่ใจดูแลรักษาสวนเช่นนี้ เป็นการป้องกันไม่ให้วัชพืช (weeds) พืชล้มลุกอื่นๆ ที่ไม่มี
ประโยชน์เจริญงอกงามขึ้นได้....

.........สวนสมองของเรากเ็ช่นกนั ถ้าเราปล่อยสมองของเราให้เป็นไปตามยถากรรม รกรงุรงั 
ด้วยความคิดต่างๆ ที่ไม่มีประโยชน์ ความคิดที่ผิด ความคิดที่ไม่บริสุทธ์ิ ความคิดที่คิดร้าย 
ต ่อคนอื่น ความคิดแผลงๆ ที่ไร้สติ สมองของเราก็เปรียบเสมือนสวนที่ถูกปล่อยให้รกรุงรัง  
ถูกปกคลุมด้วยต้นหญ้า วัชพืชเลื้อยคลาน พืชล้มลุก ที่ไม่มีประโยชน์...

.......เราจึงต้องเป็น “เจ้าของสวน” (gardener) ของสมองของเรา ที่รู้จักแสวงหาความ
จริงความดีงาม ความสวยงาม โดยการเปิดสมอง รู้จักคิดในทางที่ถูก (right thinking) รู้จัก
หว่านเมล็ดแห่งปรีชาญาณ (wisdom) จากการอ่าน การไตร่ตรอง การครุ่นคิด ร�าพึง ตรึกตรอง 
แยกแยะ และ ปลูกฝัง “เมล็ดธรรม” (virtue seeds) ทั้งหลาย (คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม 
ยุติธรรม สันติธรรม วัฒนธรรม คารวธรรม มิตรธรรม ฯลฯ) ในสมองของเราให้เต็ม เพื่อไม่ให้
มีพื้นที่ส�าหรับ “เมล็ดพันธุ์” ที่ไม่ดีอื่นๆ มีโอกาสเกิดขึ้นในสมอง ในความคิดของเรา และเมื่อเรา
สามารถ “จัดสวนสมอง” ของเราได้เช่นนี้แล้ว เราก็เป็นสถาปนิกที่ดีของชีวิตของเรา เราก็สามารถ
เป็น “บุคคลที่พระเจ้าทรงสร้างให้เราเป็น” (the person that God created us to be) 
เพื่อเป็นผู้ร่วมสร้าง (co-creator) กับพระเจ้า เพื่อให้สังคมโลกมนุษย์เป็นไปตามพระประสงค์
ของพระเจ้า 
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คุยกับเภสัชกร
ผศ.ดร. มนต์ชุลี นิติพน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก 

ปัจจุบันนี้มีการซื้อขายของทางออนไลน์
กันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าทุกรูปแบบ 
เครือ่งเรอืน ของในซเูปอร์มาร์เกต็ ซึง่ของเหล่านี ้
ยังไม่ส่งผลอันตราย อาจไม่ถูกใจ ไม่เหมือนที่
คาดหวังไว้ คณุภาพต�า่กว่าราคา ได้รบัของผดิจาก 
ที่ส่ังไว้ ท�าให้ไม่พอใจระดับหนึ่ง แต่การซื้อของ
ออนไลน์ประเภทอาหารเสริม ท่ีมีการโฆษณาเกินจรงิ  
อาหารไม่มผีลทางรกัษา ไม่มกีารรบัรองอย่างเป็น
วิทยาศาสตร์ การโฆษณาว่ามีผลรักษามากมาย 
หลายอย่างเหลือเกิน คาดได้ว่าไม่เป็นจริง ที ่
น่ากลวัทีส่ดุคอืการขายยาออนไลน์ ซึง่มมีากมาย
เหลอืเกนิ ทีน่่าเป็นห่วงคือ เด็ก เยาวชน หลงเชือ่ 
ด้วยความรู ้หรอื ไม่รู ้ผูป้กครอง คณุพ่อ คณุแม่  
ต้องสอดส่องดูแลเด็กของท่านเป็นพิเศษ

มีการพบสิ่งเสพติดน�าน�้าผสมเครื่องดื่ม
ในชาเขียว น�้าอัดลม ออกฤทธิ์มึนเมา ไม่มีกลิ่น 
เป็นยากล่อมประสาทใช้เป็นยานอนหลับก�าลัง
แพร่ระบาดในหมู่เยาวชน อย. ห่วงใย แนะ 

ผู้ปกครองสอดส่องพฤติกรรมดูแลบุตรหลาน
อย่างใกล้ชิด ยาดังกล่าวเป็นอันตรายต่อการ
ท�างานของตบัและไต ไม่สามารถซือ้ขายผ่านทาง
ร้านขายยาได้โดยตรงต้องเป็นแพทย์ท่ีสามารถสัง่
จ่ายได้เท่านั้น และใช้ในกลุ่มบุคคลท่ีมีปัญหา
เรื่องการนอนไม่หลับ หรือ ใช้ร่วมกับการผ่าตัด 
คลายอาการวิตกกังวล ย�้า!! ผู้ที่จ�าหน่ายหรือ
สถานที่ที่จ�าหน่ายยาดังกล่าวต้องมีใบอนุญาต
มีไว้ในครอบครองวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท  
2 เท่านั้น และ ต้องขออนุญาตการจ�าหน่ายจาก
กระทรวงสาธารณสุข

จากกรณีท่ีมีการส่งต่อข้อความผ่านทาง
สื่อออนไลน์ เตือนภัยผู้ปกครองให้ตรวจสอบ
กระเป๋านักเรียนของบุตรหลาน เนื่องจากขณะ
นี้พบสิ่งเสพติดก�าลังแพร่ระบาดในหมู่เยาวชน 
หรือท่ีเรียกกันว่ายาเสียสาว พบท้ังเม็ดสีน�้าเงิน 
และสีแดง ซึ่งมีการน�้ามาผสมเครื่องดื่มใน 
ชาเขียว น�้าอัดลม ออกฤทธิ์มึนเมา ไม่มีกลิ่น 

ยาออนไลน์
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เป็นยากล่อมประสาท น�ามาใช้เป็นยานอนหลับ 
นัน้ ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
มีความห่วงใยเยาวชนต่อกรณีดังกล่าว พบว่ายา
ดังกล่าว คือ ยานอนหลับโดมิคุม หรือ ยามิดา
โซแลม(Dormicum หรือ Midazolam) และ 
ยาอัลปราโซแลม (Xanax หรือAlprazolam) 
ซึ่งยาทั้งสองชนิดจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท
ที่ 2 ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาทเป็นคนละชนิดกับเมทแอมเฟตามนี 
หรอื ยาบ้า และ เป็นรปูแบบทีไ่ม่มกีารน�าเข้าหรอื
ผลติเพือ่ใช้ในประเทศไทย โดยวตัถอุอกฤทธ์ิท้ัง
สองชนดินี ้ไม่สามารถซือ้ขายผ่านทางร้านขายยา 
ได้โดยตรง ต้องเป็นแพทย์สั่งจ่ายยาได้เท่านั้น  
ผูท้ีจ่�าหน่ายหรือสถานทีท่ีจ่�าหน่ายยาดังกล่าวต้อง
มีใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองวัตถุออกฤทธ์ิ
ในประเภท 2 และต้องขออนุญาตการจ�าหน่าย
จากกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลบนผลิตภัณฑ์ 
ขนาดตามที่ปรากฏบนกล่องผลิตภัณฑ์ไม่ตรง 
กบัฐานข้อมลูของ อย. อกีด้วย ยาดงักล่าวมกัใช้
ในกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ ต้อง
ปรับสภาพการนอน หรือ ใช้ร่วมกับการผ่าตัด 
คลายอาการวติกกงัวล หากรบัประทานไปแล้วจะ
ออกฤทธิเ์รว็ภายใน 15 นาท ีผูท้ีร่บัประทานจะมี
อาการง่วงนอน สะลมึสะลอื เพราะยากลุม่เหล่านี้  
มีฤทธิ์ท�าให้นอนหลับ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้
น�าไปใช้ในการก่ออาชญากรรม การมอมเมา
เหยื่อ โดยผสมลงไปในเครื่องดื่ม ท�าให้เหยื่อ
หลับแล้วท�าการปลดทรัพย์หรือล่วงละเมิดทาง
เพศได้ทั้งนี้ หากร้านขายยาใดฝ่าฝืนจะมีโทษ
หนักตามกฎหมาย รวมทั้งพิจารณาการพักใช ้
ใบอนญุาตเป็นเวลา 180 วนัต่อไป กรณีเภสชักร
ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพจะส่งเรื่อง
ให้สภาเภสัชกรรมพิจารณาพักหรือเพิกถอน 
ใบประกอบวิชาชีพด้วย 

ขอให้ผู ้ปกครองสอดส่องพฤติกรรม
ของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดและเตือนบุตรหลาน
อย่าซ้ือยาผ่านทางสือ่ออนไลน์มาใช้โดยเดด็ขาด 
พร้อมทัง้ไม่ควรรบัประทานอาหารหรอืเครือ่งดืม่ 
จากคนแปลกหน้า และไม่ควรน�ายากลุ่มนี้มา
ใช้เพื่อท�าให้เกิดอาการมึนเมาหรือเพื่อความ
สนุกสนานอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

การจะใช ้ยานั้นต ้องระวังข ้อเสี่ยง 
ทุกอย่าง ผู ้ปกครองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด 
ไม่ใช่เฉพาะทางสุขภาพเท่านั้น แต่ควรดูแล
ถึงจิตใจอย่างใกล้ชิดด้วย ขอพระอวยพระพร 
ทั้งครอบครัวด้วย 
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บันทึกธรรมทูต
มิสชั่น 

 ชีวิตของพระศาสนจักรในกัมพูชา โดย
เฉพาะวัดแห่งแรกในกรุงพนมเปญ วัดทุกแห่ง
ในกัมพูชา ถูกปิดตัวอย่างสมบูรณ์ในปี 1975 
หลังจากเขมรแดงครอบครองประเทศ สงคราม
ด�าเนินมาตลอด จนหลังจากเขมรฝ่ายต่างๆ  
เข้าสู่โต๊ะเจรจา และยอมให้สหประชาชาติเข้ามา 
เตรียมการเลือกตั้ง พระคุณเจ้าอีว	 ลามุส กับ  
คณุพ่อเอมลิ	เดตอมบ์ (ภายหลงัเป็นพระสงัฆราช)  
กลับเข้ามา โดยใช้องค์กรคาริตัสน�าร่อง และ
รวบรวมคาทอลิกที่ยังหลงเหลือ จนในปี 1990  
โอกาสวันคริสต์มาส กลุ่มคริสตชนวัดนักบุญ 
ยอแซฟ พนมเปญ กไ็ด้ถอืก�าเนดิขึน้ เม่ือรฐับาล 
อนุญาตให้อาคารเก่าๆ หลังหนึ่ง ท้ายที่ดิน ซึ่ง 
แต่เดิมเป็นบ้านเณรเล็ก ให้พระศาสนจักร 
ได้ใช้ถวายบูชาขอบพระคุณ จากนั้นอีกสองปี  
คือในปี 1992 เราก็ได้ซื้อคืนอาณาบริเวณที่

เหลืออยู่ คือได้แค่อาคารสองหลัง วัดน้อย  
และพืน้ทีบ่างส่วนผนวกกนัเป็นทีด่นิผนืเดยีวกนั 
เมื่อเป็นศูนย์บัญชาการ ศูนย์รวมของมิสซัง 
ในงานอภิบาลและงานธรรมทูตในกัมพูชา 

คณุพ่อวรีะชยั	ศรปีระมงค์	ซสิเตอร์เซเวยีร์	 
ซิสเตอร์เปลาจี	 และคุณยศยา	 กลุ่มธรรมทูต 
กลุ่มแรก เข้ามาช่วยงานธรรมทูตในพื้นท่ีท่ีเพิ่ง
เปิดใหม่แห่งนี้ โดยคุณพ่อวีระชัย ท�างานใน
เขตมิสซังพนมเปญ กับคุณพ่อเอมิล จนปี 1997 
เมื่อคุณพ่อเอมิล ถูกแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช  
คุณพ่อวีระชัย เป็นเจ้าอาวาสในที่แห่งนี้ เป็น 
องค์ที่สอง ได้สานต่อการวางรากฐานงานในวัด 
และท�างานประกาศพระวรสารไปด้วย โดยใช้
ศูนย์แห่งนี้เป็นที่พักหลัก วันธรรมดาก็ออกไป
เยี่ยมตามจังหวัดต่างๆ

 

 25 ปี หลังชีวิตใหม่  
วัดนักบุญยอแซฟ พซาโตจ พนมเปญ
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 วัดได้เปิดกจิกรรมต่างๆ เพือ่ช่วยสงัคม 
และพัฒนาประเทศด้วยคือ เปิดสอนตัดเย็บใน
วัด เพื่อฝึกอาชีพกับเด็กหญิงก่อนเข้าสู่โรงงาน 
และงานแรกๆ ที่ท�าก่อนคือ งานด้านสุขภาพ 
โดยเปิดวัด เป็นที่พักชั่วคราวส�าหรับผู้ป่วยที่มา
หาแพทย์ในกรุงพนมเปญ และจากกจิการเหล่านี ้
กไ็ด้หลายคนได้เชือ่ในพระเยซเูจ้า ผู้ป่วยบางคน 
เมื่อได้รับความช่วยเหลือแล้วกลับไปในหมู่บ้าน 
ได้เห็นว่าพระศาสนจักรได้ช่วยเหลือพวกเขา 
ได ้รับความรอดพ้น ไม ่เพียงแต่ฝ ่ายกาย
แต่ฝ่ายวิญญาณด้วยก็กลับใจ ทั้งนี้บรรดา 
ธรรมทูต ได้กลับเข้าไปติดตามและรวมกลุ่ม
ภาวนา

ในช่วงก่อนปีสองพนั วัดนกับญุยอแซฟ 
แห่งนี้เป็นวัดหลักที่รองรับธรรมทูตใหม่ๆ และ
โครงการต่างๆ ก่อนแจกจ่ายไปตามจงัหวัดต่างๆ 
มีอาสาสมัครมากมายซึ่งยังต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
เข้ามาช่วยงานต่างๆ และบางคนกลบัไปกไ็ด้เป็น
พระสงฆ์นักบวชด้วย

เนื่องจากยังไม่มีศูนย์มิสซังจนกระทั่งปี 
2016 วัดนักบุญยอแซฟ แห่งนี้ เป็นที่ส�าหรับ
จัดการประชุมและอบรมทั้งในระดับมิสซัง และ

ระดับชาติ เช่นการประชุมของคณะกรรมการวัด
ในเรื่องต่างๆ ที่เร่งด่วนและส�าคัญในแต่ละช่วง
เวลา งานชุมนุมเยาวชน งานอบรมครูค�าสอน 
การอบรมด้านสุขภาพ และที่ส�าคัญที่สุด ศูนย์
รวมของการพิธีบูชาขอบพระคุณ วันอาทิตย์  
เรามีสองมิสซา ภาษาเขมร คือ 8 โมงเช้า และ 
4 โมงเย็น รวมสองมิสซาก็ราว 5-6 ร้อยคน 
ยังไม่นับภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศสอีกภาษาละ
หนึ่งรอบ

ช่วงสมัยคุณพ่อวีระชัย ที่เป็นเจ้าอาวาส 
ระว่างปี 1997-2001 ก็เป็นช่วงที่ก�าลังก่อร่าง
สร้างตัว โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนท่ีเกิดเป็นรูป
เป็นร่างอย่างชดัเจน รวมทัง้การเปิดวดัและสนาม
งานธรรมทูตใหม่ๆ และการสานต่อกลุ่มต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นใหม่

หลังจากปีสองพัน สมัยคุณพ่อบ๊อบ	 
ปิเซ	ธรรมทูตจากควเิบก เป็นเจ้าอาวาส ระหว่าง
ปี 2001-2010 เป็นช่วงแห่งการหล่อเลี้ยงและ 
การปรับตัว ช่วงนี้ได้เริ่มการซ่อมแซมและ
ปรับปรุง โดยเริ่มต้ังแต่ปี 2006 เริ่มจากซ่อม
บันไดทางขึ้นตึกทั้งสองด้าน ปี 2007 ปรับปรุง
อาคารเอ หลงัแรก ซ่ึงใช้เป็นท่ีถวายมสิซา รวมท้ัง 
บรเิวณด้านหน้าซึง่มอีาคารเก่าสองหลงั กป็รบัให้
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เป็นพื้นที่สีเขียว และโรงจอดรถ จากนั้นกลาง 
ปี 2009 เร่ิมซ่อมแซมวัดน้อยด้านหลัง ซ่ึงใช้ 
ท่ีเป็นท่ีถวายมิสซาวันธรรมดา จนปลายปี 
ใกล้เสรจ็ กเ็ริม่งานปรบัปรงุอาคารโบราณสเีหลอืง  
สไตล์ฝรั่งเศสยุคอาณานิคม จนกระทั่งเสร็จใน
ปี 2011 

งานต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่สุด ก็คง
ไม่พ้นเรื่องการต้อนรับสมเด็จนโรดม สีหมุนี 
พระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชา ในปี 2004 ที่ได้
เสร็จมาถวายการเคารพสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอห์น ปอล ที่ 2 ได้สวรรคต ซึ่งพระบิดาของ
พระองค์ ได้เคยเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา 
ที่วาติกัน ด้วย

ผมขอต่อเรือ่ง การเตรยีมฉลองครบ 25 
ปี ในสัปดาห์หน้านะครับ โอกาสนี้ขอเชิญพี่น้อง 
ทุกท่านมาร่วมยินดีกับพวกเรา ในวันฉลองวัน
เสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2017 ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับ 
พระคุณเจ้าโอลีเวียร์	 เป็นประธานในพิธี มิสซา 
9 โมงเช้าครับ (ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม Line ID: 
pauldenny) 
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บทความเตือนใจตนเอง
นายแพทย์คำานวณ อึ้งชูศักดิ ์

ผมได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนที่แล้วว่า ในอดีต
ประเทศเปรแูละบรเิวณใกล้เคยีงถอืเป็นอูอ่ารยธรรม
ที่ปกครองโดยเผ่าอินคา ในช่วงปี ค.ศ. 1448 ถึง 
1528 เป็นช่วงรุ่งโรจน์สูงสุด เมืองหลวงในขณะ
นั้นชื่อเมืองคุซโก ผู้ปกครองชาวเผ่าอินคาในยุค
รุ ่งเรืองชื่อจักรพรรดิอวยนากาปัก แต่หลังจาก
จักรพรรดิเสียชีวิตลง ก็เริ่มเกิดความเส่ือมขึ้นจาก
สาเหตุ 3 ประการ คือสงครามกลางเมือง การ
รุกรานของสเปน และโรคไข้ทรพิษ เมื่อจักรพรรดิ
อวยนากาปักเสียชีวิตลง พี่น้องต่างมารดาสองคน
ก่อสงครามกลางเมอืงแย่งชงิความเปน็ใหญ ่เจ้าชาย
อาทาฮัวปาเป็นฝ่ายชนะท่ามกลางความสูญเสียของ
ก�าลังคนและความสามัคคี นับเป็นจุดเสื่อมที่หนึ่ง 

เวลาขณะนัน้สเปนขยายอ�านาจมายงัเมก็ซโิก  
เมื่อยึดเม็กซิโกได้แล้ว ราชส�านักสเปนได้ให้
ทหารรับจ้าง น�าโดยนายเปียซาโร (Francisco 
Piazzaro ) พร้อมทหารม้า 60 คนและทหารเดิน
เท้าอีก 120 คนคืบคลานเข้ามาดินแดนเปรู กษัตริย์
อาทาฮัวปา ของอินคาได้ข่าวคนผิวขาว หนวดยาว  
ขี่สัตว์ประหลาดสี่เท้าที่แสนเช่ืองแต่ว่ิงเร็ว (ม้า) 
พร้อมอาภรณ์เป็นเหล็ก (เสื้อเกราะ) ใช้อาวุธที่
สามารถพ่นไฟออกมาและฆ่าผู ้คนในระยะไกล
เหมือนฟ้าผ่า (ปืน) ก็เกิดความลังเลว่าทหารรับจ้าง
สเปนคงเป็นเหล่าเทพ เพราะตรงกับค�าบรรยาย
ลักษณะของเทพที่พระเจ้าจะส่งมาปกครองดินแดน
ของตน จึงอยากได้พบปะกับทหารรับจ้างสเปน 

นายเปียซาโรได้ออกอบุายโดยบอกผ่านล่าม
ว่ามาเพือ่น�าข่าวดีของพระเจ้ามาประกาศให้ชาวอนิคา 

ซึง่หากได้ปฏบิตัติามแล้วกจ็ะพบกบัทางรอด อนันีก็้
เป็นกลเม็ดที่เอาศาสนาบังหน้า กษัตริย์อินคานั้นมี
ความสนใจในม้าบ้านของทางยโุรปเป็นพเิศษ เพราะ
ทึง่ทีม่นัท�าตามทีค่นขีส่ัง่ได้เหมอืนฟังภาษาคนรูเ้รือ่ง 
แต่ในการพบปะกนัครัง้ทีส่าม กษตัรย์ิอาทาฮวัปามา
พร้อมข้าราชบริพารและเหล่าทหาร 6000 คน มา
แบบไม่มอีาวธุเพราะหลงเชือ่ว่าทหารรบัจ้างเป็นเทพ  
ฝ่ายเทพก็เผยธาตุแท้ความเป็นมาร วางแผนเอา
พลปืนซุ่มรอบสถานที่ประชุม พอได้เวลาก็ระดมยิง
ใส่กลุ่มทหารไร้อาวุธของอินคาตายไป 2000 คน 
กษตัรย์ิอาทาฮวัปาโดนจบัเป็นเชลย เมือ่รูว่้าชาวสเปน 
ไม่ใช่เทพแต่เป็นโจรใจกล้าโลภมาก เลยเสนอว่า
จะให้ทองเต็มห้องและเงินเต็มอีกสองห้องเพื่อแลก
กับการปล่อยตัว ทองและเงินจากเมืองหลวงคูซโก
ก็ถูกทยอยส่งมาให้ฝ่ายทหารรับจ้าง ผ่านไปหลาย
เดือนจนได้เงินและทองครบแล้ว แทนท่ีจะปล่อย
ตวัตามสญัญา ทหารรบัจ้างสเปนกจ็ดัการฆ่ากษตัรย์ิ
อาทาฮัวปาเสีย และวางแผนเข้ายึดเมืองหลวงคูซโก
ของอินคาต่อไป 

ความเสือ่มของอนิคาจากอกีสาเหตหุนึง่ คอื 
โรคไข้ทรพิษที่สเปนน�ามาจากยุโรป โรคระบาดนี ้
ท�าให้ชาวเผ่าอนิเดยีนแดงในเมก็ซิโกล้มตายมากมาย 
มาแล้ว ในสมัยก่อนชาวเผ่าพื้นเมืองก็เดินทางไปมา
หาสูก่นัทัง้ในประเทศและข้ามประเทศข้ามอาณาจกัร
เหมือนสมัยนี้ โรคร้ายก็ลุกลามเข้าสู่เผ่าอินคาท�าให้
ผู้คนล้มตายไปเป็นจ�านวนมาก จัตุรสักลางเมอืงของ
คซูโก (Plaza de Armas) ถอืเป็นศนูย์กลาง เดมิ
เป็นบริเวณที่ตั้งของวังและศาสนสถานของหัวหน้า

หุบเขาศักดิ์สิทธิ์ของอินคา (2) :  
คูซโกและมาชูปิกชู
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เผ่าอินคาในยุคต่างๆ พอสเปนเข้ามายึดครอง ก็
ท�าการรื้อถอนออกแต่เอาหินแกรนิตก้อนใหญ่ๆ 
มาก่อเป็นโบสถ์คริสต์ในต�าแหน่งเดิม เราจึงเห็น
โบสถ์เก่าๆสมัยศตวรรษที่ 16 ที่สเปนเริ่มเข้ามายึด
ครองตัง้เรยีงรายอยูส่องด้าน ทีส่�าคญัคอือาสนวิหาร 
ประจ�าเมือง และโบสถ์ของนักบวชคณะเยสุอิตที่ตั้ง
ตระหง่านอยู่ นอกจากนี้ยังมีโบสถ์อีกมากมายใน
บริเวณใกล้เคียง เดินชมกันจนจ�าไม่ได้ ผมไม่คาด
คิดมาก่อนว่าในประเทศเปรูจะมีโบสถ์คาทอลิกที่
ส�าคัญและมากมายขนาดนี ้ระหว่างโบสถ์จะเป็นซอย
ให้คนเดิน มีต้นไม้และน�้าพุเล็กๆ ร่มรื่น ชาวบ้าน 
นั่งจิบกาแฟพูดคุยกันอย่างสบายอารมณ์ มีคน
รับจ้างขัดรองเท้า ผมลองไปใช้บริการเป็นครั้งแรก
ในชวีติ เขาจะให้เราเอาขาขึน้วางบนเก้าอีเ้ลก็ๆแล้วก็
ลงมือขัดให้ เอามือเปล่าป้ายครีมมาทารองเท้า แล้ว
ใช้เวลาเกอืบห้านาททีัง้ขดัทัง้พ่นน�า้ ขัน้ตอนทีด่ขูงึขงั
มากคือตอนที่ใช้ผ้าชักไปมาให้รองเท้าขึ้นเงา จะมี
เสียงดังปึกปักเหมือนทหารเดินพาเหรด รอบเมือง
คูซโกจะมีภูเขาเป็นฉากหลัง เดือนที่ไปนั้นท้องฟ้า
สดใส อากาศเย็นสบาย เวลาที่ดวงอาทิตย์ก�าลังจะ
ตกนั้นฉากหลังของโบสถ์ต่างๆจะเปลี่ยนเป็นสีทอง
ดูงดงามโรแมนติก 

นอกเมืองคูซโกไม่ไกลมีสนามส�าหรับใช้
ประกอบพธิกีรรมทางการเมอืงและการทหารของชาว
เผ่าอินคาที่ชื่อแซกเซฮัวมาน (Sacsayhuaman) 
ความแปลกของสถานที่แห่งนี้คือใช้หินแกรนิต 
ก้อนใหญ่เอามาก่อเป็นฐานสามระดับรายรอบ แต่ละ
ก้อนมีขนาดใหญ่โตมหึมาและตัดเข้าเหลี่ยมกัน
อย่างพิศดาร ตอนสร้างคงต้องใช้ก�าลังคนและมี
เทคโนโลยทัีนสมยัมาก แรกๆกค็ดิว่าโครงสร้างทีใ่ช้
หินก้อนใหญ่ๆแบบนี้คงจะมีเฉพาะที่ในเมืองคูซโก 
แต่พอเราขึ้นไปดูอีกเมืองหนึ่งชื่อปิซัก (Pisac) ซึ่ง
ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง ก็ต้องทึ่งที่การสร้างป้อมประตู
หอรบต่างๆของชาวอินคานั้นมีการออกแบบอย่าง

ดีเช่นเดียวกัน มีการท�านาขั้นบันไดอย่างเป็นระบบ 
สามารถด�ารงชวีติได้อย่างสบายๆท่ามกลางธรรมชาติ
ของเขาสูงและอากาศที่หนาวเหน็บ 

 คนที่จะไปเที่ยวมาชูปิกชูนั้นต้องนั่งรถไฟ
ออกจากคซูโกแต่เช้ามดืตสีคีรึง่เพือ่ไปให้ถงึประมาณ 
9 โมงเช้า แต่เราได้รับค�าแนะน�าว่าควรไปพักที่เมือง
โอเลนเททัมโบ (Ollantaytambo) ซึ่งอยู่กึ่งกลาง
ทาง และจะมีรถไฟออกหกโมงเช้า นอกจากนี้แล้ว
เมืองนี้ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญของเผ่าอินคา 
เป็นที่ตั้งของค่ายทหารเพื่อเฝ้าระวังการบุกรุกของ
ข้าศึกจากป่าอะเมซอน ค่ายดังกล่าวท�าด้วยก้อน
หินใหญ่ต่อเรียงรายเป็นก�าแพงไล่ระดับขึ้นไปตาม
หน้าผา แค่เห็นป้อมก็นึกขยาดกลัวแล้ว 

 จากเมืองโอเลนเททัมโบเราจะต้องนั่งรถไฟ
ไต่เขาสองชัว่โมงไปมาชปิูกช ูทศันยีภาพสองข้างทาง
นั้นงดงามมีล�าธารไหลลงมาจากยอดเขาเป็นระยะๆ 
พอไปถงึกต้็องต่อรถบสัขึน้ไปอกีสามสบินาท ีเขาห้าม
รถส่วนตัวขึ้นไป เพื่อลดความแออัดและมลภาวะ 
ผ่านยอดเขาต่างๆไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ถึงมาชูปิกชู 
ความโดดเด่นของที่นี่ไม่ใช่ความกว้างขวางใหญ่โต 
ไม่ใช่โบสถ์วิหารท่ีมีลวดลายวิจิตรพิศดาร แต่เป็น
สถานทีเ่ลก็ๆซึง่โอบล้อมไปด้วยขนุเขาและธรรมชาติ
อันเงียบสงบ มีคนพูดถึงนครลึกลับแห่งนี้ของเผ่า 
อนิคาอยูเ่รือ่ยๆ แต่กไ็ม่มใีครได้เหน็จรงิๆ จนกระทัง่
ในปี 1911 นักส�ารวจชาวอเมริกันชื่อ ฮิเรม บิงเฮม 
(Hiram Bingham) ก็มาพบเอาจนได้ ตรงปาก
ประตูทางเข้ามีแผ่นจารึกข้อมูลท่ีนักส�ารวจขอบคุณ
ชาวนาบ้านนอกคนหนึ่งที่เป็นคนให้เบาะแสว่าม ี
เส้นทางอินคาที่มุ่งหน้ามาสู่สถานที่แห่งนี้ 

โบราณสถานแห่งนี้แยกออกเป็นสองส่วน
อย่างชดัเจน ส่วนแรกเป็นบรเิวณทีใ่ช้ท�าการเกษตรมี
การท�าแปลงนาขัน้บันได้ใช้ปลกูพชืส�าหรบัหล่อเลีย้ง 
ผู้คน ส่วนที่สองเป็นตัวเมืองมีโครงสร้างเป็นหิน
คล้ายฐานบ้านอยู่จ�านวนหนึ่ง มีวิหารเล็กๆที่ใช้บูชา
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สุริยเทพ มีหน้าต่างส�าคัญสองบาน ในวันที่กลางวัน
กลางคืนเท่ากันในซีกโลกใต้คือวันที่ 21 มิถุนายน 
ดวงอาทิตย์จะส่องเข้าทางหน้าต่างบานหนึง่ของวหิาร
แห่งนี้และพอวันที่ 21 ธันวาคม ก็จะอ้อมมาส่องเข้า
ทางหน้าต่างอีกบาน บิงเฮมได้ท�าการขุดพบซากศพ
ท่ีฝังเอาไว้ 173 ศพ โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง 
จากองค์ประกอบของสถานที่และสิ่งต่างๆ ท�าให้
เชือ่ว่ามาชปิูกชเูป็นศาสนสถานส�าหรับผู้ท�าหน้าท่ีเป็น 
พระสงฆ์และบุคคลระดับสูงเพื่อความใกล้ชิดกับ
สรวงสวรรค์ คาดว่าเผ่าอนิคาสร้างมาชปิูกชปูระมาณ
ปี 1450 ทีน่่าแปลกใจคือจากหลกัฐานต่างๆดเูหมอืน
ว่าผ่านไปหนึ่งร้อยปีอยู่ๆชาวอินคาก็ละทิ้งมาชูปิกชู
ไปแบบไม่หวนคนืกลบั ปรศินาเรือ่งนีย้งัคงไม่มใีคร
ตอบได้ว่าเปน็เพราะอะไร แตแ่น่นอนชาวอนิคายอม
ทิง้มาชปิูกชเูพือ่บางสิง่บางอย่างทีเ่ขาคดิว่าส�าคญักว่า 

การมาเยีย่มเยอืนมาชปิูกชถูอืเป็นหัวใจของ
คนที่มาเปรู พลาดอะไรพลาดได้แต่ต้องไม่พลาดมา

ที่นี่ ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมตัวอย่างดี ต้องจอง
ซือ้ตัว๋ทางอนิเทอร์เนต็หรอืทีส่�านกังานการท่องเทีย่ว
ในเมอืงคซูโก ไม่สามารถใช้วธิกีารมาก่อนแล้วหาซือ้
ตั๋วหน้าประตูได้ เขาจะจ�ากัดจ�านวนผู้เข้าชมวันหนึ่ง 
ไม่เกนิ 2500 คนหากเกนิกจ็ะต้องรอไปวันอืน่ การจอง 
ก็ต้องล่วงหน้านานๆ เพราะในฤดูกาลท่องเที่ยวนั้น
มีผู้คนรอคิวกันมาก ต้องเอาโปรแกรมมาชูปิกชูเป็น 
ตัวตั้งโปรแกรมอื่นๆเป็นตัวตาม พอได้วันแน่นอน
แล้วจงึหาซือ้ตัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัตามหลงั ไม่เหมอืน 
สถานที่อื่นซึ่งเราหาตั๋วเครื่องบินและที่พักก่อน

การเดินทางในชีวิตของคนเรานั้น ก็เหมือน
การไปมาชูปิกชู แม้จะมีสิ่งท่ีส�าคัญอยู่หลายอย่าง
เช่นความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ฐานะและเกยีรต ิ
ทางสังคม แต่หากสิ่งเหล่านี้ท�าให้เราไม่สามารถไป
ถึงจุดหมายสุดท้ายคือการเป็นมนุษย์ที่ดีและเป็น
หนึ่งเดียวกับพระเจ้า เราก็คงจะต้องยอมสละทิ้ง 
สิ่งเหล่านั้น 

มรดกโลก มาชูปิกชู ที่เปรู
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สื่อศึกษา
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สภาการศึกษาคาทอลิกฯ

เทววิทยาไซเบอร์/ดิจิทัล:  
การทบทวนความผูกพันระหว่างเรากับพระเป็นเจ้า  

และมนุษยสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล
 คุณพ่อแอนโทนี่ เลอ ดึ๊ก, SVD*

จะแบ่งแยกผู้คนออกจากกันและท�าให้
เกดิการหลบเลีย่งความเป็นจรงิของตนเอง โดยการ 
ปล่อยอารมณ์ไปตามสิ่งบันเทิงหรือจินตนาการ 
อย่างไรก็ตามเม่ือใช้ระบบต่างๆอย่างชาญฉลาด 
ได้ โลกดจิทิลัจะกลายเป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธผิล 
อย่างมากส�าหรับผู้คนที่จะใช้ชีวิตที่จะแบ่งปัน 
แรงบันดาลใจที่ลึกที่สุดของเราที่จะอยู่ร่วมกัน

ในบรบิทของชาวเอเชยี ส�าหรบัผูค้นของ
ทวีปนี้สภาพแวดล้อมดิจิทัลมีศักยภาพท่ีจะส่ง
ผลต่อความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระเป็นเจ้า 
และกับคนอื่นๆในวิถีทางบางอย่างที่ลึกซ้ึงมาก 
ในฐานะส่วนหนึ่งของชนกลุ่มน้อยเล็กๆ ทาง
ศาสนาในทวีปกว้างใหญ่ของศาสนาหลกัของโลก  
ท่ีอาศัยอยู่ในหมู่ผู้คนที่มีความเชื่อแตกต่างกัน 
การแสวงหาพระเป็นเจ้าของชาวเอเชียและการ
รับรู้เกี่ยวกับพระองค์จะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นด้วยสิ่งที่
อินเทอร์เน็ตสามารถน�าเสนอให้กับพวกเขาได้  
นอกเหนือไปจากสภาพต่างๆ ในปัจจุบันท่ี 
หล่อหลอมความเชือ่และจติวญิญาณของพวกเขา 
อย่างไรก็ตาม ชาวเอเชียต้องพยายามเอาชนะ
ความท้าทายของการแบ่งแยก Digital Divide 
นัน่คือ ความเหลือ่มล�า้ในสงัคมทีเ่กดิขึน้อนัเนือ่ง
มาจากการมีและการไม่มีหรือ ความสามารถใน
การเข้าถงึข้อมูลข่าวสารและความรู้ผ่านเครอืข่าย 
ส่ือสารและคอมพิวเตอร์ ซึ่งก�าลังแบ่งแยก
คนรวยและคนจน รวมถึงชายและหญิงท่ี 

ขูคุ่กคามศักยภาพของความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล 
แทนทีจ่ะช่วยลบขอบเขตและกรอบทีม่อียูใ่นหมูค่น  
การเหลื่อมล�้านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงของการ 
แบ่งแยกในรูปแบบหนึ่งกับรูปแบบอื่นก็เป็นได้

การวิเคราะห์ไตร่ตรองมิติต่างๆ ทาง
เทววิทยาซ่ึงเป็นแรงบันดาลใจและเกี่ยวข้องกับ
ยุคดิจิทัลนั้น ยังเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่ อาจจะ
เป็นเพราะความจริงที่ว่าผู ้คนส่วนใหญ่ไม่ได้
เข้าใจนยัยะต่างๆ อย่างละเอยีดถีถ้่วนและเตม็ที่ 
ของสิ่งที่สภาพแวดล้อมดิจิทัลเสนอให้เราใน
ปัจจุบันและในอนาคต ผู้คนยังก�าลังพยายาม
ท�าความคุน้เคยและสร้างความสบายใจในสภาพ
แวดล้อมใหม่นี้ ในฐานะ “ผู้อพยพชาวดิจิทัล” 
แต่ในขณะผู้ที่เรียกตัวเองกันว่า “ผู ้เป็นชาว
ดิจิทัลโดยก�าเนิด”85 อาจไม่ได้มีอายุในยุคนี้พอ
หรือมีเครื่องมือที่จ�าเป็นเพื่อวิเคราะห์ไตร่ตรอง
อย่างลกึซึง้เกีย่วกบัสภาพแวดล้อมใหม่ทางสงัคม 
วัฒนธรรม และจติวญิญาณที่เทคโนโลยใีหมน่�า
มา อย่างไรก็ตาม บทความนี้ได้พยายามมีส่วน
ช่วยกระบวนการไตร่ตรองอย่างเป็นระบบ โดย
การน�าเสนอว่าสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่สร้างขึ้น
โดยเทคโนโลยีได้แบบบูรณาการอย่างถาวรใน
ชีวิตของมนุษย์ จึงต้องเรียกร้องและท�าให้ชอบ
ด้วยกฎหมายซ่ึงพยายามที่จะสร้างเทววิทยา
ไซเบอร์/ดิจิทัลหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกันให้เกิดขึ้น
จริงในที่สุด 

ต่อจากฉบับที่แล้ว

46  อุดมศานต์ กันยายน 2017

crist 1-88 september 60.indd   46 9/7/60 BE   5:54 PM



อุดมศานต์ กันยายน 2017  47 

crist 1-88 september 60.indd   47 9/7/60 BE   5:54 PM



บัญญัติศัพท์
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท์

Patristic (adj.)  = เกี่ยวกับปิตาจารย์ของปิตาจารย์
 Patristic age  = สมัยปิตาจารย์ 
 Patristic theology  = เทววิทยาปิตาจารย์ 
 Patristics = วิชาปิตาจารย์ศาสตร์ 
  Patrology  = วิชาปิตาจารย์วิทยา 
patron saint = นักบุญองค์อุปถัมภ์
Pax romana = ปักซ์ โรมานา (ชื่อองค์กรนักศึกษาคาทอลิกสากล) 
pectoral cross = กางเขนห้อยคอ (ส�าหรับพระสังฆราช)
Pelagianism = ลัทธิเปลาเจียน (เชื่อว่าไม่มีบาปก�าเนิด  
   มนษย์มีเสรีภาพเต็มที่ ที่จะท�าดีหรือชั่ว  
   และกฎหมายหรือพระวรสารหรือพระหรรษทานของ
   พระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับความรอด  
   เป็นเพียงสิ่งที่ช่วยเท่านั้น พระคริสตเจ้าช่วยเราด้วย  
   การเป็นตัวอย่างเท่านั้น ความเชื่อเรื่องนี้ ถูกตัดสินว่า  
   เป็นมิจฉาทิฐิโดยสังคายนาเอเฟซัสปี ค.ศ.431)
Penalty = โทษทางพระศาสนจักร 
penance = 1) ความส�านึกบาป 2) การใช้โทษบาป
 sacrament of Penance = ศีลอภัยบาป
penitent = 1) ผู้ส�านึกบาป 2) ผู้รับศีลอภัยบาป 3) ผู้ใช้โทษบาป
 penitential Rite  = พิธีส�านึกบาป (เมื่อเริ่มต้นถวายมิสซา)
 penitential psalms  = เพลงสดุดีส�านึกบาป 
   (ม ี7 บท คอืเพลงสดดุ ี6, 32, 38, 51, 120, 130, 143)
penitentiary  = 1) ศาลของพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน   
   2) ผู้มีอ�านาจวินิจฉัยตัดสินคดีชีวิตจิตภายใน 
 The Sacred Penitentiary  = ศาลศักดิ์สิทธิ์ที่พระศาสนจักรตั้งขึ้นเพื่อให้ความเมตตา 
   ต่อการด�ารงชีวิตจิตภายใน
 The Apostolic Penitentiary  = ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน  
   (เป็นอีกชื่อหนึ่งของ The Sacred Penitentiary)

P
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ท่วงท�านองแห่งรัก
ผงศิลา 

 พี่น้องที่รัก วันนี้พ่อขอแบ่งปันถึงนักบุญที่เป็นองค์อุปถัมภ์ของผู้ป่วยโรคปวดหัว นั่นคือ
นักบุญเดนิส นักบุญองค์อุปถัมภ์ของกรุงปารีส และประเทศฝรั่งเศส 

นกับญุเกรโกรแีห่งตรูส์นกัประวัติศาสตร์พระศาสนจักรเล่าว่า สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟาเบียน 
ได้ส่งพระสังฆราช 5 องค์ไปอภิบาลคริสตชนที่โกล (Gual) พระสังฆราชเดนิส (Denis) หรือ  
ดีโอนีสิอุส (Dionysius) ก็เป็นหนึ่งในห้าของพระสังฆราชเหล่านั้น

ท่านไปอภิบาลและประกาศข่าวดีที่กรุงปารีส และเป็นพระสังฆราชองค์แรกของกรุงปารีส 
ประมาณ ค.ศ. 250 ท่านและเพื่อนทั้งสองของท่าน คือ รุสติกุส (Rusticus) พระสงฆ์ และ  
เอเลวเทริอุส (Eleutherius) สังฆานุกร ได้ถูกจับโดยเจ้าหน้าที่โรมัน ท่านและเพื่อนทั้งสอง 
ถูกตัดศีรษะเป็นมรณสักขีที่มงต์มาร์ท (ค�าว่า Montmartre แปลว่าภูเขาแห่งมรณสักขี) ปัจจุบันเป็น 
ที่ตั้งของมหาวิหารพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า (SACRÉ-CŒUR BASILICA)

ตามต�านานเล่าว่าหลังจากถูกตัดศีรษะ ท่านได้ยืนขึ้นเก็บศีรษะของท่านขึ้นมาและ 
ถือไว้พร้อมทั้งเดินไปยังที่ที่ท่านปรารถนาจะให้ฝังร่างของท่านไว้ คือ อารามนักบุญเดนิส  
(บางต�านานบอกขณะเดินท่านเทศน์ไปด้วยครับ) ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ที่ผู้เป็นโรคปวดหัวมักจะ 
วอนขอท่านครับ 

นักบุญเดนิส  

องค์อุปถัมภ์ของผู้ป่วยโรคปวดหัว

ชวนคิดสะกิดใจ

พ่ีน้องที่รัก ในชีวิตคงมีบางเรื่องที่ทำาให้เราต้องปวดหัวกันนะครับ ทุกครั้งที่ปวดหัว 

อย่าลืมทานยาและวอนขอท่านนักบุญเดนิสนะครับ นอกจากน้ีพระเยซูเจ้ายังประทานยามา 

อีกขนานหนึ่งคือยาที่มีชื่อว่า “ความรัก” ใช้แก้ปวดหัวเวลาที่เราโกรธ โมโห และมีความคิดลบๆ 

กับเพื่อนมนุษย์ได้ดีมากๆ ครับ
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นักบุญวินเซนเดอปอล
St. Vincent de Paul

ฉลอง 27 กันยายน

องค์อุปถัมภ์ คณะและงานกุศล

เมตตาจิตทุกประเภท

กว่าจะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

ท่านวินเซน เกิดที่เมืองปุย (Pouy) 
แคว้นกัสโคนี ค.ศ.1581 ประเทศฝรั่งเศส หลัง
จากส�าเร็จการศึกษา ท่านได้บวชเป็นพระสงฆ์  
ในปี ค.ศ.1600 ท่านเคยถูกโจรสลัดชาวเตอร์กี
จับตัวไปขายเป็นทาส ท่านต้องท�างานหนักให้
นายตลอดเวลา 2 ปี ในที่สุดท่านท�าให้เจ้านาย 
กลับใจและปล่อยตัวท่านให้เป็นไท 

เมือ่ท่านถกูส่งไปท�างานในเขตวดัแห่งหนึง่ 
ใกล้กรงุปารสี ท่านได้บ�าเพญ็กจิเมตตาช่วยเหลอื
ผูต้�า่ต้อย ผูต้กทกุข์ได้และคนยากจนทัว่ไป โดย
แจกจ่ายเสื้อผ้า อาหารและช่วยรักษาพยาบาล 
ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยที่อนาถา ท่านได้เชิญชวนผู้ที่
สนใจเข้ามาเป็นอาสาสมัครโดยจัดตั้งเป็นหมู่
คณะ เพื่อด�าเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์อย่าง
จริงจัง ช่วยเหลือผู้พิการ เด็กและคนชราทั่วไป 
ที่ไม่สามารถท�างานหรือไม่ช่วยตัวเองได้ 

ท ่านยังได ้ก ่อตั้ งคณะวินเซนเซี่ยน  

เพื่อช่วยเหลือคนยากจน และท่านได้รับความ 
ช่วยเหลือจากนักบุญหลุยส์ เดอ มารีลัก ท่าน
จงึได้ต้ังคณะซิสเตอร์คณะธิดาเมตตาธรรม และ
จากความช่วยเหลือของซิสเตอร์คณะดังกล่าว 
ท่านวินเซนจึงสามารถรวบรวมเงินเพื่อสร้าง 
บ้านพักให้แก่คนยากจนและเด็กๆ ที่ถูกทอดทิ้ง

ท่านวนิเซนยังได้ตัง้คณะสงฆ์ผู้แพร่ธรรม  
ที่มีนามว่า “ลาซารีสท์” ด้วย ท่านได้ถึงแก่
มรณภาพในกรุงปารีส เมื่อปี 1660 ซึ่งหลังจาก
มรณภาพแล้ว 55 ปีผ่านไป ร่างกายของท่าน
ก็ไม่เน่าเปื่อย ทุกวันนี้คณะและสมาคมนักบุญ 
วินเซนเดอปอล ยังคงด�าเนินงานเกี่ยวกับคน
ยากจนเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านมา 
จนกระทั่งทุกวันนี้

“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า  
ท่านท�าสิ่งใดต่อพี่น้องผู ้ต�่าต้อยที่สุดของเรา 
คนหนึง่ ท่านกท็�าสิง่นัน้ต่อเรา” (มทัธวิ 25:40) 
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บทความ
น้ำาผึ้งหวาน

ที่กางเขนนั้นไม่หวั่นไหว
“จงแบกกางเขนของตน  และติดตามเรา” (มัทธิว 16:24) 
ไม่ว่าจะกี่ยุค กี่สมัยผ่านไป มนุษย์ก็ยังคงต้องด�าเนินชีวิตด้วยความมานะอดทน บากบั่น 

ที่จะฟันฝ่าความทุกข์ยากล�าบาก และปัญหาในชีวิต เป็นเสมือนกางเขนที่ติดตัวเรามาตั้งแต่แรกเกิด 
เพื่อให้เราได้ฝึกฝน อดทน และพยายามมากขึ้น ที่จะยึดมั่นในความดี ความถูกต้อง ไม่โน้มเอียง
ไปกบัความสะดวกสบายฝ่ายโลก และความเลวร้ายทีแ่ฝงมากบัความสนกุสนานมากมาย หลายครัง้
เราอยากจะละกางเขนของเรา และโยนมนัให้กบัคนอืน่ทีผ่่านเข้ามาในชวีติเรา เพือ่เราจะได้เบาสบาย
ยิ่งขึ้น แต่พระเจ้าไม่ได้ทรงต้องการเช่นนั้น พระองค์ต้องการให้เรารู้จักที่จะแบกกางเขนของตัวเอง 
และมองเห็นคุณค่าของกางเขนนั้น เพื่อจะน�าพาเราไปสู่จุดหมายที่แท้จริง หลังจากที่ข้าพเจ้าเริ่มต้น
เรยีนในระดับปรญิญาโท ข้าพเจ้าลังเลใจยิ่งนกั ว่าสิ่งที่เลือกนัน้ใช่หรอืไม่ ข้าพเจ้าต้องท�างาน 5 วัน  
และเรียนอีก 2 วัน ใช้เวลายามค�่าคืนในการท�าการบ้านนั้นหมายความว่า ข้าพเจ้าจะไม่มีเวลาเป็น
ของตัวเองอีกต่อไป ในช่วง 2-3 ปีนี้ แน่นอน ยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ ยิ่งเหนื่อย ยิ่งท้อ ยิ่งล้า ยิ่งกังวล  
ห่วงครอบครัว ห่วงงานหลักที่คุณภาพอาจจะลดลง จ�าเป็นยิ่งนักที่ข้าพเจ้าควรจะเปลี่ยนมุมมอง 
ทัศนคติของตนเองใหม่

ข้าพเจ้าจึงคิดว่า นี่อาจจะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า ที่จะโปรดให้ข้าพเจ้าได้ท�างานรับใช้
พระองค์ได้ดียิ่งขึ้น

ข้าพเจ้าเลอืกเรียนในสาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา ตอนทีเ่ลอืกสาขานัน้ข้าพเจ้ากร็ูส้กึ
ว่าน่าจะเหมาะสมกับข้าพเจ้าที่สุด แต่เมื่อข้าพเจ้าเข้าไปศึกษาแล้ว ข้าพเจ้ากลับรู้สึกว่า มันเหมาะสม 
กับงานของพระมากจริงๆ พระศาสนจักรจะยังคงก้าวย�่าอยู่กับโลกสมัยเดิมๆไม่ได้อีกต่อไป  
ในขณะที่ประชากรของพระเจ้าเดินหน้าเข้าหาเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างรวดเร็วและไม่เคยหยุดยั้ง 
งานรับใช้พระเจ้าจึงจ�าเป็นเหลือเกินที่จะต้องก้าวตามให้ถึงกลุ่มเป้าหมายนั้นด้วย ประชากรของ
พระเจ้าจ�าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ที่จะใช้สื่อเพื่อรับใช้ผู้อื่น มิใช่ใช้เพื่อความสะดวกสบายของตนเอง
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
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พระพรที่ส�าคัญ 'วันเวลา'
ปริญ

 ว่าไปแล้วใครว่าคนไทยท�างานเดีย่วแล้ว
รุง่ แต่ท�างานเป็นทมีแล้วร่วง ไม่จรงิหรอกเพราะ 
เรือ่งอย่างนีม้มีาตัง้แต่ชัน้ป.3 แล้ว (มนักป็าเข้าไป 
ห้าสิบปีแล้วนะ ยังไงนะหรือ นี่เลย

 ในโรงเรียนแห่งหนึ่งเพื่อนกับฉันนั่งคุย
กัน แล้วเจ้าภาคก็แหย่ขึ้นมาว่า

 “ด�า วันนั้นเราเห็นแกขโมยขนมที่ร้าน
ค้า”

 “เราไม่ได้ขโมยคนเดียว เรารวมกันกับ
ชาติ ขโมยมารวมกันนั่งกินที่ร่มเฟื่องฟ้า”

 “นพก็เคยขโมย...”
 “เธอไม่ต้องมาว่าเรา เธอก็เคยบอกว่า

แกขโมยเก่งกว่า”
 เอาล่ะสิ ทั้งกลุ่มของพวกเราหัวขโมย

กันทั้งนั้น และวันนั้นเราก็คุยกันว่าจะรวมกลุ่ม
กันวันพรุ่งนี้ ขโมยขนมมารวมทานด้วยกัน คิด
เอาเถอะห้าหกคนกับร้านค้าของโรงเรียนที่ไม่มี
ระเบียบ พอพกัเทีย่งต่างกแ็ย่งกนัซือ้ขนม ความ
โกลาหลอย่างนี้แหละเราชอบ

 ......................
 แล ้วเวลาก็มาถึง พอสัญญาณพัก

เที่ยงดัง พวกเราเฮเข้าไปที่ร้านค้าที่ก�าลังชุลมุน 
แย่งกันซื้อขนม ถ้าเป็นสมัยนี้อดแน่เลยเพราะ
มีระเบียบกันเสียจัง เข้าแถว...ไม่อยู่ในแถวเขา
ก็ไม่ให้ซื้อ

 ฉันมุดตัวเข้าไปแย่งกับคนมากมาย 
สายตาจ้องที่ป้าคนขายที่ก�าลังน�าขนมให้เด็ก 
คนหนึ่งแล้วก็ก้มเอาเงินทอนให้ โอกาสเป็นของ
ฉันที่เอามือเล็กๆ ผอมๆ คว้าเข้าไปในถาด มัน
เป็นหมากฝรัง่แบบกล่องบหุรี ่ความส�าเรจ็ชิน้แรก 
ช่างน่าภูมิใจ เดินออกมาสบตากับเจ้าด�ายิ้มๆ

 “ยังไม่ได้เลย” เจ้าด�ารีบออกปาก 
 เห็นเจ้าภาค เจ้านพอมยิ้มพร้อมมือตบ

ที่กระเป๋าเท่านั้นก็รู้แล้วว่าส�าเร็จ ฉันเห็นอีกช่อง
มคีนรมุแย่งกนัเท่านัน้แหละหัวใจโจรคกึคกัทันที 
รบีมดุเข้าร่วมวงแล้ว เสยีงน้าคนขายตะโกนบอก
อย่าแย่งกันๆ มันไม่ทันซะแล้วเพราะฉันคว้าได้
ท็อฟฟี่มาอีกถุงยาว หยิบโน่นหยิบนี่ได้บ้างแล้ว
เราก็ไปที่จุดนัดพบ

 ........................
 “ป้าคนนั้นอย่างโง่ ดูแต่ผู้หญิง เราเลย

ได้ขนมมาเพียบ” เจ้านพคุย
 “โอ้ย ของเธอน้อยกว่าเราอีก” เจ้าด�า

ได้ทีคุยทับ
 “ของเราน้อยแต่แพงนะ” เจ้าภาคลูก 

ร้านค้าดูจะข่มคนอื่นอยู่เรื่อย
 “ส่วนของเรา ได้น้อยแต่ของอร่อยๆ ดสูิ

หมดก่อนเลย เจ้าชาตคิยุบ้างและทกุคนกย็อมรบั
ว่าขนมที่เจ้าชาติขโมยมาอร่อยและพวกเราก็กิน
จนหมดไปก่อนเพื่อนเลย

ไทยทีม
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 “แต่ที่แน่ๆ เจ้าต่อนี่สิแน่ที่สุด ได้
ฮอตดอกแถมเงินด้วย” เจ้าด�าร้องดงัอย่างภมูใิจ

 “ยังไง” เพื่อนๆ หันมาหาฉัน
 ฉนัหยบิเงนิเหรยีญบาทสีเ่หรยีญออกมา

โชว์ พร้อมเล่าอยากภูมิใจว่า “เราไปที่ร้านป้าคน 
ท่ีขายฮอตดอกปิ้ง ตอนที่คนเขาแย่งกันซ้ือเรา
ก็รีบรับฮอตดอกที่แกส่งให้ แล้วก็แบมือรอ  
ป้าถามเงิน เรากบ็อกว่าให้แบ๊งค์ห้าบาท ป้ากเ็ลย
ทอนให้สี่บาท 

 “โอ้โห เธอนี่แน่มาก” กับเสียงชมเชย
นี่มันท�าให้หัวใจพองโตในความส�าเร็จงานโจร
นี้จริงๆ อาหารเที่ยงกับขนมที่ขโมยมาของโจร
กระจอกกลุ่มเล็กในวันนั้นช่างเป็นสวรรค์อะไร
ก็มิปาน เสียงหัวเราะสนุกสนานสมัยเด็กๆ นี่
หลับตายังพอจ�าความสุขอย่างนั้นได้นะนี่

 ................................
 ขึ้นเรียนพักเที่ยง เป็นช่วงเวลาชั่วโมงที่

ครูประจ�าชั้นสอนพอดี
 “คุณครูขา ตอนทานข้าวเที่ยง หนูนั่ง

ทานข้าวแล้วได้ยินพวก ด.ช. ต่อกับเพื่อนๆ คุย
กนัว่าไปขโมยขนมทีร้่านค้าโรงเรยีนค่ะ” น้องนก
คนสวยประจ�าชัน้ตะโกนฟ้องครู เล่นเอาพวกเรา
หนาวขึ้นมาทันทีอย่างไม่ได้ตั้งตัว

 “ต่อออกมานีซ่”ิ ครูเรียกฉนัออกไปหน้า
ชั้นเรียน “จริงรึเปล่า” แน่นอนฉันปฏิเสธ แล้ว
เจ้านกก็บอกชื่อคนอื่นๆ ในกลุ่ม

 “ก่อนที่จะเรียกคนอื่นๆ ออกมาหน้า
ชั้นเรียน ตามจริงป้าร้านค้าก็ฟ้องครูเหมือนกัน 
เอาเป็นว่าใครสารภาพก่อนครูจะไม่ท�าโทษก็ 
แล้วกัน”

 “ครูครับ” รวดเร็วดังสายฟ้า เจ้าด�า
ยกมอืพร้อมกบัพดูว่า “ตามจรงิผมไม่อยากขโมย
หรอกครับ แต่ต่อชวน แล้วภาค ชาติกับนพก็
บังคับผม

 ฉันกับเพื่อนๆ หันควับจ้องเขม็งไป 
ที่เจ้าด�า โจรกระจอกอย่างมันท�าให้ความลับ 
แตก

แล้วทุกคนก็ได ้ออกไปโชว ์ตัวหน้า 
ชั้นเรียน โดนฟาดก้นไปคนละกี่ครั้งก็ไม่รู ้  
ฉนัเหน็นะว่าเจ้าด�าโดนตน้ีอยกว่าพวกเรา แต่ครู
ก็ตีมันแรงกว่าพวกเรา แล้วบทเทศน์มากมายก็
หลั่งไหลออกจากปากครู คนอื่นยังไงฉันไม่รู ้  
รู ้แต ่ว ่าในใจฉันคิดว ่าเย็นนี้ด�าเลิกเรียน... 
โดน 

ตอนนั้นฉันเด็กเกินท่ีจะรู้อะไรว่าครูรู ้
ได้อย่างไรที่พวกเราขโมย แต่รู ้อย่างเดียว 
เย็นนั้นพวกเราดักเจ้าด�า แต่โชคดีวันนั้นพ่อมัน
มารับ 

“ว่าแต่ตอนเด็กๆ เรามีทีมเวิร์คเหมือน
ฉันบ้างรึเปล่า....มีแน่เลย” 
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ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

 วันหนึ่งขณะที่นั่งอยู ่ในรถของลูกชาย 
คนเล็ก เราคุยกันหลายเร่ือง เราแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ดิฉันแนะน�าเขาว่า ขณะ
รถติดให้สวดสายประค�า จะได้คุยกับพระ เพื่อขอ
พระองค์ทรงน�าทาง น�าความคิด สติปัญญา ในการ 
ท�าหน้าที่การงาน และนับเป็นการใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ และดิฉันจะเน้นว่า อย่าลืมที่จะวอนขอ
ท่าน St. Jude ให้ผ่านพ้นอปุสรรคและปัญหาต่างๆ 
ไปได้ในแต่ละวัน ซึ่งลูกชายก็ท�าตาม 

 ดิฉันรู ้ว ่าลูกชายมีปัญหาและอุปสรรค
มากมายที่ต้องแก้ไข ซึ่งทุกๆ วันสิ่งต่างๆ เหล่านั้น
มนักผ่็านพ้นไปได้ จงึท�าให้ลกูมีความเชือ่ในพระเจ้า
มากยิ่งขึ้น และไว้ใจในค�าทูลเสนอวิงวอนโดยผ่าน
ท่านนักบุญ มากขึ้นทุกวัน ลูกชายเชื่อเหลือเกินว่า 
เขาสามารถผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดี เพราะพระ
เมตตาของพระเจ้าและการช่วยเหลอืของท่านนกับญุ

ดิฉันบอกลูกชายว่า ทุกวันนี้ที่แม่ได้เขียน
บทความ “ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง”  
นี้ก็เพื่อเป็นการแพร่ธรรมอย่างหนึ่ง อยากช่วย
ส่งเสริมและเพิ่มเติมความเชื่อ ความศรัทธาต่อ
พระเจ้า และมอบความรัก ความปรารถนาดีนี้ให้
เพื่อนร่วมโลก อยากส่งมอบแรงบันดาลใจให้คนที่
ก�าลงัประสบปัญหา ขอให้เขาต่อสูช้วีติต่อไป ให้เชือ่
ในพระและท�าตนให้เป็นคนดี และในเวลาเดียวกัน
ต้องช่วยเหลอืเพือ่นพีน้่องรอบข้างและคนอืน่ๆ ด้วย 

ลูกชายเป็นคนที่รักการอ่าน การเขียน และ
ชอบการแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ เขามีแฟนคลับ 
ท่ีติดตามบทความของเขามากมายในเฟซบุ๊ก ซ่ึง
แฟนคลับของเขานัน้กเ็ป็นบคุคลต่างๆ เช่น เยาวชน 
คนท�างาน และบุคคลทั่วไป ซึ่งมีทั้งชายและหญิง 
ทุกวันนี้มีผู ้อ่านหลายๆ คนที่ชื่นชมและติดตาม

บทความต่างๆ ทีเ่ขาน�าไปเสนอแบ่งปัน ซึง่ส่วนใหญ่
เป็นเรือ่งทีด่ีๆ  มสีาระ มทีัง้บทความเรือ่งสัน้ๆ ทีเ่ป็น
เกร็ดชีวิตของบุคคลท่ีประสบความส�าเร็จ หรือคน 
ที่มีครอบครัวอบอุ่น โดยเน้นการด�าเนินชีวิตของ
ครอบครัวคริสตชน

ดิฉันบอกเขาว่า ถ้ามีโอกาสดีๆ ควรแสดง
ตนว่า เราเป็นลูกของพระ เราเป็นคริสตชน เราเป็น
คาทอลิก ให้คนที่มีความเชื่อในศาสนาอื่นๆ ได้รู้
และเข้าใจในความเป็นคาทอลิกว่า เราคาทอลิกนั้น
ปฏิบัติตนอย่างไร มีการด�าเนินชีวิตอย่างไร เราต้อง
เป็นแบบอย่างทีด่ ีเป็นแรงบนัดาลใจ และเป็นไอดอล
แก่เยาวชนคนรุน่ใหม่ เพือ่ให้เขาเข้าใจศาสนามากขึน้ 

เราเชื่อว่าต้องมีพี่น้องต่างความเชื่อหลายๆ 
คนเขาที่สนใจและอยากรู้ว่า พวกคริสตชน หรือ
พวกคาทอลิกนั้นเชื่อถืออะไร ปฏิบัติอย่างไร และมี
พิธีกรรมอย่างไร เมื่อลูกชายไปเข้าโบสถ์วันอาทิตย์
พร้อมกบัครอบครวัของเขา เขาได้ใช้โอกาสนีใ้นการ
ท่ีจะบันทึกภาพและถ่ายคลิปวิดีโอ เพื่อน�าไปลงใน 
เฟซบุ๊กของเขา เพื่อจะได้ให้บรรดาแฟนคลับและ 
ผู้ท่ีติดตามเฟซบุ๊กได้เห็นถึงพิธีกรรม กิจศรัทธา  
การฟังเทศน์ การรับศีลมหาสนิท การขับร้อง
บทเพลงสรรเสรญิพระเจ้า และได้เห็นถงึบรรยากาศ
ต่างๆ ของคริสตชนคาทอลิก

ใช่เลย! มีพี่น้องต่างความเชื่อหลายๆ คนที่
มีโอกาสได้เข้าไปในโบสถ์ของคาทอลิก โดยเฉพาะ
เมื่อพวกเขาไปร่วมในพิธีแต่งงานแบบคาทอลิก เขา
เหล่านั้นได้เห็นภาพสวยงาม และความประทับใจ 
แน่นอนว่าเขาได้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ การเคารพ
และให้เกยีรตอิย่างสงูถงึค�ามัน่สญัญาในพธิแีต่งงาน 
แบบคาทอลกิทีย่ดึมัน่ในค�าสญัญาท่ีจะครองคูก่นัไป
จนกว่าชีวิตหาไม่...

น�้าพระทัยของพระ
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 เมื่อลูกชายน�าภาพการร ่วมมิสซาของ
คาทอลกิ และบรรยากาศต่างๆ ไปลงในเฟซบุ๊ก เพยีง
แค่ครูเ่ดยีวเท่านัน้ กม็คีนต่างๆ เข้ามา เปิดด ูเปิดอ่าน  
ติดตาม และมียอดกดไลค์นับเป็นร้อยๆ คน  
และยงัคงมยีอดววิการเข้าชมพุง่สงูขึน้เรือ่ยๆ นัน้แสดง 
ว่ามีคนสนใจอยากดู และอยากรู้ว่าพวกคริสตชน 
คาทอลกินัน้ เขาเข้าไปโบสถ์เพือ่ท�าอะไรกนั การสวด  
การฟังเทศน์ การร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของ
คาทอลิกนั้นเขาท�ากันอย่างไร

 ดิฉันอยากบอกว่า ทุกวันนี้โลกของการ
สื่อสาร และสื่อออนไลน์ต่างๆ นั้น เราสามารถน�า
มาปรบัใช้ให้เกดิประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ เพือ่เรา
จะช่วยกันเป็นพยานถึงข่าวดีของพระเยซูเจ้าได้ เรา 
ช่วยกันท�าให้ข่าวดี ท�าให้ความรักของพระเจ้านั้น
เผยแผ่ออกไปสู่พี่น้องชาวไทยให้มากขึ้น 

ยังมีเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นกับชายหนุ่มคนหนึ่ง 
ซึ่งเพื่อนสนิทของดิฉันได้เล่าให้ฟังว่า พี่สาวและ
หลานชายได้ติดตามคอลัมน์ “ผ่านมา 55 ปีพอจะมี
เรือ่งเล่าสูก่นัฟัง” นีใ้นหนงัสอือดุมศานต์มานานแล้ว 
ซึ่งพวกเขาอ่านเป็นประจ�า และเพิ่งจะทราบว่าดิฉัน 
(ผู้เขียน) เป็นเพื่อนกับน้องสาวของเขา

ท่ีแรกดิฉันก็แปลกใจ เพราะครอบครัวนี้
เป็นพุทธ แล้วเขาจะอ่านอุดมศานต์ท�าไม เพื่อนของ
ดิฉันจึงเล่าให้ฟังว่า หลานชายเป็นลูกคนเดียว และ
ได้เปลี่ยนศาสนามานับถือคริสต์ (คาทอลิก) ซึ่งยิ่ง
ท�าให้ดฉินัแปลกใจมากจนต้องขอเบอร์โทรศพัท์ของ
หลานคนนี้ โดยดิฉันได้โทรไปแนะน�าตัวเอง เพราะ
อยากรู้จักกับลูกของพระองค์คนนี้ อยากรู้ว่าอะไร
ท่ีเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากเป็นคริสต์ เพราะ
ปกติการจะเปลี่ยนมาเป็นคริสต์นั้น มีหลายหนทาง 
เช่น มีเพื่อนเป็นคริสต์ หรือรู้จักคนที่เป็นคริสต์มา
ก่อน หรือบางคนอาจจะเคยเรียนโรงเรียนในเครือ
คาทอลิก โดยอาจจะได้รับการแนะน�าชักชวน หรือ
เห็นแบบอย่างดีๆ  จาก พระสงฆ์ นกับวชทัง้ชายและ

หญิง หรอืจากแบบอย่างของครใูนโรงเรยีนคาทอลกิ 
ท�าให้เกิดแรงบันดาลใจ และตัดสินใจมาเป็นคริสต์ 
มาเป็นลูกของพระเจ้า

ทีส่ดุหลานของเพือ่นคนนีไ้ด้บอกว่า เขาได้รบั
แรงบนัดาลจากการทีใ่นวยัเดก็นัน้ เขาได้เคยดกูาร์ตนู 
เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า ที่พี่น้องชาวโปรเตสแตนท์ได้
น�ามาเผยแผ่โดยผ่านทางสื่อโทรทัศน์ จนเมื่อเขา
อยู่ในระดับมหาวิทยาลัย เขาเกิดความอยากรู้จัก
พระเจ้า จึงตัดสินใจไปดูกิจกรรมในคริสตจักร 
หนึ่ง เขาไปเข้าโบสถ์นั้นอยู่หลายปี เขาไม่ได้คุยกับ
ใครเลย เพียงไปหาพระเท่านั้น แต่เขายอมรับว่า 
สบายใจ และเมื่อสวดภาวนาวอนขอต่อพระเจ้าก็ได้
หมด เช่น เมื่อยามที่ต้องสอบวัดผล เขาก็สวดขอ  
แล้วเขาก็สอบผ่าน หรือเวลามีปัญหาหรืออุปสรรค
ใดๆ ที่แย่ๆ พระเจ้าก็ช่วยเหลือเขาให้ผ่านพ้นไปได้
ด้วยดี ท�าให้เขาไว้ใจ เลื่อมใส และเกิดศรัทธาใน
พระองค์มากยิ่งขึ้น เขาไม่ได้คุยกับใครเลย เพียง
ไปหาพระเท่านั้น

 เมื่อเรียนจบแล้วเขาได้ท�างานแถวๆ ถนน
สาทร และได้พักที่คอนโดแถวนั้น จนอยู่มาวันหนึ่ง
เขาคิดว่าเขาอยากไปหาพระที่โบสถ์เซนต์หลุยส์ ซึ่ง
ใกล้ๆ กบัท่ีพกัของเขา จากหนุม่คนหนึง่ท่ีพระดลใจ
และช่วยให้เขาตัดสนิใจขอเรยีนค�าสอน และปัจจุบัน 
เขากเ็ป็นลกูของพระแล้ว พระเจ้าได้ทรงดลใจให้เขา
ได้ท�าตามใจทีเ่ขาปรารถนา เขาศรทัธมาก (เข้มแขง็) 
เขาเข้าร่วมกจิกรรมมากมาย และไปร่วมเข้าเงยีบโดย
ไม่มีใครชักชวน เขาตัดสินใจมุ่งมั่น และท�าตามใจ
ที่ปรารถนา 

พระเจ้าทรงหยั่งรู้และเลือกคนๆ หนึ่งที่ไม่
น่าจะเกดิขึน้ได้เลยนัน้ ให้มาเป็นลกูของพระองค์อกี
คนหนึ่ง ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาช่วยกันท�าให้ข่าวดีนี้
เผยแผ่ไปยังพี่น้องชาวไทยให้ยิ่งวันยิ่งมากขึ้น และ
เขาเหล่านั้นจะได้เข้าใจศาสนาคริสต์ และเข้าใจ 
ความรักขององค์พระเจ้ามากขึ้นด้วย 
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“ถ้าผมมีเวลาเพียงช่ัวโมง ที่ต้องแก้ปัญหา
สักเรื่องหนึ่ง ซึ่งค�าตอบนั้นมีผลต่อชีวิตของผมด้วย
แล้ว ผมจะใช้เวลา 55 นาที ในการคิดสร้างค�าถาม 
จนพบว่าค�าถามใดที่เหมาะสมที่จะตั้งเป็นค�าถาม 
ข้ึนมา และค�าถามนัน้ ท�าให้ผมสามารถแก้ปัญหาได้
ภายในเวลาไม่เกินห้านาที” 

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

ประโยคค�าพูดของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์  
ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก สะท้อนให้เห็นว่า  
การต้ังค�าถาม เป็นเร่ืองทีส่�าคญั เพราะค�าถามถอืเป็น 
การต้ังต้นของการหาค�าตอบ ถ้าตั้งค�าถามผิดทาง  
ค�าตอบที่ได้ย่อมท�าให้เกิดการหลงทางได้เช่นกัน

ลองจินตนาการว่า หากวันนี้คุณนอนเล่น
อยู่ใต้ต้นมะม่วง แล้วจู่ๆ มะม่วงตกหล่นลงมาที่พื้น 
บริเวณที่เรานอนอยู่ ความคิดที่เกิดขึ้นในหัวสมอง
ของเราคืออะไร จะมีค�าถามอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือไม่

เชื่อว่าค�าตอบอาจมีหลากหลาย บางคน 
ตอบว่า เม่ือมะม่วงตกหล่นมา จะคิดว่า “ดีจัง 
มะม่วงตกลงมา หยบิมากนิเลยดกีว่า” บางคนคดิว่า  
“โอย... ไม่ปลอดภัย หาทีน่อนใหม่ดีกว่า ไม่งัน้เดีย๋ว
มะม่วงตกใส่หัวแน่” บางคนอาจคิดว่า “อะไรกนัเนีย่ 
จะตกมาท�าไมแถวนี้ ก�าลังเคลิ้มๆ อยู่” 

ในขณะที่ผู ้ชายคนหนึ่ง นั่งเล่นใต้ต้น
แอปเป้ิล และเม่ือแอปเป้ิลตกลงมา ผู้ชายคนนี ้กลบั
ต้ังถามขึ้นมา “เพราะอะไร แอปเปิ้ลจึงตกลงพื้น
ดิน?” ด้วยค�าถามเพยีงค�าถามง่ายๆ ทีด่เูหมอืนไม่มี
อะไร แต่ด้วยค�าถามดังกล่าว กลับเปลี่ยนชีวิตของ 
ผู้ชายคนนี้ให้มีชื่อเสียงก้องโลก ด้วยกฎของแรง

โน้มถ่วงของโลก ชายผู้นี้ คือ เซอร์ ไอแซค นิวตัน 
และจากกฎแรงโน้มถ่วงนี้ ยังจุดประกายให้เกิดการ
ต่อยอดของการสร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ

การต่อยอดของความคิดทางวิทยาศาสตร์ 
เริ่มต้นจากการ “สังเกต” ก่อน แล้วจะเกิด 
“ค�าถาม”ขึน้มา เพราะเกดิเป็นอาการ “เอ๊ะ” เนือ่งจาก
ความสงสัยจากสิ่งที่เห็นจากการสังเกต จากนั้น  
นักวิทยาศาสตร์ จะสร้าง “สมมติฐาน” คือ ค�าตอบ
ที่คาดว่า น่าจะเป็นไปได้ แต่ยังไม่ได้สรุปว่า ใช่หรือ
ไม่ใช้ แล้วจงึหาวธิทีีจ่ะพสิจูน์สมมตฐิานทีไ่ด้ตัง้ขึน้มา
ว่า “จรงิหรือไม่จริง” เพื่อให้ได้มาซึ่งค�าตอบ หรือได้
มาซึ่งค�าตอบของค�าถาม

 นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ตั้งต้น ด้วยความใช้
ความเชื่อของตนเองและปักใจให้ค�าตอบลงไปทันที 
ว่าค�าตอบจากค�าถามที่สงสัยควรเป็นเช่นนั้น หรือ 
เช่นนี ้แต่กลบัใช้ ค�าถามเพือ่เป็นการแสวงหาค�าตอบ 

 การทีน่กัวทิยาศาสตร์จะหาค�าตอบ “ยเูรก้า” 
หรอืเกดิการ “อาฮ้า” ขึน้มาได้ หรอืถ้าแบบไทยๆ เรา
จะบอกว่า “รู้แล้ว ได้ค�าตอบแล้ว วู้ เย้.....” ขึ้นกับ
การที่เราเจอค�าถามที่ดี ท�าให้เราคิดได้ ซึ่งส่วนใหญ่ 
คนเราอาจไม่ได้ทันคิด หรือ การให้ความส�าคัญ 
กับการต้ังค�าถามกันเท่าใด จะมัวแต่หาค�าตอบ  
จนเสียพลัง เพราะเดินหลงทางหาค�าตอบท่ีมา
จากการตั้งค�าถามที่ยังไม่มีพลังพอ ท�าให้การตั้ง
สมมติฐานคลาดเคลื่อนไป

 ฟราน พีวี (Fran Peavey) หนึ่งใน
ผู้บุกเบิกการใช้ค�าถามเชิงกลยุทธ์ ได้กล่าวว่าไว้ 
“ค�าถาม เปรยีบเสมอืนคนัโยกท่ีใช้เปิดกระป๋อง หาก

ค�าถาม ทรงพลัง ตอนที่ 1 

คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา บัณฑิตวิทยาลัย มศว. 
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คันโยกที่ใช้เปิดมีขนาดเล็ก สิ่งที่เราท�าได้ คงเพียง
กดตัวเปิดลงไป เพื่อเจาะรูบนฝากระป๋อง หากม ี
คันโยกขนาดใหญ่ เราจะสามารถโยกคันโยก หมุน
รอบกระป๋องได้กว้าง และเปิดฝาออกมาได้ง่ายกว่า” 
นัน่หมายถงึ หากเรามคี�าถามทีด่ ีจะท�าให้เราสามารถ
หาค�าตอบที่สร้างสรรค์ ค�าตอบที่ดีออกมาได้เช่นกัน 

เพื่อจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนขึ้น ผู้อ่าน
ลองสมมติตนเองว่า ก�าลังท�าหน้าที่เป็นกรรมการ
โอลิมปิกวิชาการ ที่ต ้องตัดสินลักษณะค�าถาม  
4 ค�าถามนี้ ว่าค�าถามใดที่เป็นค�าถามทรงพลัง

1. ขณะนี้เป็นเวลาเท่าใด?
2. เช้านี้อาบน�้ามาหรือไม่?
3. มีค�าตอบใดที่พอจะเป็นไปได้อีก กับการ

แก้ปัญหาในเรื่องนี้? 
4. การรักษาความลับทางวิชาชีพ มีความ

ส�าคัญอย่างไรบ้าง? 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 กันดี?
จากการเก็บข้อมูลจากผู้คนต่างๆ รวมถึง 

ผู ้คนต่างวัฒนธรรม ให้ค�าตอบที่เหมือนกันว่า 
ค�าถามในข้อ 1-2 เป็นค�าถามทั่วไป ในขณะท่ี  
ค�าถาม ข้อ 3-4 นั้นเป็นค�าถามที่ชวนให้เกิด 
ความคิดต่อ และมีพลังมากกว่า 2 ค�าถามแรก  
ค�าตอบท่ีเหมอืนกนันี ้แสดงให้เหน็ว่า ไม่มกี�าแพงกัน้
ทางวัฒนธรรม ในการให้ค�าตอบต่อลักษณะค�าถาม
ทีเ่รยีกว่าเป็น “ค�าถามทรงพลงั” ซึง่เป็นลกัษณะของ
ค�าถามปลายเปิด 

ถ้าเราสามารถฝึกการตั้งค�าถามทรงพลัง
ได้ จะท�าให้ตัวเราเองเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิด  
การติดต ่อสื่ อสารกับผู ้ คน การท� า งานจะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ในผู้บริหารเองการใช้ค�าถาม
ทรงพลังเป็น จะท�าให้ไม่ต้องเหนื่อยกับการแก้ไข
ปัญหา เพราะกับดักความคิดในการท�างานที่ส่งต่อ
รุ่นสู่รุ่นว่า การเป็นหัวหน้างานคือ การแก้ปัญหา 

เพียงอย่างเดียว หากเราเรียนรู้จักการใช้ค�าถามได้ 
จะท�าให้เราสามารถสร้างคน สร้างงานได้เพิ่มขึ้น  
เพราะหากลูกน้องเริ่มรู ้จักคิดเป็น เนื่องจากเรา 
ตั้งค�าถามเป็น ลูกน้องหรือพนักงานเอง จะเรียนรู้
และซึมซับวิธีการตั้งค�าถามได้ด้วยเช่นเดียวกัน 

การตั้งค�าถามในชีวิตของคนเราที่ผ่านมา  
จะเป็นการตั้งค�าถามเพื่อหาค�าตอบว่า ใช่ ไม่ใช่  
ถูก ไม่ถูก แต่อาจไม่ได้สะท้อนให้เกิดการฉุกคิด 
การตอบของคนฟัง จึงต้องพยายามหาค�าตอบที่ดี
ที่สุดมาให้ เพื่อไม่ให้ได้รับการต่อว่า หรือถูกตัดสิน
ว่า ผิดหรือโง่ 

ง่ายๆ เลย ค�าถามทีพ่อจะท�าให้เรารูว่้า เป็น
ค�าถามทั่วไป หรือค�าถามทรงพลังกันแน่ มีดังนี้

ค�าถามนั้น กระตุ้นหรือสร้างท�าให้คนฟัง
อยากคิดต่อ อยากรู้ อยากค้นคว้า หาค�าตอบต่อ 
ค�าถามนัน้ ท�าให้เกดิการสะท้อนคดิ หรอืเกดิมมุมอง  
เกดิการตกผลกึทางความคดิ ค�าถามนัน้ ท�าให้สะดดุ 
ฉกุให้เกดิความคดิต่อ ค�าถามนัน้ ท�าให้ได้มาซ่ึงการ
ตัง้สมมตฐิานต่างๆ ค�าถามนัน้ ท�าให้เกดิการรงัสรรค์
ความเป็นไปได้ใหม่ๆ หรือความคิดสร้างสรรค์ขึ้น
มา ค�าถามนั้น สร้างให้เกิดพลังและการขับเคลื่อน
ต่อไปข้างหน้า ค�าถามนั้น ท�าให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อ
เจาะต่อลงไปได้อกี และคล�าจนเจอทางแห่งแสงสว่าง  
ค�าถามนั้น สามารถดึงความมีส่วนของกลุ่มและ 
ท�าให้กลุ่มอยู่กับเราได้ต่อไปอีก ค�าถามนั้น ท�าให้ 
เข้าถงึหรอืสมัผสัความหมายในระดบัลกึ ค�าถามนัน้ 
ชวนให้เกิดการตั้งค�าถามต่อเนื่องขึ้นมา

นีแ่หล่ะ.... คอืลกัษณะของค�าถามทีท่รงพลงั 

ลองฝึกใช้ค�าถามปลายเปิดต้ังค�าถามกัน 
เพื่อสร้างพลังแห่งค�าถามของเรา แล้วเดือนหน้า
ติดตามต่อว่า เทคนคิการสร้างค�าถามปลายเปิดเพือ่
ให้ทรงพลัง มีวิธีสร้างได้อย่างไรบ้าง  
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ภาพเคียงค�า 
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์

ต้องรับบทคนงานยันเจ้าอาวาส ยังมุ่งมาดจัดการงานหลากหลาย 

ฉลองวัด จัดพิธีมิวุ่นวาย ยังสุขกายร่วมด้วยลงช่วยทำา

อยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าใจรัก ถึงงานหนักเสริมส่งองค์อุปถัมภ์ 

ยังยิ้มสู้อภิบาลงานประจำา เป็นสุขลำ้าตามประสงค์องค์เซนต์ปอล

มีอะไรร่วมด้วยพอช่วยได้ ยากก็ง่ายให้สนุกทุกข์ก็ผ่อน 

อย่าเบื่อหน่ายบ่ายเบี่ยงเลิกเกี่ยงงอน สุขแน่นอนรู้หลักทั้งหนักเบา

อยากได้ใจใช้ใจใส่ไปด้วย เรื่องกล้วยกล้วยพอให้ได้ใจเขา 

ออกแรงด้วยช่วยกันเพื่อบรรเทา งานของเราก็สัมฤทธิ์ทุกกิจการ

บุคคลในภาพ : คุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกุล

 เจ้าอาวาสวัดเซนต์ปอล ฉะเชิงเทรา

“ใส่ใจในทุกบทบาท”
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เคยได้ยินช่ือหนงัเรือ่งนีกั้บเรือ่งย่อตอนทีห่นงั
เปิดตัวในอเมริกาเหนือเมื่อสุดสัปดาห์ 3-5 มีนาคม 
2017 ท�ารายได้ 16.17 ล้านดอลลาร์สหรฐั ตดิอนัดบั 3  
ในบ็อกซ์ออฟฟิศ ส่วนรายได้สุดท้ายของหนังจากการ
ฉายทั่วโลกอยู่ที่ 96.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากทุน
สร้าง 20 ล้านดอลลาร์สหรฐั แม้พอทราบเรือ่งย่อคร่าวๆ  
ของหนังว่าเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับความเชื่อของ
คริสตศาสนา แต่เมื่อดูจากโปสเตอร์หนังแล้วชวน
คิดไปว่าจะเป็นเรื่องราวอัศจรรย์แฟนตาซีของคนที่มี
ประสบการณ์พบพระเจ้าหรือมีเน้ือหาท่ีเทศนาสั่งสอน
กันตรงๆ แนวเดียวกับหนังแนวศาสนาคริสต์หลาย
เรือ่งทีส่ร้างจากโลกตะวนัตก ตลอดจนเสยีงวจิารณ์ของ
หนงัเรือ่งนีท้ัง้ในเวบ็ไซต์รอทเทนโทมาโทส์ได้เพยีง 21%  
หรือในเวบ็ไซต์เมตาสกอร์ก็ได้เพยีง 32/100 ท�าให้ไม่ได้ 
ขวนขวายไปดูหนังเรื่องนี้ตอนที่เข้าโรงฉายในบ้านเรา

ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตต ิ

เมื่อวันที่ 20 เมษายน
แต่หลงัจากได้ดหูนงัเรือ่งนีใ้นรปูแบบของหนงั

แผ่น กลบัพบว่าผมตดัสนิหนงัเรือ่งนีค้าดเคลือ่นไปมาก
ทีเดียว เช่นเดียวกับฉากหนึ่งในหนังเรื่องนี้ที่ตัวละคร 
โซเฟีย/วิสดอมหรือปรีชาญาณ (อลิส บรากา) บอกกับ
ตัวเอกของหนังคือ แม็ค-แมคเคนซี	อัลเลน	ฟิลลิปส์	
(แซม เวร์ิธธงิตนั) ว่ามนษุย์เราชอบท�าตวัเป็นผูพ้พิากษา
ทั้งที่ยังไม่ได้ทราบความจริงอะไรเลย แต่มักตัดสินไป
ด้วยอคติของเชื้อชาติ สีผิว และหนังก็เชื้อเชิญเราให้
ท�าเช่นเดยีวกบัแมค็คอืให้เลกิท�าตวัเป็นผูพ้พิากษาเสยีที 
เพือ่ทีเ่ราจะได้รบัรูส้ิง่ทีเ่กดิขึน้รอบตวัเราอย่างทีเ่ป็นจรงิ
มากที่สุดโดยไม่ด่วนตัดสินทุกสิ่งไว้ก่อน 

The	 Shack	 ก�ากับโดยผู้ก�ากับรุ ่นใหม่ 
สจวร์ต	เฮเซลดีน ชาวอังกฤษ ผลงานหนังของเขาก่อน
หน้านี้คือเรื่อง Exam	(2009 ) ดัดแปลงจากหนังสือ
ชื่อเดียวกันของ วิลเลียม	 พี.ยัง ชาวแคนาดาตีพิมพ์
ในปี 2007 เรื่องราวความเป็นมาของหนังสือเล่มนี้น่า
อัศจรรย์เช่นกัน เขาเป็นพ่อที่มีลูกถึงหกคน ช่วงที่เขา
เขยีนหนงัสอืเล่มนีข้ึน้มาก�าลงัล้มละลายต้องท�างานหนกั
วนัละสามแห่ง อาศยัอยูใ่นอพาร์ทเมนต์เลก็ๆ และตัง้ใจ
ทีจ่ะเขยีนหนงัสอืเล่มนีเ้พือ่เป็นของขวญัให้ลกูและสอน
ลูกเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา แต่ในที่สุดกลายเป็น
หนังสือเบสต์เซลเลอร์ขายดีไปทั่วโลก 

หนงัเล่าเรือ่งผ่านมมุมองของตวัละครทีช่ือ่ วิลลี  
(ทิม แม็กกรอว์ ที่เป็นนักร้องเพลงคันทรีด้วย หนัง
เรื่อนี้เขาฝากผลงานเพลง Keep	Your	Eyes	On	
Me ทีร่่วมร้องกบัเฟธฮลิล์) ซึง่เป็นเพือ่นบ้านกบัตวัเอก
ของเรื่องคือแม็ค เขาเล่าถึงแม็คในวัย 13 ปี เกิดใน

The Shack :
ปล่อยให้พระเจ้าเยียวยา 
แผลในใจ
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ย่านมิดเวสต์ของสหรัฐในครอบครัวอเมริกันเชื้อสาย
ไอริช พ่อเป็นคนดูแลโบสถ์แต่กลับมีนิสัยขี้เหล้าและ
ทุบตีภรรยาและตัวแม็ค ครั้งหนึ่งแม็คถูกพ่อจับเฆี่ยน
หนักทั้งคืนเพราะท�าให้พ่ออับอายที่โบสถ์ มิหน�าซ�้าพ่อ
ยังให้เขาท่องพระคัมภีร์แบบเข้าข้างตัวเองโดยยกบท
โคโลสี 3 : 20 ที่ว่า “บุตรจงเชื่อฟังบิดามารดาในทุกสิ่ง  
เพราะการกระท�าเช่นนีเ้ป็นทีพ่อพระทยัองค์พระผูเ้ป็น-
เจ้า” หลงัจากน้ันแม็คจึงตัดสินใจลงมือแก้แค้นพ่อและ
หนีออกจากบ้านไปหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเอง

หลังจากนั้นหนังข้ามมาเล่าเรื่องแม็คตอนเป็น
ผู้ใหญ่แล้วมีครอบครังท่ีอบอุ่นภรรยาช่ือแนน (ราดา 
มทิเชลล์) ทีเ่ข้าใจความเจบ็ปวดในชวีติทีเ่ขาต้องประสบ
มา และเธอเป็นคนท่ีศรทัธาในพระเจ้าและเรยีกพระองค์
อย่างสนิทสนมว่า “ปาป้า” พวกเขามีลูกกันสามคน  
ชายหนึ่ง หญิงสอง ได้แก่ จอช	 (เกจ มอนโร) และ 
เคท (เมแกน ชาเพนเทยีร์) และลกูสาวคนเลก็ชือ่ มสิซี  
(อเมลี อีฟ) ซึ่งแม็คสนิทสนมกับลูกคนเล็กมาก 

แต่ในการออกไปเที่ยวแคมปิ้งของแม็คและ
ลูกทั้งสามคนที่อุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วย
ความสุข ความอบอุ่นในครอบครัว แต่กลับจบลงด้วย
โศกนาฏกรรม เพียงชั่วเวลาสั้นๆ ที่แม็คกระโดดน�้าไป
ช่วยจอชที่ติดอยู่กับเรือที่คว�่าลงในทะเลสาบเพราะการ
เล่นสนกุของเคท แต่เมือ่ขึน้ฝ่ังกลบัพบว่ามสิซหีายตวัไป
แล้ว โดยต�ารวจและเอฟบีไอสงสัยว่ามสิซีอาจถกูฆาตกร 
โรคจิตจับตัวไป และในที่สุดเจ้าหน้าที่พบชุดที่มิสซี 
ใส่และคาบเลือดที่กระท่อมร้างหลังหนึ่งกลางป่า

โศกนาฏกรรมครัง้นัน้ท�าให้ครอบครวัฟิลลปิส์
เปลี่ยนแปลงไปอย่างส้ินเชิงแทบจะเป็นครอบครัวที ่
ล่มสลาย แมค็เลกิศรทัธาในพระเจ้า จมอยูใ่นความเศร้า 

ที่ต้องสูญเสียลูกสาวคนเล็กทั้งที่ไม่พบศพเธอ และ
อยากแก้แค้นคนทีพ่รากลกูรกัไปจากเขา จนมาวนัหนึง่
เขาได้รับจดหมายเป็นตัวอักษรพิมพ์ดีดเชื้อเชิญให้เขา
กลับไปยังกระท่อมที่เกิดเหตุ เขาตัดสินใจไปอย่างไม่
แน่ใจ ใจหนึง่คดิว่าอาจเป็นแผนลวงของฆาตกร แต่เมือ่
ไปถึงกระท่อมเขาพบกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่น่าเหมือน
คนตะวนัออกกลาง (อบัราฮมั อาวฟี เอลชู) ทีพ่าเขาไป
ทีบ้่านอกีหลงัหนึง่ทีเ่ตม็ไปด้วยต้นไม้ดอกไม้และสภาพ
ในบ้านที่อบอุ่นมาก ที่นั่นเขาได้พบกับหญิงอ้วนผิวสีที่
บอกว่าเธอชื่อ ปาป้า	 (ออคตาเวีย สเปนเซอร์) และ
หญิงสาวชาวเอเชียชื่อ ซารายู (ซูมิเระ มัตสุบาระ) ใน
ตอนทีเ่ขาร้องไห้ ซารายนู�าขวดแก้วมาเกบ็น�า้ตาของเขา  
ซึ่งตรงกับบทสดุดี 56:8 ที่ว่า “พระองค์ทรงนับทุกก้าว
ที่ข้าพเจ้าระเหเร่ร่อนทรงเก็บน�้าตาของข้าพเจ้าไว้ในถุง
หนังของพระองค์....”

ถ้าจะประเมินค่าความสนุกของหนังที่อาจ
จะไม่สนุกเท่าดูหนังแอ็คชั่นหรือหนังสยองขวัญหรือ 
วัดที่เรื่องราวที่สมเหตุสมผลที่อาจมีไม่มากโดยเฉพาะ
ในช่วงที่แม็คได้พบกับพระเจ้าที่กระท่อม แต่เชื่อแน่ว่า
หนังเรื่องนี้มีคุณค่าทางจิตใจกับทุกคนโดยเฉพาะกับ 
คริสตชน ช่วยเปลี่ยนมุมมองที่ เรามีต ่อพระเจ ้า 
พระองค์ไม่ได้สูงส่งอยู่บนฟ้าแต่เป็นพระเจ้าที่รักเรา
เหมือนกับคนในครอบครัวของเรา รักเราอย่างไม่มี
เงื่อนไขเช่นเดียวกับที่พ่อแม่รักเรา แต่เพราะความเจ็บ
ปวดในชีวิต ยึดติดกับความทุกข์มากไปและไม่อาจ 
ให้อภยัคนบางคนได้ ท�าให้เราห่างเหนิจากพระองค์ แต่
พระเจ้าไม่เคยหยดุรกัลกูของพระองค์ และพร้อมเสมอ
ที่จะช่วยเยียวยารักษาแผลใจของเรา เพ่ือให้ชีวิตเรา
กลับไปสู่สันติสุขอีกครั้ง. 
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โฟกัสดีขึ้นและความคิดชัดเจนขึ้น
ตัดสินใจได้ดีขึ้น
ลดการตอบโต้รุนแรง
ลดความกังวล
นอนหลับได้ดีขึ้น
เพิ่มทัศนคติในทางบวก
เพิ่มสันติภายในจิตใจ
เพิ่มความกรุณาต่อตนเองและคนอื่น
ขอให้คุณเริ่มต้นด้วยการดูแลตัวคุณเอง

ก่อน ซ่ึงเป็นสิ่งส�าคัญท่ีสุด เพราะเมื่อกายใจของ
คุณสงบ สันติ มีความกรุณาจากภายในแล้ว เด็กๆ
สามารถรับรู้ได้ และช่วยให้ชีวิตของเด็กๆดีขึ้นได้
อย่างรวดเร็ว

วิธีฝึกเทคนิค “ล็อคหัวใจ” 6 ขั้นตอนกับ
ตัวคุณเองก่อน (หลังจากนั้นคุณสามารถน�าไปสอน
ลูกหลานหรือเด็กๆได้)

1. หาสถานที่ที่คุณสะดวก เพื่อผ่อนคลาย
ได้อย่างสบายๆสัก 5-15 นาที แล้วหลับตาลง

2. เปลี่ยนความสนใจจากความคิดต่างๆ
ของคุณ ผ่อนคลาย และโฟกัสไปที่บริเวณรอบ ๆ 
หัวใจซึ่งคุณรู้สึกถึงความรัก ความห่วงใย การดูแล
เอาใจใส่ ความชื่นชม การเห็นคุณค่าอย่างจริงใจ

3. คิดถึงเหตุการณ์ที่คุณรู้สึกรัก ดูแลเอา 
ใจใส่ หรือชื่นชมลูกหลานของคุณ คิดถึงความรู้สึก
นั้นอีกและอีกครั้งหนึ่ง 

ถ้าคุณก�าลังรู ้สึกผิดหวังกับลูกหลานของ
คณุ มนัอาจจะยากทีจ่ะคดิถงึความรกั ดแูลเอาใจใส่ 

ไต่ตามโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว 

ผมรบัฟังเรือ่งราวต่างๆเกีย่วกบัความห่วงใย
ที่มีต่อเด็กๆจากคุณครู นักบวช พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
รวมทัง้ความไม่สบายใจกบัการใช้ค�าพดูทีรุ่นแรงของ
ผู้ใหญ่ที่ท�าให้ทั้งเด็กๆและตนเองเสียใจในภายหลัง 

สภาพสังคมยุคใหม่ท�าให้ชีวิตของเราเร่งรีบ 
ด้ินรนเพื่อความอยู่รอด การท่วมท้นของข่าวสารท่ี
เราได้รับมากมายในแต่ละวัน ตลอดจนความคาด-
หวังที่เรามีต่อเด็กๆ ก่อให้เกิดความเครียดสะสม
ในร่างกาย ระบบประสาท และจิตใจของเรา ... ส่ง
ผลให้บ่อยคร้ังผู้ใหญ่ทั้งหลายเกิดอารมณ์หงุดหงิด 
โกรธ ขัดเคืองใจ ได้ง่าย และส่งผลต่อคนใกล้ชิด 
รวมทั้งเด็กๆก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากอารมณ์
ทางลบของผู้ใหญ่

ด้วยเหตุนี้ ผมจึงตั้งใจสรรหาเครื่องมือ
ต่างๆมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ คุณครู นักบวช แพทย์ 
พยาบาล ฯลฯ เพื่อดูแลอารมณ์ให้กลับสู่ความสงบ
สุข สมดุล เพื่อแสดงความรัก ความเข้าใจกับคนใน
ครอบครัว ในที่ท�างาน ในสังคมของเรา... สามารถ
สื่อสารเจตนาดีในใจที่อยากให้เกิดขึ้น แทนการพูด
หรือท�าสิ่งที่ท�าให้ตัวเองและเด็กๆเสียใจในภายหลัง

ผมขอเสนอเครื่องมือหนึ่งที่ชื่อว่าเทคนิค 
“ล็อคหัวใจ” ซึ่งศึกษาวิจัยโดยสถาบันฮาร์ทแมท 
เป็นวิธีการที่เรียบง่าย แต่ทรงพลัง น�ามาใช้กับชีวิต 
ส่วนตัว ชวีติครอบครัว การดแูลลกูหลาน ดแูลเดก็ๆ  
รวมทั้งใช้ในชีวิตการท�างานได้เป็นอย่างดีด้วย 

ประโยชน์ของการฝึกเทคนคินีอ้ย่างต่อเนือ่ง 
2 สัปดาห์ คือ

“ล็อคหัวใจของคุณ...  
แล้วสอนเด็กให้รู้จักรัก”
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เมื่อคุณสัมผัสความรักนี้ได้เข้มข้นมากขึ้น 
ทัศนคติและความรู้สึกทางลบเก่าๆ จะได้รับการ
ปลดปล่อยออกไป สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงการท�าล็อค
หัวใจนี้เป็นการเติบโตในความรักทีละเล็กทีละน้อย
เปรียบเหมือนการเติบโตของต้นไม้ที่สวยงามใน
หัวใจของคุณ

.....

เมื่อคุณต้องการสื่อสารหรือพูดคุยเรื่อง
ส�าคัญกับลูกหลานของคุณ 

ก่อนอื่นใหคุ้ณท�าล็อคหัวใจและสง่ความรกั 
ให้ลูกหลาน ความรักนี้ช ่วยให้หัวใจและสมอง
ประสานกัน เพิ่มพลังการรับรู้ที่ช่วยให้คุณเข้าใจลูก
หลานคุณได้ง่ายขึ้น

การส่ือสารด้วยความจรงิใจจากหัวใจของคณุ 
กบัลกูหลานหรอืเดก็ๆ ด้วยความเข้าใจ ความห่วงใย 
การเห็นคุณค่า ดูแลเอาใจใส่ ช่วยให้ลูกหลานหรือ
เด็กๆ เคารพพ่อแม่ และพ่อแม่ก็เคารพลูกหลาน
หรือเด็กๆ ด้วย 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้วิธีการฟังด้วย
หวัใจ เพือ่ท�าความเข้าใจการสือ่สารของลกูหลานของ
คุณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งในระดับค�าพูด ความรู้สึก 
และเนื้อหาส�าคัญ

.........

ในการสอน “ล็อคหัวใจ” ให้ลูกหลานหรือ
เด็ก ๆ 

1) หาสถานทีเ่งยีบ ๆ  (ถ้าเป็นเดก็เลก็ ให้คณุ 
อุม้เดก็มาไว้บนตักของคณุ) และแนะน�าพวกเขาตาม
ขั้นตอน โดยปรับขั้นตอนในเหมาะสมกับเด็กและ
ระดับอายุของเด็ก

2) ขอให้ลกูหลานหรอืเดก็ๆ ฝึกร่วมกบัคณุ 
การฝึกร่วมกนัแม้ว่าจะเป็นเวลาเพยีง 1 หรอื 2 นาที 
เพื่อส่งความรักจากหัวใจให้กับครอบครัวและเพื่อน 
ๆ ก็เป็นช่วงเวลาที่งดงามซึ่งสามารถเปิดประตูสู่การ
สื่อสารอย่างลึกซึ้ง 

ชืน่ชม เหน็คณุค่า ขอให้คณุลองใช้วธิคีดิถงึความรูส้กึ 
สุขใจ เช่น เมื่อลูกหลานของคุณเป็นทารกน้อยอยู่
ในอ้อมแขนของคุณ คุณมองลูกหลานของคุณขณะ
ที่หลับอยู่เหมือนเป็นเทวดาตัวน้อย นางฟ้าตัวน้อย

4. ส่งความรักที่จริงใจที่คุณมีต่อลูกหลาน
ของคุณตอนนี้ได้เลย พลังของความรักที่เติมเต็มนี้
ช่วยให้คุณเข้าใจลูกหลานของคุณได้มากยิ่งขึ้น 

5. หากมคีวามคดิอืน่ๆ แวบเข้ามาในหวัของคณุ  
ให้คุณค่อยๆ กลับมาโฟกัสที่หัวใจและส่งความรัก
จากหัวใจของคุณต่อไป

เพียงแค่ส่งความรักจากหัวใจ ความรัก
ที่คุณมีต่อลูกหลานนี้จะช่วยเพิ่มความอดทนของ 
คุณและน�าความเข้าใจมาให้ได้ง่ายขึ้น

6. ส่งความรักให้ลูกหลานของคุณเป็นเวลา 
5-15 นาที เปรียบเหมือนการล็อคหัวใจคุณไว้ใน
ความรักนี้

คดิถงึสิง่ทีค่ณุรกัในตวัลกูหลานของคณุ และ 
สง่ความรกัตอ่ไป โดยไม่ใช้ค�าพดูใดๆ การท�าเช่นนี้ 
ช่วยลอ็คตวัคุณเข้ากบัความรักในหวัใจ ความชืน่ชม  
เห็นคุณค่าลูกหลานของคุณและการเข้าถึงความ
เข้าใจพวกเขา

การส่งความรักจากหัวใจเพียงเล็กน้อย  
เช่นนี้ ช่วยให้คุณเติมเต็มและรักษาความรักท่ีมี 
ต่อลูกหลานได้ง่ายขึ้น 

ในกรณีทีคุ่ณรู้สกึยากหรือรู้สกึเจบ็ปวดเกนิ
กว่าที่จะคิดถึงความรัก ความห่วงใย ความชื่นชม 
เหน็คุณค่าต่อลกูหลานของคณุได้กไ็ม่เป็นไร ... ขอให้ 
คุณผ่อนคลายกับความรู้สึกอ่อนโยนในหัวใจก่อน 
การฝึกล็อคหัวใจในความรักอย่างต่อเนื่องจะช่วย
เพิ่มความรู้สึกทางบวกและปลดปล่อยความรู้สึก 
เจ็บปวดของคณุทีอ่าจเกบ็ไว้ในจติใต้ส�านกึ จนท�าให้
คุณรูสึ้กปลอดภยัและสมัผสัถงึความรกัในหวัใจของ
คุณได้เพิ่มมากขึ้นในที่สุด
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3) การสอนเด็กให้ปิดตาระหว่างการล็อค
หัวใจ ช่วยลดการรบกวนต่างๆจากภายนอกได้

ดวงตาได้รับการกระตุ ้นอย่างมากจาก
ภายนอก แม้ว่าดวงตาของมนุษย์จะรับรู ้ข้อมูล
ท้ังหมดที่ระบุไว้เพียงหนึ่งในล้านล้าน แต่สมองก็
สามารถตีความและรวบรวมภาพได้หลายร้อยล้าน
อย่างได้ในเวลาเดียวกัน ท�าให้การรับรู้ของมนุษย์
เป็นสิ่งอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง

จากข้อมูลนี้ ความคิด ความรู้สึก และการ
แสดงผลจะถูกสร้างขึ้น นั่นเป็นเหตุผลส�าคัญที่เรา
ช่วยลูกหลานหรือเด็กๆ ด้วยการให้พวกเขาหลับตา
ลงในช่วงเวลาทีเ่ราท�าลอ็คหวัใจ เพือ่เด็กๆจะได้รูส้กึ
ถึงหัวใจภายในของพวกเขาได้ง่ายขึ้น 

คณุอาจพบว่าเดก็เลก็ ๆ  สามารถปิดตาของ
พวกเขาและโฟกสัได้ในเวลาเพยีง 30 วนิาท ีเมือ่ฝึก
ไปเรื่อยๆ เด็กๆ จะท�าได้นานขึ้นๆ

4) เมื่อเด็กเรียนรู้ที่จะติดต่อกับหัวใจ พวก
เขาจะสนุกกับการรู้สึกถึงความรักและค้นหาความ
ฉลาดที่ซ่อนอยู่ในหัวใจ

ประโยชน์ที่ เด็กๆได้รับจากการเรียนรู ้
เทคนิคล็อคหัวใจคือ พวกเขาใช้มันเพื่อแก้ปัญหา 
หรอืเมือ่ประสบสถานการณ์ทีย่ากๆ หรือเมือ่ต้องการ
ให้ตนเองรู้สึกดีขึ้น ... เด็กๆจะเกิดความรับผิดชอบ 
ต่ออารมณ์ความรู ้สึกของตนเองได ้อย ่างเป ็น
ธรรมชาติ

ผู ้ใหญ่ก็ได้ประโยชน์จากใช้เทคนิคล็อค
หัวใจเพื่อแก้ปัญหา เผชิญสถานการณ์ที่ยาก และ
เพื่อให้ตนเองรู้สึกดีขึ้นเช่นเดียวกัน นอกนั้นยังช่วย
เพิ่มความสมดุลของระบบประสาทได้อีกด้วย

โจส อาย ุ8 ขวบกล่าวว่า “เมือ่คณุลอ็คหวัใจ
ของคุณ คุณรู้สึกถึงความรักภายในตัวคุณท้ังหมด 
รู้สึกถึงความอบอุ่นของหัวใจผ่านร่างกายที่รักของ
คุณท้ังหมด เมื่อคุณรู้สึกแย่ เสียสมดุล เมื่อคุณ
อยากแก้ปัญหา วิธีล็อคหัวใจช่วยคุณได้ ...” 

โจสบอกเราเพิ่มเติมว่า “ไม่ต้องกังวล ทุกๆ
วัน เราทุกคนท�าสิ่งที่เสียสมดุลอย่างน้อยหนึ่งอย่าง
หรือมากกว่านั้นอยู่แล้ว แต่เมื่อคุณล็อคหัวใจของ
คุณ มันเป็นตัวช่วยที่มีคุณค่า คุณก็ได้รับพลังมาก
ขึ้นๆ”

.......
ผมหวังว่าเทคนิคล็อคหัวใจเพื่อเพิ่มความ

รักในตัวเรา เพิ่มความรักลูกหลานของเรา รวมทั้ง
การสอนลูกหลานของเรา สอนเด็กๆของเราให้รู้จัก
รัก จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านและครอบครัว
ของท่านนะครับ 

ขอพระเยซูเจ้าและแม่พระเป็นแสงสว่าง
น�าทางท่านเพื่อส่งความรักจากหัวใจสู่ลูกหลานและ
ผู้คนรอบข้างร่วมกับพระองค์ในทุกวันของชีวิต

ด้วยความรัก
นริศ มณีขาว Add Heart (Intelligence) 

Facilitator™, Certified TRE® Provider (TRE® 
: Tension & Trauma Release Exercises)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
เทคนิคล็อคหัวใจ Heart Lock-in อ้างอิงจาก 
*A Parenting Manual, FREEZE-FRAME, 
CUT-THRU and Heart Signals, Planetary 
Publications.
________________________________________

“7 มหัศจรรย์แห่งชีวิต จิตวิญญาณ ความสุข & 
ความรัก” ... ฝึกจิตใจเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณ & 
ความสมัพนัธ์กบัพระเจ้า เพือ่นมนษุย์ และธรรมชาติ 
สิ่งสร้างของพระเจ้า เสาร์ 16 (09.00 น.) ถึงอาทิตย์ 
17 (12.00 น.) กันยายน 2560 (ค้างคืน)

ศูนย์นักบวชหญิง สามพราน วิทยากร อ.นริศ  
มณีขาว ผู ้น�าฝึกอบรมชีวิตจิตให้กับนักศึกษา 
ฆราวาส นกับวชกว่า 38 ปีจดัโดยศนูย์นกับวชหญงิ 
สมคัรที ่ซ.แพงศร ี08-4484-3250 (09.00-16.00น.) 
ค่าลงทะเบียน ตามก�าลังทรัพย์
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เยาวชนของเรา
ศิษย์พระคริสต ์

สวสัดคีรบัเพือ่น ๆ  เยาวชน คอลมัน์ “เยาวชน
ของเรา” ประเทศไทยก�าหนดให้วันที่ 20 กันยายน
ของทุกปีเป็น “วันเยาวชนแห่งชาติ” ในโอกาสนี ้
จงึขอน�าเพือ่น ๆ  ไปรูจ้กักบั	“พีอ่ฐิ”	มคีาแอล	กนต์ธีร์	 
ช่วยศรนีวล ประธานเยาวชนวัดนกับญุฟรังซสิเซเวยีร์  
สามเสน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

แรงบนัดาลใจในการท�างานเยาวชน เกดิจาก 
ในสมยัทีเ่รยีนอยูช่ัน้ ม.ปลาย มรีุน่พีเ่ยาวชนของวัด 
ชวนให้มาช่วยงานวดั เช่น การร้องเพลงในพธิกีรรม 
ช่วยจัดกิจกรรมต่างๆของวัด หรือไปร่วมค่ายต่างๆ 
ทั้งในระดับเขตและระดับสังฆมณฑล เมื่อท�าไป
เรื่อยๆ ก็ท�าให้เกิดความรัก ความผูกพัน กับการ
ท�างานเยาวน เพราะการที่เป็นเยาวชนและได้ช่วย
งานวัด ท�าให้ได้ใกล้ชิดพระมากขึ้นผ่านการท�างาน 
ได้รับประสบการณ์ที่ดีในหลายๆ ด้าน ได้พบเพื่อน
ใหม่ๆ จงึท�าให้เร่ิมการท�างานเยาวชนตัง้แต่วันนัน้มา
จนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมเยาวชนที่ได้รับมอบหมาย เช่น 
ร้องเพลงในมสิซาวนัอาทติย์ ช่วยเตรยีมงานฉลองวดั  
ช่วยพธิกีรรม กจิกรรมรืน่เรงิวนัครสิต์มาส การสวด 
พระกุมารตามบ้าน และตามที่ผู ้ใหญ่ของวัดจะ
มอบหมายให้ นอกจากนั้นยังรับหน้าที่เป็นประธาน
เยาวชน และตัวแทนเยาวชนในสภาภบิาลวดั ท�างาน
ร่วมกับเยาวชนเขต 2 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
รับหน้าที่เป็นเหรัญญิก และช่วยงานของแผนก
เยาวชนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตามที่ได้รับ
มอบหมายในบางครั้งด้วย

มีคาแอล กนต์ธีร์ ช่วยศรีนวล  
ประธานเยาวชนวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
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ในปีนี้ผมได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนเยาวชน
ไทย	 เข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย	 ที่ประเทศ
อินโดนีเซีย ผมคิดว่าเหตุผลที่ผู ้ใหญ่เลือกและ 
คาดหวังคือ การที่ตัวเราจะน�าประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการไปร่วมงานน�ากลับมาเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อ
กลุ่มเยาวชนของวัด เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชน 
คนอืน่ๆ และเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัเยาวชนหลายๆ
คนในการท�างานเพื่อวัดและเพื่อสังฆมณฑลของ 
ตัวเองต่อไป

สิ่งที่ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมกับเยาวชน 
คือ การที่ตัวเราได้พบกับสิ่งใหม่ๆ เพ่ือนใหม่ๆ 
ประสบการณ์ใหม่ๆ มุมมองการท�างานใหม่ๆ การ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ฯลฯ ซึ่งอาจจะหาไม่ได้จาก
ที่ไหนถ้าไม่ได้มาสัมผัสและลงมือท�าด้วยตัวเอง 
กับการท�างานเยาวชนที่ตรงนี้ 

สิง่ทีจ่ะช่วยส่งเสริมให้ตวัเองและเยาวชนคน
อื่นๆ	มีความเชื่อความศรัทธา	ต่อพระเจ้ามากยิ่งขึ้น  
นั่นก็คือ เราต้องไม่ลืมว่าเราเป็นเยาวชนคาทอลิก  
เราต้องปฏิบัติตัวให้เป็นคาทอลิก ที่ง่ายที่สุดก็คือ 
การสวดภาวนา เข้าวัดและแก้บาปรับศีลฯ อย่าง
สม�่าเสมอ โดยที่เราต้องเร่ิมต้นจากตัวเองก่อน  
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นๆ ด้วย

สุดท้ายสิ่งที่อยากฝากพี่ๆ	น้องๆ	เยาวชน 
“อย่ากลัวท่ีจะเริ่มท�าสิ่งดีๆ ให้กับตัวเองและ 
คนรอบๆ ข้าง แม้ความดท่ีีเราจะท�านัน้จะมอีปุสรรค
มคีวามยากล�าบาก อย่าลมืว่าพระเจ้าอยูก่บัเราเสมอ 
You’ll Never Walk Alone” 
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พระศาสนจักรท�าการฉลองพระนาม
ศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์	หรือ	
“พระนามมารีย์”	ในวันที่	12	กันยายน	
เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระนาง
มารีย์	พระมารดาของพระเยซูเจ้า	
วันฉลองนี้ได้กระท�ากันทั่วทั้งพระ
ศาสนจักรในปี	1684	โดยสมเด็จ 
พระสันตะปาปาอินโนเซนต์	ที่	11	
เพื่อเป็นการร�าลึกถึงชัยชนะที่กองทัพ
ของพระศาสนจักรภายใต้การปกป้อง
คุ้มครองของพระนางมารีย์	ได้มีต่อพวก 
มุสลิมที่กรุงเวียนนา	ในปี	1683
จากหนังสือ “วันทามารีย์” คุณพ่อวีรศักดิ์  
วนาโรจน์สุวิช เรียบเรียงและจัดพิมพ์
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 *รางวัลชม
เชย*

ชวนน้องคุย

ชวนน้องคุย

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

ที่น้องๆ มีภาพสวยๆ ยิ้มๆ ก็รีบส่งภาพ มาร่วมสนุกแ
บ่งปัน 

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

สโมสรอุดมศานต์ ในคอลัมน์ “จูเนียร์โฟโต้” ขอแ
บบเป็น 

รอยยิ้มชัดๆ นะครับ

พี่ป๋อง ขอขอบคุณบรรดาคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง 

และผู ้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่าน ที่คอยสนับสนุนกิจกรรมนี้  

ขอขอบคุณอีกครั้งส�าหรับความกรุณาต่างๆ มา ณ โอกาสนี้  

และในเวลาเดียวกันขอเชิญชวนให้ส่งภาพ “ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม” 

ของน้องๆ เด็กๆ เข้ามาร่วมสนุกก ันเยอะๆ เมื่อ
ส่งภาพ 

มาร่วมสนุก...อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ และ “ต้ังช่ือภาพ”  

มาด้วยก็จะดีมากๆ ครับ

ส่งมาที	่พีป๋่อง	สโมสรอดุมศานต์	ชัน้	8	เลขที	่122/11	

ซ.นนทรี	14	ถ.นนทรี	ยานนาวา	กรุงเทพมหานคร	
10120	

หรือส่งทาง	E-mail:	udomsarn@gmail.com	นะครับ

“ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม 2017”

น้องสพุรรชา เพช็รศรี น้องเพชรรัตน์ สทิธิ น้องเจมจริา วรรณะ น้องสธีุพร สนธิ น้องพรีภทัร แดงแท้  
น้องอภิชญา จันทร์เพ็ญ น้องอเล็กซานเดอร์ รอส น้องณัฐพร ไลท์ น้องอันนา เจนวรรธนะ  
และน้องสุวัชรา มิตรประยูร

สวัสดีครับน้องๆ เด็กๆ ที่น่ารักทุกคน 
พี่ป๋องมาพบกับน้องๆ อีกเช่นเคย พี่อยากบอก
น้องๆ ว่า วนัๆ หนึง่นัน้ผ่านไปรวดเรว็เหลอืเกนิ 
เผลอแป๊บเดียวก็เข้ามาเดือนกันยายน ซึ่งเป็น
เดือนที่ 9 ของปีกันแล้ว พี่ก็ขอให้น้องๆ เด็กๆ 
ท�าหน้าที่การเป็นนักเรียนที่ดี พยายามขยันและ
ตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีๆ เพื่ออนาคตที่ดีในวัน
ข้างหน้าครับ

โอกาสนี ้พีป๋่องขอขอบคณุ คณุจารวุรรณ  
ถิ่นวัลย์ จากจังหวัดราชบุรี ที่ได้รวบรวมผลงาน 
ภาพวาดระบายสี “มุมเด็กศิลป์” ของเด็กๆ 
จ�านวนหนึ่ง แล้วส่งเข้ามาร่วมประกวดชิงรางวัล 
แม้จะเป็นน้องเลก็ๆ แต่เห็นได้ถงึความพยายาม
ในการระบายสอีย่างต้ังใจ แต่อย่างไรกด็ ีพีป๋่อง 
ขอขอบพระคณุผูใ้หญ่ใจดทีกุๆ ท่านทีไ่ด้ส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมของสโมสรอุดมศานต์ด้วยดี
ตลอดมา ครับผม

ส�าหรับน้องๆ ท่ีสนใจ สามารถสมัคร
เป็นสมาชิกของสโมสรอุดมศานต์ “สมัครฟรี” 
รีบกรอก “แบบฟอร์มใบสมัคร” แล้วส่งกลับมา
หาพี่ป๋องตามที่อยู่สโมสรฯ ยินดีต้อนรับทุกคน  
ครับผม
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รักพระคัมภีร์
 

การ์ตูน...คนดี 

คุยกับพระเจ้า
เธอคิดว่าเมื่อเธอพูดกับพระเจ้าเธอ

ควรเคร่งเครียด เศร้าหมอง เงียบ และคุกเข่า
อยู ่เสมอหรือไม่ การพูดกับพระเจ้าด้วยวิธี
นี้ใช้ได้ในบางเวลา แต่เพลงสดุดีบทหนึ่งใน 
พระคมัภีร์กล่าวว่า เธอควรเข้าใกล้พระเจ้าด้วยวธิทีี ่
แตกต่างกนั 4 วิธ ีคือ 1. ด้วยความยนิดี 2. ด้วย
เสยีงเพลง 3. ด้วยการสรรเสรญิ และ 4. ด้วยการ 
ขอบพระคณุ ...เป็นทีน่่าแปลกใจใช่ไหม เธอเพยีง 
แค่คิดว่าเธอชอบพูดกับเพื่อนคนหนึ่งของเธอ
อย่างไรเมื่อเธอมีปัญหา เธออาจจะพูดแบบ
เคร่งเครยีดและอย่างเงยีบๆ แต่ในเวลาอืน่ๆ เธอ
อาจจะชอบหัวเราะ ร้องเพลง ชมเชยเพื่อน หรือ
กล่าวขอบคุณส�าหรับความกรุณา สิ่งเหล่านี้เป็น

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

“รู้จักโอนอ่อนผ่อนตาม”

...know when to bend 
a little

วธิกีารเดยีวกนักบัทีเ่ธอสามารถพดูคยุกบัพระผู-้
เป็นเจ้าผู้ทรงพร้อมท่ีจะเป็นเพือ่นของเธอด้วยนะ

***
เคยไหมที่บางครั้งเธอลืมยกย่องหรือ

ชมเชยเพือ่นของเธอ เธออาจจะคดิว่าพวกเขาอาจ
จะรู้ว่าเธอชอบพวกเขาเพราะเขาเป็นเพื่อนของ
เธอ แต่บางทีพวกเขาอาจจะอยากฟังบางอย่างที่
ดีๆ  (เธอเองกช็อบมใิช่หรอื) ลองคดิถงึค�าชมเชย
ทีไ่พเราะทีเ่ธอสามารถกล่าวกบัเพือ่นของเธอและ
พูดกับพวกเขาในวันนี้

น้องๆ ควรอ่านพระคัมภีร์ ภาคพันธ-
สัญญาเดิม ในหนังสือบทเพลงสดุดี บทที่ 100 
ข้อ 2-4 นะครับ
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*น้องพัชรภา หริกุลรักษ์ (น้องโปรดปราน) *3280*
เกิด : 27 มีนาคม 2551
การศึกษา : โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพฯ
วิชาที่ชอบ : คณิตศาสตร์ เพราะอยากเป็นคนคิดค�านวณ
อนาคตอยากเป็น : เจ้าหน้าที่ : พนักงานท�าบัญชี เพราะอยากจะ
เข้าใจการคิดให้มากขึ้น
เป็นคนมีนิสัย : เอาแต่ใจ ใจดี แบ่งปัน
สัตว์ที่ชอบ : สุนัข พันธุ์ปอม
ชอบใช้เวลาว่าง	: ท�าสิ่งประดิษฐ์
กีฬาที่ชอบ : ว่ายน�้า และแบดมินตัน 
อาหารที่ชอบ : ส้มต�า
ความสามารถพิเศษ : วาดรูป ระบายสี ท�าอาหารได้
อื่นๆ : มีพี่น้อง 2 คน เป็นชาย 1 คน เป็นหญิง 1 คน 

*น้องนิรมล พิศูจน์ (น้องกิม) *3281*
เกิด : 5 สิงหาคม 2552
การศึกษา : โรงเรียนโยนออฟอาร์ค
วิชาที่ชอบ : คณิตศาสตร์ เพราะได้ บวก ลบ สนุกดี
อนาคตอยากเป็น : ครู เพราะจะได้สอนเด็กๆ อ่านหนังสือ
เป็นคนมีนิสัย : ร่าเริง อารมณ์ดี
สัตว์ที่ชอบ	: แมว สุนัข และม้า
ชอบใช้เวลาว่าง : วาดรูป อ่านนิทาน
กีฬาที่ชอบ : ฟุตบอล บาสเก็ตบอล
อาหารที่ชอบ : ไข่ดาว
ความสามารถพิเศษ : วาดภาพระบายสี และ เล่นฟุตบอล
อื่นๆ : มีพี่น้อง 2 คน เป็นชาย 1 คน เป็นหญิง 1 คน

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

สมาชิกใหม่

อุดมศานต์ กันยายน 2017  73 

crist 1-88 september 60.indd   73 9/7/60 BE   5:55 PM



ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 

รวยหรือจน
สวัสดีค่ะน้องๆ ที่น่ารักทุกคน ฉบับนี้พี่อ้อยมีนิทานมาฝากอีกเช่นเคย ชื่อเรื่อง “รวยหรือจน” 

เรื่องมีอยู่ว่า
 ครัง้หนึง่มชีาย 2 คนเป็นเพือ่นกนั แต่เดมิทัง้สองมฐีานะเท่าๆ กนั แต่เมือ่เวลาผ่านไป ชายคนแรก 

ประกอบอาชีพเป็นพนักงานรับจ้าง เขามีครอบครัวที่ต้องเลี้ยงมีทั้งภรรยาและลูกๆ ส่วนชายคนที่สองเป็น
เจ้าของกิจการ เขาท�างานหาเงินได้มากมายจนกลายเป็นคนร�่ารวย

 เมื่อทั้งสองมาเจอกัน ต่างคนต่างก็บอกว่าตัวเองมีความสุข แต่อีกฝ่ายก็ไม่เชื่อ คนที่รวยก็บอกว่า
เขารวยกว่า เขาย่อมมคีวามสขุมากกว่า เพราะเมือ่อยากได้อะไรเขากม็เีงนิท่ีสามารถจะซ้ือหาข้าวของต่างๆได้  
ส่วนชายคนที่จนกว่า เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ล�าบากอะไร มีงาน มีเงินใช้ และเขาก็มีครอบครัวที่อบอุ่นและ
รักเขา เขาจึงถือว่าเขาย่อมมีความสุขมากกว่า

 ทีส่ดุ ทัง้สองฝ่ายตกลงกนัว่า แต่ละฝ่ายจะไปอยูบ้่านของอกีฝ่ายหนึง่เป็นเวลาหนึง่อาทิตย์ เพือ่พสิจูน์ 
ว่าชวีติแบบของใครกนัทีน่่าจะมีความสขุมากกว่า เริม่จากชายคนทีร่�า่รวยกช็วนคนทีจ่นกว่ามาบ้านของเขาก่อน  
และชายคนทีจ่นกร็ูส้กึว่าไม่ว่าเขาอยากจะได้อะไร หรอืถ้าเขาต้องการจะหยบิจะใช้อะไรกม็ข้ีาวของทุกอย่าง
หยบิใช้ได้อยูเ่สมอในบ้านนัน้ แต่ว่าเขากพ็บว่าบ้านช่างเงยีบเหงาเหลอืเกนิ อยูค่นเดยีวอย่างนีไ้ม่ท�าให้เขามี
ความสุขเลยเมื่อไม่มีครอบครัวของเขา ถึงแม้ว่าเขาจะมีข้าวของรอบกายมากมายก็ตาม

 ต่อมาอีกอาทิตย์หนึ่งชายคนที่จนกว่าก็เชิญให้ชายคนท่ีร�่ารวยให้เขามาค้างอยู่ท่ีบ้านของเขาบ้าง  
สิ่งที่พบก็คือว่าบ้านนั้นมีเสียงดังตลอดเวลา คุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ คนนี้คุยกับคนโน้น เมื่อถึงเวลาค�่าๆ  
ทุกคนก็จะมากินข้าวพร้อมหน้ากันและคุยกันอย่างมีความสุข และก่อนจะแยกย้ายกันไปนอน ทุกคนก็
จะมาร่วมกันสวดภาวนา และจะสวดก่อนนอนอย่างนี้พร้อมกันทุกๆ วัน นี่คือสิ่งที่ชายคนร�่ารวยได้เห็น  
และนีคื่อความรกัความอบอุน่ของครอบครวัน้ี ซ่ึงเป็นสิง่ท่ีแม้ว่าเขาจะมเีงนิหรอืร�า่รวยกไ็ม่สามารถจะซ้ือได้

 หลังจากแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วเพื่อนทั้งสองนี้ก็กลับมาคุยกันอีกว่า ตกลงการใช้ชีวิตแบบ
ใครกันแน่ที่มีความสุขมากกว่า การมีเงินมีทรัพย์สมบัตินั้นก็จะสะดวกสบายดี แต่ในที่สุดชายคนที่ร�่ารวย
ก็เข้าใจแล้ว่า ท�าไมชายคนที่จนกว่าจึงมีความสุขได้ เขาเข้าใจแล้วว่าการที่เขาบริจาคเงินให้ตามที่ต่างๆ ก็
ไม่ได้ช่วยให้คนมีความสุขขึ้น เพราะเขาอาจจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตของเขาอยู่แล้วก็ได้ เพียงแต่การ
บริจาคเงินก็เป็นการช่วยให้เขามีสิ่งของที่จ�าเป็นเท่านั้น ไม่ได้สามารถซื้อความสุขให้กับใครได้ ความสุขอยู่
ที่ใจของแต่ละคน อยู่ที่การด�าเนินชีวิตของแต่ละคน เขาจึงเปลี่ยนวิถีการด�าเนินชีวิตของเขาใหม่และไม่ได้ 
มุ่งเน้นการสะสมทรัพย์สมบัติอีก เขาใช้เวลากับคนรอบข้างมากขึ้นและใช้เวลากับการสวดภาวนามากขึ้น 
และเขาก็รู้สึกขอบคุณเพื่อนของเขาที่ท�าให้เขาค้นพบความสุข

 จบแล้วค่ะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า นะคะ 
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มุมเด็กศิลป์
Art 

 มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ

    “พระชุมพา”
ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

 (หมดเขตรับผลงานวันที่ 9 ตุลาคม 2017)
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l อะไรที่เป็นของดีก็ย่อมอยู่ได้ด้วยตัวของมันเอง
 ผมเดินขึ้นไปยังห้องเอกสารประวัติศาสตร์
 เพื่อขอดูหนังสือ “วีรธรรม” ที่เคยอ่านในวัยเด็ก
 เราเก็บไม่เก่ง มีไม่ครบ
 ที่จริงเราขอยืมเพื่อนอ่านด้วยซ�้า
 เพราะไม่มีเงินพอจะซื้ออ่านทุกฉบับ
l มันกรอบ เก่า เมื่อพลิกเปิดไปแต่ละหน้า
 ต้องคอยทะนุถนอม ไม่เช่นนั้นอาจฉีกขาด
 และคงสูญหายไปในช่วงเวลานี้
l จะมีใครท�าหนังสือดีๆคลาสสิคเช่นนี้
 ได้อีกหรือไม่?  ไม่มีใครอุทิศตนได้เพียงพอ

ตรงที่เราได้รู้จักแต๋งแต่ง
 จะท�าหนังสือเช่นนี้ได้อีกละหรือ?
 มันผ่านเข้ามาและก็ผ่านไปในวัยเด็ก
 จนเราออกจากโรงเรียนไปสู่ชีวิตครอบครัว
 และเกษียณจากการงาน
l การจับต้องหนังสือ “วีรธรรม” ในวันนี้
 เหมือนจับต้องทองค�า ได้สัมผัสมือกับครู
 และเพื่อนเก่า ไม่มีอีกแล้วเพราะมันไม่ใช่แค่หนังสือ
 แต่เป็นหัวใจของผู้อุทิศตนเสียสละรักเด็ก
 พวกเขาเป็นนักการศึกษาและนักบุญอย่างแท้จริง

3 ก.ย.2017
   พงศ์ ประมวล
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สโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋องและชาวคณะ 

1 2 3ด.ญ. กิตติภรณ์ สมชาติ
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี อ.พาน
จ. เชียงราย

ด.ญ. นิรมล พิศูจน์ 
โรงเรียนโยนออฟอาร์ค
กรุงเทพมหานคร

ด.ญ. มิสซา เจนวรรธนะ
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
จ. อุบลราชธานี

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี

จูเนียร์ โฟโต้

ชื่อภาพ : “ผู้ที่ถ่อมตนเหมือนเด็กเล็กๆ  
จะยิ่งใหญ่ในสวรรค์”

 ด.ช.รวีภัทร์ ปูควะนิช
ผู้ส่ง :  คุณจุมพล ปูควะนิช

ชื่อภาพ : “สู้ สู้ ผู้ชนะ” 
ผู้ส่ง : ลูกนักบุญเปโตร
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วันเสาร์ที่	 26	สิงหาคม	 2017	พระสังฆราชยอแซฟ	พิบูลย์	 วิสิฐนนทชัย	 เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 
เทดิเกยีรตพิระเมตตา		ทีว่ดัพระมหาไถ่	ซอยร่วมฤด	ีโดยก่อนพธิบูีชาขอบพระคณุมวีจนพธิกีรรมเปิดกิจกรรม	และ
การบรรยาย	“นกับญุโฟสตนิาแบบอย่างของการแพร่ธรรม”	โดยคณุพ่อเอนก	นามวงษ์	“นกับญุโฟสตนิากบัชวีติ
ของดฉินั”	โดยคณุศรนิทร	เมธวีชัรานนท์	หลงัจากนัน้	เป็นการจบูพระธาตนุกับญุโฟสตนิา	มสีตับรุษุทีศ่รทัธาต่อ 
พระเมตตา	มาร่วมเป็นจ�านวนมาก
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เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋อง 

(A)

(B)

“ศักเคียสยืนขึ้น ทูลพระเยซูเจ้าว่า พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะยกทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่ง
ให้แก่คนจน และถ้าข้าพเจ้าโกงสิ่งใดของใครมา ข้าพเจ้าจะคืนให้เขาสี่เท่า...” (ลูกา 19:8)

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

สวสัดีค่ะท่านผูอ่้านทกุท่าน ประเทศไทย
ก�าหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวัน
เยาวชนแห่งชาติ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
คริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน จึงให้ความ
ส�าคัญส�าหรับวันเยาวชนแห่งชาตินี้เป็นพิเศษ 
และจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเด็กและเยาวชนในทุก
สังฆมณฑลและองค์กรต่าง ๆ  ซึง่ปีนีส่้วนใหญ่จะ
จัดในวันหยุดสุดสัปดาห์ก่อนวันที่ 20 กันยายน  
ถ้าเพื่อน ๆ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันเยาวชน 
แห่งชาต ขอให้รบีสอบถามไปยงัคณุพ่อจติตาภบิาล 
เยาวชน หรือพี่ผู้ประสานงานเยาวชนในสังกัด
ของน้อง ๆ นะคะ

ประวัติความเป็นมาของวันเยาวชนแห่งชาติ 
เ ร่ิมต ้นจากองค ์การสหประชาชาต ิ

ได้ก�าหนดให้ปีพุทธศักราช 2528 เป็นปีเยาวชน
สากล และขอให้ประเทศสมาชกิร่วมเฉลมิฉลอง
ปีเยาวชนสากลภายใต้ค�าขวัญ “Participation 
Development and Peace”

ส�าหรับประเทศไทย 
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 

มิถุนายน พ.ศ. 2528 ก�าหนดให้ วันที่ 20  
กันยายนของทุกปีเป ็นวันเยาวชนแห่งชาติ 
เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
พระมหากษัตริย์สองพระองค์ แห่งราชวงค์จักรี

1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันท่ี 20 
กันยายน พ.ศ. 2396

2. พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัว 
อานันทมหิดล ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 
กันยายน พ.ศ. 2468

และพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์
ยังทรงครองราชสมบัติ ขณะยังทรงพระเยาว์
เหมือนกันอีกด้วย ค�าขวัญวันเยาวชนแห่งชาติ	 
Participation, Development and 
Peace” ถอดความเป็นภาษาไทยว่า “ร่วมแรง
แข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” และแผนก
เยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี ก็ได้น�าค�าขวัญนี้ไป
แต่งเป็นเพลง “มาร์ชเยาวชน” ส�าหรับเยาวชน
คาทอลกิด้วยค่ะ ท่านสามารถตดิตามเนือ้หาของ
เพลงและกจิกรรมเยาวชนคาทอลกิ ได้ที ่http://
youth.cbct.net

คุณสมบัติ	 “เด็กและเยาวชนที่พึง
ประสงค์ควรมีคุณสมบัติ	6	ประการ”

1. มคีวามผกูพนัในครอบครวั ภาคภมูใิจ 
ในความเป็นไทย มีทักษะในอาชีพและการด�ารง
ชีวิตที่รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น

2. มีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรงและ
รู้จักการป้องกันตนเองจากโรคและสิ่งเสพติด

3. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ จริยธรรม 
คณุธรรม และมพีฤตกิรรมด้านความรบัผดิชอบ
ตามวัย

4. มีเจตคติที่ดีต่อการท�างาน มีศักดิ์ศรี
และความภูมิใจในการท�างานสุจริต

5. รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้าน และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

6. รู ้จักช่วยเหลือผู ้ด้อยโอกาสและมี 
ส่วนร่วมเพือ่การพฒันาชมุชนและประเทศชาต ิ  
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เัก็บมาเล่าเอามาฝาก
พี่ป๋อง 

ภาวะโลกร้อนคืออะไร 
 ภาวะโลกร้อน (Global warming) หมายถึง 

ภาวะที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่
ท�าให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

 ภาวะโลกร้อนอาจจะน�าไปสู ่การผันแปรของ
ปริมาณฝน ระดับน�้าทะเล และมีผลกระทบอย่าง 
กว้างขวางต่อพืช สัตว์ และมนุษย์

 นกัวทิยาศาสตร์หลายท่านเชือ่กนัว่า สาเหตุใหญ่
ที่ท�าให้เกิดภาวะโลกร้อนคือ มนุษย์ เพราะกิจกรรมของ
มนุษย์ที่ท�าให้เกิดภาวะโลกร้อนคือ กิจกรรมท่ีท�าให้
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นได้แก่ 
การเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยตรง เช่น การเผา
ไหม้เชื้อเพลง และการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดย
ทางอ้อม คือการตัดต้นไม้ ท�าลายป่า

ปรากฏการณ์เรือนกระจก หมายถึง การที่ชั้นบรรยากาศของโลกกระท�าตัวเสมือนกระจก
ที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านทะลุลงมายังผิวพื้นโลกได้ แต่จะดูดกลืนรังสีคลื่นยาวที่
โลกสะท้อนกลับไม่ให้หลุดออกนอกบรรยากาศ ท�าให้โลกไม่เย็นจัดในเวลากลางคืน บรรยากาศ
เปรียบเสมือนผ้าห่มผืนใหญ่ที่คลุมโลกไว้ที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านทะลุลงมายัง
พื้นผิวโลกได้ และมีก๊าซเรือนกระจกช่วยดูดกลืนรังสีคลื่นยาวท่ีโลกสะท้อนกลับ ไม่ให้หลุดออก
นอกบรรยากาศ ถ้าปราศจากก๊าซเรือนกระจกแล้ว สิ่งมีชีวิตไม่สามารถด�ารงอยู่บนโลกนี้ได้ เพราะ 
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะอยู่ที่ 18 องศาเซลเซียส แทนที่จะเป็น 15 องศาเซลเซียส ดังเช่นปัจจุบัน 

ภาวะโลกร้อนส่งผลต่อประเทศไทยอย่างไร
จากความผันแปรของภูมิอากาศมีผลต่อลักษณะอากาศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยก็มี

สัญญาณที่บ่งบอกถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นนั่นคือ ความรุนแรงของภัยธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นอุณหภูมิ 
มีแนวโน้มสงูขึน้ ทัง้อณุหภมูเิฉลีย่ อณุหภมูสิงูสดุเฉลีย่ อณุหภมูติ�า่สดุเฉลีย่ โดยเฉพาะในระยะ 10 ปี 
ทีผ่่านมาอณุหภมูสิงูกว่าค่าปกตอิย่างชดัเจนและในปี 2550 อณุหภมูสิงูสดุในช่วงฤดรู้อน ในบางพืน้ที ่
ท�าลายสถิติเดิม ส�าหรับปริมาณฝนและจ�านวนวันฝนตก พิจารณาข้อมูล 25 ปีที่ผ่านมาปริมาณฝน
และจ�านวนวันฝนตกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น...

น้องๆ เรามาช่วยกันเพื่อไม่ให้ประชากรโลกรวมทั้งประเทศไทยได้รับผลกระทบที่รุนแรง
จากการเปลีย่นแปลงของภมูอิากาศ จงึควรให้ความร่วมมอืในการรกัษาสมดลุทางธรรมชาติให้คงอยู ่
ตราบนานเท่านาน นะครับ 
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ผู้เขียนหนังสือชีวิต

เงินหนึ่งตะลันต์
ก๊อป

หลังจากการเรียนอย่างเข้มข้นตลอดสองสัปดาห์
ที่สถาบันดนตรีโคดายได้จบลง ผมเก็บสัมภาระและ 
สมดุไดอารทีีบั่นทกึเร่ืองราวและค�าพดูทัง้หมดใส่กระเป๋า 
อย่างดี และไม่ลืมที่จะน�าความทรงจ�าที่มีคุณค่าติดตัว
ไปด้วย ผมเดินทางต่อไปอีกหลายเมืองในประเทศ
ออสเตรียและโปแลนด์ แต่เมืองที่เป็นเป้าหมายสูงสุด
ในการเดินทางคร้ังนี้คือ เมืองคราคูฟ (Kraków) 
ประเทศโปแลนด์ เพราะผมต้องการจะไปเคารพ  
“รปูพระเมตตา” ณ สักการสถานพระเมตตาของพระเยซเูจ้า 
(The Sanctuary of Our Lord’s Mercy)

ภายในบริเวณสกัการสถานน้ีประกอบไปด้วยโบสถ์ 
และอารามของ “ภคินีคณะพระแม่แห่งความเมตตา” 
ซึ่งสถานที่แห่งนี้เอง ในปี ค.ศ. 1931 พระเยซูเจ้าทรง
ปรากฏพระองค์ให้ ซสิเตอร์มาเรีย โฟสตินา โควลัสกา  
เหน็ในนมิติ และนบัตัง้แต่วนันัน้ เรือ่งราวของพระเมตตา 
ก็ได้เริ่มต้นขึ้น

เรือ่งราวพระเมตตาส�าหรบัผมในวยัเดก็นัน้เข้าใจ
ได้เพียงว่า รูปพระเมตตา ก็คือรูปพระเยซูเจ้ารูปหนึ่ง 
ผมไม่เคยสงสัยว่าท�าไมรูปพระเยซูนี้ต้องมีแสงสีแดง
และสีขาวออกมาจากหน้าอกด้วย ผมมีประสบการณ์
หนึ่งที่จ�าได้อย่างแม่นย�าก็คือ เมื่อตอนที่ผมเรียนอยู่
ประมาณชั้นประถมห้าประถมหกที่โรงเรียนกุหลาบ
วิทยา นักเรียนคาทอลิกจะต้องเรียนค�าสอนทุกเช้าที่
ห้องประชมุชัน้หนึง่ทีบ้่านพ่อ (บ้านพกัพระสงฆ์) ห้องนี้ 
มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งท่ีท�าให้ผมจ�าได้แม่นคือ  
บนก�าแพงด้านหลังห้องจะมีรูปใบหน้าพระเมตตาก�าลงั
มองมาที่เราอยู่ ผมมักจะพูดเล่นเพื่อท้าทายให้เพื่อนๆ
ทดสอบเสมอว่า ไม่ว่าเราจะเดินไปมุมไหนของห้อง 
ดวงตาของพระเยซูจะก�าลังจ้องมองเราอยู่... เพื่อน 
ทุกคนก็รู้สึกเช่นนั้นจริงๆ

ผมเริ่มรู้จักเรื่องราวของพระเมตตามากขึ้น เมื่อ 
เริม่หดัสวดสายประค�าพระเมตตาให้กบัอากง (คณุตา)  
ในช่วงที่อากงใกล้จะสิ้นใจ โซ้ยอี๊ (น้องสาวของแม่)  

สอนผมว่า “ให้สวด
สายประค�าพระเมตตา
ให ้อากง เพื่ อดวง
วิญญาณของอากงจะได้รบัพระเมตตารอดไปสวรรค์...” 
และช่วงที่อากงใกล้จะสิ้นใจ เวลาบ่าย 3 โมงจะเป็น 
เวลาที่ญาติจะรวมตัวกันสวดสายประค�าพระเมตตาให ้
อากง ผมกเ็พิง่จะเข้าใจเมือ่ไม่นานมานีเ้องว่า เวลาบ่าย 3 โมง  
เป็นชั่วโมงพระเมตตายิ่งใหญ่ที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสแก่
นกับญุโฟสตนิาว่า “เมือ่ถงึเวลาบ่ายสามโมง จงวอนขอ 
ความเมตตาของเรา... ระหว่างชัว่โมงนี ้เราจะไม่ปฏเิสธสิง่
ทีวิ่ญญาณเรยีกร้องจากเรา โดยพึง่พระบารมมีหาทรมาน 
ของเรา...” (จากหนงัสอืบนัทกึ “พระเมตตาในวิญญาณ
ดิฉนั” เล่ม 4 ข้อ 1320) และกเ็ป็นเรือ่งบงัเอิญมากทีอ่ากง 
ได้จากพวกเราไปในเวลาประมาณบ่ายสามโมงพอดี

ปีศักด์ิสิทธิ์แห่งเมตตาธรรมและภาพข่าวที่สมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จร่วมงานเยาวชนโลกที่เมือง
คราคฟูเมือ่เดอืนกรกฎาคมปีทีผ่่านมา ท�าให้ผมได้ใกล้ชดิ 
และเข้าใจเรื่องราวพระเมตตามากยิ่งขึ้น มากจนอยาก 
จะเดินทางไปเมืองคราคูฟให้ได้สักครั้ง ผมอยากจะไป 
ขอบคุณพระ ขอบคุณพระเมตตาที่มีต่อชีวิตผม อยาก
ขอบคุณเป็นพิเศษที่พระองค์ทรงฟังค�าภาวนาของผม  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรือ่งชวีติการท�างาน เพราะพระองค์ 
อนญุาตให้ผมมีโอกาสได้ใช้พระพรให้เกดิประโยชน์กบั
งานทีผ่มรกั นัน่คือ ดนตรแีละการขบัร้องประสานเสยีง 

ตลอดเกือบสองปีที่ผ่านมาตั้งแต่ผมเข้าท�างาน
ในมหาวิทยาลัย นอกจากภาระงานสอนแล้ว หน้าที ่
ผูอ้�านวยเพลงคณะนกัร้องประสานเสยีงทัง้ในและนอก
สถาบัน ทั้งคณะนักร้องของมหาวิทยาลัยและคณะ 
นกัร้องเฉพาะกจิ หน้าทีเ่หล่านี ้ได้พาผมไปรูจ้กักบัผูค้น
มากมาย ได้พาผมไปพบกับรอยยิ้มและความชื่นชม
ยินดี ได้ท�าให้ผมรับรู้ว่าสิ่งที่ผมก�าลังท�าอยู่นี้ได้สร้าง
ประโยชน์แก่ผู้คนมากเพียงไร ท�าให้ผมมั่นใจว่า “ผม
ได้ซื่อสัตย์ต่อพระพรและพระเมตตาที่พระได้มอบให้”
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ถึงตรงนี ้ผูอ่้านคงจะพอนกึภาพออกนะครบัว่า ชวีติ
ของผมก�าลงัเคลือ่นท่ีไปในทางใด แน่นอน ผมเดนิหน้า 
และให้เวลากับงานและวงขับร้องประสานเสียงทุกวง
อย่างเตม็ท่ี เวลาชวีติของผมเกอืบ 90% หมดไปกบัการ
ท�างาน แต่ในขณะเดียวกันผมก็ให้ความส�าคัญกับการ
พฒันาความรู้ความสามารถของตัวผมเองเป็นสิง่ส�าคญั
ล�าดบัต้นๆ สิง่นีเ้องเป็นเหตุผลท�าให้ผมตัดสนิใจเดนิทาง 
เข้าอบรม “การอ�านวยเพลงวงขับร้องประสานเสียง”  
ที่สถาบันดนตรีโคดาย ประเทศฮังการี เพราะผมคิดว่า 
สิ่งที่ผมก�าลังท�าอยู่นี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นมากมาย 
ผมจงึควรต้องหม่ันพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่งให้ดทีีส่ดุ

หากถามว่าผมประทับใจเร่ืองใดมากที่สุดในการ
เดนิทางเข้าอบรมคร้ังนี ้ผมกจ็ะนกึถงึนาทีทีผ่มรูว่้า ผม
ไม่ได้เป็นผูถ้กูเลอืกให้อ�านวยเพลงในคอนเสร์ิตสดุท้าย
ของการเรียน ถ้าผู้อ่านได้อ่านเรื่องราวนี้ในคอลัมน์เงิน
หน่ึงตะลันต์ฉบับเดือนสิงหาคมก็จะท�าให้เข้าใจได้ว่า  
ผมเดินทางมาท่ีสถาบันดนตรีโคดายคร้ังนี้พร้อมกับ
ความมั่นใจและภาคภูมิใจว่า ผมจะแสดงฝีมือการ
อ�านวยเพลงในชั้นเรียนได้อย่างดี และจะต้องดีกว่า 
ครั้งแรกที่ผมเคยเดินทางมาอบรมที่นี่เมื่อ 8 ปีที่แล้ว  
ผมเตรียมชุดสูทสีด�าท่ีผมมักจะใส่อ�านวยเพลงเป็น
ประจ�าทีป่ระเทศไทยติดตัวมาด้วย เพือ่จะได้ใส่อ�านวย- 
เพลงในคอนเสิร์ตวันสุดท้ายของการเรียน แต่แล้วผล
ประกาศว่าผมไม่ได้รบัเลอืกให้อ�านวยเพลงในคอนเสร์ิต 
ก็ท�าให้เส้ือสทูทีเ่ตรยีมมาต้องถกูพบัเกบ็ใส่กระเป๋าตามเดมิ

ผมไม่คุ้นชนิกบัความผดิหวงัท่ีเกดิขึน้กบังานทีผ่ม
รกัและพระพรท่ีผมถนดั เพราะตลอดเวลาทีผ่่าน ผมได้ 
ประสบความส�าเร็จในกิจกรรมท่ีผมท�ามาโดยตลอด 
ภาพที่ผมได้รับเลือกให้อ�านวยเพลงในคอนเสิร์ตเมื่อ  
8 ปีท่ีแล้ว ณ สถาบนัดนตรีโคดายแห่งน้ี ประกอบกบัความรู้ 
ความเชี่ยวชาญที่ผมสั่งสมตลอดหลายปีท่ีผ่านมาท�าให้
ผมมัน่ใจว่า ครัง้นีผ้มจะต้องท�าได้ดแีน่ๆ แต่ผลกลบัไม่ได้ 
เป็นอย่างท่ีผมคิด พระพรและพระเมตตาท่ีผมเคยได้รบั 
ตลอดมา ครัง้นี ้กลบัไม่ส่งผลให้ผมประสบความส�าเรจ็
ดังที่หวัง...

ค�าภาวนาแรกของผมท่ีดังขึ้นต่อหน้ารูปพระ
เมตตา ณ สักการสถานพระเมตตาก็คือ “พระเจ้าข้า 

ลูกขอบพระคุณพระองค์ส�าหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
ลูก แม้เวลานี้ลูกจะไม่เข้าใจ แต่ลูกเชื่อว่า เมื่อผ่าน
ช่วงเวลานี้ไปแล้ว สิ่งนี้จะกลับกลายเป็นประโยชน์แก่
ชวิีตลกู ลกูขอบพระคณุพระองค์ทีย่งัท�าให้ลกูสามารถ
รักษาความเชื่อมาได้จนถึงเวลานี้...” 

ผูอ่้านครบั หากผูอ่้านลองล�าดบัเรือ่งราวทีผ่มเล่า
มาทั้งหมดนี้ดูแล้ว ผู้อ่านสังเกตเห็นอะไรไหมครับ? 

“พระเมตตาของพระเยซูเจ้านั้นช่างอ่อนโยน 
และแผนการของพระองค์ช่างแยบยลและน่าอัศจรรย์
ยิ่งนัก” พระองค์ประทานพระพรความสามารถให้กับ
ผมเพื่อน�าไปแจกจ่ายแก่คนอื่นผ่านกิจกรรมขับร้อง
ประสานเสียงที่ผมท�า พระองค์ไม่ลืมที่จะให้โอกาสผม
ได้พฒันาความรูค้วามสามารถในสิง่ทีผ่มถนดั พระองค์
ให้ผมได้รบัคดัเลอืกเป็นหนึง่ในสองนกัเรยีนทนุสถาบนั
ดนตรีโคดายเพื่อเข้าร่วมศึกษาทักษะการอ�านวยเพลง
วงขับร้องประสานเสียง แต่แล้วพระองค์กลับท�าให้
ผมไม่ได้รับเลือกให้แสดงในคอนเสิร์ตที่ส�าคัญที่สุด... 

ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าพระองค์ต้องการจะคลาย
ทุกสิ่งที่ผมถืออยู่ในมือ ปลดทุกอย่างที่ผมแบกเอาไว้ 
ท�าให้ผมผิดหวังจากสิ่งที่ผมท�าได้ดีที่สุด เหลือเพียง
แต่หัวใจที่ว่างเปล่า เพื่อกลับมาวางใจพระองค์อีกครั้ง 
เพือ่ให้ผมรูแ้ละเข้าใจว่า “พระเจ้าต่างหากทีเ่ป็นผูเ้ขยีน
หนังสือชีวิต ไม่ใช่ผม” พระองค์เลือกจังหวะชีวิตที่ผม
มั่นใจในตัวเองที่สุด พาผมไปยืนในจุดที่สูงที่สุด เพื่อ
สอนบทเรียนที่ส�าคัญที่สุด... พระองค์พาผมกลับไป
เป็นเด็กช่วยมิสซาที่วิ่งเล่นอยู่หน้าวัดอีกครั้งหนึ่ง เด็ก
ช่วยมิสซาในวัยเด็กที่ไม่เคยเป็นห่วงกังวลถึงวันพรุ่งนี้  
รู ้แต่เพียงว่า เรามีหน้าที่ช่วยมิสซาและชอบว่ิงเล่น 
รอบวัดไปวันๆ 

วนัสุดท้ายก่อนผมเดินทางออกจากสักการสถาน 
ผมตัดสินใจใช้เวลาที่เหลืออยู่ในวัดต่อหน้ารูปพระ
เมตตาของพระเยซูเจ้า สถานที่แห่งนี้เงียบสงบเหลือ
เกิน เงียบจนเหลือแต่เพียงใบหน้าพระเยซูที่ก�าลังจ้อง
มองผมอยู่ เป็นใบหน้าเดียวกันกับครั้งที่ผมเคยเห็น
ในห้องเรยีนค�าสอนเม่ือวัยเด็ก แต่ครัง้นีผ้มกลบัได้ยนิ
ประโยคทีว่่า “พระเยซเูจ้าข้า ลกูวางใจในพระองค์”  

เงินหนึ่งตะลันต์
ก๊อป
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ข้าแต่พระเป็นเจ้า วนัอาทติย์ที ่23 กรกฎาคม 
2017 ท่ีผ่านมา ลกูได้ไปฟังการบรรยายเรือ่ง “ศาสน-
สมัพนัธ์” โดยพระสงฆ์ทีด่แูลเรือ่งนีโ้ดยตรง สิง่ทีล่กูได้
เรยีนรูใ้นวนันัน้ ท�าให้ลกูดใีจมาก เพราะแม้ลกูไม่เคย 
เข้ารบัการอบรมเกีย่วกบัเร่ืองนีโ้ดยเฉพาะ แต่สิง่ทีล่กู
ก�าลังท�าอยู่ทุกวันนี้เป็นไปตามที่คุณพ่อได้บรรยายไว้
ทุกประการ

จุดประสงค์ของศาสนสัมพันธ์
1. ไม่ใช่ การโน้มน�าให้เปลี่ยนความเชื่อ
2. ไม่ใช่ การโต้เถียงเพื่อเอาชนะ
3. ไม่ใช่ การรวมศาสนา
แต่ศาสนสัมพันธ์คือ การเสวนาเพ่ือสร้าง

ความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างผู้ที่มีความเชื่อต่างกัน
ในช่วงทีผ่่านมา พระองค์ทรงใช้ลกูให้พายเรอื 

ออกไปท่ีลึก ลกึมากจริงๆ นอกจากไปถงึต่างประเทศ
ท่ัวโลกเพื่อประกาศพระเมตตาของพระองค์แล้ว 
ปรากฏว่า ลกูได้รบัเชญิไปแบ่งปันตามครสิตจกัรต่างๆ 
จากแห่งหนึ่ง เขาก็บอกต่อๆ กันและก็มีการเชิญเพิ่ม
ไปเรือ่ยๆ และทีน่่าอศัจรรย์ใจคอื พีน้่องโปรเตสแตนท์ 
เหล่านี้เชิญลูกไปแบ่งปันในหัวข้อ “อ่านพระคัมภีร์
อย่างไรจึงจะบังเกิดผล?” มีศิษยาภิบาลท่านหนึ่งได้
ส่งไลน์มาบอกลูกว่า “โปรเตสแตนท์ภูมิใจมากว่า
เป็นนักอ่านพระคัมภีร์ แต่วันนี้มีคาทอลิกคนหนึ่ง
ก�าลังเป็นผู้แนะน�าว่าควรอ่านพระคัมภีร์อย่างไรจึงจะ
บังเกิดผลแก่ชีวิต”

ลูกเองทุกครั้งที่ได้รับเชิญให้ไปพูดในหัวข้อ
เกีย่วกบั “พระวาจาของพระเจ้า” ซึง่พีน้่องคริสเตียนจะ
เรยีกว่า “พระค�า หรอืพระวจนะ” ในพระคมัภร์ี ลกูจะ

ศาสนสัมพันธ์

จดหมายจากผู้อ่าน
My Little Prayers: บทสวดของฉัน 

ขึ้นต้นเสมอว่า “เป็นการเอามะพร้าวห้าวมาขายสวน”  
ลกูจะแบ่งปันด้วยความถ่อมตนว่าผูฟั้งคงจะมคีวามรู้ 
ในพระคัมภีร์มากกว่าลูกผู้บรรยาย แต่การพูดแบ่งปัน
ของลูกแต่ละครั้งจะได้รับการตอบสนองอย่างดีจาก 
ผูฟั้ง เขาจงึบอกต่อๆ กนัไปยงัครสิตจกัรอืน่ๆ และตามด้วย 
การขอซื้อหนังสือ “ภูเขาเคลื่อนได้” ของลูก ซึ่งลูก
จะน�าไปด้วยทุกครั้ง และขอให้ผู้ซื้อหนังสือถวายเงิน 
ค่าหนังสือแก่คริสตจักรของเขาแทนการจ่ายให้ลูก

ปรากฏว่าช่วงการรับประทานอาหารเที่ยง 
หลงัการแบ่งปันเสรจ็นัน่แหละ เป็นช่วงท่ีลกูมโีอกาสท�า 
“ศาสนสมัพนัธ์” อย่างดยีิง่ ส่วนใหญ่พวกเขาจะพดูว่า  
พวกเขาไม่รู้สึกเลยว่าลูกเป็นคาทอลิก ส่วนพวกเขา
เป็นครสิเตียน จากการทีล่กูกถวายพระเกยีรตแิด่พระ
เยซเูจ้าผ่านพระวาจาของพระองค์จากพระคมัภร์ี ท�าให้
พี่น้องคริสเตียนพูดกับลูกว่า เราคือพี่น้องคริสตชน  
เป็นลกูของพระเจ้าเหมอืนกนั ทกุครัง้ทีล่กูได้ยนิค�าพดู 
เช่นนี ้ลกูรูส้กึว่า พระเยซูเจ้าทรงพอพระทัยเป็นอย่างยิง่  
และท�าให้ลูกมีความสุขมากทีเดียว

ยิง่กว่านัน้ ลกูได้เชญิสมาชกิ 6 คนท่ีเป็นผูน้�า 
ของครสิตจักรท่ีลกูไปแสวงหาพระเจ้าเมือ่ 20 กว่าปีก่อน 
มารับประทานอาหารที่บ้านของลูก และเสวนากัน
ในความเชื่อของพวกเขาและของลูก ลูกต้องการให ้
ช่องว่างของความรู้สึกต่างนิกายนี้ละลายหายไป

จากเวลา 10.00 น. เช้า ที่แขกท่านแรกมาถึง
บ้านของลูก พวกเราคุยกันทุกเรื่องระหว่างความเชื่อ 
และการปฏิบัติตนที่ต่างกันทั้งสองนิกาย จนถึงบ่าย
และเย็น เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะพวกเราต่าง
รู้สึกถึง “การประทับอยู่” ของ “พระจิตเจ้า” หรือ 
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“พระวญิญาณบริสทุธิ”์ ในศัพท์ของพวกเขา ลกูได้เล่า
ให้พวกเขาฟังถงึเพือ่นคาทอลกิของลกูคนที ่convert 
เป็นมุสลิมและการที่ลูกได้เชิญเขาพร้อมภรรยาและ
เพื่อนอีกคนมาเสวนาเรื่องศาสนาตามความเชื่อของ
แต่ละคนที่บ้านของลูก

ในทีส่ดุ ลกูได้สรุปให้เพือ่นๆ กลุม่ครสิเตียน
ฟังว่าในความเห็นส่วนตัวของลูก ผู้ซึ่งไม่เคยศึกษา 
เทวศาสตร์หรอืประวตัศิาสตร์ของศาสนต่างๆ อย่างเป็น
ทางการลูกคิดว่าการที่มีนิกายต่างๆ เกิดขึ้นในบริบท
ของความเชือ่ทางศาสนาคริสต์นัน้ เป็นสิง่ทีพ่ระเจ้าทรง
อนญุาต พระองค์ทรงทราบว่าหากมแีค่พระศาสนจกัร
คาทอลิกเท่านั้น การประกาศข่าวดีของพระองค์
คงจะเป็นไปอย่างเชื่องช้า เพราะคาทอลิกเรานั้น 
ไม่ค่อยจะกระตือรือร้นในการประกาศข่าวดีของ
พระเจ้า พระองค์จึงทรงอนุญาตให้มาร์ติน ลูเธอร์ 
ประสบความส�าเร็จในการตั้งนิกายโปรเตสแตนท์ 
เพราะหากพระองค์มิทรงอนุญาตแล้ว ต่อให้ลูเธอร ์
มคีวามฉลาดปราชญ์เปร่ืองสกัเพยีงใด กไ็ม่มีทางท�าได้
ส�าเร็จ และดูสิ แค่ 500 ปี นับจากปี 1571 ที่ลูเธอร์ 
ได้ตั้งนิกายโปรเตสแตนท์ข้ึนมา มีผู้รู้จักพระเจ้าใน
นิกายนี้แม้จะแตกแขนงไปอีกหลายรูปแบบตั้งหลาย
ร้อยล้านคน! เพราะสิ่งแรกที่คริสตชนโปรเตสแตนท์ 
ท�าทันทีที่รับเชื่อหรือรับบัปติสมาคือ การประกาศ
ข่าวดี!

และหากพระเจ้ามิทรงอนุญาตแล้ว อับราฮัม
คงไม่มีบุตรกับนางทาสของนางซาราห์ คือ อิชมาเอล 
ซึ่งเป็นต้นตระกูลของพี่น้องมุสลิม เพราะในสมัยของ
พันธสัญญาเดิม พระเจ้าทรงมาก�ากับชีวิตมนุษย์ด้วย
พระองค์เองในเหตุการณ์ส�าคัญๆ ของมนุษย์ชาติใน
ยุคนั้น

เช่นนี้แล้ว พวกเราทุกคนก็คือ พี่น้องกัน 
ต่างกันบ้างในวิธีปฏิบัติตนตามที่ได้รับถ่ายทอดมาใน
ศาสนาของตนเอง เราจึงไม่ควรคิดว่านิกายของใคร
ดีกว่าหรือด้อยกว่าของคนอื่น สิ่งท่ีพวกเราคริสตชน
ทุกคนควรท�าคือ “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” โดย
เราปฏิบัติตนตามแนวความเชื่อของเรา แต่ในเวลา
เดียวกัน เราก็เคารพในความเชื่อและวิธีปฏิบัติตน
ของผู้อื่น หากเราท�าเช่นนี้ได้ สังคมก็จะมีแต่ความรัก 
ความสงบสขุ ซึง่จะส่งผลให้ประเทศชาตแิละโลกเราก็
จะมีสันติสุขด้วย

ถ้าไม่ใช่เพราะนาฬิกาบอกว่า 17.00 น. แล้ว 
พวกเราก็ยังคงคุยกันเรื่องพระเจ้าอย่างมีความสุข

คืนนั้นในการสวดภาวนาก่อนนอน ลูก
กราบทูลพระองค์ว่า ลูกขอกราบขออภัยต่อพระองค์ 
หากความคดิของลกูไม่ถกูไม่ควร แต่ลกูกเ็ป็นลกูของ 
พระองค์คนหนึ่งที่พยายามท�าให้พี่น้องคริสตชนต่าง
นิกายมีความเป็นหนึ่งเดียว ลูกท�าแม้กระทั่งน�าพระ
วาจาจากพระคัมภีร์เล่มหนึ่งของทางคาทอลิกคือ  
บตุรสริา ทีท่างครสิเตยีนไม่มไีปแบ่งปันให้พวกเขาฟัง  
ซึง่ปรากฏว่าศษิยาภบิาลและผูฟั้งชอบมาก ทัง้นีล้กูท�า
ทุกสิ่งเพื่อถวายเป็นพระเกียรติแด่พระองค์ด้วยชีวิต
ของลูก พระเจ้าข้า

“แต่ข้าพเจ้าไม่คิดว่าชีวิตของข้าพเจ้ามีค่า 
ส�าหรับข้าพเจ้าเท่ากับการที่ข้าพเจ้าได้วิ่งถึงปลายทาง 
และท�าให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า
องค์พระผูเ้ป็นเจ้าส�าเรจ็ไป คอืการเป็นพยานประกาศ
ข่าวดีแห่งพระหรรษทานของพระเจ้า” (กิจการ 
อัครสาวก 20:24)

     อาแมน
ลูกของพระองค์คนหนึ่ง
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เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

ฤดูที่เปลี่ยนแปลง

ใบร่วง	ค่อยค่อยหล่น 
เหมือนกับคน	ในบางช่วง 
ใช่แต่	แค่ภาพลวง 
คือชีวิต	กับเวลา 
 
มีวาร ของการก้าว 
ก็มีคราว	ครั้งอ่อนล้า 
มีวาร ของการมา 
ก็มีครา	ลาจากไป.
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