




พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ประจ�าปี ค.ศ. 2017 ตุลาคม

เพื่อผู้ท�างานทุกคนจะได้รับการเคารพและปกป้องสิทธิของเขา  

และให้ผู้ที่ไม่มีงานท�าได้รับโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างความดีส่วนรวม

“หน้าที่ของพระศาสนจักรคือการประกาศพระวรสาร  

และน�าพระคริสตเจ้าไปสัมผัสทุกคน  

ถ้าพระศาสนจักรไม่น�าพระเยซูเจ้าไปสัมผัสทุกคน  

นี่จะเป็นพระศาสนจักรที่สิ้นใจแล้ว”

ข้อคิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
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ขุมทรัพย์ 
พระคัมภีร์ 2017
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บทเทศน์บนภูเขาเริ่มด้วย
ความสุขแท้จริง  

(บุญลาภ 8 ประการ)
(มธ 5:1-12)

เราคงไม่ลมืว่า นกับญุมทัธวิต้องการเขยีนพระวรสารให้ชาวยวิอ่าน ดงันัน้ท่านพยายามชีใ้ห้
ชาวยิวเห็นว่าพระเยซูเจ้าคือพระมหาไถ่ โมเสสที่ชาวยิวนับถือว่าช่วยให้รอดพ้นจากการเป็นทาสใน
ประเทศอียิปต์ ขึ้นไปบนภูเขาซีไนยรับพระบัญญัติ 10 ประการจากพระเป็นเจ้าน�ามาเป็นกฎหมาย
ในพันธสัญญาเดิม บัดนี้พระเยซูเจ้าสมบูรณ์กว่าโมเสส พระองค์เป็นพระผู้ไถ่ที่ชาวยิวรอคอย  
ได้เสดจ็ขึน้ไปบนภเูขา และประทาน  “บทเทศน์บนภเูขา” คอื “ความสขุแท้จรงิ”(บญุลาภ 8 ประการ)  
อันเป็นค่านิยมแห่งหลักการด�าเนินชีวิตแบบใหม่ในความรักของผู้ที่เป็นบุตรพระเจ้า

ที่จริง “บทเทศน์บนภูเขา” นี้ เริ่มต้นด้วย “ความสุขแท้จริง” แต่ยังติดตามมาด้วยบท
เทศน์ต่างกรรมต่างวาระที่น�ามารวมไว้ในคราวเดียวกัน 19 หัวข้อ แล้วจบบทเทศน์ทั้งหมดด้วย
ท่าทีของประชาชนว่า “เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสถ้อยค�าเหล่านี้แล้ว ประชาชนต่างพิศวงในค�าสั่งสอนของ
พระองค์ เพราะพระองค์ทรงสอนเขาอย่างผู้มีอ�านาจ ไม่ใช่สอนเหมือนบรรดาธรรมาจารย์ของเขา” 
(มธ 7:28-29)

บทเทศน์บนภูเขา : ความสุขแท้จริง (บุญลาภ 8 ประการ)
พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนจ�านวนมาก จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว

บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
“ผูม้ใีจยากจน ย่อมเป็นสขุ เพราะอาณาจกัรสวรรค์เป็นของเขา ผูเ้ป็นทกุข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสขุ  

เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก 
ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะ
ได้รับพระเมตตา ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข 
เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหง เพราะความชอบธรรมย่อมเป็นสุข 
เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา

ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่นข่มเหงและใส่ร้ายต่างๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชม
ยินดีเถิด เพราะบ�าเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก บรรดาประกาศกก่อนหน้าท่านก็
เคยถูกเบียดเบียนเช่นเดียวกัน (มธ 5:1-12) 
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อันเนื่องมาจากปก Cover Story

ปกหน้า

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้” 

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดท�านิตยสาร อุดมศานต์

ปกหน้าใน

อุ ด มศ านต ์ ข อ เ สนอพ ร ะ อิ ริ ย า บ ถ ขอ ง สม เ ด็ จ 
พระสนัตะปาปาฟรงัซสิต่างกรรมต่างวาระแต่มคีวามเกีย่วเนือ่งกบั
ความรู้สึกที่บ่งบอกถึงจิตใจของประชาชนชาวไทยในช่วงเวลานี ้
ได้อย่างดี แท้จริง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงร่วมใจกับ
ประชาชนชาวไทยในค�าภาวนาของพระองค์ท่าาน อุทิศแด่ดวง
พระวิญญาณของพระบาทสมเดจ็ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  
บรมนาถบพิตร ร่วมกับประชาชนชาวไทยอย่างแน่นอน
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ความทรงจ�าแห่ง 13 ตุลาคม
ผมเดนิไปบอกลาชายหาดเจ้าหลาว ขอบคณุที ่2-3 วนัมานีไ้ด้เดนิมาหากนัทกุวนั อย่างน้อยเสยีงคลืน่ 

และความเวิ้งว้างสุดลูกหูลูกตาของชายทะเลก็สร้างความสงบให้เกิดขึ้นในใจได้ แถมมันยังท�าให้ผมได้ 
เกี่ยวเก็บภาพบางภาพไว้ในกล้องโทรศัพท์ มากกว่านั้นก็คือความงดงามที่หว่านพรมไว้ในหัวใจ

เมื่อปี 2015 ช่วงที่สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ท�าสกู๊ป 40 เรื่องราว 10 สังฆมณฑลในช่วงที่
ท�าเรื่องของสังฆมณฑลจันทบุรี ผมเคยมาพักที่นี่แล้ว ที่นี่ชื่อบ้านอิ่มสุข อยู่ในบริเวณของหาดเจ้าหลาว 
เจ้าของเป็นคาทอลิก รอบนี้ผมมากับพี่น้องพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ท�างานอภิบาลในเขต
อภิบาลที่ 1 เรามาเข้าเงียบกัน 2 วันและใช้เวลาอีกช่วงหนึ่งในการประชุมเขต ผมหอบงานมาท�าด้วย 
เหมือนว่ามาช้าและก็กลับทีหลังด้วย ที่พักแต่ละหลังค่อย ๆ มีคนเก็บของออกไป แต่ในขณะเดียวกัน
มันก็มีคนเข้ามาอยู่ใหม่ชดเชย ทดแทน บ้านอิ่มละไม 1 เป็นชื่อห้องที่ผมพัก หมายเลข 15 เป็นตัวเลข
ก�ากบั เยน็ ๆ  ตอนเราขบัรถออกไปทานข้าวกนั ผมสงัเกตว่า ทีน่ีก่ห่็างจากตวัเมอืง เราไม่คุน้เลย แต่มร้ีาน
อาหารดี ๆ โรงแรมสวย ๆ และผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามา โชคดีที่เรามาวันที่คนมักไม่ค่อยมาพักกัน ผมเดา
ตามสัญชาตญาณว่า วันหยุดคนคงเยอะกว่านี้ บ้านที่เราเคยมาพักปรับปรุงใหม่ และก�าลังจะปรับเพิ่มอีก 
แนวโน้มการเติบโตคงไปในทิศทางที่ดี คุณพ่อรุ่นน้องเฉลยให้ผมฟังว่า “เพราะในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มา
ให้ความส�าคัญกับธรรมชาติของที่นี่ ทุกอย่างก็เลยพัฒนา เติบโต และด�ารงได้อย่างยั่งยืน” พระองค์อยู่
ทั่วแผ่นดินไทยอย่างแท้จริง

“บทเรียนจากพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย” เป็นหัวข้อที่ผมได้รับเกียรติจากแผนกค�าสอนอัคร-
สงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ให้ร่วมแบ่งปัน ในการจดังานชมุนมุครูคาทอลกิคร้ังที่ 2 วนัที ่13 ตลุาคม 2017 ใน
เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง ผมเชื่อแน่ว่าพูดยังไงก็ไม่หมด อธิบายอย่างไรก็ไม่ครอบคลุม แม้ว่าก่อนหน้านี้
ในสนามงานของสื่อมวลชนคาทอลิกฯ เราจะได้ร่วมท�าหนังสืออ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องราวของพระองค์ท่าน 
หลาย ๆ  เล่ม ส่งข้อมลูไปร่วมกบัหนังสอืของหน่วยงานในระดบัประเทศ ท�าปฏทินิรปูพระองค์ท่านเป็นภาพ
วาดทั้ง 12 ภาพในปีนี้ จัดบอร์ดนิทรรศการ “คาทอลิกกับพระราชาผู้ทรงธรรม” ท�ารายการทีวีในตอนที่
ร่วมกับ 5 องค์กรคริสต์ หรือท�าสกู๊ปพิเศษเพื่อออกอากาศในรายการ Power of Love เดือนตุลาคมนี้ 
ร่วมบันทึกภาพเก็บข่าว น�าหนังสือหลาย ๆ ปกที่สะสมทั้งหายากหาง่ายไปวางไว้ที่ร้านหนังสือคฤศตัง จัด
แต่งเพลงพิเศษ “ความฝันไม่มีวันสิ้นสุด” เพื่อรวมศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงคาทอลิกเพื่อท�าให้เพลงเพื่อ
พ่อสมบรูณ์ แปรเปลีย่นสารเหล่าน้ันส�าหรับเยาวชนด้วยการเป็นหวัข้อประกวดภาพยนตร์สัน้และมวิสคิวดิโีอ 
จดังาน Catholic Media Awards ในปีทีผ่่านมาในธมีของการระลกึถงึการจากไปของพระองค์ท่าน ท�า
สกู๊ปเล็กใหญ่ ทั้งอุดมสาร รายสัปดาห์ อุดมศานต์ รายเดือนและล่าสุดของเดือนตุลาคมนี้ ฯลฯ มันก็ยัง
ดูน้อยไปถ้าเทียบกับความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่ครั้งหนึ่งเราได้มีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ถ้าเราจะภูมิใจและ
รู้สึกเป็นเกียรติ เป็นความทรงจ�าครั้งหนึ่ง ผมว่าก็ถูกต้องที่สุด

ผมค่อยๆ เก็บของเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ วันพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุด เพื่อนพระสงฆ์บางท่าน 
คาดเดาว่ารถขาเข้ากรงุเทพฯ น่าจะไม่เยอะ ในขณะเดยีวกนัขาออกต่างจงัหวดัอาจจะเยอะกว่า 13 ตลุาคม 
เราอาจจะเคยมคีวามทรงจ�าบางอย่างในวนันัน้ แต่บดันีค้วามทรงจ�าของวนันีเ้ราทกุคนกท็ราบดใีนหวัใจว่า 

เราจะระลึกถึงผู้ที่สร้างคุณทั่วทุกหนแห่งบนผืนแผ่นดินไทย

บรรณาธิการบริหาร
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ปฏิทิน
เดือนตุลาคม

ระลึกถึงนักบุญ 
ฟรังซิสแห่งอัสซีซี

วันแพร่ธรรมสากล วันปิยมหาราช

ฉลองนักบุญเทเรซาแห่ง 
พระกุมารเยซู พรหมจารีและ 
นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร  

ฉลองอารามคาร์แมล กรุงเทพฯ 
เวลา 07.00 น. และเวลา 16.30 น. 

อบรมสื่อมวลชนกับงานอภิบาล
และเผยแผ่ธรรม นักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาปรัชญา 

และศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
1 ปี วันเสด็จสวรรคต  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร 

งานมหกรรมหนังสือ
ระดับชาติ ครั้งที่ 22 
ที่ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์  
เวลา 10.00-21.00 น. 
บูธคาทอลิก M 04 
โซนซี 1 (C 1) 

ฉลองอารามคาร์แมล  
สามพราน เวลา 10.30 น. 

ฉลองบุญราศีแห่งสองคอน 
เวลา 10.00 น. ที่สักการสถาน

พระมารดาแห่งมรณสักขี 
สองคอน จ.มุกดาหาร 

ฉลองอารามคาร์แมล จันทบุรี เวลา 10.30 น. / 
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง บวชพระสงฆ์  

2 องค์ สังฆานุกรยอแซฟ ขวัญชัย นาอุดม 
และสังฆานุกรยอแซฟ เหียน เตี่ยน ตรั่นวัน  
เวลา 10.00 น. ที่บ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ 

วันที่ 1 ตุลาคม

วันที่ 13 ตุลาคม

วันที่ 16-20 ตุลาคม

วันที่ 15 ตุลาคม

วันที่ 21 ตุลาคม

วันที่ 4 ตุลาคม

วันที่ 22 ตุลาคม วันที่ 23 ตุลาคม

วันที่ 7 ตุลาคม

วันที่ 18-29 ตุลาคม

1

13
16-20

15 21

4

22 23

7

18-29

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
วันที่ 25 ตุลาคม เวลา 17.30 น. พระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ

วันที่ 26 ตุลาคม เวลา 07.00 น. พระราชพิธีเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาศ
 เวลา 17.30-22.00 น. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ 27 ตุลาคม  เวลา 08.00 น. พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ

วันที่ 28 ตุลาคม  เวลา 17.30 น.  พระราชพิธีพระราชกุศลพระบรมอัฐิ

วันที่ 29 ตุลาคม  เวลา 10.30 น.  พระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ  
  ขึ้นประดิษฐานพระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
 เวลา 17.30 น. พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร 
  ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร
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สกู๊ป
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ผมค่อยๆ เปิดดูภาพต่างๆ ของพระองค์ ภาพเหล่านั้นเหมือนดังว่า กลับมา 
มีชีวิตอีกครั้ง 

กษัตริย์ผู้เป็นที่รัก...พระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙ 
วนัที ่5 พฤษภาคม 2493 สมเด็จพระเจ้าอยูหั่วภมูพิลอดลุยเดช ได้ทรงประกอบพระราชพธีิ 

บรมราชาภิเษก ตามโบราณขัตติยราชประเพณี ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง เฉลิม 
พระปรมาภิไธยตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และได้พระราชทาน
พระปฐมบรมราชโองการเป็นสัจวาจา “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชน
ชาวสยาม”

ภาพฝัง ในใจชน

8  อุดมศานต์ ตุลาคม 2017
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นับแต ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ 
เป็นประมุขแห่งประเทศไทย พระองค์ทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ซึ่งน�ามาและเป็น
ประโยชน์นานัปการแก่ปวงชนชาวไทย 

ในฐานะประมุขของประเทศไทย พระองค์
ได้เสด็จเยือนประเทศต่างๆ ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป 
และอเมริกา อันเป็นหน้าที่ส�าคัญของผู้เป็นประมุข
ของประเทศทุกคน เพื่อเป็นการเจริญพระราชไมตรี 
กับบรรดามิตรประเทศต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และท�าให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักได้
กว้างไกลมากขึ้น  

การเสด็จประพาสหลายประเทศเป็นเวลา
ยาวนานถงึ 5 เดอืน เป็นการปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ

ในฐานะประมุข เป็นการเสด็จหนเดียว แล้วจบ 
เพราะหลังจากนั้นไม่ได้เสด็จไปประเทศต่างๆ อีก 
ยกเว้นประเทศเพือ่นบ้านอกีบางประเทศในอาเซยีน 

สมเดจ็พระนางเจ้าลริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ 
ในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงบันทึกเป็นพระราชนิพนธ์เรื่อง 
“ความทรงจ�าในการเสด็จต่างประเทศทางราชการ” 
ไว้ว่า “เมื่อข้าพเจ้ามีอายุเพียง 19 ปี ได้ตามเสด็จ
พระเจ้าอยู่หัวกลับมาเมืองไทยพร้อมด้วยลูกสาว 
คนโต ซึง่มอีายไุม่ถงึขวบในครัง้นัน้แล้วจนมอีาย ุ27 ปี  
ข้าพเจ้ายังไม่ได้ย่างกรายไปจากบ้านเกิดเมืองนอน
อีกเลย ทั้งนี้ก็เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตั้งพระทัยไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะไม่เสด็จออกนอก
ประเทศ ถ้าไม่ทรงมีเหตุที่ส�าคัญพอ ในฐานะที่ทรง
เป็นประมุขของชาวไทย สมควรจะประทับอยู่ใน
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บ้านเมือง เพื่ออยู่ใกล้ชิดกับราษฎรของท่านให้มาก 
ที่สุดถึงแม้เมื่อเสด็จแปรพระราชฐาน ก็ทรงแปร 
อยู่ในประเทศเรานี่เอง ทางเหนือบ้าง ทางใต้บ้าง
แล้วแต่โอกาสจะอ�านวย ไม่ได้ทรงคิดจะเสด็จไป
ทรงสกีนอกประเทศตอนหน้าหนาว หรือเปลี่ยน
บรรยากาศอย่างคนอื่นในฐานะเดียวกันนี้เลย”

พระองค์มิได้ประทับอยู่แต่พระราชอาสน์
ใต้ร่มพระเศวตฉตัร หรืออยูแ่ต่พระบรมมหาราชวงั 
หากแต่ทรงอุทิศเวลาในชีวิตส่วนใหญ่ไปในการดับ
ทกุข์บ�ารงุสขุให้กบัประชาชนทกุหมูเ่หล่า ทกุเชือ้ชาติ  
ศาสนาทีอ่ยูใ่ต้พระบรมโพธสิมภาร ไม่ว่าเขาเหล่านัน้ 
จะอยูใ่นถิน่ใด จะทรุกนัดาร หรอืไม่เพยีงใดกต็าม 

ภาพที่เราเห็นจนชินตาคือภาพที่พระหัตถ์
ทรงมีแผนท่ี สะพายกล้อง และทรงพบพูดคุย
สอบถามผู ้คนในท้องถิ่นที่อยู ่กับปัญหา และ
ความทุกข์ร้อน พระองค์โปรดที่จะใช้เวลาเกือบ
ทัง้หมดประทบัอยูใ่นประเทศ อยูท่่ามกลางหมูม่วล 
ประชาชนของพระองค์ สมกับที่ทรงตั้งพระราช
ปณิธานที่ว่า “ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ก็คือ การอยู่ 
ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า คอืคนไทยทัง้ปวง” 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วทรงเป็นห่วงและ
เอือ้อาทรต่อทกุข์สขุของพสกนกิรอย่างจรงิจงั พระองค์
ทรงมีความห่วงใยประชาชนของพระองค์ทุกๆ ด้าน 
โครงการตามพระราชด�าริของพระองค์นั้น มีทั้ง
การแก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัยรวมไปถึงการ
บ�าบัดน�้าเสีย โครงการพัฒนาแหล่งน�้า สามารถ
ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง และน�้าท่วมได้ โดยพระองค์
ทรงค�านึงถึงลักษณะภูมิประเทศ สภาพแหล่งน�้า 
ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ ประชาชนที่ได้รับผล 
กระทบมาเป็นหลักในการพิจารณา 

ตลอดระยะเวลาในการครองสิริราชสมบัติ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงริเร่ิมโครงการ

ตามพระราชด� าริ เพื่ อการพัฒนาประเทศไว ้
มากมาย ทรงใช้เวลาศึกษาแผ่นดินไทย และ 
รายละเอียดของพื้นดิน ภูมิประเทศหลักๆ ของ
แหล่งน�้าการเกษตร ความต้องการของประชาชน  
ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพ ว่าสิ่งไหนเหมาะแก่
การประกอบอาชีพอย่างไร โดยเสด็จไปทุกท่ี ทุก
สภาพท้องถิ่น และทุกสภาพอากาศ โดยไม่ทรง
ค�านึงว่าเป็นเวลาค�่ามืดมากแล้วเพียงใด เพื่อท่ีจะ
ได้ทรงทราบถึงความทุกข์ของประชาชน ผ่านการ
ถ่ายทอดจากปากของพวกเขาสู่พระกรรณ และ
จากสายพระเนตรที่ทรงพบเห็นด้วยพระองค์เอง
ตั้งแต่เริ่มแรกเสด็จขึ้นครองราชย์จนถึงสิ้นรัชสมัย 
มีพระราชด�าริให้จัดตั้งมูลนิธิหลายมูลนิธิ และหนึ่ง
ในจ�านวนนั้น ได้แก่มูลนิธิพระดาบส 

แล ะยั ง มี โ ค ร งก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก 
พระราชด�าร ิกว่า 4,000 โครงการ โครงการส่วนใหญ่
เป็นโครงการเกีย่วกบัดนิ เกีย่วกบัน�า้ เกีย่วกบัป่า และ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
โดยมกีารจัดการต้ังหน่วยงานพเิศษ เพือ่ประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ท้ังนี้เพื่อให้
เกิดความยั่งยืนสถาพรตลอดไป 

สิ่งที่ต ้องไม่ลืม คือ เรื่องของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�าริชี้แนะแนวทาง 
ในการด�าเนินชีวิต แก่พสกนิกรชาวไทย ตลอดจน 
การพฒันาและบรหิารประเทศ มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517 
หรือกว่า 40 ปีมาแล้วจนกระทั่ง เมื่อประเทศเกิด
วิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 พระราชด�ารัส 
เศรษฐกจิพอเพยีง จงึได้รบัความสนใจจากประชาชน 
อย่างกว้างขวาง เมือ่พระองค์ทรงเน้นย�า้ว่า เศรษฐกจิ
พอเพยีงจะเป็นแนวทางให้เศรษฐกจิไทยได้รอดพ้น
ภาวะวิกฤต และสามารถจะด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
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และยั่งยืน 

หลักใหญ่ของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
อยู ่ ท่ีการได้เดินสายกลาง โดยค�านึงถึงความ 
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน 
การให้ความรู ้ ความรอบคอบ และคุณธรรม 
ประกอบการตัดสินใจ และการกระท�า 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ได้รับการ
เชิดชู เป ็นอย่างสูงจากองค์การสหประชาชาติ  
ว่าเป็นปรัชญาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย 
และนานาประเทศ และสนับสนุนให้สมาชิกของ
สหประชาชาติยึดเป็นแนวทางสู ่การพัฒนาแบบ
ยัง่ยนื ถอืได้ว่าเป็นทฤษฎีใหม่ทีไ่ม่เคยมีในประเทศ
ใดมาก่อนในโลก

ด ้ วยส� านึ ก ในพระมหากรุณาธิคุณ  

อันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดช รชักาลที ่9 เสวยราชสมบตัติัง้แต่ปี ค.ศ. 
1946 เป็นต้นมา ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งครอง
ราชย์นานท่ีสุดด้วยเดชะพระบารมี ทรงพระปรีชา
สามารถเป็นทีแ่ซ่ซ้องต่อเหล่าประชากรของพระองค์ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ในระหว่างสมยันีเ้อง ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประเทศไทยและนครรัฐวาติกัน มีความแน่นแฟ้น
มากยิง่ขึ้น และเป็นไปดว้ยมติรภาพ ดงัปรากฏจาก
เหตุการณ์ส�าคัญๆ ท่ีเกิดขึ้นในรัชสมัยนี้ สมเด็จ
พระสันตะปาปาหลายพระองค์เข้ามามีส่วนใน 
ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ ได้แก่

อุดมศานต์ ตุลาคม 2017  11 

crist 1-80 october 60.indd   11 10/12/60 BE   11:34 AM



1. สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 (1939-1958)
2. สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 (1958-1963)
3. สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 (1963-1978)
4. สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 1 (1978)
5. สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 (1978-2005)
6. สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 (2005-2013)
7. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส (2013-)

1.ในสมณสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12

จอมพล ป. พบิลูสงคราม เป็นนายกรฐัมนตรขีองประเทศไทย หลงัจากได้เดนิทางไปเยีย่ม
ประเทศต่างๆ ในเอเชีย อเมริกา และยุโรปแล้ว จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้เดินทางมาที่ประเทศ
อิตาลี และได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1955 
ในนครรัฐวาติกัน 

ประเทศไทยเวลานั้นมิได้ใช้ระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชอีกต่อไป แต่ใช้
ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย การที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระ
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สันตะปาปา ประมุขนครรัฐวาติกัน อันเป็นนครรัฐ
ทางศาสนานี้ ย่อมก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
และในการเข้าเฝ้าคร้ังนี้ได้ก่อให้เกิดความประทับ
ใจต่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม และผู้ติดตามมิใช่
น้อยเลย

สมเดจ็พระสนัตะปาปาปีโอ ที ่12 สวรรคต
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 1958 พระศาสนจักร
ในประเทศไทยได้จัดพิธีมิสซาอย่างมโหฬารขึ้น 
วนัที ่16 ตลุาคม ค.ศ. 1958 ทีอ่าสนวหิารอสัสมัชญั 
เวลา 09.30 น. เพื่ออุทิศแด่วิญญาณของสมเด็จ
พระสันตะปาปา พิธีในวันนั้นเป็นไปอย่างสม 
พระเกียรติ มีพระสังฆราชยอห์น กอร์ดอน ผู้แทน 
พระสนัตะปาปาประจ�าประเทศไทย (เวลานัน้ยงัไม่ได้ 
มีต�าแหน่งพระสมณทตูในประเทศไทย) เป็นประธาน 
และผู ้ถวายมิสซา นอกจากนี้ยังมีพระสังฆราช  
5 องค์จากมิสซังต่างๆ ในประเทศไทย พร้อมกับ
พระสงฆ์ นกับวชคณะต่างๆ ภราดา ภคิน ีและมวล
สัตบุรุษจ�านวนมากมาร่วมในพิธีนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้พลโทหลวงสรุณรงค์ 
เป็นผูแ้ทนพระองค์ นอกจากนีย้งัมพีระองค์เจ้าธานี
นิวัติ คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูตจากประเทศ
ต่างๆ เข้าร่วมในพิธีมิสซาด้วย

เป็นที่น่าสังเกตว่ามีพระภิกษุจ�านวน 5 รูป  
เข้าร่วมในพิธีมิสซาในวันนั้นด้วย และหนึ่งใน
จ�านวนนี้ได้แก่ พระพิมลธรรมสังฆมนตรี ผู้ซ่ึง
ครั้งหนึ่งเคยเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ  
ที่ 12 ที่กรุงโรมมาแล้วก่อนที่พระองค์จะสวรรคต 
ไม่นาน การแสดงออกซึ่งความเศร้าโศกเสียใจใน
การสวรรคตของสมเด็จพระสันตะปาปาในครั้งนี้
ของทุกฝ่าย ย่อมแสดงให้เห็นว่าสัมพันธภาพที่เกิด
ขึ้นนั้นเป็นสัมพันธภาพฉันพี่น้อง เป็นสัมพันธภาพ
แหง่ความรักและความเข้าใจอนัดตีอ่กนัทั้งทางฝ่าย
บ้านเมืองและทางฝ่ายศาสนา 

2.ในสมณสมัยสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น 

ที่ 23

 เหตกุารณ์ทีส่�าคญัยิง่และน่าประทบัใจทีส่ดุ 
อันสืบเนื่องมาจากสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่าง 
ทั้งสองประเทศนี้ ได้แก่ การเสด็จพระราชด�าเนิน
เยือนนครรัฐวาติกัน และทรงพบสมเด็จพระสัน-
ตะปาปายอห์น ที่ 23 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 
1960 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม

 ในวันนั้นเอง ทางสันตะส�านักได้เขียน
รายงานเกีย่วกบัการพบปะอนัส�าคญัยิง่นีไ้ว้ และได้
บรรยายถึงคณะผู้ติดตามด้วยว่า ประกอบไปด้วย 
ผู้ใดบ้าง สมเด็จพระสันตะปาปา และพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว รชักาลท่ี 9 พร้อมด้วยสมเดจ็
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  
ทรงมีพระราชปฏิสันถารต่อกันเป็นระยะเวลา
ประมาณ 20 นาที จากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปา
ทรงน�าเสด็จทั้งสองพระองค์ และคณะผู้ตามเสด็จ 
ไปยังหอสมุดวาติกันที่มีชื่อเสียง และก่อนที่จะจบ
การพบครัง้นี ้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาล
ที่ 9 ทรงแนะน�า ฯพณฯ ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รวมทัง้ผูต้ามเสดจ็
คนอื่นๆ ด้วย ต่อสมเด็จพระสันตะปาปา พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ารัสขอบพระทัย
สมเด็จพระสันตะปาปา

 สมเด็จพระสันตะปาปาถวายของที่ระลึก
เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์เองพร้อมทั้ง
ลายพระหตัถ์ใส่กรอบเงนิ นอกจากนีย้งัมเีหรยีญทอง 
ขนาดใหญ่ 1 เหรียญ หนังสือที่มีค่ามากของ 
คุณพ่อ d’Elia 1 เล่ม ชื่อหนังสือแปลเป็นภาษา
ไทยว่า “แผนท่ีโลกของคณุพ่อมทัธิว รชิชี ่พร้อมทัง้ 
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ค�าบรรยายทางภูมิศาสตร์ของตะวันออกไกลใน
ระหว่างปีแรกๆ ของศตวรรษที่ 17 หนังสือที่ระลึก
ห้องต่างๆ ของราฟาแอลโล ทั้งหมดนี้ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

 ส�าหรับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พระองค์ถวายรูปท�าด้วย
โมเสอิกแท้ๆ เป็นรูปกระเช้าดอกไม้เลียนแบบจาก
โมเสอิกของโรมันซึ่งเก็บรักษาอยู ่ในพิพิธภัณฑ์
วาติกัน งานสะสมเหรียญตราของนครรัฐวาติกัน  
1 ชุด พร้อมด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จ
พระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 ส�าหรับ ฯพณฯ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สมเด็จ
พระสันตะปาปาทรงประทานเหรียญทอง 1 เหรียญ 
และส�าหรับบุคคลในคณะผู ้ตามเสด็จคนอื่นๆ 
พระองค์ทรงประทานเหรียญเงิน

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว รัชกาล
ที่ 9 ถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระสันตะปาปา 
เช่นเดียวกัน เป็นงานศิลปะชิ้นเอกของนักศิลปิน 
คนไทย เป็นโต๊ะทรงพระอกัษรขนาดใหญ่ แกะสลกั 

เคลือบทองและสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นสุดการเข้าเฝ้า 
ครั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาทรงฝากความ
ปรารถนาดีและพระพรมายังพระโอรสและพระธิดา
ทุกพระองค์ด้วย สมเดจ็พระสนัตะปาปายอห์น ท่ี 23  
ทรงมีพระด�ารัสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ในวันนั้นว่าดังนี้

 “ข้าพเจ้ารูส้กึปีตซิาบซึง้เป็นอย่างยิง่ ในการ
เสดจ็มาเยอืนของพระองค์ เป็นโอกาสให้ข้าพเจ้าได้
แสดงความรู้สึกหวังดีเป็นพิเศษต่อประชากรแห่ง
ประเทศไทย

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่บริบูรณ์ด้วย
ความงามตามธรรมชาติ อีกทั้งเพียบพร้อมไปด้วย
ขนบประเพณอีนัสงูศกัดิม์าแต่กาลนาน รฐับาลและ
ประชากรชาวไทยได้เพยีรพทิกัษ์รกัษามรดกอนัแสน
ประเสรฐินีไ้ว้ด้วยความหวงแหน และมุง่น�าประเทศ
ชาติให้พัฒนาการในด้านต่างๆ ของชีวิตมนุษย์ จึง
ได้บรรลุถึงผลอันสมควรแก่การสรรเสริญ เป็นต้น
ในวงการสังคมและการศึกษา
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 บรรดาพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษชาว
คาทอลิกผู้เป็นบุตรของข้าพเจ้า ต่างใฝ่ใจที่จะได้มี
ส่วนช่วยหลอืในการนี ้ด้วยกจิการอนัเกดิผลรุง่เรอืง
และมากมายหลายชนิดด้วยกัน เช่น โรงเรียน  
โรงพยาบาล และสาธารณสุข เพื่อแสดงให้ปรากฏ
ว่าตนเองก็กระหายที่จะท�างานเช่นบุตรผู้ซื่อสัตย์ 
เพื่อความเจริญวัฒนาและความเคารพยกย่องและ
เห็นใจ อันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะกราบบังคมทูล
เฉพาะพระพักตร์พระองค์ว่า คาทอลิกได้รับการ
เคารพและเสรีภาพ ซึ่งเป็นผลของการมองเห็น
อนาคตอนัเฉยีบแหลมแห่งข้อก�าหนดกฎหมาย และ
ความหวังดีอันน่าชมของบรรดาผู้มีอ�านาจในรัฐ

กุศลกรรมนี้นับเป็นขนบประเพณีมาแต่
โบราณกาลแล้ว ทั้งนี้เนื่องด้วยตั้งแต่ ค.ศ. 1688 
แล้ว สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 11 ได้
ทรงมีสาส์นถงึพระเจ้าแผ่นดนิแห่งกรงุสยาม แสดง
ความขอบพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้
พระราชทานความคุ้มครองเป็นอย่างดีแก่มิสซัง
คาทอลิก

ในโอกาสที่คณะทูตไทยได้มากรุงโรมและ
สมเด็จพระสนัตะปาปาผูศ้กัดิส์ทิธิไ์ด้ให้การต้อนรบั
อย่างดีที่สุด ได้แสดงความเอาพระทัยใส่ต่อบรรดา
ผู้ร่วมชาติของพระองค์ด้วยการติดตามดูแลและ
พระราชทานของที่ระลึกต่างๆ 

พระองค์ทั้งสองทรงตระหนักพระทัยแล้ว
ว่า ประเทศไทยมิใช่เป็นประเทศแปลกหน้าของรัฐ
วาติกันส�าหรับข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้ามีความรู้สึกต่อ
ประเทศไทยเช่นเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปา 
อนิโนเซนต์ ที ่11 ผูล่้วงลบัไปแล้ว และข้าพเจ้ารูส้กึ
พอใจเป็นอย่างยิ่งที่จะยืนยันแสดงความหวังดีนี ้
ต่อพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระเป็นเจ้าผู้ทรง 
สรรพานภุาพ โปรดประทานพระพรอนัอดุมแด่ประเทศ
ชาติอันสูงศักดิ์นี้ แด่บรรดาผู ้น�าชาติและเป็นต้น 
แด่พระองค์ และพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ด้วย”

 ในโอกาสแห่งการเสด็จเยือนนี้เอง สมเด็จ
พระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 ทรงถวายเครื่องราช
อสิรยิาภรณ์ Great Collar of The Pain Order 
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้วย

 วันท่ี 3 มถินุายน ค.ศ. 1963 เป็นวันท่ีพระ
ศาสนจักรต้องสูญเสียผู้ยิ่งใหญ่ไปอีก 1 ท่าน ข่าว
การสวรรคตของสมเดจ็พระสนัตะปาปายอห์น ท่ี 23 
ได้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็ว พระสังฆราชหลุยส์ 
โชแรง ประมุขมิสซังกรุงเทพฯ ได้ออกสารเวียนให้
ทุกวัดตีระฆังและสวดภาวนาอุทิศแด่สมเด็จพระ
สันตะปาปาเป็นพิเศษ และวันพุธที่ 12 มิถุนายน 
ค.ศ. 1963 ก�าหนดให้เป็นวันถวายมิสซาอุทิศแด่
สมเด็จพระสันตะปาปา มีพระสังฆราช พระสงฆ์ 
นักบวชจ�านวนมากมาร่วมในพิธี โดยมีพระอัคร-
สงัฆราชยอห์น กอร์ดอน ผูแ้ทนพระสนัตะปาปาเป็น 
เจ้าภาพ 
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 ทางฝ่ายบ้านเมืองมีพลโทพระยาศัลวิธาน
นิเทศ เป็นผู้แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 9 พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลาภ 
ประธานองคมนตรี ข้าราชการฝ่ายบ้านเมือง และ
คณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมในพิธี
ไว้อาลยันี ้เป็นทีน่่าสงัเกตด้วยว่า พระอรยิวงศาคต
ญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช อกีทัง้นายฟุง้ ศรีวจิารณ์ 
อธบิดีกรมการศาสนา ได้มสีารร่วมไว้อาลยัส่งมายงั
พระอัครสังฆราชยอห์น กอร์ดอน ด้วย นับเป็น 
การแสดงออกซึง่ความเข้าอกเข้าใจและการมสีมัพนัธ- 
ภาพที่ดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งที่สมควรแก่การจดจ�า

3.ในสมณสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล 

ที่ 6

เช่นเดียวกันในสมณสมัยนี้ ความสัมพันธ์
ทีด่กีบัพทุธศาสนาในประเทศยงัคงปรากฏให้เหน็อยู่ 
ดังจะเห็นได้จากการที่สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล 
ท่ี 6 ทรงโปรดให้พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต  
สมเด็จพระสังฆราชและคณะพระภิกษุได้เข้าเฝ้าท่ี
วาติกันในปี ค.ศ. 1972

 นอกจากนี้ยังทรงโปรดให้ ฯพณฯ ถนัด 
คอมันตร์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ
ได้เข้าเฝ้าเช่นเดียวกัน

 แต่สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดคือ การสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและ
นครรัฐวาติกันได้เกิดขึ้นในสมณสมัยของสมเด็จ
พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 นี้เอง ก่อนหน้านี้
พระองค์ได้ทรงโปรดให้สถาปนาพระฐานานุกรม 
(Hierarchy) พระศาสนจักรในประเทศไทย 
ยกฐานะจากมิสซังขึ้นเป็นสังฆมณฑล รวม 8 
สังฆมณฑล โดยมี 2 อัครสังฆมณฑล คือ อัคร-
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ และอัครสังฆมณฑลท่าแร่-
หนองแสง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1965 

 ในการสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตู มี
ความเป็นมาก่อนหน้านี้เป็นล�าดับแล้วคือ 

- เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 1957 

สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 ทรงมีพระสมณ
โองการ (Bulla) “Expedit et Romanorum” 
ก่อตัง้สถาบนัผูแ้ทนพระสนัตะปาปาในประเทศไทย

- วันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1957 
สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 ทรงมีพระสมณ
โองการ (Bulla) “Gravissimum Supremi” 
ผนวกความรับผิดชอบของผู้แทนพระสันตะปาปา
ในประเทศไทยออกไปถึงแหลมมะละกา

- วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1958 ผูแ้ทน 
พระสันตะปาปาองค์แรก ได้แก่ พระอัครสังฆราช 
ยอห์น กอร์ดอน เดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อ
ประจ�าหน้าที ่โดยมพีระสงัฆราชโชแรง พระสงัฆราช
คาเร็ตโต พระสังฆราชสงวน สุวรรณศรี พร้อมทั้ง
คณะสงฆ์ นักบวช จ�านวนหนึ่ง ไปรับที่สนามบิน
ดอนเมอืง พระอคัรสงัฆราชยอห์น กอร์ดอน เดนิทาง 
มาถึงเวลา 04.00 น. ของวันนั้น พ�านักอยู่ที่บ้าน
พักของพระสังฆราชโชแรง

- วนัที ่28 เมษายน ค.ศ. 1969 รฐัมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายจิตติ 
สุจริตกุล กับพระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ ผู้แทน
พระสันตะปาปา (Apostolic Delegate) ใน
เวลานั้นท�าพิธีแลกเปลี่ยนหนังสือเพื่อสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับ
นครรัฐวาติกันในระดับสถานเอกอัครสมณทูต 
นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา แต่อย่างไรก็ตามพระสมณ
โองการของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ลง 
วันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 1969 (Baulla ชื่อ 
Instans illa) ได้ก่อต้ังสถานเอกอัครสมณทูต 
วาติกันประจ�าประเทศไทยแล้ว

- วนัที ่16 ตลุาคม ค.ศ. 1969 พระอคัร-
สังฆราชยัง ยาโดต์ กราบบังคมทูลถวายพระราช 
สาส์นตราต้ัง แต่งต้ังเป็นเอกอัครสมณทูตวาติกัน
ประจ�าประเทศไทยแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว 
และความสัมพันธ์ทางการทูตในลักษณะนี้ก็เจริญ
ก้าวหน้าเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ 
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4. ในสมณสมัยสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น 

ปอล ที่ 2 

สมณสมัยของสมเด็จพระสนัตะปาปายอห์น 
ปอล ท่ี 1 มรีะยะเวลาสัน้มากคอืเพยีง 33 วนัเท่านัน้ 
ในระหว่างสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอห์น ปอล ที่ 2 มีเหตุการณ์ส�าคัญหลายประการ
ทีเ่กดิขึน้ เพราะเหตวุ่าสมเด็จพระสนัตะปาปายอห์น 
ปอล ที่ 2 ทรงมีพระทัยเปิดกว้าง และพยายาม
ต่อสู้กับความอยุติธรรมในสังคม ทรงมีมานะใน
งานอภิบาลดูแลบรรดาคริสตชนตามประเทศต่างๆ 
ท่ัวโลก อีกทั้งทรงต้อนรับบรรดาผู้ทรงเกียรติจาก
ประเทศต่างๆ บรรดาคริสตชนจากทั่วโลกอยู่เสมอ
มไิด้ขาด ในโลกแห่งการถ่ายทอดข้อมลูและข่าวสาร
ดังเช่นในสมัยปัจจุบันนี้ ท�าให้เราสามารถรับรู ้ 
เรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

ส�าหรับความสัมพันธ์กับประเทศไทย มี

เหตุการณ์ที่น่าสนใจควรบันทึกไว้อีกคร้ังหน่ึง 

ณ ที่นี้ ดังนี้ 

- วนัที ่2 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1983 สมเดจ็
พระสันตะปาปาทรงประกาศแต่งตั้งพระอัคร- 
สังฆราชไมเกิล้ มชียั กจิบญุช ูประมขุอคัรสงัฆมณฑล 
กรุงเทพฯ เป็นพระคาร์ดินัล ก่อนหน้านี้สมเด็จ 
พระสันตะปาปาทรงส่งสาส์นแจ้งล่วงหน้าแล้วตัง้แต่
วันท่ี 30 ธนัวาคม ค.ศ. 1982 และจะประกาศอย่าง
เป็นทางการได้ในวนัที ่5 ธนัวาคม ค.ศ. 1983 เวลา 
12.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรชักาลที ่9 มพีระบรมราชโองการ ให้หม่อมหลวง 
ทวีสันต์ ลดาวัลย์ ราชเลขาธิการ ส่งพระราชด�ารัส 
แสดงความยนิดแีละทรงชืน่ชมในการทีพ่ระอคัรสงัฆราช 
มีชัย กิจบุญชู ได้รับการสถาปนาเป็นพระคาร์ดินัล
องค์แรกของประเทศไทย นับได้ว่าเป็นเกียรติ 

อย่างสงูแก่บรรดาครสิตชนชาวไทย นอกจากนีย้งัมี
สารแสดงความยินดีจากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
และจากรัฐมนตรี หลายท่านอีกด้วย

- ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม ค.ศ. 
1984 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 
เสด็จเยือนประเทศไทย ได้เสด็จเข้าเฝ้าพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ พระที่นั่งจักรี
มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง หลังจากนั้น
จงึเสดจ็เข้าเยีย่มสมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสงัฆ-
ปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ต่อจาก
นั้นเสด็จไปยังสนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ  
เพือ่ทรงเป็นประธานในพธิมีสิซาส�าหรบัครสิตศาสนกิชน 
ชาวไทยและประทานรางวัลให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่น
ทางโทรทัศน์ ประจ�าปี ค.ศ. 1983 

วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1984 สมเด็จ 
พระสันตะปาปา เสด็จไปยังศูนย์อพยพผู้ลี้ภัยชาว 
อินโดจีน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี แล้วจึงเสด็จไป
ประกอบพิธีมิสซาและทรงเป็นประธานในพิธีบวช
พระสงฆ์คาทอลกิไทย จ�านวน 23 องค์ พร้อมกบัทรง
ปิดปีศักดิ์สิทธิ์ส�าหรับประเทศไทย ณ สามเณราลัย 
นกับุญยอแซฟ สามพราน จ.นครปฐม หลงัจากนัน้ 
ได้เสด็จไปในงานสโมสรสันนิบาต ท่ีรัฐบาลจัดขึ้น
เพือ่เป็นการถวายเกยีรต ิณ ตกึสนัตไิมตร ีท�าเนยีบ
รัฐบาล 

ต่อมาได้เสดจ็เยีย่มโรงพยาบาลเซนต์หลยุส์ 
ถนนสาทร เพื่อประสาทพรแก่ผู้ป่วยและเสวย 
พระกายาหารค�า่ จบแล้วเสดจ็ไปสนามบินดอนเมอืง
เพื่อเสด็จกลับกรุงโรม

การเสด็จมาเยือนประเทศไทย และมี
โอกาสเข้าเยี่ยมประมุขสูงสุดของประเทศ รวม
ทั้งมีโอกาสเข้าเยี่ยมประมุขสูงสุดทางพุทธศาสนา  
ได้พบเห็นสถานการณ์ต่างๆ และความเป็นไป
ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยครั้งนี้  
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ได้สร้างความประทับพระราชหฤทัยแด่สมเด็จ 
พระสันตะปาปาอย่างมิอาจลืมเลือนได้

- วันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1985 เวลา 
10.20 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
ราชกมุาร เสดจ็เข้าเฝ้าสมเดจ็พระสนัตะปาปายอห์น 
ปอล ที่ 2 พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม

- วันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1988 สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  
ณ พระราชวังวาติกัน พร้อมด้วยพระคาร์ดินัลมีชัย 
กิจบุญชู ผู้ตามเสด็จ 

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 
สวรรคต เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 2005

 ชีวิตและงานของสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอห์น ปอล ที่ 2 เป็นที่ประทับใจของคนทั่วโลก 
ตลอดระยะเวลา 26 ปีครึ่งแห่งสมณสมัย พระองค์
ด�าเนินชีวิตเป็นผู้แทนของพระคริสตเจ้า และเป็น
ประจักษ์พยานแห่งค�าสอนของพระองค์ได้อย่าง 
น่าอัศจรรย์ผู้หนึ่ง

 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้
เดินทางไปกรุงโรมโดยทันที เพื่อร่วมพิธีปลง
พระศพ และยังเป็นหน้าที่ที่จะต้องไปร่วมการ
เลือกต้ังพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่ ในฐานะ
ท่ีเป็นพระคาร์ดินัลด้วย และต้องนับว่าเป็นพระ
มหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้า 
สิรกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถในรชักาลที ่9 ทรงพระกรณุา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ฯพณฯ สุรเกียรติ 
เสถียรไทย เป็นผู ้แทนพระองค์ น�าพวงมาลา
ค�านับพระศพของสมเด็จพระสันตะปาปาด้วย นับ
ว่าเป็นเหตุการณ์พิเศษยิ่งส�าหรับคริสตชนชาวไทย  
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พร้อมท้ัง 
ฯพณฯ ประดาป พบิลูสงคราม ทตูไทยประจ�าสนัตะ 

ส�านัก ได้ร่วมกันประสานงานในเรื่องนี้ ด้วย
ความรอบคอบและอุตสาหะ การวางพวงมาลา 
ครั้งประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเมื่อวันท่ี 7 เมษายน  
ค.ศ. 2005 เวลา 20.00 น. 

เหตุการณ์ ท่ีตามมาและมีความส�าคัญ 
อย่างยิ่งอีกเหตุการณ์หนึ่ง ได้แก่ การเลือกตั้ง 
พระสันตะปาปาพระองค์ใหม่ ส�าคญัและมคีวามหมาย 
เป็นพเิศษส�าหรบัครสิตชนชาวไทย เพราะเป็นครัง้แรก 
ทีม่พีระคาร์ดนิลัชาวไทยเข้าร่วมในการเลอืกตัง้ครัง้นี้  
รายละเอียดส�าคัญๆ ส�าหรับการเลือกตั้งนั้น 
ไม่เป็นที่เปิดเผย ทั้งนี้มาจากกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การรกัษาความลบั อย่างไรกต็าม การเลอืกตัง้ครัง้นี้
ผ่านไปด้วยดแีละใช้เวลาไม่นาน โดยเริม่ต้นประชมุ
เลือกตั้งครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน ค.ศ. 
2005 และประกาศผลการเลือกตั้งได้ในวันอังคาร
ที่ 19 เมษายน ค.ศ. 2005 เวลา 18.40 น. โดย
พระคาร์ดินัลโยเซฟ รัตซิงเกอร์ ได้รับเลือกเป็น
พระสันตะปาปา และทรงใช้พระนามว่า “เบเนดิกต์  
ที่ 16”

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร เสด็จร่วมในศาสนพิธีเนื่องใน
มหามงคลสมัยปีกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสภา 
พระสงัฆราชคาทอลกิแห่งประเทศไทย เป็นผูจ้ดั วนัที ่1  
ธันวาคม ค.ศ. 1996 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

พระคาร์ดนิลัไมเกิล้ มชัีย กจิบุญชู ประธาน
สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ พร้อมด้วยบรรดา 
พระสังฆราชทั้ง 9 องค์ และคณะกรรมการจัดงาน 
เฝ้าฯ รบัเสดจ็ฯ  ในบรเิวณรอบสนามกฬีาโรงเรยีน
เซนต์คาเบรียล ที่จัดเป็นปะร�าพิธีและที่ประทับของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีบรรดาทูตานุทูตและภริยา
จากประเทศต่างๆ ผู้น�าฝ่ายโปรเตสแตนท์ ผู้น�า

20  อุดมศานต์ ตุลาคม 2017

crist 1-80 october 60.indd   20 10/12/60 BE   11:34 AM



องค์กรต่างๆ ของพระศาสนจักรในประเทศไทย 
นักบวชชาย-หญิง คณะครูและนักเรียน บรรดา 
คริสตชน เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ และร่วมพิธีมิสซา
จ�านวนมาก

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 
ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผู้ซึ่งเป็นองค์เอกอัคร
ศาสนปูถมัภก บ�าเพญ็คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
และประชาชนชาวไทยอย่างมหาศาล ด้วยเหตุนีพ้ระ
ศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย จึงพร้อมใจกัน
ถวายพระเกียรติในโอกาสส�าคัญนี้ โดยประกาศ
ให้ทุกวันอาทิตย์ตลอดปี 2006 ถวายค�าอธิษฐาน
ภาวนาในบทภาวนาเพื่อมวลชนแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในพิธีมิสซา และสวด
บทภาวนาวอนขอพระพรเป็นพิเศษหลังบทภาวนา 
รับศีลพร้อมกัน และขอให้จัดพิธีอาเศียรวาท
ราชสดุดีและพิธีมิสซาพร้อมกันทั่วประเทศ ใน 
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 2006 

 ระดับเขตสังฆมณฑล : (10 สังฆมณฑล) 
จัดพิธีมิสซา ณ ศูนย์กลางเขตสังฆมณฑล หรือ
อาสนวิหาร ในวันอาทิตย์ที่ 11 หรือ 18 มิถุนายน 
ค.ศ. 2006 ทั้งนี้แล้วแต่เขตสังฆมณฑลเห็น 
เหมาะสม 

 ระดับสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห ่ง
ประเทศไทย : ก�าหนดให้มีพิธีมิสซาอย่างเป็น
ทางการ ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2006 
ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน และยังขอให้ 
ทุกวัดทั่วประเทศพร้อมใจกันจัดพิธีมิซา ในวัน
อาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2006 ด้วย นอกจากนี้ 
ยังขอให้ทุกองค์กรคาทอลิกได้ให้ความร่วมมือกับ
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในการจัด 
มหกรรมนิทรรศการวิชาการ และมหกรรมดนตรี

ศักดิ์สิทธ์ิ ถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 22-23 
มกราคม ค.ศ. 2007 ณ โรงเรยีนอสัสมัชัญ โรงเรยีน 
อัสสัมชัญคอนแวนต์ และโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

 คริสตชนไทย จัดพิธีนมัสการสรรเสริญ
พระเจ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่9 เนือ่งในโอกาสมหามงคล
เสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตัคิรบ 70 ปี 9 มถินุายน 2016 
ณ  หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  
ถนนสาทร เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมี 
พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานในพธีิ พร้อมด้วย ดร.ฉวรีตัน์ เกษตร-
สุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงวัฒนธรรม 
และพลเรือเอกอิทธิคมน์ ภมรสูต รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง มีคริสตชนเข้าร่วมพิธี
จ�านวนมาก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ
ซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองค์ท่านทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อมอบให้แก่
พสกนิกรชาวไทยอย่างไม่เคยย่อท้อ โดยคริสตชน 
ที่มาร่วมงานได้ร่วมกันกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี 
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหา
ราชา ก่อนจะเริ่มการภาวนาอธิษฐานขอพร เพื่อ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่9 และสมเดจ็
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจน 
ประชาชนทั้งประเทศ

ใต้ร่มพระบารมี...ศาสนิกชนอบอุ่นดวงใจ

“การท่ีประเทศไทยและชาวไทยยินดีต้อนรบั 
ผูเ้ผยแผ่ศาสนาต่างๆ ด้วยไมตรแีละด้วยความจรงิใจ 
ฉันมิตรทุกสมัยมานั้น เป็นเพราะชาวไทยซ่ึงเป็น
พทุธมามกะ มจีติส�านกึมัน่คงอยูใ่นกศุลสจุรติ และ
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ในความเมตตาการุญ เห็นว่าศาสนาทั้งปวง ย่อม
สั่งสอนความดี ให้บุคคลประพฤติปฏิบัติแต่ใน
ทางที่ถูก ที่ชอบ ที่เป็นประโยชน์ ให้ใฝ่หาความ
สงบสุขอย่างผ่องใสให้แก่ชีวิต ทั้งเรายังมีเนติแบบ
ธรรมเนยีม ให้ต้อนรบันบัถอืชาวต่างชาต ิต่างศาสนา 
ด้วยความเป็นมิตร แผ่ไมตรีแก่กัน ด้วยเมตตาจิต 
และด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจ มิให้ดูแคลน
เบียดเบียนผู้ถือสัญชาติและศาสนาอื่น ด้วยจะเป็น
เหตุน�าความแตกร้าวและความรุนแรงเดือดร้อน 
มาให้ ดังนี้ คริสตศาสนาจึงเจริญงอกงามขึ้นได้ใน
ประเทศนี้ ชาวไทยต่างรู้จักและเคารพยกย่ององค์
พระสันตะปาปาประมุขแห่งชาวคาทอลิกอย่างสูง 
ในฐานะบุคคลส�าคัญผู้หนึ่ง ผู้แผ่ความสงบร่มเย็น
และความสว่างแจ่มใส แก่ชาวโลกถ้วนหน้า เมื่อ
คราวท่ีข้าพเจ้ามีโอกาสไปเยือนส�านักวาติกัน เมื่อ
ปีพุทธศักราช 2503 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น 
ที ่23 ตรสัถามถงึคนไทยว่า นบัถอืศาสนามากน้อย
เพยีงใด ข้าพเจ้าได้ทลูตอบว่าคนไทยเป็นศาสนกิชน 
ที่ดีทั่วกัน ส่วนใหญ่นบัถือพระพุทธศาสนา อันเป็น
ศาสนาประจ�าชาติ และนอกนั้นยังนับถือศาสนาอื่น
อีกหลายศาสนา เพราะชนชาวเรามีอิสรภาพและ
สิทธิเสมอภาคกัน ทั้งโดยกฎหมายทั้งโดยประเพณี
นิยมในการนับถือศาสนา” (พระราชด�ารัส โอกาสที่ 
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เข้าเฝ้า  
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท)

 คุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ คณะ 
อร์ุสลุนิ ปัจจบุนัเสยีชวีติ เคยให้สมัภาษณ์อดุมศานต์
ไว้ว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  
ขณะด�ารงพระยศ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภมูพิล
อดลุยเดช ทรงมาศกึษาชัน้อนบุาลทีโ่รงเรยีนมาแตร์
เดอีวิทยาลัย เมื่อปี 2475 เลขประจ�าตัว 449 โดย
ก่อนหน้านีร้ชักาลที ่8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 
อานนัทมหดิล ขณะทรงด�ารงพระยศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าอานันทมหิดล ศึกษาก่อนเมื่อปี 2473 
พระเชษฐา ทรงศึกษาอยู่ 2 ปี เนื่องจากโรงเรียน
ให้นักเรียนชายเรียนได้จนอายุ 7 ขวบ เท่านั้น 
ขณะนั้นโรงเรียนมาแตร์ฯ เป็นโรงเรียนนานาชาติ 
เราสอนภาษาอังกฤษทุกวิชา สอนภาษาไทย
วันละชั่วโมง นักเรียนไม่มากนัก ฉันเองก็เป็น
นกัเรยีนทีน่ีอ่ยู ่เวลาทีท่ัง้สองพระองค์เสดจ็มาเรยีน  
สมเด็จย่าที่ขณะนั้นเป็นหม่อมสังวาลย์ มหิดล 
ณ อยุธยา มาส่งทุกวัน ก่อนกลับท่านบอกกับ 
ทั้งสองพระองค์ว่า “อย่าซนนะ” 

 ตอน ท่ี ท้ั ง ส อ งพ ร ะ อ งค ์ เ ส ด็ จ นิ วั ติ
ประเทศไทยในระยะเวลาสั้นๆ พระองค์เสด็จ
พระราชด�าเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ เมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 พร้อมสมเด็จย่า
สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันาฯ ท่าน
มาเยี่ยมห้องเรียนที่เคยเรียน โดยมีพระสังฆราช 
เรอเน แปร์รอส เฝ้ารบัเสดจ็ฯ ท่านตรสัภาษาฝรัง่เศส 
กบัพระสงัฆราช นอกจากนี ้ซิสเตอร์มาร์เกอรติมารี  
ผู ้ถวายพระอักษรพระเจ้าอยู ่หัวยังเขียนไว้ว ่า  
เจ้าชายน้อยองค์นีม้พีรสวรรค์ด้านดนตร ีเพราะเวลา
นั้นชั้นอนุบาลของเรามีสอนร้องเพลงภาษาอังกฤษ 

ฉันเองประทับใจพระองค์ท่านที่มีโครงการ
พระราชด�าริที่มีประโยชน์มากมาย

 โรงเรียนของเราเองเห็นแบบอย่างของ
พระองค์ จึงรับโรงเรียนในชนบทห่างไกลเป็น
โรงเรียนน้องตอนนี้มี 12 โรงเรียน และมีกิจกรรม
ให้นักเรียน ผู้ปกครองไปเยี่ยมทุกปี มีซิสเตอร์ของ
เราคนหนึ่งรับผิดชอบโครงการนี้ คอยดูว่าท้ัง 12 
โรงเรียนมีอะไรที่เราพอจะช่วยเหลือได้บ้าง และตัว
ฉันก็สวดภาวนาเพื่อพระองค์ท่านทุกวัน”

พระคาร ์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  
พระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งกรุงเทพฯ กล่าวว่า  
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“พระศาสนจักรคาทอลิกในราชอาณาจักรไทย ได้มี 
ความสัมพันธ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่อยมา  
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่สมัยกรุงศร ี
อยธุยา สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ซึง่ในสมยันัน้
พระศาสนจักรคาทอลิก ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยเป็น 
อย่างดีย่ิงโดยตลอด จึงท�าให้พระศาสนจักรได้
พัฒนา และก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันนี้ และโดย
เฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่ประจักษ์แจ้งความสัมพันธ์ 
อันดีและมั่นคง ระหว่างราชอาณาจักรไทย กับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่ 9 ของเรา 

เม่ือปีพุทธศักราช 2503 (ค.ศ. 1960) 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อม
กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรชักาลที ่9  ได้เสดจ็เยอืนส�านกัวาตกินั ได้เข้าเฝ้า
องค์สมเด็จพระสนัตะปาปายวง ที ่23 (ยอห์น ท่ี 23)  
ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาทรงพอพระทัยยิ่ง และ
ทรงปีติยินดีเป็นอย่างมาก ที่ได้มีโอกาสต้อนรับ
พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระ
ราชินีนาถ นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาความสัมพันธ์
ก็ได้พัฒนา และเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น จนได้มี
สถาปนาสัมพันธไมตรีระหว่างพระศาสนจักรกับ 
ราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการสมบูรณ์แบบ

โดยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยือนเป็น
ทางการในสมณสมัยสมเด็จพระสันตะปาปายวง  
ที่ 23 (ยอห์น ที่ 23) สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น 
ปอล ที่ 2 ได้ร�าลึกถึง และได้ทรงคิดว่า จะเป็นการ
ดียิ่งและเป็นการสมควรยิ่งที่พระองค์จะได้เสด็จ
เยือนประเทศไทย เพื่อพัฒนาสัมพันธไมตรีอันดี 
ยิ่งนั้น ให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น จึงตัดสินพระทัยที่จะ
เยือนประเทศไทย 

ก่อนที่สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล 
ที่ 2 จะเสด็จเยือนประเทศไทย วันที่ 10-11 
พฤษภาคม 1984  ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่9 และกราบบงัคมทลู
ให้ทรงทราบว่า องค์สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น 
ปอล ที่ 2 พอพระทัยและยินดีมากที่จะเสด็จเยือน
ประเทศไทย 

เมือ่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วทรงทราบ
เช่นนัน้ พระองค์จงึได้ตรสัว่า องค์สมเดจ็พระสนัตะ- 
ปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เป็นประมุขพระศาสนจักร
สากล เป็นผู้มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นผู้ที่แผ่เมตตา 
และรักสันติภาพ ต้องการให้โลกมีสันติภาพ 
และต้องการแผ่เมตตาขององค์พระเป็นเจ้าไปถึง 
ปวงมนุษย์ 

ซ่ึงในขณะนัน้ประเทศไทย ต้องรบัภาระอนั
หนักหน่วงจากกรณีผู้ลี้ภัยของอินโดจีน มีผู้ลี้ภัย
จากประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และประเทศ
กัมพูชา  ได้หลั่งไหลเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
และรัฐบาลไทยเป็นจ�านวนมาก เพราะฉะนัน้ การที่ 
พระองค์เสด็จเยือนประเทศไทยนั้น เราจะต้อง
ให้การต้อนรบัพระองค์อย่างดท่ีีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้  
และเป็นที่ประจักษ์แจ้ง ต่อสายตาทั่วโลก รวมทั้ง
ประชาชนชาวไทยท้ังประเทศ ว่าประเทศไทยได้
ถวายการต้อนรับองค์สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น 
ปอล ที่ 2 อย่างสมพระเกียรติ 

การเสด็จมาของบุคคลส�าคัญมาเยือน
ประเทศหนึ่ง ก็ย ่อมมีการพิจารณาไตร่ตรอง 
การเสด็จนั้นให้เหมาะสม ได้ก�าหนดการต่างๆ 
และก�าหนดการอันส�าคัญยิ่งขององค์สมเด็จพระ
สันตะปาปาในการเยือนประเทศไทยนั้น ก็คือ 
เข้าพบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งสมาชิกในราชวงศ์ ซึ่ง
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พระองค์ก็ได้รับการต้อนรับแต่เบื้องต้นอย่าง 
ดียิ่ง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในขณะนั้น 
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จ
ทรงรับองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ณ สนามบิน 
และได้ถวายการต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปา
ท่ีสนามบินอย ่ าง เป ็นทางการ สมเด็จพระ
สันตะปาปาและคณะ ได้เสด็จเข้าพบ คารวะ 
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระองค ์
ท้ังสอง ณ พระทีน่ัง่จกัรมีหาปราสาท และข่าวต่างๆ  
ได้ปรากฏเป็นที่แจ้งชัดว่า ท่านทั้งสองได้มีพระ
อธัยาศยัร่วมกัน ด้วยการต้อนรับฉนัทไมตรีจติอย่าง
ดียิ่งเป็นที่ประจักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พร้อมกับสมาชิกของพระองค์ ทรงปลาบปลื้มยินดี
ทีไ่ด้ถวายการต้อนรับพระประมุขของพระศาสนจกัร
โรมันคาทอลิกในประเทศไทย ส�าหรับเราในฐานะ
ศาสนิกชนคาทอลิกในประเทศไทย การเสด็จ 
เยือนของพระสันตะปาปาค ร้ังนั้น เป ็นที่มี 
ความหมายยิ่ง บรรดาศาสนิกชนคาทอลิกใน
ประเทศไทย จึงพร้อมใจกันเป็นหนึ่งเดียว ถวาย
การต้อนรับพระประมุข สมเด็จพระสันตะปาปา 
ในครั้งนั้นอย่างเป็นที่พอพระทัย และเป็นที่ชื่นชม
ของวาติกันเป็นอย่างยิ่ง

และการเสด็จเยือน นอกจากเป็นการเยือน
ตอบแทนทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็
พระบรมราชินีนาถได้เสด็จเยือนวาติกันอย่างเป็น
ทางการดังทีไ่ด้กลา่วตัง้แตต้่นแลว้ พระสนัตะปาปา
ยงัมกี�าหนดการทีส่�าคัญและเป็นจดุประสงค์อนัดยีิง่ 
เพื่อให้โลกท้ังโลกได้รับรู้ว่า ประเทศไทยต้องรับ
ภาระอันหนักหน่วงในการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย 
จึงก�าหนดให้พระองค์เสด็จไปเยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัย ที่
อ�าเภอพนัสนิคม อย่างเป็นทางการ และในครั้งนั้น 

ทั่วโลกจึงทราบถึงพระเมตตาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหั่ว และความโอบอ้อมอารขีองประชาชน
ชาวไทยและโดยเฉพาะรัฐบาลไทยที่ได้ให้ความ 
ช่วยเหลอืมนษุยธรรมแก่ผูล้ีภ้ยัเหล่านัน้ และผูล้ีภ้ยั
เหล่านั้นที่อยู่ในประเทศไทยต่างชื่นชมยินดี แล้ว
หลังจากนั้นก็ได้รับความช่วยเหลือจากนานาชาติ
เพิ่มขึ้น จึงท�าให้ภารกิจการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยใน
ประเทศไทยได้คลี่คลายขึ้นตามล�าดับ 

ในการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จ
พระสันตะปาปา พระองค์ทรงต้องการที่จะได้แสดง
มติรไมตรต่ีอประมขุแห่งศาสนาในประเทศไทย คอื
องค์สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้มีก�าหนดการที่จะเข้า
คารวะ สนทนาธรรมกับสมเด็จพระสังฆราชแห่ง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ซึ่งเหตุการณ์ใน
วันนั้นบรรยากาศเป็นท่ีน่าประทับใจ พระประมุข
ของศาสนาทั้งสองได้สนทนาด้วยน�้าใจไมตรี และ
ด้วยความคารวะศรทัธาต่อกนัและกนัเป็นอย่างดยีิง่  
ได้มีการแลกเปลี่ยนและสนทนาธรรม และถามถึง
ความเป็นมาเป็นไปของภารกิจของพระองค์ท่าน 
ทัง้สองในระยะเวลาอนัเหมาะสม สิง่นีเ้ป็นจดุหมาย
ที่สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรง
ต้องการแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงต้องการให้ 
ศาสนิกชนทุกคน ยึดมั่นในพระธรรมค�าสอน และ
ประพฤติตนตามหลักพระธรรมค�าสอนของศาสนา 
ที่ตนเชื่อ ศรัทธายิ่งๆ ขึ้น นับว่าเป็นผลที่ดี และ
ท�าให้ความสัมพันธ์ หรือศาสนสัมพันธ์ได้บังเกิด 
และมั่นคงพัฒนายิ่งๆ ขึ้น 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็น 
ที่รักของปวงชนชาวไทยทรงพระประชวร และ
พระองค์ได้ประทับที่พระราชวังไกลกังวล หัวหิน  
ประชาชนชาวไทยต่างรู้สึกมีความห่วงใย มีความ 
กงัวล และมคีวามปรารถนา ท่ีจะให้พระบาทสมเดจ็ 
พระเจ ้ าอยู ่หั วทรงมีพระพลานามัยแข็ งแรง  
มีสุขภาพท่ีดีขึ้น ส�าหรับพระศาสนจักรคาทอลิก  
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ได ้ เชิญชวนบรรดาคริสตชนทั่วประเทศ ให ้
พร้อมใจกันวิงวอนขอพระพรขององค์พระเป็นเจ้า  
ณ สวรรค์ ได้โปรดคุ ้มครองอวยพระพรให้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวของเราได้ทรงมี 
พระพลานามัยที่ดีขึ้น เนื่องจากองค์สมเด็จพระ 
สันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้รับการสถาปนา
เป็นบุญราศี และเป็นนักบุญ จึงเห็นว่า น่าจะเป็น
ส่ิงท่ีดีและน่าศรัทธา สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแห่ง
ประเทศไทย จึงได้อัญเชิญพระธาตุขององค์สมเด็จ
พระสนัตะปาปา ซึง่ได้รบัการสถาปนาเป็นนกับุญใน
พระศาสนจกัร น�าเข้ามาสูป่ระเทศไทย เพือ่ให้บรรดา 
คริสตศาสนิกชนชาวไทยได้มีโอกาสแสดงคารวะ
ต่อพระธาตุของสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์นี้ 
จึงได้กราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ผ่านทางส�านักพระราชวัง ขอพระบรมราชานุญาต 
น�าองค์พระธาตุของสมเด็จพระสันตะปาปา 2 
นักบุญ ไปยังพระราชวังไกลกังวล เพื่อประกอบ 
วจนพธิกีรรมวิงวอนขอพระพรของพระเป็นเจ้า เพือ่
พระพลานามัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระองค์ได้ทรงเสดจ็ร่วมในพธิกีรรมนัน้ อย่างสงบ 
อย่างศรัทธา

คุณพ่อวิศิษฏ์ หริพงศ์ พระสงฆ์อัคร-
สงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ปัจจบุนัเกษยีณ พกัท่ีบ้านพกั 
พระสงฆ์สูงอายุ บ้านอับราฮัม อ.สามพราน 
จ.นครปฐม คุณพ่อเล่าให้ฟังถึงวันที่เป็นเจ้าอาวาส
วัดคอนเซ็ปชัญ ได้รับเสด็จฯ เมื่อกว่า 40 ปีก่อน 
“โอกาสฉลองชุมชนความเชื่อคาทอลิกคอนเซ็ปชัญ 
ครบ 300 ปี เราบูรณะวัดและจัดงานฉลอง ตอน
นั้นเราท�าหนังสืออนุสรณ์ร�าลึกในโอกาสนี้ จึงกราบ
บังคมทูลพระกรุณาไปยังส�านักราชเลขาธิการ ขอ
พระราชสาส์นลงในหนังสือนี้ พระองค์มีพระราช
ด�ารัสว่าท่านไม่เขียนแต่จะเสด็จพระราชด�าเนินมา
เยี่ยมในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2517 พระองค์

เสด็จฯ โดยเรือพระที่นั่งจากท่าวาสุกรี มาที่วัด
คอนเซ็ปชัญ ตอนนัน้ไม่มีท่าเรือที่จะขึ้นหน้าวัด เรา
ต้องสร้างกันใหม่ จึงเรี่ยไรกันภายในหมู่บ้าน เวลา 
16.30 น. พระองค์ท่านเสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  
และสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

วนันัน้คณะนกัขบัของเราร้องประสานเสยีง
เพลง “สดุดีมหาราชา” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงพอพระราช 
หฤทัยมาก ไม่เคยได้ยินร้องแบบนี้ที่ไหนมาก่อน 
อีกสัปดาห์ต่อมาทรงเรียกคณะนักขับให้ไปร้องใน
พระราชวงั โดยมซีสิเตอร์ทีเ่คยเป็นพระอาจารย์ตอน
ศึกษาที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
ไปด้วย หลงัจากนัน้เรามโีอกาสไปขบัร้องออกอากาศ 
ทางวทิยท่ีุกรงุเทพฯ ขอนแก่น และล�าปางด้วย ในวนัที ่
ท่านเสด็จฯ ทั้งสองพระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธย 
และพระนามภิไธยในสมุดทอง พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม
แผ่นหินอ่อนท่ีหน้าประตูวัด เสดจ็พระราชด�าเนนิไป
ทอดพระเนตรนิทรรศการโบราณวัตถุของวัด แล้ว
เสด็จเยี่ยมราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จ”

คุณพ่อด�ารง บุญรติวงศ ์ พระสงฆ ์
สงัฆมณฑลราชบรุ ีปัจจบัุนพกัรกัษาสขุภาพ ประจ�า
ศูนย์สังฆมณฑลราชบุรี 

“ข้าพเจ้าเป็นพระสงฆ์สังกัดสังฆมณฑล
ราชบุร ีไปช่วยงานท่ีวดัแม่พระเมอืงพาน จ.เชยีงราย 
นายทหาร (คริสต์) ได้เชิญข้าพเจ้า ซิสเตอร์ และ
เด็กนักเรียนไปรับเสด็จและท�าพิธีทางศาสนาคริสต์ 
โดยขึ้นเครื่องเฮลิคอปเตอร์ไปลงบนภูเขาสถานที่
จัดงานในหมู่บ้านชาวเขา เวลา 15.00 น. พระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว รชักาลท่ี 9 สมเดจ็พระนางเจ้า 
สิรกิิติ์ พระบรมราชินนีาถในรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วย 
พระโอรส และพระธิดาทุกพระองค์เสด็จลงจาก
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เครื่องมาที่ศาลาเล็กๆ ประทับกับพื้น เสวยอาหาร  
(ปิ่นโต) บนพื้นศาลา พวกเรายืนอยู่ใกล้ๆ เมื่อ
พระองค์เสวยแล้ว ทรงพระด�าเนนิมาเยีย่มประชาชน 
(ชาวเขา) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงทักทายสนทนากับข้าพเจ้าเล็กน้อย 
จากนั้นมีพิธีมอบอาวุธสงครามให้ทางราชการ และ
พิธีประทับพระบาท (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 9 ทรงถอดฉลองพระบาทเหยียบลงบน
ปนูซเีมนต์ทีเ่ปียกหมาดๆ) เกบ็แผ่นปนูเป็นอนุสรณ์ 
ข้าพเจ้าและคณะร่วมกันร้องเพลงและสวดขอพร
พระเจ้า ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 ทรงประทับนั่งบนพื้นหญ้า ชาวบ้านนั่ง
รอบๆ พระองค์ ข้าพเจ้า ซิสเตอร์ และนักเรียน
อยู่ข้างๆ (ดังในรูป ซึ่งชาวต่างชาติได้ถ่ายไว้และ
จัดท�าเป็นหนังสือ The King of Thailand in 
the World Focus โอกาสฉลองพระชนมายุครบ 
72 พรรษา) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 9 ทรงกางแผนที่หมู่บ้านแล้วทรงชี้บอกชื่อถนน 
สะพาน บ้านของคนที่นั่งอยู่รอบๆ อย่างละเอียด 
ประมาณ 2 ทุ่ม ชาวบ้านจุดกองฟืนให้สว่าง (ไม่มี
ไฟฟ้า) พระองค์เสดจ็เข้าหมูบ้่านเยีย่มคนชราจนถงึ
ประมาณ 3 ทุ่ม พระองค์จึงเสด็จกลับเชียงใหม่ 
โดยเฮลิคอปเตอร์ พวกเรากลับโดยรถจิ๊ปทหารลง
ภูเขาด้วยความหวาดเสียว เพราะหนทางสูงชันมาก 
แต่ทุกคนอิ่มใจ ภูมิใจ ที่ได้เห็นภาพอันประทับใจ 
ยากที่จะลืมเลือนได้”

ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม (บราเดอร์หลุยส์ 
ชาแนล) อายุ 83 ปี บราเดอร์ในฐานะนักบวช
อาวุโสของคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ปีนี้ภราดา
คณะเซนต์คาเบรียลได้เข้ามาท�างานในประเทศไทย
ครบ 116 ปี 

บราเดอร์หลยุส ์มาจากครอบครวัคาทอลกิ
ที่ศรัทธา ลูกวัดเซนต์หลุยส์ เคยเป็นเด็กช่วยมิสซา

ของพระคุณเจ้าหลุยส์ โชแรง บราเดอร์ถวายตัว
ครั้งแรกเมื่ออายุ 22 ปี และมีพี่สาวเป็นนักบวชคือ
ซิสเตอร์มาเรีย มาลินี ฉันทวโรดม คณะภคินีพระ
ราชินีมาเรีย

เพื่อนร่วมรุ ่นเดียวกันคือภราดามาร์ติน  
ม. โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัย 
อสัสมัชญั ซ่ึงเป็นอกีบุคคลหนึง่ท่ีนกัการศกึษารูจ้กัดี

สมัยที่เป็นบราเดอร์ใหม่ๆ ได้ช่วยบริหาร
และสอนเรียนท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญ สอนภาษา
อังกฤษ คณิตศาสตร์ เรขาคณิตให้กับนักเรียน

“ความประทับใจที่มี โอกาสรับเสด็จฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

ครั้งแรก วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2502 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
เสดจ็พระราชด�าเนนิ ในวาระเฉลมิฉลองครบ 75 ปี  
โรงเรียนอัสสัมชัญ ทรงเปิดงาน “วชิรสมโภช” 
ทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียน ณ หอ
ประชุมสุวรรณสมโภช และนิทรรศการต่าง ๆ  ตาม
ห้องเรยีน ณ ตึกกอลมเบต์ โดยมภีราดายอห์น แมรี ่ 
อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญในสมัยนั้น พร้อมครูและ
นักเรียน เฝ้ารับเสด็จฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ

ครั้งท่ีสอง ในฐานะอธิการโรงเรียน ได้มี
โอกาสถวายการต้อนรบั วันท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2515 
โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
เสด็จฯ มาทรงเปิดตึก ฟ.ฮีแลร์ และทอดพระเนตร
นทิรรศการของนกัเรยีน ได้เฝ้ารบัเสดจ็ฯ พร้อมครู
และนกัเรยีน เฝ้า ณ โรงเรยีนอสัสมัชัญ ตึก ฟ. ฮแีลร์  
เป็นตึกสูง 5 ชั้น ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน 
อัสสัมชัญ ซึ่งตึกใหม่นี้สร้างบนรากฐานตึกเดิม 
ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ  
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์  
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทอด
พระเนตรนิทรรศการของเด็กนักเรียนด้วยความสน 
พระทยัมาก และส่วนใหญ่พระองค์ทรงฟังเดก็อธบิาย 
เกี่ยวกับนิทรรศการ 

ครัง้ทีส่าม เมือ่บราเดอร์เป็นอธกิารโรงเรยีน
อัสสัมชัญศรีราชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชด�าเนินไปเป็นประธาน
ฉลอง โอกาสที่คณะภราดาเซนต์คาเบรียลได้เข้ามา
ท�างานในประเทศไทย ครบ 75 ปี ฉลองวชริสมโภช 
และเปิดหอประชุมใหญ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2519 

ในสมัยนั้น ขบวนการลูกเสือชาวบ้านก�าลัง
เฟ่ืองฟมูาก ได้มีกลุม่ลกูเสอืชาวบ้านทีช่ลบรุ ีมาร่วม
ต้อนรับเสด็จฯ ด้วย เป็นจ�านวนมาก และพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่9 พร้อมด้วยสมเดจ็
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีได้ร่วม
ตามเสด็จฯ ไปด้วย และเนือ่งจากสมเดจ็พระนางเจ้า 
สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถในรชักาลที ่9 ต้องคอยดแูล 
ฟ้าหญงิพระองค์เลก็ ซึง่ประชวร จงึไม่สามารถเสดจ็ฯ  
ไปร่วมด้วย ครัง้นัน้เป็นอกีครัง้หนึง่ทีท่รงใกล้ชดิกบั 
ประชาชนชาวบ้านมาก เป็นความประทับใจมากอีก
ครั้งหนึ่ง”

คุณพ่อวัชระ พฤกษาโรจนกุล พระสงฆ์
สังฆมณฑลราชบรีุ ปัจจบุนัเป็นเจ้าอาวาสวดันกับญุ
อังเจลา ซอนต้า อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เจ้าของภาพ
เมื่อ 48 ปีก่อนที่เด็กชายวัย 4-5 ขวบ ก้มกราบ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้ง
เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดที่ท�าการศูนย์อนามัย
แม่และเด็ก เขต 7 ซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์อนามัย
ที่ 4 ราชบุรี คุณพ่อวัชระกล่าวถึงภาพแห่งความ
ประทับใจในวัยเด็กว่า “แม่เคยพาเข้าเฝ้าพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และได้กราบ

พระบาท ตอนนั้นอายุประมาณ 3 ขวบ ใส่เสื้อยืด
โปโลสนี�า้เงนิ ภาพนีอ้ยูใ่นความทรงจ�า ถอืเป็นภาพ
แห่งความประทับใจว่า ครั้งหนึ่งได้เคยเฝ้ารับเสด็จ
และได้กราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 9 แต่ก็ไม่สามารถที่จะตามหาภาพนี้ได้ จึงขอ
ปิดทองหลงัพระตามท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว 
รัชกาลที่ 9 เคยมีพระราชด�ารัสไว้ว่า การท�าความดี 
ไม่ต้องให้ใครรู้ ภาพนี้ได้ลงหนังสือพิมพ์ซ่ึงแม่ได้
ตดัเกบ็ไว้ พระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบส�าหรบัชวีติ
ผม เพราะว่าพระองค์ทรงท�างานเพื่อประชาชน เคย
คดิว่าจะเป็นทหารรบัใช้ชาต ิแต่สดุท้ายกต้็องมาเป็น
พระสงฆ์รับใช้ศาสนา”

สืบเนื่องจากเมื่อครั้ งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชด�าเนินไป
ทรงประกอบพธีิเปิดวดัพระแม่มหาการณุย์ จังหวดั
นนทบุร ีเมือ่วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2517 นัน้ มบุีคคล
หนึ่งที่ปรากฏอยู่ในภาพขณะที่เสด็จฯ ออกจากวัด
เพือ่ทรงเยีย่มเยยีนราษฎร คอืคณุนริมล เตม็เจรญิ 
ปัจจบุนัเป็นสตับรุษุวดัศลีมหาสนทิ ตลิง่ชนั โดยนัง่
อยู่ตรงมุมขวาล่างของภาพ

“ตอนนั้นดิฉันยังเป็นนักศึกษาอยู่ และได้
ไปร่วมงานนี้เพราะซิสเตอร์สุพีเรีย นาเดีย แฟร์โร 
(นัง่กลาง แถวหลงั) และซสิเตอร์อกี 2 ท่านทีห่อพกั
เอาซีลีอุมเป็นผู้พาไป พร้อมกับนักศึกษาคนอื่นๆ 
ซึ่งปรากฏในภาพ ได้แก่ น.ส.จิรสุดา ไทยวัฒนา
นนท์ สัตบุรุษวัดพระคริสตกษัตริย์ จ.นครปฐม 
น.ส.ส�ารวม ระงับพิศม์ (ถึงแก่กรรม) และ น.ส. 
อนงค์ศร ีชวนใช้ สตับุรษุอาสนวหิารแม่พระบังเกดิ 
บางนกแขวก

ในวนันัน้ เราไปถงึวดัก่อนเวลาหลายชัว่โมง 
จึงได้เฝ้าฯ รับเสด็จอยู่แถวหน้า ทั้งๆ ที่มีผู้คนมา
มากมาย เมื่อพระองค์ท่านทรงพระด�าเนินออกจาก
วดัเพือ่เยีย่มเยยีนราษฎร ดฉินัได้เห็นพระองค์ท่าน
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ใกล้ๆ รู้สึกปลื้มปีติมาก หายร้อน หายเหนื่อย มี
แต่ความอิม่เอมใจทีไ่ด้ชมพระบารม ีและร่วมอยูใ่น
วันประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรไทย ซึ่งดิฉัน 
ไม่เคยลืมวันนั้นเลย”

“ซิสเตอร์สุพีเรีย นาเดีย แฟร์โร คณะธิดา
แม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) ปัจจุบัน
อายุ 85 ปี ท่านเป็นชาวอิตาเลียน อยู่เมืองไทยมา
ประมาณ 61 ปีแล้ว ท่านรักเมืองไทย และสามารถ
พูดภาษาไทยได้อย่างดี ชัดเจนมาก ขณะนี้ท่าน
ก�าลังนอนพักรักษาตัวอยู่ บรรดาซิสเตอร์ที่ดูแล
ท่านไม่กล้าเรียนท่านว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จ
สวรรคตแล้ว เกรงว่าอาการป่วยจะทรุดหนักลง
ไป เพราะว่าซิสเตอร์สุพีเรียนาเดียรักพระองค์ท่าน 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 มาก”

“ตลอดระยะเวลายาวนาน 70 ปีทีท่รงครอง
ราชย์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายอย่าง
ดีเลิศด้วยพระปรีชาสามารถ และด้วยคุณธรรม
ประการส�าคัญที่สุดคือ ความรักความเมตตาที่ทรง
มีต่อพสกนิกรทุกคน ทุกศาสนาอย่างลึกซึ้ง ท�าให้
พระองค์ท่านเปรียบเสมือนนักบุญที่ยิ่งใหญ่ และ
ทรงสถิตในดวงใจของประชาชนตลอดมา”

“ดิฉันขอน้อมจิตร่วมกับคนไทยทั้งชาติ 
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วย
เทอญ”

“ในหลวง” ในใจของเรา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดลุยเดช มหติลาธิเบศรรามาธิบด ีจกัรนีฤบดนิทร  
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราช
สมภพเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 เป็นพระ
มหากษัตริย์ล�าดับท่ีเก้าแห่งราชวงศ์จักรี เสด็จสู่
พระราชสมบัติตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2489 ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระองค์ทรง 
เป ็นประมุขแห ่งรัฐ จอมทัพไทย และอัคร
ศาสนปูถมัภก และทรงเป็นพระมหากษตัรย์ิภายใต้ 
รัฐธรรมนูญ 

หลายครัง้...ในการเฉลิมฉลองวนัพ่อแห่งชาติ  
5 ธันวามหาราชของทุกปีที่ผ่านมา ทุกครั้ง เราจะ
เคยเห็นและได้ยินจากสื่อมวลชนทุกแขนง ถึงสิ่ง
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรง
จารึกอยู่ในพระทัย ทรงเคยเล่าว่า ขณะที่ประทับ
รถพระทีน่ัง่เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง เพื่อทรงศึกษาเพิ่มเติมที่สวิต- 
เซอร์แลนด์ กท็รงได้ยนิเสยีงราษฎรคนหนึง่ตะโกน
ว่า “ในหลวง อย่าทิ้งประชาชน” จึงทรงนึกตอบใน
พระราชหฤทัยว่า “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว 
ข้าพเจ้าจะท้ิงประชาชนอย่างไรได้” ซ่ึงพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงตระหนัก
ในหน้าที่พระมหากษัตริย์ของพระองค์
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ในหลวงทรงอุปถัมภ์และมีความสัมพันธ์
อันดีกับพระศาสนจักรสากล และกับทุกศาสนา 
ดังความตอนหนึ่งว่า “...ประเทศไทยได้ถือเป็น
นโยบายเสมอมา ในการให้ประชาชนพลเมืองมี
เสรีภาพในการนับถือศาสนา ชาวไทยทุกคน มี
เสรีภาพอย่างเต็มที่ ในการเลือกนับถือศาสนาใดๆ 
ตลอดทั้งการปฏิบัติบูชาตามความเชื่อถือของตน 
โดยเหตนุีผู้้ทีน่บัถอืศาสนาต่างๆ กนัในประเทศไทย 
จึงมีชีวิตที่อยู ่ร ่วมกันด้วยความผาสุก...” พระ
ราชด�ารัสในโอกาสที่พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ 
เอกอัครสมณทูตแห่งวาติกัน เข้าเฝ้าฯ ถวายพระ
ราชสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 

“กษัตริย์ผู ้ทรงพระปรีชา” พระองค์ทรง
เป็นทีส่รรเสริญในประเทศไทยเกีย่วกบัพระราชด�าริ
ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคฟี อันนัน 
เลขาธิการสหประชาชาติได้ถวายรางวัลความส�าเร็จ
สูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ กับทั้ง
พระองค์ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ 
ด้านการกีฬา เป็นเจ้าของสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ งาน
พระราชนพินธ์ ตลอดจนงานดนตรจี�านวนหนึง่ด้วย 
และเพลงที่ส่วนหนึ่งของพวกเรารู้จักดี คือ เพลง
ความฝันอันสูงสุด 

“กษัตริย ์นักพัฒนา” พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ก็ได้ทรงอุทิศพระราช
ทรัพย์ไปในโครงการพัฒนาประเทศไทยหลายต่อ
หลายโครงการ โดยเฉพาะในทางเกษตรกรรม สิ่ง
แวดล้อม สาธารณสขุ การส่งเสรมิอาชพี ทรพัยากร
น�า้ สวสัดกิารทางคมนาคม และสวสัดกิารสาธารณะ 
ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
กว่า 4,000 โครงการ ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียน  
องค์การและมูลนิธิต่าง ๆ มากกว่า 1,000 แห่ง 
นอกจากนี้ยังเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่ส�าคัญท่ีสุด
จนท�าให้พระองค์ทรงเป็นทีส่รรเสริญในประเทศไทย 
คอื ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่พระองค์ได้ปฏบิตัิ
พระองค์เองเป็นแบบอย่าง โปรดให้มีการปลูกข้าว 
การเล้ียงโคนม การเพาะพันธุ์ปลานิลขึ้นในสวน

จติรลดา ทรงเป็นแบบอย่างทีด่ใีนด้านการประหยดั 
ตัวอย่างเช่น ทรงใช้ดินสอเดือนละ 1 แท่ง ใช้ยา
สีพระทนต์จนหมดหลอด นอกจากนั้นยังไม่ทรง
โปรดสวมเครื่องประดับใด ๆ เลย ยกเว้นแต่
นาฬิกาข้อมือ

“กษัตริย์ผู้เป็นที่รัก” พระองค์ทรงได้รับ
การถวายพระราชสมัญญาว่า “สมเด็จพระภัทร
มหาราช” หมายความว่า “พระมหากษัตริย ์ผู ้
ประเสริฐยิ่ง” ต่อมาในปี 2539 มีการถวายใหม่
ว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช” และ “พระภูมิพลมหาราช”  ประชาชน
ทั่วไปนิยมเรียกพระองค์ว่า “ในหลวง”

จนกระทั่ง ส�านักพระราชวัง มีประกาศว่า 
“พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบด ีจักรนีฤบดนิทร สยามนิท- 
ราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนินไป
ประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาล
ศิริราช ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 
2557 ตามที่ส�านักพระราชวัง ได้แถลงให้ทราบ 
แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิด จน
สุดความสามารถ แต่พระอาการประชวรหาคลาย
ไม่ ได้ทรุดหนักลงตามล�าดับ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 
13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 
52 นาที เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช  
ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษา 89 ทรง
ครองราชสมบัติได้ 70 ปี” เป็นพระมหากษัตริย์ 
ผู้เสวยราชย์ยาวนานที่สุดในประเทศไทย

การพลัดพรากจากลา ดูเหมือนว่าเป็นการ
สูญเสีย แต่ที่ไหนได้ เรากลับได้เรียนรู้ค�าสอน 
ท่ีมีชีวิตเป็นอย่างไร ความรัก ความพอเพียง  
ความเมตตา ความเอาใจใส่ สุนทรียภาพ ฯลฯ 
เหล่านี้ล ้วนครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้นในชีวิต ของ 
พระมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศ 

การพลัดพรากจากลา ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ 
พบอีก แต่ภาพทุกภาพได้ฝังไว้แล้วในใจของ 
พสกนิกรของพระองค์ ไม่เห็นไม่ใช่ไม่มี พระองค์
ยังคงอยู่ในใจเราเสมอตลอดกาลนาน 
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ขี่เสือลงยาก
สภุาษติจนี “ฉ ิหู ่หนนั เซยี” “Gí hŭ nān zià” ขีเ่สอืลงยาก - หมายความว่า ผูท่ี้มอี�านาจ 

แล้วลงจากต�าแหน่งยาก โดยปกติใครที่มีอ�านาจ มีต�าแหน่ง หน้าที่การงานสูง ซึ่งจะได้มาโดยวิธีใด
ก็ตามแล้วลงยาก คือไม่อยากลงจากต�าแหน่งนั้น นอกจาก จ�ายอม จ�าใจ เพราะมีกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบ ข้อบังคับก�าหนดไว้ หรือถูกโค่นอ�านาจ ด้วยการกบฏ หรือปฏิวัติ ฯลฯ

ยิง่คนทีม่อี�านาจในหลายๆ ด้านด้วยแล้ว เช่น ทางการเมอืง ทางทหาร ทางการเงนิ ฯลฯ จะ 
ลงจากอ�านาจหรอืต�าแหน่งนัน้ยากมากๆ นอกจากมกีฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบัก�าหนดไว้ หรอืถกูบังคบั 
จากการปฏิวัติ และที่สุดคือ ความตายของเขาเอง

ท�าไมคนที่มีอ�านาจแล้วจึงไม่ยอมลงจากอ�านาจนั้น เหตุผลคงมีหลายอย่าง หลายประการ 
ท้ังๆ ท่ีบ่อยๆ คร้ังมคีนไม่ชอบเขา อจิฉาเขา คดิจะแย่งอ�านาจจากเขา ฯลฯ ด้วย ทัง้นีเ้พราะอ�านาจนัน้  
ท�าให้เขามเีกยีรต ิมหีน้ามตีา มคีนนอบน้อมรบัใช้ มผีลประโยชน์มากมายหลายอย่าง รวมท้ังโกงกนิ 
ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

สิง่ต่างๆ ทัง้หมดนัน้มันท�าให้คนหลงใหล ลมืตวั จนกลายเป็นความหยิง่ จองหอง โลภมาก  
ไม่รู้จักพอ และที่สุดความชั่วช้าต่างๆ ก็ค่อยๆ ตามมาโดยไม่รู้ตัวด้วย

พระเยซูเจ้าจึงทรงขู่ และปรามคนเหล่านี้ไว้ว่า “ผู้ใดที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต�่าลงผู้ใด 
ถ่อมตนลง จะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น” (มธ 23:12)

พระองค์ยงัทรงชีท้างส�าหรบัผูท้ีอ่ยากเป็นใหญ่เป็นโตให้รบัใช้ผูอ้ืน่ “ผูท่ี้ปรารถนาจะเป็นใหญ่  
จะต้องท�าตนเป็นผูร้บัใช้ผูอ้ืน่” (มธ 20:26) และ“ถ้าผูใ้ดอยากตามเรา กจ็งเลกิคดิถงึตนเอง จงแบก 
ไม้กางเขนของตนและติดตามเรา” (มธ 16:24)

ผูใ้หญ่ทีส่ภุาพถ่อมตน ใจดี ใจกว้าง ช่วยเหลอืผูน้้อยเสมอ ฯลฯ จะได้รบัความรกั นยิมชมชอบ 
สรรเสรญิจากผูน้้อยทกุคน ตรงข้ามผูใ้หญ่ทีห่ลงอ�านาจใจแคบ ไม่เหน็ใจผูน้้อย ฯลฯ กไ็ม่มใีครชอบ 
หรือรักเขา แต่จะโกรธ เกลียด สาปแช่งเขาด้วยซ�้า

พระเยซเูจ้าทรงเป็นตวัอย่าง แบบฉบับทีด่ ีและครบครนัทีส่ดุของผูท่ี้เป็นครบูาอาจารย์ และ
ผู้ใหญ่ทั้งหลายครับ 

ข้างธรรมาสน์ 
ไก่นักบุญเปโตร
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นักบุญมาร์การีตา  
มารีย์ อาลาก็อก 
พรหมจารี
St. Margaret Mary  
Alacoque

ฉลอง 16 ตุลาคม

กว่าจะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

 มาร์การีตา มารีย์ อาลากอ็ก เกดิ ค.ศ.1647 
ในสังฆมณฑลโอเติง ประเทศฝรั่งเศส เธอป่วย 
เป็นโรคอมัพาต แต่แม่พระโปรดรักษาเธอให้หาย  
และเพื่อโมทนาคุณพระเป ็นเจ ้ าในกรณีนี้  
เธอสัญญาว่าจะอุทิศชีวิตเพื่อรับใช้พระเป็นเจ้า 

เมื่อเธออายุได้ 17 ปี พระเยซูเจ้าทรง
ประจักษ์มาพบเธอ เธอจึงตัดสินใจเข้าเป็น
นักบวชหญิงในคณะแม่พระเสด็จเย่ียมนักบุญ 
เอลซีาเบธ ทีเ่มืองปาเรย์ เลอ โมเนยีล ค.ศ.1671 
ซึ่งที่นีเ่ธอได้ก้าวหน้าในความศักดิ์สิทธิ์ และการ
ประจักษ์ของพระเยซูเจ้าที่ให้เธอได้เห็นพร้อม
ทั้งบาดแผลที่เต็มไปด้วยพระโลหิต ยิ่งท�าให ้
ซิสเตอร์มาร์การีตา ทุ่มเทชีวิตในการภาวนาและ
ใช้โทษบาปแทนเพื่อนมนุษย์มากยิ่งขึ้น อันเป็น
จุดเริ่มความศรัทธาแบบปัจจุบันต่อพระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้า 

ซิสเตอร์มาร์การีตา รักองค์พระเยซูเจ้า
ในศีลมหาสนิทอย่างล้นพ้นและพระเยซูเจ้าก็
ทรงตอบสนอง โดยให้ซิสเตอร์ได้เห็นดวงหทัย

อนัศกัดิส์ทิธ์ิของพระองค์มเีปลวเพลงิพุง่ออกมา
และมีมงกุฎหนามสวมดวงหทัยนั้น 

พระเยซูเจ้าได้ตรสัค�าสญัญา 12 ประการ 
และพระองค์จะโปรดประทานพระพรนานา
ประการแก่ผู้ท่ีถวายเกียรติแด่พระหฤทัยของ
พระองค์ ทั้งจะให้เขาผู้นั้นอยู่ในศีลและพระพร
ยามเมื่อใกล้จะตาย แล้วพระเยซูเจ้ายังตรัสกับ
ซิสเตอร์มาร์การีตาอีกว่า “ลูกเอ๋ย! จงเพ่งพินิจ
ดูดวงใจของเรา ซึ่งรักมนุษย์อย่างลึกซึ้งมั่นคง 
แม้กระนัน้กย็งัมมีนษุย์อกีเป็นจ�านวนมากท่ีมไิด้
ตอบสนองต่อความรกัของเรา เราปรารถนาให้เธอ 
ผู้ท่ีรักเราช่วยเผยแพร่ความรักนี้ให้แพร่หลาย
ออกไปเถิด”

ในระยะแรกๆ ซิสเตอร์ถูกต่อต้านและ
ดูถูกอย่างมาก แต่ต่อมาได้รับการช่วยเหลือจาก
บุญราศโีคลด เดลา โคลมปีแอร์ ซ่ึงเป็นวญิญาณ-
รักษ์ของซิสเตอร์ และได้ช่วยให้การเผยแผ่ 
ความศรัทธาแบบนี้ยิ่งรับรู้ไปทั่วพระศาสนจักร
สากล ท่านถึงแกก่รรมวันที่ 17 ตุลาคม 1690 
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

ชีวิตในทัศนะคริสตชน

คนเรามักมองชีวิตภายนอกมากกว่าชวีติ
ภายใน เรามีค�าถามส�าหรับสิ่งอื่นสารพัด แต่
ไม่ค่อยถามถึงตัวเองให้ลึกซึ้ง จึงไม่มีค�าตอบที่
ชัดเจนให้กับตนเองว่า ชีวิตของเรานั้นคืออะไร
กันแน่ในฐานะคริสตชน

การมองเหน็ “คอหยกัๆ” สกัแต่ว่าคนใน
ส่วนภายนอกเท่านั้น ย่อมไม่อาจท�าให้สายตา 
ใจมองเห็น “ฉายาลักษณ์ของพระ” ภายในตน  
ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับพระในส่วนที่เป็นจิต-
วิญญาณอันประกอบด้วยสติปัญญาสามารถ
หาเหตุผลและอ�า เภอใจสามารถตัดสินใจ 
อย่างอิสรเสรี เป็นต้นในเรื่องบาปบุญคุณโทษ 
ที่จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตนได้กระท�าลงไป

เมื่อเรามองจากภายในบนพื้นฐานของ
ความเช่ือศรัทธา จะท�าให้เราตระหนักได้ดีว่า 
พระบิดา และพระบุตร และพระจิตในพระตรี
เอกภาพได้ทรงร่วมแผนการสร้าง การไถ่บาป 
และการสถิตภายในจิตใจเพื่อดลใจเราให้พึง
ส�านึกและส�าเหนียกถึงความส�าคัญของการเป็น
บุตรของพระองค์และเป็นพี่น้องกัน

ทุกวันเรามองกระจกส่องหน้าตนเอง  
แต่เราได้ให้กันเป็นดังกระจกเงาสะท้อนให้เห็น
พระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าองค์ความรักด้วย
การรักกันในฐานะเป็นบุตรของพระองค์และ 
พี่น้องกันอย่างแท้จริงให้สอดคล้องกับความเชื่อ
ศรัทธาที่เราด�าเนินอยู่หรือไม่

ท้ังนี้ ท้ังนั้น ยังหมายครอบคลุมถึง
มนุษยชาติทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ สัญชาติ 
ชาติพนัธ์ุ ตลอดจนรปูพรรณสณัฐาน ภาษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมใดก็ตาม

การสร้างความเข้าใจบนฐานความเชื่อ
ศรัทธาทางศาสนาเช่นนี้ ย่อมมีเป้าหมายเพื่อ
การอยู ่ด้วยกันอย่างสันติบนโลกของเราใบนี้ 
ต้ังแต่วันนี้ตราบถึงวันหน้าในสันติสุขถาวรและ
นรินัดรร่วมกนับนสวรรค์ โดยมพีระเจ้า แม่พระ 
และบรรดาเทวดานักบุญร่วมกับชาวเราใน
สหพันธ์นักบุญอันประเสริฐ ซึ่งถือเป็นสิ่งส�าคัญ
อย่างยิง่ยวดส�าหรบัการด�าเนนิชวิีตร่วมกบัพีน้่อง
นานาชาติและศาสนิกของศาสนาทั้งหลาย

ยิ่งกว ่านั้น วิธีคิดเช ่นนี้ยังส ่งเสริม
สนับสนุนให้เรารักพระ แล้วประยุกต์ด้วยการ
ประพฤติตนตามจิตตารมณ์แห่งพระบัญญัต ิ
ท้ัง 10 ประการ แล้วสรุปลงในสองประการ
นั่นคือการรักพระเจ้าสุดสติปัญญาสุดก�าลัง 
และสุดจิตใจของเรา พร้อมกับรักเพื่อนมนุษย์
เหมือนรักตนเองในฐานะเป็นบุตรของพระเจ้า
และเป ็นพี่น ้องอย ่างเท ่าเทียมกันต ่อเบื้อง 
พระพักตร์ของพระองค์

จนกระท่ังในท่ีสุด มาถึงจุดสุดยอด
ของความรักขั้นวีรกรรมสูงสุดของพระบุตรอยู่
ที่ต้นแบบขององค์พระเยซูคริสตเจ้าผู ้ทรงได้
อุทิศถวายองค์เป็นบูชาบนกางเขนเพื่อไถ่บาป
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มนุษยชาติ โดยทรงยอมรับน�้าพระทัยของ 
พระบดิาอย่างสิน้เชงิ แม้กระทัง่ยอมรบัความรูส้กึ 
ถูกทอดทิ้งจากพระบิดาเจ้าสวรรค์ และอาศัย
การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพ
ของพระองค์นีเ่อง ท�าให้เรามนษุย์ทกุยุคทุกสมยั 
มีสิทธิไ์ด้รบัความรอดและชวีตินรินัดรจนทุกวนันี้

นี่คือบทเรียนชีวิตจิต/ชีวิตภายในที่
บันทึกไว้ในพระคัมภีร์และเป็นข่าวดีในค่านิยม
แห่งพระวรสารขององค์พระเยซคูริสตเจ้า พระผูไ้ถ่ 
ผู้ทรงกอบกู้จิตวิญญาณโดยสมบูรณ์ พร้อมนี้
ยงัเป็นส่วนของบทบาทในการเจรญิชวิีตตามรอย
พระบาทของพระเยซบูนทางกางเขนของพระองค์ 
และท้ายสุดเป็นต้นแบบที่ท้าทายและท้าท�าให้
บ�าเพ็ญอย่างเพียรทนจนถึงที่สุดด้วยการบูชา
พระองค์บนกางเขน เพื่อไถ่บาปชาวเราทุกคน 
ผู้เป็นคนบาปนั่นเอง

ชีวิตของพระเจ้าจึงเกี่ยวข้องกับชีวิต 
ของเราโดยตรงตั่งแต่ก่อนเกิด แล้วผ่านพ่อแม่ 
ผู้ให้ก�าเนิด จากนั้นได้เจริญชีวิตรักพระและ
เพื่อนมนุษย์ ในฐานะเป็นบุตรของพระองค์และ
พีน้่องกบัทกุคน จนกระทัง่ถงึวนัทีเ่ราจะต้องผ่าน
ความตายเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ 

พูดสั้ นๆก็คือ เ ร าสามารถแสวงหา 
แสดงออกและสะท้อนถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ 
คุณค่าเหลือคณานับและคุณธรรมล�้าค่านานา
ประการท่ีเราได้รับมาจากพระเจ้าตลอดมา จน
กลายเป็นคุณภาพชีวิตที่สมศักดิ์ศรี มีศักยภาพ
และศักดิ์สิทธิภาพในฐานะเป็นบุตรพระเจ้า  
เป็นคริสตชนและเป็นศิษย์พระคริสตเจ้าผู ้
ตดิตามพระเยซพูระอาจารย์เจ้าแต่เพยีงพระองค์
เดียวผู้ทรงเป็น “หนทาง ความจริง และชีวิต” 
(ยน 14:6 ) ของตนอย่างแท้จริง 

ทัศนะคริสต์ ชีวิตเรา พระเจ้ามอบ

เพื่อคิดชอบ รอบคอบใช้ ใฝ่ประสงค์

สมบุตรพระ พี่น้องกัน มั่นดำารง

ด้วยจิตจง  ดำารงรัก ประจักษ์พยาน
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วันละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล 

ฮีบรู 6:9-12

......พี่น้องที่รักยิ่ง เราพูดเช่นนี้เราก็ยังแน่ใจว่าท่านอยู่ในสภาพดีกว่าและก�าลังมุ่งไปสู่ความ
รอดพ้น พระเจ้าไม่ทรงอยุติธรรมถึงกับจะทรงลืมกิจการที่ท่านได้ท�า และทรงลืมความรักที่ท่านได้แสดง 
ต่อพระนามของพระองค์ โดยรับใช้บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ และยังคงรับใช้อยู่ต่อไป เราปรารถนาให้ท่านแต่ละ
คนแสดงความกระตือรือร้นต่อไปจนกว่าความหวังของท่านจะส�าเร็จบริบูรณ์ในวาระสุดท้าย ทั้งนี้เพื่อมิให้ 
ท่านเฉื่อยชา แต่เพื่อจะท�าตามอย่างผู้ที่มีความเชื่อและมีความมานะพากเพียร จึงจะเป็นทายาทแห่ง 
พระสัญญาได้

โรม 8:21-23

......ถึงกระนั้นสรรพสิ่งยังมีความหวังว่าจะได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของความเสื่อม
สลาย เพื่อไปรับอิสรภาพอันรุ่งเรืองของบรรดาบุตรของพระเจ้า เรารู้ดีว่า จนถึงเวลานี้สรรพสิ่งก�าลังร้อง
ครวญครางด้วยความเจ็บปวดราวกับสตรีคลอดบุตร มิใช่เพียงแต่สรรพสิ่งเท่านั้น แม้แต่เราเองซึ่งได้รับ
ผลิตผลครั้งแรกของพระจิตเจ้าแล้ว ก็ยังคร�่าครวญอยู่ภายใน ในเมื่อเรามีความกระตือรือร้นรอคอยให้
พระเจ้าทรงรับเราเป็นบุตรบุญธรรม ให้ร่างกายของเราได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระ

โรม 8:31-32 ; 35-39

.......แล้วเราจะพูดอะไรอีกในเรื่องนี้ ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ข้างเขา ใครจะสู้เราได้ พระองค์มิได้ 
ทรงหวงแหนพระบุตรของพระองค์ แต่ทรงมอบพระบุตรเพ่ือเราทุกคนแล้ว แล้วพระองค์จะไม่ประทาน 
ทุกสิ่งให้เราพร้อมกับองค์พระบุตรหรือ 

.......ใครจะพรากเราจากความรักของพระครสิตเจ้าได้ ความทกุข์ล�าเคญ็หรอื ความคบัแค้นใจหรอื 
การเบียดเบียนข่มเหงหรือ การขาดอาหารและเครือ่งนุ่งห่มหรือ ภยันตรายและคมดาบหรือ ดังที่มีเขียนไว้
ในพระคัมภีร์ว่า “เพราะพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงถูกประหารชีวิตตลอดวัน เขาจัดว่าข้าพเจ้าทั้งหลาย
เป็นเหมือนแกะส�าหรับน�าไปฆ่า” แต่ในการทดลองทั้งหมดนี้ เราชนะได้ง่ายอาศัยพระผู้ทรงรักเรา เพราะ
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไม่ว่าความตายหรือชีวิต ไม่ว่าทูตสวรรค์หรือผู้มีอ�านาจปกครองไม่ว่าปัจจุบันหรืออนาคต 
ไม่ว่าฤทธิ์อ�านาจใดหรือความสูง ความลึก ไม่มีสรรพสิ่งใดๆ จะพรากเราได้จากความรักของพระเจ้า ซึ่ง
ปรากฏในพระคริสตเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

พระเมตตาของพระเจ้ามากเหลือล้น
เศรษฐีชาวเท็กซัสคนหน่ึงป่วยไข้ใกล้ตาย บรรดาแพทย์ต่างก็ยังหาสาเหตุของโรคไม่ได้ เศรษฐี

จึงประกาศว่า คุณหมอคนไหนที่สามารถรักษาโรคของเขาได้ จะได้รับรางวัลอย่างงาม มีแพทย์ชาวชนบท
ในรัฐเท็กซัสคนหน่ึงอาสาไปรักษาอาการป่วย หลังจากที่คุณหมอคนน้ีอยู่กับเศรษฐีเป็นเวลาหน่ึงสัปดาห์
อาการก็ดีขึ้นจนเศรษฐีสามารถรับประทานอาหาร มีก�าลังกลับคืนมาได้ ถือว่าหายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บนี้

ก่อนคุณหมอขอลากลับบ้าน เศรษฐีได้บอกกับคุณหมอว่า คุณหมอยิ้มอายๆ บอกกับเศรษฐีว่า 
เขารักการตีกอล์ฟ ถ้าอย่างนั้นก็ขอ “a matching set of golf clubs” ก็พอแล้ว
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หลังจากคุณหมอกลับบ้านไปเป็นเวลานาน คุณหมอก็ยังไมไ่ดร้ับการติดต่อจากเศรษฐีที่เขารักษา
ให้หายจากอาการป่วยเลย คุณหมอนึกในใจว่า ไม่เป็นไร เรารักษาโรคให้หายแล้ว ก็ดีแล้ว ส่วนเศรษฐี
จะรักษาสัญญาหรือไม่นั้น ไม่เป็นประเด็นของจรรยาบรรณแพทย์เลย

ต่อมาอกีหลายเดอืน คณุหมอกไ็ด้รบัโทรศพัท์จากเศรษฐคีนนัน้ เสยีงจากเศรษฐพีดูดกัคอว่า “คณุหมอ 
คงนึกว่าผม (เศรษฐี) ลืมสัญญาที่ผมได้ให้ไว้กับคุณหมอแล้วละซิ เหตุผลที่ผมโทรมาบอกคุณหมอล่าช้า
ขนาดนี้ก็เพราะมันไม่ง่ายเลยที่จะตระเวนหา “a matching set of golf clubs” แต่ในที่สุดผมก็หาให้
ได้แล้ว อยู่นอกเมือง Austin (รัฐเท็กซัส) ไปไม่ไกลนัก มันเป็น “กอล์ฟคลับ” (golf clubs) สองแห่ง
ที่บังเอิญสร้างติดกันพอดี (matching) และ “กอล์ฟคลับ” ทั้งคู่ก็มีสระว่ายน�้า (swimming pools) 
และ มีหลุมกอล์ฟ “คลับ” ละ 18 หลุม รวมเป็น 36 หลุมได้พอดี และแต่ละหลุมสีเขียวสวยงามมาก 
(beautiful greenery) ขอโทษด้วยที่ท�าให้คุณหมอต้องรอรางวัลที่ผมสัญญาไว้นานไปหน่อย....!!!”

คุณหมอหลังจากได้ฟังว่าตนได้รับรางวัลอะไรเช่นนี้แล้วถึงกับตะลึง เพราะสิ่งที่เขาขอนั้น มันเป็น
เพยีง “ไม้ตกีอล์ฟ” (golf clubs) เพยีง 2 ไม้ทีอ่ยูใ่นชดุเดยีวกนั (matching set) แค่นัน้เอง (คณุหมอ 
พูดถึงค�า “club” หมายถึง “ไม้ตีกอล์ฟ” ส่วนเศรษฐีฟังค�าว่า “club” เข้าใจของเขาเองว่าเป็น “สโมสร
กอล์ฟ” ที่ตั้งอยู่กลางสนามกอล์ฟ)

ความใจกว้างของเศรษฐีชาวเท็กซัสคนนี้สะท้อนถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อเราอย่าง 
เหลอืคณานบั เราครสิตชนมกัถกูการประจญในการด�าเนนิชวีติจากการแสดงออกซึง่ฤทธกิศุลแห่ง “ความหวงั”  
(hope) ของเราที่ยังอ่อนแอ ที่ยังไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ นั่นคือเราคาดหวังจากพระองค์น้อยเกินไปจนดู
เสมือนว่าเราไม่เชื่อในความบริบูรณ์แห่งพระเมตตาของพระองค์ คิดเอาเองว่าเราได้ขอจากพระองค์เพียง
แค่นี้ก็พอแล้ว (God only wants to do a little in our life) แต่ที่ไหนได้ ความจริงพระเจ้ามีพระ
ประสงค์ต้องการจะให้สิง่ดงีามมากมายนบัไม่ถ้วนส�าหรับเราทุกคน ส�าหรับชวีติจิต ส�าหรับวญิญาณของเรา
ทุกคน (in fact there is an abundance that God desires to lavish upon our souls)  
เราต้องอย่าลมืข้อพสิจูน์ในเรือ่งนีท้ีพ่ระองค์ทรงมอบพระบตุรของพระองค์ลงมาบงัเกดิเป็นมนษุย์เหมอืนเรา 
และถูกตรึงกางเขนสละชีพเพื่อไถ่กู้มนุษยชาติจากผลของบาปก�าเนิด ถ้าจะอธิบายในรูปแบบของเร่ืองเล่า
เปรยีบเทยีบ (allegory) กค็งคล้ายกับเวลารองรบัน�า้ฝนท่ีตกจากฟ้า เราจะใช้ถ้วย หรอืชาม หรอืกะละมงั 
หรือไห หรือโอ่งในการรองรับน�้าฝน ก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราเอง ถ้าใช้ภาชนะเล็ก (ถ้วย) เราก็ได้น�้าฝนน้อย ถ้าใช้
ภาชนะใหญ่ (โอ่ง) เรากไ็ด้น�า้ฝนมาก แต่ส�าหรบัฝนมนักต็กเตม็พืน้ท่ี แม้ทีท่ีไ่ม่มภีาชนะอะไรมารองรบัเสยี
ด้วยซ�้า ภาชนะนี้หมายถึงชีวิตจิต/ชีวิตวิญญาณของเราจะอ่อนแอ (เล็ก) หรือเข้มแข็ง (ใหญ่) ก็ขึ้นอยู่ที่ 
ตัวเราเองที่จะฝึกฝน ฝึกจิตอย่างไร พระองค์ขอเพียงแต่ให้เราเปิดใจกว้างต่อพระองค์ ฟังเสียงเรียกของ
พระองค์ (His Call) เดินตามพระองค์ เปิดใจรับการจดุประกาย (His Inspiration) ให้กองเพลงิในจิตใจ 
ของเราติดไฟลุกเร่าร ้อนออกมาเป็น “พันธกิจ” (Mission) การประกาศข่าวดีแบบใหม่ (New 
Evangelization) ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยคริสตศักราช 2015 
ที่ได้รับการอนุมัติจากกรุงวาติกันแล้วเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2017 และได้ประกาศอย่างเป็นทางการโดย
ประธานสภาพระสังฆราชฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน ค.ศ. 2017 วันฉลองปัสการ�าลึกการกลับคืน 
พระชนมชีพขององค์พระเยซูคริสตเจ้า 
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บันทึกธรรมทูต
มิสชั่น 

ในช่วงหลังเฉลิมฉลองปี “ปีติมหาการุญ  
คริสตศักราช 2000” กลุ่มคริสตชนแห่งนี้เข้าสู่ยุค
ใหม่ของการประกาศพระวรสาร ตามสภาพเศรษฐกจิ 
และสังคมที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศ
กัมพูชา ประเทศที่เปิดประตูรับความเจริญทุกด้าน 
ท�าให้วัดต้องปรับรูปแบบการท�างาน เพราะสัตบุรุษ
ไม่มีเวลามากเหมือนเม่ือก่อน คือ เม่ือก่อนจัด 
กจิกรรมใดๆ ก็จะมีคนมาท�างานกนัมากมาย แต่นับจาก
มีการลงทุนมากขึ้น เราก็ท�างานมากขึ้น เพื่อหารายได้ 
มากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่า ย่อมมีผลกระทบมากมายต่อ
สตับรุษุ และการประกาศพระวรสารสมยัคณุพ่อบ๊อบ  
(2001-2010) ได้ปิดคอร์สการสอนตัดเย็บ เพราะ
เยาวชนหญิง มีโอกาสท�างานอย่างอื่นมากกว่า 

แต่ส�าหรบัเรือ่งเจบ็ไข้ได้ป่วย คนกลบัไม่เคย 
หยุดป่วย ศูนย์รับผู้ป่วยของเรากลับมีคนมาไม่เคย 

ขาด แต่สิ่งที่ล�าบากส�าหรับเราหลังปีสองพันคือ 
พนัธมติรทีเ่คยสนบัสนนุได้ลดน้อยถอยลง ปรบัเปลีย่น 
นโยบาย และแม้แต่องค์การทีช่่วยเหลอืกป็รบัวธีิการ
รับผู้ป่วยด้วย เนื่องจากการรักษา ต้องมีค่าใช้จ่าย 
ดงันัน้ แม้จะยงัมกีารรกัษาฟรอียู ่แต่ผูป่้วยต้องจ่าย
เงนิด้วย ท�าให้คนจนล�าบากขึน้ เหมอืนกบัทีพ่ระเยซู
ตรัสว่า “คนจนจะอยู่กับท่านเสมอ” 

ในช่วง 15 ปีแรกของศตวรรษนี ้วดัแห่งนีย้งั
เป็นสถานทีห่ลกัในการท�ากจิกรรมต่างๆ ทัง้ของวดัเอง  
เช่น การประชุมคณะกรรมการต่างๆ วันปัสกาและ
วันคริสต์มาส ในระดับมิสซัง เช่น การจัดพิธีรับเข้า
พระศาสนจักร (ขั้นที่หนึ่งของ RCIA) พิธีรับเรียก
อย่างเป็นทางการ(ขั้นที่สองของ RCIA) การจัด
สัมมนาต่างๆ เช่น เรื่องสุขภาพ ครอบครัว เป็นต้น 
และแม้แต่ในระดับประเทศ เช่น การสัมมนาครู 

วัดนักบุญยอแซฟ พซาโตจ 
ศูนย์ประกาศพระวรสารในกรุงพนมเปญ
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ค�าสอนระดับชาติ การสัมมนาสภาอภิบาล และการ 
จดังานในโอกาสพเิศษต่างๆ เช่น ในสมยัของคณุพ่อบรโูน  
(2010-2015) ได้มีพิธีบวชสังฆานุกร 3 องค์ และ
พระสงฆ์กมัพชูา 1 องค์  มกีารสวดภาวนาเทเซ่ระดบั
มิสซัง จัดงานครบ 20 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต  
ระหว่างสันตะส�านักและรัฐบาลกัมพูชา การจัดพิธี
ศพของธรรมทูตที่เสียชีวิตที่กัมพูชาด้วยการเผาเป็น
ครั้งแรก จัดค่ายอบรมเด็กๆ (Children Camp) 
เป็นต้น

 หลังพระคุณเจ้าโอลีเวียร์ ได้รับการบวช
เป็นพระสังฆราช มองเห็นว่ามิสซังต้องมีอนาคต  
ที่ก้าวหน้ามากกว่านี้ และวัดนักบุญยอแซฟ คงไม่
เพียงพอส�าหรับรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่มีมากขึ้น 
เรื่อยๆ อีกต่อไป พระคุณเจ้าได้รับการสนับสนุน
จากคณะมิสซังต่างประเทศกรุงปารีส จัดหาท่ีดิน 
ผนืหนึง่ ซึง่อยูบ่รเิวณชานเมอืงสร้างศนูย์สังฆมณฑล 

พร้อมเปิดเขตวัดใหม่ ประมาณปีที่ 4 ในสมัยของ
พระคุณเจ้า กิจกรรมของทางส่วนกลางต่างๆ ก็เริ่ม
ย้ายถ่ายเทจากวดันกับญุยอแซฟ พซาโตจ ไปทีศ่นูย์
มิสซังใหม่แห่งนี้

ปี 2010 พระคุณเจ้าโอลีเวียร์ ได้แบ่งเขต 
การปกครองวัดใหม่ ให้วัดนักบุญยอแซฟ พซาโตจ  
เป็นศูนย์อภิบาลเขตพนมเปญทางเหนือ มีวัดอยู่
ในเขตอีก 5 วัด กับอีก 2 กลุ่มคริสตชนใหม่  
เป็นการปรับรูปแบบการท�างานท่ีเน้นลึกและขยาย 
ศูนย์ต่างๆ มากขึ้นรอบๆ พนมเปญ เช่น เขตวัด  
พนมเปญทางใต้ เขตวดัพนมเปญใหม่ และเขตตาเขมา  
(ชานเมืองทางใต้ของพนมเปญ) ท�าให้สัตบุรุษ 
สะดวกมากขึน้ท่ีจะไปวดัท่ีใกล้บ้าน แต่ส�าหรบับางคน  
ความผูกพันของชีวิตท่ีวัดนักบุญยอแซฟ ก็ไม่ได ้
หายไป สภาอภบิาลบางท่านและเยาวชนบางคนทีล้่างบาป  
และรับศีลฯ ที่นี่ ก็ยังคงเดินทางมาวัดแห่งนี้ แม้จะ
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ไกลหลายสิบกิโลเมตร เพื่อมาร่วมกิจกรรมและ
ช่วยงานที่วัดแห่งนี้

งานศพของพระสังฆราชกิตติคุณ เอมิล 
เดตอมบ์ เมื่อเดือนมกราคม 2016 น�าความ  
เศร้าโศกให้เรา แต่เพราะร่างของท่านฝังไว้ที่วัด 
เป็นเหมือนอนุสรณ์เตือนใจธรรมทูตรุ่นหลัง  
ที่ละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอน ให้อุทิศตนทั้งครบ 
ในดินแดนที่ตนไปประกาศพระวรสาร 

ปัจจุบันวัดนักบุญยอแซฟ แม้จะลด
บทบาทในฐานะศูนย์อบรมและการประชุมใน
ระดับชาติหรือมิสซัง แต่เราก็ยังมีพันธกิจอื่นๆ 
มากมาย คือ มีโรงเรียนอนุบาลมารีย์ (ได้รับ
อนญุาตปลายปี 2015) มศีนูย์นกับญุลกูา เป็นทีพ่กั 

ผู้ป่วยชั่วคราว มีศูนย์ยอห์นบัปติสต์ ที่รับเด็ก
ยากจนมาเรยีนในเมอืง มจีดัอบรมและกจิกรรม
ต่างๆ อยู่เสมอ มีกลุ่มองค์กรต่างๆ เช่น กลุ่ม
พลมารย์ี กลุม่เยาวชน กลุม่ฟ้อนร�าตามประเพณี 
กลุ ่มเครดิตยู เนี่ยน กลุ ่มเมล็ดพันธุ ์ใหม ่  
(ช่วยงานวัดท่ัวไป) กลุ่มเด็กช่วยมิสซา กลุ่ม 
นักขับร้อง ฯลฯ

วัดของเรามีมิสซาในวันอาทิตย์ 2 รอบ
คือเช้ากับเย็น และสายๆ มีมิสซาภาษาอังกฤษ 
นอกจากนีย้งัมมีสิซาวนัอาทิตย์เป็นภาษาฝรัง่เศส 
ในวันเสาร์เย็นด้วย 

ดังนั้นการฉลอง 25 ปีเป็นโอกาสที่
นอกเหนอืทีเ่ราจะระลกึถงึประวตัศิาสตร์ร่วมกนั  
เหมือนครอบครัวที่ผ ่านร ้อนผ่านหนาวมา
ด้วยกัน ยังเป็นโอกาสที่สัตบุรุษจะได้แสดง 
ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือกันระหว่าง
กลุ่มองค์กรต่างๆ ผ่านทางความร่วมมือของ 
ผู้อภบิาล พระสงฆ์และนกับวช ท่ีมาจากต่างบ้าน 
ต่างเมือง หลายครั้งที่เราเป็นเหมือนสะพานไป 
สู่วัดอื่นที่ยากจนกว่า 

ขอพระเป็นเจ้าประทานพระพรแก่พีน้่อง
ทุกท่าน ขอค�าภาวนาเพื่อกลุ่มคริสตชนแห่งนี้  
จะได้เป็นพยานยืนยันความรักของพระเป็นเจ้า 
และการประกาศข่าวดีต่อไป 
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บทความเตือนใจตนเอง
นายแพทย์คำานวณ อึ้งชูศักดิ ์

ในฉบับเดือนสิงหาคม ผมพูดถึงการไป
ดูสะพานหอคอยลอนดอนแล้วท�าให้เกิดความ
คิดฝันว่าไปเมืองไหน ควรได้ไปเดินข้ามสะพาน 
ส�าคัญๆ และศึกษาประวัติศาสตร์ของการสร้าง
สะพานนั้นๆ คนที่ไปมหานครนิวยอร์กใน
สหรัฐอเมริกาก็มักจะไปเดินชมย่านไทม์สแควร์ 
หรือบรอดเวย์ในเกาะแมนฮัตตันที่รวมละคร
เพลงต่างๆ แต่หากมีโอกาสอยากให้ไปเดินข้าม
สะพานส�าคญัทีช่ือ่บรูคลนิ (Brooklyn) สะพานนี้ 
เป็นสะพานเก่าแก่ที่เชื่อมเทศบาลแมนฮัตตันกับ
เทศบาลบรูคลิน เหมือนสะพานพุทธเชื่อมฝั่ง
กรุงเทพฯ และกรุงธนบุรี 

เมื่อชาวยุโรปชาติต่างๆ อพยพมาหา
อนาคตทีส่ดใสกว่าในดนิแดนใหม่คอือเมรกิานัน้  
ทั้งหมดต้องเดินทางโดยเรือเดินสมุทรมาขึ้น
ท่าเรือที่ส�าคัญคือบริเวณที่ เป ็นเขตบรูคลิน
และเขตแมนฮัตตัน ทั้งสองเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ติด
มหาสมทุรโดยมแีม่น�า้ตะวนัออก (East River) 
คั่นกลาง ชุมชนทั้งสองแห่งจึงเร่ิมเจริญเติบโต 
มีท่าเรือ โกดังเก็บสินค้า ความล�าบากก็เริ่มเกิด
ขึ้นเมื่อคนฝั่งหนึ่งจะเดินทางไปอีกฝั่ง ใหม่ๆ ก็
ใช้เรือพายเรือแจวเรือข้ามฟากเหมือนที่เราเห็น
แถวปากคลองตลาด พอชมุชนขยายตวัไปมากๆ 
ล�าพงัใช้เรอืข้ามฟากกไ็ม่ทนัการแล้ว เทศบาลเขต
แมนฮตัตนัและเขตบรคูลินจงึเหน็ตรงกนัว่าตอ้ง
ลงทุนสร้างสะพานเชื่อมสองฟากฝั่ง นอกจาก
ต้องแข็งแรงส�าหรับรับการจราจรด้วยรถยนต์
ในอนาคตแล้ว ต้องไม่ท�าให้ทัศนียภาพบริเวณ

นั้นสูญเสียไป ไม่อยากให้มีตอม่อสะพานไป
วางเกะกะกลางแม่น�้า นับเป็นฝันท่ีท้าทายมาก 
เพราะจุดท่ีอยากสร้างนั้นก็กว้างเกือบกิโลเมตร 
ทีเดียว นวตกรรมตลอดจนเทคโนโลยีการ
ก่อสร้างในสมัยนั้นก็ยังมีจ�ากัด

สถาปนิกและวิศวกรที่ได้รับงานชิ้นนี้ 
คอืนายจอห์น โรบรงิ (Roebling) ผูพ่้อ จอห์น 
ได้ท�าการออกแบบให้เป็นสะพานแขวนลูกผสม
ใช้เทคโนโลยลีวดสลงิ โดยสร้างตอม่อสงูสองเสา
ริมแต่ละฝั่งแม่น�้า และมีความแข็งแรงทนแดด
ทนฝน และที่ส�าคัญคือทนแรงลมได้เนื่องจาก
ปากน�้านั้นลมพัดจัดมาก แต่นายโรบริงผู้พ่อก็
ไม่มโีอกาสท�างานของตนให้ส�าเรจ็ตามฝัน เพราะ
เกิดอุบัติเหตุขณะส�ารวจหน้างาน เท้าข้างหนึ่ง
โดนกระแทกจนต้องตัดนิ้วหัวแม่เท้าออก แต่
ชะตาอายุคงมีเพียงเท่านี้ ปรากฏว่าแผลของแก
เกิดติดเชื้อบาดทะยัก สมัยนั้นยังไม่มีวัคซีน
ป้องกันหรือยาปฏิชีวนะที่จะรักษา ท�าให้แกป่วย
และตายจากโรคบาดทะยักที่สมัยนี้แทบจะไม่มี
ใครเป็นกันอีกแล้ว

สิน้โรบรงิผูพ่้อ นายวอร์ชงิตนั โรบรงิ ผูล้กู 
ที่เป็นนายทหารก็ต้องเปลี่ยนทิศทางมารับช่วง
งานสานฝันของพ่อให้ส�าเร็จ เวลาที่เขาจะสร้าง
ตอม่อในแม่น�้านั้น วิศวกรต้องเอาไม้มาต่อเป็น
ห้องที่ภาษาฝรั่งเรียกเคซอง (Caisson) ห้องนี้
จะคล้ายถงัท่ีลอยได้โดยน�า้ไม่ซึมเข้า หลงัจากนัน้ 
ก็สร้างเสาตอม่อท่ีท�าด้วยหินก้อนใหญ่และ
ซีเมนต์ลงบนพื้นห้องดังกล่าว น�้าหนักหินและ

สะพานเชื่อมฝั่ง คนเชื่อมฝัน
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เสาตอม่อจะค่อยๆ กดห้องไม้นี้ลงไปวางบน 
ก้นแม่น�้า หลังจากนั้นคนงานก็จะเปิดฐานห้อง
และขดุพืน้แม่น�้าให้เสาตอม่อลงไปฝัง เพือ่ไม่ให้
น�า้ทะลกัเข้ามาต้องมีการป๊ัมอากาศลงไปเพือ่เพิม่
ความดันไล่น�้าออก เมื่อก่อสร้งตอม่อให้สูงขึ้น  
น�า้หนกัของมันกจ็ะกดฝังโครงสร้างทีเ่ป็นเสาเขม็
ลงในก้นแม่น�้าจนได้ความลึกที่มั่นคง

การก่อสร้างนั้นต้องเผชิญปัญหาหลาย
อย่าง แต่ที่ส�าคัญคือคนงานที่ลงไปท�างานเฉลี่ย
วันละประมาณ 600 คน ตลอดหลายปีของการ
ก่อสร้าง มีคนงานป่วยถึง 110 คนและเสียชีวิต
ไปหลายราย เนื่องจากความกดอากาศในห้อง
เคซองที่อยู่ลึกลงไปใต้น�้านั้นสูงกว่าข้างบน ก๊าซ
ไนโตรเจนที่คนเราหายใจเข้าไปจะละลายใน
กระแสเลือดได้ดีกว่าปกติ แต่ตอนจะขึ้นหาก
ผลีผลามขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ร่างกายไม่ได้ปรับ
ความดันให้ค่อยๆ ลดลงสู่ระดับปกติ จะท�าให้ 
ก๊าซไนโตรเจนที่ละลายอยู่ในกระแสเลือดนั้น 
เปล่ียนสถานะกลายเป็นฟองอากาศแทรกไป
ตามเนื้อเยื่อต่างๆ หากเป็นน้อยก็เพียงปวด
เม่ือยกล้ามเนื้อ ปวดข้อเพราะอากาศเข้าไป 
แทรกอยู่ แต่ถ้ามีฟองอากาศในกระแสเลือด 
เป็นเรื่องอันตรายมาก ลองนึกภาพว่าในหลอด
เลือดมีฟองอากาศเต็มไปหมด แทนท่ีเลือด 
จะไหลตามปกติ กลายเป็นติดขัดไหลไม่ไป  
คนกจ็ะหมดสตแิละเสยีชวีติได้ แม้ว่ารอดตายแต่
หากเลือดที่ไปเลี้ยงสมองหรือประสาทไขสันหลัง
อุดตัน ก็จะท�าให้ประสาทสมองตายกลายเป็น
อัมพฤกษ์อัมพาตไปตลอดชีวิต ปัจจุบันนี้ทาง 
การแพทย์เรียกโรคนีว่้าโรคเคซองโดยตัง้ตามชือ่ 
ห้องท�างานใต้น�า้ ในเมืองไทยเราเรยีก “โรคน�า้หนบี”  
พบได้บ่อยในคนงานที่ด�าน�้าเก็บหอยใต้ทะเล 

ด้วยความที่คุณโรบริงผู้ลูกนั้นเอาจริง
เอาจังลงไปคุมงานในห้องเคซองข้างล่าง ท�าให้
เกิดโรคนี้แม้จะรักษาประคับประคองไม่ตายแต่
ก็กลายเป็นอัมพาต เดินไปคุมงานไม่ได้อีกแล้ว 
แต่ด้วยความมุง่มัน่กใ็ช้วธิกีารคมุงานจากดาดฟ้า
บ้านของตนเองที่ปลูกอยู่ใกล้ต�าแหน่งก่อสร้าง 
ส่วนคนคุมงานจริงก็คือเอมีรี่ โรบริงผู้ภรรยา
มาท�าหน้าที่แทน นอกจากต้องดูแลสามีแล้วยัง
ต้องไปตรวจงานคุมงานแก้ไขปัญหาสารพัด จน
สานฝันของสามีในการสร้างสะพานได้ส�าเร็จเมื่อ
ผ่านไป 14 ปี ในวันเปิดใช้สะพานนั้นเขาเลย 
ให้เกยีรตโิรบรงิผูภ้รรยาได้เดนิข้ามฝ่ังเป็นคนแรก  
ขณะที่สามีนั่งดูพิธีเปิดอยู่บนดาดฟ้าที่บ้าน

เป็นธรรมดาของทุกสิ่งก่อสร้างที่จะมี
เหตุร้ายตามมาบ้าง แม้สะพานจะช่วยให้การ
คมนาคมขนส่งของสองฟากฝั ่งเป็นไปด้วย 
ความสะดวกคล่องตัว แต่ก็มีเหตุการณ์ที่มา
สั่นคลอนความน่าเชื่อถือเช่นหลังเปิดหกวัน  
มีอุบัติ เหตุที่หญิงคนหนึ่ ง เดินพลัดตกจาก 
ราวสะพานลงไป ฝงูชนอกีหลายร้อยคนทีเ่ดนิตาม 
กนัมากต็กตระหนกเบยีดเสยีดท�าให้มคีนร่วงหล่น 
มาอีกจ�านวนมากรวมเสียชีวิตไปสิบสองคน  
ต่อมาก็มีข ่าวลือว ่าสะพานไม่แข็งแรงพอกับ 
การรับน�้าหนักมากๆ การแก้ข ่าวลือที่ เขาท�า
กันในสมัยนั้นก็น่าสนใจ ให้นักวิชาการหรือ 
ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ออกมานั่งยันนอนยันชาวบ้าน 
ก็ยังสงสัย สุดท้ายเลยต้องใช้วิธีทางจิตวิทยา  
ไปเชิญคณะละครสัตว์ที่โด่งดังที่สุดในประเทศ 
จัดการสวนสนามเอาช้างยี่สิบเอ็ดเชือกมาเดินมา
วิง่กันบนสะพานบรคูลนิ จนช้างเหนือ่ยแต่สะพาน
ยังเฉย คนถึงได้มั่นใจว่าสะพานแข็งแรงเพราะ
ขนาดช้างทั้งฝูงยังเอาอยู่

สะพานบรูคลิน
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ผมได้มีโอกาสไปเดินข้ามสะพานนี้ นั่ง
รถไฟใต้ดินจากกลางกรุงนิวยอร์กไปลงป้าย
สุดท้ายที่เป็นศาลากลางเมือง ออกจากป้าย
รถไฟใต้ดินก็มีทางให้เดินขึ้นสะพานอย่างสบาย
ความยาว 1.8 กโิลเมตร เขาแบ่งเป็นช่องจกัรยาน
ส�าหรับคนขี่และช่องคนเดินเท้า คนเดินมีทั้ง
เด็กผู้ใหญ่คนเฒ่าคนชรา เดินไปเองไม่ได้ก็นั่ง
รถให้คนอื่นเข็นไป และคงเหมือนเช่นสะพาน 
อืน่ๆ ทีคู่ร่กัหนุม่สาวมกัจะไปสญัญากันว่าจะอยู่
คู่ฟ้าสะพานสลาย มีการเขียนข้อความและเอา
ลูกกุญแจไปคล้องตามราวสะพาน จนทางการ
ต้องออกกฎห้าม หากละเมิดจับได้จะโดนปรับ
หลายร้อยเหรียญ แต่ดูเหมือนจ�านวนลูกกุญแจ
กลบัเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ทีท่างการปวดหวัคอืหนุม่สาว
เหล่านีไ้ม่ยอมทิง้กญุแจไว้ให้ไข หากจะปลดออก
ก็ต้องเอาเครื่องมาตัด 

บนสะพานนี้มีแผ่นป้ายใหญ่เขียนเป็น
ภาษิตว่า “ในทุกความส�าเร็จย่อมมีสตรีที่ไม่
ปรากฏนามอยู่เบื้องหลังเสมอ” เร่ืองราวความ
ส�าคญัของสตรีในการท�างานหลงัฉากจงึเป็นเรือ่ง
จริงที่คนนึกไม่ถึง ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

เกาะอังกฤษโดนฝูงบินของกองทัพเยอรมันถล่ม
กันทุกวัน สะพานต่างๆ ช�ารุดเสียหาย ต้องมี
การสร้างสะพานใหม่ เขาบันทึกไว้ว่าส�าเร็จด้วย
แรงงานสตรเีกอืบทัง้หมด เพราะพวกผูช้ายไปรบ 
ในแนวหน้า ไม่เหลอืแรงงานชายมาซ่อมแซมและ
ก่อสร้างสิ่งใหม่

พอจวนจะไปถึงฝั่งบรูคลิน เขาจะมีป้าย
บรรยายไว้ว่า ในอดีตมองจากจุดนี้จะเห็นยอด
โบสถ์นับไม่ถ้วน พร้อมกับให้เหตุผลว่าสมัยนั้น
หากใครจะพัฒนาที่ดิน สิ่งแรกที่ต้องท�าคือกัน
ที่ดินส่วนหนึ่งและสร้างวัด พอมีวัดแล้วชุมชน
จะเกดิขึน้ ทีด่นิจะเพิม่มลูค่าขึน้ทนัท ีเพราะผูค้น
อยากอยูใ่กล้วัด วัดเป็นศนูย์กลางของชมุชน เป็น 
ที่รวมของศรัทธา เป็นที่มารับฟังพระวาจาและ
เสียงเรียกของพระเจ้า เพื่อช่วยหล่อหลอมให้
ด�ารงชวีติอยูอ่ย่างมจุีดมุง่หมายท่ีด ี(Purpose of  
life) คนที่มีจุดมุ่งหมายในการท�าสิ่งที่ดีสิ่งที่มี
ประโยชน์ให้กับสังคมกับผูค้น ชวีติก็มแีรงผลักดนั 
ไม่ยอมแพ้ต่ออปุสรรค แม้เราอาจไม่สามารถท�าฝัน 
ให้เกดิขึน้ได้เองแต่แน่นอนว่าเราสามารถถ่ายทอด 
ให้คนอื่นได้เชื่อมฝันนั้นต่อจนส�าเร็จ 

สะพานบรูคลิน ลูกกุญแจที่หนุ่มสาวเอามาคล้องตามราวสะพาน
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท์

 The Major Penitentiary = ประธานศาลเพื่อชีวิตจิตภายใน  
   (มีต�าแหน่งเป็นพระคาร์ดินัล)
 The Cardinal Penitentiary = พระคาร์ดินัลประธานศาลเพื่อชีวิตจิต  
   (เป็นชื่อเรียกตามต�าแหน่งของประธาน หรือเรียกว่า  
   The Cardinal Major Penitentiary ก็ได้)
 The Canon Penitentiary = พระสงฆ์ผู้มีอ�านาจวินิจฉัยตัดสิน 
   (ของศาลเพื่อชีวิตจิตภายใน) ระดับสังฆมณฑล  
   (แต่งตั้งจากพระสงฆ์สมาชิกของคณะสงฆ์  
   ประจ�าอาสนวิหาร ดู Canon 508)
 หมายเหตุ : ศาลสูงสุดของพระศาสนจักรมี 3 ประเภท คือ
 1) The Sacred Penitentiary หรือ The Supreme Tribunal of The Apostolic Penitentiary 
 2) The Signatura หรือ The Supreme Tribunal of The Apostolic Signature
 3) The Rota หรือ The Supreme Tribunal of The Roman Rota 

Pentecost  = วันฉลองเพนเทคอสท์ (ของชาวยิว) 
 Pentecost Sunday = วันอาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้าเสด็จลงมา
 Pentecostal Movement = ขบวนการเพนเทคอสท์  
   (เริ่มต้นจากโปรเตสแตนท์ - ส่วนคาทอลิกมีขบวนการ 
   ที่มีจิตตารมณ์เดียวกัน แต่เรียกว่า Charismatioc  
   Movement - ขบวนการการิสมาติก)
Pentateuch  = ปัญจบรรพ พระคัมภีร์ส่วนหนึ่งในพันธสัญญาเดิม  
   มี 5 ฉบับ คือ
   1) ปฐมกาล 2) อพยพ 3) เลวีนิติ 4) กันดารวิถี 
   5) เฉลยธรรมบัญญัติ
pentarchy  = ระบบการปกครองที่คณะ patriarch ประกอบด้วย  
   major patriarch องค์เป็นผู้ปกครองสูงสุด  
   (ซึ่งพระศาสนจักรคาทอลิกไม่รับระบบนี้) 

P
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ท่วงท�านองแห่งรัก
ผงศิลา 

ด�ารงอยู่ในความดีและมีความสุข

 เด็จลูกครับ วันนี้นั่งท�าหนังสือเรื่องเล่าที่จะให้สื่อมวลชนพิมพ์ เขียนเรื่องใหม่แล้วก็ย้อน
กลับไปอ่านเรื่องเก่าที่เคยเขียน อ่านเรื่อง “ด�ารงอยู่ในความดีและมีความสุข” รู้สึกว่าได้ข้อคิดที่ดี 
จึงส่งเรื่องนี้มาแบ่งปันกับลูกครับ

 วันหนึ่งพระเจ้าทรงพบว่ามีชายคนหนึ่งเป็นคนดี และเปี่ยมด้วยความเมตตาเป็นอย่างมาก  
พระองค์จึงเรียกทูตสวรรค์ของพระองค์มาเข้าเฝ้า และสั่งให้ทูตสวรรค์ไปหาชายคนนั้น และมอบ
พระพรของพระองค์ 1 ประการตามที่ชายคนนั้นต้องการ แต่เมื่อทูตสวรรค์พบกับชายคนนั้น  
เขากลับไม่ต้องการพรใดๆ ทูตสวรรค์แนะน�าเขาว่า เมื่อพระเจ้าให้โอกาสแล้ว เขาควรขอพร  
1 ประการที่จะท�าให้เขามีความสุขมากที่สุด ดังนั้น ชายคนนั้นจึงขอพระเจ้าว่า ขอให้คนที่พบ
ฉันได้มีความสุข ได้รับความบรรเทาใจ แต่ขอให้ฉันอย่าได้รับรู้ถึงสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นกับคนอื่น 
โดยผ่านทางฉัน เม่ือเขาได้พระพรประการนี้ เมื่อเขาผ่านไปทางไหนเขาก็น�าความสุขไปให้คนอื่น  
ทุกคนได้รับความบรรเทาใจ ความสุข ความชื่นชมยินดี และชายคนนั้นก็มีความสุขอย่างมาก 
ตราบจนเขาสิ้นชีวิต ที่เป็นเช่นนี้เพราะเขาท�าความดีโดยไม่มุ่งหวังสิ่งใดตอบแทน เขาไม่คาดหวัง 
ค�าชมเชย ไม่คาดหวังเกียรติ อ�านาจ หรือผลประโยชน์ใดๆ ก็ตามจากการท�าความดีของเขา

 หลังจากเขียนเรื่องนี้พ่อแบ่งปันสิ่งที่พ่อได้จากการร�าพึงเรื่องนี้ดังนี้ครับ

 เป็นความจรงิทเีดยีว ความสขุอย่างเต็มท่ีจากการท�าความดเีกดิจากการไม่คาดหวงั นัน่คอื  
การท�าความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน เหมือนพระเจ้าองค์แห่งความดี ที่ไม่เคยเรียกร้องอะไร 
จากเรามนุษย์ ความสุขของพระองค์คือเห็นลูกทุกคนท่ีพระองค์ทรงรัก ด�ารงชีวิตอยู่ในความดี 
และมีความสุข 

เขียนถึงลูก 
(ครั้งที่ 203 วันที่ 12 กันยายน 2017)
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พระพรที่ส�าคัญ 'วันเวลา'
ปริญ

เพราะมีน้าชายชาตินักเลง ก็เลยถูก
ฝึกฝนมาตั้งแต่เล็ก น้ามักจะบอกว่าเรามัน 
ลูกผู ้ชายอย่าให้ใครหยามได้ หมัดต่อหมัด  
เท้าต่อเท้า เรามีเท่ากันอย่าไปกลัวใคร สอน
อย่างนี้มั้งมันเลยท�าให้ฉันไปเล ่นกับเพื่อน  
กลับบ้านหลายต่อหลายคร้ังก็น�้าหูน�้าตาไหล 
ประเภทไฮไลท์หน่อยก็คงเป็นปากเจ่อตาแดง
ประมาณนั้นเลย

แล้วในช่วงใกล้เที่ยงวันหนึ่ง น้าชาย
พาฉันเดินไปที่คลองน�้าที่พวกเราชอบไปเล่นกัน  
ขณะผ่านไปทีศ่าลต้นไทร น้าชายสอนวชิาส�าคญั
ให้ฉัน

 “ต๋อง วันนี้ข้าจะโชว์ยิงปืนให้ดู”

 ว่าแล้วก็ให้ฉันเอากระป๋องนมข้นที่เขา
เอามาไหว้ศาลพระไทร ซึ่งตกอยู่ใกล้ๆ นั้นไป 
ตั้งตรงบนกิ่งไม้ที่ต่างมุมกัน แล้วเสียงปืนลูกโม่ 
.22 ก็ดังขับไล่ความเงียบของไร่ข้าวโพดไร่ถั่ว 
เดก็ ป.2 อย่างฉนัถอืว่าเป็นอะไรทีวิ่เศษอศัจรรย์
ใจมากๆ เพราะน้าชายยิ่งไม่พลาดเลย

“โอ้โห น้าชาติแน่มากเหมือนพระเอก
หนังเลย ยิงถูกทุกนัดเลย สอนผมยิงบ้างได้มั้ย
ครับ ผมอยากเก่งๆ เหมือนน้าชาย”

“บ้า เจ ้ายังเด็ก จะยิงปืนได้ยังไง  
เดี๋ยวก็ไปยิงเล ่นถูกคนเขาไส ้แตกหรอก”  
น้าชายดเุล่นเอาฉนัหน้าจ๋อยไปเลย “แต่ไม่เป็นไร 
เอาหนังสติ๊กมารึเปล่า มันก็ฝึกได้เหมือนกัน”

ฉันดีใจที่สุดเพราะพกหนังสติ๊กมาด้วย 
น้าชายให้ฉันเอากระป๋องไปต้ังเรียนท่ีบนต้นไม้
อีกครั้ง

“จ�าไว้ต๋อง เวลาจะยิงอะไรให้แม่น 
สายตาจ้อง สูดลมหายใจลึกแล้วค่อยๆ ปล่อย
ลมหายใจออกมา เมื่อหมดลมหายใจ นับต่อไป
ช้าๆ หนึ่ง สอง แล้วยิงทันที”

แล้วน้าชายก็พูด หายใจลึกแล้วยิงหนัง
สติ๊ก เสียงก้อนหินกระทบกระป๋องนม กระป๋อง
แล้วกระป๋องเล่า ถูกทุกกระป๋องเลยจริงๆ

“โอ้โห หนังสติ๊กก็ยิงถูกหมดเลย......”

ฉันตะโกนตื่นเต้นตามประสาเด็ก แล้ว
น้าก็ให้หัดยิงอย่างที่สอน มันน่าอัศจรรย์ไหมล่ะ 
ที่ฉันยิงถูกแบบพลาดเป้าน้อยมากจริงๆ การ
เดนิไปกบัน้าชายวนันัน้ฉนักย็งินัน่ยิง่นีเ่รือ่ย เชือ่ 
หรอืเปล่าวนันัน้ฉนัได้นกปรอทไปหลายตวั กลบั
ไปเจอเพือ่นๆ ชวนกนัไปป้ิงกนิอร่อยพร้อมราคา
คุย แถมมีเพื่อนกินยอเข้าไปอีก วันนั้นมันช่าง
เป็นสุขอย่างบอกไม่ถูกจริงๆ

...............................

สุดลมหายใจ หนึ่ง สอง
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 แล้ววนัเปิดเทอมกม็าถงึ ฉนัมโีอกาสเล่า
เรื่องน้าชายให้เพื่อนๆ ฟัง ก็ได้แต่บ่นเสียดาย
ตามประสาเด็กว่า น้าเขาน่าจะให้ฉันยิงปืนนะ 
วันนั้น ไม่งั้นคงเป็นเรื่องคุยดังคับฟ้าไปแล้ว

โรงเรียนของฉันติดกับอีกโรงเรียนหนึ่ง 
ในวันที่กลุ่มพวกเราโดนท�าโทษให้คัดไทยหลัง
อาหารเที่ยงหนึ่งอาทิตย์ ท�าไงได้นักเรียนที่ต้อง
เรยีนพเิศษแปลว่าเก่ง(ฉนัว่าฉนังีเ่ง่าผสมประเภท
กลุ่มหน้ามึนประมาณนี้เลย) ขณะที่พวกเรา
ก�าลังก้มหน้าก้มตาท�านั่นเอง เด็กนักเรียนพวก
โรงเรียนนั้นก็ตะโกนว่าพวกเรา พวกเราก็ว่า
คืน มันท�าท่าล้อเลียนพวกเรา พวกเราท�าอะไร
ไม่ได้ก็ได้แต่ตะโกนด่าพวกมัน คงเสียงดังมาก
เพราะสกัครูค่รกูข็ึน้มาดพุวกเราแล้วกล็งไป พวก
นั้นคงได้ยินเสียงครูดุขึ้นมาชั้นสองก็เงียบและ 
หายไป พอครูไปได ้สักครู ่มันก็ล ้อเลียน 
พวกเราอีก

ตอนเลิกเรียนพวกเราคุยกัน แล้วฉัน 
ก็บอกว ่าจะเอาหนังสติ๊กมาจัดการพวกมัน  
เลือดชายชาติทหารที่น ้าสอนมันร้อนระเบิด 
ออกมาเวลานั้น

 ...........................

 ถงึเวลาพกัเทีย่ง หลงัทานข้าวเสรจ็ พวก
เรากพ็ากนัขึน้ไปคัดไทยตามโครงการพฒันาเดก็
หน้ามึน ป.2 ครับ สักครู่เจ้าพวกกลุ่มเก่าก็ท�าท่า

ล้อเลียนกวนพวกเราอีก พวกเราก็ตะโกนด่าว่า
พวกมันแล้วก็ล้อเลียนมันคืน

ฉันนะหรือ ก้มต�่าเตรียมอาวุธ แน่นอน
ฉันฉลาดไม่ใช้ก้อนหินหรอกเพราะมันอันตราย
เกินไป ฉันเตรียมกระสุนจากการเคี้ยวกระดาษ 
แล้วตากให้มันแข็งหลายลูกอยู่

อาวุธพร้อม กระสุนพร้อม ทหารพร้อม 
ฉนัรูว่้ามนัมวัแต่ล้อเลยีนไม่ได้สงัเกตฉนัแน่นอน 
ตามสูตรท่ีถูกสอนมากเป๊ะ ฉันเล็งไปท่ีเด็ก
คนหนึ่งมันเต้นล้อเลียนหันก้นมาทางเราอย่าง
กวน..... ฉนัหายใจเขา้ลึกตม็ปอด ค่อยๆ ปล่อย
ลมหายใจออกมาช้าๆ จนหมด แล้วนับต่อในใจ  
หนึ่ง สอง ฉันรู้ว่าเพื่อนหวังผลตามราคาคุย

ลูกกระสุนทะยานออกไปจากหนังสติ๊ก 
ฉันมั่นใจไม่มีวันพลาดแน่นอน แล้วก็ได้ผล
จริงๆ ไอ้พวกนั้นแตกกระเจิงไปตามๆ กัน  
หลงัจากได้ยนิเสยีง “เพล๊ง” ดงัชดัเจน แม่นจรงิๆ  
กระจกช่องลมเหนือหน้าต่างแตกกระจายตาม
แรงกระสุนกระดาษแข็ง

ทกุคนจ้องมาทีพ่ลแม่นปืนอย่างฉนั แล้ว
รีบนั่งลงคัดไทยอย่างขะมักเขม้น บรรยากาศทั้ง
สองโรงเงียบสงบ ฉันรู้แต่ว่าตอนนั้นเหงื่อเม็ด
โป้งมนัผดุเตม็หน้า นัง่ลงคดัไทยแบบเบลอจนถงึ
เวลาขึน้ชัน้เรยีน เฮ้อ.......โดนกนัไปคนล่ะหลายท่ี
เหมือนกัน “สุดลมหาย หนึ่ง สอง” 
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ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน ขณะที่ก�าลังอ่านหนังสือ
อดุมศานต์เหมอืนทกุวนั เสยีงโทรศพัท์กด็งัขึน้ จึงเดนิไป
รบัสาย โอ! พ่ีสาวคนโตโทรทางไกลมาแต่เช้า ดฉัินได้รบั
ข่าวร้ายจากพีส่าวว่า เขาเพิง่ทราบจากคณุหมอทีต่รวจเชค็
ร่างกายและบอกว่ากบัเขาว่าพบก้อนเนือ้ร้ายทีป่ดูขึน้ทีท้่อง 
และได้เอาช้ินเนือ้ไปตรวจอย่างละเอยีด แล้วคณุหมอสรปุ
ให้ทราบว่า พี่เป็นมะเร็ง ระยะที่ 4 (ระยะสุดท้าย)

จากน�้าเสียงของพี่สาวค่อนข้างตกใจ แต่เขา
สามารถควบคุมอารมณ์เอาไว้ได้ เขาไม่อยากให้ตัวดิฉัน
ต้องตกใจหรือหวั่นวิตกไปกับเขาด้วย ซึ่งจริงๆ ณ เวลา
นั้นดิฉันก็ช็อคไปชั่วขณะ ใจสั่น มือไม้อ่อนแรง ดิฉันตั้ง
สตแิละถามตวัเองว่า เป็นไปได้อย่างไร พีส่าวเป็นคนใส่ใจ
ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี ไปตรวจร่างกายอย่างสม�่าเสมอ 
ดิฉันสับสน ช่วงเวลานั้นเหมือนโลกหยุดหมุน คิดแล้ว
คิดอีก และที่เกิดขึ้นนี้ มันเกิดกับคนในครอบครัวของ
เราได้อย่างไร

ดิฉันมีพี่น้อง 3 คน เราสามสาวผูกพันกันมาก 
เราจะคยุกันเกือบทกุวนั ทกัทาย ถามไถ่กนับ่อยมาก รบัรู้ 
ข่าวคราวของกนัและกนัตลอด ซ่ึงพีส่าวเองดไูม่มวีีแ่ววมา
ก่อนเลยว่าจะเป็นเจ็บป่วย เพราะเขาเพิ่งบินกลับไปนคร
ซิดนีย์เมื่อตอนต้นปี พี่สาวของดิฉันใช้ชีวิตอย่างดี เธอมี
ความสุขทุกวัน เขามีกิจวัตรที่เรียบง่าย และจะตื่นไปวัด
ทุกเช้าพร้อมกับพี่เขย ช่วงเวลา 77 ปีที่ผ่านมา ความเชื่อ 
ความศรทัธายิง่มมีากขึน้จนดฉินัอยากเลยีนแบบ ทุกครัง้
ทีไ่ปหาพีส่าวทีน่ครซดินย์ี สิง่หนึง่ทีพ่ีส่าวจะชวนให้ท�าคือ 
เราไปร่วมพิธีมิสซาและรับศีลมหาสนิท เราได้ใกล้ชิด 
พระมากขึน้ ตลอดพิธีมสิซาเรามคีวามรู้สกึสบายใจ มคีวามสุข  
มีพระอยู่กับเราตลอดเวลา และเมื่อออกจากวัดเราก็เห็น
ว่าพี่สาวคนโตมีความสุข รู้สึกเขาสบายใจ ใบหน้าสดชื่น 

ดิฉันตัดสินใจถูกแล้วที่บินไปที่นครซิดนีย์กับ
ลกูชาย เราไปเพือ่ให้ก�าลงัใจคนทีเ่รารกั และเพราะว่าพีส่าว 
คนโตอยากเหน็หน้าเรา ซ่ึงอันทีจ่รงิตวัดฉัินตัง้ใจแน่วแน่ 
ว่าจะไม่ไปออสเตรเลียอีกแล้ว เพราะไปมาหลายครัง้ และ
ด้วยอายุที่มากขึ้น เดินทางที่นานๆ เกือบ 9 ชั่วโมง นั่ง

คุดคู้อยู่ในเครื่องบินนานๆ มันทรมานมาก และการท�า
วีซ่าเข้าประเทศนี้ก็ล�าบากยากเย็น แต่ทุกๆ อย่างก็ผ่าน
ไปได้ด้วยดี

ดิฉันบอกกันตัวเองทันทีว่า การเดินทางครั้งนี้
ต้องเป็นน�า้พระทยัของพระแน่ๆ และเชือ่อย่างสนทิใจเลย
ว่าพระเจ้าทรงรักพี่สาวของดิฉันอย่างมาก พระองค์ทรง
ช่วยให้ทกุๆ เรือ่งทีเ่กีย่วกบัการเดินทางผ่านพ้นไปได้ด้วย
ดี ซึ่งดิฉันก็สวดวอนขอความช่วยเหลือจาก St. Jude  
ขอให้ท่านช่วยในเรือ่งเอกสาร หนงัสอืเดนิทาง หรอืแม้แต่
หลกัฐานทางธนาคารท่ีเราต้องยืน่ให้เขาท้ังเล่ม พระเจ้าพระองค์ 
ทรงหยั่งรู้ และทรงช่วยให้ทุกอย่างราบรื่น ซึ่งตรงจุดนี้เองที่
ดิฉันเชื่อและมั่นใจว่า ที่พระเป็นเจ้าทรงเมตตาเรา ทรง
ช่วยให้ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ และผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

วินาทีที่เราพี่น้องได้เจอกันอีก เราต่างดีใจ การ
สวมกอดครั้งนี้ไม่เหมือนอดีต มันตื้นตันใจอย่างบอก 
ไม่ถกู ไม่รูว่้าจะเป็นครัง้สดุท้ายหรอืเปล่า น�า้ตาไหลพราก
ด้วยกันทั้งพี่และน้อง หากเป็นรายการทีวีท่านผู้ชมคงจะ
น�้าตาไหลตามไปด้วย คงเสียน�้าตาให้กับความรัก ความ
ผูกพันของพี่น้องร่วมสายโลหิตที่มีคุณค่าลึกซึ้งเกินค�า
บรรยาย แทนทีพ่ีส่าวคนโตจะเสยีขวญั แต่กลบักลายเป็น
ตวัดิฉนัเองกบัพีส่าวคนกลางทีจ่ติตก เป็นห่วง กงัวลและ
อยากร้องไห้ ดูเหมือนหมดแล้วความหวงั คล้ายๆ กบัมัน
เป็นช่วงสดุท้าย เราจะรบัสภาพเช่นนีไ้ด้อย่างไร เพราะมัน
เกิดขึ้นแบบกะทันหันจริงๆ

พีส่าวคนโตพร้อมรบัทกุสภาพ ด้วยใจทีเ่ข้มแขง็
ยิง่กว่าเหลก็ เขาบอกว่า อะไรจะเกดิกป็ล่อยให้มนัเกดิ จง
ท�าทุกอย่างให้ดีที่สุด อายุก็มากแล้ว พระเจ้าประทานพร
ให้เราต่างๆ มากมาย แล้วเวลานี้เราแค่มีเพียงเรื่องเล็กๆ 
น้อยๆ เท่านี้ท�าไมต้องกระวนกระวายด้วย ดิฉันนับถือ
จิตใจของพีส่าวจรงิๆ เขาพร้อมและท�าใจได้ ถ้าพระจะรบั
เขาไป ไม่ห่วงอะไรอีกแล้ว ทุกวันนี้สามีของพี่สาวก็ช่วย
ท�าให้ทุกอย่าง เขาเกิดมาเพื่อดูแลกันและกัน นับเป็นพร
ที่พระประทานให้แก่เขาทั้งสองมันช่างดีและอบอุ่นเหลือ
เกิน ช่วงเวลาที่คนเรามีความสุขนั้นมันผ่านไปเร็วเหมือน

เยือนนครซิดนีย์
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ติดปีกบิน แต่เวลาที่มีความทุกข์ ก็ดูเหมือนทุกวินาทีมัน
ช่างผ่านไปช้าเสียเหลือเกิน

ดิฉันคดิในใจว่าชวีติเหมอืนแขวนอยูบ่นเส้นด้าย 
เราไม่รูว่้าเราจะจบชวีติลงแบบใด จะประมาทไม่ได้เลย เรา
ต้องระวงัดแูลสขุภาพให้ด ีแต่เหนอืสิง่อืน่ใดในใจเราต้อง
รู้และเชื่อมั่นในพระเจ้า จึงขอฝากชีวิตฝ่ายวิญญาณไว้ใน
อ้อมพระหัตถ์พระองค์ 

ดิฉันเห็นพี่สาวที่ยังคงยิ้มแย้ม คุยเก่ง หัวเราะ 
ดูไม่ออกเลยว่า เขาก�าลังป่วย ท�าให้เราไม่หดหู่อย่างที่คิด 
ดิฉันท�าตนเป็นผู้ฟังที่ดี ไม่ขัดคอ อยากให้ทุกนาทีเป็น
ช่วงเวลาแห่งความปีติสุข ไม่มีอะไรดีกว่าการเข้าใจความ
รู้สึกของผู้ป่วย การให้ก�าลัง ให้ความสุขใจ และให้เขารู้ 
ว่ายังมีคนที่รักและห่วงเขามากๆ และพร้อมจะเสียสละ
ทุกอย่างเพื่อเขาได้

พี่สาวพักอยู ่ที่อพาร์ทเมนต์ส�าหรับผู ้สูงวัย  
ส่วนใหญ่อายุ 90 ปีขึ้นไป แต่ยังดูแข็งแรง มีหลายคน 
ที่ช่วยตัวเองได้ คุยสนุก ร่าเริง และที่นี่ด้วยอาหารและ
อากาศทีบ่รสิทุธิ ์และคนส่วนใหญ่ดแูลสขุภาพ และนยิม 
การเดินเท้า เขาเดินกันมาตั้งแต่เล็กๆ ตอนนี้แก่แล้ว
ก็ยังดูแข็งแรง 

ทีบ้่านพกัคนชราแห่งนีม้สีมาชกิมากกว่า 400 คน  
มีความเป็นอยู่ที่ดี มีคนดูแลช่วยเหลือท�าให้ทุกอย่าง 
แน่นอนว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงในระดับหน่ึง คือเม่ือมอง 
ภาพรวมๆ ของสถานที่ ก็น่าอยู่ แม้จะอยู่ใจกลางเมือง 
พวกลูกหลานไม่ต้องมีภาระดูแล เขาอยู่ได้โดยไม่เหงา 
หรอืว้าเหว่ ทกุวนัมกีารจดัด้านสนัทนาการ มคีนทีม่คีวามรู้ 
มาพดูแบ่งปันเรือ่งราวต่างๆ ให้ฟัง อยากให้บ้านเมืองของ
เรา ทั้งภาครัฐบาลหรือเอกชนจัดที่พักให้แบบนี้ ดิฉันว่า
น่าจะเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย อยู่แบบที่ถูกสุขอนามัย  
มีคุณภาพ ถ้าป่วยก็ส่งโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งเขาก็มีหมอ 
มีบุคลากรมากมาย 

ช่วงที่ดิฉันอยู่กับพี่สาวน้ันพอดีพี่สาวต้องไปหา
หมอเพื่อท�าคีโม ครั้งที่ 2 และสิ่งที่เราได้เห็นท�าให้เราถึง
กับทึง่กับการจดัระบบคณุภาพชวีติทีร่ฐับาลจดัให้ จรงิอยู่
เขาเก็บภาษสีงูมาก แต่เขากค็นืให้กลบัในตอนเกษยีณอายุ 
พี่สาวไม่ต้องเสียเงินค่าใช้จ่าย เพราะรัฐบาลบริการฟรี  
โรงพยาบาลสวยสะอาด เหมือนโรงพยาบาลเอกชนชั้นน�า

ในบ้านเรา และพีส่าวต้องท�าคีโมถงึ 6 ครัง้ ทกุครัง้กต้็อง
เชค็ร่างกาย และความเข้มข้นของเมด็เลอืดก่อนจะให้คโีม
ในแต่ละครั้ง และคุณหมอบอกว่า ตอนนี้เชื้อของโรคนี้
ได้เข้าไปในต่อมน�้าเหลือง เช่น เข้าที่ตับอ่อน คอ ปอด 
แต่ยังไม่ลามถึงสมอง คุณหมอบอกว่าจะดูแลให้ดีที่สุด

ตวัของพีส่าวเองกย็งัพดูคยุได้ตลอดเป็นปกต ิมี
เพือ่นๆ เข้าหามาเยีย่มเยยีนกนัไม่ขาดสาย ไม่ค่อยมีอาการ 
เพลยีเท่าไหร่นกั และทีเ่ป็นอย่างนีเ้พราะพีส่าวมีความเชือ่ 
ในพระเจ้า เขาจะสวดภาวนา และรวมทัง้เชือ่ว่าเขาก็ได้รบั 
ค�าภาวนาจากคนทีร่กัเขาด้วย และส่วนตวัดฉินัวอนเองก็วอนขอ 
พระเป็นเจ้า และท่านนักบุญยูดาห์ (St.Jude) โปรดท�า
อัศจรรย์ ซึ่งมั่นใจว่าความเชื่อจะท�าให้เขาหายจากโรค

เวลาผ่านไป 5 วนั ดฉินักลบัได้รบัความรกัและ
เอาใจใส่จากพี่ นี่คือช่วงเวลาเหมาะสมยิ่งแล้วที่ตัดสิน
ใจบินไปนครซิดนีย์ อย่างน้อยก็ได้เป็นก�าลังใจให้พี่สาว 
และเรากลบัได้เหน็การใช้ชวีติของคนระยะสดุท้ายทีร่่าเรงิ 
สดใส ไม่สะทกสะท้านต่อโรคทีก่�าลงัรมุเร้า พีส่าวมองโลก 
ในแง่ด ีมองด้านบวก เขาบอกว่าตืน่นอนดกูระจก แล้วบอก 
กบัตวัเองว่า “ฉนัไม่ใช่คนป่วยนะ ฉนัสบายด ี100 เปอร์เซน็ต์”  
ส่วนเรือ่งผมร่วง กถ็อืเป็นโชคดีมาก เราประหยดัค่าตดัผม 
เพราะจะโล้นหมดศีรษะ 

พี่สาวเตรียมหมวกไว้หลายใบเพื่อรอการสวม
ใส่เวลาออกไปข้างนอก เขาจะตกแต่งหมวดให้สวยตาม
แฟชั่น เขาหัวเราะ ยิ้มเบิกบานใจ เห็นแล้วอดประหลาด
ใจไม่ได้ว่าท�าไมพี่สาวถึงสามารถท�าใจได้มากขนาดนี้ ซึ่ง
นี่คือลักษณะของผู้ที่มีความเชื่อและไว้วางใจในพระ ไม่
ต้องกังวล ไม่ต้องกลัวอะไร ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเขานั้น  
เป็นพระที่จัดวางไว้ให้ ขอปรบมือดังๆ ให้กับความรัก  
ความเชื่อ ความศรัทธาที่พี่สาวมีต่อพระจนอยากจะ 
เลยีนแบบ พีเ่ขาท�าให้คนรอบข้างสบายใจ ทกุอย่างอยูท่ีใ่จ  
อยู่ที่การคิดบวก และไว้วางใจในน�้าพระทัยของพระ

ดิฉันเตรียมเดินทางกลับไปหาพี่อีกครั้งในเดือน
หน้า เพราะทุกนาทีมีความหมายส�าหรับเรา อยากบอก
ว่าถ้าสิ่งใดท�าให้ใครคนหนึ่งสบายใจ และมีความสุข เรา
ต้องรีบท�าทันที สร้างความดี สะสมบุญกุศลให้มากที่สุด 
เพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตตัวเราเองจะพบกับสิ่งใด แต่ไม่
ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เรายึดพระเจ้าเอาไว้ให้มั่นคงที่สุด
แล้วทุกอย่างจะดีเอง 
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ในฉบับที่แล้ว เราได้เรียนรู้เรื่องการ 
ตัง้ค�าถามว่า ลกัษณะของค�าถามมีอยู ่2 ประเภท
หลัก คือ ค�าถามปลายปิด กับค�าถามปลายเปิด 

 ค�าถามปลายปิด คือ ค�าถามที่มีโอกาส
ให้เลือกตอบตามทีผู้่ถามตัง้ค�าถามไว้ คอื ใช่หรอื
ไม่ใช่ ถูกหรือผิด จริงหรือไม่จริง ได้หรือไม่ได้ 
เข้าใจ หรือไม่เข้าใจ เอาหรือไม่เอา ชอบหรือ 
ไม่ชอบ เป็นต้น

 ส่วนค�าถามปลายเปิด คือ ค�าถามที่ใช้
หลกั 5 W 1 H นัน่คือ What (อะไร) When (เมือ่ใด)  
Where (ที่ไหน) Why (ท�าไม / เพราะเหตุใด) 
Who (ใคร) How (อย่างไร)

 หลกัของการสนทนาทีด่ ีเพือ่ให้ได้ข้อมลู 
เชิงลึกมากขึ้น จะมีเทคนิคการสนทนา คือ การ
ใช้ค�าถามปลายเปิดให้มากกว่าค�าถามปลายปิด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่เรายังไม่
ทราบเรื่องราวเหตุการณ์นั้นๆ เลย หรือ ยังไม่มี
ข้อมูลที่มากพอ การเริ่มต้นด้วยค�าถามปลายปิด 
อาจก่อให้เกิดความล�าเอียง ความอคติ การหลง
ประเด็นได้การใช้ค�าถามปลายปิดเพื่อน�าทาง
นั้น จึงอาจไม่ใช่การเริ่มที่ดีขึ้น แต่เป็นการชี้น�า
การพูดคุยเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้ถามไป

ยิ่งต้องการข้อมูลและความลึกซึ้งมาก
เพียงใด ยิ่งควรเรียนรู้การใช้ค�าถามปลายเปิด
ให้มากขึ้น และค�าถามปลายปิด จะน�ามาใช้เป็น
เครื่องมือในช่วยหลังของการสนทนา แต่เมื่อใด
ที่ต้องการเจาะลึก 

ค�าถามทรงพลัง จะประกอบไปด้วยมิติ
ใหญ่ๆ ด้วยกัน 3 มิติ คือ โครงสร้าง (Con-
struction) ขอบเขต (Scope) และสมมติฐาน 
(Assumptions) 

ซึ่งในฉบับนี้ ผู้เขียนขออธิบาย มิติแรก
ก่อน คือ โครงสร้างค�าถาม

1. โครงสร้างค�าถาม (The construction of 
a question) 

ค�าถามที่เราใช้ในการถามนั้น สามารถ 
แสดงให้เห็นว่า ค�าถามแบบใดท่ีมพีลงัมาก ค�าถาม 
แบบใด ที่มีพลังน้อย จากภาพ รูปสามเหลี่ยม 
จะเห็นได้ว่า คนส่วนใหญ่ จะติดอยู่กับการ 
ต้ังค�าถามปลายปิด ใช่หรือไม่ใช่ ค�าถามท่ีม ี
พลงัขึน้มาอกีล�าดบัทีส่อง คอื การถามด้วยค�าว่า 
เมื่อใด ใคร ที่ไหน สิ่งใด ส่วน/ ล�าดับที่สาม  
คือ การถามว่า อะไร อย่างไร และค�าถามว่า 
เพราะเหตุใด / ท�าไม จะเป็นค�าถามที่มีพลัง
มากที่สุด 

ค�าถาม ทรงพลัง ตอนที่ 2 

คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา บัณฑิตวิทยาลัย มศว. 

ขอบเขต สมมติฐาน

โครงสร้าง

48  อุดมศานต์ ตุลาคม 2017

crist 1-80 october 60.indd   48 10/12/60 BE   11:35 AM



ลองดูตัวอย่าง การตั้งค�าถามที่แตกต่างกัน 
ของการเลือกใช้ค�าถามแบบต่างๆ กันดู

“คุณชอบงานที่ท�าอยู่ในปัจจุบันใช่ไหม?” 
(ค�าถามปิด ใช่หรือไม่)

“คุณเริ่มรู ้สึกชอบงานที่ท�าอยู ่ในปัจจุบัน
ตั้งแต่เมื่อใด?”

“ใคร / สิ่งใด เป็นตัวจุดประกายที่ท�าให้
คุณชอบงานที่ท�าอยู่ในปัจจุบัน?”

“มีงานอะไรบ้าง ท่ีคุณชอบท�าอยู่ในปัจจบุนั?”
“คณุมวีธิกีารอย่างไร ทีท่�าให้ตนเองชอบงาน

ที่ท�าอยู่ในปัจจุบันนี้?”
“เพราะเหตุใด คุณจึงชอบงานที่ท�าอยู่ใน

ปัจจุบัน?”
จะเหน็ได้ว่า วธิกีารเลอืกใช้ค�าถาม สามารถ

กระตุ้นวิธีคิดของคู่สนทนาที่เราคุยอยู่ได้ ถ้าเรา
ใช้ค�าถามปลายปิดอยู่บ่อยครั้ง คู่สนทนา แทบ 
ไม่ต้องคิดอะไรมากในการตอบ แต่ค�าถามอื่นๆ  
ที่เป็นค�าถามปลายเปิด จะท�าให้คู่สนทนา ต้อง
ทบทวน ใคร่ครวญก่อนที่จะตอบออกมา การเลือก
ใช้ค�าถาม จึงขึ้นกับผู้ถามว่าต้องการฟังและรู้ข้อมูล
ในเรื่องใด

อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตที่พึงระวัง ใน
การใช้ค�าถาม “Why” ที่ภาษาไทย แปลว่า 
“ท�าไม” เป็นการตัง้ค�าถามทีต้่องพจิารณา เพราะหาก 
ตัง้ค�าถามทีใ่ห้ความรู้สกึเป็นไปในทางจบัผดิ คูส่นทนา

จะเกิดการตั้งก�าแพง ตอบเลี่ยงและใช้การแก้ตัวใน
การตอบ เช่น

“ท�าไมถึงมาท�างานสาย มาสายกี่ครั้งแล้ว?”
“ท�าไมลูกค้าถึงท�าเรื่องร้องเรียนบริษัทขึ้น 

ใครเป็นคนที่ท�าให้เรื่องนี้เกิดขึ้น?” 
การต้ังค�าถาม “ท�าไม” เช่นนี้ จะสร้าง 

ความกดดันให้แก่ผู ้ตอบ การคิดหาค�าตอบจึง
เป็นการแก้ตัวมากกว่าการแก้ไข เพราะค�าถามที ่
ตั้งขึ้นมาแฝงอคติที่ซ่อนอยู่ภายในค�าถาม และ
เป็นการตัดสินคู่สนทนาในทางลบไปแล้ว

การตั้งค�าถามด้วย “ท�าไม” จึงควรเป็น
ค�าถามท่ีอยากรู้โดยแท้จริง เพื่อน�าไปสู่การเรียนรู้ 
(Learning) มิใช่น�าไปสู่การจับผิด การท�าให้รู้สึก
ผิด หรือการต�าหนิด้วยค�าถาม

เทคนิคง่ายๆ จึงคือ การเปลี่ยนค�าว่า 
“ท�าไม” เป็น “เพราะเหตุใด” หรือ “เกิดอะไรขึ้น” 
จะช่วยท�าให้ค�าถามเป็นค�าถามทีต้่องการและอยากรู้
ถงึปัญหาจรงิๆ พร้อมกบัเพิม่เติมบางประโยค แสดง
ให้เห็นถึงความต้องการ “เรียนรู้” จากค�าถามจริงๆ 
ซึ่งผู้ถามควรพร้อม “ฟัง” ค�าตอบจากสิ่งที่ตนเอง
นัน้ได้ตามไปด้วย เป็นการแสดงให้เหน็ถงึการอยาก
ทราบข้อมูลที่แท้จริง มิใช่การจับผิด

“พอจะบอกพี่ได้ไหมว่า เกิดอะไรขึ้นหรือ 
ช่วงนี้จึงเข้างานสาย?”

“มเีหตุการณ์ลกูค้าร้องเรยีนเข้ามาในบรษัิท 
ผมอยากทราบว่า เพราะเหตใุด จงึเกดิกรณร้ีองเรยีน
ขึ้นมา เพื่อเราจะได้ช่วยกันหาสาเหตุและรับมือกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นได้?”

จะเห็นได้ว่า เมื่อมีการปรับเปลี่ยนการใช้
ค�าถามและเปลี่ยนรูปประโยคใหม่ จะท�าให้ค�าถาม
ท่ีต้ัง ได้มาซ่ึงค�าตอบท่ีดขีึน้กว่าการแก้ต่างหรอืแก้ตัว

ฉบับหน้า จะต่อกันอีก 2 มิติที่เหลือ 
ของค�าถามทรงพลังกันว่า มีรายละเอียดเป็น
อย่างไร.... 
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ภาพเคียงค�า 
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์

........ไต่ขึ้นลงโยงสายสร้างใยหยัก เป็นกับดักจับสัตว์มัดกินเหยื่อ

มดแมลงมากมายตายเป็นเบือ ติดโครงเครือข่ายดิ้นจนสิ้นใจ

........ธรรมชาติสอนให้ใช้ชีวิต รู้จักคิดแบบอย่างทางแก้ไข

หมั่นเรียนรู้ดูช่องเพื่อป้องภัย ภยันตรายภัยต่างต่างรอบข้างเรา

........ต้องเตือนตนไว้ว่าอย่าประมาท ไม่ฉลาดอาจตกเป็นเหยื่อเขา

เอาตัวรอดรู้หลักทั้งหนักเบา ชีวิตเราอยู่ได้ไม่ยากเลย

........เผชิญโชคโลกกว้างอย่างรอบคอบ รู้ผิดชอบชั่วดีพี่น้องเอ๋ย

ประสบการณ์ผ่านต่อพอคุ้นเคย จะก้มเงยรอบกายภัยรอบตัว

“รอบกาย..ภัยรอบตัว”
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การเขียนโจทย์ชีวิตของท่านช่วยให้โจทย์ชีวิตของ
ท่านชัดเจนขึ้น ความชัดเจนนี้ช่วยให้ท่านจัดการกับชีวิตของ
ท่านได้ง่ายขึน้ แทนการท่ีปล่อยให้ความคิดท่วมท้นและวกวน 
อยู่ในสมองของท่าน 

วิธท่ีีง่ายท่ีสดุก็คือ การหาเวลาซกั 5 นาที นัง่ลงและ
เขียนออกมาเพียง 1 ประโยคว่า โจทย์ชีวิตของท่านคืออะไร 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ การงาน การเงิน  
การเรียน การพัฒนาชีวิต การพัฒนาจิตใจ จิตวิญญาณ  
การวางแผนชีวิต การตัดสินใจที่ส�าคัญ เช่น

ฉนัต้องการให้ความสมัพนัธ์ของฉนักับคนรักราบร่ืน  
ฉันอยากบอกลูกเรื่องความการประหยัดค่าใช้จ่าย ฉันอยาก
บอกพ่อแม่เรือ่งการตดัสนิใจเรยีนต่อในสาขาวชิาทีฉ่นัรกั ฉนั
ต้องการพัฒนาความสามารถในการท�างาน ฉันอยากท�างาน
กับเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจกันและความร่วมมือกัน  
ฉันอยากท�างานในชุมชนวัดด้วยความเข้าใจกันช่วยเหลือกัน 
ฉันอยากเห็นความเข้าใจกันในครอบครัว

ขอให้ท่านเลือกโจทย์ชีวิตทีละ 1 เรื่อง ถ้าท่านมี
หลายเรื่องที่ต้องการจัดการ ให้ท่านเลือกท�าทีละเรื่องๆ จะ
ช่วยให้ท่านตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนในทุกเรื่องได้มากกว่า 
ตอบโจทย์หลายเร่ืองในเวลาเดียวกันไตร่ตรองด้วยชีวิต : 
โจทย์ชีวิตของท่าน 1 ประโยคคือ 

2) ความต้องการที่แท้จริงของท่านคืออะไร
พระ เยซ ูเจ้า ทรง หยดุ ตรสั สัง่ ให้ น�า คน นัน้ เข้า มา เมือ่ 

เขา เข้า มา ใกล้ พระ องค์ ตรัส ถาม ว่า ‘ท่าน อยาก ให้ เรา ท�า อะไร ให้’  
(ลูกา 18:40-41)

พระเยซูเจ้าให้ความรัก ความกรุณา ความใส่ใจ
ต่อความต้องการของท่าน พระองค์ตรัสถามความต้องการ
ของท่าน พระองค์ต้องการช่วยท่าน การเปิดใจบอกความ
ต้องการที่แท้จริงของท่านกับพระองค์จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็น
อย่างมาก แม้ว่าบ่อยครั้ง ท่านอาจไม่ชัดเจนว่า ท่านต้องการ
อะไรจริงๆก็ตาม 

ไต่ตามโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว 

สวสัดีครบัท่านผูอ่้าน หลายท่านได้ถามผมมาว่า เรา
จะจดัการกบัเรือ่งส�าคญัในชีวติของเราได้อย่างไร โดยมพีืน้ฐาน 
อยู่บนความเป็นครสิตชนของเรา และเป็นไปตามพระประสงค์
ของพระเจ้า อย่างเช่น 

เรือ่งความสมัพนัธ์ ความเข้าใจกนัในครอบครัว คนรัก  
การงาน การเงนิ สขุภาพ ความสมัพนัธ์กบัเพือ่น กบัเพือ่นร่วมงาน  
เจ้านาย ลกูน้อง คนทีไ่ม่ชอบเรา คนทีเ่ราไม่ชอบ การท�างานด้าน
ชมุชนวดั การพฒันาตนเอง พฒันาความสามารถ การควบคุม 
อารมณ์ของตนเอง การพัฒนาชีวิตจิต การตัดสินใจที่ส�าคัญ

ผมประทบัใจค�าถามนีม้ากครบั เพราะผมแน่ใจว่า เม่ือ
ท่านตอบโจทย์ชีวติ แก้ปัญหา หรอืจดัการกบัสิง่ส�าคญัในชวิีต
ของท่านได้ด้วยคุณค่าความเป็นครสิตชน ท�าตามพระประสงค์ 
หรือน�า้พระทยัของพระเจ้าแล้ว ท่านจะรูส้กึมีพลงั มคีวามหวัง 
รู้สึกมั่นคงในจิตใจ มั่นคงในความเช่ือ ความหวัง ความรัก 
มั่นใจในชีวิต และยังช่วยเหลือคนอื่นให้พบสิ่งดีๆ เหมือนที่
ท่านได้รับอีกด้วย

“ถ้า พระ เจ้า ทรง น�า ย่างเท้า ของ มนุษย์ คน ใด และ 
 คน นั้น พอใจ ใน มรรคา ของ พระ องค์” (เทียบสดุดี 37:23) 

5 ขั้นตอนตอบโจทย์ชีวิตแบบคริสตชน 
ผมตอบค�าถามทีห่ลายท่านถามมานีด้้วย 5 ขัน้ตอน

ตอบโจทย์ชีวิตแบบคริสตชน 
ซึ่งผมได้แรงบันดาลใจมาจากการฝึกปฏิบัติจิตของ

นักบุญอิกญาซีโอ แห่งโลโยลา นักบุญผู้ก่อตั้งคณะเยสุอิต 
(Spiritual Exercises : Saint Ignatius of Loyola) 

1) ภาวนาขอแสงสว่างและการน�าจากพระเจ้า และ
เขียนว่าโจทย์ชีวิตของท่านคืออะไร

“ใจ ของ มนุษย์ กะ แผนงาน ทาง ของ เขา แต่ พระ เจ้า 
ทรง น�า ย่างเท้า ของ เขา” (เทียบสุภาษิต 16:9)

ให้ท่านเริ่มด้วยการภาวนาขอแสงสว่างและการน�า
จากพระเจ้าเป็นสิ่งส�าคัญอันดับแรกและนั่งลงเขียนโจทย์ชีวิต
ของท่าน

5 ขั้นตอน 
ตอบโจทย์ชีวิตคุณ
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นกับญุอกิญาซโีอให้หลักการและพืน้ฐานของชวีติ หรอื
จดุมุง่หมายชวีติมนษุย์คอื “การเทดิพระเกยีรตมิงคลของพระเจ้า  
และเพือ่ความรอดของวิญญาณ” (เมือ่ ท่าน จะ กนิ จะ ดืม่หรอื จะ  
ท�า อะไรก็ตาม จง กระท�า เพือ่ ถวาย พระ เกียรต ิแด่ พระ เจ้า เถิด 1โครนิธ์  
10:31) ในที่นี้ความรอดของวิญญาณหมายถึงความรอด 
ของวิญญาณของเราและวิญญาณของเพื่อนมนุษย์คนอื่นด้วย

การรักพระเจ้า รักเพื่อนมนุษย์ รักธรรมชาติ ก็เป็น 
แนวทางความรักที่ส�าคัญที่สุดของคริสตชน ค�าว่าคริสตชน
หมายถึงผู้ติดตามพระเยซูเจ้า ผู้ด�าเนินชีวิตตามค�าสอนและ
ตามแบบอย่างชีวิตของพระเยซู และแม่พระ  ( พวก ท่าน จง รัก  
พระ เจ้า ด้วย สดุ จติ สดุใจ ของ ท่าน ด้วย สดุ ความ คดิ และ ด้วย สิน้
สุด ก�าลัง ของ ท่าน และธรรม บัญญัติ ที่ สอง นั้น คือ จง รัก เพื่อน 
มนุษย์ เหมือน รัก ตนเอง  ธรรมบัญญัติ อื่น ที่ ใหญ่ กว่าธรรม 
บัญญัติ ทั้ง สอง นี้ ไม่ มี เทียบมาระโก 12:30-31) 

ส่วนทีพ่ดูถงึรกัธรรมชาตเิพราะสมเดจ็พระสนัตะปาปา
ฟรังซิสได้ให้ความส�าคัญกับการดูแลธรรมชาติซ่ึงเป็นสิ่งสร้าง
ของพระเจ้า เนื่องจากสภาพแวดล้อมของโลกเราในปัจจุบัน
นั้นอยู่ในภาวะวิกฤต เราจึงมีความจ�าเป็นในการเป็นผู้ร่วม
งานกับพระเจ้าในการดูแลโลกของเราซึ่งเปรียบเสมือนบ้าน
ส่วนรวมด้วย

พระเจ้าทรงมอบหมายให้มนุษย์มีหน้าที่รักษาดูแล
โลกและสรรพสิ่งซึ่งเป็น “บ้านส่วนรวม” (Our common 
home) ของมนษุยชาต ิ(เทยีบ ปฐมกาล 1 ด ูLaudato si’)

นอกนั้นการดูว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตของท่านนั้นเป็น
ไปในทางที่มุ่งสู่ความเชื่อ ความหวัง ความรักหรือไม่ (ขณะนี้ 
ยัง มี ความ เชื่อ ความ หวัง และ ความ รัก อยู่ ทั้ง สาม ประการ แต่ 
ที่ ยิ่งใหญ่ กว่า สิ่งใด ทั้งหมด คือ ความ รัก 1โครินธ์ 13:13) ถ้า
เป็นไปในแนวทางนี้ ย่อมอยู่ในแนวทางของพระเจ้า พระเจ้า
ทรงช่วยท่าน สนับสนุนท่านอย่างแน่นอน

ไตร่ตรองด้วยชีวิต : พระประสงค์หรือน�้าพระทัย
ของพระเจ้าส�าหรับท่านคือ.......................................................
.................................................................................................

4) ค้นพบวิธีการตอบโจทย์ชีวิตของท่าน
เรา บอก ท่าน ทัง้ หลาย ว่า จง ขอ เถดิ แล้ว ท่าน จะ ได้ รบั 

จง แสวงหา เถิด แล้ว ท่าน จะ พบ จง เคาะ ประตู เถิด แล้ว เขา จะ 
เปิด ประตู รับ ท่าน (ลูกา 11:9)

เมื่อท่านได้พิจารณาไตร่ตรองว่าโจทย์ชีวิตของท่าน
คืออะไร ความต้องการที่แท้จริงของท่านคืออะไร และพระ
ประสงค์ของพระเจ้าส�าหรับท่านคืออะไรแล้ว ท่านสามารถหา
วธิตีอบโจทย์ชวีติของท่านได้ง่ายขึน้และชดัเจนขึน้อย่างรวดเรว็

การค้นหาความต้องการที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้
โจทย์ชีวิตของท่านเป็นสิ่งที่ส�าคัญเช่นกัน การค้นหาความ
ต้องการที่แท้จริงของท่าน ช่วยให้ท่านมีแรงบันดาลใจ มีพลัง
จากภายในตวัท่านในการหาวธิตีอบโจทย์ชวีติของท่านร่วมกับ
ความช่วยเหลอืของพระเยซเูจ้า เพราะท่านตระหนกัว่า ท่านท�า
ไปเพื่อใคร และเพื่ออะไร และใครช่วยเหลือท่านได้ 

ความต้องการทีแ่ท้จรงินีไ้ม่ใช่ความต้องการภายนอก 
ไม่ใช่ความต้องการเงิน ไม่ใช่ต้องการที่ดิน บ้าน รถยนต์ 
โทรศพัท์มอืถือ แต่เป็นความต้องการส�าคัญหรอืคุณค่าส�าคญั
ที่มนุษย์ทุกคนมี อย่างเช่น 

ความรกั ความเข้าใจ ความมัน่คง การดแูลเอาใจใส่ 
การท�าประโยชน์ให้ผูอ้ืน่ ก�าลงัใจ ความร่วมมือ ประสทิธภิาพ 
ความสามารถ รวมถงึความต้องการหรอืคณุค่าทางจติใจด้วย 
เช่น ความกรุณา ความเมตตา การเติบโตทางจิตวิญญาณ 
ความใกล้ชิดพระเจ้า ความใกล้ชิดพระเยซู ใกล้ชิดแม่พระ

ตัวอย่าง : โจทย์ชีวิตของท่าน คือ ท่านต้องการ 
หางานท�าที่เงินเดือนสูงๆ 

ความต้องการที่แท้จริงของท่านที่ซ่อนอยู่ภายใต้
โจทย์ชีวิตนี้คือ ต้องการดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัว และ
ต้องการช่วยเหลือคนอื่น

ความต้องการดแูลตนเองได้ ดแูลครอบครวัได้ และ
ช่วยเหลือคนอื่นได้นั้นเป็นพลังส�าคัญที่ผลักดันให้ท่านหาวิธี
การและลงมือปฏิบัติเพื่อตอบโจทย์ชีวิตของท่าน

ไตร่ตรองด้วยชวีติ : ความต้องการทีแ่ท้จรงิของท่าน
คอื............................................................................................
.................................................................................................

3) พระประสงค์ของพระเจ้าส�าหรับท่านคืออะไร
“พระ บิดา ของ ท่าน ผู้ ทรง สถิต ใน สวรรค์ ทรง ทราบ 

แล้ว ว่า ท่าน ต้อง การ สิ่ง ทั้ง ปวง เหล่า นี้  แต่ ท่าน ทั้ง หลาย จง 
แสวงหา แผ่นดิน ของ พระ เจ้า และ ความ ชอบธรรม ของ พระ 
องค์ ก่อน แล้ว พระ องค์ จะ ทรง เพิ่ม เติม สิ่ง ทั้ง ปวง เหล่า นี้ ให้” 
(เทียบมัทธิว 6:32-33)

การพจิารณาพระประสงค์ของพระเจ้าหรอืน�า้พระทยั
ของพระเจ้าส�าหรับตัวท่านเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในการตอบ
โจทย์ชีวิตของท่าน และช่วยให้ท่านเปิดใจให้กว้างขึ้น ขยาย
ออกไปจากขอบเขตของการเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง (Self-
Center) แต่เปิดใจให้พระเจ้า พระเยซเูจ้าเป็นศูนย์กลางของ
ชีวิต (พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า ท่านเป็นหนทาง ความจริง 
และชีวิต ยอห์น 14:6)
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ท่านอาจเริ่มด้วยการหาทางเลือกว่า มีวิธีการใดบ้าง
ที่ตอบโจทย์ชีวิตของท่านสัก 3-5 วิธีการ 

เม่ือท่านไตร่ตรองดูว่าวิธีใดเหมาะสมที่สุดสัก 1-2 
วิธี แล้วท่านก็เลือกทางวิธีการนั้นมาปฏิบัติ

เช่น ทางเลือกเพื่อตอบโจทย์ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวของท่านคือ 1) หาเวลาไปวัดร่วมกัน 2) นัดทาน
ข้าวร่วมกัน 3) เปิดใจคุยกนั 4) เปิดช่องทางสือ่สารกนัหรอืส่ง
ข้อความคยุกนัผ่านโซเชยีลมเีดยี เช่น เปิดไลน์กลุม่ครอบครวั

ไตร่ตรองด้วยชีวิต : วิธีการที่ท่านตอบโจทย์ชีวิต
ของท่านคือ.............................................................................
................................................................................................ 
 5) ขอบคุณพระเจ้าและขอการยืนยันจากพระองค์

พระ เยซ ูเจ้า จงึ ตรสั ว่า  “ทัง้ สบิ คน หาย จาก โรค มใิช่ หรอื  
อีก เก้า คน อยู่ ที่ใด  ไม่ มี ใคร กลับ มา ถวาย พระ เกียรติ แด่ พระ เจ้า 
 นอก จาก คน ต่างชาต ิคน นี ้หรอื” แล้ว พระ องค์ ตรสั กบั เขา ว่า “จง 
ลกุ ขึน้ ไป เถดิ ความ เช่ือ ของ ท่าน ท�า ให้ ท่าน รอด พ้น แล้ว” (ลกูา  
17:17-19)

เม่ือได้วิธีการแล้วขอให้ท่านขอบคุณพระเจ้าที่ช่วย
ท่านด้วยความซาบซึ้งใจในความช่วยเหลือของพระองค์ และ
ขอการยืนยันการตัดสินใจจากพระองค์

การยืนยันของพระองค์อาจมาในรูปแบบของความ
รู้สึกสงบสันติในจิตใจ ความชัดเจนของค�าตอบ ความรู้สึก
มั่นใจ มีความหวัง มีขอความกรุณา มีความรักภายในจิตใจ

หลังจากที่เขียนวิธีการหรือค�าตอบที่ตอบโจทย์ชีวิต
ของท่านแล้ว ให้ท่านรอสกั 3-5 วนั และส�ารวจจติใจของท่าน
อกีคร้ัง เพ่ือให้เกดิความสงบนิง่และม่ันใจก่อนจะน�าไปปฏบิตัิ 
ประสบการณ์จากผูค้นจ�านวนมากทีใ่ห้เวลารอสกั 3-4 วันเช่นนี้  
ช่วยให้เขามีความชัดเจนมากข้ึน และแยกแยะค�าตอบหรือ
วิธีการที่น�าเป็นไปตามแนวทางของพระเจ้า น�าไปสู่ความเชื่อ 
ความหวัง ความรัก เป็นไปในทางบวก ออกจากวิธีการที่ไม่
เป็นไปตามแนวทางของพระเจ้า ไม่น�าไปสูค่วามเชือ่ ความหวัง 
และความรัก หรือไปในทางลบนั่นเอง

***ข้อสังเกตเรื่องการยืนยันจากพระเจ้านั้น ผมไม่
สนับสนุนวิธีการในลักษณะดังต่อไปนี้ เช่น 

ภาวนาว่า ถ้าพระเจ้าจะให้ใช้วิธีการที่เราเลือกมานี้  
ขอให้ฝนตก ฯลฯ เพราะเป็นวธิกีารด้านภายนอก นกับญุอกิญาซโีอ 
แนะน�าให้เราสังเกตอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจเป็นการ
แยกแยะว่าสิง่ใดมาจากพระเจ้า และสิง่ใดไม่ได้มาจากพระเจ้า 
โดยดูว่าสิ่งนั้นน�าไปสู่ความเชื่อ ความหวัง ความรักหรือไม่

ไตร่ตรองด้วยชีวิต : เมื่อท่านขอพระเจ้าช่วยยืนยัน
การตัดสินใจหรือวิธีการที่ท่านใช้ตอบโจทย์ชีวิตของท่านแล้ว 
1. ท่านสังเกตจิตใจของท่านว่ามีความรู้สึกอย่างไร  
.................................................................................................
................................................................................................

2. และน�าไปสู่ความเชื่อ ความหวัง และความรักหรือไม่
.................................................................................................
................................................................................................

ผมหวังว่า 5 ขั้นตอนตอบโจทย์ชีวิตแบบคริสตชน 
สามารถช่วยให้ท่านค้นพบค�าตอบโจทย์ชีวิตของท่าน มีผู้คน
ที่เคยปฏิบัติ 5 ขั้นตอนนี้ แบ่งปันว่าเขาได้ค�าตอบโจทย์ชีวิต
ของเขาภายใน 5 นาที ... อย่างไรก็ตาม ท่านอาจใช้เวลามาก
หรอืน้อยกว่านี ้ขึน้อยูก่บัโจทย์ชวีติและความต้องการของท่าน

นอกจากการปฏิบัติตาม 5 ขัน้ตอนนีแ้ล้ว สิง่ส�าคัญ
อีกอย่างหนึ่งท่ีนักบุญอิกญาซีโอแนะน�าก็คือ การขอความ 
ช่วยเหลอืจากบคุคลทีท่่านไว้วางใจ เพือ่ช่วยให้ท่านลดการมุง่
ตนเองเป็นศูนย์กลาง มีมุมมองที่กว้างขึ้น และอยู่ในแนวทาง
ของความเชื่อ ความหวัง และความรักอย่างแท้จริง

สุดท้ายนี้ขอให้ท่านได้รับความสว่าง ได้รับค�าตอบ
จากพระเจ้า พระเยซูเจ้า และ แม่พระ

ขอพระเจ้าช่วยให้ท่านตอบโจทย์ชีวิตของท่านได้
อย่างราบรื่น มีพลังทั้งกายใจในการด�าเนินชีวิตตามพระ
ประสงค์ ตามน�้าพระทัยของพระเจ้า

ขอพระเจ้า พระเยซู แม่พระอวยพรท่านและ
ทุกคนในครอบครัวของท่านให้อยู่ในหนทางของความเชื่อ 
ความหวัง ความรักของพระเจ้าในทุกวันเวลาของชีวิตนะ
ครับ 
_______________________________________________

“คอร์สเข้าเงยีบทีบ้่าน” ท่านทีส่นใจพฒันาจติใจและการ
ด�าเนินชีวิตให้อยู่ในแนวทางของพระเจ้า อยู่ในความเชื่อ ความ
หวงั และความรกัในทกุๆวนัของชวีติ ท่านสามารถเข้าร่วมได้ทีบ้่าน
ของท่านเองผ่าน “คอร์สฝึกปฏบิตัจิติแบบนกับญุอกิญาซโีอทีบ้่าน  
(เข้าเงยีบทีบ้่าน)” โดยรบัค�าแนะน�าและวธิกีารฝึกปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง  
21 วันผ่านทางไลน์เป็นส่วนตัว โดยท่านสามารถให้เวลาฝึกที่บ้าน
ของท่านเองวันละอย่างน้อย 20 นาที (ถ้าท่านต้องการฝึกมากกว่า 
20 นาทีก็ได้) ตลอด 21 วัน และส่งสรุปบันทึกการฝึกสั้นๆ 3 
ข้อ (ใช้เวลาบันทึกประมาณ 5 นาทีเท่านั้น) ท่านที่สนใจ สามารถ
ตดิต่อถามรายละเอยีดและสมคัรได้ที ่นรศิ มณขีาว ผูน้�าเข้าเงยีบ
ให้กับนักบวชและฆราวาสนาน 38 ปี Line ID: narislove 
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หนังดราม่าครอบครัวเรื่องนี้เป็นการมา
พบกันของผู้ก�ากับที่ท�าหนังซูเปอร์ฮีโรฟอร์มยักษ์ 
มาสองเรื่องได้แก่ The Amazing Spider Man 
(2012) และ The Amazing Spider Man 2 
(2014) คือ มาร์ค เว็บบ์ กับ คริส อีแวนส์ ที่ 
นกัดหูนงัรูจ้กัเขาจากการรบับทเป็น “กปัตนัอเมรกิา” 
ในหนัง Captain America ทั้งสามภาคและ 
Avengers อีกสองภาค แต่เรื่องราวใน Gifted 
ตัวละครท้ังผูใ้หญ่และเดก็ในหนงัไม่ได้มพีลงัพเิศษ
ใดๆ พวกเขาต้องต่อสูก้บัอปุสรรคต่างๆ ในชวีติโดย
อาศัยความรัก ความเข้าใจ การตั้งสติและหากเกิด 
ท�าผิดพลาดต่อกันก็พร้อมจะขอโทษและเรียนรู ้

ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตต ิ

ท่ีจะให้อภัยให้กันและสานสัมพันธ์ท่ีดีของกันต่อ
ไป หลายคนที่ได้ดูหนังเรื่องนี้อดไม่ได้ที่จะกลับไป 
คิดถึงหนังรักอกหักที่โดนใจของเว็บบ์เรื่อง (500) 
Days of Summer (2009) 

หนังเล่าความสัมพันธ์ระหว่าง แฟรงก์ แอด
เลอร์ (อีแวนส์) กับ แมรี (แม็คเคนนา เกรซ) 
หลานสาววัยเจ็ดขวบของเขาท่ีมาเช่าอยู่บ้านอยู่ใน
เมืองริมทะเลแห่งหนึ่งของรัฐฟลอริดาและมีอาชีพ
ซ่อมเรือ หลังจากน้องสาวของเขาซึ่งเป็นอัจฉริยะ
ทางคณติศาสตร์ฆ่าตวัตายตัง้แต่แมรยีงัเลก็ แม้แมรี
จะเป็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์เช่นกันแต่แฟรงก์
ต้องการที่จะเลี้ยงดูหลานคนนี้ให้เป็นเด็กธรรมดา 
คนหนึ่งที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง มีเวลาเล่น
สนกุๆ กบัเพือ่นๆ รุน่เดยีวกนั รูจั้กมมีารยาทกบัผูใ้หญ่ 
และไม่น�าความเก่งทางคณิตศาสตร์ของตนมา 
โชว์ออฟโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในห้องเรียนและไม่อยาก
ให้แมรีเอาแต่คร�่าเคร่งกับการแก้โจทย์ยากๆ ทาง
คณิตศาสตร์ แต่หลังจากแมรีเข้าเรียนเพียงไม่กี่วัน  
คุณครูประจ�าชั้นของเธอคือ ครูบอนนี (เจนนี  
สเลท) กค้็นพบความเก่งกาจทางคณติศาสตร์ของลกู
ศษิย์คนนี ้และหลายครัง้แมรแีสดงให้เหน็ว่าเป็นเดก็
ทีม่คีวามคดิความอ่านโตเกนิวยั เช่น ไม่ยอมนิง่เฉย
เมื่อเพื่อนตัวเล็กโดนเพื่อนตัวโตรังแก 

Gifted :  
ลุง – หลาน -  
ผูกพัน 
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แต่ในทีส่ดุ เอเวอลนี (ลนิเซย์ ดนัแคน) ยาย
ของแมรีที่แฟรงก์พาแมรีหนีมาจากบอสตัน ก็ตาม
มาเจอพวกเขา และต้องการให้แมรีมาอยู่กับเธอ 
และเข้าเรียนในโรงเรียนเด็กอัจฉริยะเพื่อสานต่อ 
ความฝันของเธอเองและซ่อมแซมความหวังที ่
พงัทลายไปจากลกูสาว เมือ่แม่กบัลกูชายมีความเห็น
ไม่ตรงกันท�าให้ทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากันในศาลเพื่อ
ต่อสู้ในเรื่องสิทธิการเลี้ยงดูแมรี โดยฝ่ายเอเวอลีน 
ที่มีฐานะจ้างทนายมือดีมา ส่วนทนายของแฟรงก์
เป็นทนายผิวสี เกรก คัลเลน (เกลนน์ พลัมเมอร์) 

การท�าหน้าที่เป็นเหมือนคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว
ของแฟรงก์ ชวนให้คิดถึงหนังเรื่อง Kramer vs. 
Kramer (1979 ) ทีเ่ทด็ เคร์เมอร์ (ดดัตนิ ฮอฟแมน)  
ต้องท�าหน้าที่เลี้ยงลูกชายหลังจากแม่ที่รับบทโดย 
เมอรลี สตรปีทิง้ครอบครวัไปแต่ต่อมาต้องการรบัลกู
ไปเล้ียงจนต้องฟ้องร้องกันในศาล ขณะที่เรื่องราว 
ของเด็กอัจฉริยะในหนังเร่ืองนี้ก็ชวนให้คิดถึงหนัง
หลายเรื่องได้แก่ Little Man Tate (1991) ที่โจดี  
ฟอสเตอรก�ากับและแสดงน�า หรือเด็กอัจฉริยะใน
การเล่นหมากรุกในเร่ือง Searching Bobby 
Fischer (1993) รวมถึงหนุ ่มใหญ่อัจฉริยะ
คณิตศาสตร์แต่มีปัญหาทางด้านจิตใจและมาเป็น
ภารโรงทีเ่อม็ไอทซีึง่รบับทโดยแมทท์ เดมอนในเรือ่ง 
Good Will Hunting (1997) 

Gifted เป็นหนังทุนสร้างไม่สูง ไม่ได้มี
ฉากตื่นเต้นเร้าใจแต่ก็เล่าเรื่องชวนติดตามและมี 
แง่มุมท่ีน่าสนใจหลายประการ จากบทหนงัทีม่คีวาม

ละเอียดอ่อนไม่ได้จงใจดราม่าจนเกินเหตุแต่ก็เชื่อ
แน่ว่ามีหลายฉากของหนังโดยเฉพาะความสัมพันธ์
ระหว่างลุงกับหลานคู่นี้ รวมไปถึงเฟรดเจ้าแมว 
ตาเดียวที่ท�าให้เราอดหลั่งน�้าตาไม่ได้ ซึ่งทั้งอีแวนส์ 
และเกรซต่างแสดงได้ดีท�าให้เราเชื่อตัวละคร  
โดยเฉพาะอีแวนส์ท่ีได้เห็นเขาเล่นในบทท่ีมีมิติ
มากกว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ รวมถึงบทแฟรงก์ในหนัง
เรื่องนี้ยังมีฉากโรแมนติกอยู่บ้างกับครูบอนนีและ
บทสนทนาของพวกเขาก็สะท้อนความเป็นมิติความ
เป็นมนุษย์ได้ดีเช่นที่แฟรงก์ถามเธอว่า มีนักเรียน
คนไหนที่เธอไม่ชอบที่สุดบ้างไหมนอกจากนี้หนังยัง
มีอีกหลายฉากที่น่าจดจ�าได้แก่ตอนที่แฟรงก์และ 
โรแบร์ตา (อ็อคตาเวีย สเปนเซอร์) เจ้าของบ้านเช่า 
ที่รักแมรีมากเช่นกันและหลายครั้งท�าหน้าที่เป็น
เหมือนแม่ของเธอพาเธอไปที่โรงพยาบาลและต้อง
เฝ้ารออยู ่หลายชั่วโมงก่อนท่ีจะได้เห็นช่วงเวลา 
ความสขุของครอบครวัเม่ือได้ทราบข่าวว่าสมาชกิใหม่ 
ของครอบครัวคลอดออกมาและปลอดภัยดี

และในฉากเล็กๆ ที่แฟรงก์และแมรีคุยกัน
ในช่วงตะวันใกล้ตกดนิท่ีแมรถีามแฟรงก์ว่า พระเจ้า
มีจริงไหมและพระเยซูล่ะ แล้วท�าไมได้ยินบางคน 
ในทีวีบอกว่าพระเจ้าไม่มีจริงโดยแฟรงก์เองก็ไม่ได ้
ตอบด้วยค�าถามส�าเร็จรูป แต่ให้แมรีได้คิดต่อ 
เพราะในหนังเองก็บอกว่าก่อนที่จะมารับหน้าที่
เลี้ยงหลานเขาเป็นอาจารย์สอนวิชาปรัชญาใน
มหาวิทยาลัย และแฟรงก์ยังบอกให้แมรีท�าตามที่
พระเยซูสอนด้วย 

crist 1-80 october 60.indd   57 10/12/60 BE   11:35 AM



crist 1-80 october 60.indd   58 10/12/60 BE   11:35 AM



crist 1-80 october 60.indd   59 10/12/60 BE   11:35 AM



เยาวชนของเรา
ศิษย์พระคริสต ์

สวสัดค่ีะเพือ่น ๆ  เยาวชน ในคอลัมน์ “เยาวชนของเรา”  
ฉบับนี้พี่นุ้ยขอแนะน�าให้เพื่อน ๆ รู้จักกับน้องนุ๊ก มารีอา  
ชนิกานต์ วงศ์ศรีศาสตร์ จากศูนย์ประสานงานนิสิต
นักศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย น้องนุ๊กเกิดวันท่ี 8 
ธันวาคม 2538 ศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรามาสัมภาษณ์น้องนุ๊กกันหน่อยดีกว่า ว่าอะไรเป็นแรง
บันดาลใจ ให้น้องอุทิศตนเพื่องานเยาวชน

“น่าจะเริม่ต้นจากการท่ีเคยเป็นผูร่้วมกจิกรรมมาก่อน  
ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมในโรงเรียนคาทอลิก เมื่อได้เข้าร่วม
ค่าย เช่น ค่ายรวมมิตรศิษย์เซนต์ปอล ค่ายของทางศูนย์
ประสานงานนิสิตนักศึกษาคาทอลิกฯ ค่ายผู้น�าเยาวชน
คาทอลกิระดบัชาติ ฯลฯ กร็ูสึ้กว่าตัวเองได้รบัประสบการณ์ทีด่ี  
ได้รบัมิตรภาพใหม่ ๆ  รวมไปถงึได้รบัพลงัและแรงบนัดาลใจ 
จากคนอื่น ๆ ในการที่จะใช้ชีวิตของเราในแต่ละวัน จึง
อยากจะส่งต่อความประทับใจ และความรู้สึกดี ๆ เหล่านี้ 
ให้กับคนอื่น ๆ  ผ่านทางงานเยาวชนต่าง ๆ  ด้วยเช่นกันค่ะ

กิจกรรมเยาวชนและบทบาทหน้าที่ที่นุ๊กได้รับมอบหมาย

“เคยเป ็นกรรมการของศูนย ์ประสานงานนิสิต
นักศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในปีการศึกษา 2558 
และปัจจุบันก็เป็นสมาชิกของสภานิสิตนักศึกษาคาทอลิก
แห่งประเทศไทย นอกจากนีก้ย็งัมโีอกาสได้กลบัไปช่วยงาน 
ในส่วนของ Staff ค่ายรวมมิตรศิษย์เซนต์ปอลด้วย” 

ในโอกาสทีนุ่ก๊ได้รบัคดัเลอืกจากศนูย์นสิตินกัศกึษาคาทอลกิฯ  
ให้เข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ที่ประเทศอินโดนีเซีย และ
เป็นผูแ้ทนเยาวชนคนเดยีวของประเทศไทย เข้าร่วมประชมุ
จิตตาภิบาลเยาวชนระดับเอเชียด้วย น้องคิดว่าผู้ใหญ่มี
เหตุผลอะไรที่เลือก

“คิดว่าทางผู ้ใหญ่คงจะเห็นถึงความสามารถและ
ศักยภาพบางอย่าง (ที่บางทีเราก็อาจจะยังคิดไม่ถึง ฮ่า ๆ)  
จากการจัดค่ายและด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในค่ายของ
ศูนย์ประสานงานฯ ตลอดเกือบสองปีที่ผ่านมาค่ะ พวกท่าน 
คงอยากจะให้การไปร่วมงานวันเยาวชนเอเชียในครั้งนี้ 
เพิ่มพูนความเชื่อและประสบการณ์ของเรา เพื่อจะได้น�ามา
แบ่งปันและปรับใช้กับแนวทางการด�าเนินกิจกรรมของศูนย์
ประสานงานฯ และให้น้อง ๆ  รุน่ต่อไปทีแ่ม้จะไม่ได้ไปร่วมงาน 
วันเยาวชนเอเชีย ได้มีโอกาสสัมผัสถึงสิ่งที่เราจะได้ไปมี
ประสบการณ์ในงานนี ้เตบิโตขึน้ในความเชือ่ มคีวามชืน่ชม
ยินดี และสามารถด�าเนินชีวิตตามแบบอย่างและจิตตารมณ์
ของพระวรสาร ท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรมได้  
ตามหัวข้อของงานเยาวชนเอเชียที่ว่า “Joyful Asian 
Youth! Living the Gospel in Multicultural Asia” 

จากการเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชน น้องนุ๊กได้รับการพัฒนา
ด้านใดบ้าง

ก่อนอืน่เลยกค็งต้องขอขอบคณุผูใ้หญ่ใจดหีลาย ๆ  ท่าน  
ไม่ว่าจะเป็นมาเซอร์ คณุพ่อ พ่ี ๆ  หลาย ๆ  คน รวมไปถงึครอบครวั 
ที่ได้ให้โอกาสในการเข้ามาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จนท�าให้
เรามีวันนี้ ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตัวเอง  
ซึ่งสิ่งที่ได้รับการพัฒนาที่เห็นเด่นชัดมากที่สุด ก็น่าจะเป็น
เรื่องของการท�างานและการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น

ส่วนของการจัดค่ายและน�ากิจกรรมในค่ายนั้น ท�าให้
เรากล้าท่ีจะพูดและน�ากจิกรรมต่อหน้าคนจ�านวนมาก กล้าท่ี
จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองให้คนอื่นได้รับรู้ กล้าที่จะ
คิดวิธีการน�ากิจกรรมรูปแบบใหม่ ๆ หรือเป็นการต่อยอด 
จากของเดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังท�าให้เรามีความคิด
ที่เป็นระบบมากขึ้น รู้จักวางแผนการท�างานภายในกลุ่ม  

ชนิกานต์ วงศ์ศรีศาสตร์ 

ศนูยป์ระสานงานนสิตินกัศกึษา

คาทอลิกแห่งประเทศไทย
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ซึ่งสิ่งเหล่านี้เห็นผลชัดมากเมื่อต้องท�างานกลุ่มกับเพื่อน ๆ 
ทีม่หาวทิยาลัยค่ะ เราสามารถส่ือสารให้ทุกคนในกลุม่เข้าใจ
ตรงกนัได้ สามารถรวบรวมความคดิเหน็ของเพือ่น ๆ  ทีเ่หมอืน 
จะแตกต่างกันออกไปคนละทิศคนละทาง ให้กลายเป็น
แนวความคิดในทิศทางเดียวกันได้ โดยยังให้ความส�าคัญ
กับทุกความคิดเห็นของทุกคน และพยายามหาจุดร่วมของ
แต่ละความคิดนั้น เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สามารถท�าให้ทุกคน
พึงพอใจร่วมกันได้ 

นอกจากนี้ การที่ต้องท�างานร่วมกับคนหมู่มาก และ
ประสานงานระหว่างบุคคลหลาย ๆ ฝ่าย ท�าให้การปรับตัว
เข้าหาผู้อื่นนั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป อย่างเช่น เมื่อได้พบ
กับเพื่อนร่วมค่ายคนใหม่ ๆ แม้ไม่เคยได้รู้จักกันมาก่อน 
แต่เมือ่เรากล้าเปิดใจ ออกจากพืน้ทีข่องตวัเอง เรากส็ามารถ
เข้าไปพูดคุย หัวเราะ และมีช่วงเวลาดี ๆ ร่วมกันได้โดย
ใช้ระยะเวลาในการปรับตัวแค่เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น 

น้องนุ๊กคิดว่าอะไรที่จะช่วยส่งเสริมให้น้องและเพื่อน ๆ 
เยาวชนมีความเชื่อความศรัทธาต่อพระเจ้ามากยิ่งขึ้น...

ส่วนตัวแล้วคดิว่าความเชือ่ความศรทัธานัน้ มกัเกดิขึน้ 
เมือ่เรารูส้กึว่าเราสามารถเข้าถงึพระได้ง่าย ด้วยวธิทีีไ่ม่ซบัซ้อน 
และเข้าใจได้ เมื่อก่อนนี้ก็เคยเข้าใจว่า จะมีความเชื่อ  
ความศรทัธาได้ กค็งจะต้องหมัน่เข้าวดั แก้บาป รบัศลี สวด
ภาวนาอย่างสม�า่เสมอ ซึง่จรงิ ๆ  แล้วส่ิงเหล่านีก้ย็งัคงมคีวาม
ส�าคัญอยู่นะคะ หากเราท�าด้วยใจจริง ๆ ไม่ใช่ท�าไปเพียง
เพราะว่ามีคนบอกให้ท�า แล้วก็ท�าไปโดยท่ีไม่ได้รู้สึกว่าสิ่ง
เหล่านี้ มีความส�าคัญหรือมีความจ�าเป็นกับชีวิตฝ่ายจิตของ
ตัวเอง แต่เราก็ต้องยอมรับ ว่าโลกปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้ว 
ถ้าจะให้เยาวชนรุน่ใหม่สวดภาวนาอย่างหนกัหน่วงตลอดวนั 
หรือฟังเทศน์เป็นเวลานาน ๆ  ก็คงจะเป็นเรื่องยากหน่อยล่ะ
ค่ะ (ฮา) ดจูะฝืนธรรมชาตขิองเยาวชนทีม่คีวามกระตอืรอืร้น
และมพีลงัในการสร้างสรรค์สิง่ต่าง ๆ  ไปสกัหน่อย เราคดิว่า 
ยงัมอีกีหลายหนทางทีเ่ราสามารถพบกบัความรกัของพระได้ 
ผ่านทางธรรมชาติและบุคคลรอบข้าง การท�าจติอาสา การไป 

ร่วมค่าย หรอืการแบ่งปันแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัเพ่ือน 
ร่วมความเชือ่เดยีวกนั หรอืแม้กระทัง่กบัเพือ่นต่างความเชือ่ 
ก็ตาม 

สิ่งส�าคัญอยู่ที่ใจของเรา เราควรหาเวลาอยู่กับตัวเอง
บ้าง หยุดจากงานหรือภาระหน้าที่ที่ต้องท�าบ้าง ปิดตัวเอง
จากโลกภายนอกที่วุ่นวายและหันกลับมาเปิดใจและย้อน
มองตัวเองบ้าง ทบทวนดูว่าเราได้พบกับพระในชีวิตของเรา
อย่างไรบ้าง เราเชื่อว่าการให้เวลาตัวเองได้หยุดคิดทบทวน
และสมัผสัถงึความรกัของพระในชวีติของเรานัน้ จะสามารถ
ช่วยให้ความเชื่อความศรัทธาของเราเข้มแข็งมากขึ้นได้มาก
ก็น้อยแน่นอน

ขอให้น้องนุ๊กช่วยฝากข้อคิด/ความปรารถนาดีต่อพี่น้อง
เยาวชนสักเล็กน้อย

เราเชื่อว่ามีหลาย ๆ คน ที่ท�างานเพื่อเยาวชนแล้ว
อาจจะเหนื่อย หรือคิดท้อใจ เราก็ขอเป็นก�าลังใจให้นะคะ 
และเราก็ยังเชื่อ ว่าการท�างานเพื่อผู้อื่น เพื่อพระเจ้า ผ่าน
ทางงานเยาวชนนี้ แม้มันอาจจะเป็นเพียงเรื่องที่ไม่ได้มีใคร
ให้ความสนใจมากเท่าไร อาจเป็นเพียง “ดอกไม้ที่บานใน
ทีล่บัตา” แต่ดอกไม้นัน้กย็งัคงความงดงามของมนัอยูเ่สมอ 
แม้อาจจะไม่มใีครได้เหน็ แต่พระเจ้าผูท้รงสร้างสรรพสิง่ขึน้
มา จะยังทรงมองเห็นสิ่งที่เราท�าและดูแลดอกไม้เหล่านั้น
อย่างดีที่สุดอยู่เสมอค่ะ

สุดท้ายนี้อยากฝากถึงเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ว่า 
หากเมือ่ใดท่ีรูส้กึว่ามโีอกาสหรอืมสีญัญาณบางอย่างท่ีท�าให้
เราต้องเลือกอะไรบางอย่างในชีวิตของเรา หากมันเป็นสิ่ง
ที่คิดว่าจะเป็นผลดีกับเราในระยะยาวแล้วล่ะก็อย่าลังเลที่
จะท�าเลยค่ะ เพราะบางทีโอกาสเหล่านั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นใน
ชีวิตของเราบ่อย ๆ เราไม่มีวันรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่รู้ว่า
เราจะมีโอกาสแบบนี้อีกหรือเปล่า เพราะฉะนั้น เมื่อโอกาส
มาถึง เราก็ควรที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้และยอมรับในสิ่งที่จะ
เกดิขึน้ตามมา เราเชือ่ว่าพระเจ้าจะทรงจดัเตรยีมสิง่ท่ีดท่ีีสดุ
ให้กับเราเสมอ 
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ระลึงถึงแม่พระแห่งสายประค�า
(7 ตุลาคม)
สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์  
ที่ 11 ได้ตั้งวันฉลอง “แม่พระแห่ง
สายประค�า (ศักดิ์สิทธิ์)”  
โดยให้ฉลองในวันอาทิตย์แรก 
ของเดือนตุลาคม  
ปัจจุบันนี้เราเรียกวันฉลองนี้ว่า  
วันฉลองพระนางพรหมจารีมารีย ์
แห่งสายประค�า หรือแม่พระ 
แห่งสายประค�า
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”

น้องภาวนา บัวสิงห์ น้องสรรเสริญ ชัยวิเชียร น้องธันวา เสนาจักร น้องดรุณี สร้อยมาลา  
น้องวราภรณ์ ศรีไทย

“ปิดเทอม! แล้ว!” สวัสดีน้องๆ เด็กๆ ที่ 
น่ารกัทุกคน พีป๋่องเชือ่ว่าน้องๆ ทุกคนคงปิดเทอม  
อันเป็นการหยุดพักการเรียนในเทอมแรก แต่
น้องๆ อย่าหยุดที่จะเป็นคนขยัน แสวงหาความ
รู้ ตั้งใจเรียนหนังสืออย่างดี ขยันอ่านหนังสือให้
มากๆ เพราะการอ่านหนังสือนั้น เป็นรากฐานที่
เสรมิสร้างให้คนประสบความส�าเรจ็ จงึขอน้องๆ 
ออกแรงกนัให้เต็มท่ีเพือ่วนัหน้าท่ีด ีและอนาคต
ที่สดใสครับ

แต่น้องๆ อย่าลืมว่า สุขภาพก็เป็นเรื่อง
ส�าคัญ เราต้องดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีๆ 
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เรายิ่งต้องหันมาสนใจ
สุขภาพกันให้มากขึ้น พยายามทานอาหารที่มี
ประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ (การนอนดึก 
เป็นการท�าลายสขุภาพ) ควรออกก�าลงัพอเหมาะ 
ดูแลสุขภาพดีๆ นะครับ

ส�าหรับน้องๆ ท่ีสนใจ อยากจะสมัคร 
 เป็นสมาชิกของสโมสรอุดมศานต์ “สมัครฟรี” 
รีบกรอก “แบบฟอร์มใบสมัคร” แล้วส่งกลับ
มาหาพี่ป๋องตามที่อยู่ของสโมสรฯ ยินดีต้อนรับ 
ทุกคน ครับผม
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รักพระคัมภีร์
 

การ์ตูน...คนดี 

ตัวหมัด
เธอทราบไหมว่าสุนัขมีหมัด เธอทราบไหม

ว่าในพระคมัภร์ีกม็เีรือ่งนีด้้วย ใช่! แม้แต่หมดัตัว
เลก็ๆ กมี็กล่าวถงึในพระคัมภีร์ คร้ังหนึง่กษตัรย์ิ 
ซาอลูน�าทหารสามพนัคนเพือ่ค้นหาดาวดิ แต่ดาวดิ 
กล่าว “พระองค์ก�าลงัทรงไล่ตามผูใ้ด ท�าไมพระองค์ 
จงึทรงไล่ตามสนุขัตาย หรือตวัหมัดอยูเ่ล่า” ดาวดิ 
เปรียบตัวท่านเองเป็นหมัดตัวหนึ่ง เพื่อแสดงว่า 
ท่านคิดว่าท่านไม่ใช่คนส�าคญัอะไรทีก่ษตัรย์ิของ
อิสราเอลจะทรงไล่ตาม ...เธอเคยรู้สึกว่าตัวเอง
เลก็และไม่ส�าคัญเป็นเหมือนกบัหมัดตวัหนึง่หรอื
ไม่ คนส่วนมากรู้สึกเช่นนี้ชั่วครู่ในบางครั้ง แต่
อย่าปล่อยให้ตวัเธอเองรู้สกึเช่นนีบ่้อยนกั เธอเป็น 
คนส�าคญันะ กเ็พราะพระเจ้าทรงสร้างเธอมาและ
พระองค์ทรงทราบว่าทรงก�าลังท�าอะไร

 ***

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

“มีทั้งชื่น มีทั้งเฉา”

...have their ups  
and downs

เธอเคยท�าให้ใครบางคนรู ้สึกว่าเขาเล็ก
เหมือนตัวหมัดตัวหนึ่งหรือไม่ เธอเคยหัวเราะ
เยอะผู้อื่นเพราะวิธีที่เขามอง วิธีที่เขาแต่งตัว  
วิธีการพูดของเขา หรือเพราะเธอคิดว่าเขาไม่มี
ความรู้ ยากจน หรือมีฐานะไม่ดีเท่าเธอหรือไม่  
ครั้งต่อไป ถ้าเธอถูกล่อลวงให้กระท�าแบบนี้  
ให้เธอคดิดวู่าเธอจะรูส้กึอย่างไร ถ้ามใีครสกัคน 
คิดแบบนี้กับเธอ พึงจ�าไว้ว่า เธอไม่สามารถ
ท�าให้ตัวของเธอเองใหญ่โตได้ด้วยการท�าให้ 
ผู้อื่นรู้สึกเล็กลง

น้องๆ เด็กๆ ควรอ่าน พระคัมภีร ์ 
พันธสัญญาเดิม ในหนังสือซามูเอล ฉบับที่หนึ่ง 
บทที่ 24 ข้อ 15
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*น้องณิชาภัทร  เกื้อกุล (น้องออสซี่) *3282*
เกิด : 8 ธันวาคม 2556
การศึกษา : โรงเรียนปัญจทรัพย์ มีนบุรี
วิชาที่ชอบ : ภาษาอังกฤษ เพราะครูใจดี
อนาคตอยากเป็น : นักธุรกิจ เพราะจะได้เหมือนคุณพ่อกับคุณแม่
เป็นคนมีนิสัย : ดี ร่าเริง
สัตว์ที่ชอบ : สุนัข 
ชอบใช้เวลาว่าง : ทานขนม
กีฬาที่ชอบ : ว่ายน�้า 
อาหารที่ชอบ : ไข่ดาว
ความสามารถพิเศษ : เลียนเสียงสัตว์
อื่นๆ : หนูรักแม่พระกับพระเยซู

*น้องภัควลัญชญ์ เชียช์ (พิพพา) *3283*
เกิด : 9 มกราคม 2555
การศึกษา : โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
วิชาที่ชอบ : ศิลปะ เพราะชอบระบายสี
อนาคตอยากเป็น : นักบัลเล่ต์ เพราะสนุก
เป็นคนมีนิสัย : ร่าเริง 
สัตว์ที่ชอบ : สุนัข 
ชอบใช้เวลาว่าง : อ่านนิทาน
กีฬาที่ชอบ : ว่ายน�้า วิ่งแข่ง ปั่นจักรยาน
อาหารที่ชอบ : เฟรนซ์ฟรายส์
ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง
อื่นๆ : อยู่ชั้นอนุบาล

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

สมาชิกใหม่
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ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 

ความรู้
 สวัสดีค่ะน้องๆ ที่น่ารักทุกคน ฉบับนี้พี่อ้อยมีนิทานมาฝากอีกเช่นเคย ชื่อเรื่อง “ความรู้” เรื่องมี

อยู่ว่า

 ครัง้หนึง่มชีายคนหนึง่เป็นคนทีเ่รยีนเก่งมากๆ เขาสอบได้ท่ี 1 มาตลอดและสามารถสอบได้ทุนไป
เรียนต่อต่างประเทศ เขารู้สึกว่าเขาเก่งมากและมีความรู้ดี ไม่มีใครอีกแล้วที่จะฉลาดกว่าเขา เมื่อเขาเรียน
จบกลับมาแล้ว เขาก็ต้องกลับมาท�างานใช้ทุนและได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาชีวิตในต่างจังหวัด

 เนือ่งจากเขาเป็นคนทีอ่ยูใ่นเมอืงมาตลอด เขาไม่เคยได้ไปใช้ชวีติอยูใ่นต่างจงัหวดัเลย ตลอดเวลา
ที่ผ่านมาเขาก็มีแต่เรียนหนังสือ ไม่เคยไปหาประสบการณ์ที่ไหนมาก่อน แต่เขาก็ยังคิดอยู่ว่าเขารู้ทุกเรื่องดี 
เพราะเขาได้ศึกษามาจากหนังสือที่เขาอ่าน จากอินเทอร์เน็ต

 วันหนึ่งเขาจ�าเป็นจะต้องไปสัมภาษณ์คนที่อยู่ในอีกจังหวัดและทางที่จะไปได้เร็วที่สุดคือการข้าม
แม่น�้า เขาจึงไปคุยกับคุณลุงที่รับจ้างแจวเรือข้ามฟาก เขาถามลุงว่า เรือข้ามฟากสมัยนี้ยังแจงอยู่อีกหรือ 
ท�าไมไม่เป็นเรือใหญ่ๆ ติดเครื่องจะได้ไปกลับเร็วๆ รับผู้โดยสายได้ทีละเยอะๆ ลุงก็ตอบเขาว่า เป็นแบบ
นี้แหละหลาน เพราะแถวนี้ไม่มีคนเดินทางข้ามฟากเยอะ ใช้เรือแจวก็พอแล้ว

 ระหว่างที่นั่งเรือไป ชายคนหนึ่งก็คุยกับลุงต่อว่า ลุงๆ ท�างานแจวเรือ แล้วลุงมีเงินพอใช้หรือ ลุง
ก็ตอบว่าลุงมีสวนก็ปลูกอะไรๆ ขายไปเรื่อยๆ ว่างๆ ก็มารับจ้างแจวเรือ ไม่ได้เดือดร้อนอะไร ชายหนุ่ม
ก็ถามลุงต่อว่า ลุงมีพวกรถไถอะไรใหม่ๆไหม หรือใช้เทคโนโลยีอะไรเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรบ้างไหม 
ลุงก็ตอบไปว่า สวนของลุงก็ไม่ได้ใหญ่อะไร ที่ท�าอยู่ก็ไม่ได้เดือดร้อน

 ชายหนุ่มก็ยังถามต่ออีกว่าลุงไปคิดจะหาความรู้เพิ่มเติมบ้างหรือ ตอนนี้ประเทศชาติก็เดินหน้าไป 
4.0 แล้ว ลุงยังจะท�าธุรกิจแบบเดิมๆ อีกหรือ ลุงก็ตอบว่า ลุงมีหลานที่เขาก็ร�่าเรียนมา ก็มาช่วยอยู่เหมือน
กัน อะไรๆ ก็เปลี่ยนเร็ว ลุงก็ตามได้บ้างไม่ได้บ้างล่ะ

 ขณะที่เรืออยู่ระหว่างกลางทาง อากาศก็ไม่ค่อยจะดี ลมแรงและคลื่นแรง ลุงก็ถามชายหนุ่มว่า 
เออ!หลานว่ายน�้าเป็นไหม ถ้าเกิดอะไรขึ้นดูแลตัวเองได้ไหม ชายหนุ่มก็ตกใจมาก และตอบว่าเขาพอว่าย
ได้แต่ไม่แข็ง เพราะหัดว่ายแต่ในสระเท่านั้นเอง ลุงหัวเราะแล้วบอกว่า เออ! หลานเรียนมาก็สูงนะ แต่เรื่อง
ง่ายๆ ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรหลานกลับท�าไม่เป็นเลย เอ๊ะ! ว่าแต่หลานท�ากับข้าวกินอย่างไร ท�ากับข้าว
เป็นไหม ชายหนุ่มก็ตอบว่า ไม่ เขาซื้อกินมาตลอด

 ลุงก็ใจเย็น ค่อยๆ พายเรือไปเรื่อยท่ามกลางอากาศที่ไม่สู้จะดีนัก แต่ลุงก็อาศัยประสบการณ์และ
ความช�านาญจนไปถึงฝั่งได้ ชายหนุ่มรู้สึกขอบคุณท่ีคุณลุงพายพาเขาข้ามฝั่งมาได้ และเขาก็ได้เรียนรู้ว่า 
ความรู้ที่เขามีก็อาจจะช่วยชีวิตของเขาไว้ไม่ได้ เพราะเขาไม่ได้มีความรู้ที่เป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิตเลย 

 หลังจากนั้น ชายหนุ่มก็ลดความทะนงตน และพยายามหาความรู้เพิ่มเติมในด้านอื่น เขารู้แล้วว่า
เขาไม่ควรจะดูดถูกคนอื่น หรือว่าคนอื่นโง่กว่าเขา เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเลย 

 จบแล้วค่ะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ 
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มุมเด็กศิลป์
Art 

มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ

    “วันทามารีย์”
   ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
   (หมดเขตรับผลงานวันที่ 9 พฤศจิกายน 2017)
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l เรายึดติดอะไรกันหรือ? 
 ถึงต้องมีความรู้เชี่ยวชาญทุกสาขาเมื่อเริ่มพูด
 และคิดว่าคนอื่นรู้น้อยกว่าตนทุกแขนงเมื่อนั่งหัวโต๊ะ
l ความต่างระหว่างอัจฉริยะกับคนโง่
 คืออัจฉริยะรู้ว่าตนมีข้อจ�ากัดแต่คนโง่คิดว่า
 เขารู้ทุกเรื่อง
l เรารู้จักหยุดอวดความรู้ยังไม่พอ
 เราต้องรู้จักหยุดอวด “ความไม่รู้” ด้วย
 เพราะหากเราเป็นผู้รู้จริง
 นั่นก็เพราะได้รับการยอมรับจากผู้อื่น
 ไม่ใช่ทึกทักเอาและคิดไปเอง

ความต่างระหว่างอัจฉริยะกับคนโง่
l ไม่ใช่ต�าแหน่งที่นั่งโดดเด่นแต่เป็นวิธีคิดและพูดต่างหาก
 ที่แสดงความแตกต่างออกมา
 ว่าเราสมควรนั่งตรงกลางหรือไม่ 
l วันเวลาผ่านไป อายุเรามากขึ้น
 ความสุภาพถ่อมตนยิ่งเป็นของมีค่า
 ถวายแด่พระเจ้าเพื่อมิตรสหายและคนรุ่นหลัง
 ล่วงพ้นข้อกล่าวหาว่าเป็นคนโง่
 ผู้ชอบแสดงค�าพูดว่ารอบรู้ไปเสียทุกเรื่อง.
 

พงศ์ ประมวล
9 ตุลาคม 2017
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สโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋องและชาวคณะ 

1 2 3ด.ญ. กวินตา เจริญรัตน์
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร

ด.ญ. ภัควลัญชญ์ เชียช์
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร

ด.ญ. ฐิติรัตน์ วณิชชาการกูล
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
กรุงเทพมหานคร

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี

จูเนียร์ โฟโต้

ด.ญ.อัญรินทร์ ภาสวรไพบูลย์ 
โรงเรียมาแตร์เดอีวิทยาลัย 
รับศีลมหาสนิทครั้งแรก 
วันที่ 10 กันยายน 2017 

ชื่อภาพ :  “นายชุมพาบาล กับลูกแกะ”
ผู้ส่ง : อาม่า
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SARASAS AFFILIATED SCHOOLS
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ 10 แห่ง

เปิดสอนแผนก International Education Programme (IEP)

1.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
2.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
3.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
4.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
5.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

6.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
7.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
8.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
9.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
10.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

สารสาสน์วิเทศบางบอน

สารสาสน์วิเทศสายไหม

สารสา
สน์วิเท

ศร่มเก
ล้า

สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

สารสาสน์วเิทศศกึษา

สารสาสน์วิเทศรังสิต

สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
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เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋อง 

(A)

(B)

 “งานสมรสที่หมู่บ้านคานา” พระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงกล่าวแก่บรรดาคนรับใช้ว่า “เขา
บอกให้ท่านท�าอะไร ก็จงท�าเถิด”... (ยอห์น 2:5)
 ส�าหรับเกมฯ ครั้งนี้อยากให้น้องๆ ช่วยกันค้นหาจุดต่างที่มีอยู่ใน 2 ภาพนี้ รวม 10 
แห่ง ใครค้นพบครบแล้ว รีบส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
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เพียงเธอห่วงใยใส่ใจวัยเยาว์
นู๋ฉวย 

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน คณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน จัด
ค่ายผูน้�าเยาวชนคาทอลกิระดบัชาตขิึน้อย่างต่อเนือ่ง
ทุกปี และในปี ค.ศ.2017 ค่ายผูน้�าเยาวชนคาทอลกิ
ระดับชาติครั้งที่ 34 จัดขึ้น ณ สังฆมณฑลราชบุรี 
รองอาสนวิหารนักบุญยอห์น บอสโก และโรงเรียน
ดรณุาราชบรุ ีระหว่างวนัที ่18-22 ตลุาคม 2017 ใน
หัวข้อ “รบัใช้ด้วยใจยนิด”ี (Joy of the Servant 
of God) ภายใต้พระวาจา “พระผู้ทรงสรรพานภุาพ 
ทรงกระท�ากิจการยิ่งใหญ่ส�าหรับข้าพเจ้า พระนาม
ของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์” (ลก 1:49)

กิจกรรมเริ่มในช่วงเย็นของวันพุธที่ 18 
ตุลาคม เจ้าภาพเริ่มด้วยวจนพิธีกรรมเปิดค่ายผู้น�า
เยาวชนคาทอลิกระดับชาติอย่างเป็นทางการ จาก
นั้นเป็นกิจกรรมเสริมสร้างมิตรภาพและแบ่งกลุ่ม
ย่อย โดยมีพระสงฆ์ นักบวชหญิง พี่ผู้ประสานงาน
เยาวชน และน้อง ๆ เยาวชน นี่คือกลุ่มที่เราจะท�า
กิจกรรมร่วมกันตลอดค่าย 

วนัพฤหสับดทีี ่19 ตลุาคม วนันีเ้ป็นการเรยีน 
ค�าสอนส�าหรับเยาวชน มี 4 ฐาน ได้แก่ 

Group Dynamics 1 หวัข้อ : กระแสเรยีก  
โดยมีคุณพ่อดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์ เป็นวิทยากร  
คุณพ่อได้ท้าทายบรรดาเยาวชนในฐานะเป็นคริสตชน  
เราได้ท�าหน้าที่คริสตชนคนของพระคริสตเจ้าตาม
กระแสเรียกของตนอย่างดีหรือยัง...

Group Dynamics 2 หวัข้อ : ความท้าทาย 
เยาวชนในยคุปัจจบุนั โดยมีคุณพ่อนรเทพ ภานพุนัธ์  
เป็นวิทยากร คณุพ่อได้ท้าทายบรรดาเยาวชนในการ
ด�าเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้า “ด้วย
การรัก รับใช้ด้วยใจยินดี”

Group Dynamics 3 หวัข้อ : การสอนค�าสอน 
โดยใช้กิจกรรม โดยทีมศูนย์ค�าสอนสังฆมณฑล
ราชบุร ีซ่ึงเป็นการเรยีนค�าสอนท่ีทันสมยั สนกุสนาน 
และเหมาะกับเยาวชน

Group Dynamics 4 หัวข้อ : Dance 
for God โดยมีคุณพ่อปิติศักดิ์ พงษ์จิรพันธุ์  
ผู้แต่งเพลงค่ายผู้น�าเยาวชนคาทอลกิระดบัชาติครัง้นี้
มาเป็นวทิยากร คณุพ่อท้าทายเยาวชนให้ก้าวออกมา  
และกล้าเปลี่ยนแปลงชีวิต ดังแบบอย่างของพระแม่
มารีย์ต้นแบบของผู้รับใช้ของพระเจ้า คือการรับใช้..
ด้วยใจยินดี 

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม ค.ศ.2017 Youth 
Walk เดินทางไกลแสวงบุญจากวัดพระหฤทัย 
วัดเพลง สู่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 
และล่องเรือไปอัมพวา เพื่อเป็นการท้าทายเยาวชน
ในการรัก รับใช้ เสียสละท่ามกลางความยากล�าบาก 

วันเสาร์ท่ี 21 ตุลาคม ค.ศ.2017 ช่วงเช้าเป็น 
กจิกรรม “เฉลมิฉลอง 40 ปี สภาเยาวชนคาทอลกิแห่ง
ประเทศไทย ขุมทรัพย์แห่งพระพรที่ต้องขอบคุณ” 
จากนั้นในช่วงบ่ายเราเยาวชนเล่นกีฬาร่วมกัน และ
คืนราตรีสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม ค.ศ.2017 วันนี้
เป็นวันสุดท้ายของค่ายฯ ค่ะ เราร่วมมิสซาปิดและ
พธิกีารปิด พธิมีอบเกยีรตบิตัร มอบสญัลกัษณ์เฉลมิ
ฉลอง 40 ปี และมอบธงค่ายผู้น�าเยาวชนคาทอลิก
ระดับชาติ ให้กับเจ้าภาพปีถัดไป คือ สังฆมณฑล
จันทบุรี และในปีหน้า ค.ศ.2018 ทางสังฆมณฑล
จันทบุรี จะจัดการเฉลิมฉลอง 40 ปีงานเยาวชน
สังฆมณฑลจันทบุรีด้วย พบกันใหม่ปีหน้า  
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เัก็บมาเล่าเอามาฝาก
พี่ป๋อง 

ท�าไมเด็กไทยและคนไทย 
จึงไม่ชอบอ่านหนังสือ

เดิมเรามองว่าการที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่อ่านหนังสือเป็นเพราะเขามองไม่เห็นความส�าคัญ 
มองไม่เห็นประโยชน์ของการอ่าน ซึ่งไม่น่าจะถูกต้องทั้งหมด จริงๆ แล้วทุกคนรู้ถึงประโยชน์ของ
การอ่านหนังสือ เห็นได้จากพ่อแม่พยายามเคี่ยวเข็ญให้ลูกที่ยังเป็นนักเรียน ที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่
อ่านหนงัสอื ท่องต�ารับต�ารา เพือ่ทีจ่ะสามารถสอบได้คะแนนดีๆ  จบมาจะได้มโีอกาสหางานดีๆ  ท�าได้ 

ซึ่งหากวิเคราะห์ตรงนี้ให้ดี มันน่าจะหมายความว่าการอ่านส�าหรับผู้ใหญ่ หรือคนท่ีเป็น 
พ่อแม่แล้วมันมีความหมายเพียงแค่เครื่องมือชนิดหนึ่งในการเรียนหนังสือให้ได้ดีเท่านั้น 

ดังนั้น เมื่อเรียนจบแล้วก็ไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องอ่านหนังสืออีกต่อไป เหตุผลที่ช่วย
สนบัสนนุตรงนีก้ค็อื เมือ่เรียนจบและได้ท�างานแล้วคนไทยส่วนใหญ่กม็กัจะไม่อ่านหนงัสอือกี หรอื
อ่านก็เพียงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท�างานเท่านั้น

สภาพการณ์เช่นนีส้ะท้อนให้เหน็ว่าระบบการศกึษาในบ้านเรายงัไม่สามารถท�าให้ผลผลติของ
การศึกษากลายเป็นผลผลิตที่มองเห็นความจ�าเป็นของการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การอ่าน
และการเรียนรู้เป็นเพียงบันไดเพื่อการได้มาซึ่งวุฒิการศึกษา เพื่อเป็นใบเบิกทางในการก้าวเข้าไปสู่
การมีงานท�า

 เมื่อผู้ใหญ่ในปัจจุบันไม่เห็นความจ�าเป็นของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ก็จะไม่มีการเรียนรู ้
ต่อเนื่อง พฤติกรรมที่ปรากฏชัดแก่สายตาของเด็กรุ่นหลังๆ ก็คือ การไม่อ่าน ซึ่งเด็กก็จะเกิดการ
ซมึซบัและลอกเลยีนเอาพฤตกิรรมเหล่านีไ้ปเป็นพฤติกรรมของตัวเอง แม้ผูใ้หญ่จะพร�า่บ่นถงึความ
ส�าคัญของการอ่านมากเพียงใด มันก็ไม่สามารถที่จะท�าให้เด็กหันมาให้ความส�าคัญกับการอ่านและ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้ เพราะสิ่งที่ผู้ใหญ่แสดงออกมานั้นมันสื่อเป็นนัยว่า “ไม่ต้องอ่านก็ได้ 
เพราะผู้ใหญ่ก็ยังไม่อ่านเลย”

 น้องๆ ครับ “การอ่าน” นั้นช่วยพัฒนาศักยภาพของเราแต่ละคน พี่ป๋องขอเป็นก�าลังใจให้
น้องๆ ทุกคน ขอให้รักการอ่าน และการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลานะครับ

(อ้างอิง : เอกสารแจก รักลูกอวอร์ด ครั้งที่ 8 / รักลูกอวอร์ดกับการส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน) 
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จงไปเป็นสุข

เงินหนึ่งตะลันต์
ก๊อป

“อรุณสวัสดิ์! เชิญๆ เป็นยังไงบ้าง สบายดีไหม
ครบั” ประโยคข้างต้นเป็นบททกัทายอนัคุน้เคยและจรงิใจ
จากคุณพ่อพอล พอลล็อค ของเช้าวันที่อากาศเย็นสบาย 
ท้องฟ้าสดใส ณ สวนเจ็ดริน จังหวัดเชียงใหม่

ผมได้เดนิทางไปเข้าเงยีบทีส่วนเจด็รนิเมือ่ต้นเดอืน
ตุลาคมที่ผ่านมา การเข้าเงียบส่วนตัวได้เข้ามาเป็นหุ้น
ส่วนส�าคัญของชีวิตผมตั้งแต่ครั้งยังเรียนมหาวิทยาลัย 
ผมไม่รู้ว่าอะไรท�าให้ผมคิดว่าการเข้าเงียบส่วนตัวเป็น 
ส่ิงทีส่ามารถพยงุชวีติผมให้เดนิต่อไปได้ เพราะหลายครัง้  
เม่ือผมคิดทบทวนกลับไปถึงความคิดอ่านที่เกิดขึ้นใน
แต่ละคร้ังของการเข้าเงียบที่ผ่านมาก็พบว่า ผมแทบ
จ�าอะไรไม่ได้เลย ถ้าอยากจะรู้คงต้องย้อนกลับไปเปิด
บันทึกอ่านดู แต่สิ่งที่จ�าได้แม่นคือ ความรู้สึกที่สัมผัสได้
ถึง “สันติสุข” ในทุกครั้งที่ได้มีโอกาสเข้าเงียบ สิ่งนี้อาจ
เปรยีบได้กบั มมุเลก็ๆ ในบ้าน เสยีงพดัลม หนงัสอืเล่มที่ 
เราชอบอ่าน สายประค�าเส้นเก่า รูปพระ และแสงไฟสีชา
จากโคมไฟดวงเล็ก...

หลังจากทีผ่มทกัทายกบัคณุพ่อพอลแล้ว ผมได้นัง่
ลงพร้อมบอกเล่าถึงชีวิตที่ผ่านมา คุณพ่อฟังอย่างตั้งใจ 
แทรกถามบ้างเป็นบางครั้ง พร้อมพูดกับผมในตอนท้าย
ของบทสนทนาว่า “แล้ววันนี้อยากจะท�าอะไร? อยากจะ
เป็นวันพักผ่อน หรือมีเรื่องอะไรอยากจะพิจารณาเป็น
พิเศษไหม” ผมตอบคุณพ่อไปว่าครั้งนี้ผมไม่มีเรื่องใด
ที่อยากจะพิจารณาเป็นพิเศษ เพียงแค่ต้องการเดินทาง
มาเข้าเงียบเท่านั้น คุณพ่อจึงแนะน�าผมว่า “ถ้าอย่างนั้น  
ให้ใช้เวลาวันนี้ขอบคุณพระส�าหรับชีวติที่ผ่านมา” ผมยิ้ม
และตอบตกลง พร้อมเดินจากมา

เมื่อผมเดินออกมาจากห้องท�างานของคุณพ่อไป
ตามทางเดินอันร่มรื่นที่ถูกปกคลุมด้วยเงาต้นไม้ใหญ่
ของสวนเจ็ดริน ในใจก็คิดว่า “ดีเลย งั้นวันนี้เราจะนอน 
พักผ่อน แล้วค่อยตื่นมาสวดขอบคุณพระ” และก็เป็น
เช่นนั้นจริงๆ อากาศที่เย็นสบายและเสียงนกร้อง ท�าให้
การนอนหลับในยามบ่ายของผมเป็นหลับที่เต็มอิ่มที่สุด
ของปีเลยทีเดียว

เมื่อรู้สึกตัวอีกครั้งก็เป็นเวลาใกล้จะถึงมิสซาเย็น

แล้ว ผมจึงตื่นไปเฝ้าศีลเพื่อรอเข้ามิสซา สิ่งที่พิเศษของ
สวนเจด็รนิแห่งนีค้อื อาคารบ้านพกัของผูเ้ข้าเงยีบทกุหลงั
จะมีวัดน้อยอยู่ชั้นล่างซึ่งเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ผู้อ่านว่า 
มนัจะดแีค่ไหนครบั หากเราได้ใช้เวลาก่อนนอนสวดภาวนา 
ต่อหน้าตู้ศีลไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะง่วง และเมื่อง่วง เรา 
ก็เพียงแค่เดินขึ้นบันไดไปนอน...

ส่วนตัวแล้วผมมักจะชอบแอบนั่งอ่านหนังสือและ
เขียนไดอารีในวัดน้อยเสมอ วัดน้อยในยามค�่าคืนเป็น
สถานที่ที่สงบมากจริงๆ ในหลายๆ ครั้ง ช่วงเวลานี้เอง
ท�าให้ผมได้พบค�าตอบส�าหรับบางเรื่อง หรือบางครั้งก็จะ
ได้ถ้อยค�าประทบัใจสองสามค�าจากการอ่านหรอืภาวนาจน
ท�าให้ต้องจดบันทึกไว้เสมอ ครั้งนี้ผมได้มีโอกาสอ่านบท
สมัภาษณ์สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรงัซสิเม่ือเดือนสงิหาคม 
ปี 2013 ที่กรุงโรม การสัมภาษณ์ครั้งนี้ด�าเนินการโดย 
คุณพ่ออนัโตนโิอ สปาดาโร (Antonio Spadaro, S.J.) 
บรรณาธิการของวารสารเยสุอิต “ลา ซิวิตา คัตโตลิกา” 
(La Civiltà Cattolica) บทสัมภาษณ์นี้ได้ถูกแปล 
เป็นภาษาไทยไว้ในตอนหนึง่ของหนงัสือ “ครอบครวัเยสุอติ 
ไทย เพื่อเทิดพระเกียรติมงคลของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น”

ช่วงหนึ่งในบทสัมภาษณ์ คุณพ่ออันโตนิโอถาม
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสว่า “วารสารที่ตีพิมพ์โดย
คณะเยสอุติควรจะให้ความส�าคญัต่อสิง่ใด” พระองค์ตรสั
เกี่ยวกับความส�าคัญของ “ตรีลักษณ์” ได้แก่ “การเสวนา 
การพิจารณาไตร่ตรอง และพรมแดน” และพระองค์เน้น
เป็นพเิศษในประเดน็สดุท้าย (พรมแดน - Frontier) โดย
อ้างอิงถึงค�าของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 และ
ส่ิงที่พระองค์ตรัสเกี่ยวกับคณะเยสุอิตโดยมีใจความว่า  
“ทีใ่ดกต็ามในพระศาสนจกัร แม้จะเป็นพ้ืนทีท่ีย่ากล�าบาก
และรุนแรงที่สุด ที่ทางแพร่งแห่งอุดมการณ์ ในแนวรบ
ทางสังคม ตั้งแต่ในอดีตมาและแม้แต่ในปัจจุบันได้มีการ
แลกเปลีย่นระหว่างความปรารถนาทีลุ่ม่ลกึทีส่ดุของมนษุย์
กับข่าวดีที่ด�าเนินมาอย่างต่อเนื่องของพระวรสาร บรรดา 
เยสอุติได้อยูแ่ละก�าลงัอยูท่ีน่ัน่” ค�าว่า “พรมแดน” จงึเป็น
ค�าที่สะกิดใจผมเป็นอย่างมาก แต่ค�่านั้นผมก็ท�าได้เพียง
จดบันทึกไว้และเข้านอน
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เช้าวนัรุง่ขึน้ผมจงึน�าค�าว่า พรมแดน ไปเล่าให้คุณพ่อ 
พอลฟัง ผมถามคุณพ่อว่า “พระสงฆ์เยสุอิตเขาอยู่ที่นั่น
กันจริงๆ เหรอ ท�าไมเขาช่างกล้าหาญและเข้มแข็งเหลือ
เกนิ เพราะค�าว่าพรมแดนส�าหรบัผมแล้วมนัเป็นทีท่ีเ่ตม็ไป
ด้วยความขดัแย้ง เป็นสถานทีท่ีไ่ม่มใีครอยากไปอยู ่แล้ว
ความสุขของการได้ไปอยูท่ีน่ัน่คอือะไร?” ผมเล่าต่อไปอกี
ว่า ตัวผมเองเลือกที่จะไม่ไปอยู่ตรงจุดนั้นอย่างแน่นอน 
โดยเฉพาะพรมแดนในชีวิตประจ�าวัน แต่หลายครั้งด้วย
ค�าว่าหน้าที่จึงน�าพาผมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความ 
ขัดแย้งนั้น ผมมักจะล�าบากใจเสมอหากการตัดสินใจ 
(ตามหน้าที่) ของผมต้องส่งผลกระทบกับชีวิตของใคร 
หรือสิ่งที่ผมก�าลังท�ากลับไม่เป็นที่เข้าใจของใครเลย แม้
สิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาก็ตาม 

เม่ือผมเล่ามาถงึตรงนี ้ผมกเ็ข้าใจได้ทนัทว่ีา แท้จรงิ
แล้วชีวิตตลอดปีที่ผ่านมาตั้งแต่ผมเข้ามารับหน้าที่สอน
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย นอกจากภาระงานสอนแล้ว  
งานที่เหลือส่วนใหญ่คืองานที่น�าผมไปอยู่ ณ พรมแดน 
แม้ว่าพรมแดนที่ผมอยู่นี้จะเทียบไม่ได้เลยกับพรมแดน
ที่พระสงฆ์ นักบวชหลายๆ คนก�าลังท�างานอยู่ แต่การ
ได้ลิ้มชิมรสของงานนี้ก็ท�าให้ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาส
เลียนแบบอย่างของพระสงฆ์และนักบวชผู ้กล้าหาญ 
เหล่านั้นที่ด�าเนินชีวิตเลียนแบบพระเยซู พวกเขาเลือกที่
จะเดินตามพระเยซูโดยการมีส่วนแบ่งในมงกุฎหนามที่
พระองค์เคยได้รบั เหมอืนกบัทีน่กับญุมกัซมีเิลยีน โกลเบ 
มรณสกัขแีห่งเมตตาธรรม ได้แสดงให้เหน็เป็นแบบอย่าง 
แก่โลก 

แท้จรงิแล้วท่านมชีือ่เรยีกหลายชือ่ เช่น ‘นกับญุแห่ง
ค่ายเอาชวติช์’ ‘ผู้ก่อตัง้กองทพัแห่งผู้นริมล’ ‘ธรรมทตูของ
แม่พระ’ และ ‘นกับญุองค์อปุถมัภ์ศตวรรษที ่20’ ครัง้เมือ่
ท่านยังเด็ก ท่านได้ตอบรบัแม่พระว่าต้องการทัง้มงกฎุทีม่ี
สีขาว และมงกฎุทีม่สีแีดง มงกฎุสขีาวแห่งความบรสิทุธิม์า
ถงึก่อนโดยการทีท่่านปฏญิาณตนเป็นภราดา และภายหลงั 
ในช่วงสุดท้ายของชีวิต ท่านถูกต�ารวจลับนาซีจับกุมและ
ถูกส่งตัวไปค่ายกักกันเอาชวิตช์ ท่านสมัครใจยอมตาย
แทนนักโทษทีถ่กูประหารชวีติด้วยการให้อดอาหารจนตาย  
พวกนาซีอดรนทนไม่ไหวรีบจบชีวิตของท่านด้วยการฉีด
สารพิษ นักบุญมักซีมิเลียนจึงเป็นมรณสักขีแห่งเมตตา
ธรรมและได้รับมงกุฎที่สองจากแม่พระด้วยเหตุนี้

ส�าหรบัผมแล้ว ‘นกับญุองค์อปุถมัภ์ศตวรรษที ่20’  
เป็นชือ่ทีเ่หมาะสมทีส่ดุส�าหรบันกับญุมกัซมีเิลยีน โกลเบ 
ไม่ใช่เพียงเพราะท่านตายในค่ายกักกันที่เป็นพรมแดน
อันโหดร้ายที่สุด แต่เป็นเพราะท่านเป็นตัวอย่างของ
การด�าเนินชีวิตด้วยความกล้าหาญในยุคของเรา ยุคที่
การด�าเนินชีวิตประจ�าวันของเรามีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ใน
พรมแดนที่แตกต่างกันออกไป ความขัดแย้งของเพื่อน
ร่วมงาน ความยากล�าบากในการอบรมสั่งสอนเด็กๆ 
การเป็นเพียงคนเดียวที่ยังคอยบอกคนที่บ้านให้ไปวัด 
วันอาทิตย์และไม่ลืมที่จะบอกให้เด็กๆไปช่วยมิสซา ไม่มี
ใครเห็นคุณค่า ไม่มีใครเข้าใจเรา แต่เรารู้ว่าเราท�าเพื่อ
อะไร เพียงเพราะการได้เลียนแบบอย่างพระเยซูผู้ยอม
ตายแทนเราบนไม้กางเขน เท่านี้...ก็เพียงพอแล้ว

เช้าวนัสดุท้ายของการเข้าเงยีบทีส่วนเจด็รนิ หลงัจาก 
ที่จบบทสนทนา คุณพ่อพอลได้อวยพรผมโดยน�าความ
ตอนหนึ่งจากพระคัมภีร์ว่า “เราอธิษฐานภาวนาส�าหรับ
ท่านอยูเ่สมอ วอนขอให้ท่านมีความรูอ้ย่างสมบรูณ์ถงึพระ
ประสงค์ของพระเจ้าด้วยสรรพปรชีาญาณและความเข้าใจ
ฝ่ายจิต เพื่อท่านจะได้ด�าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับองค์
พระผู้เป็นเจ้า เป็นที่สบพระทัยพระองค์ในทุกสิ่ง บังเกิด
ผลเป็นกจิการดีทกุประการ และเรยีนรูจั้กพระเจ้ามากขึน้  
ให้ท่านทั้งหลายได้รับพละก�าลังมากขึ้นจากพระฤทธา
นุภาพอันรุ่งเรืองของพระองค์ จะได้มีความพากเพียร  
เข้มแขง็ และอดทนต่อทกุส่ิง ขอบพระคุณพระบดิาเจ้าด้วย
ความยินดี พระองค์โปรดให้ท่านเป็นบุคคลที่เหมาะสม 
จะเข้าอยู่ในแสงสว่าง มีส่วนได้รับมรดกร่วมกับบรรดา
ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจาก
อ�านาจความมืดมนและทรงน�าเราเข้าไปสู่พระอาณาจักร
ของพระบุตรสุดที่รักของพระองค์ เดชะพระบุตรนี้ เรา
ได้รับการไถ่กู้และได้รับการอภัยบาป (คส 1:9-14) และ
ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ พระบิดา พระบุตร และ
พระจติประทานพระพรแก่ลกูเสมอ ไปเป็นสขุ!” (อาแมน)

หมายเหตุ: ผมได้แอบบันทึกเสียงค�าอวยพรของ
คุณพ่อไว้ (หวังว่าคุณพ่อจะไม่รู้ ผู้อ่านก็อย่าไปฟ้อง 
คุณพ่อนะครับ) ส�าหรับผมแล้วเป็นค�าอวยพรที่พิเศษ
ที่สุดและสัมผัสได้ถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า จึงอยาก
จะแบ่งปันให้ผู้อ่านได้รับฟัง โดยผู้อ่านสามารถส่งอีเมล ์
ขอไฟล์บันทึกเสียงได้ที่ gobkajornsak@gmail.
com 
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ข้าแต่พระเป็นเจ้า ในช่วงนี้พระองค์ทรงประทาน
พระพรให้ลูกมีโอกาสรับใช้พระองค์อย่างต่อเนื่อง  
วันที่ 1 กันยายน 2017 ที่ผ่านมา ลูกได้รับเชิญไปพูด
แบ่งปันในหัวข้อ “การด�าเนินชีวิตคริสตชนอาศัยพระ
วาจา” ที่สังฆมณฑลหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อให้ไป “ปลุกระดม” 
บรรดา “แกนน�า” และ “ผู้น�า” แผนกพระคัมภีร์ที่นั่น 
ตลอดจนฆราวาสทีส่นใจให้มามคีวามร้อนรนและสนใจ
อ่านและศกึษาพระวาจาของพระเจ้าในพระคัมภร์ี ตลอด
จนประพฤติปฏิบัติตนตามพระวาจานั้น

นบัเป็นคร้ังทีส่องทีล่กูมคีวามกงัวลใจในการเตรยีม 
ข้อมูลไปแบ่งปัน ครั้งแรกที่ลูกรู้สึกแบบนี้คือ ตอนได้
รบัเชญิให้ไปแบ่งปันให้เยาวชนฟังทีส่งัฆมณฑลภาคใต้ 
ของประเทศไทย ที่ลูกรู้สึกเช่นนี้เพราะลูกไม่ทราบว่า
ลูกควรจะเตรียมข้อมูลในลักษณะใดจึงจะเป็นที่สนใจ
ส�าหรับผู้ฟัง อีกอย่างหนึ่ง ผู้จัดได้ให้เวลาลูกตั้งแต่ 
09.00 น. เช้าถึงเที่ยง โดยมีช่วงเวลาพักครึ่งชั่วโมงใน
ระหว่างนั้นเท่านั้น ซึ่งการจะไปพูดแบ่งปันให้ผู้ฟังที่เรา
ไม่รู้จักเลยฟังเรื่องพระคัมภีร์เป็นเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง
นั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลย ต้องพูดอย่างไรดีหนอ? ถึง
จะ “โดนใจ” ผูฟั้งและให้พวกเขาไม่เบือ่ ตลอดจนบรรลุ
ถึงเป้าหมายคือ ท�าให้พวกเขา “สนใจ” การอ่านพระ
คัมภีร์และน�าพระวาจาของพระเจ้ามาเป็นแนวปฏิบัติ
ในการด�าเนินชีวิต

และเช่นเดียวกับทุกครั้ง ลูกหันเข้ามาพระจิตเจ้า 
สวดทูลขอพระองค์ให้โปรดประทานปรีชาญาณแก่ลกูใน
การแบ่งปันครั้งนี้ด้วยเทอญ และแล้วลูกก็ได้แนวทาง

มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งพระสงฆ์ ซิสเตอร์ และ
ฆราวาสผู้สนใจรวม 100 กว่าคน และเมื่อลูกได้เริ่ม
การแบ่งปัน ลูกก็รู้สึกดีใจมากเพราะพระสังฆราชของ
สังฆมณฑลนั้นได้เข้ามาร่วมฟังด้วย แม้ท่านจะต้องไป

การด�าเนินชีวิตคริสตชนอาศัยพระวาจา
ร่วมกิจการอีกที่หนึ่งในตอนเช้าก็ตาม

ลูกได้เริ่มการแบ่งปันโดยการถามค�าถาม เพราะ
ค�าถามทีลู่กถามนัน้ เท่ากับเป็นการวจิยัให้ลูกทราบทนัที
อย่างคร่าวๆ ว่า ผู้ฟังของลูกนั้นเป็นคริสตชนแบบใด 
ลูกถามว่า “ท่านใดเป็นคาทอลิกนอน กรุณายกมือค่ะ” 
ตามด้วยแน่นอนค�าถามถดัไป “ท่านใดเป็นคาทอลกิยนื
บ้างคะ?” ปรากฏว่า ค�าถามแรกมีผู้ยกมือกว่า 100 คน 
และมีเพียง 5-6 คนที่ยกมือส�าหรับค�าถามหลังรวมทั้ง
ลูกด้วย อย่างน้อยลูกเห็นภาพชัดทันทีว่าผู้ฟังของลูก
เป็นคริสตชนประเภทใด

หลังจากค�าถามนี้ผ่านไป ลูกได้ถามอีก 4 ค�าถาม 
แต่เป็นค�าถามที่ลูกบอกผู้ฟังว่า ไม่ต้องตอบให้ลูก
หรือใครคนอื่นได้ยิน ขอให้ตอบกับตัวเองและส�าคัญ
ที่สุด ตอบกับพระเจ้าอย่างจริงใจ เพราะ 4 ค�าถามนี้
คือกระจกส่องเงาของแต่ละท่าน และหากท่านได้ตอบ
อย่างจรงิใจในใจแลว้ ท่านจะเหน็ตวัเองชดัแจ๋วเหมอืน
ส่องกระจกเงา

1. ท่านรูจ้กัพระเจ้ามากน้อยเพยีงใด? ก. มากทีส่ดุ  
ข. มากปานกลาง ค. มากงั้นๆ

2. พระเจ้ามีความหมายส�าหรับท่านมากน้อยแค่
ไหน?

ก. มากที่สุด พระเจ้าประทับอยู่ในใจของท่าน
ตลอดเวลาและมาก่อนอย่างอื่นทุกวันในชีวิตของท่าน

ข. มากปานกลาง คิดถึงพระเจ้าเวลาจะขออะไร
จากพระองค์หรือยามมีเวลาเท่านั้น

ค. มากงั้นๆ
3. ส�าหรับท่านแล้ว พระเจ้าอยู่ที่ใด? ก. อยู่บน

สวรรค์ ข. อยู่ในวัด ค. อยู่ในใจท่าน
4. ค�าถามข้อสุดท้าย หากพระเจ้ามารับท่านไปอยู่

กับพระองค์คืนนี้ ท่านพร้อมไหม?
หลังทุกค�าถาม ลูกให้เวลาผู้ฟังได้ส่องกระจกเงา

บทสวดของฉัน
My Little Prayers: บทสวดของฉัน 
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ดูตัวเองต่อหน้าพระเจ้า ที่น่าสนใจคือตอนพักครึ่งเวลา 
ทุกคนที่ลูกถามต่อถึงค�าถามข้อ 4 ต่างตอบเหมือนกัน
หมดว่า “ยังไม่พร้อม!”

ช่วงก่อนพักครึ่งเวลา ลูกได้แบ่งปันให้ฟังถึง 
เรือ่งราวชวีติของลกูว่าท�าไมถงึมาเป็นลกูของพระเจ้าใน
วยัเกอืบครึง่ศตวรรษ และในช่วงเวลาหลัง ลกูจงึได้เข้า
ถึงเนื้อหาสาระของพระวาจาล้วนๆ

ในฐานะเป็นฆราวาส ลกูไม่ควรจะไป “สอน” ว่าพระ
วาจาบทน้ันบทนีค้อือะไร กล่าวไว้อย่างไรในพระคมัภร์ี  
ลูกคิดว่านั่นควรจะเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ และลูกมี
ความเคารพพระสงฆ์ ดังนั้นทุกครั้งที่ลูกไปพูดแบ่งปัน 
เกี่ยวกับพระวาจาของพระเจ้า ลูกจึงเพียงจะขอเป็น 
“พยาน” ว่า พระวาจาบทนัน้บทนีไ้ด้เปลีย่นแปลงชวีติลกู
อย่างไรและเนือ่งจากลกูได้ศึกษาพระวาจาของพระองค์
มากว่า 2 ทศวรรษแล้ว ลูงจึงมีตัวอย่างที่สามารถ
จะแบ่งปันให้ฟังได้ค่อนข้างหลากหลาย ยกตัวอย่าง
กับผู้ฟังในสังฆมณฑลนี้ ลูกได้หยิบยกพระวาจาบท
ที่อธิบายถึงการทูลขอจากพระเจ้าว่าท�าไมบางคนจึง
สวดขอแล้วได้ บางคนสวดอย่างไรก็ไม่เคยได้อะไร
สักที บางคนถึงกับพูดเสมอๆ ว่า “หากพระเจ้ามีจริง  
ท�าไมฉันขอแล้วไม่ได้?”

ลูกมีพระวาจาที่อธิบายได้อย่างชัดเจนในเรื่อง 
พื้นฐานนี้ 

“เราเมตตาผู้ที่เราเมตตา และสงสารผู้ที่เราสงสาร 
ดงันัน้ ทกุสิง่จงึขึน้กบัพระเมตตาของพระเจ้า ไม่ขึน้กบั
ความตั้งใจหรือความอุตสาหะของมนุษย์” (โรม 9:15)

“มนุษย์เอ๋ย เจ้าเป็นใครกัน จึงบังอาจมาเถียงกับ
พระเจ้า” (โรม 9:20)

ชัดเจนไหม?
ลูกได้เสริมว่า จากประสบการณ์ของลูกเอง การ

ท่ีบางครัง้เราสวดขออะไรจากพระเจ้าแล้วไม่ได้ตามทีข่อ  
นั่นแหละคือพระพรที่พระองค์ประทานให้เรา เพราะ

พระเจ้าทรงทราบดกีว่าเราและเราควรที่จะขอบพระคุณ
พระเจ้าในทุกกรณี และการที่สอนให้บุตรหลานรู้จัก
ขอบพระคุณเจ้าในทุกกรณีนี้ นอกจากจะเป็นที่พอ
พระทัยของพระองค์แล้ว ยังท�าให้บุตรหลานเรามีภูมิ
ต้านทานต่อความผิดหวงัในชวีติ เป็นคนเข้มแขง็ มเีหตุ
มีผล ลกูมีพระวาจาของพระเจ้าสนบัสนนุถึงเรือ่งการขอ
จากพระเจ้าอีกหลายบทเลยทีเดียว

“จงขอบพระคณุพระเจ้าในทกุกรณ ีเพราะพระองค์ 
ทรงปรารถนาให้ท่านท�าสิ่งเหล่านี้ในพระคริสตเยซู”  
(1เธสะโลนิกา 5:18)

“ถ้าท่านทั้งหลายด�ารงอยู่ในเรา และวาจาของเรา
ด�ารงอยูใ่นท่าน ท่านอยากได้สิง่ใด กจ็งขอเถดิและท่าน
จะได้รับ” (ยอห์น 15:7)

“ถ้าพระเจ้าอยูข้่างเรา ใครจะสูเ้ราได้” (โรม 8:31)
“พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์

แก่ผู้ที่รักพระองค์” (โรม 8:28)
ลกูได้ยกตวัอย่างพระวาจาอกีมากมายทีท่�าให้ชวีติ

ของลกูและทกุคนทีป่ฏบิตัติามเปลีย่นไป เหลอือกี 10 นาที 
จะเที่ยง ลูกจบการแบ่งปันเพื่อให้ผู้ฟังมีโอกาสซักถาม
หรือแบ่งปันบ้าง ปรากฏว่าเมื่อไม่มี พระคุณเจ้าจึงได้
กรุณาขึ้นไปบนเวทีพูดแทนผู้ฟัง หลังจากนั้นพระสงฆ์ 
ผู้จัดงานได้มอบพวงมาลัยที่ท�าจากผ้าขาวม้า และ
พระคุณเจ้าได้กรุณามอบช่อดอกไม้ให้แก่ลูก

ต่อมาลูกได้ไปถวายช่อดอกไม้ที่ได้รับมาแด ่
แม่พระที่อาสนวิหารด้วย

ลูกและลูกสาวบินกลับกรุงเทพฯ ด้วยความสุข
และอิ่มใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับ “การแต่งตั้ง”  
ให้เป็นหนึ่งใน “แกนน�า” ของแผนกพระคัมภีร์ที่สังฆ-
มณฑลนั้นจากพระสงฆ์ผู้เชิญลูก

ขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าข้าและขอบคุณ 
คุณพ่อค่ะ

   อาแมน
   ลูกของพระองค์คนหนึ่ง
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เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

ระลึกถึง นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา
 

 แม่พระของผู้ยากไร้ ดวงใจงามจริงเจิดจ้า 
งามด้วยความรักเมตตา งามด้วยศรัทธาเที่ยงธรรม 
 นักบุญร่วมยุคสมัย พาให้ใจปลื้มดื่มด�่า 
พระประทานพรพร่างพร�่า สื่อผ่านผู้น�าความดี 
 ณ ลานหน้ามหาวิหาร ขับขานปรีดิ์เปรมเต็มที่ 
สถาปนาวันนี้ แม่ชีเทเรซา นักบุญ 
 บอกโลกบอกเล่าเฝ้าชิด มีทิศมีทางสว่างหนุน 
แบบอย่างดวงใจเจือจุน อบอุ่นกรุ่นจิตคริสตชน 
 แม่ชี เทเรซา แห่งกัลกัตตา ชีวาพาก่อเกิดผล 
อยู่เคียงคู่ผู้ยากจน ร่วมสุขทุกข์ทนเท่ากัน 
 โลกต้องการคนเช่นนี้ โลกที่มีเศร้าโศกศัลย์ 
ความดีพาชื่นยืนยัน รังสรรค์โลกสวยเสมอนาน.
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