




พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ประจําป	ค.ศ.	2017		พฤศจิกายน	

เพื่อคริสตชนในเอเชีย	ซึ่งเปนประจักษ์พยานถึงพระวรสารทั้งดวยวาจาและกิจการ	จะไดสงเสริม

การเสวนา	สันติภาพ	และความเขาใจซึ่งกันและกัน		โดยเฉพาะอยางยิ่งกับศาสนิกชนของศาสนาอื่น	ๆ

หนาที่หลักของพระศาสนจักรคือ

การเปนประจักษ์พยานถึงพระเมตตาของพระเจา

และสงเสริมการชวยเหลือผูอื่นดวยใจเมตตา	

และเปนหนึ่งเดียวกัน

ข้อคิดจ�กสมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส



ขุมทรัพย์	
พระคัมภีร์ 2017
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พระเยซูเจาทรงประทับในเรือ
สั่งสอนประชาชน

(ลก 5:1-3 / มก 3:7-12)

นักบุญลูกาบันทึกพระวรสารของท่านโดยเล่าเรื่องการเริ่มออกเทศน์สอนของพระเยซูเจ้า
ค่อนข้างจะเป็นล�าดบั คล้ายเราก�าลงัชมภาพยนตร์พระชวีประวตัขิองพระเยซเูจ้าในช่วงนีéอย่างต่อเนือ่ง
โดยท่านเล่าพระประวัติเมื่อประสูติแล้วก็ต่อด้วยเหตุการณ์แม่พระทรงถวายพระกุมารในพระวิหาร 
(ลก 2:22-40) และที่สุดแม่พระและนักบุญโยเซฟต้องตามพระเยซูเจ้าสามวัน จึงพบพระองค์
ในพระวิหาร โอกาสที่พระกุมาร 12 พรรษา แล้วทรงขึéนไปกรุงเยรูซาเล็มครัéงแรกกับบิดามารดา 
(ลก 2:41-50)

นักบุญลูกาตัดตอนมาเมื่อพระเยซูเจ้าทรงพระชนมายุ 30 พรรษา ทรงออกเทศน์สอน โดย
เริม่ต้นไปรบัพธิล้ีางจากท่านยอห์น ทีแ่ม่น�éาจอร์แดน มกีารล�าดบัเชืéอพระวงศ์ของพระเยซเูจ้า (ลก 3:1-38)
และเสด็จไปอดอาหารในถิ่นทุรกันดาร 40 วัน โดยปีศาจมาผจญพระองค์ แต่มันก็ต้องพ่ายแพ้ไป 
(ลก 4:1-13)

ฉากต่อมานักบุญลูกาจึงเริ่มต้นเล่าพระภารกิจการเทศน์สอนของพระเยซูเจ้า โดยเริ่มเทศน์
ตามศาลาธรรมในแคว้นกาลิลีทางภาคเหนือ แม้แต่ศาลาธรรมเมืองนาซาเร็ธบ้านเกิดของพระองค์ 
ท่านเล่าถงึอศัจรรย์ยนืยนัอ�านาจของพระเยซเูจ้าในพระวาจาทีเ่ทศน์สอนนัéน พอมาถงึบทที ่5 นกับญุ
ลูกาเริ่มเล่าฉากที่พระเยซูเจ้ามิได้ทรงสอนแต่ในศาลาธรรมเท่านัéน แต่ยังสอน ณ ชาย½ั›งทะเลสาบ
กาลิลี และรูปแบบการสอนก็โดยให้น�าเรือออกห่างจาก½ั›งไปเล็กน้อย ทรงประทับนั่งในเรือ และ
ทรงเริ่มเทศน์สอนประชาชนที่มาฟังกันอยู่ริมชายหาด (มก 3:7-12) ...ที่ทรงท�าดังนีéก็เพราะเมื่อ
ย้อนกลบัไปในพระวรสารของนกับญุลกูาบทที ่4 พระองค์ทรงรกัษาแม่ยายของเปโตร และประชาชน
ก็แห่กันน�าคนเจ็บมาให้พระองค์ทรงปกศีรษะเพื่อหายจากความเจ็บป†วย 

ดังนัéนเวลาเทศน์สอนในเรอื ทรงสามารถเลีย่งผูค้นท่ีเบียดเสยีดกนัเข้ามาสมัผสัและแตะต้อง
พระองค์ เพราะพระองค์ทรงรักษาคนป†วยและกระท�าอศัจรรย์ เหล่านีéเป็นเพยีงเครือ่งหมายประกอบ
การเทศน์สอน สิ่งที่ส�าคัญนั่นคือ ค�าสอนเรื่องพระอาณาจักรสวรรค์แห่งความรอดพ้นที่ได้มาตัéงอยู่
ในโลกนีéอาศัยความรักที่พระเป็นเจ้าทรงมีต่อมนุษย์เรียบร้อยแล้ว

...ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเทศน์สอนทุกหนทุกแห่งทัéงในศาลาธรรม และแม้ใน
ท่ามกลางสงัคมของผู้ทีอ่ยูห่่างไกลจากศาสนสถาน บรรดาผูใ้ช้แรงงาน พ่อบ้านแม่บ้าน และชาวประมง
จะได้รบัฟังข่าวดเีรือ่งพระอาณาจกัรสวรรค์โดยทัว่หน้า ขอพระองค์โปรดให้มผีูเ้ทศน์สอนและอธบิาย
พระคัมภีร์ไปในสังคมทุกชนชัéนดั่งนายชุมพาบาลท่ีออกตามหาลูกแกะหลงทาง ไม่ว่าจะอยู่ใกล้วัด
หรือห่างไกลพระศาสนจักรเพียงใดก็ตาม 
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อันเนื่องม�จ�กปก Cover Story

ปกหนา

เมื่อมาถึงเดือนพÄศจิกายน คริสตชนระลึกถึงผู้ล่วงลับ
เป็นพิเศษในเดือนนีéและไม่มีอะไรที่เราจะท�าได้เพื่อบรรดา
วิญญาณผู้ล่วงลับได้ดีไปกว่า ร่วมพิธีมิสซาและสวดภาวนา
อุทิศแด่ดวงวิญญาณของพวกเขา โดยเฉพาะพิธีมิสซาซึ่งเป็น
ค�าภาวนาทีป่ระเสร°ิทีส่ดุท่ีพระเยซูเจ้าประทบัอยูก่บัเราทางพระ
วาจาและศีลมหาสนิท ในภาพเป็นพิธีมิสซาของกลุ่มแสวงบุญ
ครสิตชนไทยเมือ่ต้นเดอืนตุลาคม 2017 ณ วดัน้อยอารามแห่ง
ความเมตตา คราคูฟ ประเทศโปแลนด์ ที่เก็บร่างกายอันเป็น
พระธาตุของนักบุญโฟสตินา โควัลสกา ซึ่งท�าให้เรายังระลึกถึง
พระเมตตาของพระเยซเูจ้าส�าหรบัผูก้�าลงัจะสิéนใจเป็นพเิศษอีกด้วย

ปกหนาใน

หนนู้อยคนนีéเป็นดาวน์ซนิโดรม มาเข้าเ½‡าพระสนัตะปาปา
พร้อมกับกลุ่มนักกีÌาสมัครเล่น เธอเดินออกมาแล้วสมเด็จ
พระสนัตะปาปาฟรงัซสิก็ทรงอุ้มเธอมานัง่ทีน่ัง่ของพระคาร์ดินลัอีก
ท่านหนึ่งแทน เธอแสดงอากัปกิริยาตอนยกนิéวมือไลค์น่ารักมาก 
สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสตรัสสุนทรพจน ์
ไ ม ่ ท ร ง เ สี ย ส ม า ธิ เ ล ย
ทัéงæ ทีห่นนู้อยนัง่ขยับตวัอยู่
ตลอดเวลา ตอนท้ายมีการ
มอบรองเท้ากีÌา หนูน้อย

กไ็ด้รบัด้วยแต่ไม่มขีนาดของเธอเพราะมีแต่ผูใ้หญ่ เธอยนืกราน
ว่าจะเอารองเท้า พระสันตะปาปาทรงประทานสายประค�าแก่
หนูน้อยเธอรับรองเท้ามาได้ข้างหนึ่ง พอได้รับสายประค�าแล้ว
เดินกลับเลย กลับไปพร้อมรองเท้าข้างเดียว อีกข้างหนึ่ง
พระคาร์ดินัลที่ยืนข้างพระสันตะปาปาถือไว้น�าความสุขอย่าง
สนุกสนานกันทั่วห้องประชุมที่เข้าเ½‡า ผลของพระจิตเจ้าคือ
ความชื่นชมยินดีแบบนีéแหละครับท่านผู้อ่าน
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ทักทาย
editor’s note
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ประคองกัน	เดินตอไป
ปลายเดือนตุลาคม คลื่นมนุษย์ในชุดสีด�าก็คลาคล�่าไปท่ัวแผ่นดิน ช่วงเวลานัéนผม

อยูต่่างจงัหวดั ไม่ได้มปัีญหากบัการเป็นมนษุย์เมอืง แต่อยากจะไปสมัผสับรรยากาศบางอย่าง
ด้วยตัวเอง ไม่ผิดหวัง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านอยู่ทั่วผืนแผ่นดินไทยจริงæ

ถอยกลับไปก่อนหน้านัéนผมมีโอกาสพูดกับครูค�าสอน น่าจะมีถึง 400 คนในวันนัéน 
ผมไม่จ�าชือ่หวัข้อทีท่างผูจ้ดัให้ผมพดู แต่ผมจ�าประเดน็หลกัท่ีควรจะพดู ผูจั้ดต้องการให้พดูเรือ่ง
ในหลวงรชักาลที ่9 ผมเลยท�าความเข้าใจว่า เราจะหยบิประเดน็ครคู�าสอน กบัค�าสอนและชวิีต
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผมยกหยิบประเด็นหลักมาแค่ 3 หัวข้อ

ประเดน็ที ่1 ครูค�าสอนต้องมคีูม่อื เราจะสงัเกตว่าพระองค์ไปทีไ่หนพระองค์จะมแีผนที่ 
แผนที่ของครูค�าสอนคือพระคัมภีร์ และคู่มือของครูค�าสอนคือความรัก

ประเด็นที่ 2 ครูค�าสอนต้องมีและสร้างแรงบันดาลใจ ให้สม�่าเสมอ ผมบอกว่า
แรงบันดาลใจของพระองค์คือประชาชน เช่นกัน แรงบันดาลใจของครูค�าสอน คือ นักเรียน
ค�าสอน และแรงบันดาลใจคือความ½ันอันสวยงาม

ประเด็นที ่3 ครูค�าสอนต้องใช้ชวีติตามทีส่อน ต้องประพÄติเป็นแบบอย่าง ผมบอกว่า
สิง่ท่ีพระองค์ท่านสอนจนเราจ�าค�าได้แม่นคอื เศรษ°กจิพอเพยีง แต่สิง่ท่ีพระองค์ท�าให้เราเห็น
เสมอæ และน่าจะสอดรบักบัค�าสอนของครสิตศาสนา คอืชวีติเพือ่ผูอ้ืน่ มนัท�าให้เรามคีวามหวงั

คู่มือ แรงบนัดาลใจ และการใช้ชวีติ ผมว่าไม่ใช่แค่คูม่อืค�าสอนเท่านัéน เราครสิตชนกด้็วย 
อะไรคือคูม่อืชวีติของเรา เพือ่สร้างแรงบนัดาลใจ และไปใช้ชวีติให้ด ีอยูใ่นหนทางแห่งความรกั
¢Í§¾ÃÐ

ลองดคูรบั บางทบีางบรรทดัในนติยสารคาทอลกิท่ีมอีายยุนืมาถงึ 100 ปี อาจมคี�าตอบ
ให้กับท่านผู้อ่าน แล้วพบกันในเดือนสุดท้ายของปีฉบับหน้า

 ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃºÃÔËÒÃ
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ปฏิทิน
เดือนพฤศจิก�ยน

ฉลองนักบุญ
ทั้งหลาย

ประชุมสหพันธ์สภาพระสังฆราชแหงเอเชีย	
เกี่ยวกับสื่อมวลชน		(FABC-OSC)	

ที่มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล	ซอยทองหลอ

วันภาวนาอุทิศ
แดผูลวงลับ

พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเดน	
(Catholic	Media	Awards)	

เวลา	13.00	น.	
ที่โรงแรมอโนมา	แกรนด์	

วันสิทธิมนุษยชน

สมโภชพระเยซูเจา	
กษัตริย์แหงสากลจักรวาล	

(วันกระแสเรียก)

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	
เสด็จเยือนสหภาพเมียนมา	

วันที่	1	พฤศจิกายน

วันที่	13-18	พฤศจิกายน

วันที่	4	พฤศจิกายน
วันที่	2	พฤศจิกายน

วันที่	15	พฤศจิกายน

วันที่	19	พฤศจิกายน

วันที่	26	พฤศจิกายน

วันที่	27-30	พฤศจิกายน

วันที่	11	พฤศจิกายน

วันที่	25	พฤศจิกายน

1

13-18

11

25

2 4

15 19

26

27-30

กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล

เพ่ือสขุภาพ		จัดโดยสมาคม

คาทอลิกแหงประเทศไทย	

เวลา	 06.00-09.00	 น.	

ทีส่วนลมุพนิ	ี(ลานตะวนัยิม้)	

พระคาร์ดนิลัฟรงัซสิเซเวยีร์	

เกรียงศักด์ิ	 โกวิทวาณิช	

เปนประธาน

อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์	
อ.เมือง	จ.อุดรธานี	ถวายอาสนวิหาร
ฉลอง	50	ป	แหงความรักและพระพร	
ฉลอง	50	ป	ชีวิตนักบวช	คุณพอเปโตร	
ประสิทธิ์	ตรงสหพงศ์,	C.Ss.R.	ฉลอง	
25	ป	ชีวิตสงฆ์	คุณพอเปโตร	โกวิทย์	
เจริญพงศ์	และคุณพอไมเกิ้ล	วัฒนา	
ศรีวรกุล,	C.Ss.R.	วันเสาร์ที่	11	
พฤศจิกายน	เวลา	10.00	น.	
พระสังฆราชยอแซฟ	ลือชัย	ธาตุวิสัย
เปนประธาน

คณะภคินีเซนต์ปอล	เดอ	ชาร์ตร	

และคณะพลมารีย์	จัดงานฉลองวัดแมพระ

แหงเหรียญอัศจรรย์	ทาไข	จ.ฉะเชิงเทรา	

เพื่อเตรียมฉลองโอกาสครบ	100	ปของคณะพลมารีย์	

(ปแรก)	วันเสาร์ที่	25	พฤศจิกายน	2017	

พิธีบูชาขอบพระคุณ	เวลา	10.30	น.	

โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล	มีชัย	กิจบุญชู	

เปนประธาน

โคเออร์	จัดงานวันขอบคุณพระเจา
ที่วัดนักบุญเปโตร	อ.สามพราน	จ.นครปฐม	
วันเสาร์ที่	11	พฤศจิกายน	2017	
เวลา	08.00-14.00	น.	
ภายในงานมีกิจกรรมตาง	ๆ	อาทิ	
ในชวงเชามีการจําหนายผลิตภัณฑ์
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สกูป
เรียบเรียงโดย ร�ฟ�แอล

ไวนีลพระรูปอาลัยเหตุการณ์การสวรรคตของรัชกาลที่ 9 หน้าโรงพิมพ์อัสสัมชัญ ค่อย æ 
ถูกปลดลง หน้าโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็เช่นกัน แต่รูปที่มีทุกบ้าน ในครอบครัว ในส่วน
บุคคลยังคงอยู่ และภาพที่มีในใจใครจะมาปลดภาพเหล่านัéนลงได้ รั°บาลบอกให้เราปลดภาพ
ความเศร้าแห่งความทุกข์ออกไปได้แล้ว เสืéอผ้าไม่จ�าเป็นต้องสีหม่นไปตลอดกาล แต่บทเรียน
ที่ประทับในใจแกะอย่างไรก็เอาออกไม่หมด

เพยีงหนึง่ชวีติ สร้างหลกัคดิได้ตลอดกาล 89 พรรษา คอืชวีติบนโลกนีéของในหลวงรชักาลที ่9 
จ�านวน 89 พระราชด�ารัสซึง่แน่นอนว่าตลอดชวิีตไม่ได้ตรสัเพยีงแค่นัéน คดัมาให้ตัวเลขเท่ากบัช่วงชวีติ 
และอกี 89 ตอนจากพระคัมภีร์ทีคั่ดมาแล้วว่า มาในแนวทิศเดยีวกนั ผูใ้ช้นามปากกาว่า “ราฟาแอล” 
ได้ใช้เวลา เพ่งพินิจ จนได้ส่วนผสมอันลงตัว ขอเชิญก้าวเข้ามาสดับรับฟัง แกะรอยแต่ละบรรทัด 
เรียนรู้ ซึมซาบ และอาบอิ่มกับเรื่องที่ท่านก�าลังจะได้อ่านทัéงหมดนีé

เพียงหนึ่งชีวิต	
สรางหลักคิดไดตลอดกาล
89 พรรษา 89 พระราชดํารัส 89 พระวาจา
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89 ¾ÃÃÉÒ - 89 ¾ÃÐÃÒª´ํÒÃÑÊ - 89 ¾ÃÐÇÒ¨Ò

“เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม”

 - ¾ÃÐ»°ÁºÃÁÃÒªâÍ§¡ÒÃ ¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐ»ÃÁÔ¹·ÃÁËÒÀÙÁÔ¾ÅÍ´ØÅÂà´ª 
ÁËÔµÅÒ¸ÔàºÈÃ ÃÒÁÒ¸Ôº´Õ ¨Ñ¡ÃÕ¹Äº´Ô¹·Ã ÊÂÒÁÔ¹·ÃÒ¸ÔÃÒª ºÃÁ¹Ò¶º¾ÔµÃ

ã¹¾ÃÐÃÒª¾Ô¸ÕºÃÁÃÒªÒÀÔàÉ¡ 
ÇÑ¹ÈØ¡Ã�·Õè 5 ¾ÄÉÀÒ¤Á ¾.È. 2493/¤.È. 1950

....ªÕÇÔµÍÂÙ‹ã¹¾ÃÐÍ§¤� áÅÐªÕÇÔµà»š¹áÊ§ÊÇ‹Ò§ÊíÒËÃÑºÁ¹ØÉÂ�
áÊ§ÊÇ‹Ò§Ê‹Í§ã¹¤ÇÒÁÁ×´ áÅÐ¤ÇÒÁÁ×´ª¹ÐáÊ§ÊÇ‹Ò§¹Ñé¹äÁ‹ä´Œ 

¾ÃÐà¨ŒÒÊ‹§ªÒÂ¼ÙŒË¹Öè§ÁÒ à¢Òª×èÍ..... 
(ยอห์น 1:4-6)

“เคยมีผูกลาวไววา 

ราชอาณาจักรนั้นเปรียบเสมือนพีรามิด

มีพระมหากษัตริยอยูบนยอด 

และมีประชาชนอยูขางลางแตสําหรับประเทศไทยแลว 

ดูเหมือนทุกอยางจะตรงกันขาม

นั่นเปนสาเหตุที่ทําใหขาพเจาตองปวดคอและบริเวณไหลอยูเสมอ”

- ¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÃÑª¡ÒÅ·Õè 9
 ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ÊÑÁÀÒÉ³�¼ÙŒÊ×èÍ¢‹ÒÇ

¹ÔµÂÊÒÃ National Geographic àÁ×èÍ»‚ ¾.È. 2525/¤.È. 1982
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...àÁ×èÍÁÕã¤ÃàªÔÞ·‹Ò¹ä»ã¹§Ò¹Á§¤ÅÊÁÃÊ 
¨§ä»¹Ñè§ã¹·ÕèÊØ´·ŒÒÂà¶Ô´ à¾×èÍà¨ŒÒÀÒ¾·ÕèàªÔÞ·‹Ò¹¨ÐÁÒºÍ¡·‹Ò¹Ç ‹Ò 

“à¾×èÍ¹àÍŽÂ ¨§ä»¹Ñè§ã¹·Õè·Õè´Õ¡Ç‹Ò¹Õéà¶Ô´” 
áÅŒÇ·‹Ò¹¨Ðä´ŒÃÑºà¡ÕÂÃµÔµ‹ÍË¹ŒÒ¼ÙŒÃ‹ÇÁâµ�Ð·Ñé§ËÅÒÂ 

à¾ÃÒÐ·Ø¡¤¹·ÕèÂ¡µ¹¢Öé¹ ¨Ð¶Ù¡¡´ãËŒµíèÒÅ§ 
áµ‹·Ø¡¤¹·Õè¶‹ÍÁµ¹Å§ ¨Ðä´ŒÃÑº¡ÒÃÂ¡Â‹Í§ãËŒÊÙ§¢Öé¹

(ลูกา 14:8, 10-11)

“ความสามัคคีปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร 

เผื่อแผ ชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สองประการนี้คือ 

คุณลักษณะของคนไทยที่ชวยใหชาติ บานเมือง 

อยูรอด เปนอิสระ และเจริญมั่นคง มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน”

 - ¾ÃÐÃÒª´íÒÃÑÊ¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÃÑª¡ÒÅ·Õè 9
 ¾ÃÐÃÒª·Ò¹á¡‹»ÃÐªÒª¹ªÒÇä·Â

 à¹×èÍ§ã¹ÇÑ¹¢Öé¹»‚ãËÁ‹ ¾.È. 2532/¤.È. 1989

 

´Ñ§¹Ñé¹ ¢³Ð·Õè·‹Ò¹¹íÒà¤Ã×èÍ§ºÙªÒä»¶ÇÒÂÂÑ§¾ÃÐá·‹¹ 
¶ŒÒÃÐÅÖ¡ä´ŒÇ‹Ò ¾Õè¹ŒÍ§¢Í§·‹Ò¹ÁÕ¢ŒÍºÒ´ËÁÒ§¡Ñº·‹Ò¹áÅŒÇ 

¨§ÇÒ§à¤Ã×èÍ§ºÙªÒäÇŒË¹ŒÒ¾ÃÐá·‹¹ ¡ÅÑºä»¤×¹´Õ¡Ñº¾Õè¹ŒÍ§àÊÕÂ¡‹Í¹ 
áÅŒÇ¨Ö§¤‹ÍÂ¡ÅÑºÁÒ¶ÇÒÂà¤Ã×èÍ§ºÙªÒ¹Ñé¹ 

(มัทธิว 5:23-24)

“เศรษฐกิจพอเพียง.....จะทําความเจริญใหแกประเทศได

แตตองมีความเพียร แลวตองอดทน ตองไมใจรอน ตองไมพูดมาก

ตองไมทะเลาะกัน ถาทําโดยเขาใจกัน เชื่อวาทุกคนจะมีความพอใจได

- ¾ÃÐÃÒª´íÒÃÑÊ¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÃÑª¡ÒÅ·Õè 9
 ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ³ ÇÑ¹·Õè 4 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2541/¤.È. 1998
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.......¡ÒÃºÃÔ¨Ò¤ÁÔä´ŒÁÕ¨Ø´ÁØ‹§ËÁÒÂãËŒ·‹Ò¹µŒÍ§ÂÒ¡¨¹Å§ã¹¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒÍ×è¹ 
áµ‹ÁÕ¨Ø´ÁØ‹§ËÁÒÂà¾×èÍ¤ÇÒÁàÊÁÍÀÒ¤¡Ñ¹ 
ã¹ÂÒÁ·Õè·‹Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁºÃÔºÙÃ³�àª‹¹àÇÅÒ¹Õé 

·‹Ò¹¤ÇÃª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒÍ×è¹·Õè¢Ñ´Ê¹ 
àª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ã¹ÂÒÁ·Õèà¢ÒÁÕ¤ÇÒÁºÃÔºÙÃ³� à¢Ò¡ç¨Ðª‹ÇÂàËÅ×ÍàÁ×èÍ·‹Ò¹¢Ñ´Ê¹´ŒÇÂ 

¨Ö§¨ÐÁÕ¤ÇÒÁà·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹ ´Ñ§·ÕèÁÕà¢ÕÂ¹äÇŒã¹¾ÃÐ¤ÑÁÀÕÃ�Ç‹Ò 
“¼ÙŒ·Õèà¡çºä´ŒÁÒ¡ äÁ‹ÁÕÊÔè§ã´àËÅ×Íà¿„Í Ê‹Ç¹¼ÙŒ·Õèà¡çºä´Œ¹ŒÍÂ¡çäÁ‹ÁÕÊÔè§ã´¢Ò´á¤Å¹

(2โครินธ์ 8:13-15)

“นักเขียน นักประพันธ นักแตงเพลง นักแสดงออกมาซึ่งความคิด 

มีความสําคัญ และมีอิทธิพลอยางยิ่งสําหรับชีวิตของบานเมือง..... 

นักแสดงความคิดออกมานั้นมีความสําคัญมาก.... ปณิธานและความตั้งใจ 

อุดมคติ และความซื่อสัตยสุจริตในความคิด ความบริสุทธิ์ของความคิดนั้น

จึงเปนสิ่งสําคัญ ถาเราตองการที่จะปนสวนรวมขึ้นมาเปนสิ่งดีงาม 

เราก็ตองพยายามกลั่นกรองไวในสมองวา ที่จะเขียนที่จะแสดงออกมา

เปนสิ่งที่จะไมแสลง ที่จะไมทําลายความคิดประชากร....มิใชวาจะขอให

ทานทั้งหลายเขียนในทางที่สอนใหทําดี ซึ่งไมสนุก ไมใชอยางนั้นเราเขียนอยางมี

เสรีภาพเต็มที่ ไมใชไมมีเสรีภาพ มีเสรีภาพเต็มที่ในทางที่จะประกอบความดี..... 

สรุปความไดวา ทานทั้งหลายมีเสรีภาพเต็มที่ในขอบเขตของศีลธรรม

- ¾ÃÐºÃÁÃÒâªÇÒ·¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÃÑª¡ÒÅ·Õè 9
ã¹âÍ¡ÒÊãËŒ¤³Ð¹Ñ¡à¢ÕÂ¹à¢ŒÒà½‡ÒÏ

àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 10 ÁÕ¹Ò¤Á ¾.È. 2513/¤.È. 1970

¶ŒÒ·‹Ò¹»ÅÙ¡µŒ¹äÁŒ¾Ñ¹¸Ø�´Õ ¼Å¡çÂ‹ÍÁ´Õ´ŒÇÂ ¶ŒÒ·‹Ò¹»ÅÙ¡µŒ¹äÁŒ
¾Ñ¹¸Ø�äÁ‹´Õ ¼ÅÂ‹ÍÁäÁ‹´Õ´ŒÇÂ ·‹Ò¹ÃÙŒ¨Ñ¡µŒ¹äÁŒ¨Ò¡¼Å¢Í§ÁÑ¹..... 

»Ò¡Â‹ÍÁ¾Ù´ÊÔè§·Õè·‹ÇÁ·Œ¹ÍÂÙ‹ã¹ã¨ ¤¹´ÕÂ‹ÍÁ¹íÒÊÔè§´ÕÍÍ¡¨Ò¡¢ØÁ·ÃÑ¾Â�·Õè´Õ¢Í§µ¹ 
Ê‹Ç¹¤¹àÅÇÂ‹ÍÁ¹íÒÊÔè§àÅÇÍÍ¡¨Ò¡¢ØÁ·ÃÑ¾Â�·ÕèàÅÇ¢Í§µ¹ àÃÒºÍ¡·‹Ò¹·Ñé§ËÅÒÂÇ‹Ò 

ã¹ÇÑ¹¾Ô¾Ò¡ÉÒ Á¹ØÉÂ�¨ÐµŒÍ§ÃÒÂ§Ò¹¶Ö§¤íÒ¾Ù´äÃŒÊÒÃÐ·Ø¡¤íÒ·Õèà¢Òà¤Â¾Ù´ 
à¾ÃÒÐ·‹Ò¹¨Ð¾Œ¹â·ÉËÃ×Í¶Ù¡Å§â·É¡ç¨Ò¡¤íÒ¾Ù´¢Í§·‹Ò¹ 

(มัทธิว 12:33-37)
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“...ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุดและเหมาะสมที่สุด

ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้นไมวาจะอยู ณ แหงใด

คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ.....”

- ¾ÃÐºÃÁÃÒâªÇÒ·¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÃÑª¡ÒÅ·Õè 9
¾ÃÐÃÒª·Ò¹á¡‹ÊÁÒ¤Á¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä·Âã¹»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹

27 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� ¾.È. 2537/¤.È. 1994

...ã¤Ã¨Ð¾ÃÒ¡àÃÒ¨Ò¡¤ÇÒÁÃÑ¡¢Í§¾ÃÐ¤ÃÔÊµà¨ŒÒä´Œ 
¤ÇÒÁ·Ø¡¢�ÅíÒà¤çÞËÃ×Í ¤ÇÒÁ¤Ñºá¤Œ¹ã¨ËÃ×Í ¡ÒÃàºÕÂ´àºÕÂ¹¢‹ÁàË§ËÃ×Í 
¡ÒÃ¢Ò´ÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§¹Ø‹§Ë‹ÁËÃ×Í ÀÂÑ¹µÃÒÂáÅÐ¤Á´ÒºËÃ×Í.....
...áµ‹ã¹¡ÒÃ·´ÅÍ§·Ñé§ËÁ´¹Õé àÃÒª¹Ðä´Œ§‹ÒÂÍÒÈÑÂ¾ÃÐ¼ÙŒ·Ã§ÃÑ¡àÃÒ 

à¾ÃÒÐ¢ŒÒ¾à¨ŒÒàª×èÍÁÑè¹Ç‹Ò äÁ‹Ç‹Ò¤ÇÒÁµÒÂËÃ×ÍªÕÇÔµ 
äÁ‹Ç‹Ò·ÙµÊÇÃÃ¤�ËÃ×Í¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨»¡¤ÃÍ§ äÁ‹Ç‹Ò»˜¨¨ØºÑ¹ËÃ×ÍÍ¹Ò¤µ
äÁ‹Ç‹ÒÄ·¸ÔìÍíÒ¹Ò¨ã´ËÃ×Í¤ÇÒÁÊÙ§ ¤ÇÒÁÅÖ¡ äÁ‹ÁÕÊÃÃ¾ÊÔè§ã´æ 

¨Ð¾ÃÒ¡àÃÒä´Œ¨Ò¡¤ÇÒÁÃÑ¡¢Í§¾ÃÐà¨ŒÒ «Öè§»ÃÒ¡¯ã¹¾ÃÐ¤ÃÔÊµàÂ«Ù 
Í§¤�¾ÃÐ¼ÙŒà»š¹à¨ŒÒ¢Í§àÃÒ 
(โรม 8:35, 37-39)

“หนังสือเปนเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราว 

ความรูความคิดวิทยาการทุกดาน ทุกอยาง 

ซึ่งมนุษยไดเรียนรู ไดคิดอาน 

และเพียรพยายามบันทึกรักษาไวดวยลายลักษณอักษร 

หนังสือแพรไปถึงที่ใด ความรูความคิดก็แพรไปถึงที่นั่น

หนังสือจึงเปนสิ่งมีคาและมีประโยชนที่จะประมาณมิได 

ในแงที่เปนบอเกิดแหงการเรียนรูของมนุษย”

- ¾ÃÐÃÒª´íÒÃÑÊ¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÃÑª¡ÒÅ·Õè 9
ã¹¾Ô¸Õà»�´§Ò¹»‚Ë¹Ñ§Ê×ÍáË‹§ªÒµÔ 4 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� ¾.È. 2515/¤.È. 1972
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ÂÑ§ÁÕàÃ×èÍ§ÃÒÇÍ×è¹æ ÍÕ¡ÁÒ¡·Õè¾ÃÐàÂ«Ùà¨ŒÒ·Ã§¡ÃÐ·íÒ
«Öè§¶ŒÒ¨Ðà¢ÕÂ¹Å§äÇŒ·ÕÅÐàÃ×èÍ§·Ñé§ËÁ´ ¢ŒÒ¾à¨ŒÒ¤Ô´Ç‹Ò
âÅ¡·Ñé§âÅ¡¤§äÁ‹¾ÍºÃÃ¨ØË¹Ñ§Ê×Í·Õè¨ÐµŒÍ§à¢ÕÂ¹¹Ñé¹ 

(ยอห์น 21:25)

“...สังคมใดก็ตาม ถามีความเอื้อเฟอเกื้อกูลกัน ดวยความมุงดีมุงเจริญตอกัน 

สังคมนั้นยอมเต็มไปดวยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความรมเย็น เปนสุข นาอยู...”

- ¾ÃÐÃÒª´íÒÃÑÊ¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÃÑª¡ÒÅ·Õè 9
à¾×èÍÍÑÞàªÔÞÅ§¾ÔÁ¾�ã¹¹ÔµÂÊÒÃ·ÕèÃÐÅÖ¡¤Ãº 36 »‚¢Í§ÊâÁÊÃäÅÍÍ¹Ê�¡ÃØ§à·¾Ï

31 ÁÕ¹Ò¤Á ¾.È. 2538/¤.È. 1995

“àÃÒãËŒºÑÞÞÑµÔãËÁ‹á¡‹·‹Ò¹·Ñé§ËÅÒÂ ãËŒ·‹Ò¹ÃÑ¡¡Ñ¹
àÃÒÃÑ¡·‹Ò¹·Ñé§ËÅÒÂÍÂ‹Ò§äÃ ·‹Ò¹¡ç¨§ÃÑ¡¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§¹Ñé¹à¶Ô´

¶ŒÒ·‹Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÑ¡µ‹Í¡Ñ¹ ·Ø¡¤¹¨ÐÃÙŒÇ‹Ò·‹Ò¹à»š¹ÈÔÉÂ�¢Í§àÃÒ” 
(ยอห์น 13:34-35)

“...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึง 

ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปนธรรม 

ทั้งในเจตนาและการกระทํา 

ไมใชไดมาดวยความบังเอิญหรือดวยการแกงแยง เบียดบังมาจากผูอื่น....”

- ¾ÃÐÃÒª´íÒÃÑÊ¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÃÑª¡ÒÅ·Õè 9
ã¹¾ÃÐÃÒª¾Ô¸Õ¡ÒÞ¨¹ÒÀÔàÉ¡·Ã§¤ÃÍ§ÃÒªÂ�¤Ãº 50 »‚

¾.È. 2539/¤.È. 1996

¼ÙŒÁÕã¨Í‹Í¹âÂ¹ Â‹ÍÁà»š¹ÊØ¢.... ¼ÙŒËÔÇ¡ÃÐËÒÂ¤ÇÒÁªÍº¸ÃÃÁ Â‹ÍÁà»š¹ÊØ¢.....
¼ÙŒÁÕã¨ºÃÔÊØ·¸Ôì Â‹ÍÁà»š¹ÊØ¢..... ¼ÙŒÊÃŒÒ§ÊÑ¹µÔ Â‹ÍÁà»š¹ÊØ¢..... 

(มัทธิว 5:5-9)
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“.....การทํานุบํารุงและสงเสริมพระศาสนานั้น

ไมมีทางใดจะดี จะตรง จะสําคัญไปกวาการธํารงรักษา

ความบริสุทธิ์บริบูรณของพระธรรมวินัยทั้งในดานปรียัติและในดานปฏิบัติ...”

- ¾ÃÐºÃÁÃÒâªÇÒ·¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÃÑª¡ÒÅ·Õè 9
¾ÃÐÃÒª·Ò¹à¾×èÍàªÔÞä»Í‹Ò¹ã¹¡ÒÃà»�´»ÃÐªØÁãËÞ‹¢Í§

ÊÁÒ¤Á¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò·ÑèÇÃÒªÍÒ³Ò¨ Ñ¡Ã 
16 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2526/¤.È. 1983

“àÃÒÁÔä´ŒÁÒà¾×èÍÅºÅŒÒ§ áµ‹ÁÒà¾×èÍ»ÃÑº»ÃØ§ãËŒÊÁºÙÃ³�
àÃÒºÍ¡¤ÇÒÁ¨ÃÔ§á¡‹·‹Ò¹·Ñé§ËÅÒÂÇ‹Ò µÃÒºã´·Õè¿‡ÒáÅÐ´Ô¹ ÂÑ§äÁ‹ÊÙÞÊÔé¹ä» 

áÁŒáµ‹µÑÇÍÑ¡ÉÃËÃ×Í¨Ø´à´ÕÂÇ¨ÐäÁ‹¢Ò´ËÒÂä»¨Ò¡¸ÃÃÁºÑÞÞÑµÔ 
¨¹¡Ç‹Ò·Ø¡ÍÂ‹Ò§¨ÐÊíÒàÃç¨ä»”

(มัทธิว 5:17-18)

“…เด็กตองหัดทําตัวใหสุภาพ ออนโยน 

หมั่นขยัน เอางาน เอาการ เอื้อเฟอ ชวยเหลือผูอื่น 

ดวยความเห็นใจอยูเสมอ ใหติดเปนนิสัย

จักไดเติบโตขึ้นเปนคนดี มีประโยชน 

และมีความเจริญ มั่นคงในชีวิต

- ¾ÃÐºÃÁÃÒâªÇÒ·¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÃÑª¡ÒÅ·Õè 9
 ¾ÃÐÃÒª·Ò¹à¾×èÍàªÔÞÅ§¾ÔÁ¾�ã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÇÑ¹à´ç¡

 »ÃÐ¨íÒ»‚ ¾.È. 2529/¤.È. 1986 

àÃÒºÍ¡¤ÇÒÁ¨ÃÔ§á¡‹·‹Ò¹·Ñé§ËÅÒÂÇ‹Ò 
¶ŒÒ·‹Ò¹äÁ‹¡ÅÑºà»š¹àËÁ×Í¹à´ç¡àÅç¡æ 

·‹Ò¹¨Ðà¢ŒÒÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÊÇÃÃ¤�äÁ‹ä´ŒàÅÂ ´Ñ§¹Ñé¹ 
¼ÙŒã´·Õè¶‹ÍÁµ¹Å§à»š¹àËÁ×Í¹à´ç¡àÅç¡æ ¤¹¹Õé
¼ÙŒ¹Ñé¹¨ÐÂÔè§ãËÞ‹·ÕèÊØ´ã¹ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÊÇÃÃ¤� 

(มัทธิว 18:3-4)
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“...นักกีฬาที่ดีนอกจากตองมีการแสดงทั้งในทางกาย

ในทางสมอง คือ ใชความคิด และวิทยาการแลว

ก็ตองมีจิตใจเปนนักกีฬา อันนี้จะทําใหมีชัยเหมือนกัน

ถาแสดงตนเปนคนที่มีจิตใจเปนนักกีฬา จะทําใหใจเย็นขึ้น

เกิดเรื่องอะไรก็สามารถที่จะแกปญหาได...”

- ¾ÃÐºÃÁÃÒâªÇÒ·¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÃÑª¡ÒÅ·Õè 9
¾ÃÐÃÒª·Ò¹á¡‹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¿ØµºÍÅ Ê.Ê. ÁËÒ¡ØÈÅ

³ ¾ÃÐµíÒË¹Ñ¡¨ÔµÃÅ´ÒÃâË°Ò¹ 
26 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¾.È. 2512/¤.È. 1969

¹Ñ¡¡ÕÌÒ·Ø¡¤¹·Õèà¢ŒÒá¢‹§¢Ñ¹ 
Â‹ÍÁºÑ§¤Ñºµ¹àÍ§ÍÂ‹Ò§à¤Ã‹§¤ÃÑ´à¾×èÍ¨Ðä´ŒÃÑºÁ§¡Ø®ãºäÁŒ·ÕèÃ‹Ç§âÃÂä´Œ 

áµ‹àÃÒ·íÒàª‹¹¹Õéà¾×èÍ¨Ðä´ŒÃÑºÁ§¡Ø®·ÕèäÁ‹ÁÕÇÑ¹Ã‹Ç§âÃÂ 
´Ñ§¹Ñé¹ ¢ŒÒ¾à¨ŒÒ¨Ö§ÇÔè§á¢‹§ÍÂ‹Ò§ÁÕ¨Ø´ËÁÒÂ 

¢ŒÒ¾à¨ŒÒÁÔä´Œª¡ÍÂ‹Ò§¤¹ª¡ÅÁ áµ‹¢ŒÒ¾à¨ŒÒà¤Ã‹§¤ÃÑ´µ‹ÍÃ‹Ò§¡ÒÂ 
à¾×èÍºÑ§¤ÑºãËŒÃ‹Ò§¡ÒÂÍÂÙ‹ãµŒÍíÒ¹Ò¨¢Í§¢ŒÒ¾à¨ŒÒ 
´ŒÇÂà¡Ã§Ç‹ÒËÅÑ§¨Ò¡·Õèä´Œà·È¹�ÊÍ¹¤¹Í×è¹áÅŒÇ 

¢ŒÒ¾à¨ŒÒÍÒ¨¶Ù¡µÑ´ÊÔ·¸Ôìà¾ÃÒÐ¼Ô´¡µÔ¡Ò 
(1โครินธ์ 9:25-27)

“...การดนตรีนี้เปนศิลปะที่สําคัญอยางหนึ่ง 

หรือในหมูศิลปะทั้งหลายอาจจะพูดไดวาเปนศิลปะที่สําคัญที่สุด 

อยางนอยสําหรับในจิตใจของศิลปน นักดนตรีคงจะตองเปนเชนนั้น 

เพราะวาการดนตรีนี้เปนศิลปะอยางหนึ่งที่ถือไดวา

เปนศิลปะที่ทําใหเกิดความปติ ความภูมิใจ ความยินดี ความพอใจ ไดมากที่สุด”

- ¾ÃÐÃÒª´íÒÃÑÊ¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÃÑª¡ÒÅ·Õè 9
ã¹âÍ¡ÒÊ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢Í§ÊÁÒ¤Á´¹µÃÕáË‹§»ÃÐà·Èä·ÂÏ

à½‡ÒÏ ·ÙÅà¡ÅŒÒÏ ¶ÇÒÂà§Ô¹ à¾×èÍÊÁ·º·Ø¹ 
“â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒµÒÁ¾ÃÐÃÒª»ÃÐÊ§¤�” ³ ÈÒÅÒ´ØÊÔ´ÒÅÑÂ

16 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2524/¤.È. 1981
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...¨§Ã‹ÇÁã¨¡Ñ¹¢ÑºÃŒÍ§à¾Å§Ê´Ø´Õ 
à¾Å§ÊÃÃàÊÃÔÞ áÅÐº·à¾Å§ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôìµ‹Ò§æ 
¨§¢ÑºÃŒÍ§ÊÃÃàÊÃÔÞÍ§¤�¾ÃÐ¼ÙŒà»š¹à¨ŒÒ¨Ò¡¨Ôµã¨ 

¨§¢Íº¾ÃÐ¤Ø³¾ÃÐà¨ŒÒ¾ÃÐºÔ´ÒÍÂÙ‹àÊÁÍ
ÊíÒËÃÑº·Ø¡ÊÔè§ à´ªÐ¾ÃÐ¹ÒÁ¢Í§¾ÃÐàÂ«Ù¤ÃÔÊµ� 

Í§¤�¾ÃÐ¼ÙŒà»š¹à¨ŒÒ¢Í§àÃÒ
(เอเฟซัส 5:19-20)

“ตามถนนผูคนชางมากมายเสียจริงๆ ที่ถนนราชดําเนินกลาง 

ราษฎรเขามาใกลจนชิดรถพระที่นั่ง 

กลัวเหลือเกินวาลอรถของเราจะไปทับขาใครเขาบาง 

รถแลนฝาฝูงคนไปไดอยางชาที่สุด 

ถึงวัดเบญจมบพิตร รถแลนเร็วขึ้นไดบาง

ตามทางที่ผานมา ไดยินเสียงใครคนหนึ่งรองขึ้นมาดังๆ วา

“อยาละทิ้งประชาชน” อยากจะรองบอกเขาลงไปวา

ถาประชาชนไม “ทิ้ง” ขาพเจาแลว ขาพเจาจะ “ละทิ้ง”

อยางไรได แตรถวิ่งเร็ว และเลยไปไกลเสียแลว...”

- ¾ÃÐÃÒª¹Ô¾¹¸� “àÁ×èÍ¢ŒÒ¾à¨ŒÒ¨Ò¡ÊÂÒÁÁÒÊÙ‹ÊÇÔµà«ÍÃ�áÅ¹´�”
ã¹Ë¹Ñ§Ê×Í ‘Ç§ÇÃÃ³¤´Õ’ 

©ºÑºà´×Í¹ÊÔ§ËÒ¤Á ¾.È. 2490/¤.È. 1947

“¢ŒÒáµ‹¾ÃÐºÔ´Ò ¼ÙŒ·Õè¾ÃÐÍ§¤�»ÃÐ·Ò¹ãËŒ¢ŒÒ¾à¨ŒÒ¹Ñé¹
¢ŒÒ¾à¨ŒÒ»ÃÒÃ¶¹ÒãËŒà¢ÒÍÂÙ‹¡Ñº¢ŒÒ¾à¨ŒÒ·Ø¡áË‹§

·Õè¢ŒÒ¾à¨ŒÒÍÂÙ‹ à¾×èÍà¢Ò¨Ðä´ŒàËç¹¾ÃÐÊÔÃÔÃØ‹§âÃ¨¹� «Öè§¾ÃÐÍ§¤�»ÃÐ·Ò¹á¡‹¢ŒÒ¾à¨ŒÒ”...
...“àÃÒ¨Ð¾íÒ¹Ñ¡ÍÂÙ‹áÅÐ¨Ð´íÒà¹Ô¹ä»¡Ñº¾Ç¡à¢Ò·Ñé§ËÅÒÂ

àÃÒ¨Ðà»š¹¾ÃÐà¨ŒÒ¢Í§à¢Ò áÅÐà¢Ò¨Ðà»š¹»ÃÐªÒ¡Ã¢Í§àÃÒ” 
(ยอห์น 17:24 ; 2โครินธ์ 6:16)
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“ในบานเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไมดี 
ไมมีใครจะทําใหทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด 

การทําใหบานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย
จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี 
หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี
ใหคนดีไดปกครองบานเมือง 

และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ
ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได....”

- ¾ÃÐºÃÁÃÒâªÇÒ·¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÃÑª¡ÒÅ·Õè 9
 ã¹¾Ô¸Õà»�´§Ò¹ªØÁ¹ØÁÅÙ¡àÊ×ÍáË‹§ªÒµÔ ³ ¤‹ÒÂÅÙ¡àÊ×ÍÇªÔÃÒÇØ¸ ¨Ñ§ËÇÑ´ªÅºØÃÕ

11 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2512/¤.È. 1969

...ºÃÃ´ÒÈÔÉÂ�à¢ŒÒÁÒ·ÙÅÇ‹Ò 
“â»Ã´Í¸ÔºÒÂÍØ»ÁÒàÃ×èÍ§¢ŒÒÇÅÐÁÒ¹ã¹¹Òà¶Ô´” 

¾ÃÐÍ§¤�µÃÑÊÇ‹Ò 
“¼ÙŒËÇ‹Ò¹àÁÅç´¾Ñ¹¸Ø�´Õ¤×ÍºØµÃáË‹§Á¹ØÉÂ� 

·Ø‹§¹Ò¤×ÍâÅ¡ àÁÅç´¾Ñ¹¸Ø�´Õ¤×Í¾ÅàÁ×Í§áË‹§¾ÃÐÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã 
¢ŒÒÇÅÐÁÒ¹¤×Í¾ÅàÁ×Í§¢Í§ÁÒÃÃŒÒÂ 

ÈÑµÃÙ·ÕèËÇ‹Ò¹¤×Í»‚ÈÒ¨..... 
ºØµÃáË‹§Á¹ØÉÂ�¨Ð·Ã§ãªŒ·ÙµÊÇÃÃ¤�

ÁÒÃÇºÃÇÁ·Ø¡ÊÔè§·Õè·íÒãËŒËÅ§¼Ô´áÅÐ·Ø¡¤¹·Õè»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÍ¸ÃÃÁ
ãËŒÍÍ¡¨Ò¡¾ÃÐÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã áÅŒÇàÍÒä»·Ôé§ã¹¡Í§ä¿.... 

Ê‹Ç¹¼ÙŒªÍº¸ÃÃÁ¨ÐÊ‹Í§áÊ§àËÁ×Í¹´Ç§ÍÒ·ÔµÂ�
ã¹¾ÃÐÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã¢Í§¾ÃÐºÔ´Ò....” 

(มัทธิว 13:36-43)

“เพราะวาเปนประเทศของเรา ไมใชประเทศของหนึ่งคนสองคน
เปนประเทศของทุกคน เขาหากันไมเผชิญหนากัน แกไขปญหา

เพราะปญหามีอยู ที่เวลาเกิดจะใชคําวา บาเลือด เวลาคนมีการปฏิบัติรุนแรง
มันลืมตัว ลงทายเขาไมรูวาตีกันเพราะอะไร แลวก็จะแกปญหาอะไร
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เพียงแตวาจะตองเอาชนะ แลวก็ใครจะชนะ ไมมีทางอันตรายทั้งนั้น 
มีแตแพ คือตางคนตางแพ ผูที่เผชิญหนาก็แพ แลวที่แพที่สุดก็คือประเทศชาติ 

ประชาชนจะเปนประชาชนทั้งประเทศไมใชประชาชนเฉพาะในกรุงเทพมหานคร 
ถาสมมุติวา เฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหายไป ประเทศก็เสียหายไปทั้งหมด 
แลวก็จะมีประโยชนอะไรที่จะทะนงตัววาชนะ เวลาอยูบนกองซากปรักหักพัง...”

- ¾ÃÐÃÒª´íÒÃÑÊã¹àËµØ¡ÒÃ³�¾ÄÉÀÒ·ÁÔÌ
³ ¾ÃÐµíÒË¹Ñ¡¨ÔµÃÅ´ÒÃâË°Ò¹ ¾ÃÐÃÒªÇÑ§´ØÊÔµ

20 ¾ÄÉÀÒ¤Á ¾.È. 2535/¤.È. 1992

¡ÒÃµ‹ÍÊÙŒáÅÐ¡ÒÃ·ÐàÅÒÐÇÔÇÒ·ã¹ËÁÙ‹·‹Ò¹¹Ñé¹ÁÒ¨Ò¡·Õèã´
ÁÔãª‹ÁÒ¨Ò¡¡ÔàÅÊµÑ³ËÒ«Öè§µ‹ÍÊÙŒÍÂÙ‹ÀÒÂã¹Ã‹Ò§¡ÒÂ¢Í§·‹Ò¹ËÃ×Í 

·‹Ò¹ÍÂÒ¡ä´Œ áµ‹äÁ‹ä´Œ ¨Ö§¦‹Ò¡Ñ¹ ·‹Ò¹ÍÂÒ¡ä´Œ
áµ‹äÁ‹ÊÁËÇÑ§ ¨Ö§·ÐàÅÒÐÇÔÇÒ·áÅÐµ‹ÍÊÙŒ¡Ñ¹ ·‹Ò¹äÁ‹ÁÕà¾ÃÒÐ
äÁ‹ä´ŒÇÍ¹¢Í ·‹Ò¹ÇÍ¹¢Í áµ‹äÁ‹ä´ŒÃÑº à¾ÃÒÐ·‹Ò¹ÇÍ¹¢Í
äÁ‹¶Ù¡µŒÍ§ ¤×ÍÇÍ¹¢Íà¾×èÍ¹íÒä»Ê¹Í§¡ÔàÅÊµÑ³ËÒ¢Í§·‹Ò¹

(ยากอบ 4:1-3)

“...การจะเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญอยูที่เรามีเศรษฐกิจ
แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความวา

อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตัวเอง อันนี้ก็เคยบอกวา
ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวา ทุกครอบครัวจะตอง
ผลิตอาหารของตัวเอง จะตองทอผาใสเอง อยางนั้นมัน

เกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียง
พอสมควร บางสิ่งบางอยางผลิตไดมากกวาความตองการ ก็ขายได...”

- ¾ÃÐÃÒª´íÒÃÑÊà¹×èÍ§ã¹âÍ¡ÒÊÇÑ¹à©ÅÔÁ¾ÃÐª¹Á¾ÃÃÉÒ
5 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2540/¤.È. 1997

“....¾ÃÐÍ§¤�ÂÑ§µÃÑÊÍØ»ÁÒàÃ×èÍ§Ë¹Öè§ãËŒà¢Ò·Ñé§ËÅÒÂ¿˜§ÍÕ¡Ç‹Ò 
“àÈÃÉ°Õ¤¹Ë¹Öè§ÁÕ·Õè´Ô¹·Õèà¡Ô´¼Å´ÕÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ à¢Ò¨Ö§¤Ô´Ç‹Ò 
“©Ñ¹¨Ð·íÒÍÂ‹Ò§äÃ´Õ ©Ñ¹äÁ‹ÁÕ·Õè¾Í¨Ðà¡çº¾×ª¼Å¢Í§©Ñ¹” 
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à¢Ò¤Ô´ÍÕ¡Ç‹Ò “©Ñ¹¨Ð·íÒÍÂ‹Ò§¹Õé ¨ÐÃ×éÍÂØŒ§©Ò§à¡‹ÒáÅŒÇÊÃŒÒ§ãËÁ‹
ãËŒãËÞ‹âµ¡Ç‹Òà´ÔÁ ¨Ðä´Œà¡çº¢ŒÒÇáÅÐÊÁºÑµÔ·Ñé§ËÅÒÂäÇŒ 

áÅŒÇ©Ñ¹¨Ð¾Ù´¡Ñºµ¹àÍ§Ç‹Ò “´ÕáÅŒÇ à¨ŒÒÁÕ·ÃÑ¾Â�ÊÁºÑµÔÁÒ¡ÁÒÂà¡çºäÇŒãªŒä´ŒËÅÒÂ»‚ 
¨§¾Ñ¡¼‹Í¹ ¡Ô¹´×èÁáÅÐÊ¹Ø¡Ê¹Ò¹à¶Ô´” áµ‹¾ÃÐà¨ŒÒµÃÑÊ¡Ñºà¢ÒÇ‹Ò 

“¤¹â§‹àÍŽÂ ¤×¹¹Õéà¢Ò¨ÐàÃÕÂ¡àÍÒªÕÇÔµà¨ŒÒä» áÅŒÇÊÔè§·Õèà¨ŒÒä´ŒàµÃÕÂÁäÇŒ¨Ðà»š¹¢Í§ã¤ÃàÅ‹Ò 
¤¹·ÕèÊÐÊÁ·ÃÑ¾Â�ÊÁºÑµÔäÇŒÊíÒËÃÑºµ¹àÍ§ áµ‹äÁ‹à»š¹¤¹ÁÑè§ÁÕÊíÒËÃÑº¾ÃÐà¨ŒÒ¡ç¨Ðà»š¹àª‹¹¹Õé” 

(ลูกา 12:16-21)
          

“...จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของทุกคนทุกฝายนี้ ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรม

ซึ่งเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคีที่ทําใหคนไทยเรา สามารถรวมมือรวมใจกัน
รักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง 

“ประการแรกคือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 
ประการที่ 2 คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน 

ประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอื่น และแกประเทศชาติ 
ประการที่ 3 คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎกติกา 

และในระเบียบแบบแผน โดยเทาเทียมเสมอกัน
ประการที่ 4 คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด ความเห็นของตน

ใหถูกตอง เที่ยงตรง และมั่นคงอยู ในเหตุในผล.....”

- ¾ÃÐÃÒª´íÒÃÑÊã¹¡ÒÃàÊ´ç¨ÍÍ¡ÁËÒÊÁÒ¤Á ÃÑº¡ÒÃ¶ÇÒÂ¾ÃÐ¾ÃªÑÂÁ§¤Å 
³ ÊÕËºÑÞªÃ ¾ÃÐ·Õè¹Ñè§Í¹Ñ¹µÊÁÒ¤Á ¾ÃÐÃÒªÇÑ§´ØÊÔµ ©ÅÍ§ÊÔÃÔÃÒªÊÁºÑµÔ¤Ãº 60 »‚

9 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ ¾.È. 2549/¤.È. 2006

“...¨§à»š¹¼ÙŒàÁµµÒ¡ÃØ³Ò´Ñ§·Õè¾ÃÐºÔ´Ò¢Í§·‹Ò¹·Ã§¾ÃÐàÁµµÒ¡ÃØ³Òà¶Ô´ 
ÍÂ‹ÒµÑ´ÊÔ¹à¢Ò áÅŒÇ¾ÃÐà¨ŒÒ¨ÐäÁ‹·Ã§µÑ´ÊÔ¹·‹Ò¹ ÍÂ‹Ò¡Å‹ÒÇâ·Éà¢Ò 

áÅŒÇ¾ÃÐà¨ŒÒ¨ÐäÁ‹·Ã§¡Å‹ÒÇâ·É·‹Ò¹ 
¨§ãËŒÍÀÑÂà¢Ò áÅŒÇ¾ÃÐà¨ŒÒ¨Ð·Ã§ãËŒÍÀÑÂ·‹Ò¹ ¨§ãËŒ áÅŒÇ¾ÃÐà¨ŒÒ¨Ð»ÃÐ·Ò¹ãËŒá¡‹·‹Ò¹ 
·‹Ò¹¨Ðä´ŒÃÑºàµçÁÊÑ´àµçÁ·Ð¹Ò¹ÍÑ´á¹‹¹¨¹ÅŒ¹ à¾ÃÒÐÇ‹Ò·‹Ò¹ãªŒ·Ð¹Ò¹ã´µÇ§ãËŒà¢Ò 

¾ÃÐà¨ŒÒ¡ç¨Ð·Ã§ãªŒ·Ð¹Ò¹¹Ñé¹µÇ§µÍºá·¹ãËŒ·‹Ò¹´ŒÇÂ” 
(ลูกา 6:36-38)
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“....ความสุขความสวัสดีของขาพเจา จะเกิดขึ้นไดก็ดวยบานเมืองของเรา

มีความเจริญมั่นคง เปนปรกติสุข....ความเจริญมั่นคงทั้งนั้นจะสัมฤทธิผล

เปนจริงได ก็ดวยทุกคนทุกฝายในชาติมุงที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนใหเต็มกําลัง 

ดวยสติรูตัว ดวยปญญารูคิด และดวยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแกประโยชน

สวนรวมยิ่งกวาสวนอื่น “จึงขอใหทานทั้งหลายในที่นี้ ซึ่งมีตําแหนงหนาที่

สําคัญอยูในสถาบันหลักของประเทศ และชาวไทยทุกคนทุกหมูเหลา 

ทําความเขาใจในหนาที่ของตนใหกระจางแลวตั้งจิตตั้งใจใหเที่ยงตรงหนักแนน 

ที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนใหดีที่สุดเพื่อใหสําเร็จประโยชนสวนรวมอันไพบูลย

เพื่อชาติบานเมืองอันเปนที่อยู ที่ทํากินของเรา มีความเจริญมั่นคง ยั่งยืนไป....”

- ¾ÃÐÃÒª´íÒÃÑÊà¹×èÍ§ã¹âÍ¡ÒÊÇÑ¹à©ÅÔÁ¾ÃÐª¹Á¾ÃÃÉÒ
 5 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2552/¤.È. 2009

“...·‹Ò¹·Ñé§ËÅÒÂ¨§¤Ò´ÊÐàÍÇ áÅÐ¨Ø´µÐà¡ÕÂ§àµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁäÇŒ ¨§à»š¹àÊÁ×Í¹¼ÙŒÃÑºãªŒ·Õè¡íÒÅÑ§
¤ÍÂ¹ÒÂ¡ÅÑº¨Ò¡§Ò¹Á§¤ÅÊÁÃÊ àÁ×èÍ¹ÒÂÁÒáÅÐà¤ÒÐ»ÃÐµÙ¨Ðä´Œà»�´ÃÑº ¼ÙŒÃÑºãªŒàËÅ‹Ò¹Ñé¹à»š¹ÊØ¢
¶ŒÒ¹ÒÂ¡ÅÑºÁÒ¾ºà¢Ò¡íÒÅÑ§µ×è¹à½‡ÒÍÂÙ‹ àÃÒºÍ¡¤ÇÒÁ¨ÃÔ§á¡‹·‹Ò¹·Ñé§ËÅÒÂÇ‹Ò ¹ÒÂ¨Ð¤Ò´ÊÐàÍÇ
¾Ò¼ÙŒÃÑºãªŒàËÅ‹Ò¹Ñé¹ä»¹Ñè§âµ�ÐáÅÐ¨ÐÃÑºãªŒà¢Ò´ŒÇÂ äÁ‹Ç‹Ò¹ÒÂ¨ÐÁÒàÇÅÒÊÍ§ÂÒÁËÃ×ÍÊÒÁÂÒÁ 

¶ŒÒ¾º¼ÙŒÃÑºãªŒ¡íÒÅÑ§·íÒàª‹¹¹Õé ¼ÙŒÃÑºãªŒàËÅ‹Ò¹Ñé¹¡çà»š¹ÊØ¢”
(ลูกา 12:35-38)

 

“การสรางอาคารสมัยใหมนี้ คงจะเปนเกียรติสําหรับผูสรางคนเดียว 
แตเรื่องโบราณสถานนั้นเปนเกียรติของชาติ อิฐเกาๆ แผนเดียวก็มีคา 
ควรจะชวยกันรักษาไว ถาเราขาดสุโขทัย อยุธยา และกรุงเทพฯ แลว

ประเทศไทยก็ไมมีความหมาย”

- ¾ÃÐÃÒª´íÒÃÑÊà¹×èÍ§ã¹¾Ô¸Õà»�´¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±Ê¶Ò¹áË‹§ªÒµÔ à¨ŒÒÊÒÁ¾ÃÐÂÒ
¨Ñ§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ 

26 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2504/¤.È. 1961

...¾ÃÐàÂ«Ùà¨ŒÒ·Ã§à¾‹§ÁÍ§Ë¹ŒÒà¢Ò µÃÑÊÇ‹Ò
 “¢ŒÍ¤ÇÒÁã¹¾ÃÐ¤ÑÁÀÕÃ�µÍ¹¹ÕéËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹ÒÍÂ‹Ò§äÃ 
ËÔ¹·Õèª‹Ò§¡‹ÍÊÃŒÒ§·Ôé§àÊÕÂ¹Ñé¹ ä´Œ¡ÅÒÂà»š¹ÈÔÅÒËÑÇÁØÁ” 

(ลูกา 20:17)
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“...คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย 

ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญอันใดได 

ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญ

ที่เปนคุณประโยชนแทจริงไดสําเร็จ...”

- ¾ÃÐºÃÁÃÒâªÇÒ·¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÃÑª¡ÒÅ·Õè 9
ã¹¾Ô¸Õ¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔÞÞÒºÑµÃ¢Í§¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

12 ¡Ã¡®Ò¤Á ¾.È. 2522/¤.È. 1979

ÈÑ¡à¤ÕÂÊÂ×¹¢Öé¹·ÙÅ¾ÃÐàÂ«Ùà¨ŒÒÇ‹Ò “¾ÃÐà¨ŒÒ¢ŒÒ ¢ŒÒ¾à¨ŒÒ¨ÐÂ¡·ÃÑ¾Â�ÊÁºÑµÔ¤ÃÖè§Ë¹Öè§ãËŒá¡‹¤¹¨¹ 
áÅÐ¶ŒÒ¢ŒÒ¾à¨ŒÒâ¡§ÊÔè§ã´ ¢Í§ã¤ÃÁÒ¢ŒÒ¾à¨ŒÒ¨Ð¤×¹ãËŒà¢ÒÊÕèà·‹Ò” ¾ÃÐàÂ«Ùà¨ŒÒµÃÑÊÇ‹Ò 

“ÇÑ¹¹Õé¤ÇÒÁÃÍ´¾Œ¹ÁÒÊÙ‹ºŒÒ¹¹ÕéáÅŒÇ à¾ÃÒÐ¤¹¹Õéà»š¹ºØµÃ¢Í§ÍÑºÃÒÎÑÁ´ŒÇÂ 
ºØµÃáË‹§Á¹ØÉÂ�ÁÒà¾×èÍáÊÇ§ËÒáÅÐà¾×èÍª‹ÇÂ¼ÙŒ·ÕèàÊÕÂä»ãËŒÃÍ´¾Œ¹” 

(ลูกา 19:8-10)
 

“การทําความดีนั้น โดยมากเปนการเดินทวนกระแส

ความพอใจ และความตองการของมนุษย จึงทําไดยาก

และเห็นผลชา แตก็จําเปนตองทํา เพราะหาไม ความชั่ว

ซึ่งทําไดงายจะเขามาแทนที่ แลวจะพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว...”

- ¾ÃÐºÃÁÃÒâªÇÒ·¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÃÑª¡ÒÅ·Õè 9
ã¹¾Ô¸Õ¾ÃÐÃÒª·Ò¹¡ÃÐºÕèáÅÐ»ÃÔÞÞÒºÑµÃá¡‹Ç‹Ò·ÕèÃŒÍÂµíÒÃÇ¨µÃÕÏ
âÃ§àÃÕÂ¹¹ÒÂÃŒÍÂµíÒÃÇ¨Ï 10 ÁÕ¹Ò¤Á ¾.È. 2529/¤.È. 1986

¢Ø¹¹Ò§¤¹Ë¹Öè§·ÙÅ¶ÒÁ¾ÃÐàÂ«Ùà¨ŒÒÇ‹Ò 
“¾ÃÐÍÒ¨ÒÃÂ�¼ÙŒ·Ã§¤ÇÒÁ´Õ ¢ŒÒ¾à¨ŒÒµŒÍ§·íÒÍÐäÃà¾×èÍ¨Ðä´ŒªÕÇÔµ¹ÔÃÑ¹´Ã” 

¾ÃÐàÂ«Ùà¨ŒÒµÃÑÊ¡Ñºà¢ÒÇ‹Ò “·íÒäÁàÃÕÂ¡àÃÒÇ‹Ò¼ÙŒ·Ã§¤ÇÒÁ´Õ äÁ‹ÁÕã¤Ã·Ã§¤ÇÒÁ´Õ¹Í¡¨Ò¡¾ÃÐà¨ŒÒ
à·‹Ò¹Ñé¹ ·‹Ò¹¡çÃÙŒ¨Ñ¡º·ºÑÞÞÑµÔáÅŒÇ ÍÂ‹ÒÅ‹Ç§»ÃÐàÇ³Õ ÍÂ‹Ò¦‹Ò¤¹ ÍÂ‹ÒÅÑ¡¢âÁÂ ÍÂ‹Òà»š¹¾ÂÒ¹à·ç¨ 
¨§¹Ñº¶×ÍºÔ´ÒÁÒÃ´Ò” à¢Ò·ÙÅÇ‹Ò “¢ŒÒ¾à¨ŒÒ»¯ÔºÑµÔµÒÁº·ºÑÞÞÑµÔàËÅ‹Ò¹Õé·Ø¡¢ŒÍµÑé§áµ‹à»š¹à´ç¡áÅŒÇ” 
àÁ×èÍ¾ÃÐàÂ«Ùà¨ŒÒ·Ã§ä´ŒÂÔ¹ ¨Ö§µÃÑÊÇ‹Ò “·‹Ò¹ÂÑ§¢Ò´ÊÔè§Ë¹Öè§ ¨§ä»¢ÒÂ·Ø¡ÊÔè§·ÕèÁÕ á¨¡¨‹ÒÂà§Ô¹ãËŒ

¤¹¨¹ áÅÐ·‹Ò¹¨ÐÁÕ¢ØÁ·ÃÑ¾Â�ã¹ÊÇÃÃ¤� áÅŒÇ¨§µÔ´µÒÁàÃÒÁÒà¶Ô´” 
àÁ×èÍä´ŒÂÔ¹¾ÃÐÇÒ¨Ò¹Õé à¢ÒàÈÃŒÒã¨ÁÒ¡ à¾ÃÒÐà¢Òà»š¹¤¹ÁÑè§ÁÕ

(ลูกา 18:18-23)
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“...ถาทํางานดวยความตั้งใจ ที่จะใหเกิดผลอันยิ่งใหญ

คือความเปนปกแผนของประเทศชาติดวยความสุจริต

และดวยความรูความสามารถดวยจริงใจ ไมนึกถึงเงินทอง

หรือนึกถึงผลประโยชนใดๆ ก็เปนการทําหนาที่โดยตรง

และไดทําหนาที่โดยเต็มที่...” 

- ¾ÃÐºÃÁÃÒâªÇÒ·¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÃÑª¡ÒÅ· Õè 9
¾ÃÐÃÒª·Ò¹á¡‹ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´·ÑèÇ»ÃÐà·È

13 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2511/¤.È. 1968

...·‹Ò¹¼ÙŒã´·ÕèÁÕ¤¹ÃÑºãªŒÍÍ¡ä»ä¶¹ÒËÃ×Íä»àÅÕéÂ§á¡Ð àÁ×èÍ¼ÙŒÃÑºãªŒ¡ÅÑº¨Ò¡·Ø‹§¹Ò 
¼ÙŒ¹Ñé¹¨Ð¾Ù´¡Ñº¼ÙŒÃÑºãªŒËÃ×ÍÇ‹Ò “àÃçÇà¢ŒÒÁÒ¹Ñè§âµ�Ðà¶Ô´” áµ‹¨Ð¾Ù´ÁÔãª‹ËÃ×ÍÇ‹Ò 

“¨§àµÃÕÂÁÍÒËÒÃÁÒãËŒ©Ñ¹à¶Ô´ ¨§¤Ò´ÊÐàÍÇ ¤ÍÂÃÑºãªŒ©Ñ¹¢³Ð·Õè©Ñ¹¡Ô¹áÅÐ´×èÁ ËÅÑ§¨Ò¡¹Ñé¹
à¨ŒÒ¨Ö§¡Ô¹áÅÐ´×èÁ” ¹ÒÂÂ‹ÍÁäÁ‹¢Íºã¨¼ÙŒÃÑºãªŒ·Õè»¯ÔºÑµÔµÒÁ¤íÒÊÑè§ÁÔãª‹ËÃ×Í 

·‹Ò¹·Ñé§ËÅÒÂ¡çàª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ àÁ×èÍ·‹Ò¹ä´Œ·íÒµÒÁ¤íÒÊÑè§·Ø¡»ÃÐ¡ÒÃáÅŒÇ ¨§¾Ù´Ç‹Ò 
“©Ñ¹à»š¹¼ÙŒÃÑºãªŒ·ÕèäÃŒ»ÃÐâÂª¹� à¾ÃÒÐ©Ñ¹·íÒµÒÁË¹ŒÒ·Õè·ÕèµŒÍ§·íÒà·‹Ò¹Ñé¹” 

(ลูกา 17:7-10)
    

“...จิตใจและความประพฤติที่สะอาดและมีระเบียบ

เปนรากฐานสําคัญของชีวิตทั้งจิตใจทั้งความประพฤติ

ดังนั้นใชจะเกิดมีขึ้นเองได หากแตจําเปนตองฝกหัดอบรม

และสนับสนุนสงเสริมกันอยางจริงจังสมํ่าเสมอ นับตั้งแต

บุคคลเกิด ดังที่มนุษยไมวาชาติใดภาษาใดไดเฝาพยายาม

กระทําสืบตอกันมาทุกยุคทุกสมัย ทั้งนี้เพื่อใหสามารถ

รักษาตัวและมีความสุขความสําเร็จในการครองชีวิต

ทั้งใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดดวยความผาสุกสงบ...”

- ¾ÃÐÃÒª´íÒÃÑÊ¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÃÑª¡ÒÅ·Õè 9
¾ÃÐÃÒª·Ò¹à¾×èÍàªÔÞä»Í‹Ò¹ã¹¾Ô¸Õà»�´¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò¢Í§ÊÀÒÊÑ§¤ÁÊ§à¤ÃÒÐË�áË‹§»ÃÐà·Èä·Â

àÃ×èÍ§ ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÑ§¤Áã¹´ŒÒ¹ÈÕÅ¸ÃÃÁáÅÐ¨Ôµã¨
15 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2516/¤.È. 1973
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...¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔÁ¹ØÉÂ�¹íÒä»ÊÙ‹¤ÇÒÁµÒÂ
áµ‹¤ÇÒÁ»ÃÒÃ¶¹Ò¢Í§¾ÃÐ¨Ôµà¨ŒÒ¹íÒä»ÊÙ‹ªÕÇÔµáÅÐÊÑ¹µÔ

¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔÁ¹ØÉÂ�¹íÒä»ÊÙ‹¡ÒÃà»š¹ÈÑµÃÙ¡Ñº¾ÃÐà¨ŒÒ 
à¾ÃÒÐäÁ‹ÂÍÁàª×èÍ¿˜§¸ÃÃÁºÑÞÞÑµÔ¢Í§¾ÃÐÍ§¤�áÅÐäÁ‹ÍÒ¨Í‹Í¹¹ŒÍÁÂÍÁÃÑº´ŒÇÂ 

¼ÙŒ·Õè´íÒà¹Ô¹ªÕÇÔµµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔäÁ‹ÍÒ¨à»š¹·Õè¾Í¾ÃÐ·ÑÂ¢Í§¾ÃÐà¨ŒÒä´Œ 
Ê‹Ç¹·‹Ò¹·Ñé§ËÅÒÂ ·‹Ò¹äÁ‹´íÒà¹Ô¹ªÕÇÔµµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ áµ‹´íÒà¹Ô¹ªÕÇÔµµÒÁ¾ÃÐ¨Ôµà¨ŒÒ 
à¾ÃÒÐ¾ÃÐ¨Ôµ¢Í§¾ÃÐà¨ŒÒÊ¶Ôµã¹µÑÇ·‹Ò¹ ¶ŒÒ¼ÙŒã´äÁ‹ÁÕ¾ÃÐ¨Ôµ¢Í§¾ÃÐ¤ÃÔÊµà¨ŒÒ¼ÙŒ¹Ñé¹

¡çäÁ‹à»š¹¢Í§¾ÃÐÍ§¤� ¶ŒÒ¾ÃÐ¤ÃÔÊµà¨ŒÒÊ¶Ôµã¹·‹Ò¹áÅŒÇ
áÁŒÃ‹Ò§¡ÒÂ¢Í§·‹Ò¹µÒÂà¾ÃÒÐºÒ» ¨Ôµ¢Í§·‹Ò¹¡çÁÕªÕÇÔµà¾ÃÒÐ¤ÇÒÁªÍº¸ÃÃÁ

(โรม 8:6-10)
 

“...การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญนั้นจะตองสรางและเสริมขึ้น

จากพื้นฐานเดิมที่มีอยูกอนทั้งสิ้นถาพื้นฐานไมดีหรือคลอนแคลนบกพรองแลว 

ที่จะเพิ่มเติมเสริมตอใหเจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทําได 

จึงควรจะเขาใจใหแจงชัดวา นอกจากจะมุงสรางความเจริญแลว

ยังตองพยายามรักษาพื้นฐานใหมั่นคง ไมบกพรองพรอมๆ กันไปดวย...”

- ¾ÃÐºÃÁÃÒâªÇÒ·¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÃÑª¡ÒÅ·Õè 9
ã¹¾Ô¸Õ¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔÞÞÒºÑµÃ¢Í§¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

10 ¡Ã¡®Ò¤Á ¾.È. 2523/¤.È. 1980

“....·Ø¡¤¹·ÕèÁÒËÒàÃÒÂ‹ÍÁ¿˜§¤íÒ¢Í§àÃÒáÅÐ¹íÒä»»¯ÔºÑµÔ 
àÃÒ¨ÐªÕéãËŒ·‹Ò¹·Ñé§ËÅÒÂàËç¹Ç‹Ò 

à¢Òà»ÃÕÂºàÊÁ×Í¹¼ÙŒã´ à¢Òà»ÃÕÂºàÊÁ×Í¹¤¹·ÕèÊÃŒÒ§ºŒÒ¹ 
à¢Ò¢Ø´ËÅØÁ ¢Ø´Å§ä»ÅÖ¡ áÅÐÇÒ§ÃÒ¡°Ò¹äÇŒº¹ËÔ¹ 
àÁ×èÍà¡Ô´¹íéÒ·‹ÇÁ ¹íéÒã¹áÁ‹¹íéÒäËÅÁÒ»Ð·ÐºŒÒ¹ËÅÑ§¹Ñé¹ 

áµ‹·íÒãËŒºŒÒ¹¹Ñé¹ÊÑè¹¤ÅÍ¹äÁ‹ä´Œ 
à¾ÃÒÐºŒÒ¹ËÅÑ§¹Ñé¹ÊÃŒÒ§äÇŒÍÂ‹Ò§´Õ áµ‹¼ÙŒ·Õè¿˜§áÅÐäÁ‹»¯ÔºÑµÔµÒÁ 
¡çà»ÃÕÂºàÊÁ×Í¹¤¹·ÕèÊÃŒÒ§ºŒÒ¹äÇŒº¹¾×é¹´Ô¹â´ÂäÁ‹ÁÕÃÒ¡°Ò¹ 

àÁ×èÍ¹íéÒã¹áÁ‹¹íéÒäËÅÁÒ»Ð·Ð ºŒÒ¹¹Ñé¹¡ç¾Ñ§·ÅÒÂÅ§·Ñ¹·Õ áÅÐàÊÕÂËÒÂÁÒ¡” 
(ลูกา 6:47-49)
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“...ความเจริญของประเทศชาติ เปนความเจริญสวนรวม

ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคนทั้งชาติ

ถือไดวาทุกคนแบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ

ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกัน

ไมมีผูใดจะอยูไดและทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง...”

- ¾ÃÐºÃÁÃÒâªÇÒ·¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÃÑª¡ÒÅ·Õè 9
ã¹¾Ô¸Õ¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔÞÞÒºÑµÃ¢Í§¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

10 ¡Ã¡®Ò¤Á ¾.È. 2513/¤.È. 1970

...áÁŒÃ‹Ò§¡ÒÂà»š¹Ã‹Ò§¡ÒÂà´ÕÂÇ áµ‹¡çÁÕÍÇÑÂÇÐËÅÒÂÊ‹Ç¹
ÍÇÑÂÇÐµ‹Ò§æ àËÅ‹Ò¹ÕéáÁŒ¨ÐÁÕËÅÒÂÊ‹Ç¹¡çÃ‹ÇÁà»š¹Ã‹Ò§¡ÒÂà´ÕÂÇ¡Ñ¹©Ñ¹ã´ 

¾ÃÐ¤ÃÔÊµà¨ŒÒ¡ç©Ñ¹¹Ñé¹ à´ªÐ¾ÃÐ¨Ôµà¨ŒÒ¾ÃÐÍ§¤�à´ÕÂÇ 
àÃÒ·Ø¡¤¹¨Ö§ä´ŒÃÑº¡ÒÃÅŒÒ§ÁÒÃÇÁà¢ŒÒà»š¹Ã‹Ò§¡ÒÂà´ÕÂÇ¡Ñ¹ 

äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹ªÒÇÂÔÇËÃ×ÍªÒÇ¡ÃÕ¡ äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹·ÒÊËÃ×Íä·Â¡çµÒÁ 
àÃÒ·Ø¡¤¹µ‹Ò§ä´ŒÃÑº¾ÃÐ¨Ôµà¨ŒÒ¾ÃÐÍ§¤�à´ÕÂÇ¡Ñ¹ .....

¶ŒÒà·ŒÒ¨Ð¾Ù´Ç‹Ò “¢ŒÒ¾à¨ŒÒäÁ‹ãª‹Á×Í ¨Ö§äÁ‹à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§Ã‹Ò§¡ÒÂ” 
áµ‹à·ŒÒäÁ‹ä´Œà»š¹ÍÇÑÂÇÐ¢Í§Ã‹Ò§¡ÒÂ¹ŒÍÂ¡Ç‹ÒÍÇÑÂÇÐÊ‹Ç¹Í×è¹ à¾ÃÒÐà»š¹à¾ÕÂ§à·ŒÒ

ËÃ×Í¶ŒÒËÙ¨Ð¾Ù´Ç‹Ò “¢ŒÒ¾à¨ŒÒäÁ‹ãª‹´Ç§µÒ ¨Ö§äÁ‹ãª‹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§Ã‹Ò§¡ÒÂ”
áµ‹¡çäÁ‹ä´Œ·íÒãËŒËÙäÁ‹à»š¹ÍÇÑÂÇÐ¢Í§Ã‹Ò§¡ÒÂàÅÂ ¶ŒÒÃ‹Ò§¡ÒÂ·Ñé§ËÁ´à»š¹´Ç§µÒ
áÅŒÇ¨Ðä´ŒÂÔ¹ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ ¶ŒÒÃ‹Ò§¡ÒÂ·Ñé§ËÁ´à»š¹ËÙ áÅŒÇ¨Ðä´Œ¡ÅÔè¹ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ” 

(1โครินธ์ 12:12-13, 15-17)

“...ชาติบานเมืองประกอบดวยนานาสถาบัน อันเปรียบได

กับอวัยวะทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเปนชีวิตรางกาย 

ชีวิตรางกายดํารงอยูได เพราะอวัยวะใหญนอยทํางานเปน

ปรกติพรอมกันอยางไร ชาติบานเมืองก็ดํารงอยูไดเพราะ

สถาบันตงๆ ตั้งมั่นและปฏิบัติหนาที่ของตนโดยพรอมมูลอยางนั้น....”

- ¾ÃÐºÃÁÃÒâªÇÒ·¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÃÑª¡ÒÅ·Õè 9
 ¾ÃÐÃÒª·Ò¹á¡‹·ËÒÃº¡ ·ËÒÃàÃ×Í ·ËÒÃÍÒ¡ÒÈ µíÒÃÇ¨

áÅÐÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã¾ÅàÃ×Í¹ã¹¾Ô¸ÕµÃÇ¨¾ÅÊÇ¹Ê¹ÒÁ
ã¹§Ò¹¾ÃÐÃÒª¾Ô¸ÕÃÑª´ÒÀÔàÉ¡ 8 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ ¾.È. 2514/¤.È. 1971
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...Ã‹Ò§¡ÒÂäÁ‹ä´Œ»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂÍÇÑÂÇÐÊ‹Ç¹à´ÕÂÇ áµ‹ÁÕÍÇÑÂÇÐËÅÒÂÊ‹Ç¹...
....¾ÃÐà¨ŒÒ·Ã§¨Ñ´ÍÇÑÂÇÐµ‹Ò§æ ã¹Ã‹Ò§¡ÒÂãËŒÍÂÙ‹

ã¹·Õè·Õè·Ã§¾ÃÐ»ÃÐÊ§¤� ¶ŒÒÃ‹Ò§¡ÒÂ·Ø¡Ê‹Ç¹à»š¹ÍÇÑÂÇÐà´ÕÂÇáÅŒÇ Ã‹Ò§¡ÒÂ¨ÐÍÂÙ‹·ÕèäË¹ 
à·‹Ò·Õèà»š¹ÍÂÙ‹ ÁÕÍÇÑÂÇÐËÅÒÂÊ‹Ç¹ áµ‹ÁÕÃ‹Ò§¡ÒÂà´ÕÂÇ ´Ç§µÒ¾Ù´¡ÑºÁ×ÍäÁ‹ä´ŒÇ‹Ò
“àÃÒäÁ‹µŒÍ§¡ÒÃà¨ŒÒ” áÅÐÈÕÃÉÐ¡ç¾Ù´¡Ñºà·ŒÒäÁ‹ä´ŒÇ‹Ò “àÃÒäÁ‹µŒÍ§¡ÒÃà¨ŒÒ”...

....¾ÃÐà¨ŒÒ·Ã§»ÃÐ¡ÍºÃ‹Ò§¡ÒÂ¢Öé¹â´ÂãËŒà¡ÕÂÃµÔá¡‹
ÍÇÑÂÇÐ·ÕèäÁ‹ÁÕà¡ÕÂÃµÔÁÒ¡¡Ç‹ÒÍÇÑÂÇÐÍ×è¹æ à¾×èÍÃ‹Ò§¡ÒÂ¨Ð
ä´ŒäÁ‹ÁÕ¡ÒÃáµ¡áÂ¡ã´æ µÃ§¡Ñ¹¢ŒÒÁ ÍÇÑÂÇÐáµ‹ÅÐÊ‹Ç¹

¨ÐàÍÒã¨ãÊ‹«Öè§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹ ¶ŒÒÍÇÑÂÇÐË¹Öè§à»š¹·Ø¡¢� 
ÍÇÑÂÇÐÍ×è¹æ ·Ø¡Ê‹Ç¹¡çÃ‹ÇÁà»š¹·Ø¡¢�´ŒÇÂ ¶ŒÒÍÇÑÂÇÐË¹Öè§

ä´ŒÃÑºà¡ÕÂÃµÔ ÍÇÑÂÇÐÍ×è¹æ ·Ø¡Ê‹Ç¹¡çÃ‹ÇÁÂÔ¹´Õ´ŒÇÂàª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ 
(1โครินธ์ 12:14, 18-21, 24-26)

“...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิถีทาง 

เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง ดวยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 

ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา 

นึกถึงประโยชนสวนรวมนั้นคือความมั่นคงของบานเมือง... 

ความสามัคคีนั้น อาจหมายถึงเห็นชอบเห็นพองกันโดยไมแยงกัน 

ความจริงงานทุกอยางหรือการอยูเปนสังคมยอมตองมีความขัดแยงกัน 

ความคิดตางกัน ซึ่งไมเสียหาย แตอยูที่จิตใจของเรา 

ถาเราใชหลักวิชาและความปรองดอง ดวยการใชปญญา 

การแยงตางๆ ยอมเปนประโยชน หากมีรากฐานของความคิดอยางเดียวกัน 

รากฐานของความคิดนั้นคือ แตละคนจะตองทําใหบานเมืองมีความสุข 

มีความเปนปกแผน...”

- ¾ÃÐÃÒª´íÒÃÑÊ¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÃÑª¡ÒÅ·Õè 9
¾ÃÐÃÒª·Ò¹á¡‹¼ÙŒà¢ŒÒà½‡ÒÏ ÃÑº¾ÃÐÃÒª·Ò¹à¤Ã×èÍ§ÃÒªÍÔÊÃÔÂÒÀÃ³�Ï

 29 µØÅÒ¤Á ¾.È. 2517/¤.È. 1974

...ã¹Í´Õµ·‹Ò¹à¤Âà»š¹¤ÇÒÁÁ×´ áµ‹ºÑ´¹Õé·‹Ò¹à»š¹
¤ÇÒÁÊÇ‹Ò§ã¹Í§¤�¾ÃÐ¼ÙŒà»š¹à¨ŒÒ ¨§´íÒà¹Ô¹ªÕÇÔµàª‹¹

ºØµÃáË‹§¤ÇÒÁÊÇ‹Ò§à¶Ô´ ¼ÅáË‹§¤ÇÒÁÊÇ‹Ò§¤×Í¤ÇÒÁ´Õ
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¤ÇÒÁªÍº¸ÃÃÁáÅÐ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§·Ø¡»ÃÐ¡ÒÃ ¨§áÊÇ§ËÒ
ÊÔè§·ÕèÍ§¤�¾ÃÐ¼ÙŒà»š¹à¨ŒÒ¾Í¾ÃÐ·ÑÂ ¨§ÍÂ‹Òà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº
¡Ô¨¡ÒÃáË‹§¤ÇÒÁÁ×´«Öè§äÃŒ¼Å µÃ§¡Ñ¹¢ŒÒÁ ¨§»ÃÐ³ÒÁ

¡Ô¨¡ÒÃàËÅ‹Ò¹Ñé¹...... ¨§¤ÍÂÃÐÇÑ§Ç‹Ò·‹Ò¹´íÒà¹Ô¹ªÕÇÔµÍÂ‹Ò§äÃ 
¨§´íÒà¹Ô¹ªÕÇÔµÍÂ‹Ò§¼ÙŒà©ÅÕÂÇ©ÅÒ´ ÁÔãª‹ÍÂ‹Ò§

¼ÙŒ¢Ò´ÊµÔ»˜ÞÞÒ ¨§ãªŒàÇÅÒ»˜¨¨ØºÑ¹ãËŒ´Õ·ÕèÊØ´ à¾ÃÒÐàÃÒ
ÍÂÙ‹ã¹ÂØ¤áË‹§¤ÇÒÁàÅÇÃŒÒÂ ÍÂ‹Òà»š¹¤¹â§‹à¢ÅÒ áµ‹¨§

¾ÂÒÂÒÁà¢ŒÒã¨Ç‹Ò¾ÃÐà¨ŒÒ·Ã§»ÃÐÊ§¤�ÊÔè§ã´
(เอเฟซัส 5:8-11, 15-17) 

  

“...ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากประพฤติชอบ

และการหาเลี้ยงชีพชอบ เปนหลักสําคัญ ผูที่จะสามารถประพฤติชอบ

และหาเลี้ยงชอบไดดวยนั้น ยอมจะมีทั้งวิชาความรูทั้งหลักธรรมทางศาสนา 

เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสําหรับใชกระทําการทํางาน 

สิ่งหลังเปนปจจัยสําหรับสงเสริมความประพฤติ 

และการปฏิบัติงานใหชอบคือใหถูกตองและเปนธรรม…”

- ¾ÃÐÃÒª´íÒÃÑÊ¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÃÑª¡ÒÅ·Õè 9
¾ÃÐÃÒª·Ò¹á¡‹¤ÃÙâÃ§àÃÕÂ¹ÃÒÉ®Ã�ÊÍ¹ÈÒÊ¹ÒÍÔÊÅÒÁ

4 ¨Ñ§ËÇÑ´ÀÒ¤ãµŒ ¨Ñ§ËÇÑ´»˜µµÒ¹Õ
 24 ÊÔ§ËÒ¤Á ¾.È. 2519/ ¤.È. 1976

...ÍÂ‹Ò¤ÅŒÍÂµÒÁ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ¢Í§âÅ¡¹Õé áµ‹¨§à»ÅÕèÂ¹á»Å§µ¹àÍ§
â´Â¡ÒÃ¿„œ¹¿Ù¤ÇÒÁ¤Ô´¢Öé¹ãËÁ‹ à¾×èÍ¨Ðä´ŒÃÙŒ¨Ñ¡ÇÔ¹Ô¨©ÑÂÇ‹ÒÊÔè§ã´
à»š¹¾ÃÐ»ÃÐÊ§¤�¢Í§¾ÃÐà¨ŒÒ ÊÔè§ã´´ÕÊÔè§ã´à»š¹·Õè¾Í¾ÃÐ·ÑÂ
áÅÐÊÁºÙÃ³�¾ÃŒÍÁ...à´ªÐ¾ÃÐËÃÃÉ·Ò¹·Õè¢ŒÒ¾à¨ŒÒä´ŒÃÑº 

¢ŒÒ¾à¨ŒÒ¢Í¡Å‹ÒÇ¡Ñº·‹Ò¹áµ‹ÅÐ¤¹Ç‹Ò ÍÂ‹Ò¤Ô´Ç‹Òµ¹àÍ§àË¹×Í¡Ç‹Ò¼ÙŒÍ×è¹ 
áµ‹¨§¤Ô´ãËŒ¶Ù¡µŒÍ§Ç‹Ò¾ÃÐà¨ŒÒ»ÃÐ·Ò¹¤ÇÒÁàª×èÍãËŒáµ‹ÅÐºØ¤¤Å
ÁÒ¡¹ŒÍÂµ‹Ò§¡Ñ¹ à¾ÃÒÐÃ‹Ò§¡ÒÂ¢Í§àÃÒÁÕÍ§¤�»ÃÐ¡ÍºËÅÒÂÊ‹Ç¹ 

áÅÐÊ‹Ç¹µ‹Ò§æ àËÅ‹Ò¹ÕéäÁ‹ÁÕË¹ŒÒ·Õèà´ÕÂÇ¡Ñ¹©Ñ¹ã´ áÁŒàÃÒ¨ÐÁÕ¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡ 
àÃÒ¡çÃÇÁà»š¹Ã‹Ò§¡ÒÂà´ÕÂÇã¹¾ÃÐ¤ÃÔÊµà¨ŒÒ©Ñ¹¹Ñé¹ 
â´Âáµ‹ÅÐ¤¹µ‹Ò§à»š¹Ê‹Ç¹Ã‹Ò§¡ÒÂ¢Í§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹ 

(โรม 12:2-5)
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“การมีเสรีภาพนั้น เปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช

จําเปนตองใชดวยความระมัดระวังตามความรับผิดชอบ

มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอื่นที่เขามีอยูเทาเทียมกัน

ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเปนปรกติสุข

ของสวนรวมดวย มิฉะนั้น จะทําใหมีความยุงยาก จะทําให

สังคมและประเทศชาติตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง...”

- ¾ÃÐºÃÁÃÒâªÇÒ·¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÃÑª¡ÒÅ·Õè 9
¾ÃÐÃÒª·Ò¹á¡‹¼ÙŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒÅÙ¡àÊ×Í
9 ¡Ã¡®Ò¤Á ¾.È. 2514/¤.È. 1971

....Ê‹Ç¹¼ÙŒ·Õè¾Ô¨ÒÃ³ÒºÑÞÞÑµÔáË‹§ÍÔÊÃÀÒ¾ áÅÐÂÖ´ÁÑè¹
ã¹ºÑÞÞÑµÔ¹Ñé¹ ÁÔãª‹¿˜§áÅŒÇÅ×Á áµ‹¿˜§áÅŒÇ¹íÒä»»¯ÔºÑµÔµÒÁ

¼ÙŒ¹Ñé¹Â‹ÍÁ»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊØ¢ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¹Ñé¹ 
(ยากอบ 1:25)

   

หนึ่งชีวิต สร้างคุณค่าอเนกอนันต์ ให้เราได้จดจ�า ให้เราได้ก้าวตาม ผมคิดว่าไม่ผิดถ้าเรา
จะพูดว่า “เพียงหนึ่งชีวิต สร้างหลักคิดได้ตลอดกาล”

(à¹×èÍ§¨Ò¡¤ÇÒÁ¨íÒ¡Ñ́ ¢Í§Ë ¹ŒÒ¡ÃÐ´ÒÉã¹ÍǾ ÁÈÒ¹µ� àÃÒ Ö̈§äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶Å§àÃ×èÍ§ÃÒÇ·Ñé§ËÁ´¢Í§ 
89 ¾ÃÃÉÒ 89 ¾ÃÐÃÒª´íÒÃÑÊ áÅÐ 89 ¾ÃÐÇÒ¨Òã¹Ê¡Ù�»¹Õéä Œ́ ÃÍÍ‹Ò¹à¹×éÍËÒàµçÁã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÇÁàÅ‹Á»‚ 2018 
¼Å§Ò¹¢Í§ÃÒ¿ÒáÍÅ à»š¹¹ÒÁ»Ò¡¡Ò¢Í§¤ÃÔÊµª¹¦ÃÒÇÒÊ¤¹Ë¹Öè§ ¼ÙŒÂ×¹ÂÑ¹ÁÒµÅÍ´Ç‹Ò ÂÑ§µŒÍ§¡ÒÃ
¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¨Ò¡¾ÃÐà¨ŒÒàÊÁÍ)

“การมีเสรภีาพนั้น เปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมือ่จะใช
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ไมมีปก	แตบินได
 “ปู‰ อีé เอŽอง เฟย” “bú yì ér fei” “ไม่มีปีก แต่บินได้”  
สุภาษิตจีน ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂÇ‹Ò ¢‹ÒÇ¤ÃÒÇµ‹Ò§æ ¢ÂÒÂä»ÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇ·ÑèÇºŒÒ¹·ÑèÇàÁ×Í§ เป็นต้น 

ข่าวในด้านลบ เรื่องไม่ดีต่างæ เป็นต้นเรื่องของผู้ใหญ่ เจ้านาย พระ นักบวช ฯลฯ
 ÊØÀÒÉÔµä·Â¡çÁÕàËÁ×Í¹¡Ñ¹ àª‹¹ “»Ò¡¤¹ ÂÒÇ¡Ç‹Ò»Ò¡¡Ò” เรื่องซุบซิบ นินทา ดุด่า ว่าร้าย 

ใส่ความ ปัœนน�éาเป็นตัว ฯลฯ เป็นอาหารอันโอชะ ประจ�าวันของพวกปากบอน ปากปลาร้า ทั่วไป
ทุกหนแห่ง ทุกชาติ ทุกภาษา ทุกยุค ทุกสมัย ทุกสถาบัน แม้นักบวช นักพรตด้วย 

 áÁŒ¤¹ãºŒ¾Ù´äÁ‹ä´Œ ¡çÂÑ§äÁ‹á¾Œ¤¹¾Ù´ä´ŒàËÁ×Í¹¡Ñ¹ ปากขมุบขมิบ มือไม้กวัดแกว่ง
ไม่หยุดหย่อน ดีหน่อยไม่หนวกหู แต่ก็ร�าคาญตาของคนที่พบเห็นไม่น้อยเหมือนกัน

 »˜¨¨ØºÑ¹ÂÔè§ÃŒÒÂ¡Ç‹ÒÁÕ»‚¡àÊÕÂÍÕ¡ ´ŒÇÂà¤Ã×èÍ§Á×ÍÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� โทรศัพท์ เฟซบุ�ก ไลน์ ฯลฯ 
น่ากลัวมากæ ความชั่ว ดูมันเจริญก้าวหน้ารวดเร็วกว่าความดีมากมายเหลือเกิน

 ¹Ñ¡ºØÞÂÒ¡ÍººÍ¡Ç‹Ò “¶ŒÒ¼ÙŒã´äÁ‹¼Ô´¾ÅÒ´´ŒÇÂÇÒ¨Ò ¼ÙŒ¹Ñé¹Â‹ÍÁà»š¹¤¹´ÕÍÂ‹Ò§ÊÁºÙÃ³�” 
(Â¡ 3:2) ใครไม่ท�าผิดด้วยปากก็เป็นนักบุญได้ทุกคน ฉะนัéน เราจงระวัง และใส่บังเหียน
ที่ปากของเราไว้บ้างก็ดี จะได้ไม่พูดนอกลู่นอกทางท�าให้เกิดความเสียหาย เดือดร้อนแก่ผู้อื่น และ
ตัวเองด้วย

 ¾ÃÐàÂ«Ùà Œ̈ÒÊÑè§ÍÑ¤ÃÊÒÇ¡¢Í§¾ÃÐÍ§¤�Ç‹Ò “·‹Ò¹·Ñé§ËÅÒÂ¨§ä»ÊÑè§ÊÍ¹¹Ò¹ÒªÒµÔ ãËŒÁÒà»š¹ÈÔÉÂ�
¢Í§àÃÒ ·íÒ¾Ô¸ÕÅŒÒ§ºÒ»à¢Òà´ªÐ¾ÃÐ¹ÒÁ¾ÃÐºÔ´Ò ¾ÃÐºØµÃ áÅÐ¾ÃÐ¨Ôµ” (Á¸ 28:19) เราคริสตัง
ทุกคนก็ได้รับค�าสั่งนีéทุกคน เมื่อเราได้รับศีลล้างบาป ศีลก�าลัง และเป็นต้นส�าหรับผู้ที่ได้รับศีลบวช
เป็นพระสงฆ์

¹Ñ¡ºØÞà»ÒâÅà»š¹µÑÇÍÂ‹Ò§ã¹¡ÒÃ·íÒµÒÁ¤íÒÊÑè§¢Í§¾ÃÐàÂ«Ù¹ÕéÍÂ‹Ò§´Õ·ÕèÊØ´ ¨¹·‹Ò¹¡Å‹ÒÇÇ‹Ò 
“áµ‹ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÒÈ¢‹ÒÇ´Õ¢ŒÒ¾à¨ŒÒäÁ‹ÃÙŒÊÖ¡ÀÙÁÔã¨áÁŒáµ‹¹ŒÍÂ à¾ÃÒÐ¢ŒÒ¾à¨ŒÒ¨íÒà»š¹µŒÍ§»ÃÐ¡ÒÈÍÂÙ‹áÅŒÇ 
ËÒ¡¢ŒÒ¾à¨ŒÒäÁ‹»ÃÐ¡ÒÈ¢‹ÒÇ Ṍ ¢ŒÒ¾à¨ŒÒÂ‹ÍÁä´ŒÃÑº¤ÇÒÁÇÔºÑµÔ” (1¤Ã 9:16) ถ้ามีใครอัดเทปค�าพูด
ของเราทุกค�าทุกวัน เราคงต้องอายที่เราไม่ได้ประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าเลย ยิ่งกว่านัéนคงมี
ค�าพูดอีกมากมายที่ไม่ได้สร้างสรรค์แล้วยังเป็นพิษเป็นภัยอีกมากมายด้วย

 ÂÑ§ÁÕàÇÅÒ ¾Ù´´Õ ·íÒ´Õ ª´àªÂ¤ÇÒÁäÁ‹´Õ·Õè¼‹Ò¹ä»áÅŒÇ ซึ่งไม่ทราบว่าอีกนานเท่าไร 
อย่าให้สายเกินแก้ แล้วจะต้องเสียใจตลอดไปนะครับ “¾Ù´´Õ à»š¹ÈÃÕá¡‹µ¹ ¾Ù´äÁ‹´Õ »Ò¡¨ÐÁÕÊÕ” 
นะครับ 

ขางธรรมาสน์	
ไก่นักบุญเปโตร
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นักบุญอันดรูว์	ดุง	-	ลัก
และเพื่อนมรณสักขี
นักบุญอันดรูว์	ดุง	-	ลัก
และเพื่อนมรณสักขี
นักบุญอันดรูว์	ดุง	-	ลัก

St.	Andrew	Dung	-	lac	
&	Companions

ฉลอง	24	พฤศจิกายน

กวาจะเปนนักบุญ
อันตรธ�น

ต้นศตวรรษที่ 16 บรรดาธรรมทูต
ได้ประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้าในหมู่ชาว
เวียดนาม และมีผู้รับศีลล้างบาปจ�านวนมาก 
ระหว่างศตวรรษที ่17 ถงึ 19 โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในรชัสมยัของจกัรพรรดมินิหม์าง (1820-1840) 
คริสตชนหลายคน ทัéงพระสังฆราช พระสงฆ์ 
นักบวชชาย-หญิงและฆราวาส ได้สละชีวิต
เพื่อความเชื่อเป็นมรณสักขี รวมเป็นจ�านวนถึง 
130,000 คน โลหติของมรณสกัขมีากมายเหล่านีé
ท�าให้คริสตชนทวีจ�านวนขึéนอย่างมาก

ในวันที่ 19 มิถุนายน 1988 สมเด็จ
พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงประกาศ
แต่งตัéง 177 มรณสักขีแห่งเวียดนามเป็นนักบุญ 
ซึ่งก�าหนดให้ระลึกถึงในพิธีกรรมในวันที่ 24 
พÄศจิกายน ซึ่งประกอบด้วย ธรรมทูตจาก
คณะโดมินกินั 58 ท่าน ธรรมทตูจากคณะมสิซงั
ต่างประเทศแห่งกรงุปารสี 58 ท่าน ชาวเวยีดนาม 
96 ท่าน ชาวสเปน 11 ท่านและชาว½รัง่เศส 10 ท่าน 

ในจ�านวนนีéมพีระสงัฆราช 8 องค์ พระสงฆ์ 50 องค์ 
ฆราวาส 59 คน (ฆราวาส 10 คน เป็นสมาชิก
คณะโดมินิกันชัéนสาม ครูค�าสอนชาย 15 คน 
ครูค�าสอนผู้หญิง 1 คน ชื่อ อีเนส เล ทิ±ั่น 
แต่งงานมีบุตร 7 คน ตายในคุกหลังจากที่ได้
รับการทรมานเป็นเวลายาวนานในปี ค.ศ.1841) 
บรรดามรณสักขีตัéงแต่ปี 1745 ถึง 1883 โดย
เฉพาะอย่างยิง่ในรชัสมยัของจกัรพรรดมินิห์มาง 
(1820-1840) และรัชสมัยของจักรพรรดิตู ดุ�ก 
(1847-1883) และต่อมาคือ อันดรูว์ ดุง - ลัก 
เกดิในปี ค.ศ.1795 เป็นครคู�าสอน และได้รบัการ
บวชเป็นพระสงฆ์เมื่ออายุ 28 ปี ค.ศ.1823 รวม
เวลา 16 ปีก่อนท่ีจะเป็นมรณสกัขใีนปี ค.ศ.1839

“Ê‹Ç¹¢ŒÒ¾à¨ŒÒ ¢ŒÒ¾à¨ŒÒäÁ‹âÍŒÍÇ´ÊÔè§ã´
¹Í¡¨Ò¡àÃ×èÍ§äÁŒ¡Ò§à¢¹¢Í§¾ÃÐàÂ«Ù¤ÃÔÊµ� Í§¤�
¾ÃÐ¼ÙŒà»š¹à¨ŒÒ¢Í§àÃÒ ÍÒÈÑÂäÁŒ¡Ò§à¢¹¹Õé âÅ¡¶Ù¡
µÃÖ§µÒÂä»¨Ò¡¢ŒÒ¾à Œ̈Ò áÅÐ¢ŒÒ¾à Œ̈Ò¡ç¶Ù¡µÃÖ§µÒÂ
ä»¨Ò¡âÅ¡áÅŒÇ” (¡ÒÅÒà·ÕÂ 6:14) 
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ระหวางเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

	บทบาทฆราวาส
ผูอยูทามกลางโลกปจจุบัน

หากจะให้·Ñ¹ÂØ¤Ã‹ÇÁÊÁÑÂã¹§Ò¹¾Ñ¹¸¡Ô̈
ที่เราก�าลังเคลื่อนไหวและเป็นไปร่วมกันอยู่ใน
ขณะนีé เราจะต้องท�าตนเป็นà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂáÅÐ
à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ เพื่อน�าผู ้คนมากมาย
หลากหลายในโลกให้à¢ŒÒã¨áÅÐà¢ŒÒ¶Ö§¤ÇÒÁÃÑ¡
áÅÐ¾ÃÐàÁµµÒàÍ×éÍÍÒ·ÃÍÑ¹ËÒ·ÕèÊØ´ÁÔä´Œ¢Í§
¾ÃÐà¨ŒÒ ซึ่งหมายถึงความรอดทัéงในโลกนีéและ
โลกหน้า จ�าเป็นที่เราจะต้องหันมามองและ
ไตร่ตรองถึง»ÃÔÁÒ³-¤Ø³ÀÒ¾áÅÐº·ºÒ·¢Í§
¦ÃÒÇÒÊ¼ÙŒÍÂÙ‹·‹ÒÁ¡ÅÒ§âÅ¡»˜¨¨ØºÑ¹

โดยทัว่ไปในทกุวนันีé ¡ÃÐáÊàÃÕÂ¡ã¹¡ÒÃ
à»š¹¾ÃÐÊ§¦�-¹Ñ¡ºÇª ¡ç¡íÒÅÑ§Å´¹ŒÍÂ¶ÍÂÅ§ä»  
ในขณะเดียวกัน¡ÃÐáÊàÃÕÂ¡à»š¹¦ÃÒÇÒÊÂÑ§à»š¹
ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹¤íéÒÂÑ¹ã¹àªÔ§»ÃÔÁÒ³äÇŒãËŒÍÂÙ‹àÊÁÍ 
ยังไงæ ก็ยังครองความเป็นมหาชนส่วนใหญ่
ในสังคมไปตลอดกาล

อนึ่ง ในเวลาเดียวกัน ¡ÃÐáÊÊÑ§¤Á
ã¹àªÔ§ÇÑµ¶Ø-·Ø¹áÅÐÊ×èÍ ¡çâËÁ¡ÃÐ¾×Í¨Ù ‹â¨Á
¨Ôµã¨ËÃ×Í¡ÃÐáÊàÃÕÂ¡¨Ò¡¾ÃÐã¹ã¨Á¹ØÉÂ� 
ในนามของวัตถุนิยม ทุนนิยม สื่อนิยม เสพสุข
และสะดวกสบายนิยม จนกระทั่งเสพติดนิยม
นานาชนิด

แทบจะพูดได้ว่า ¡ÃÐáÊÇÑµ¶Ø¡íÒÅÑ§äËÅ
º‹Ò·‹ÇÁ·Œ¹¡ÃÐáÊ¨Ôµã¨¨ÔµÇÔÞÞÒ³ หรือพูดอีก
นยัหนึง่ว่า¡ÃÐáÊâÅ¡ (ªÇ¹ãËŒÅØ‹ÁËÅ§) ¡íÒÅÑ§ÁÒ
áÂ‹§·ÕèÍÂÙ ‹àË¹×Í¡ÃÐáÊ¸ÃÃÁ (ªÇ¹ãËŒÅØ ‹ÁÅÖ¡) 
เกีย่วกบั¡ÒÃ»¯ÔºÑµỐ Õ»¯ÔºÑµÔªÍºã¹àÃ×èÍ§¢Í§¤ÇÒÁ
ÃÑ¡áÅÐ¤ÇÒÁÃÍ´

วิถีชีวิตดังกล่าว ¡ÅØ‹ÁºØ¤¤Åà»‡ÒËÁÒÂ
·Õè¶Ù¡¡ÃÐ·ºอย่างจังและก�าลังเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์ของกระแสสังคมเหล่านัéน ก็คือ
ºÃÃ´Ò¾Õè¹ŒÍ§¦ÃÒÇÒÊËÃ×ÍÊÑµºØÃØÉ·Ø¡à¾È·Ø¡ÇÑÂ
áÅÐ·Ø¡Ê¶Ò¹Ðã¹ÊÑ§¤Á¢Í§àÃÒ¹Ñè¹àÍ§

ถามว่า¨ÐÁÕÇÔ̧ Õ¡ÒÃã´·Õè̈ Ð·íÒãËŒ¤ÃÔÊµª¹
¦ÃÒÇÒÊ¢Í§àÃÒ´Ñ§¡Å‹ÒÇÊÒÁÒÃ¶áÊ´§º·ºÒ·
Â×¹ÂÑ¹áÅÐÂ×¹ËÂÑ´ÍÂÙ‹ä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÑè¹¤§ã¹°Ò¹Ð
¤ÃÔÊµª¹º¹¾×é¹°Ò¹¤ÇÒÁàª×èÍÈÃÑ·¸Ò ¤ÇÒÁ
¡ÅŒÒËÒÞ·Ò§ÈÒÊ¹ÒáÅÐ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ

แน่นอน ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇ¹Õé¨ÐµŒÍ§¼‹Ò¹
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ø¡¢Ñé¹µÍ¹¢Í§¡ÒÃÍºÃÁº‹Áà¾ÒÐ
´ŒÇÂàÇÅÒáÅÐ¤ÇÒÁ¾Ò¡à¾ÕÂÃ¾ÂÒÂÒÁÍÂ‹Ò§
àËÁÒÐÊÁáÅÐÂÒÇ¹Ò¹¾Í ̈ ¹¡Ç‹Ò¨Ðà¡Ố ÇØ²ÔÀÒÇÐ
áÅÐÀÒÇÐ¼ÙŒ¹íÒµÒÁà»‡Ò»ÃÐÊ§¤�
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ส่วนด้านวิสัยทัศน์นัéน น่าจะเป็นองค์
ความรู้ที่ตกผลึก แล้วกลายเป็นภาพความคิดที่
เกิดขึéนในสมอง และ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§ÍÍ¡ÁÒà»š¹ÊµÔ
»˜ÞÞÒ à»š¹áÊ§ÊÇ‹Ò§·Ò§¸ÃÃÁÊ‹Í§·ÔÈ·Ò§ªÕÇÔµ
ãËŒ¾º¡Ñº¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ËÃ×ÍÊÑ¨¸ÃÃÁµÒÁ·ÕèµÑé§ã¨
áÊÇ§ËÒÍÂ‹Ò§ÊÁíèÒàÊÁÍ

ด้วยเหตุนีé จึงเห็นชัดได้ว่า ¡ÒÃ¨ÐãËŒ
¡‹Íà¡Ô´ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�ã¹µÑÇàÃÒä´Œ¹Ñé¹ Â‹ÍÁµŒÍ§¡ÒÃ
·Ñé§ÇÔªÒ ÇÔ¹ÑÂáÅÐÇÔ¨ÒÃ³ÞÒ³ÍÂ‹Ò§ÊÁ´ØÅ
¤Ãºà¤Ã×èÍ§ทีเดียว

พร้อมทัéงหากประสงค์จะให้เห็นเป็น
มรรคเป็นผลอย่างมีประสิทธิภาพทันยุคสมัย 
ในการประยกุต์เข้ากบัพนัธกจิร่วมสมยั ก็̈ íÒà»š¹
µŒÍ§ÍÒÈÑÂ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃ‹ÇÁáÃ§¢Í§·Ø¡ÊÃÃ¾
¡íÒÅÑ§¡ÒÂã¨¢Í§ºØ¤¤Å·Ø¡¼Ù Œ·Ø¡½†ÒÂã¹ÊÑ§¤Á
·Ø¡ÃÐ´Ñº â´Âà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔè§ºÃÃ´Ò¦ÃÒÇÒÊ
¼Ù Œ¡íÒÅÑ§ÁÕº·ºÒ·ÍÂÙ ‹· ‹ÒÁ¡ÅÒ§âÅ¡áÅÐ¡íÒÅÑ§
à¼ªÔÞË¹ŒÒ¡Ñº·Ø¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�»˜¨¨ØºÑ¹ 

กระแสวัตถุกำ�ลังไหลบ่�ท่วมท้นกระแสจิตใจ

จิตวิญญ�ณ หรือพูดอีกนัยหนึ่งว่�กระแสโลก	

(ชวนใหลุมหลง) กำ�ลังม�แย่งที่อยู่เหนือกระแส

ธรรม (ชวนใหลุมลึก) เกี่ยวกับก�รปฏิบัติดีปฏิบัติ

ชอบในเรื่องของคว�มรักและคว�มรอด

ÍØ´ÁÈÒ¹µ� ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2017  33



วันละกาวกับพระเยซู
ร�ฟ�แอล

“ต่อจากนัéน ท่านจะถูกจับไปทรมานและถูกประหารชีวิต ชนทุกชาติจะเกลียดชัง
ท่านเพราะนามของเรา ในเวลานัéนหลายคนจะละทิéงความเชื่อ จะทรยศและเกลียดชังกัน 
ประกาศกเทียมจ�านวนมากจะต้องเกิด และจะหลอกลวงคนมากมาย เพราะความอธรรม
จะเพิ่มมากขึéน ความรักของคนจ�านวนมากจะเย็นลง แต่ผู้ใดยืนหยัดอยู่จนถึงวาระสุดท้าย 
ผู้นัéนก็จะรอดพ้น “ข่าวดีเร่ืองพระอาณาจักรนีéจะประกาศไปทั่วโลก เพื่อเป็นพยานส�าหรับ
นานาชาติ เมื่อนัéนวาระสุดท้ายจะมาถึง” (ÁÑ·¸ÔÇ 24:9-14)

“ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้า จงหลีกเลี่ยงเรื่องทัéงหมดที่กล่าวมานีé จงมุ่งหน้าหาความ
ชอบธรรม ความเคารพเลื่อมใสพระเจ้า ความเชื่อ ความรัก ความอดทนและความอ่อนโยน 
จงต่อสู้อย่างดีเพื่อความเชื่อ จงยึดม่ันในชีวิตนิรันดรที่พระเจ้าทรงเรียกท่านให้ด�าเนินอยู่ 
เมื่อท่านได้ประกาศยืนยันความเชื่อต่อหน้าพยานจ�านวนมาก” (1·ÔâÁ¸Õ 6:11-12)

“พระวาจาของพระเจ้าเป็นพระวาจาที่มีชีวิตและบังเกิดผล คมยิ่งกว่าดาบสองคม
ใดæ แทงทะลเุข้าไปถงึจดุทีว่ญิญาณและจติใจแยกจากกนั ถงึเส้นเอน็และไขกระดกู วินจิฉยั
ความรู้สึกนึกคิดภายในใจได้ จึงไม่มีสรรพสิ่งใดæ ซ่อนเร้นไว้เฉพาะพระพักตร์ แต่ทุกสิ่ง
เป�ดเผยอย่างชัดเจนต่อสายพระเนตรของพระผู้ซ่ึงเราจะต้องทูลถวายรายงาน” (ÎÕºÃÙ 4: 
12-13)

อุทิศทุกอยางที่คุณมี

ประธานาธิบดี Dwight Eisenhower (ประธานาธิบดคีนท่ี 34 ช่วงปี ค.ศ. 1953-1961 ของ
สหรั°อเมริกา หลังจากเกษียณ จากต�าแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพพันธมิตรที่ชนะสงคราม
เหนอืกองทัพนาซใีนสมรภมูยิโุรปในสงครามโลกครัéงทีส่อง) กล่าวค�าปราศรยัต่อนกัหนงัสอืพมิพ์ว่า 
ตนเองมีจุดด้อยข้อหนึ่งตรงที่ว่า เขาไม่ใช่นักพูด (orator)

แต่มีเหตุการณ์หนึ่งที่เขาไม่เคยลืมเลย นัน่คือ เมื่อเขายังเป็นเด็ก เขาตามคุณพ่อไปที่ฟาร์ม
เลีéยงวัวนมแห่งหนึ่งในรั°แคนซัสเพื่อไปซืéอแม่วัวนมตัวหนึ่งมาเลีéยงท่ีบ้านเพื่อให้ลูกæ มีนมวัวดื่ม 
คุณพ่อถามเจ้าของฟาร์มว่า “áÁ‹ÇÑÇµÑÇ¹Õéà»š¹¾Ñ¹¸Ø� (pedigree) ÍÐäÃ?” เจ้าของฟาร์มตอบว่า
ไม่ทราบ คณุพ่อจงึถามต่อว่า “áÅŒÇ¹íéÒ¹ÁÁÕä¢ÁÑ¹ (butter fat) ¡Õèà»ÍÃ�à«ç¹µ�” เจ้าของววักต็อบอกีว่า
ไม่ทราบ คุณพ่อยังคงถามต่อไปอีกว่า “áÅŒÇáÁ‹ÇÑÇµÑÇ¹Õéã¹»‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒãËŒ¹íéÒ¹Á·Ñé§»‚¡ÕèÅÔµÃ?” 
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เจ้าของแม่วัวหันหน้ามามองคุณพ่อพร้อมกับส่ายศีรษะแล้วตอบด้วยน�éาเสียงที่แสดงการ
ขอโทษว่า “¼ÁäÁ‹ÃÙŒ¨ÃÔ§æ àÅÂÇ‹Òä´Œ¹íéÒ¹Á·Ñé§»‚¡ÕèÅÔµÃ áµ‹¼ÁÃÙŒ´ÕÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§à´ÕÂÇ¤×Í ·Ø¡¤ÃÑé§ã¹µÍ¹àªŒÒ
·Õè¼ÁÁÒÃÕ´¹ÁÇÑÇ áÁ‹ÇÑÇµÑÇ¹ÕéãËŒ¹íéÒ¹ÁÍÂ‹Ò§«×èÍÊÑµÂ� äÁ‹à¤ÂàÅÂ·ÕèÇÑ¹äË¹·ÕèÁÒÃÕ´¹ÁáÅŒÇ¼Á¨ÐäÁ‹ä´Œ
¹ÁÇÑÇ¡ÅÑºä»ºŒÒ¹àÅÕéÂ§ÅÙ¡æ àÅÂ áÁ‹ÇÑÇµÑÇ¹ÕéãËŒ¹íéÒ¹ÁËÁ´àµŒÒ·Ø¡¤ÃÑé§àÅÂ”

หลังจากเล่าเรื่องนีéจบแล้ว ประธานาธิบดี Eisenhower ก็เสริมต่อว่า “ÇÑ¹¹Õé ¼Á¨Ö§ÁÒ
¢ÍÂ×¹ÂÑ¹¡Ñº¾Ç¡·‹Ò¹Ç‹Ò ¶Ö§áÁŒÇ‹Ò¼ÁäÁ‹ãª‹à»š¹¤¹¾Ù´à¡‹§ äÁ‹ãª‹à»š¹¤¹·ÕèÃÙŒ¨Ñ¡ãªŒ¤íÒ¾Ù´¤íÒÈÑ¾·�·Õè¿˜§
áÅŒÇâ¹ŒÁ¹ŒÒÇ¨Ôµã¨¤¹¿̃§ä Œ́ áµ‹¼Á¨Ð·íÒ·Ø¡ÊÔè§·Õè¼Á·íÒä Œ́ ¼Á¨ÐÍØ·ÔÈ·Ø¡ÍÂ‹Ò§·Õè¼ÁÁÕá¡‹»ÃÐà·ÈáÅÐ
á¡‹»ÃÐªÒª¹·Ø¡¤¹”

เราคริสตชนก็เช่นกัน ขอให้เรามุ่งในสิ่งที่เราเป็น ในสิ่งที่เรามี และอุทิศตนจนสุดก�าลัง

º·àÊÃÔÁ
ประธานาธิบดี Eisenhower เป็นทหารอาชีพ และมีบทบาทส�าคัญในการยุติสงครามโลก

ครัéงที่สอง และเมื่อเป็นประธานาธิบดีคนที่ 34 ของสหรั°อเมริกา Eisenhower กลับไม่สนับสนุน
การสร้างอานุภาพทางทหาร กลับต�าหนิสภาฯ ที่พยายามจะผ่านงบประมาณทางทหารของประเทศที่
ยิ่งปียิ่งมีตัวเลขสูงขึéนอย่างมหาศาล ในปี ค.ศ. 1953 ประธานาธิบดี Eisenhower กล่าวค�า
ปราศรัยต่อสภาฯ ว่า

“.....»„¹·Ø¡¡ÃÐºÍ¡·Õè¶Ù¡¼ÅÔµ àÃ×ÍÃº·Ø¡ÅíÒ·Õè¶Ù¡»Å‹ÍÂÅ§¹íéÒ 
¨ÃÇ´·Ø¡ÅÙ¡·Õè¶Ù¡ÂÔ§ ã¹ºÑé¹»ÅÒÂÊØ´ ËÁÒÂ¶Ö§¡ÒÃ¢âÁÂà§Ô¹
¨Ò¡¼ÙŒËÔÇâËÂ·ÕèÂÑ§äÁ‹ä´ŒÃÑº¡ÒÃ»‡Í¹ÍÒËÒÃ ËÁÒÂ¶Ö§¡ÒÃáÂ‹§à§Ô¹
¨Ò¡¼ÙŒÂÒ¡äÃŒ·Õè¶Ù¡»Å‹ÍÂã¹·ÕèË¹ÒÇ·ÕèÂÑ§äÁ‹ä´ŒÃÑºàÊ×éÍ¼ŒÒÁÒ¹Ø‹§Ë‹Á....”

    (»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´ÕäÍà«ç¹ÎÒÇ - Eisenhower)
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บันทึกธรรมทูต
มิสชั่น

ในกลุ่มคริสตชนหลายæ แห่ง มีความ
ศรัทธาแม่พระเป็นพิเศษ ยิ่งกลุ่มคริสตชนที่มี
ความเช่ือค่อนข้างยาวนาน เดอืนตลุาคมทีผ่่านมา 
เป็นเดือนแม่พระลูกประค�า ที่กลุ ่มคริสตชน
ของผมมธีรรมเนยีมอย่างหนึง่คอื เราจะพยายาม
เชิญแม่พระไปตามบ้านสัตบุรุษ ทัéงใกล้ไกล
ในเมืองหลวง ซึ่งด�าเนินการโดยกลุ่มพลมารีย์
เป็นหลัก แน่นอนว่าส่วนใหญ่ เป็นยายæ สว.กนั
ซะส่วนใหญ่ พอเริ่มปลายเดือนกันยายน ก็จะ
มีการประกาศในวัด แล้วให้มาลงชื่อ นัดเวลา 
ไปภาวนากัน

การภาวนาสายประค�าตามบ้าน เราจะใช้
ภาษาแขมร์เป็นหลัก เพราะจะได้เข้าใจกนัทกุคน 
แม้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ จะเป็นเชืéอสายเวียดนาม 
เรื่องนีéแม้จะล�าบากนิดหน่อย แต่พวกเขาก็ยินดี 
เวลาสวดกันที ก็เป็นแขมร์ส�าเนียงเวียดนาม 
บางคนสายตาไม่ด ีอ่านไม่เหน็กส็ะดุด ตดิæ ขัดæ 

แต่ด้วยเสียงระดับล�าโพง เวลาติดทีก็เหมือน
เครื่องยนต์วิ่งæ แล้วสะดุด แต่ก็ไปกันรอดทุกที

ในสมยัก่อน วดัคาทอลกิส่วนใหญ่ แม้แต่
ในปัจจุบันนีé ก็มีเชืéอสายเวียดนามกันเยอะมาก 
จนบางครัéงสร้างความอึดอัดให้กลับคริสตชน
แขมร์ เราจึงต้องก�าหนดกติกา เพื่อช่วยให้พระ
ศาสนจกัร ของเราเป็นลกัษณะแบบแขมร์ ซึง่เรือ่งนีé
ต้องยอมรบัว่า ต้องใช้เวลาและความท้าทายอย่างยิง่ 
ไม่ว่าจะเป็นบทภาวนา บทเพลง หรือพระวาจา 
ต้องดูตามกาลเทศะไปตามพืéนที่

แต่ส�าหรับวัดนักบุญยอแซฟ พซาโตจ 
เราพยายามรักษาลักษณะกัมพูชาให้มากท่ีสุด 
ดังนัéนการไปตามบ้านก็ใช้หนังสือสวดแขมร์
เป็นหลัก

เนื่องจากคริสตชนในเมืองหลวง อยู่กัน
กระจดักระจาย ความท้าทายของงานอภบิาลและ 
งานธรรมทูต ก็เป็นไปอีกลักษณะหนึ่ง คือ 

พรพระผานทาง
แมพระลูกประคํา
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ท�าอย่างไร ให้พวกเขารกัษาความเชือ่ของพวกเขา
ให้ได้ เพราะพวกเขาไม่ได้อยู่กันเป็นชุมชนหรือ
หมู่บ้านแบบในชนบท 

เวลาเชญิแม่พระ บางบ้านใหญ่โต รถเข้า
สะดวก แต่บางบ้านกเ็ลก็มาก จนต้องค่อยæ เดนิ 
เช่น บางคนซืéอห้องอยูบ้่านตกึแถว ข้างล่างเป็นของ
คนอืน่ แต่ของตวัเองอยูด้่านบน ซึง่อาจเป็นชัéนหนึง่ 
หรอืชัéนสอง หรือชัéนห้ากม็ ีดงันัéนเดนิกนัทกีต้็อง
พักกันก่อนจะเริ่มสวด

ส่วนใหญ่เราก็พยายามเลือกเวลาสวด
ด้วยเหมือนกัน คือต้องหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน 
เท่าท่ีเป็นไปได้ เพราะถ้าใครมาเห็นการขับรถ
ขับราในพนมเปญ ต้องส่ายหัวกันทุกคน ดังนัéน 
ส่วนใหญ่จะไปตอนสายæ หรือบ่ายæ หรือไม่
ก็เย็นæ ไปเลย

เรื่องดินฟ‡าอากาศ ก็เป็นเรื่องที่คาดเดา
ไม่ค่อยจะได้เลย เนือ่งจากเดือนตลุาคม ส�าหรับที่ 
พนมเปญนีé คือช่วงเวลาของปลาย½นต้นหนาว 
หลายบ้านก็มีปัญหาน�éาท่วม และถนนเฉอะแฉะ 
แต่สิ่งเหล่านีé ดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นอุปสรรค
สักเท่าไหร่ ด้วยหัวใจของลูกของพระแม่ ทุกที่
พวกเขาไปได้หมด และหลายครัéงที่พวกเรา
เห็นอัศจรรย์ เช่น ตอนระหว่างสวด ½นก็เทมา

ชดุใหญ่ แต่พอสวดเสรจ็½นกห็ยดุ แม้จะมเีมฆด�า 
แต่ไม่มี½นอีกเลย

มีบางครอบครัวที่มีผู้ป†วย คนชรา และ
ไม่มีโอกาสได้ไปวัดรับศีลฯ ผมใช้โอกาสไปส่ง
ศีลฯ บางทีก็ควบไปกับศีลเจิมฯ เลย เพราะ
หลายคนสูงอายุมาก จนต้องอยู่กับบ้าน ไปไหน
ไม่ได ้เลย บางบ้านก็มีความล�าบากกันทัéง
ครอบครวั เช่น ครอบครวัหนึง่สามอีมัพาต ภรรยา
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ไม่ทราบติดเอดส์มาจากไหน และลูกเล็กæ 
ก็ต้องอยู่ในสภาพที่ทุกคนเจ็บป†วยกันทัéงบ้าน 
กลุ่มสังคมสงเคราะห์ของเราก็ช่วยอย่างเต็มที่ 
ทุกเดือนมีข้าวสารอาหารแห้ง และช่วยติดต่อ
องค์การ เพื่อให้ช่วยดูแลเด็กตอนกลางวัน

การภาวนาสายประค�า เป็นกิจกรรมที่
แม้จะกินเวลาทัéงเดือน แต่ส�าหรับผมถ้าไม่ติด
ประชุมส�าคัญ ก็จะพยายามไปร่วมกับกลุ่มสวด
สายประค�าตามบ้านนีé เพราะเป็นโอกาสได้เยี่ยม
ตามบ้านไปด้วย หลายครัéงกต้็องเป็นคนขบัรถให้ 
ด้วยรถตู้เก่าæ คันหนึ่ง แต่ไปเกือบทุกตรอก
ซอกซอย เท่าทีจ่ะไปได้ ซึง่รอบคนัเตม็ด้วยแผล 
รอยถลอก เพราะขูดกับเสาบ้าง ขูดกับรถ
คนัอืน่บ้าง ขูดกบัรัéวบ้านบ้าง เพราะถนนทีค่บัแคบ 

แต่มันก็ซื่อสัตย์พาเราน�าแม่พระไปหาพวกเขา 
และแน่นอนว่า ผ่านทางแม่พระ พวกเขาได้รับ
พระพรจากพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระนาง
ด้วยเช่นกัน

ผมคิดถึงการน�าพระกุมารไปตามบ้าน
ด้วยเหมือนกันในเดือนธันวาคม แต่ดูเหมือน
จะมีกิจกรรมเยอะเหลือเกิน ขออย่างเดียวอย่า
ให้ล้มหมอนนอนเสื่อ ให้มีแรงรับใช้ได้เท่านัéนก็
พอ (สนบัสนนุรถตู้มอืสองคนัใหม.่.. ติดตอ่ ID 
line: pauldenny) 



บทความเตือนใจตนเอง
น�ยแพทย์คำ�นวณ อึ้งชูศักดิ์

เมื่อผมเริ่มเป็นแพทย์ใหม่æ ได้ไป
ท�างานท่ีอ�าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ได้พบ
คนไข้ที่ทางการแพทย์รักษาไม่ได้จ�านวนมาก ที่
พบบ่อยได้แก่ผู้ป†วยมะเร็งท่อน�éาดี โรคนีéเกิด
จากชาวบ้านเอาปลาน�éาจืดชนิดมีเกล็ดเช่นปลา
ตะเพียนมากินแบบดิบæ เลยได้พยาธิตัวอ่อน
ในเนืéอปลาเข้าไปเติบโตในท่อน�éาดี ผู้ป†วยที่เป็น
มะเรง็ท่อน�éาดีจะมาด้วยอาการตวัเหลอืงตาเหลอืง 
ท้องโต ตับโตจนคล�าได้ ฯลฯ เมื่อมาถึงระยะนีé
กไ็ม่สามารถช่วยรักษาให้หายขาด พวกเราทีเ่ป็น
แพทย์ก็ได้แต่อธิบายให้ผู้ป†วยและญาติฟัง 

ผ่านไปวนัสองวนัผูป้†วยและบรรดาญาติ
ก็มักจะหารือกันและส่งตัวแทนมาบอกหมอว่า 
“ÁÑ¹à»š¹ºØÞà»š¹¡ÃÃÁ àÁ×èÍÃÑ¡ÉÒäÁ‹ä´Œ¡ç¢Í
Í¹ØÞÒµàÍÒ¡ÅÑºä»µÒÂ·ÕèºŒÒ¹´Õ¡Ç‹Ò äÁ‹ÍÂÒ¡ãËŒ
µÒÂ·ÕèâÃ§¾ÂÒºÒÅ” เหตผุลกต็รงไปตรงมาคอื ถ้า
มาอยู่โรงพยาบาลก็ไม่มีใครเ½‡านาเ½‡าไร่ ญาติæ 
ต่างต้องผลัดเวรมาเ½‡ากัน เนื่องจากสมัยนัéน
ชาวบ้านยากจนและการคมนาคมก็แสนล�าบาก 
เมื่อเสียชีวิตลงการจะเอากลับบ้านไปท�าพิธีศพก็
จะยุง่ยากมาก ไม่ค่อยมรีถโดยสารทีเ่ตม็ใจยอม
ขนส่งศพคนตาย เขาถือเป็นเรื่องไม่ดี ตรงข้าม
กลบัถ้ามใีครจะคลอด บรรดารถโดยสารไม่เกีย่ง 
หากเกิดแม่คลอดในรถของตนถือว่าเป็นโชคดี 
จะรีบเอาเลขทะเบียนรถไปแทงหวย

ยังมีผู ้ป †วยอีกรายที่ผมจ� าได ้แม ่น 
รายนีéป†วยเป็นมะเร็งปากมดลูกในระยะที่สี่คือ
มีการแพร่กระจายไปอวัยวะอื่นæ ต้องมานอน
โรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการเจ็บปวดทรมาน 
ญาติจะมาตามให้ไปดูทุกสามสี่ชั่วโมง ล�าพัง
ให้ยาแก้ปวดธรรมดาไม่สามารถทุเลาอาการ
ปวดได้ จึงต้องให้มอร์ฟีนหยอดเข้าเส้นเลือดด�า
ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เจ็บปวดและนอนหลับได้ 
เนื่องจากเป็นข้าราชการมีสิทธิเบิกค่ารักษา
พยาบาลได้ ทางครอบครวักต็ดัสนิใจพาเดนิทาง
เข้ามารักษาที่กรุงเทพฯ ฯลฯ ด้วยความหวังว่า
อาจมีวิธีการที่ดีกว่าอยู่บ้านนอก สุดท้ายก็ทราบ
จากครอบครัวว่าไปได้ไม่นานก็เสียชีวิต 

สัตบุรุษวัดเซนต์หลุยส ์ที่กรุงเทพฯ 
ที่เป็นรุ่นเก่าæ จะต้องรู้จักคุณลุงเชิด ไม่ว่าผม
จะมามิสซาวันไหนรอบอะไร จะเห็นคุณลุงก่อน
คณุพ่อ คณุลงุจะเป็นคนออกมาเตรยีมการต่างæ 
บนพระแท่นพร้อมจุดเทียนให้เรียบร้อยก่อน
คุณพ่อจะออกมาท�ามิสซา พอจบมิสซาก็เป็น
คณุลงุอกีทีอ่อกมาจดัแจงเกบ็ข้าวของต่างæ ส่วน
คณุป‡านัéนช่วยขายดอกไม้หน้าวดั ระยะหลงักไ็ม่
เห็นคุณป‡ามาวัด พอสอบถามก็ทราบว่าคุณป‡า
ป†วยช่วยตัวเองไม่ได้ต้องนอนติดเตียงติดบ้าน
ตลอดเวลา วนัหนึง่ผมไปเยีย่มทีบ้่านซึง่อยูห่ลงัวดั 
ได้เห็นภาพที่น่าประทับใจคือคุณลุงเป็นคนป‡อน

เมื่อหมดโอกาสหาย
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อาหารผ่านสายยางให้คุณป‡าที่นอนไม่รู้ตัว ช่วย
ท�าความสะอาดช่องปากหลงัให้อาหาร เชด็เนืéอตวั 
และคอยพลิกตัวให้เป็นระยะæ เพื่อไม่ให้เกิด
แผลกดทับ ฯลฯ พอคุยกันจึงได้ทราบว่าคุณลุง
ดูแลแบบนีéมาเป็นปีæ แล้ว แม้จะเหน็ดเหนื่อย
แต่ก็มีความสุขท่ีได้ท�าหน้าที่ดูแลคุณป‡าคู่ชีวิต
อย่างดีที่สุด ผมนั่งน�éาตาซึมเลย

เมือ่คณุป‡าเสยีไปแล้ว คณุลงุกย็งัด�าเนนิ
ชีวิตท่ีมีศรัทธาในพระเจ้าตามปกติ จนกระทั่ง
คุณลุงเองก็มาล้มป†วยเข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาล 
วนัทีผ่มไปเยีย่มคณุลงุนัéน ท่านต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 
มีสายน�éาเกลือ มีท่ออาหาร และสายอื่นæ ระโยง
ระยางเต็มไปหมด มือสองข้างถูกผูกติดอยู่ข้าง
เตียงเพราะท่านพยายามดึงท่อต่างæ ออก พอ
ท่านเหน็ผมกน็�éาตาไหลและพยายามพดูด้วยเสยีง
แหบแห้งว่า “หมอช่วยเอาออกที อยากกลับบ้าน 
อยากกลับบ้าน” ผมเองก็น�éาตาคลอได้แต่ปลอบ
ใจว่าอดทนสักนิด พอพ้นระยะนีéแล้วคุณหมอ
ที่นี่ก็จะเอาสายต่างæ ออกให้ มาทราบภายหลัง
ว่าท่านได้ออกจากโรงพยาบาล แต่พอกลบัไปอยู่
บ้านได้ไม่นานก็จากไป

ล่าสุดเมื่อปีกลาย หลานสาวของผมก็
เสียชีวิตจากโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่ลุกลามระยะ
สุดท้าย หลานได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง
ล�าไส้ระยะแรกเมื่อแปดปีก่อน หลังผ่าตัดเอา
ล�าไส้ใหญ่ออกก็ปกติดี ผ่านไปสองปีเศษก็พบ
ว่ามะเร็งกระจายไปที่ตับ โชคดีที่ก้อนมะเร็งอยู่
เฉพาะตับกลีบซ้ายที่ผ่าเอาออกได้ หลังผ่าต้อง
ให้ยาเคมีบ�าบัด ช่วงนีéก็จะมีอาการแพ้ยาเคมี 
คลื่นไส้ อาเจียน ทานข้าวได้น้อย พอครบระยะ
กก็ลับมาด�าเนนิชวีติได้ตามปกต ิผ่านไปอกี 2 ปี 

ก็พบว่ามะเร็งกระจายไปที่ปอด คุณหมอแนะน�า
ให้ผ่าเอาปอดออกไปสองกลีบ พร้อมกับบอกว่า
แม้จะไม่หายแต่เพื่อไม่ให้ก้อนมะเร็งลุกลามไป
รวดเร็ว ผ่าเสร็จก็ให้รักษาต่อด้วยการให้ยาเคมี
บ�าบัด แม้ว่าจะมีกิจวัตรต่างæ ได้ตามปกติแต่
ก็เหนื่อยง่าย ผ่านไปอีกเกือบสองปีก็พบมะเร็ง
กระจายไปที่กระดูกสันหลัง ท�าให้มีอาการปวด
หลัง ต้องใช้วิธีการฉายแสง หลังจากนัéนอีก
ไม่นานก็พบมะเร็งกระจายไปท่ีบริเวณล�าคอ 
ตอนนีéผ่าตดัไม่ได้แล้วต้องใช้วธีิการฉายแสง แต่
ท�าได้เพยีงครึง่ทางกตั็ดสนิใจหยดุเพราะมอีาการ
ข้างเคียงมากเกินไป โชคดีที่หลานมีครอบครัว
ที่ดี สามี คุณพ่อคุณแม่ น้องชายทัéงสอง 
ได้ช่วยกนัดแูลอย่างดตีลอดช่วงเวลาเกอืบแปดปี
ทีป่†วย ผลดักนัไปนอนเ½‡าทกุครัéงทีอ่ยูโ่รงพยาบาล
เมื่อออกจากโรงพยาบาลก็ได้พาไปสถานท่ีต่างæ 
ที่อยากไป ท�ากิจกรรมที่อยากท�า ¤¹»†ÇÂ¹Ñé¹
µŒÍ§¡ÒÃ¡íÒÅÑ§ã¨ µŒÍ§¡ÒÃ¤¹·ÕèÃÙ Œã¨áÅÐÍÂÙ ‹
à¤ÕÂ§¢ŒÒ§

ช่วงสามอาทิตย์สุดท้ายเป็นช่วงแห่ง
ความยากล�าบาก เพราะทานไม่ได้ หายใจติดขดั 
ขบัถ่ายไม่สะดวก เจ็บปวดในต�าแหน่งหลงั นอน
ไม่หลับ หลานได้บอกอย่างชัดเจนว่าไม่อยากให้
มีการใส่ท่อต่างæ หรือมีสายระโยงระยาง และ
ไม่ประสงค์ให้มีการช่วยกู้ชีพยืéอชีวิตอีกต่อไป 
อยากอยู่ที่บ้าน แต่ด้วยอาการต่างæทัéงหมดการ
ดแูลในระยะนีéอาจไม่สามารถท�าทีบ้่านได้สะดวก 
จึงตกลงไปนอนที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ต้อง
ให้น�éาเกลือผสมมอร์ฟีนเพื่อลดอาการเจ็บปวด
เพือ่ให้นอนหลบัได้บ้าง ได้มโีอกาสรบัศลีแก้บาป
อย่างดี และสุดท้ายจากไปยังสงบ ต้องขอบคุณ
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คุณพ่อวัดเซนต์หลยุส์ คณะคณุพ่อ มาเซอร์และ
พยาบาลที่โรงพยาบาลที่ได้มาโปรดศีลและสวด
ส่งวิญญาณในชัว่โมงสดุท้าย แม้ว่าทกุคนจะเศร้า
โศก แต่ครอบครัวได้ท�าสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว และมี
ความเชือ่ว่าหลานจะได้รับการพกัผ่อนอย่างสขุนิ
รันดร์ในสวรรค์ 

ในแต่ละปีเรามีคนที่มาแจ้งตายอย่าง
เป็นทางการประมาณสี่แสนราย คาดประมาณว่า
ในจ�านวนนีéน่าจะเป็นผู้ป†วยที่เข้าข่ายไม่สามารถ
รักษาให้หายขาดได้สักหนึ่งแสนคน ส่วนใหญ่
เป็นโรคมะเรง็ชนดิต่างæ หรือการทีอ่วยัวะส�าคัญ
ไม่สามารถท�างานได้ตามปกติต่อไปอีกแล้วเช่น
โรคตับ โรคไต โรคสมอง ฯลฯ ̈ Ö§µŒÍ§ÍÒÈÑÂ¡ÒÃ
ÃÑ¡ÉÒÍÕ¡áººË¹Öè§·ÕèÁÔãª‹ÁØ‹§ãËŒËÒÂ¨Ò¡âÃ¤·Ò§¡ÒÂ 
áµ‹ÁØ ‹§ËÁÒÂãËŒ¼Ù Œ» †ÇÂáÅÐºÃÃ´ÒÞÒµÔã¡ÅŒªÔ´
ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ·Õè́ Õã¹ª‹Ç§àÇÅÒ·ÕèÂÑ§àËÅ×ÍÍÂÙ‹ ศพัท์ทาง
การแพทย์เรียกว่าการรักษาแบบประคับประคอง 

ทางชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห ่ง
ประเทศไทยได้เห็นความส�าคัญในเรื่องนีé จึงได้
ร่วมกับภคินีคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และ
ชมรมพยาบาลการรักษาแบบประคับประคอง 
จดัการอบรมรวมสองวนัครึง่ทีบ้่านหลยุส์ โชเวต์ 
สามพราน มีผู ้สนใจเข้าร่วมการอบรมจาก 
8 สังฆมณ±ลรวมถึงสามสิบคน มีทัéงแพทย์ 
พยาบาล ทันตแพทย์ กายภาพบ�าบัด นักบวช 
และอาสาสมคัรสาธารณสขุทีเ่ป็นชาวบ้านธรรมดา 
ทัéงนีéเนือ่งจากการดแูลผูป้†วยแบบประคบัประคอง
ไม่สามารถท�าได้โดยสาขาวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง 
แต่ต้องร่วมมือท�างานกันเป็นทีม ทางชมรมฯ 
หวังว่าคงจะได้ช่วยกันขยายการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ไปในสังฆมณ±ลต่างæ

ในที่ประชุมได้มีการยกกรณีศึกษาต่างæ 
จากเหตกุารณ์จรงิ และพบว่าปัญหาส�าคญัส่วนหนึง่
ไม ่ได ้ เกิดจากตัวคนไข ้ แต ่ เกิดจากญาติ
และคนรอบข้างรวมถงึผูห้วงัดทีีม่าเยีย่ม เช่น คน
ทีม่าเยีย่มมกัจะมาไต่ถามว่าป†วยเป็นอะไร คนไข้
และครอบครัวต้องเล่าเรื่องเดิมซ�éาหลายครัéง 
การเล่าแต่ละครัéงก็เหมือนการตอกย�éาความไม่
สบายใจต่างæ คนเยี่ยมบางคนก็เจ้ากีéเจ้าการ
เสนอแนะให้ท�าอย่างนัéนท�าอย่างนีé เพิ่มความ
สับสนให้โดยไม่จ�าเป็น หรือบางรายมาก็บ่น
ว่าท�าไมแอร์เย็นจังร้อนจัง แล้วก็จัดการไป
ปรับอุณหภูมิเอง หลายคนก็ใจศรัทธาร้อนรน
จนเกินเหตุ ไปถึงก็ชวนกันสวดสายประค�ากัน
สิบ เม็ดยี่ สิบ เม็ดและก� าชับให ้คนไข ้และ
ครอบครัวสวดมากæ ฯลฯ นอกจากปัญหา
เรื่องคนไข้แล้ว ต้องไม่ลืมว่าคนที่เหน็ดเหนื่อย
มากท่ีสุดก็คือครอบครัวและคนท่ีดูแลคนไข้ 
ไหนจะความหนักใจในเรื่องการเจ็บป†วยของ
คนไข้ ไหนจะเรื่องค่าใช้จ่าย ไหนจะเรื่องการ
ต้องรับผิดชอบในส่วนอื่นæ อีก 

โดยสาระส�าคัญแล้วการดูแลผู ้ป †วย
แบบประคับประคองนีéจะต้องดูแลให้ครบทัéง
สี่ด้าน (Holistic Care) คือการดูแลทางกาย 
ทางใจ ทางสงัคม และทางจติวญิญาณ และต้อง
เริม่วางแผนดแูลกนัตัéงแต่เมือ่ทราบว่าไม่สามารถ
รกัษาให้หายขาดได้ ไม่ควรรอจนถงึระยะสดุท้าย
ของการป†วยจึงมาเตรียมตัวกัน และส�าหรับ
พวกเราที่ยังสุขภาพดีæ อยู่ก็ไม่ควรประมาท 
และอาจต้องคิดถึงเรื่องนีéเช่นกันว่าเราประสงค์
อย่างไรหากต้องอยู่ในสถานการณ์เช่นนัéน 
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมก�รแปลและบัญญัติศัพท์

petition = 1) ค�าร้อง (ที่ท�าตามแบบฟอร์มอย่างเป็นทางการ) 
   2) ค�าวอนขอ (เป็นเป‡าหมายหนึ่งของมิสซา) 
   เป‡าประสงค์ของมิสซามี 4 ประการ คือ
  ก) ส�านึกผิด-penance
  ข) สรรเสริญ-praise
  ค) ขอบพระคุณพระเจ้า-thanks giving 
  ง) วอนขอ-petition 
people of God = ประชากรของพระเจ้า 
   (หมายถึงพระศาสนจักร ซึ่งเป็นประชากรใหม่ของพระเจ้า
   ส่วนประชากรเดิมของพระเจ้าคือประชากรอิสราเอล)
people of God = ประชากรของพระเจ้า (หมายถึงมนุษย์ทุกชาติทุกภาษา   
   ซึ่งพระเยซูคริสตเจ้าไถ่กู้ให้รอด - ดู LG 16)
Perfectae Caritatis = แปร์แฟกเต การีตาตีส 
   (เป็นชื่อสมณกÄษ®ีกาว่าด้วยการปฏิรูปและการฟ„œนฟูชีวิต
   นักพรต - Decree on the Up-to-Date Renewal
   of Religious Life - จากสภาสังคายนาวาติกันครัéงที่ 2)
perfection = ความดีบริบูรณ์
 perfect contrition = ความทุกข์ถึงบาปครบบริบูรณ์, ความส�านึกผิดอย่าง  
   สุดจิตสุดใจ
perfectionism = สมบูรณ์นิยม (เป็นความเชื่อผิด æ ที่ว่า
   คริสตชนสามารถมีชีวิตที่ครบถ้วนได้ คือ ไม่มีบาปตัéงแต่ 
   ในโลก)
perjury  = สาบานเท็จ
permanent deacon = สังฆานุกรตลอดชีพ
perpetual (adj) = ตลอดชีพ ถาวรตลอดกาล

P
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ทวงทํานองแหงรัก
ผงศิล�

พีน้่องครบั หนงัสือท่ีพ่อรกัเล่มหนึง่กค็อืหนงัสือดรณุศกึษา พ่อชอบเรือ่งเล่าในหนงัสอืเล่มนีéมาก ในภายหลงัเมือ่
เติบโตขึéนจึงได้ทราบว่า หลายæ เรื่องที่บราเดอร์ ฟ. Îีแลร์ เล่าในหนังสือเล่มนีéท่านน�ามาจากประวัตินักบุญ พระคัมภีร์ 
และเรื่องราวดีæ ในศาสนาของเรา

เรื่องที่พ่อประทับใจมากที่สุดมาจากประวัติของนักบุญเอลิซาเบ็ธ ราชินีแห่งโปรตุเกส นักบุญที่มีใจเมตตาและ
ชอบช่วยเหลือคนยากจน เรื่องนีéไม่ได้เป็นเรื่องราวของท่านนักบุญโดยตรง แต่เป็นเรื่องราวของมหาดเล็กที่ศรัทธาและ
จิตใจดีคนหนึ่ง

มหาดเลก็คนนีéเป็นคนใจศรทัธา เขาจะต้องเข้าวัดร่วมมิสซาทกุเช้าก่อนไปท�างานในวงั เขาเป็นคนดี ซือ่สตัย์ ขยนั
ขันแข็ง จึงเป็นที่รักของกษัตริย์และราชินี แต่เป็นที่อิจฉาของมหาดเล็กอีกคน ที่เคยเป็นมหาดเล็กเบอร์หนึ่งของกษัตริย์

วนัหนึง่มหาดเล็กขีéอิจฉากบัภรรยาจึงคบคดิกนัให้ร้ายมหาดเลก็ใจศรทัธาว่าเป็นชูกั้บราชนิ ีเขาไปทลูกษัตรย์ิและ
กษตัรย์ิกห็เูบาเชือ่เขาสนทิใจ จนถงึกบัส่ังให้เขาหาหนทางฆ่ามหาดเลก็ใจศรทัธาคนนัéนให้ได้ ภรรยาของมหาดเลก็ขีéอจิฉา
จงึรบัเร่ืองนีéไปจดัการโดยไปยงัเขตก่อสร้าง ไปหาช่างก่อสร้าง และว่าจ้างด้วยเงนิจ�านวนหนึง่ สัง่ว่าถ้ามชีายคนหนึง่มาถามว่า 
“เรื่องที่กษัตริย์สั่งให้ท�าเสร็จหรือยัง” ถ้าได้ยินดังนีéให้จับชายคนนัéนมัดมือ มัดเท้า และสังหารเขาโดยโยนเข้าเตาไฟที่
ก�าลังลุกโชนอยู่ และเมื่อท�างานเสร็จแล้วให้ไปแจ้งแก่กษัตริย์ที่ในวัง เมื่อสั่งการเรียบร้อยแล้วเธอจึงไปบอกสามีให้ไป
ทูลกษัตริย์ถึงแผนการที่เธอได้วางไว้

เช้าวนัรุง่ขึéนกษตัรย์ิเรยีกมหาดเล็กใจศรทัธาให้มาเข้าเ½‡าแต่เช้า และสัง่ให้เขาไปทีเ่ขตก่อสร้าง ให้ไปถามช่างปนูว่า 
“เรือ่งทีก่ษตัริย์ส่ังให้ท�าเสรจ็หรอืยงั” มหาดเลก็ใจศรทัธาเดินทางออกจากวงัเพ่ือไปด�าเนนิการตามทีก่ษัตรย์ิสัง่ ส่วนกษัตรย์ิ
และมหาดเล็กใจร้ายรวมทัéงภรรยาของเขา ก็อยู่ที่วังเพื่อรอช่างก่อสร้างมาแจ้งข่าวการตายของมหาดเล็กใจศรัทธา

มหาดเลก็ใจศรทัธาเดนิผ่านวดั เขาพบว่ามสิซาก�าลงัจะเริม่จึงเข้าวดัไปร่วมมิสซา เม่ือมิสซาจบแล้ว เขาตระหนกั
ถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าและมีความสุขอย่างมาก เขาจึงใช้เวลาสวดในวัดนานเป็นพิเศษ

½†ายกษตัรย์ิและมหาดเลก็ใจร้ายรอตัéงแต่เช้าจนสายมากแล้ว ช่างก่อสร้างก็ยังไม่มาส่งข่าวสักที ด้วยความใจร้อน
มหาดเล็กใจร้ายจงึอาสาไปทีเ่ขตก่อสร้าง เพือ่ทีจ่ะไปดวู่ามหาดเลก็ใจศรทัธาถกูฆ่าตายหรอืยงั เมือ่ไปถงึเขตก่อสร้าง เขา
ก็ตรงเข้าไปหาช่างก่อสร้างและถามว่า “เรื่องที่กษัตริย์สั่งให้ท�าเสร็จหรือยัง” เมื่อช่างก่อสร้างได้ยินค�าถามตามที่นัดแนะ
กับผู้ว่าจ้าง พวกเขาไม่รู้ว่าคนถูกสั่งฆ่าเป็นใคร ดังนัéนพวกเขาจึงจับมหาดเล็กใจร้ายมัดมือ มัดเท้า และสังหารเขาโดย
âÂนเข้าเตาไฟที่ก�าลังลุกโชน โดยไม่รู้เลยว่าพวกเขาก�าลังฆ่าผิดคน หลังจากนัéนพักเดียวมหาดเล็กใจศรัทธาก็
มาถึง และถามช่างก่อสร้างด้วยค�าถามเดียวกัน พวกเขายิéมและบอกกับมหาดเล็กใจศรัทธาว่า “จงไปทูลพระราชาว่า
สิ่งที่พระองค์ทรงสั่งส�าเร็จแล้ว”

เมื่อเห็นว่ามหาดเล็กใจศรัทธาไม่ตาย กษัตริย์รู้สึกแปลกพระทัยอย่างมาก จึงเริ่มสอบสวนหาความจริง และ
พระองค์ทรงทราบความจรงิว่าพระมเหสแีละมหาดเลก็ใจศรทัธาของพระองค์ถูกใส่ความ พระองค์ทรงขอโทษพระมเหสี
และมหาดเล็กใจศรัทธา ทรงโปรดมหาดเล็กใจศรัทธามากกว่าเดิม และประทานต�าแหน่งที่สูงขึéนให้แก่เขา 

	คนดี…	พระคุมครอง…

ชวนคิดสะกิดใจ

 พีน้่องทีร่กัจงภมูใิจถ้�ห�กเร�จะเป็นคนทีซ่ือ่ตรงและมจีติใจด ีเร�ไม่อ�จรูว่้�คว�มซือ่ตรงจะทำ�ให้
เร�ต้องพบกับอะไร แต่สิ่งที่พ่อมั่นใจจ�กประสบก�รณ์ที่ผ่�นม�ก็คือ ก�รทำ�กิจก�รทุกอย่�งด้วยคว�ม
ซื่อตรงทำ�ให้ใจของเร�สบ�ย และในที่สุดคว�มดี คว�มซื่อตรงจะได้รับชัยชนะเสมอ พระเยซูเจ้�ทรงสอน
ว่� “ผู ้ม ีใจ บรสิทุธิ ์ย่อม เป็นสขุ เพร�ะ เข� จะ ได้ เหน็ พระ เจ้�” ขอให้เร�ได้เหน็พระเจ้�เสมอ ด้วยก�รกระทำ�ที่
ซ่ือตรงและบรสุิทธิใ์จ เพ่ือเร�จะได้รบัคว�มช่วยเหลอืจ�กพระเจ้�ในโลกน้ี และเหน็พระพกัตร์ของพระองค์
ในสวรรค์นิรันดร
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พระพรที่สําคัญ	'วันเวลา'
ปริญ

แม่เดินตามลูกชายเพื่อดูว่าเข้าเรียน
แน่นอน แต่เจ้าลูกชายก็เล่นตัวเดินหนีแยกทาง
ไปทางนัéนไปทางนีé ไม่รู้งอนอะไรกัน แล้วก็จบ
ตรงที่แม่ก็ท�าใจรู้ว่าลูกชายไม่อยากให้เดินด้วย 
ค�าพูดที่ไม่ง้อแม่ ท่าทางที่ไม่สนใจแม่ จนที่สุด
แม่ก็กระชากรถและขับออกจากโรงเรียนไป

ทัéงวันฉันเห็นเจ ้าเด็กคนนัéนเล ่นกับ
เพื่อนสนุกสนาน ดูเหมือนลืมแม่ไปเลย แรง
ที่มีทุ ่มให ้กับการเล ่นสนุกสนานกับเพื่อน 
เหมือนชีวิตเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาถูกกักอยู่แต่
ในบ้าน เมื่อมาโรงเรียนก็เท่ากับเวลาปลดปล่อย
ประมาณนัéน

ตอนเย็นเลิกเรียน ฉันเห็นแม่ของ
เจ้าเด็กนัéนมารอรับ ท่าทีแบบไม่สนใจเท่าไหร่ 
เพราะเมื่อเช้าลูกชายไม่สนใจแม่เลย เธอนั่งอ่าน
หนงัสือซึง่ต่างจากวนัก่อนæ ซึง่เธอมกัจะยนืมองดู
ทีห้่องเรยีนของลูก อยากจะโผเข้าไปกอดรบัขวญั
ลูกเหมือนกับจากกันมานานแสนนาน 

ในขณะที่รอลูกแบบเฉยæ ต่างจาก
เจ้าลูกชายซึง่แต่ก่อนจะไม่รีบมาหาแม่ จนแม่ต้อง
ไปตาม แต่วนันีéรีเ่ข้าไปหาแม่แล้วกระซบิกระซาบ
อะไรกันก็ไม่รู้...................(ฉันรู้จากค�าบอกเล่า
ของเธอในวันนัéนว่า ลูกชายมากระซิบว่า ผม
เข้าห้องน�éาไม่ทนั ผมขีéแตกรดกางเกง) เมือ่เช้าล่ะ
ไม่สน แต่ตอนนีéขีéแตกคิดถึงแม่เชียว

 ...................................
 แม่ดุลูกเพราะวันนีéดืéอมาก บอกอะไร

ไม่ฟัง จนที่สุดแม่คว้าไม้เรียวที่เตรียมไว้จะตี 
เท่านัéนแหละเจ้าลูกชายตัวอ้วนกลมก็วิ่งหนีเร็ว
เกินหุ่นออกไปนอกบ้าน ฉันได้ยินคุณแม่ยังสาว
เล่าว่า ตอนนัéนโมโหมาก ต้องตีสอนให้ได้ แต่
เมื่อลูกวิ่งหนีออกไปก็ไม่ได้วิ่งตาม ก็รู้æ กันอยู่
ว่าวิ่งตามไม่ทันอยู่แล้ว ได้แต่มองเห็นลูกไปนั่ง
ที่ร่มไม้ มือคว้านั่นคว้านี่ปาเล่น

กลับเข ้ามานั่งอ ่านหนังสือได้สักครู ่ 
เจ้าลูกชายเด็กสงบเข้ามาในบ้าน

“อ้าว เข้ามาท�าไม อยากอยู่นอกบ้านก็
อยู่ไปสิ”

“มาเข้าห้องน�éาครับ”

“ไม่ต้องมาอ้อน ไม่ให้ใช้” แม่ดุเสียงดัง
เพราะยังตึงæอยู่

“ให้ใช้เถอะครับ” ลูกชายอ้วนกลม
น่ารักอ้อนเสียงอ่อน “Ë¹ÙÇÔè§Ë¹ÕáÁ‹ä»¢ŒÒ§¹Í¡ 
áÅŒÇË¹Ù¡çàÍÒ¡ŒÍ¹ËÔ¹»ÒàÅ‹¹ Ë¹Ùä»ËÂÔº¢ÕéËÁÒ....
ÁÑ¹µÔ´Á×ÍË¹Ù”

แม่โกรธนะ แต่ฟังแล้วเสียงหัวเราะ
ระเบิดเลย แต่ลูกหัวเราะไม่ออก

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

เรื่องของเด็ก	ผูใหญก็เกี่ยว
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ดืéอมาหลายวัน งานเข้ามาหลายเรื่อง 
งานกห็นกักาย ทกุข์หนกัใจกเ็ข้ามาถี ่เมือ่ลกูชาย
ดืéอและพูดไม่ฟัง แม่ระเบิดเสียงดัง

“ไปเลย จะไปไหนกไ็ป ออกจากบ้านไปเลย 
ไม่ต้องมาอยู่กับแม่แล้ว ไป....”

ค�าพดูขบัไล่ไสส่งดงั พร้อมกบัป�ดประตู
บ้าน ป�ดประตูรัéว เล่นเอาลูกชายเซียนตัวเล็กæ 
ตกใจท�าอะไรไม่ถูก เขาเร่ิมเดินออกจากบ้าน
โดยแม่ไม่รู้

จากหนึ่งแยกไฟแดง สู่แยกที่สอง แยก
ที่สาม เข้าสู ่ตลาดและเดินลัดเลาะไปเรื่อยæ 
ทัéงเดินทัéงวิ่ง เด็กน้อยที่ไม ่ค ่อยได้ไปไหน
จ�าทางไปโรงเรียนได้ แต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่ามัน
ไกลแค่ไหน

วันนัéนฉันก�าลังคุยอยู่กับแขกทางไกล
ที่มาเยี่ยมฉัน เผอิญออกจากห้องท�างานมาเจอ
เจ้าเด็กคนนีéที่มายืนหน้าเศร้าอยู่หน้าห้อง

“อ้าวเจ้าตมูตาม มานีไ่ด้ยงัไง ใครมาส่ง”

ยังไม่ได้ตอบอะไร เจ้าตูมตามโผเข้า
มากอดฉันตัวสั่นร้องไห้ดัง “แม่ไม่ให้ผมอยู่
ด้วยแล้ว แม่ไล่ผมออกจากบ้านแล้ว แม่ไม่รัก
ผมแล้ว........”

เสียงร้องไห้ยิ่งดังขึéน ฉันสัมผัสได้
ถึงตัวที่ร้อน เหงื่อโชก กับน�éาตาและเสียงสะอึก
สะอืéน

ฉันพาเด็กไปท่ีห้องอาหารเพราะรู้ว่ายัง
ไม่ได้ทานข้าวเทีย่งเลย นีก่ป็าเข้าไปเกอืบสีโ่มงเยน็ 
เท่าที่จับใจความได้ เด็กæในเมืองที่ไม ่ได้
เคยเดินเท้าไกลæ เจ้าตูมตามเดินมาเกือบสี่
กิโลเมตรและถ้าไม่ได้นั่งรถชาวบ้านที่เขารับมา
โรงเรียน ก็เหลือระยะทางอีกหลายกิโล และถ้า
มีเรื่องร้ายæเกิดอย่างที่มีในสังคม แม่เขาจะรู้มัéย
ว่าตอนนีéลูกอยู่ไหน

ฉันมองเจ้าตูมตามทานอาหารอย่าง
เอร็ดอร่อยเพราะความหิว à´ç¡àÍŒÂà´ç¡äÁ‹ÃÙŒÍÐäÃ
àÍÒ«ÐàÅÂ Ê‹Ç¹áÁ‹......ÍÂ‹Ò¹Ð ÍÂ‹ÒäÅ‹ÅÙ¡ÍÂ‹Ò§
¹ÕéàÅÂ ฉันเป็นเพียงครูที่รู้จักยังรู้สึกหนาววังเวง
กับเรื่องอย่างนีéและคิดไปมากมาย มันมีความ
เป็นได้ตัéงมากมายในเรื่องร้ายæ ที่จะตามมานะ

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

เด็ก ยังไงก็ยังเป็นเด็ก เพราะในชีวิต
แบบครนูีเ่อง ฉนัดใีจทีม่โีอกาสอยูเ่คยีงข้างเดก็æ
หลายคน จนทกุวนันีéเตบิโตเป็นหนุม่สาว เป็นพ่อ
เป็นแม่ ท�างานหลากหลายอาชีพ ฯลฯ แต่เชื่อ
เถอะ เด็กก็ยังคงเป็นเด็ก ต้องการคนที่โอบอุ้ม
ดูแลสอนสั่งตลอดเวลา

วนันีéมอบรอยยิéม เสยีงหวัเราะ และบทเรยีน
ที่ดีให้กับพวกเขาเหล่านัéนนะ การดืéอรัéนและการ
งอนง้อก็เป็นเรื่องธรรมดา  ไม่อยากให้มีเรื่อง
ร้ายæ  เกิดขึéนเลย  
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ผานมา	55	ป	พอจะมีเร�่องเลาสูกันฟ�ง
จันทร� ก�ญจนบัตร

หลายครัéงในบทความของดิฉัน จะเน้นถึง
ความเมตตาต่อคนรอบบ้าง เอืéออาทรต่อผูอ้ืน่ แม้จะ
ไม่ใช่เพื่อน แต่เขาก็เป็นลูกของพระ และเป็นเพื่อน
ร่วมโลก เพียงดูแลใส่ใจ ให้ความรัก เช่นเดียวกับ
คุณแม่เทเรซา แห่งกัลกัลตา ซึ่งเป็นแบบฉบับที่ดี
ต่อปวงชน ท่านจะบอกว่า ท�าสิ่งเล็กæ ก็มีคุณค่า 
ไม่ใช่สิ่งใหญ่æ โลกก็จะน่าอยู่ยิ่งขึéน

ดิฉันพยายามมองคนข้างæ ว่าเขาขาดเหลือ
สิ่งใด ถ้าเราให้ได้ก็รีบท�าæ ให้คนมีความสุข ผู้ให้
ย่อมสุขใจมากกว่าผู้รับ อย่างเช่น ทุกเช้าอาหารที่
เราท�าให้คนในครอบครัวรับประทาน เราก็ท�าเพิ่ม
เพ่ือใส่กล่องส่งไปให้พนักงานของเราที่เขา°านะ
ค่อนข้างล�าบาก เขาได้ทานอาหารทีส่ะอาดปลอดสารพษิ 
เขาสามารถออม อีกทัéงเกิดความรู้สึกที่ดีæ กับบริษัท
ของเรา เขารู้ว่ารักเขาæ ก็รักเรา มีใจให้กันและกัน

เมื่อใดที่เดินทางเราก็จะซืéอของ½ากให้คน
รอบข้าง ยังคิดถึงเขาเสมอ เป็นความรู้สึกดีæ ที่มี
ต่อกนัและกนั เรากม็เีพ่ือนเพ่ิมขึéน ความสุขก็เกิดขึéนได้

ตลอดเวลาไม่ต้องวิ่งตามหาที่ไหนเลย
มเีรือ่งหนึง่ทีอ่ยากจะเล่าสูก่นัฟัง เพราะอ่าน

แล้วรู้สึกปลืéมแทน เรื่องนีéเกิดขึéนที่เมืองจีน คุณฉาน 
เป็นเศรษ° ีเขามทีรพัย์สนิมากมาย เขาซืéอทีด่นิเพิม่ขึéน
แถวชานเมือง เพราะภรรยาของเขาทานลิéนจี่ ที่ดิน
แปลงใหม่นีéเจ้าของเดิมได้ปลูกลิéนจี่ไว้นานหลาย
สิบปี เขาตัดสินใจซืéอที่ดินแปลงนีéเพราะรักและ
อยากตามภรรยา

เพื่อนæ แนะน�าให้เขาพาหมอดูไปดูทิศทาง
เพื่อปลูกบ้าน อยู่มาวันหนึ่งเขาชวนหมอเส็งไปดูที่
พร้อมกับเพื่อนสนิท คุณฉานขับรถช้ามาก ขับไปก็
มองขวามองซ้าย มีรถกระบะเร่งมาด้วยความเร็วสูง 
ขับแซงรถเขาไปอย่างไร้มารยาท เขายิéมซ่ึงต่างกับ
คนอื่นคงบีบแตรด้วยความโกรธ และแซงหน้าขึéนไป
ต่อว่า แต่เปล่าเลย! คุณฉานกลับสงบ จนหมอเส็งงง 
และถามว่า “ท�าไมคณุถงึท�าใจได้ครบั” คณุฉานตอบว่า 
คนขับคนนัéนคงต้องรีบท�าเวลา จะส่งของให้ทัน 
ไม่อย่างนัéนคงเดอืดร้อน เราต้องเข้าใจความรูส้กึของ

ความเมตตาปรานี
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คนอื่น แล้วเราก็สบายใจ
หมอเส็งพยักหน้า ท�าท่าเห็นด้วย สักพัก

มีเด็กวิ่งตัดหน้ารถ ท�าให้เขาต้องเบรกรถกะทันหัน
ท�าให้คนในรถตกใจ เขาชะลอรถระยะไกล เพียง
ครู่เดียวเด็กอีกคนก็วิ่งตามเด็กคนแรกเข้าไปในซอย 
เขายิéมอย่างอารมณ์ดี จนหมอเส็งถามว่า แล้วเด็ก
ท�าให้ตกใจต้องเหยียบเบรก มีอะไรเกิดขึéนหรือ
คุณถึงชะลอรถ เขาตอบว่าดูอาการเด็กรีบเร่ง และ
วิ่งไปก็หัวเราะไป คงไม่มีใครหัวเราะร่วนคนเดียว 
ผมคิดว่าเขาก�าลังเล่นไล่จับกับเพื่อนæ แน่æ และก็
เป็นจริง มีเพื่อนวิ่งตามมาอย่างกระชัéนชิด เห็นพวก
เด็กæ มีความสุขก็ดีใจกับเขา

หมอเส็งยิéมและพูดว่า “คุณไม่ต้องให้ใคร
ไปดูÎวงจุ้ยในการหันทิศให้ถูกต้อง เพราะแค่เห็น
มุมมองการคิดและการใช้ชีวิตที่คุณท�าอยู่นีé ผมก็
ยืนยันได้เลยว่า บ้านใหม่ของคุณ และสมาชิกทุกคน
ในบ้านของคณุจะอยู่กันอย่างสงบสุข เพราะคณุเข้าใจ
และห่วงใยทุกคน แม้แต่คนแปลกหน้าคุณยังใส่ใจ 
แล้วคนในครอบครัวของคุณæ ก็ยิ่งรักและดูแลเขา
อย่างดีแน่นอน เร่ืองนีéเป็นอุทาหรณ์ที่ดีให้แง่คิดว่า
คนที่ท�าแต่สิ่งดีæ ผลบุญอานิสงส์จะต้องเผื่อแผ่ให้
ลกูหลาน ซึง่คนรอบข้างก็สังเกตเหน็ และน�าไปปฏบิตัิ
ตามโดยไม่ต้องพร�่าสอน

เมื่อวัยเด็กดิฉันเห็นคุณแม่เป็นแบบฉบับ
ตัéงแต่ลมืตาดโูลก ดฉัินกับพีส่าวอีกสองคน เรา 3 คน
พี่น้องจะเห็นคุณแม่ใส่ใจคนรอบข้าง ถ้าญาติพี่น้อง 
คุณแม่จะห่วงใยและช่วยเหลือในทุกด้านเท่าที่แม่จะ
ท�าได้ แม้เราจะมีเงินจ�ากัด แต่แม่ก็ให้จนพวกเรา
ไม่คดิต�าหนว่ิา คณุแม่ควรจะเอาเงนินัéนมาซืéอของเล่น
ให้พวกเราแทน 

เราเคยชนิกบัการปฏบิตัขิองคณุแม่มาตลอด 
มีชาวบ้านบางคนยากจน คุณแม่รู้จักเขาก็ชวนเขา
มานั่งคุย ถามสารทุกข์สุกดิบ และหากมีสิ่งใดที่

คณุแม่สามารถหยบิยืน่ให้เขาได้ คณุแม่กจ็ะให้ในทนัที 
ให้โดยไม่รีรอ เช่น เสืéอผ้า ข้าวของ เครื่องใช้ และ
อาหาร เราจะเหน็แม่เอาถงุข้าวมาตกัข้าวสารในตุม่ข้าว 
แบ่งปันให้กับคนที่เขาขาดแคลน 

ดิฉันยังจ�าภาพเพื่อนบ้าน และพวกญาติæ 
ที่แวะมาปรับทุกข์กับคุณแม่æ จะปลอบและแนะน�า
ต่างæ นานา จนเขาคลายความทกุข์ลง ในเวลาเดยีวกนั
ดคูณุแม่มคีวามสขุเวลาได้ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ มนัเป็นภาพ
ที่ติดตาพวกเรา 3 คนพี่น้อง โดยเฉพาะพี่สาวคนโต
ทีพ่ยายามจะเลยีนแบบคณุแม่ในเรือ่งต่างæ ซึง่เวลานีé
พี่สาวคนโตอยู่ต่างประเทศห่างไกลพี่น้อง แต่เขาก็ใช้
ชีวิตอุทิศให้คนอื่น ด้วยความที่เขาอายุมากแล้วและ
เข้าพักอยู่ในอพาร์ทเม้นต์ส�าหรับผู้สูงวัย ในลักษณะ
เหมือนกับต่างคนต่างอยู่ แต่ในความเป็นจริงพวกที่
อยูใ่นอพาร์ทเม้นต์นัéนกลบัสนทิสนมกนั เวลาพบหน้า
กันก็ทักทายกันเหมือนเป็นพี่น้องกัน มีน�éาใจต่อกัน 
มีความเป็นกันเอง มีจิตใจดี มีมนุษยสัมพันธ์และ
ปรับตัวเข้าหากันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างดี

พี่สาวเคยเล่าให้ฟังว่า บางวันหากมีเวลาว่าง
ก็จะท�าอาหารส�าหรับผู้สูงวัย โดยไปซืéอขนมปังมาท�า
อาหารอ่อนæ ส�าหรับผู้สูงวัย เสร็จแล้วก็จะใส่ถุง
แล้วไปแขวนเอาไว้ตามหน้าประตหู้องพกั เพยีงไม่นาน
เมื่อเจ้าของห้องมาพบก็จะน�าไปรับประทาน ตัวพี่สาว
จะมีความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจ และก็เชื่อว่าเพื่อนร่วม
อพาร์ทเม้นท์เดียวกันที่ได้รับประทานอาหารนัéนก็คง
มีความสุขด้วยเช่นเดียวกัน นี่ก็คือตัวอย่างที่ดีจาก
คุณแม่ที่ถ ่ายทอดสู ่พวกเราลูกæ สามคนพี่น้อง 
ซึ่งเชื่อว่าหากเราทุกคนใส่ใจ เอืéออาทรกันและกันใน
เรื่องเล็กæ น้อยæ เหล่านีé มันก็เท่ากับเราได้สร้าง
สันติภาพ ได้พบความสุข และได้รับรางวัลสวรรค์
แล้วตัéงแต่เราอยูใ่นโลกนีé ขอพระผูเ้ป็นอวยพรทกุท่าน
ให้สุขภาพแข็งแรง และมีความเชื่อที่เข้มแข็งยิ่งæ ขึéน
ทุกวัน 
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ทบทวนกนัเลก็น้อย จากค�าถามทรงพลงั 
ตอนท่ีแล ้วว ่าลักษณะของค�าถามทรงพลัง 
ประกอบด้วย 3 มิติใหญ่æ คือ โครงสร้าง 
(Construction) ขอบเขต (Scope) และ
สมมติ°าน (Assumptions)

โครงสร้างของค�าถาม จะกล่าวถงึล�าดับขัéน
ของค�าถามแบบต่างæ ตัéงแต่ค�าถามปลายป�ดมาถงึ
ค�าถามปลายเป�ด โดยเน้นวิธีการตัéงค�าถามแบบ
ปลายเป�ดมาก่อนค�าถามปลายป�ด และในการ
ตัéงค�าถามปลายเป�ด จะมีวิธีการตัéงค�าถามได้
หลายอย่างด้วยหลกัค�าถามแบบ WH (Who, Where, 
When, Which What, How, Why)

ในฉบับนีé จะมาขยายความกันต่อ 
ในอีกสองมิติที่เหลือ คือ ขอบเขตของค�าถาม 
และสมมติ°านของค�าถาม

2. ¢Íºà¢µ¢Í§¤íÒ¶ÒÁ (The scope 
of a question)

ในการตัéงค�าถามแต่ละครัéง นอกจาก
ผู้ถามจะต้องเลือกค�าพูดที่ใช้ในการตัéงค�าถาม
แล้ว การก�าหนดขอบเขตของค�าถาม ยงัสามารถ
ช่วยท�าให้ค�าถามที่ตัéงขึéนมานัéน มีความทรงพลัง
มากยิ่งขึéน

การตัéงค�าถาม ที่ไม่มีประเด็น เพียงสัก
แค่ว่าให้ได้ถามค�าถามออกมา ค�าถามเช่นนีé กไ็ม่
ต่างอะไรจากมดีทือ่æ ไม่สามารถท�าอะไรได้ และ

ท�าให้คู่สนทนาไม่ได้ให้ค่าใดæ กับผู้ถาม
การตัéงค�าถาม จงึสือ่ถงึวธีิคดิ และความ

คมในความคิดของผู้ถามได้
การตัéงค�าถาม ที่กว้างเกินไป ยิ่งไม่ต่าง

อะไรกับการปล่อยคนทิéงกลางทะเล คู่สนทนา
ไม่รู้ว่าควรตอบอย่างไร จะต้องตอบไปทางไหน 
ไม่รู้ว่าผู้ถามต้องการสื่อถึงอะไร ถามเพื่ออะไร 
และถามไปท�าไม

ลองอ่านค�าถามต่อไปนีé ที่เป็นการตัéง
ค�าถาม ในวงสนทนาของชุมชน / หน่วยงาน

“¤Ø³ÁÕÇÔ̧ Õ¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§ ·Õè̈ Ð·íÒãËŒ¼ÙŒ¤¹
º¹âÅ¡¹Õé ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÑ¤¤Õ¡Ñ¹?”

หากอ่านเผนิæ จะรูส้กึว่า ค�าถามนีéใช้ได้ 
แต่ถ้าหากวเิคราะห์กบัถงึขอบเขตของค�าถามแล้ว 
ค�าถามนีéเป็นค�าถามทีค่่อนข้างจะไกลตวัมาก กบั
สามญัชนคนธรรมดาทัว่æ ไป ค�าถามใหญ่โตเกนิ 
ประหนึ่งคู่สนทนา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโลกนีé 
และเขาจะต ้องหาวิ ธีที่ท� าให ้ผู ้คนบนโลก
สามัคคีกัน 

ค�าตอบที่ได้มา จะเป็นค�าตอบลอยæ 
ค�าตอบสวยæ แบบถามมา ตอบกลบัไป ดเูหมอืน
จะได้สาระ แต่กลับน�าใช้ในความจริงไม่ได้ 

หากเราตัéงขอบเขตของค�าถามขึéนมา 
เพื่อให้มีความทรงพลังของค�าถามขึéน เหมาะกับ
คู่สนทนาที่ก�าลังพูดคุยอยู่ด้วย เราอาจใช้การ
ถามว่า

“¤Ø³ÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃ ·Õè¨Ð·íÒãËŒªØÁª¹/
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§àÃÒÊÒÁÑ¤¤Õ¡Ñ¹?” หรือ “¤Ø³¨Ð
»¯ÔºÑµÔµÑÇÍÂ‹Ò§äÃ à¾×èÍà»š¹¼Ù ŒÃ‹ÇÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ
ÊÒÁÑ¤¤ÕãËŒà¡Ô´¢Öé¹ã¹ªØÁª¹/Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§àÃÒ?”

	คําถาม	ทรงพลัง	ตอนที่	3	

คริสต์	คิด	กับนักจิตฯ
ดร.จิตร� ดุษฎีเมธ� บัณฑิตวิทย�ลัย มศว.

ขอบเขต สมมติฐาน

â¤Ã§ÊÃŒÒ§
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การถามเช่นนีé คู่สนทนาจะหาหนทาง
ของความเป็นไปได้จริงที่จะท�าให้เกิดขึéน เพราะ
ขอบเขตของค�าถามเป็นเรือ่งใกล้ตวั และสามารถ
ท�าให้เกดิขึéนได้จริง สามารถสร้างความตระหนกั 
สร้างความร่วมมือ สร้างให้เกดิเรียนรู้ การกระตุก
ความคิดต่อไปได้อย่างมีพลัง 

3. ÊÁÁµÔ°Ò¹¢Í§¤íÒ¶ÒÁ (The as-
sumptions within questions) 

หลายครัéง ในการตัéงค�าถามของผู้ถาม 
ผูถ้ามเอง จะมสีมมต°ิานไว้ในใจอยูแ่ล้วกบัเรือ่ง
ท่ีต้องการถาม สงัเกตง่ายæ จากค�าถามปลายป�ด 
ทีลั่กษณะของค�าถามจะมีการน�าทางไว้ก่อนล่วงหน้า 

“ËŒÒ§·Õè¡íÒÅÑ§¨Ðà»�´ãËÁ‹¹Õé ¢ÒÂ´Õá¹‹æ 
¾×é¹·Õèã¡ÅŒªØÁª¹ÁÒ¡ ¨Í´Ã¶ä´ŒÊÐ´Ç¡ ¤Ø³Ç‹Ò
äËÁ?”

จะเห็นได้ว่า ผู้ถาม มีสมมติ°านหรือ
เป‡าหมายของการสนทนาเกี่ยวกับห้างที่ก�าลัง
เป�ดใหม่ขึéนมา และได้ตัéงค�าตอบไว้เพื่อคาดหวัง
ให้คู่สนทนาพยักหน้าว่า “àËç¹´ŒÇÂ” มากกว่า 
“äÁ‹àËç¹´ŒÇÂ”

เรียกว่าได้ มีการ “ª§” ค�าตอบจาก
สมมติ°านของตนเองคดิและสรุปค�าตอบของตวั
ไว้ในประโยคค�าถามปลายป�ดแล้ว 

การมีสมมติ°านของผู้ถามไม่ใช่เรื่อง
ท่ีผดิ การสร้างค�าถามจากสมมต°ิานทีม่ ีควรเป็น
ค�าถามที่ท�าให้เกิดการเรียนรู้หรือการแสวงหา
ค�าตอบต่อได้อีก จะท�าให้ค�าถามนัéนมีความ
ทรงพลังมากขึéน 

“àÃÒ¨Ð·íÒÍÂ‹Ò§äÃ ãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁŅ̃ ÂÁ»ÅÒÂ
ã¹âÃ§àÃÕÂ¹¢Í§àÃÒÊ¹Ø¡¡Ñº¡ÒÃáÊÇ§ËÒ¤ÇÒÁÃÙŒ
à¡ÕèÂÇ¡ÑºÀÙÁÔ»̃ÞÞÒã¹·ŒÍ§¶Ôè¹áÅÐÃ‹ÇÁ¡ÑºÍ¹ØÃÑ¡É�
ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒàËÅ‹Ò¹ÕéãËŒ¤§ÍÂÙ‹?”

จะเห็นได้ว่า ผู้ถาม มีสมมติ°านท่ี
ต้องการให้เยาวชนรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย

การตัéงค�าถาม เพื่อจุดประเด็นแห่งการแสวงหา
ค�าตอบเพื่อตอบสมมติ°านที่มีอยู่ในใจตนเอง 
เป็นการเป�ดโอกาสให้ได้ระดมความคิด การ
ค้นหา เพื่อให้ได้มาถึงทางเลือก ที่จะหาค�าตอบ
ที่เป็นไปได้ในการท�า

สิ่งท่ีน่าสนใจในการตัéงสมมติ°านคือ 
การ½ƒกตัéงสมมติ°าน ที่เป็นสมมติ°านของการ 
“¡ŒÒÇµ‹Í” เพื่อต่อยอดอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่
สมมติ°านของการ “¡ŒÒÇµỐ ” วกกลบัไปยงั “¡Ñº´Ñ¡” 
ที่½ังกลบลงหลุม

“à§Ô¹·ÕèàÃÒÅ§·Ø¹ã¹â¤Ã§¡ÒÃ¹Õéä» ·íÒãËŒ
àËç¹áÅŒÇÇ‹Ò äÁ‹ä´Œ¼ÅÊíÒàÃç¨ÍÂ‹Ò§·Õè¾Ù´¤ØÂ¡Ñ¹äÇŒ
áµ‹»ÃÐ¡ÒÃã´àÅÂ áÅŒÇã¤Ã·Õè¨ÐµŒÍ§à»š¹¤¹
ÃÑº¼Ô´ªÍº¡Ñº¤ÇÒÁÅŒÁàËÅÇ·Õèà¡Ô´¢Öé¹¹Õé?” 

การตัéงสมมติ°านทางลบ และระบุคนผดิ
ก่อนการเริ่มต้น ไม่ได้เกิดความสร้างสรรค์ 
เพราะเป็นการตัéงสมมติ°านเพื่อการกล่าวโทษ 
ต่างคนต่างก่อก�าแพงเพื่อปัดความรับผิด ไม่
ได้สร้างให้เกิดการเรียนรู้ แค่เปลี่ยนค�าถามใน
สิ่งที่เกิดขึéนใหม่ว่า 

“º·àÃÕÂ¹·ÕèàÃÒàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¨Ò¡â¤Ã§¡ÒÃ·Õè
ä´ŒÅ§·Ø¹ä» ¤×ÍÍÐäÃ áÅÐã¹¡ÒÃ·íÒâ¤Ã§¡ÒÃ
¤ÃÑé §µ ‹Íä» àÃ×èÍ§ã´º ŒÒ§·Õè àÃÒ¤ÇÃ¤íÒ¹Ö§¶Ö§ 
ÁÕ»ÃÐà´ç¹ã´ºŒÒ§” 

“á·¹·ÕèàÃÒ¨Ðá¢‹§¢Ñ¹¡Ñº¤Ù‹á¢‹§ àÃÒ¨Ð·íÒ
ÍÂ‹Ò§äÃ ·Õè¨ÐãËŒ¤Ù‹á¢‹§¢Í§àÃÒÁÒà»š¹¾Ñ¹¸ÁÔµÃ
¡ÑºàÃÒ?”

การเลอืกการตัéงค�าถามภายใต้สมมต°ิาน
ที่ต่างและเปลี่ยนกรอบแนวคิดใหม่ ย่อมสร้าง
ความคิดดีæ ออกมาได้มากขึéนอย่างไม่น่าเชื่อ

àÃÔèÁ½ƒ¡·Õè¨ÐãªŒÁÔµÔ·Ñé§ÊÒÁ´ŒÒ¹¹Õé ½ƒ¡
µÑé§¤íÒ¶ÒÁ¡ÑºµÑÇàÍ§áÅÐ¡ÒÃµÑé§¤íÒ¶ÒÁ¡Ñº¼ÙŒÍ×è¹ 
¨Ð·íÒãËŒÂÔè§ä´Œ¤ÇÒÁÃÙ ŒáÅÐà¾ÔèÁ¾Ù¹»˜ÞÞÒã¹
µ¹àÍ§ÁÒ¡¢Öé¹.... 
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ภาพเคียงคํา
วีรพันธ์ เอกอักษร�ภรณ์

…..ภ�พวิถีช�วน�ไทยในชนบท ยังปร�กฏคว�มสุขสนุกสน�น

ต้องฝกฝนคนคว�ยให้เชี่ยวช�ญ ก่อนถึงก�ลหว่�นไถใคร่ประลอง

…..ประเพณีเก่�แก่ที่แน่ชัด ของจังหวัดชลบุรีไม่มีสอง

หนึ่งในโลกกีฬ�ที่น่�มอง ต้องรีบจองเก้�อี้ที่นั่งชม

…..นับเป็นง�นประจำ�ปที่มีจัด ทั้งคนสัตว์จัดว�งอย่�งเหม�ะสม

ต้องให้เป็นหนึ่งเดียวอย่�งเกลียวกลม ลุยโคลนตมแคล่วคล่องในท้องน�

…..นับว่�เป็นกิจกรรมจ�กธรรมช�ติ วิ่งไถคร�ดพอง�มต�มประส�

ทั้งตื่นเต้นเบิกบ�นตระก�รต� ใช้เวล�ที่ว่�งอย่�งเพลิดเพลิน

…..เปลี่ยนวิถีเป็นกีฬ�ห�คว�มสุข ทั้งสนุกขบขันน่�สรรเสริญ

สร้�งโลกให้โสภีดีเหลือเกิน อย�กขอเชิญสัมผัสร่วมทัศน�

 

“ประเพณีวิ่งควาย”

50  ÍØ´ÁÈÒ¹µ� ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2017







ã¹Ê‹Ç¹ÅÖ¡æáÅŒÇ ¾Ç¡à¢ÒÃÙŒÊÖ¡áËŒ§áÅŒ§
ã¹¨Ôµã¨ áËŒ§áÅŒ§·Ò§¨ÔµÇÔÞÞÒ³ ... «Öè§à»š¹
¤ÇÒÁ·Ø¡¢�·ÕèÅÖ¡«Öé§¡Ñ´¡Ô¹¨Ôµã¨¢Í§¾Ç¡à¢Ò
·Ø¡ÇÑ¹æ ... 

´ÙàËÁ×Í¹Ç‹Ò ÂØ¤¹Õéà»š¹ÂØ¤·ÕèàÃÒÁÕ¤ÇÒÁ
ÊÐ´Ç¡ÊºÒÂÁÒ¡·ÕèÊØ´ áµ‹¡ÅÑºà»š¹ÂØ¤·ÕèàÃÒÁÕ
¤ÇÒÁáËŒ§áÅŒ§·Ò§¨ÔµÇÔÞÞÒ³ÁÒ¡·ÕèÊØ´àª‹¹¡Ñ¹

ผู้คนจ�านวนไม่น้อยเข้าวัด½ƒกสมาธิ 
ภาวนาเพิ่มมากขึéน ผู้คนอีกมากมายจ่ายเงิน
เข้าคอร์ส½ƒกอบรมต่างæเพื่อขจัดความแห้งแล้ง
ทางจิตวิญญาณ หรือใช้ชีวิตอยู่กับการบริโภค 
การจับจ่ายใช้สอยโดยหวังว่าจะช่วยให้ตนเอง
มีความทุกข์น้อยลงและความสุขมากขึéน 

หลายคนได้รับการเติมเต็มทางจิต
วิญญาณและมีความสุขสงบในชีวิตมากขึéน 
อีกมากมายหลายคนยังคงแสวงหาต่อไป ... 

ไตตามโคงตะวัน
นริศ มณีข�ว

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในขณะที่โลกของเรา
ก้าวสู่ยุคโซเชียลมีเดีย เราสื่อสารกันได้รวดเร็ว
ทันใจ เราไม่ต้องรอคอยจดหมายตอบกลับจาก
คนที่เรารักนาน 3 วัน 7 วันอีกต่อไป เราไม่ต้อง
เสียค่าโทรศัพท์แพงæเพื่อจะได้ยินเสียงคนที่
เรารักอีกต่อไป ... 

เดีëยวนีé เราคุยกันได้ทันทีในราคาที่
ประหยดั โปรโทรฟรีเบอร์คนพเิศษกมี็ หรือจะสง่
ขอ้ความ รปูภาพทางไลน ์สง่ขอ้ความทางเฟซบุ�ก
ถึงกันก็ท�าได้ทันที ไม่ต้องรอคอยอีกต่อไป ... 

แตส่ิง่ทีเ่กิดขึéนก็คือ ผูค้นจ�านวนมากกลบั
รูสึ้กวา่ พวกเขาไมม่คีวามสขุ ไมว่า่เขาจะมเีคร่ือง
อ�านวยความสะดวกมากมายเพียงใด พวกเขา
รูส้กึตืน่เตน้ดใีจสกัพกัหนึง่เม่ือซืéอสนิค้าใหม่æมา 
แล้วก็กลับมารู้สึกไม่มีความสุขอีกครัéง ... 
วนเวียนเช่นนีéไปเรื่อยæ

4	วิธีรับมือกับความแหงแลง
ทางจิตวิญญาณ

ÍØ´ÁÈÒ¹µ� ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2017  53



หรือเพราะสะเทือนใจไปกับพระมหาทรมานของ
พระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา หรือ
เพราะเหตุหนึ่งเหตุใดที่เกี่ยวข้องกับการรับใช้
หรือการสรรเสริญพระองค์

·ŒÒÂ·ÕèÊØ´ ¤ÇÒÁºÃÃà·Òã¨¤×Í ¡ÒÃ
à¾ÔèÁ¾Ù¹¤ÇÒÁËÇÑ§ ¤ÇÒÁàª×èÍ áÅÐ¤ÇÒÁÃÑ¡ เป็น
ความปตีภิายในทีเ่พรยีกหาหรอืใ½†ใจในเรือ่งของ
สวรรค์หรือความรอดของวิญญาณ ท�าให้ดวง
วิญญาณสงบและมสีนัติสขุอยูใ่นพระผู้สรา้งและ
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

เนื่องจากความบรรเทาใจนัéนเป็นสิ่งตรง
กนัขา้มกบัความแหง้แลง้หดหูใ่จ ดงันัéน ความคดิ
ท่ีเกิดจากความบรรเทาใจจงึมีลกัษณะตรงกันข้าม
กับความคิดที่เกิดจากความแห้งแล้งหดหู่ใจ

¹Ñ¡ºØÞÍÔ¡ÞÒ«ÕâÍãËŒ¤íÒá¹Ð¹íÒÇÔ Õ̧¡ÒÃ
ÃÑºÁ×Í¡ÑºÀÒÇÐáËŒ§áÅŒ§Ë´ËÙ‹ã¨äÇŒ´Ñ§¹Õé

1) ã¹ÂÒÁ·Õèà¡Ố ¤ÇÒÁáËŒ§áÅŒ§Ë´ËÙ‹ã¨ àÃÒ
äÁ‹¤ÇÃà»ÅÕèÂ¹¤ÇÒÁµÑé§ã¨ áµ‹¤ÇÃÂÖ́ ÁÑè¹µÒÁ¤ÇÒÁ
µÑé§ã¨áÅÐ¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨à´ÔÁ·ÕèÁÕã¹ª‹Ç§ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁ
ºÃÃà·Òã¨ ËÃ×Íã¹ÇÑ¹¡‹Í¹·Õè̈ Ðà¡Ố ¤ÇÒÁáËŒ§áÅŒ§
Ë´ËÙ‹ã¨ ทัéงนีéเพราะเป็นจิตดีที่ชักจูงและแนะน�า
เราในช่วงเวลาบรรเทาใจ ส่วนความแห้งแล้ง 
หดหู่ใจนัéนเป็นผลงานของจติชัว่ ซ่ึงหากเราคลอ้ย
ตามค�าแนะน�าของมันแล้ว เราก็จะต้องตัดสินใจ
ผิดæ อยู่เรื่อยไป

2) ถึงแม้ว่าการไม่เปลี่ยนความตัéงใจ
เดมิขณะเมือ่เกดิความแหง้แลง้หดหูใ่จเปน็สิง่ทีด่ ี
áµ‹¨Ðà»š¹¤Ø³»ÃÐâÂª¹�ÁÒ¡¡Ç‹Ò ¶ŒÒàÃÒÂÑ§¤§
à¾ÕÂÃ·¹µ‹ÍµŒÒ¹¤ÇÒÁáËŒ§áÅŒ§Ë´ËÙ‹ã¨ ด้วย
การเน้นในเรื่องของการสวดภาวนา การร�าพึง 
การพจิารณามโนธรรมมากขึéน และการใชโ้ทษบาป
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

ÊÔè§·Õè¹‹Ò¤Ố ¡ç¤×Í ... àÃÒà¤ÂÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�
¤ÇÒÁáËŒ§áÅŒ§·Ò§¨ÔµÇÔÞÞÒ³ËÃ×ÍäÁ‹? ... àÃÒ
¡íÒÅÑ§ÃÙŒÊÖ¡áËŒ§áÅŒ§·Ò§¨ÔµÇÔÞÞÒ³ËÃ×ÍäÁ‹? ... 
áÅÐàÃÒ¨ÐÃÑºÁ×Í¡ÑºÀÒÇÐ¤ÇÒÁáËŒ§áÅŒ§·Ò§
¨ÔµÇÔÞÞÒ³ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ?

ã¹¤ÃÔÊµÈÒÊ¹Ò ÁÕ¤íÒÍ¸ÔºÒÂàÃ×èÍ§¤ÇÒÁ
áËŒ§áÅŒ§·Ò§¨ÔµÇÔÞÞÒ³ â´Â¹Ñ¡ºØÞÍÔ¡ÞÒ«ÕâÍ
áË‹§âÅâÂÅÒÍ¸ÔºÒÂÀÒÇÐ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ·Ò§
¨ÔµÇÔÞÞÒ³Ç‹ÒÁÕÍÂÙ‹ 2 áºº 

áºº·ÕèË¹Öè§àÃÕÂ¡Ç‹Ò “¤ÇÒÁáËŒ§áÅŒ§
Ë´ËÙ‹ã¨” ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนีé

ความแห้งแล้งหดหู่ใจ เป็นความมืดมิด
ในจติวญิญาณ ความวุ่นวายใจ ความใ½†ต่�า และ
โลกียวิสัย ความไม่สงบใจต่างæ การประจญ 
ซึ่งอาจ·íÒãËŒÊÙÞàÊÕÂ¤ÇÒÁäÇŒã¨ã¹¾ÃÐÍ§¤� à¡Ô´
¤ÇÒÁÊÔé¹ËÇÑ§ áÅÐ¡ÒÃÊÙÞàÊÕÂ¤ÇÒÁÃÑ¡ ·íÒãËŒ
ÇÔÞÞÒ³ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡à©×èÍÂªÒ à©ÂàÁÂ âÈ¡àÈÃŒÒ  
ÃÙŒÊÖ¡¤ÅŒÒÂ¡ÑºÇ‹Òä´Œ¶Ù¡áÂ¡¨Ò¡¾ÃÐ¼ÙŒÊÃŒÒ§áÅÐ
Í§¤�¾ÃÐ¼ÙŒà»š¹à¨ŒÒ¢Í§àÃÒ 

ท่านนักบุญกล่าวว่าความแห้งแล้งหดหู่
ใจนีéมีลักษณะตรงข้ามกับความเคลื่อนไหวทาง
จติวญิญาณอกีáººË¹Öè§·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò “¤ÇÒÁºÃÃà·Òã¨” 
ซึ่งหมายถึง 

ความเคลือ่นไหวภายในทีเ่ผาผลาญดวง
วญิญาณใหร้อ้นระอดุว้ยไฟรกัตอ่พระผูส้รา้งและ
องค์พระผู้เป็นเจ้า จนกระทั่งวิญญาณมิอาจรัก
สิง่สรา้งทัéงมวลได้เฉพาะในตวัของมนัเอง แตร่กั
ได้เพราะความรักที่วิญญาณนัéนมีต่อพระผู้สร้าง
สรรพสิ่งเท่านัéน

ในท�านองเดียวกัน ความบรรเทาใจคือ 
การหลั่งนé�าตาท่ีน�าไปสู่ความรักต่อพระเจ้า ไม่
ว่าจะเป็นการร่�าไห้เพราะเสียใจที่ได้กระท�าบาป 
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3) ผู้ที่ตกอยู่ในความแห้งแล้งหดหู่ใจ
ควรพิจารณาดูว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทดลอง
เขาด้วยการปล่อยให้ใช้ศักยภาพตามธรรมชาติ
ในตัวเองต่อต้านการกอ่กวนและการลอ่ลวงตา่งæ 
นานาของศัตรู «Öè§à¢Ò·íÒä´ŒàÊÁÍÍÒÈÑÂ¤ÇÒÁ
ª‹ÇÂàËÅ×Í¨Ò¡¾ÃÐÍ§¤�·ÕèÁÕÍÂÙ‹µÅÍ´àÇÅÒ ·Ñé§æ 
·Õèà¢ÒàÍ§ÍÒ¨ÁÍ§äÁ‹àËç¹¡çµÒÁ 

¶Ö§áÁŒ¾ÃÐà¨ŒÒä´Œ·Ã§àÃÕÂ¡àÍÒ¤ÇÒÁ
¡ÃÐµ×ÍÃ×ÍÃŒ¹ ¾ÅÑ§ÃÑ¡ÂÔè§ãËÞ‹ ÃÇÁ·Ñé§ ¾ÃÐ
ËÃÃÉ·Ò¹ÍÑ¹áÃ§¡ÅŒÒ¡ÅÑº¤×¹ä» áµ‹à¢Ò¡çÂÑ§¤§
ä´ŒÃÑº¾ÃÐËÃÃÉ·Ò¹ÍÂ‹Ò§à¾ÕÂ§¾Íà¾×èÍ¤ÇÒÁÃÍ´
¹ÔÃÑ¹´Ã

4) ผูท้ีม่คีวามแหง้แลง้หดหูใ่จตอ้งเพยีร
อดทนซึ่งเป็นการกระท�าที่ขัดแย้งกับความรู้สึก
อึดอัดร�าคาญใจที่มีอยู่ ãËŒà¢Ò¤Ô´Ç‹ÒäÁ‹ªŒÒ¤ÇÒÁ
ºÃÃà·Òã¨¨Ð¡ÅÑº¤×¹ÁÒ áÅÐãËŒ¾ÂÒÂÒÁµ‹ÍÊÙŒ
¡Ñº¤ÇÒÁáËŒ§áÅŒ§Ë´ËÙ‹ã¨µ‹Íä»ด้วยวิธีการที่ได้
อธิบายไว้แล้ว (ในข้อ 2)

การ½ƒก½นจติใจของเราใหอ้ยูใ่นแนวทาง 
4 ประการนีé ชว่ยให้เรามัน่ใจไดว้า่ จิตใจของเราจะ
กลบัคนืสูห่นทางความเชือ่ ความหวงั และความรกั 
... ทัéงความรักต่อพระเจ้า รักเพื่อนมนุษย์
รักธรรมชาติสิ่งสร้างของพระเจ้า และรักตนเอง
อย่างที่พระเจ้าทรงรักมากยิ่งæขึéนไป

ขอพระเยซูเจ้าและแม่พระเป็นแสงสว่าง 
น�าทางท่านให้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ ใกล้ชิดกับ
แมพ่ระอยูเ่สมอ ในทกุวนั ทกุหนแหง่ ขอพระเจา้
องค์แห่งความรักอวยพรท่านและทุกคนใน
ครอบครวัของท่าน  ให้อยูใ่นหนทางแห่งความเชือ่
ความหวัง และความรักอยู่เสมอ

______________________________________

Ê¹ã¨½ƒ¡»¯ÔºÑµÔ Ô̈µáºº¹Ñ¡ºØÞÍÔ¡ÞÒ«ÕâÍ µÔ´µ‹Íä´Œ·Õè
ÊÇ¹à¨ḉ ÃÔ¹ àªÕÂ§ãËÁ‹ www.thesevenfountains.org 
ËÃ×Í½ƒ¡»¯ÔºÑµÔ Ô̈µáºº¹Ñ¡ºØÞÍÔ¡ÞÒ«ÕâÍáººÍÍ¹äÅ¹� 
µÔ´µ‹Íä´Œ·Õè ¹ÃÔÈ Á³Õ¢ÒÇ Line ID: narislove
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The Zookeeper’s Wife เล่าเรื่องราว
ของสวนสตัว์, ชวีติครอบครัว, การทรมานและฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์ชาวโปแลนด์เชืéอสายยิวในช่วงสงครามโลก
ครัéงทีส่องผ่านมมุมองของผู้หญิง สร้างจากหนงัสอืช่ือ 
The Zookeeper’s Wife : A War Story เขยีน
โดย ไดแอน แอคเคอร์แมน ซึง่เธอน�าเรือ่งราวมาเขยีน
โดยองิจากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึéนจรงิจากไดอารทีีเ่ขยีน
โดยคูส่ามี-ภรรยา ÂÒ¹ และ áÍ¹âµ¹Õ¹Ò «ÒºÔ¹Ê¡Õ 
ที่ด�าเนินกิจการสวนสัตว์ในกรุงวอร์ซอ โปแลนด์
และมีลูกชายหนึ่งคน นอกจากนีéมือเขียนบทหนัง
เรื่องนีéคือ áÍ¹à¨ÅÒ àÇÔÃ�¡áÁ¹ และผู้ก�ากับหนังคือ 
¹Ô¡Ô ¤ÒâÃ ผูก้�ากบัหญงิชาวนวิซแีลนด์ ผลงานเด่นสอง
เรือ่งของเธอคือเรือ่ง Whale Rider (2002) ทีท่�าใน
บ้านเกดิและหนงัÎอลลวีดู North Country (2005) 
ต่างก็น�าเสนอเนืéอหาที่เรียกร้องความเท่าเทียม
ให้กับผู้หญิง

หนังเรื่องนีéเป็นหนังส่วนน้อยของÎอลลีวูด
ที่ผู้ก�ากับเป็นผู้หญิงและเล่าเรื่องราวที่ตัวเอกเป็น
ผูห้ญงิคอื แอนโตนนีาทีรั่บบทโดยนกัแสดงอเมริกนั 
à¨Ê«Ô¡Ò ªÒÊà·¹ ดารา½ีมอืดอีกีคนทีไ่ด้รบัเสนอชือ่
เข้าชิงออสการ์มาแล้วสอครัéงคือสาขาดาราน�าหญิง
จากเรือ่ง Zero Dark Thirty (2012) และสาขาดารา

ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตติ
ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตติ
ดูหนัง

สมทบหญงิจาก The Help (2011) โดยเธอเป็นหนึง่
ในผู้อ�านวยการสร้างบริหารของหนังเรื่องนีéด้วย

หนังเป�ดเรื่องในÄดูร้อนของกรุงวอร์ซอปี 
1939 ก่อนเกิดสงครามโลกครัéงที่สองไม่นานด้วย
ภาพในอุดมคติของแอนโตนีนา บ้านของเธออยู่ใน
สวนสัตว์กรุงวอร์ซอ เธอน�าลูกสิงโตสองตัวมานอน
เตยีงเดยีวกบัลกูชายในห้องนอนของเธอ ไม่ต่างจาก
น�าหมาแมวมานอนและหอมมนัด้วยความรกั เธอเริม่ต้น
เช้าวันใหม่ด้วยการแต่งชุดสดใสออกไปต้อนรับ
ผูค้นทีเ่ข้ามาเทีย่วสวนสตัว์แล้วปั›นจกัรยานไปรอบæ 
สวนสัตว์โดยมีอู°วัยรุ่นชื่ออดัมวิ่งเป็นเพื่อนไปด้วย 
ทักทายเจ้าหน้าท่ีสวนสตัว์และสตัว์ทุกตัว, น�าแอปเป�œล
มาให้Îปิโปและช้างกนิ จากนัéนมาช่วยงานสามขีองเธอ 
ดร.ยาน (โยÎัน เÎลเดนบิร์ก ดาราชาวเบลเยียม) 
แต่หลงัสงครามโลกครัéงทีส่องเกดิขึéนทกุอย่างกม็แีต่
เลวร้ายลง ระเบดิถกูทิéงลงมาทีส่วนสตัว์ ท�าให้เราได้
เห็นภาพทัéงช้าง, เสือ, จิงโจ้ออกมาวิ่งอยู่กลางเมือง 
แอนโตนีนาพาลูกหนีเพื่อไปอยู ่ต่างจังหวัดแต่ว่า
รถไฟประกาศงดการเดินรถเธอจึงต้องกลับมาอยู่
บ้าน หลังจากนัéนกองทัพนาซีก็เข้ายึดครองโปแลนด์
ทัéงประเทศ และสวนสตัว์ของพวกเขาถกูใช้เป็นทีเ่กบ็
อาวุธยุทโธปกรณ์ของทหารนาซี

The	Zookeeper’s	Wife	:	สวนสัตว์รักษาช�วิต
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หลงัจากนัéนชาวยวิในวอร์ซอถกูทหารนาซส่ัีง
ให้ออกจากบ้านไปอยู่ในเขตกักกัน สามีภรรยาคู่นีé
แม้จะรู้ว่ามีความเสี่ยงถึงชีวิต แต่ก็ไม่อาจนิ่งดูดาย
ที่จะช่วยชีวิตชาวยิวโดยให้ที่หลบซ่อนที่คอกสัตว์
ในชัéนใต้ดินของบ้าน เริ่มจากช่วยเพื่อนของเขาที่ชื่อ 
áÁç¡´Ò (เอฟราต ดอร์) และคิดแผนท�าสวนสัตว์
เป็นคอกหมูโดยอ้างว่าเพือ่จะได้เป็นอาหารเลีéยงทหาร
นาซด้ีวย โดยเข้าไปน�าอาหารทีเ่หลอืทิéงจากเขตกกักนั
ชาวยวิมาเป็นอาหารหมู พวกเขาไปขออนญุาตเร่ืองนีé
โดยผ่านทาง ÅØµ«� àÎ¤ (แดเนียล บรูห์ล) ผู้อ�านวย
การสวนสัตว์เบอร์ลนิทีรู่จ้กักนัมาก่อน ซึง่ตอนนีéเป็น
ทหารหน่วยเอสเอสและเข้ามาดูแลที่กรุงวอร์ซอ 

หนึง่ในชาวยวิกว่า 300 คนทีย่านช่วยออกมา
ได้คือ ÍÙÊ«ÙÅÒ (ชรีา Îาส) เดก็วยัรุ่นทีโ่ดนทหารนาซี
ล่วงละเมิดทางเพศ ช่วงทีม่าถงึใหม่æ เธอไม่พดูไม่จา 
แต่สภาพจิตใจของเธอดีขึéนเรื่อยæ ผ่านการบ�าบัด
ด้วยการวาดภาพและความใจดีของสามีภรรยาคู่นีé 
ฉากหนึ่งที่น ่าจดจ�าของหนังเรื่องนีéที่ เราได้เห็น
ในตัวอย่างหนังด้วยคือตอนที่แอนโตนีนาอุ ้มลูก
กระต่ายไว้แล้วพูดปลอบใจ อูสซูลาโดยเล่าว่าชีวิต
ของเธอก็ผ่านความยากล�าบากแม้ไม่น้อยเช่นกัน
ตัéงแต่พ่อของเธอถูกยิงเสียชีวิตที่นครเซนต์ปีเตอร์

เบิร์กตอนที่เธอรุ่นราวคราวเดียวกับอูสซูลา ต้องอยู่
อย่างหลบæ ซ่อนæ ในหลายที่ แยกไม่ออกว่าใคร
เป็นมิตร ใครเป็นศัตรูหรือจะไว้ใจใครได้บ้าง สิ่งนีé
ท�าให้เธอกลายเป็นคนที่รักสัตว์มาก เพราะเมื่อมอง
ไปท่ีตาของสตัว์กจ็ะรูถ้งึสิง่ท่ีอยูใ่นหัวใจของพวกมนั
ทันที แต่กลับมนุษย์ไม่ได้เป็นเช่นนัéน

แม้หนังจะไม่ได้เสนอภาพความโหดร้าย
ที่ชาวยิวในโปแลนด์ได้รับจากทหารนาซีกันตรงæ 
อย่างเช่นหนงัเจด็รางวลัออสการ์อย่าง Schindler’s 
List (1993) แต่กม็หีลายฉากทีส่ร้างความสะเทอืนใจ
มากเช่นกัน เช่นตอนที่ยานไปหา ́ Ã.ÂÒ¹ØÊ«� ¤ÍÃ�¤
á«¤ (อาร์โนส์ โกลด์แฟม) เพื่อพยายามช่วยเขา
ครัéงสุดท้ายก่อนท่ีเขาและชาวยิวคนอื่นจะถูกพาตัว
ขึéนรถไฟไปค่ายกกักนัและอกีไม่นานกจ็ะต้องถกูฆ่า
ด้วยการรมแก�ซ เราได้เห็นฉากเด็กชาวยิวตัวเล็กæ 
ที่มายืนจ้องหน้าให้ยานช่วยอุ้มขึéนรถไฟ และมี
กระเป‰าสัมภาระกองโตของชาวยิวที่ถูกโยนทิéงเอาไว้
อยู่ข้างขบวนรถไฟ

สงคราม, ความเกลยีดชงั, การเข่นฆ่า, การ
หลงผิด, มัวเมาในอ�านาจและความต้องการครอบ
ครองทีไ่ม่รูจ้กัค�าว่าพอ ต่างท�าลายล้างชวีติทีบ่รสิทุธิ์
ทัéงของมนุษย์และสรรพสัตว์ 
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เยาวชนของเรา
ศิษย์พระคริสต์

สวัสดีค่ะเพื่อน æ เยาวชน ดิฉันà·àÃ«Ò 
ÃÑÈÁÕ ªÒµÔà¾ÕÂÃ ชือ่เล่น ¢ÔÁ เกดิวนัที ่2 มถินุายน 
พ.ศ. 2534 อยู่ที่บ้านเลขที่ 317 ถ.ตลาดใหม่ 
ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษ®ร์ธานี 84000 เป็น
เยาวชนสังกัดอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล
สุราษ®ร์ธานี สังฆมณ±ลสุราษ®ร์ธานี ขิมเรียน
จบและมีอาชพีเป็นครู ที่โรงเรยีนเทพมิตรศกึษา

ข้าพเจ้าเป็นเยาวชนของวัดและเป็น
ผู้ประสานงานเยาวชนของวัด ได้มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมเยาวชนต่างæ ของวัดและของ
สังฆมณ±ล ได้ร่วมท�ากิจกรรมจิตอาสา ซึ่ง
ประสบการณ์ต่างæ ที่ข้าพเจ้าได้รับมานัéน ท�าให้
ข้าพเจ้าอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีนีéให้
กับน้องæ เยาวชนรุ่นต่อæ ไป 

และเมื่อเดือนสิงหาคม ข้าพเจ้าได้รับ
คัดเลือกให้เป็นตัวแทนเยาวชน 1 ใน 3 จาก
สังฆมณ±ลสุราษ®ร์ธานี เข้าร่วมงานวันเยาวชน
เอเชียครัéงที่ 7 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ข้าพเจ้า
ได้เรียนรู้จักสถานที่หนึ่งคือ St.Peter and 
Paul Church of Babadan ชุมชนที่นั่นมี
ความหลากหลายทางด้านศาสนา เพราะมีพี่น้อง 
3 ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ อิสลาม อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ โดยอาศัยความรักและพึ่งพาอาศัย
ซ่ึงกันและกัน ข้าพเจ้าประทับใจในการต้อนรับ
ของชาวบ้านในชุมชน สัมผัสได้ถึงความอบอุ่น 
ความรัก และทุกคนในชุมชนก็แสดงออกให้เรา
ได้เห็นถึงวั²นธรรมต่าง æ ของคนในชุมชน 
ไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือการแต่งกาย รวมถึง

เยาวชนอาสนวิหารอัครเทวดา
ราฟาเอลสุราษฎร์ธานี	

เทเรซา	รัศมี	ชาติเพ�ยร
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ความเชือ่ ความศรทัธาด้วย แบบอย่างของชาวบ้าน
ในชุมชน “Babadan” เป็นแบบอย่างที่ดีมาก 
ความเชือ่ท่ีข้าพเจ้าได้รบั รบัได้จากความรูส้กึและ
สิง่ทีไ่ด้พบเจอ บางครัéงไม่สามารถบรรยายออกมา
เป็นตัวหนังสือได้ แต่รับรู้ได้จากความรู้สึก 
(จิตใจ) ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่จากโรงเรียน
และสังฆมณ±ลสุราษ®ร์ธานี ที่มอบโอกาสดีæ 
ให้กับข้าพเจ้า สิ่งที่คิดว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสนัéน 
เพราะข้าพเจ้ามสีว่นร่วมในการน�ากจิกรรมตา่งæ
ของเด็กและเยาวชนของวัดอย่างสม�่าเสมอ

ส่ิงท่ีข ้าพเจ ้าได ้รับจากการเข ้าร ่วม
กิจกรรมเยาวชน คือ ในด้านชีวิตจิต ท�าให้
ข้าพเจ้ามีเชื่อความศรัทธามากขึéน ร่วมพิธี บูชา
ขอบพระคณุทุกวันอาทิตย์ และเข้าร่วมกจิกรรม
ต่างæ ของวัดอย่างสม�่าเสมอ ในด้านชีวิต
ภายนอก ท�าให้ข้าพเจ้ามีความเป็นผู้น�า กล้าคิด 
กล้าท�า กล้าพูด กล้าแสดงออก ข้าพเจ้าจะน�า
ประสบการณ์และสิ่งต่างæ ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

สุดท้ายนีéข้าพเจ้าขอ½ากข้อคิดเล็กน้อย
ให้กบัเพือ่นพีน้่องเยาวชน “ทกุคนล้วนมบีทบาท
และหน้าทีท่ีแ่ตกต่างกนัออกไป แต่บทบาทหน้าที่
ท่ีเราทุกคนมีเหมือนกันคือ การเป็นคริสตชน
ที่ดี” 
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ÃÐÅÖ¡¶Ö§¾ÃÐ¹Ò§ÁÒÃÕÂ�
¾ÃËÁ¨ÒÃÕ¶ÇÒÂÍ§¤�
ã¹¾ÃÐÇÔËÒÃ
(21 พÄศจิกายน)

¾ÃÐ¹Ò§ÁÒÃÕÂ�à»ÃÕÂºàÊÁ×Í¹àÃ×Í
¢Í§â¹ÍÒË�·Õèª‹ÇÂÁ¹ØÉÂ�ãËŒÃÍ´¾Œ¹
¨Ò¡¤ÇÒÁµÒÂáÅÐ¤ÇÒÁ¾Ô¹ÒÈ 
(»°¡ 8:9) ¾ÃÐ¹Ò§à»š¹¤ÇÒÁËÇÑ§
áÅÐ¤ÇÒÁÃÍ´·ÕèÁ¹ØÉÂ�¾Ò¡Ñ¹ÁÒ
¾Öè§¾Ò à»š¹·ÕèËÅºÀÑÂ¢Í§àÃÒ
¼ÙŒà»š¹¤¹ºÒ»·Ñé§ËÅÒÂ
                    
จากหนังสือ “วันทามารีย์”
คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช             
เรียบเรียงและจัดพิมพ์
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 *ÃÒ§ÇÑÅªÁ
àªÂ*

*ÃÒ§ÇÑÅªÁ
àªÂ*

ชวนนองคุย

ชวนนองคุย

“รอยยิéม” ท�าให้โลกสวย เสริมสร้างก�าลงัใจ ...ทกุครัéง
 

ที่น้องæ มีภาพสวยæ ยิéมæ ก็รีบส่งภาพ มาร่วมสนุกแ
บ่งปัน

รอยยิéม กับโครงการ “ยิéม... ยิéม... ยิéม... 2017” กับ

สโมสรอุดมศานต์ ในคอลัมน์ “จูเนียร์โฟโต้” ขอแ
บบเป็น

รอยยิéมชัดæ นะครับ

พี่ป‰อง ขอขอบคุณบรรดาคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง 

และผู ้ใหญ่ใจดีทุกæ ท่าน ที่คอยสนับสนุนกิจกรรมนีé 

ขอขอบคุณอีกครัéงส�าหรับความกรุณาต่างæ มา ณ โอกาสนีé 

และในเวลาเดียวกันขอเชิญชวนให้ส่งภาพ “ยิéม ยิéม ยิéม” 

ของน้องæ เด็กæ เข้ามาร่วมสนุกก ันเยอะæ เมื่อ
ส่งภาพ

มาร่วมสนุก...อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ และ “ตัéงชื่อภาพ” 

มาด้วยก็จะดีมากæ ครับ

ส่งมาที ่¾Õè»‰Í§ ÊâÁÊÃÍǾ ÁÈÒ¹µ� ªÑé¹ 8 àÅ¢·Õè 122/11 

«.¹¹·ÃÕ 14 ¶.¹¹·ÃÕ ÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 
10120 

ËÃ×ÍÊ‹§·Ò§ E-mail: udomsarn@gmail.com ¹Ð¤ÃÑº

“ÂÔéÁ ÂÔéÁ ÂÔéÁ 2017”

น้องภาวนา บัวสิงห์ น้องสรรเสริญ ชัยวิเชียร น้องธันวา เสนาจักร น้องดรุณี สร้อยมาลา 
น้องวราภรณ์ ศรีไทย

“à»�´à·ÍÁ! ÍÕ¡áÅŒÇ!” สวัสดีน้องæ 
เด็กæ ที่น่ารักทุกคน ชีวิตในวัยเรียนก็เป็น
อย่างนีéล่ะครับ น้องæ เด็กæ ใน°านะที่เป็น
เด็กนักเรียนก็มีหน้าที่เรียนหนังสือ และต้อง
พยายามตัéงใจเรียนอย่างดี มีความขยันขันแข็ง 
ขยนัอ่านหนงัสอืให้มากæ เพราะการอ่านหนงัสอื
นัéน เป็นราก°านท่ีเสริมสร้างให้คนประสบ
ความส�าเร็จ 

แต่ในเวลาเดยีวกนั “ช่วงปลาย½น ต้นหนาว” 
อย่างนีéน้องæ อย่าลืมว่า ดูแลสุขภาพกันให้ดีæ 
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เรายิ่งต้องหันมาสนใจ
สุขภาพกันให้มากขึéน พยายามทานอาหารที่มี
ประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับ

ส�าหรับน้องæ ที่สนใจ อยากจะสมัครเป็น
สมาชิกของสโมสรอุดมศานต์ “สมัครฟรี” รีบ
กรอก “แบบฟอร์มใบสมัคร” แล้วส่งกลับมา
หาพี่ป‰องตามท่ีอยู่ของสโมสรฯ ยินดีต้อนรับ
ทุกคน ครับผม
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รักพระคัมภีร์

การ์ตูน…		คนดี

วันนี้เธอสวดแลวหรือยัง
เธอเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับแถบคาดหน้าผาก 

หรือก�าไลต้นแขนบ้างไหม ในสมัยของพระคัมภีร์
พันธสัญญาเดิม พระวาจาของพระเจ้าเป็นสิ่งส�าคัญ
มากผูค้นจะเขยีนก®ต่างæ ของพระเจ้าไว้บนแผ่นหนงั 
กระดาษ และใส่สิ่งที่เขียนนีéไว้ในกล่องหรือในกลัก
หนังขนาดเล็กæ พวกเขาจะผูกกล่องเล็กæ นีéไว้บน
แขนซ้าย (ก�าไลต้นแขน) หรือไว้บนหน้าผาก (ทีค่าด
หน้าผาก) และใส่กล่องเหล่านีéในขณะภาวนาเพื่อ
เป็นการเตือนให้นึกถึงก®ต่างæ ของพระเจ้า 

กล่องหรอืกลกันีéจะเตอืนพวกเขาว่าการปฏบิตัิ
ตามพระบัญญัติของพระเจ้า การรักพระเจ้าด้วย
สิéนสุดจิตใจ สุดวิญญาณเป็นสิ่งส�าคัญเพียงใด 

เคยไหมว่าในบางครัéงเธอต้องการสิ่งที่จะช่วย
เตอืนให้เธอเป็นคนน่ารัก เป็นคนดี ประพÄตดีิ บางที
เธออาจจะผูกกล่องหรือกลักเล็กæ นีéไว้บนศีรษะ
ของเธอก็ได้

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

“หัวเร�ะเย�ะตัวเอง
บ้�งก็ได้”

…laugh at
themselves

บางทีเธออาจจะมีชีวิตยุ่งมากæ กับการไป
โรงเรยีน เล่มเกม ดโูทรทศัน์และสิง่ส�าคญัอืน่æ ทีใ่ช้
เวลามาก อาจจะเป็นด้วยเหตนุีéจงึท�าให้เธอไม่มเีวลา
ที่จะสวดภาวนาทุกวัน พระเจ้าก็ทรงมีธุระเช่นกัน 
แต่พระองค์ก็ยังทรงจ�าได้ว่าทรงรักเธอเสมอ 

บางทีเธอควรเตือนตัวเองให้สวดภาวนาด้วย
การท�ากล่องเลก็æ และเขยีนใส่ในกล่องว่า “ÇÑ¹¹Õéà¸Í
ÊÇ´ÀÒÇ¹ÒáÅŒÇËÃ×ÍÂÑ§” และวางกล่องไว้ในที่ที่เธอ
สามารถเหน็ได้บ่อยæ เมือ่เธอสามารถคดิถงึการสวด
ได้ด้วยตวัของเธอเอง บางทเีธออาจจะเพยีงกล่าวว่า 
“¢ŒÒáµ‹¾ÃÐà¨ŒÒ·ÕèÃÑ¡ ÅÙ¡ÊÑÞÞÒÇ‹Ò¨ÐÃÑ¡¾ÃÐÍ§¤�ÊØ´
¨Ôµã¨ ÊØ´ÇÔÞÞÒ³ áÅÐÊØ´¡íÒÅÑ§¢Í§ÅÙ¡”

¹ŒÍ§æ à´ç¡æ ¤ÇÃÍ‹Ò¹ ¾ÃÐ¤ÑÁÀÕÃ�¾Ñ¹¸-
ÊÑÞÞÒà´ÔÁ ã¹Ë¹Ñ§Ê×Íà©ÅÂ¸ÃÃÁºÑÞÞÑµÔ º··Õè 6 
¢ŒÍ 4-9 
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*นองอนิสรา	เขตโชติวนากร	(นิสรา)	*3284*
à¡Ô´ : 4 พÄศจิกายน 2544
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : โรงเรียนบ้านห้วยผึéง
ÇÔªÒ·ÕèªÍº : สุขศึกษา เพราะเกี่ยวกับร่างกายของเรา
Í¹Ò¤µÍÂÒ¡à»š¹ : ซิสเตอร์ เพราะอยากเป็นและชอบ
à»š¹¤¹ÁÕ¹ÔÊÑÂ : ใจร้อน
ÊÑµÇ�·ÕèªÍº : สุนัข แมว กระต่าย
ªÍºãªŒàÇÅÒÇ‹Ò§ : อธิษ°าน ภาวนา นั่งสมาธิ ฟังเพลง
¡ÕÌÒ·ÕèªÍº : ป�งปอง
ÍÒËÒÃ·ÕèªÍº : ข้าวมันไก่ ข้าวผัด
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉ : ชอบจับปลาที่แม่น�éา
Í×è¹æ : ไม่ชอบคนพูดเยอะ

*นองฐิติรัตน์	วณิชชาการกูล	(ฮานะจัง)	*3285*
à¡Ô´ : 20 กันยายน 2552
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
ÇÔªÒ·ÕèªÍº : อังกÄษ เพราะชอบ
Í¹Ò¤µÍÂÒ¡à»š¹ : อาร์ตติสต์ เพราะชอบสศิลปะ
à»š¹¤¹ÁÕ¹ÔÊÑÂ : ร่าเริง
ÊÑµÇ�·ÕèªÍº : ÊØนั¢
ªÍºãªŒàÇÅÒÇ‹Ò§ : วาดรูป ระบายสี
¡ÕÌÒ·ÕèªÍº : ว่ายน�éา
ÍÒËÒÃ·ÕèªÍº : ไข่เจียว ไก่ทอด
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉ : ร้องเพลง

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

สมาชิกใหม
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ผอนคลายสไตล์พ��ออย
พี่อ้อย

หญิงขี้เกียจ
สวัสดีค่ะน้องæ ที่น่ารักทุกคน ฉบับนีéพี่อ้อยมีนิทานมา½ากอีกเช่นเคย ชื่อเรื่อง หญิงขีéเกียจ 

เรื่องมีอยู่ว่า
ครัéงหนึ่ง มีหญิงชราคนหนึ่งเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเก็บกวาดหรือไม่ชอบท�าความสะอาดบ้าน เขา

อยู่คนเดียวและไม่มีลูกหลาน เนื่องจากบ้านของเขาสกปรกจึงมีหนูเยอะและพวกมันวิ่งไปวิ่งมาเต็มบ้าน 
หญิงชรารู้สึกร�าคาญมากจึงไปปรึกษาเพื่อนว่าควรจะท�าอย่างไรดี เพื่อนของเขาก็บอกว่าควรจะเริ่มจาก
ท�าความสะอาดบ้านก่อน ถ้าบ้านไม่สกปรก ไม่มีเศษอาหาร หนูก็ไม่มาอยู่หรอก แต่หญิงชราไม่ชอบ
การท�าความสะอาดก็ถามเพื่อนว่าแล้วมีวิธีอื่นอีกไหม เพื่อนก็คิดไปคิดมา แล้วก็บอกว่า ลองเลีéยงแมวดูก็
แล้วกัน แล้วเพื่อนคนนีéก็ให้แมวตัวหนึ่งกับหญิงชราเพื่อเอาไปเลีéยง

เมือ่แมวมาอยู่ทีบ้่านของหญิงชรา หญิงชรากข็ีéเกยีจท�าอาหารให้แมวกนิ แมวกต้็องกนิหน ูกนิจนพวก
หนไูม่เหลอือยูเ่ลย หญิงชรารู้สกึดีใจมากทีไ่ม่ต้องท�าความสะอาดบ้านและกไ็ม่มหีนมูาวิง่เตม็บ้าน แต่ปรากฏ
ว่าเจ้าแมวที่เขาเอามาเลีéยงไว้นัéนมันออกลูกหลายตัว กลายเป็นว่าบ้านของหญิงชรามีลูกแมวเต็มไปหมด
ตอนกลางวันมันก็ร้องเหมียวæ ตอนกลางคืนมันก็ร้องเหมียวæ ท�าให้หญิงชรานอนไม่หลับ หญิงชราเกิด
ความร�าคาญไม่พอใจ เขาก็เลยไปหาสุนัขมาเลีéยง

พอหญงิชราได้สนุขัมาเลีéยง สนุขักว่ิ็งไล่พวกลกูแมว ท�าให้แมวทีเ่คยอยูท่ีบ้่านนีéไม่สามารถอยูต่่อไปได้
ต้องหนีไปหมด พอแมวไม่อยู่ ก็ปรากฏว่าพวกหนูก็กลับมาวิ่งเพ่นพ่านที่บ้านของหญิงชราอีก เพราะบ้าน
ของเธอก็ยังคงสกปรกเหมือนเดิม ส่วนสุนขันัéนก็เห่าหอนบ่อยมาก เพราะมันไม่มีอะไรจะกิน และหญิงชรา
ก็ขีéเกียจจะท�าอาหารให้สุนัขกินด้วย บางทีเขากินอาหารเหลือเขาก็โยนเศษอาหารให้สุนัขกินบ้าง แต่สุนัขก็
ไม่ได้มีอาหารกินทุกมืéอทุกวัน ไม่นานสุนัขก็หนีหายไปจากบ้าน หญิงชราจึงอยู่เพียงล�าพังคนเดียว ไม่มี
สุนัขเป็นเพื่อนอีกต่อไป ซ�éาร้ายยังมีพวกหนูวิ่งเพ่นพ่านเต็มบ้านไปหมด

หญิงชราก็ออกไปตามหาแมวให้กลับมาอยู่ด้วย ซ่ึงแมวก็ไม่ได้ไปอยู่ไหนไกล พวกมันอยู่แถวæ 
บ้านนัéนแหละเขาจึงตามหามันเจอ พอเขาเอาแมวกลับมาบ้าน แม้ตอนนีéจะไม่มีสุนัขอยู่แล้ว แต่แมวก็ไม่
ยอมอยูใ่นบ้านนีéเพราะมนัจ�าได้ว่าหญงิชราคนนีéเคยใจร้ายกบัพวกมนั แมวจงึหนอีอกไปนอกบ้านอกี ท�าให้
บ้านของหญิงชราไม่มีทัéงแมวและสุนัขอีกแล้ว มีแต่พวกหนูและแมลงสาบเข้ามาอยู่เต็มบ้าน เพราะในบ้าน
มีแต่เศษอาหารและสิ่งสกปรกมากมาย

หญิงชรารู้ว่าจะต้องท�าความสะอาดบ้าน รู้ว่าควรจะเลิกขีéเกียจแต่ในใจลึกæ ของเขา เขาก็ไม่อยาก
ท�าความสะอาดอยูดี่ อยากจะหาใครมาช่วยท�าความสะอาด เธอกไ็ปจ้างให้คนมาช่วยท�าความสะอาด และจ้าง
คนมาก�าจดัหนแูละแมลงสาบ บ้านของเขากด็สูะอาดได้ชัว่ขณะหนึง่เท่านัéน แต่ด้วยความท่ีหญงิชราเป็นคน
ขีéเกียจมากæ บ้านก็กลับมาสกปรกอีกเหมือนเดิม แล้วพวกหนูและแมลงสาบที่กลับมาเต็มบ้านเหมือนเดิม

สุดท้ายเพื่อนของหญิงชราทนไม่ไหวก็บอกว่าเธอตรงæ เธอควรจะเลิกขีéเกียจ ควรจะลุกขึéนมา
ท�าความสะอาดบ้านเอง เก็บกวาดเศษอาหาร เศษขยะต่างæ แต่เขาก็ยังยึกยักไม่อยากท�า แต่สุดท้ายแล้ว
เขาก็ยอมท�า แแล้วบ้านก็สะอาดไม่มีพวกหนูและแมลงสาบเพ่นพ่านอีกเลย

จบแล้วค่ะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ 
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เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ปอง

(A)

(B)

“àÃÒÊÑè§·‹Ò¹ ¨§ÅØ¡¢Öé¹ áº¡á¤Ã‹¡ÅÑºä»ºŒÒ¹à¶Ô´” (ÅÙ¡Ò 5:24)
ส�าหรับเกมฯ ครัéงนีéอยากให้น้องæ ช่วยกันค้นหาจุดต่างที่มีอยู่ใน 2 ภาพนีé รวม 10 แห่ง 

ใครค้นพบครบแล้ว รีบส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
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มุมเด็กศิลป
Art

		มุมเด็กศิลปคราวนี้ช�่อภาพ

                                “จงไตร่ตรอง”
	 	 	 ระบายสีเสร�จแลวสงมารวมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

(หมดเขตรับผลงานวันที่	9	ธันวาคม	2017)
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l ที่นั่น ไม่อาจหลอกลวงกันได้
 เราเป็นเช่นไร ก็จะเป็นเช่นนัéนเสมอบนพระแท่น

l ในขณะที่บรรดาสัตบุรุษก�าลังชื่นชมยินดี
 ก็จะมีผู้อิจฉาด้วยการอวดอ้างความรู้พิธีกรรม
 ที่คิดว่าตน รู้มากกว่าผู้อื่น
 บอกว่าไม่เหมาะสม

l ความรู้ที่รู้ว่าเมื่อใด ความรักจะยิ่งใหญ่
 เกินก®เกณ±์ ก็ต้องเอาความอิจฉาออกไป
 จากชีวิตให้ได้เสียก่อน

	ธรรมชาติไมเสแสรง
l อะไรที่เป็นธรรมชาติไม่เสแสร้ง
 ก็น�าความสดชื่นมาสู่ผู้ชีวิตคน ณ เวลานัéน
 และแก่ทุกคนที่มารู้เห็นในภายหลัง
l ใครบางคนก�าลังคิดว่าจะท�าบ้าง
 แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ท�าได้
 เพราะการเสแสร้งรับรู้กันได้ง่าย
 และธรรมชาติที่คุณเป็นอยู่นัéน
 ยิ่งจับได้ง่ายขึéน เมื่ออยู่บนพระแท่น

24 µØÅÒ¤Á 2017
¾§È� »ÃÐÁÇÅ

(ËÁÒÂàËµØ : ÀÒ¾¨Ò¡¡ÒÃáªÃ�¡Ñ¹ã¹à¿«ºØ�¡...¢Íº¤Ø³¼ÙŒ¶‹ÒÂÀÒ¾ÁÒ ³ ·Õè¹Õé)
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สโมสรอุดมศานต์
พี่ปองและช�วคณะ

1 2 3´.Þ. ÀÒÇÔ´Ò ¾ÃËÁÍÔ¹·Ã�
âÃ§àÃÕÂ¹Ä·¸ÔÂÐÇÃÃ³ÒÅÑÂ 2
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

´.Þ. ¹ÇÃÑµ¹� »Ù¤ÇÐ¹Ôª
âÃ§àÃÕÂ¹¾ÃÐÁÒÃ´Ò¹Ô¨¨Ò¹Øà¤ÃÒÐË�
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

´.Þ. ÀÔÞÞÒ¾ÑªÞ� ÅÕÃÑµ¹ªÑÂ¡ÙÅ
âÃ§àÃÕÂ¹à«¹µ�âÂà«¿ÈÃÕà¾ªÃºÙÃ³�
¨.à¾ªÃºÙÃ³�

¼Å¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ÀÒ¾ÇÒ´ÃÐºÒÂÊÕ





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



เพ�ยงเธอหวงใยใสใจวัยเยาว์
นูฉวย

สวสัดค่ีะท่านผูอ่้านทกุท่าน เมือ่เดอืนตลุาคม
ท่ีผ่านมา คณะกรรมการคาทอลกิเพือ่ครสิตชนฆราวาส 
แผนกเยาวชน ได้จดัค่ายผูน้�าเยาวชนคาทอลกิระดับชาติ 
ครัéงที่ 34 ณ สังฆมณ±ลราชบุรี โดยมี¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒª
ÊÔÃÔ¾§É� ̈ ÃÑÊÈÃÕ ประธานคณะกรรมการฯ บรรดาพระสงฆ์
นกับวชหญงิจติตาภบิาลเยาวชน บรรดาผูป้ระสานงาน
และเยาวชนเข้าร่วมกว่า 310 ท่าน ในค่ายนีéสังฆ-
มณ±ลราชบุรี เจ้าภาพจัดค่ายผู้น�าเยาวชนฯ ได้น�า
แบบอย่างของพระแม่มารีย์ แบบอย่างแห่งการรับใช้
ด้วยใจยินดี มาเป็นสายใยรักคล้องกิจกรรมต่าง æ 
ไว้อย่างมีความหมาย เพื่อน�าเยาวชนให้ชิดสนิทกับ
พระเจ้าผ่านทางการเรียนค�าสอน ให้เขาตระหนักถึง
กระแสเรียกของตนเอง กระแสเรียกแห่งการเป็น
คริสตชนคนของพระคริสตเจ้า ที่กล้าน�าจิตตารมณ์
แห่งการรกัรบัใช้ด้วยใจยนิดีไปใช้ในชวิีตและมอบให้
กับเพื่อน æ ในสังคมต่อไป ในโอกาสเดือนตุลาคม 
เดือนแม่พระแห่งสายประค�าศักด์ิสิทธิ์ “เยาวชน
คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง ไม่สิéนเสียงสายประค�า” 
ได้ร่วมใจกนัภาวนาเป็นพเิศษส�าหรบั “ในหลวงรชักาลที ่9 
พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย” 

ในเดอืนนีéระหว่างวนัที ่13 - 15 พÄศจกิายน 
ค.ศ.2017 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชน
ฆราวาส แผนกเยาวชน จะจัดประชุมใหญ่ประจ�าปี 
เพือ่ประเมนิผลการด�าเนนิงานอภบิาลเดก็และเยาวชน
ทัéง 10 สังฆมณ±ลและ 9 องค์กรสมาชิกตลอดทัéงปี 
รวมถงึการน�าเสนอกจิกรรมอภิบาลเยาวชนทีน่่าสนใจ
และเกิดผลกับเยาวชน เพื่อเพื่อนสมาชิกจะได้น�า
ไปปรับใช้กับเยาวชนต่อไป และปรึกษาหารือกันถึง
ปัญหาอปุสรรคในการท�างานอภิบาล พร้อมทัéงวางแผน
หาแนวทางร่วมกนัส�าหรบังานอภบิาลเยาวชนในปีค.ศ.
2018 ให้สอดคล้องกับกÄษ®ีกาสมัชชาใหญ่ของ

พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015 
“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” ในข้อ
ที ่21 ทีป่รารถนาให้เยาวชน ผูจ้ารกิประกาศความเชือ่ 
เป็นผู้เป�ดขอบฟ‡าใหม่เพื่อออกไปประกาศข่าวดีของ
พระคริสตเจ้า

และยังมีอีกหนึ่งวาระส�าคัญส�าหรับพระ
ศาสนจกัรสากล คือ ในเดือนตลุาคมปี ค.ศ.2018 จะมี
การประชมุ (Lineamenta) สมชัชาพระสงัฆราชโลก 
ครัéงที่ 15 ในหัวข้อ “คริสตชนคนหนุ่มสาว: ความเชื่อ 
และการไตร่ตรองทางเลือกกระแสเรียก” ดังนัéน
ในช่วงต้นปี ค.ศ.2018 สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิส ผู้เห็นความส�าคัญของเยาวชนที่เป็นปัจจุบัน
และอนาคตของพระศาสนจักร จะทรงเชิญเยาวชน
ทัว่โลกมาร่วมประเมนิสถานการณ์ “พระองค์ต้องการฟัง” 
สภาพความเป็นอยู่ของเยาวชนทุกวันนีé อะไรเป็นการ
ท้าทายหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งความท้าทายทางด้าน
ความเชือ่และทางเลอืกกระแสเรยีก ทีมี่ความเชือ่มโยง
กับครอบครัวและชุมชนคริสตชน 

นอกจากนัéนพระองค์ยังทรงห่วงใยเยาวชนที่
ไม่ค่อยเข้าร่วมในกจิกรรมของวดั พวกเขาต้องการค�า
แนะน�าอภิบาลชีวิตจิตเป็นพิเศษ และยังทรงมองการ
เปลี่ยนแปลงทางวั²นธรรมอันเป็นผลจากการพั²นา
โลกดจิทิลั ซึง่เป็นเรือ่งท้าทายส�าหรบัการท�างานอภบิาล
กับเด็กและเยาวชน

การประชุมใหญ่ประจ�าปีของคณะกรรมการ
คาทอลิกเพ่ือคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ซึ่งมี
บรรดาพระสงฆ์ นักบวช ผู้ร่วมงานและผู้น�าเยาวชน
กว่า 40 ท่าน มาร่วมประชมุกันมีความส�าคัญอย่างมาก 
ในการหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันในงานอภิบาลเด็ก
และเยาวชน จึงขอค�าภาวนาเป็นพิเศษจากพี่น้อง
ทุกท่านด้วยนะคะ  
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ข้าแต่พระเป็นเจ้า ตัéงแต่ลูกตัดสินใจพายเรือ
ออกไปทีล่กึ (Duc In Altum) ตามล�าพงัเมือ่ 10 ปีเศษ
ที่ผ่านมา ลูกค้นพบจากประสบการณ์ว่า ไม่เพียงแต่
คนยากจน คนชายขอบสังคม หรือคนชาวเขาเท่านัéน
ทีพ่วกเราครสิตชนควรจะไปประกาศข่าวดแีก่พวกเขา 
แต่คนท่ีมี°านะดี ต�าแหน่งสงูæ และเป็นทีรู่จ้กัของคน
ในสงัคม กค็วรจะได้รบัการประกาศข่าวดจีากพวกเรา
ด้วย บางรายแสวงหาพระเจ้าด้วยซ�éา ในเวลาเดยีวกนั 
บางรายทีเ่ป็นครสิตชนอยูแ่ล้วกต้็องการแรงบนัดาลใจ
หรอืการหนนุใจ เพือ่ด�ารงไว้ซึง่ความเชือ่ เพราะทกุวนันีé 
คนหรือส่ิงท่ีจะเสริมสร ้างให ้คนอื่นมีความเชื่อ
เพิม่ขึéนนัéน มีน้อยกว่าคนหรอืสิง่ทีจ่ะท�าลายความเชือ่
หรือบั่นทอนความเชื่อของคริสตชนให้ลดน้อยลง

เม่ือปลายเดือนเมษายน 2017 ที่ผ่านมา 
ลูกได้ไปร่วมงานเลีéยงของหลักสูตรหนึ่ง เป็นการ
รวมกลุ่มของหลายรุ่นและเพื่อให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้รู้จัก
กนัดขีึéน จงึมีการแนะน�าตวัเอง เนือ่งจากมผีูเ้ข้าร่วมงาน
ราว 100 กว่าคน ทุกคนจึงต้องแนะน�าตัวเองให้สัéน
ที่สุด ลูกเองแนะน�าตัวเองด้วยประโยคสัéนæ เพียง 
3 ประโยคคือ ชื่อ นามสกุล อาชีพ และประเภทของ
ธุรกิจ ปรากฏว่าเมื่อทุกคนในกลุ่มลูกแนะน�าตัวเอง
เสรจ็ ประธานกลุม่ขอไมค์กลบัไปและพดูเกีย่วกบัลกู
ว่า ลกูเป็นสมาชกิทีก่ลุม่ภมูใิจมาก เพราะเป็นคาทอลกิ
ที่เดินทางไปทั่วโลกเพื่อแพร่ธรรมและเสริมสร้างให้
ผู้คนมีความเชื่อความศรัทธามากขึéนในศาสนาคริสต์

เป็นการแนะน�าเสริมที่ลูกคิดไม่ถึง หลังจาก
การแนะน�าตวัทัéง 100 กว่าคนได้จบลง มีรุ่นน้องคนหนึง่
ที่ดูอายุใกล้เคียงกับลูกเดินเข้ามาหาลูกพร้อมกับ
พูดขึéนมาว่า “พี่เป็นคาทอลิกหรือครับ ผมก็เป็น 
แต่ผมเป็นคาทอลิกท่ีไม่มีความเช่ือแล้ว” เขาพูด

ความเชื่อของผมหายไปนานแลวครับ
หน้าตาเฉย ลูกสะดุ้ง

“อ้าว ท�าไมหรือคะ?”

“คุณแม่ผมเป็นคาทอลิกท่ีเคร่งมาก คุกเข่า
สวดภาวนาจนหัวเข่าบวมกย็งัเหน็คกุเข่าสวดได้ทกุวนั 
ผมเองตอนเด็กก็ยังเป็นเด็กช่วยมิสซา”

“แล้วเกดิอะไรขึéนคะ คณุถงึพดูว่า ไม่มคีวามเชือ่
ในตอนนีéแล้ว”

“ผมผิดหวัง”

“ผิดหวังเรื่องอะไรคะ?”

“ผิดหวังในตัวพระสงฆ์ ...แล้วแม้กระท่ัง
พระสันตะปาปาในอดีตก็ยังมีบางองค ์ที่ท� าตัว
ไม่เหมาะสม”

ขณะนัéนเสียงดนตรีในงานดังมาก แต่ลูก
ไม่ยอมจบการพูดคุยในจุดนัéน จึงพูดต่อ

“แต่ทัéงพระสงฆ์และแม้แต่พระสนัตะปาปาเอง
ก็เป็นมนุษย์ ท�าไมคุณไม่ยึดองค์พระเยซูเจ้า ซึ่งเป็น
พระเจ้าและพระวาจาของพระองค์เป็นหลักล่ะ”

“ทุกอย่างในพระคัมภีร์โกหกหมด!”

ลูกสะดุ้ง คราวนีéลูกไม่ยอม

“คุณเคยอ่านพระคัมภีร์ไหม และอ่านลึกซึéง
ขนาดไหนถงึกล้าพดูว่า ทกุอย่างในพระคมัภร์ีโกหก!” 
ลูกมองเข้าไปในลูกตาของเขา เขาเสียงอ่อยลง

“ผมไม่เคยอ่านพระคัมภีร์”

“อ้าว! ถ้าเช่นนัéน คุณพูดได้อย่างไรว่า 
พระคัมภีร์โกหก พี่ขอเป็นพยานด้วยชีวิตว่า พี่ปฏิบัติ
ตนตามพระวาจาของพระเจ้าในพระคมัภร์ี และทกุสิง่
ที่บังเกิดกับชีวิตพี่เป็นไปตามพระวาจาทุกประการ”

บทสวดของฉัน
My Little Prayers: บทสวดของฉัน
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เราสองคนจ้องตากนัและในช่วงเวลาสัéนæ นัéน 
ลูกบอกกับชายคนนีéว่า ลูกเป็นคาทอลิกยืนและ
ได้ค้นพบพระเจ้าแล้วจากประสบการณ์ของลูกเอง 
เขาพูดต่อ

“ผมอิจฉาแม่ของผม แม่มีความเชื่อมากและ
ไม่กลัวตาย เพราะแม่บอกว่า เมื่อแม่ตายจะได้ไปอยู่
กับพระเจ้า ทุกวันนีéผมกลัวตายมาก”

“พี่ก็ไม่กลัวตาย เพราะเชื่อเช่นเดียวกับ
คุณแม่ของคุณ”

“พี่ค้นพบพระเจ้าแล้วจริงหรือ?”

“จริง!”

“พระเจ้าอยู่ที่ไหน?”

ลูกเอานิéวชีéไปที่อกตัวเองแล้วจิéมไปที่อกซ้าย
เขา “อยู่ในนีé ในใจของพี่ ในใจของคุณ ในใจของ
มนุษย์ทุกคน”

เขาเงยีบ และเดนิจากลกูไปตกัอาหารทีม่มุห้อง
ลูกไม่ได้เดินตามไป สักพักเขาเดินกลับมาหาลูกใหม่

“พี่ทราบไหม ผมแอบหวังว่าอาจมีสักวัน
ที่ผมจะเจอใครที่ท�าให้ผมกลับมามีความเชื่อใหม่ 
แต่ผมยังไม่เคยเจอใครสักคนที่จะช่วยผมได้ เมื่อกีé
ตอนประธานกลุ่มประกาศว่าพีเ่ป็นคาทอลกิทีเ่ดนิทาง
ไปทั่วโลกเพื่อเผยแผ่ความเชื่อ ผมสะดุ้งเลย”

“คุณคิดว่าเรื่องนีéเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่า?” 
เขาเงียบ 

“พี่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึéนคืนนีéเพราะพระเจ้า
ทรงรักคุณนะ คุณชอบอ่านหนังสือไหม?”

“ชอบครับ”

“เอาอย่างนีé พรุ่งนีéพี่จะส่งหนังสือที่พี่เขียน
เกี่ยวกับชีวิตพี่ให้คุณ ถ้าคุณอ่านแล้วยังสนใจจะคุย
เรื่องพระเจ้าต่อ พี่ยินดีพบคุณ เพื่อคุยเรื่องพระเจ้า
ต่อเนื่อง”

วันรุ่งขึéนลูกรีบส่งหนังสือ “ภูเขาเคลื่อนได้” 
ของลูกให้เขาโดย EMS แล้วลูกก็รอข่าวจากเขา 
หนึ่งสัปดาห์ผ่านไป เงียบ! 10 วันผ่านไป ก็ยังเงียบ 
ลูกคิดว่าหากลูกจะถามเขาไปจะดูเหมือนเป็นการ
ตามตืéอเขาเรื่องพระเจ้าไหมหนอ ลูกจึงเพียงสวด
ภาวนาให้เขาเช้าและเย็น และคิดในใจว่าอีกสัปดาห์ 
หากยังไม่ได้ข่าวก็จะส่งไลน์ไปให้แบบหวานæ ว่า
หากเขาพร้อมทีจ่ะคยุเรือ่งพระเจ้าเมือ่ไร พีก่พ็ร้อมนะ 
พอดวีันนัéนลูกฟงัคณุพ่อที่ลูกเคารพรักเทศน์เกีย่วกบั
นักบุญเปาโลที่ประกาศข่าวดีด้วยความร้อนรนแก่
ชาวยิวทัéงหลาย ทัéงท่ีสนใจและไม่สนใจเก่ียวกับเรือ่งราว
ของพระเยซคูรสิต์ ลกูสะดุง้ พระเจ้าคงเตอืนสตใิห้ลกู
เจริญรอยตามแบบฉบับของนักบุญเปาโล! แต่ก่อนที่
ลูกจะส่งข้อความไปหาเขา เพื่อความรอบคอบลูกให้
เลขาฯ โทรไปตรวจสอบกับไปรษณีย์ก่อนว่าหนังสือ
ของลกูได้ถกูส่งไปถงึผูร้บัหรอืไม่ ปรากฏว่า สิง่ท่ีไม่น่า
เป็นไปได้ ได้เกดิขึéน หนงัสอืถกูส่งกลบัมาทีไ่ปรษณย์ี
เพราะเขาได้ให้เลขที่บ ้านเดิมแก่ลูก ไม่เป็นไร! 
ลูกดีใจ รีบให้ messenger ไปรับหนังสือคืน
จากไปรษณีย์และส่ง By hand ไปให้เขาถึงที่บ้าน 
แล้วลูกก็รอข่าวจากเขา

คืนนัéน เขาส่งข้อความให้ลูกสัéนæ ว่า “ผมได้
อ่านครึ่งเล่มไปแล้วครับ พรุ่งนีéอ่านต่อ”

ลูกรออีกสัปดาห์กว่าโดยไม่ตามเรื่องต่อจาก
เขา คงปล่อยให้เขาตัดสินใจเองว่าจะอยากคุยกับลูก
ต่อหรือไม่ และในที่สุด เขาก็ติดต่อลูกกลับมา

ลูกได้สวดขอพระพรจากพระเจ้าตัéงแต่ลูกได้
พบเขาคืนนัéนในงาน ขอพระองค์ได้โปรดประทาน
ความรักและความเมตตาแก่คนæ นีé จะโดยผ่านลูก
หรือวิธีใดแล้วแต่น�éาพระทัยของพระองค์เทอญ

“à»ÒâÅ ...»ÃÐ¡ÒÈ¾ÃÐÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã¢Í§¾ÃÐà¨ŒÒ
áÅÐÊÍ¹¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ àÃ×èÍ§¾ÃÐàÂ«Ù¤ÃÔÊµ�Í§¤�¾ÃÐ¼ÙŒà»š¹
à¨ŒÒÍÂ‹Ò§¡ÅŒÒËÒÞ...” (¡¨ 28:30-31)

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

àÁ×èÍ´×èÁ¡Òá¿ËÁ´ ¡ç»ÃÒ¡¯ àËÅ×Íáµ‹¹íéÒá¢ç§
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 àÁ×èÍ¹íéÒá¢ç§ÅÐÅÒÂ ¡ç¨Ð¡ÅÒÂà»š¹¹íéÒà»Å‹Òä´Œ
´×èÁ¡Ñ¹µ‹Í ¾Íª×è¹ã¨ àËÁ×Í¹ªÕÇÔµ ÁÕÊÔè§ãËÁ‹ãËŒ·´á·¹
 ºÒ§ª‹Ç§¢Í§ªÕÇÔµ à¸ÍÁÕÊÔ·¸Ôì ·Õè¨ÐâÅ´áÅ‹¹
áµ‹ºÒ§¤ÃÒÇ ¤ÃÒ¢Ò´á¤Å¹ ¡ç»Å‹ÍÂÇÒ§ÍÂ‹Ò§Ë¹Ñ¡á¹‹¹ ÃÙŒÃÍ¤ÍÂ. 
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