




พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ประจ�าปี ค.ศ. 2017 ธันวาคม

เพื่อบรรดาผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครอบครัวและชุมชนคริสตชน  

จะใช้ปรีชาญาณและประสบการณ์ของพวกท่าน ในการถ่ายทอดความเชื่อ  

และให้การศึกษาอบรมแก่ชนรุ่นใหม่ 

“พระวรสารบอกเราเกี่ยวกับบรรดาผู้เลี้ยงแกะ 

ว่าท�าอย่างไรเมื่อได้ยินข่าวการประสูติมาของพระเยซูเจ้า  

พวกเขาเป็นคนแรกที่ได้ทราบข่าว ทั้งที่เป็นคนกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับการยกย่องในสังคม 

พวกเขาเป็นคนแรกที่ได้ยินข่าวเพราะพวกเขาตื่นเฝ้า”

ข้อคิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส



ขุมทรัพย์ 
พระคัมภีร์ 2017
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พระเยซูเจ้าทรงรักษา
ผู้ป่วยโรคลมชักให้หาย 

(มัทธิว 17:14-20)

“โรคลมชัก” ในโลกปัจจุบันอาจอธิบายได้ว่าเชื้อไวรัสเข้าไปท�าลายระบบประสาท 
จนไม่สามารถควบคุมร่างกายบางช่วงบางเวลาได้ หรืออาจเป็นความผิดปกติในระบบประสาทมา 
ต้ังแต่เกดิ ซึง่ปรากฏผลตามวยัตอนโตทีไ่ม่สามารถควบคมุกล้ามเนือ้ สญูเสยีการทรงตวั การเดนิเหนิ 
จนตกน�า้ตกท่าหรือตกไปในไฟเมือ่เกดิอาการ บางทร่ีางกายกล้็มลงฟาดกบัของแขง็ ขบฟันและกดัลิน้ 
ตัวเองจนขาด ฯลฯ 

ซึ่งในสมัยโบราณ ความเจ็บไข้ได้ป่วยและโรคภัย ผู้คนเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากปีศาจเข้าไป
ในร่างกายของผู้ป่วย ต้องขับไล่มันออกไป เราสามารถเชื่อมโลกปัจจุบันและโลกของคนโบราณ
ได้ด้วยความจริงที่ว่า “ความชั่วร้ายเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ทรมานทั้งปวงของร่างกายและจิตใจ”

ความชัว่ทีเ่ริม่ต้นจากใจก่อนแล้วส�าแดงออกทางร่างกาย ความชัว่กค็อืปีศาจนัน่เอง ความชัว่  
คอืการไม่มรีะเบยีบ ไม่มอีนามยั ไม่มศีลีธรรม ไม่มคีวามรกัความเมตตาต่อผูอ่้อนแอ ไม่เพยีรอดทน 
ดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หรือละเลยสะเพร่าในการดูแลคนเจ็บป่วยเพราะขาดความรัก เราไม่มี
จุดหมายที่จะอธิบายวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือการอนามัย แต่การอ่านพระวาจาของพระเป็นเจ้า 
มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ความเชื่อมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้า

ชายผู้นี้มาร้องต่อพระเยซูเจ้าว่าลูกศิษย์ของพระองค์ไม่สามารถรักษาลูกของเขาให้หายได้ 
จึงขอพระองค์เองทรงรักษาลูกของเขาที่เจ็บป่วยด้วย พระเยซูเจ้าทรงต�าหนิบรรดาสานุศิษย์ที่ม ี
ความเชือ่น้อย แต่มไิด้ต�าหนพ่ิอของผูป่้วย เนือ่งจากเขาผดิหวงัในตวัสานศุษิย์ แต่ยงัไม่เสยีความเชือ่  
และกลบัเข้าหาพระองค์เพือ่ขอให้รกัษาลกูของเขาอกี พระเยซูเจ้าทรงรกัษาเดก็นัน้ให้หายโดยขบัไล่
ปีศาจให้ออกไป บรรดาสานศุษิย์สงสยัว่าท�าไมพวกเขาจงึรกัษาเดก็ไม่ได้ พระเยซเูจ้าจงึทรงเฉลยว่า 
พวกเขามีความเชื่อน้อย (ส�าเนาโบราณบางฉบับที่คัดลอกต่อกันมา เพิ่มเติมว่า “ไม่มีความเชื่อเลย” 
เชงิอรรถ f ในหนงัสอืพระคัมภีร์ภาคพนัธสญัญาใหม่ ฉบบัจดัพมิพ์โดยคณะกรรมการคาทอลกิเพือ่
พระคัมภีร์ ปี ค.ศ. 2002 หน้า 95 ในเชิงอรรถ g ของพระคัมภีร์ที่เดียวกันยังบอกอีกว่า ส�าเนา
โบราณบางฉบับเพิ่มเติมสาเหตุอีกข้อหนึ่งว่า “ปีศาจชนิดนี้ขับไล่ออกไปไม่ได้เลย นอกจากด้วยการ
อธิษฐานภาวนาและการจ�าศีลอดอาหารเท่านั้น” (เทียบ มาระโก 9:29)

 ข้าแต่พระเจ้า... ข้าพเจ้าทั้งหลายต้องช�าระตนให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ เพื่อจะพ้นจากต้นตอแห่ง
ความชัว่ร้าย ซึง่เป็นผลของบาปทีข้่าพเจ้ากระท�าในชวิีต ขอข้าพเจ้าพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกประการ 
อันเนื่องจากความชั่วร้ายของความประพฤติผิดศีลธรรมและละเลยไม่ปฏิบัติกิจเมตตาและความรัก
ต่อผู้อื่นด้วยเทอญ 
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อันเนื่องมาจากปก Cover Story

ปกหน้า

ภาพวาดสีน�้ามันชื่อ “พักแรม ระหว่างทาง
เสดจ็สูอ่ยีปิต์” (Rest on the Flight into Egypt)  
วาดโดย Luc Oliver Merson  ปี ค.ศ. 1881 
ตั้งแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองบอสตัน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นภาพวาดเหตุการณ์
จากพระคัมภีร์พระวรสารนักบุญมัทธิว 2:13-15 
เรื่องพระนางมารีย์ และนักบุญโยเซฟต้องพา

พระกุมารหนีไปประเทศอียิปต์เพื่อจะได้พ้นจากการตามฆ่าทารกที่อายุต�่ากว่าสองขวบลงมา ตามที่ 
ทตูสวรรค์มาเข้าฝันนกับญุโยเซฟ ในทางศิลปะภาพนีม้คีวามสงบลกึซึง้ และจนิตนาการน่าประทบัใจ 
ที่ศิลปินจงใจให้พระมารดามารีย์กอดพระกุมารลูกน้อยนอนพักผ่อนอยู่บนวงแขนตัวสฟิงซ์ อันมี
ความหมายว่าบดันีท่้านทัง้สามได้รับการโอบกอดปลอดภยัในแผ่นดนิอยีปิต์แล้ว แสงทีส่ว่างโดดเด่น
เฉพาะพระมารดาและพระกุมารเป็นความงามที่สุดในภาพนี้ โดยรวมแล้วเป็นภาพวาดที่สอดคล้อง
กับเรื่องราวคริสต์มาส นั่นคือเป็นเรื่องราวที่เราต้องใช้ความสงบเงียบในจิตใจค่อยๆ คิดและร�าพึง
ถงึเหตุการณ์อนัยิง่ใหญ่นี ้ทีพ่ระเจ้าทรงเสดจ็มาบงัเกดิเป็นมนษุย์อยูท่่ามกลางพวกเราเพือ่มอบชวีติ
เป็นสินไถ่และเป็นของขวัญแก่เรามนุษย์ทั้งมวล

เมอร์รี่คริสต์มาสแด่ท่านผู้อ่านทุกท่าน

ปกหน้าใน

ภาพวาดนกับุญฮวน ดเีอโก ผู้พบการประจักษ์ของแม่พระ 
แห่งกวาดาลเูป้ บนเนนิเขาเตเปญกั ประเทศเมก็ซิโก (ค.ศ. 1531 
เรือ่งราวสามารถอ่านได้ในหนงัสอื “บรรดาผูศ้กัดิส์ทิธิ”์ ...แปลโดย  
ป.จันทร์ หน้า 685-689) เป็นศิลปินร่วมสมัยในปัจจุบันที่
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะเห็นว่าสีและวิธีแสดงออกต่างจาก 
ภาพวาดตามขนบเดิมๆ จะน�าเรื่องของศิลปินผู้นี้มาเสนอใน 
ภายหน้านะครับ เพราะมีผลงานวาดทั้งบนผืนผ้าใบและผนังวัด  
ผนงัโดมหลงัคาวหิารหลายแห่งและมชีือ่เสยีงมาก ท่ีน�ามาตีพมิพ์ 
เนือ่งจากวันที ่12 ธนัวาคม เดอืนนี ้เป็นวนัระลกึถงึพระนางมารย์ี 
แห่งกวาดาลูเป้ และอัศจรรย์จากเหตุการณ์นี้เป็นเหตุให้ 

ชนพืน้เมืองเม็กซกินัหลายเผ่าพนัธุก์ลบัใจเป็นครสิตชน และท�าให้การแบ่งแยกชนชัน้ระหว่างชาวเผ่า 
พื้นบ้านกับคนเมืองหายไปในประเทศเม็กซิโก ปัจจุบันสักการสถานแม่พระแห่งกวาดาลูเป้เป็นที่มี
ผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปแสวงบุญตลอดทั้งปี
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ปักหมุด เพื่อไปต่อ 2017 สู่ 2018

ปลายพฤศจิกายน ปี 2016 ผมอยู่ที่ประเทศเวียดนาม ตอนนั้นเราพาสัตบุรุษที่สนใจไปร่วม
แสวงบญุยงัประเทศเวยีดนาม ปลายพฤศจกิายนปี 2017 ผมเดนิทางสูป่ระเทศเมยีนมาเพือ่น�าสือ่คาทอลกิ 
ประเทศไทย ร่วมด้วยช่วยกันกับส่ือคาทอลิกเมียนมาในการบันทึกอีกเหตุการณ์ส�าคัญหนึ่งของ
ประวติัศาสตร์ทัง้ของเมยีนมาเองและของโลก คอืการเสด็จเยือนประเทศเมียนมาของสมเด็จพระสนัตะปาปา 
ฟรงัซสิ ผมสงัเกตดวู่า ล�าพงังานในส่วนของสือ่ก็พอสมควร แต่เราก็มักแบกความสนใจ หรอืความต้องการ 
ของสัตบุรุษไว้ด้วย

ในการท�าเวิร์คช็อประหว่างการสัมมนาเรื่องสื่อของบรรดาพระสังฆราชและเลขาธิการของงาน
สือ่สารมวลชนคาทอลกิในสหพนัธ์สภาพระสงัฆราชแห่งเอเชยี มคี�าถามให้เราได้ตอบจากสถานการณ์ของ
ประเทศของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร ค�าถามหนึ่งถามว่า “ความท้าทายต่องานสื่อสารมวลชน อันไหนที่มี
ความน่าหวาดวิตก น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษ หรือควรได้รับความใส่ใจ?” ผมสังเกตดูว่า หลายๆ ประเทศ 
มกัพดูถงึข่าวท่ีผิดพลาด ข่าวปล่อย ข่าวสร้างกระแส ข่าวทีท่�าให้เกดิการเข้าใจผดิ ในส่วนของประเทศไทย 
ผมตอบว่า “สื่อสารมวลชนช่วยให้เราเข้าถึงข่าวได้รวดเร็ว แต่ไม่ได้แปลว่า เราจะเข้าใจได้ถูกต้อง อันนี้
น่ากลัว ผมยกตวัอย่างปรากฏการณ์การแสดงความคดิเหน็ต่อข่าวพระสนัตะปาปาในบางกรณ ีแค่เนือ้ข่าว  
ก็ไม่เข้าใจ ค�าถามต่อไปก็คือ ท�าความเข้าใจไม่ได้ หรือไม่พยายามเข้าใจ หรือที่แท้แล้วต้องการบิดเบือน
ประเดน็ เร่ืองบางเรือ่งเป็นเร่ืองพระสันตะปาปารบัเรือ่ง เรือ่งบางเรือ่งเป็นการรบัไว้พจิารณา ไม่ได้ตดัสนิใจ  
ไม่ได้ประกาศ สิง่ทีค่วรเป็นบวกกเ็ลยกลายเป็นอนัตราย สร้างความเข้าใจผดิ การแตกแยก สร้างข้อมลูเทจ็  
ทีเ่มือ่ถงึทีส่ดุแล้ว แทนทีจ่ะใช้สือ่เพือ่สรรค์สร้าง จรรโลงใจ แบ่งปัน กเ็ป็นเวทไีว้ต�าหน ิตเิตยีน หรอืต่อว่า
ผู้อื่น โดยคิดว่าเป็นความชอบธรรม ผมยังเชื่อว่า สื่อค่อย ๆ แบ่งคนออกไปอีก มีบางคนได้รับสื่อง่าย  
บางคนได้รบัสือ่ยาก ระดบัของคน การสอน การอภบิาล นอกจากนัน้เรือ่งบางเรือ่งไม่สามารถชีช้ดั มมีาตรฐาน  
ว่าอันนี้ถูก ท�าได้ ใช่ ไม่ใช่ หลายอย่างฝากไว้กับมโนธรรมของแต่ละคน”

ผมใช้โปรแกรมเก็บภาพในโทรทัศน์ย้อนกลับไปดูร่องรอยกิจกรรมที่ผ่านมาตลอดทั้งปี ทั้งงาน 
ของสื่อมวลชนเอง ไม่ว่าจะเป็นงานวันเพื่อนอุดมสารครั้งที่ 13 การเปิดตัวหนังสือหลาย ๆ เล่มที่
ร้านคฤศตัง และกิจกรรมที่น่ัน งานออกบูธ งานบันทึกรายการโทรทัศน์ การเดินทางไปท�ารายการ
ที่สปป.ลาว ที่ฟิลิปปินส์กับช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ งานจัดฟังหนังดูสาระทั้ง 2 เรื่อง The Shack 
และ The Silence หรอืเรือ่งท่ีไปร่วมกับหน่วยงานสือ่ข้างนอก Mother กบั The Case of Christ  
งานให้ก�าลังใจ งานพมิพ์หนงัสือแต่ละเล่ม  งานทีท่�าในความเป็นสือ่ระดบัชาต ิหรอืงานทีไ่ปร่วมกบัคนอืน่  
การประชมุตลอดทัง้ปีทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หรอืแม้การจากไปของผูค้น รวมทัง้เหตกุารณ์ส�าคญั
ของประเทศไทย  ฯลฯ ประสบการณ์ในรอบปี 2017 ที่ก�าลังจะผ่านพ้นไป

หัวใจของงานส่ือมวลชนคาทอลิกอยูต่รงไหนกนันะ มนัอาจจะอยูต่รงการแบกรบัหวัใจของแต่ละ
คนเพื่อเชื่อมโยงสู่กัน ด้วยความเข้าอกเข้าใจ ด้วยภาษาแห่งความรักและสันติสุข จ�านวนนับของงานอาจ
ไม่ส�าคัญเท่า จ�านวนนับว่า ในครอบครัวคริสตชน เรายังอยู่กับพร้อมเพรียง แล้วทุกคนยังได้รับข่าวดี
ขององค์พระคริสตเจ้า

ขอให้อดุมศานต์เล่มท้ายปีนี ้ยงัได้ท�าหน้าทีเ่ป็นสือ่กลางความรกัระหว่างพระศาสนจกัรคาทอลกิ
ในประเทศไทย และท่านผู้อ่าน นะครับ  พบกันใหม่เมื่อปฏิทินเปลี่ยนตัวเลขปีเป็นปี 2018 นะครับ

บรรณาธิการบริหาร
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ปฏิทิน
เดือนธันวาคม

ฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ศาสนนาม 
ของพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

และพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ 

พิธีเปิด-เสกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ 

อ.แม่สาย จ.เชียงราย  

(วัดคาทอลิกเหนือสุดแดนสยาม)  

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ 

ประธานพิธี เวลา 10.00 น. 

วันคล้ายวันพระราชสมภพ 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

สมโภชแม่พระ 
ผู้ปฏิสนธินิรมล 

วันรัฐธรรมนูญ  
วันคล้ายวันเกิดของพระสังฆราช 

ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

วันคล้ายวันสมภพสมเด็จ 
พระสันตะปาปาฟรังซิส วันพระคริสตสมภพ

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ 
ของพระเยซูเจ้า วันสิ้นปี

วันที่ 3 ธันวาคม

วันที่ 9 ธันวาคม

วันที่ 5 ธันวาคม
วันที่ 8 ธันวาคม

วันที่ 10 ธันวาคม

วันที่ 17 ธันวาคม
วันที่ 25 ธันวาคม

วันที่ 30 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
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สกู๊ป
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

มิตรภาพแห่งความเชื่อ
ศรัทธา ลาว-ไทย.... 
ใช่เชื่อมแค่แม่น�้าโขง

เรื่องราวเริ่มขึ้นที่จังหวัดนครพนม ผมมองออกไปยังแม่น�้าใหญ่ด้านนอกหน้าต่าง แดดเช้า
เริ่มแรงขึ้นเรื่อย ๆ  บทเรียนในวัยหนุ่มกับค�าว่า “ท่าแร่-หนองแสง” ท�าไมต้องมีหนองแสง บุญราศี 
ล่าสุดแห่งสปป. ลาว ใครสักคนบอกว่า มีคนไทย อ้าวแล้วท�าไมไม่ใช่บุญราศีแห่งประเทศไทย 
ไปซะเลย เราค่อย ๆ ค้นเจอเรื่องราวเหล่านี้ และปลดล็อคความสงสัยได้ทีละเปลาะอย่างง่ายดาย 
จากค�าบอกเล่าของคุณพ่อบางท่าน พระสังฆราชบางองค์จากสปป. ลาว ลาวกับไทยไม่ได้เชื่อมกัน
แค่เพียงแม่น�้าโขงที่ผมก�าลังเพ่งมองอยู่ เราเชื่อมกันด้วยความเชื่อด้วย...

8  อุดมศานต์ ธันวาคม 2017



คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 
ผู้รวบรวมข้อมูล  

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 

ประวัติศาสตร์และเรื่องราวของบรรพบุรุษ 

ที่ยอมสละชีวิตเพื่อยืนยันความเชื่อ 

“ค�าเกิม้” เป็นภาษาท้องถิน่ “ค�า” มาจาก 
“ทองค�า” “เกิ้ม” มาจากค�าว่า “พื้นดิน” หรือว่า 
พื้นที่ที่เต็มไปด้วย “ทองค�า” อาจจะเป็นเพราะ
ในอดีตท่ีเราพบหรอืเจอแบบนัน้ จงึเรยีกสถานที ่
แห่งนี้ว่า “ค�าเกิ้ม” ภายหลังจุดนี้กลายเป็นจุด
ที่ส�าคัญของงานแพร่ธรรม เพราะเวลาที่คุณพ่อ
ประจ�าท่ีท่าแร่ คอืคณุพ่อกอมบริูเออ  ในปี 1885  
คณุพ่อซาเวยีร์ เกโก กป็ระจ�าอยูท่ีน่ี ่แล้วช่วงนัน้
ถอืว่า มคีนกลบัใจจ�านวนมาก คณุพ่อจงึกระจาย 
กลุ่มคริสตชนที่นี่ไปยังที่อื่น ซึ่งก็คือ ดอนโดน 
ที่เป็นเกาะกลางแม่น�้าโขง ไม่ไกลจากที่นี่ และ
ที่เชียงยืน ซึ่งที่เชียงยืนอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ 
10 กิโลเมตร 

ในปี 1887 คริสตชนกลุ่มหนึ่งเร่ิมไป
ตั้งรกรากที่หนองแสง เพราะฉะนั้นจุดนี้จึงถือว่า 
เป็นจุดที่มีความส�าคัญ ในแง่ของการประกาศ 
พระวรสาร และภายหลังได้กลายเป็นศูนย์กลาง
งานแพร่ธรรมในภาคอีสานและประเทศลาว 

วัดนักบุญยอแซฟ ค�าเกิ้ม ถือว่าเป็นวัด
ที่เก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ
ภาคอีสาน ก่อสร้างปี 1904 เมื่อสร้างเสร็จมี
พิธีเสก-เปิด วันที่ 19 มีนาคม 1907 ลักษณะ
โครงสร้างของวัดหลังนี้ เป็นการผสมผสาน
ระหว่างตะวันตก กบั ตะวันออก ด้านหน้าคล้ายๆ 
กับมหาวิหารนอตเตรอะดาม ประเทศฝรั่งเศส 
เดิมมีกางเขนด้านบนด้วย แต่ว ่าถูกฟ้าผ่า  
แล้วก็พังลงมา โครงสร้างเหมือนทางตะวันตก  
แต่ว ่าหลังคามุงด้วยแป้นฝาเหมือนกับบ้าน 
ของชาวอีสานในสมัยนั้น และในช่วงที่เกิดกรณี
พิพาทอินโดจีน ได้ถูกครูประชาบาลคนหนึ่ง  
ซ่ึงต้องการไม้แป้นฝาท้ังหมดท่ีเป็นส่วนของ
หลังคานั้น เอาไปเพื่อไปใช้ประโยชน์ แต่ว่า
ชาวค�าเกิ้มไม่ยอม เขาจึงส่งคนมาลอบวางเพลิง 
เพราะฉะนั้นไฟจึงไหม้หลังคาทั้งหมด คงเหลือ
แต่ผนังก่ออิฐถือปูนท่ีเป็นโครงสร้างหลักแต่ยัง
ยืนตระหง่านอยู่

พระศาสนจักรลาวกับพระศาสนจักร
ไทยมีความเกี่ยวข ้องและเชื่อมโยงกันมา
ยาวนาน โดยเฉพาะมิสซังลาวในอดีตซึ่งแยก
ออกมาจากมสิซังสยามเมือ่วนัท่ี 24 พฤษภาคม 
ค.ศ. 1899 (พ.ศ. 2442) “มิสซังลาว” หมายถึง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและ
ประเทศลาว แต่ไม่รวมแขวงซ�าเหนือ แขวง
ไทนินตะวันออกและแขวงอัตตาปือทางภาคใต้ 
โดยแต่งตั้ง คุณพ่อยัง มารีย์ กืออ๊าส เป็นพระ
สังฆราชปกครององค์แรก ก่อนที่จะแยกมิสซัง
เวียงจันทน์และหลวงพระบางจากมิสซังลาวใน
สมัยพระสังฆราชอังเยโล มารีย์ แกวง เมื่อวันที่ 
18 มถินุายน ค.ศ. 1938 (พ.ศ. 2481) มอบให้
คณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมลดูแลและปกครอง 
(ภาคเหนือของประเทศลาว)
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แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศลาวยัง
อยู่ในความดูแลของมสิซงัลาว โดยมศีนูย์กลาง
อยู่ที่หนองแสง นครพนม ภายใต้การดูแล
ของคณะมิสซังต ่างประเทศแห่งกรุงปารีส 
(MEP) อีกท้ัง คริสตชนในมิสซังลาวล้วนแต่
เป็นพี่น้องกัน ซึ่งบรรดาธรรมทูตรุ่นบุกเบิก
ภายใต้การน�าของ คุณพ่อยอห์น  บัปติสต์  
โปรดม และคุณพ่อซาเวียร์  เกโก ได้ให้ความ
ช่วยเหลือ ไถ่จากการเป็นทาส และก่อตั้งกลุ่ม
คริสตชนขึ้นตามหมู่บ้านต่างๆ ทั้งในภาคอีสาน 
ของประเทศไทยและประเทศลาว ก่อนที ่
สนัตะส�านกัจะแยกมิสซงัลาวออกเป็น 2 มิสซงั 
ตามเขตประเทศ เมือ่วันท่ี 21 ธันวาคม ค.ศ. 1950 
(พ.ศ. 2493) คือ “มิสซังท่าแขก” และ “มิสซัง
ท่าแร่” ในสมัยพระสังฆราชเกลาดิอุส บาเยต์

ถือเป็นการสิ้นสุดมิสซังลาวตั้งแต่จุด
เริ่มต้นปี 1899 จนถึง 1950 รวมเวลา 51 ปี  
ที่มีชื่อมิสซังลาว แต่เป็นการสิ้นสุดเพียงช่ือ 
แต่พระศาสนจักรยังด�าเนินต่อไป ก็คือยัง
เติบโต เพราะฉะนั้น ความสัมพันธ์ ความ
เช่ือมโยงกนัในปัจจบุนัเรายงัให้ความช่วยเหลอื 
พระศาสนจักรในประเทศลาว โดยเฉพาะ
ในเรื่องของการศึกษา มีบรรดาคุณพ่อจาก
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เดินทางไป 
ช่วยสอนค�าสอนให้แก่สามเณรใหญ่ ที่ประเทศ
ลาว ถือเป็นการให้ความช่วยเหลือกันเท่าที่
เราจะสามารถช่วยเหลือกันได้ นอกเหนือจาก
ความเป็นพีเ่ป็นน้องทีเ่รามีความสมัพนัธ์ใกล้ชดิ 
กันอยู ่แล ้วตั้ งแต ่บรรพชน ตั้ งแต ่ภาษา 
ขนบธรรมเนยีมประเพณี วฒันธรรมทีเ่หมอืนกนั  
และก็เข้าใจกัน

นบัเป็นความชืน่ชมยนิดขีองพระศาสน- 
จักรลาวที่มีบุญราศีใหม่ 17 องค์ ซึ่งได้รับการ

ประกาศแต่งตั้งและเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่  
ณ อาสนวิหารพระหฤทัยของพระเยซูเจ ้า  
เวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 2016 
(พ.ศ. 2559) โดยมีพระคาร ์ดินัลเกเวโด  
โอแลนโด  แบลทรัม คณะธรรมทูตแห่งมารี
นิรมล (OMI)  ชาวฟิลิปปินส์ ผู้แทนสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส เป็นประธานในพิธี
บูชาขอบพระคุณและอ่านจดหมายแต่งต้ัง
อย่างเป็นทางการของสมเด็จพระสันตะปาปา
ท่ีประกาศให้ ยอแซฟ  เตียน  และเพื่อน 
อีก 16 องค์ เป็น “บญุราศ”ี ณ มหาวหิารนกับญุ 
เปโตร กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อวันท่ี 
3 ธันวาคม ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559)

ในจ�านวน 17 องค์นัน้มบุีญราศชีาวไทย  
ท่ีเป็นชาวค�าเกิม้ โดยก�าเนดิอยูด้่วยคนหนึง่ คอื 
บุญราศียอแซฟ  อุทัย  พองพูม เพราะฉะนั้น 
นี่คือเครื่องหมายที่บ่งบอกว่า ท่านได้ด�าเนิน
ชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงข่าวดีแห่งพระวรสาร  
ด้วยชีวิตของท่าน เราในฐานะท่ีเป็นอนุชน 
รุ ่นหลัง จึงถือเป็นความภาคภูมิใจที่ เรามี
ต้นแบบคอืบญุราศทีีเ่ป็นชาวไทย จากวดันกับญุ
ยอแซฟ ค�าเกิ้ม ต�าบลอาจสามารถ อ�าเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม ในอัครสังฆมณฑล 
ท่าแร่-หนองแสง ยอแซฟ อุทัย พองพูม เป็น
ครูค�าสอนและเป็นผู้ช่วยคนส�าคัญของคุณพ่อ
โนแอล เตอโน ในการสอนค�าสอน เยี่ยมเยียน
ให้ก�าลังใจและให้ความช่วยเหลือคริสตชนตาม
หมู่บ้านต่างๆ ที่คุณพ่อมอบหมายให้ดูแล อีก
ทั้ง ได้ช่วยเตรียมครูค�าสอนที่ท่าแขก ก่อนที่
จะพลีชีพเป็นบุญราศีด้วยกันใกล้เมืองพะลาน
ในการไปเยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชนเขตเซโปน 
แขวงสะหวันนะเขต และได้รับการแต่งตั้งเป็น
บุญราศีในคราวเดียวกัน
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อทุยั พองพมู เกดิทีบ้่านค�าเกิม้ หมูบ้่าน 
ครสิตชนเก่าแก่ทีก่่อตัง้โดยคณุพ่อซาเวยีร์ เกโก 
เมื่อ ค.ศ. 1885 (พ.ศ. 2428) และเคยเป็น
ศูนย์กลางของการแพร่ธรรมในระยะเริ่มแรก 
ต้ังอยู่ห่างจากตัวเมืองนครพนมไปทางเหนือ
ประมาณ 3 กิโลเมตร เราไม่ทราบแน่ชัดว่า
อุทัย  พองพูม  เกิดเมื่อไหร่ เนื่องจากไม่มีพบ
หลักฐานเกี่ยวกับตัวท่าน หลักฐานเดียวที่พบ
มีเพียงเอกสารศีลสมรสที่อ้างถึงวันที่ท่านได้รับ
ศีลล้างบาปวันพระคริสตสมภพ 25 ธันวาคม 
ค.ศ. 1933 (พ.ศ. 2476)  ทีว่ดันกับญุยอแซฟ
ค�าเกิ้ม ในความเป็นจริงท่านน่าจะเกิดมาก่อน
หน้านัน้ โดยเป็นบตุรของเปาโล เครอื กบัอนันา 
ผาน พองพูม

จากค�าบอกเล่าของนางบัวผัน  วงษ์ษา
(ยายค�าแสน) วัย 79 ปี น้องสาวคนเล็กของ 
บุญราศีอุทัย พองพูม ที่ยังมีชีวิตอยู่ ท�าให้เรา
ทราบว่าบุญราศีอุทัย พองพูม เป็นลูกคนที่ 10 

ในจ�านวนพีน้่อง 22 คน แต่ว่าส่วนใหญ่เสยีชวีติ 
ตั้งแต่เป็นเด็ก บิดาของท่านคือ เปาโล  เครือ 
พองพูม เคยเป็นเณรที่บ้านเณรบางช้าง ต�าบล
บางยีร่งค์ อ�าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม 
รุน่ใกล้กบัพระสงัฆราชมแิชล มงคล ประคองจิต 
เพราะคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดี เมื่อกลับ
มาบ้านได้พบรักกับอันนา  ผานและได้แต่งงาน
กนัไม่กลบัเข้าบ้านเณรอกี แต่ได้สร้างครอบครวั
และใช้วชิาความรูท้ีเ่คยเรยีนทีบ้่านเณร ท�าหน้าที ่
ครคู�าสอนท่ีวดัค�าเก้ิมและช่วยงานพระศาสนจกัร 
อย่างเต็มก�าลังความสามารถ 

เนือ่งจากบุตรธิดาของครเูครอืกบัอนันา 
ผาน  พองพูม ส่วนใหญ่เสียชีวิตต้ังแต่ยังเด็ก  
ดังนั้น เมื่อให้ก�าเนิดเด็กชายอุทัย  พองพูม
เดอืนธันวาคม ค.ศ. 1933 (พ.ศ. 2476) ครเูครอื  
พองพมูได้น�าบตุรชายไปล้างบาปทีว่ดักบัคณุพ่อ 
โนแอล  เตอโน เจ้าอาวาสในขณะนั้นและ
มอบให้เป็นลูก โดยคุณพ่อได้มอบให้ซิสเตอร ์
เวโรนิกาจากอารามเชียงหวาง ประเทศลาว ซึ่ง
ประจ�าที่วัดค�าเกิ้มเป็นคนเลี้ยง ในห้วงเวลา 
ที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 และกรณีพิพาท 
อินโดจีน วันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1940 
(พ.ศ. 2483) บรรดาธรรมทตูชาวฝรัง่เศสถกูขบัไล่ 
ออกนอกประเทศ วัดวาอารามถูกปิดและเกิด
การเบียดเบียนศาสนา เด็กชายอุทัย  พองพูม 
ซึ่งอายุได้ 7 ขวบรับรู้ถึงบรรยากาศแห่งความ
ยากล�าบากนั้นเคียงข้างบิดาที่คอยให้ก�าลังใจ
และเสริมสร้างความเชื่อชาวค�าเกิ้ม

เมือ่สงครามและการเบียดเบียนศาสนา
สิ้นสุดลง ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) เด็กชาย
อุทัย พองพูม มีอายุได้ 12 ปี ด้วยความที่เป็น
คนฉลาด มคีวามเชือ่ศรทัธาและความประพฤติ
เรยีบร้อยเป็นแบบอย่างทีด่จีงึถกูส่งเข้าบ้านเณร
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เล็ก ซึ่งน้องสาว (ยายค�าแสน) ยืนยันว่าเป็น
บ้านเณรบางนกแขวก โดยเรียนอยู่ที่นั่นเป็น
เวลา 6 ปีจนจบชั้นมัธยม แต่ข้อมูลช่วงนี้ยังไม่
ชัดเจนนัก เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานที่บ้าน
เณรบางนกแขวก 

หลงัจากเรยีนจบชัน้มธัยมอทุยั พองพมู 
ได้กลับบ้านค�าเกิ้ม ไม่ได้ไปเรียนต่อที่ไหนอีก 
แต่ได้ช่วยงานครอบครัว ดแูลน้องๆ อกี 4 คน
ช่วยบิดามารดา โดยเฉพาะการช่วยงานพระ
ศาสนจักรท่ีวัดค�าเกิม้อย่างแขง็ขนั ด้วยการเป็น
ครูค�าสอน  ผู้น�าภาวนา ร้องเพลงในวัด อ่าน
บทอ่านและสอนค�าสอน ต่อมาอทุยั พองพมูได้
พบรกัและแต่งงานกบัมารอีา ค�าตนั ทองค�า ซึง่
อายุมากกว่า 5 ปี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
ค.ศ. 1953 (พ.ศ. 2496)  โดยมีคุณพ่อเปาโล 
ค�าจวน  ศรีวรกุล เป็นผู้ประกอบพิธี หลังจาก
นั้นภรรยาได้ต้ังครรภ์และให้ก�าเนิดบุตรสาว 
แต่เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจและเศร้าสลดใจ
เป็นอย่างยิ่ง เมื่อภรรยาสุดที่รักของท่านได้เสีย
ชีวิตขณะให้ก�าเนิด และในอีก 3 เดือนต่อมา
บุตรสาวได้เสียชีวิตอีก  

หลังจากนัน้ประมาณ 1 ปี คณุพ่อโนแอล  
เตอโน อดีตเจ้าอาวาสซึ่งเป็นอุปสังฆราชของ 
มิสซังท่าแขกที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) ได้กลบัไปเยีย่มสตับรุษุ 
ที่วัดค�าเกิ้ม คุณพ่อก�าลังมองหาและต้องการ
บุคลากรมาช่วยงานแพร่ธรรมในพื้นที่อันกว้าง
ใหญ่ของมิสซังใหม่ คุณพ่อได้ชักชวนครูอุทัย 
พองพูมไปเป็นครูค�าสอนที่ประเทศลาวด้วย ซึ่ง
ท่านยินดีที่จะไปกับคุณพ่อ อีกทั้ง บิดามารดา
ผู้ชราก็ยินดีมอบลูกชายให้กับพระศาสนจักร

ครอูทุยั พองพมูได้เป็นผูช่้วยคนส�าคญั
ของคุณพ่อโนแอล  เตอโน ในการสอนค�าสอน 

เยี่ยมเยียนชาวบ้าน และให้ความช่วยเหลือ
คนท่ีเดือดร้อนและเจ็บป่วยตามหมู่บ้านต่างๆ 
โดยเฉพาะท่ีบ้านป่งกิ่ว เมืองหนองบก แขวง
ค�าม่วน ซ่ึงบ้านป่งกิ่ว บึงหัวนาและดงหมาก
บ้าเป็นหมู่บ้านของชนเผ่าโส้ ที่ได้รับแสงสว่าง
แห่งพระวรสารจากการแพร่ธรรมของคุณพ่อ 
ซาเวียร์ เกโก เมือ่ ค.ศ. 1887 (พ.ศ. 2430) นบั
เป็นหมู ่บ้านที่เก่าแก่และก�าลังเตรียมฉลอง
ครบ 130 ปีของการความเชือ่และการแพร่ธรรม 
ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560)

ประมาณเดือนเมษายน ค.ศ. 1958 
(พ.ศ. 2501) คุณพ่อโนแอล เตอโนได้เดินทาง
กลับประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา 1 ปี การจากไป
ของคุณพ่อเตอโน ถือเป็นเวลาแห่งการทดลอง
ของครูอุทัย  พองพูมความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น
และสิ้นหวังท�าให้ท่านตัดสินใจเดินทางกลับ 
ค�าเกิ้มบ้านเกิด เป็นเวลาเดียวกันกับที่คุณพ่อ 
มีคาแอล  เกี้ยน  เสมอพิทักษ์ ได้ไปถวาย
มิสซาที่วัดค�าเกิ้ม คุณพ่อมีความชื่นชอบและ 
ประทับใจครูอุทัย  พองพูม ดังนั้น เมื่อได้รับ
การแต่งตั้งและบวชเป็นพระสังฆราชปกครอง
มิสซังท่าแร่ วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1959 
(พ.ศ. 2502) ได้ชักชวนครูอุทัย  พองพูมไป 
อยู่ด้วย โดยมุ่งหวังให้เป็นก�าลังส�าคัญในการ
ตั้งทีมแพร่ธรรมตามหมู่บ้านต่างๆ

ครูอุทัย  พองพูม อยู่กับพระสังฆราช
เกี้ยน  เสมอพิทักษ์ เพียงช่วงเวลาสั้นๆ เมื่อ 
คุณพ่อโนแอล  เตอโนกลับมาจากประเทศ
ฝรั่งเศส และได้รับมอบพันธกิจใหม่ในการ
บุกเบิกเขตแพร่ธรรมแห่งใหม่ที่สะหวันนะเขต  
คุณพ ่ อ ได ้ ไ ปขอครู อุ ทั ย   พองพู มจ าก 
พระสังฆราชเกี้ยน  เสมอพิทักษ์ เพื่อจะได ้
ช่วยกันประกาศข่าวดีในเขตแพร่ธรรมใหม่นี้ 
เมื่อพ่อลูกเจอหน้ากันต่างร้องไห้
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ที่สุด ครูอุทัย  พองพูมได้ติดตาม 
คุณพ่อโนแอล  เตอโนไปประเทศลาวอีกคร้ัง 
และเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณพ่อในงานการ
แพร่ธรรมทกุทีท่กุแห่ง โดยตัง้ฐานทีเ่มอืงเชโปน
ซึ่งไม่มีคริสตชนแม้แต่คนเดียว นานๆ จะมีคน
รู้จักมาเยี่ยมสักครั้ง เดือนเมษายน ค.ศ. 1961 
(พ.ศ. 2504) ครูอุทัย พองพูม คุณพ่อโนแอล 
เตอโน  และเยาวชนจากบ้านป่งกิ่วคนหนึ่งได้
ไปเยี่ยมหมู่บ้านคริสตชนส�ารอง ทั้งสามคนนั่ง
รถยนต์จากสะหวันนะเขตมุ่งหน้าไปเขตเซโปน 
เม่ือเห็นว่าสถานทีบ่รเิวณนัน้ไม่มคีวามปลอดภยั
จึงคิดจะกลับไปสะหวันนะเขต  แต่ไม่ได้กลับ 
สันนิษฐานว่าทั้งครูอุทัย  พองพูมและคุณพ่อ 
โนแอล เตอโน เสยีชวิีตวันที ่15 ธนัวาคม ค.ศ. 
1962 (พ.ศ. 2505)

อีกที่หนึ่งคือรองอาสนวิหารนักบุญ
อันนา หนองแสง สถานที่แห่งนี้แต่เดิมเคย
เป็นศูนย์กลางของมิสซังลาว เพราะฉะนั้น ที่นี่
จงึกลายเป็นศนูย์ของมสิซงัลาว แล้วกด็แูลภาค
อีสานทั้งหมดและประเทศลาว การแพร่ธรรม
ถือว่าก้าวหน้ามากในสมัยนั้น และที่ยังอยู่คือ
หลุมศพ อย่างน้อยก็มีของ พระคุณเจ้ายอห์น 
บปัตสิต์ โปรดม  ซึง่เป็นพระสงัฆราชองค์ทีส่อง
ของมิสซังลาว และเพื่อนผู้ร่วมงาน ผู้บุกเบิก
งานแพร่ธรรมในภาคอีสานและประเทศลาว ซึ่ง
ก็คือ คุณพ่อซาเวียร์ เกโก และมิชชันนารี ใน
รุ่นแรกอีก 6 องค์ 

สิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาสนวิหารนักบุญ
อันนา ซึ่งเป็นวัดแม่ของมิสซังลาวนั้น ได้ถูก
ปืนใหญ่ยิงในช่วงที่เกิดกรณีพิพาทอินโดจีน 
เนื่องจากอาสนวิหารเก่านั้นมีหอสูง เขาก็มาใช้
เป็นท่ีสอดแนม ส่องกล้องไปยงัประเทศลาว ซึง่
เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส 

คุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช, C.Ss.R.  

ธรรมทูตคณะพระมหาไถ่ 

ดอนโดนหมู่บ้านแรกของพระศาสนจักร 

ในประเทศลาว ที่ขยายออกมาจากบ้านค�าเกิ้ม

พาไปดปูระวติัศาสตร์ของหมูบ้่านนกับุญ 
ฟรังซิสเซเวียร์ บ้านดอนโดน ซึ่งเป็นหมู่บ้าน
แรกของพระศาสนจักรในประเทศลาว เป็น
หมู่บ้านที่ได้ขยับขยายออกมาจากบ้านค�าเกิ้ม 

หมู่บ้านดอนโดน เป็นหมู่บ้านที่เป็น
เกาะ เมื่อขึ้นฝั่งแล้วเราก็จะเดินไป ประมาณ 
500 เมตร จะเหน็บรรยายของท้องทุง่ และทุง่นา  
ซึ่งชาวบ้านเขาก็ก�าลังเตรียมลงไร่ลงนาในช่วงนี้ 
เพราะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว 

พระศาสนจักรของลาว เชื่อมโยงสอง 
ฝั่งโขง และค�าว่า “ลาว” ในยุคเริ่มต้นหมาย
ถึงภาคอีสานด้วย ด้วยเหตุนี้มิสซังลาวจึงกิน
ขอบเขตภาคอสีานของประเทศไทย และประเทศ
ลาวทั้งหมด เพราะเหตุนี้ค�าว่า “มิสซังลาว”  
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ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเขตแดน 
แยกสยาม แยกลาว นั้น ลาวได้ตกเป็นเขต
ของอ�านาจของฝรั่งเศส พระศาสนจักรจึงค่อย
พฒันาแยกเป็นลาว เป็นไทย มสิซงัลาวเริม่ต้นที่
อุบลฯ แล้วจากอุบลฯ ขยับขึ้นมาตามแม่น�้าโขง  
ขึ้นมามุกดาหาร ขึ้นมานครพนม แล้วจะขึ้น
ไปทางเวียงจันทน์ เวลาที่กรุงโรมได้ประกาศ
ว่า แยกเขตมิสซังลาวออกจากมิสซังสยาม 
ศนูย์กลางของมสิซังลาว จงึอยูท่ีห่นองแสง แล้ว
กนิเนือ้ท่ีท้ังฝ่ังประเทศไทยและประเทศลาวช่วง
นี้ด้วย ธรรมทูตฝรั่งเศสท�างานข้ามไปข้ามมา 
สองฝั่งแม่น�้าโขง 

ดอนโดน จุดเริ่มต้นของคริสตศาสนา  

ณ ดินแดนประเทศลาว

เมื่อมีการแบ่งเขตระหว่าง ไทย-สยาม 
กับ ฝรั่งเศส แล้ว เขตดอนโดนหรือเขตลาว 
ก็กลายเป็นเขตท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของ
ฝรั่งเศส เราก็เลยตัดขาดไม่ค่อยได้ติดต่อกับ
ทางฝั่งไทย

พระศาสนจักรเริ่มต้นที่ดอนโดน ในปี 
1886 กลุม่ครสิตชนกไ็ด้เริม่ต้นทีน่ี ่ทีว่ดันกับญุ
ฟรังซิสเซเวียร์แห่งนี้ คุณพ่อธรรมทูตมาสร้าง
บ้านอยู่ที่นี่ สร้างวัดน้อยที่นี่ ของส�าหรับมิสซัง
ลาว แล้วก็สร้างบ้านเณรแห่งแรกของมิสซังลาว 
ซึ่งก็อยู่ข้างๆ ของโรงเรียนตรงน้ี เพราะฉะนั้น 
ในแง่ของประวัติศาสตร์ที่นี่ คือจุดเริ่มต้นของ 
คริสตศาสนา ณ ดินแดนประเทศลาว

หมู่บ้านดอนโดนคงความเชื่อมาจนถึง 
ครสิตชนสมยัปัจจุบันนี ้เพราะ 1. ราก ในแง่ของ
ความเป็นห่วงเป็นใยของธรรมทูต 2. คริสตชน 
ท่ีเกดิเป็นลกูหลานของดอนโดนนัน้ เมือ่โยกย้าย 
ไปอยู่ต่างประเทศเขาก็ยังคงมีความผูกพันอยู่  
วัดนี้มาจากแรงของกลุ ่มคริสตังที่อยู ่นอก
ประเทศ แลว้ช่วยกนั คอื จุดหนึง่ ซ่ึงผมเห็นว่า 
ความเชือ่ทีอ่ยูใ่นหัวใจของคนดอนโดน หรอืลกู
หลานดอนโดนนีล้กึๆ จรงิๆ และเป็นความภาค
ภูมิใจของเขา แต่ว่าความเชื่อด้านของศาสนา 
เชื่อมสองประเทศของเรา ค�าว่า “สงฆ์มิสซัง

14  อุดมศานต์ ธันวาคม 2017



อีสาน” กับสงฆ์ที่อยู่ทางด้านฝั่งลาวนี้ ผมคิดว่า  
มีหัวใจอันเดียวกัน เ ช่ือมในวัฒนธรรม  
อันเดียวกัน เราช่วยกันได้ 

เรามองไกลไปสู ่พระศาสนจักรใน
อนาคตนั้น ตรงนั้นผมมองว่า ถ้าจะบอกว่า
เป็นผลของพระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า ก็
เป็นผลดีที่เกิดข้ึนจากการร่วมไม้ร่วมมือและ
ช่วยเหลือ

ภาพรวมในอนาคต ผมมองเหน็ว่า พระ
ศาสนจักรที่ประเทศลาวนี้ จะค่อยๆ เคลื่อนไป
ข้างหน้า เมือ่มเีสรภีาพมากขึน้ แล้วกม็กีารไปมา
หาสูก่นัมากขึน้ ในรูปแบบของทัง้พระศาสนจกัร
ในระดับพระสังฆราชกับพระสังฆราช พระสงฆ์
กับพระสงฆ์ ก็จะช่วยผลักดันให้ก้าวหน้าต่อไป  
แต่เม่ือลาวเองก็ยังมีสิ่งที่ท้าทายมากทีเดียว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศลาว เป็นประเทศที่
ยาว ต้ังแต่เขตหลวงพระบางทีช่นตดิกบัเขตทาง
ตอนใต้ของประเทศจีน ลงไปสู่เขตที่ติดกับเขต
ของประเทศเขมร (กัมพูชา) นั้นยาวมาก ค�าว่า  
“ยาว” นี้ ท�าให้เกิดความหลายหลาก ใน 

พระศาสนจกัรของประเทศลาว ถ้าไปสมัผสัทาง
ตอนเหนอื บรรยากาศของชนเผ่าอกีชนเผ่าหนึง่  
คือ ชนเผ่าขมุ มีมากทีเดียว เป็นความเชื่อ 
แบบคาทอลิก แต่พูดภาษาขมุ ที่แตกต่าง ลง
ตรงส่วนกลางพูดภาษาลาว ลงไปทางส่วนใต้
ใกล้ไปทางอัตปรือ ลงไปทางติดเขมรนี้ก็มีเรื่อง
ของอิทธิพลของชนเผ่าก็จะแตกต่างจากชนเผ่า
ที่อยู่ทางตอนกลาง 

พระคาร์ดินัลหลุยส์ มารีย์ หลิ่ง มังคะเนคุน

ประมุขมิสซังปากเซและรักษาการมิสซัง

เวียงจันทน์

นับเป็นความชื่นชมยินดีส�าหรับพระ
ศาสนจักรในภูมิภาคเอเชีย โอกาสที่สมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงประกาศแต่งตั้ง
พระสังฆราชหลุยส์ มารีย์ หลิ่ง มังคะเนคุน 
พระสังฆราชมิสซังปากเซและรักษาการมิสซัง
เวยีงจนัทน์  สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว ซึง่ท่านเป็น 1 ใน 5 พระคาร์ดนิลัใหม่ เมือ่
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2017 
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สปป. ลาว มปีระชากรประมาณ 6 ล้าน
คน มีคาทอลิกประมาณ 45,000 คน มี 4 เขต
ปกครองมิสซัง ได้แก่ ท่าแขก-สะหวันนะเขต 
(ภาคกลาง)  เวียงจันทน์และหลวงพระบาง  
(ภาคเหนือ) และปากเซ (ภาคใต้) ขอน�าท่าน 
ผู้อ่านไปพบและรูจ้กักบัพระคาร์ดินลัใหม่ท่านนี ้
กันเลย

“เมื่อตอนเย็นวันอาทิตย์ หลังจากทาน
ข้าวเสรจ็ มคีนโทรศัพท์มาหาผม บอกว่า ผมได้
รับเลือกให้เป็นพระคาร์ดินัล ผมไม่เชื่อ เพราะ
ไม่เคยนกึ ไม่เคยฝันในชีวิต แล้ววันรุ่งข้ึนส�านกั
วาติกนัได้โทรมาแจ้งให้ทราบว่าพระสนัตะปาปา
ทรงแต่งตั้งผมเป็นพระคาร์ดินัล” 

ความรู้สึกแรกเมื่อพระคุณเจ้าทราบว่า

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงประกาศแต่งตั้ง

ให้เป็นพระคาร์ดินัล?

หลังจากนั้นมีหลายๆ คนโทรมาแจ้ง
ข่าว  ผมก็คิดว่า “อาจจะจริง ๆ ” ผมก็เปิดทาง
อินเทอร์เน็ตดูว่าจริงไหม ก็เห็นมีชื่อและรูปผม
ออกมาด้วย

ก่อนหน้านั้นทางสภาพระสังฆราชแห่งลาว

และกัมพูชา ได้ไปร่วมเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาตามวาระที่กรุงโรม (ถวายรายงาน 

การท�างาน) กับสมเด็จพระสันตะปาปาตรงนั้น

มีข้อมูลอะไรออกมาบ้างไหม เกี่ยวกับ 

เรื่องพระคาร์ดินัล หรือว่าเมื่อพระคุณเจ้า 

ได้พบกับพระสันตะปาปาแล้ว พระคุณเจ้า 

ได้พูดอะไรกับพระสันตะปาปาบ้าง? 

ได้พูดกับพระสันตะปาปาแต่ไม่ใช ่ 
ส่วนตวั เป็นส่วนรวม พระสนัตะปาปาทรงเชือ้เชญิ 
ให้เราพดู พระองค์ตรสัตรงๆ ว่า “พดูอะไรกไ็ด้
ทีท่่านอยากพดู” เวลาเราพดูกบัพระสนัตะปาปา
ก็เป็นการพูดแบบรวมๆ ไม่ได้นึก ไม่ได้ฝัน  
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ไม่ได้รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป พระสันตะปาปา
เวลาให้โอวาทได้ตรัสว่าความเข้มแข็งและพลัง
ของพระศาสนจักรอยู่ทีี่พระศาสนจักรเล็กๆ ที่
ก�าลงัได้รบัความทกุข์ทรมาน ตรงนีเ้ป็นพลงัของ
พระศาสนจกัร เป็นหวัใจและเป็นกระดกูสนัหลงั
ที่ก�าลังเจ็บปวดของพระศาสนจักร 

การถวายรายงานหลักๆ ในส่วนของพระ

ศาสนจักรลาว มีประเด็นที่พูดคุยหรือค�า

แนะน�าอะไรบ้าง?

ไม่มีอะไรแปลกประหลาด เป็นการ
พูดกันปกติ ไม่มีใครคิดว่าจะประเทศลาวจะมี 
พระคาร์ดินัล 

มีคนสงสัยว่า หรือเป็นเพราะมีการ

สถาปนาบุญราศีไหม อันนี้เป็นเพียง 

ความคิดของบางคนซึ่งเกี่ยวกันไหม?

ผมกไ็ม่รูเ้หมอืนกนั การประกาศบญุราศ ี
ส�าหรับผมเป็นอัศจรรย์หนึ่ง เพราะปกติเป็นไป
ได้ยาก พวกเขาก็รู้ว่าผมเป็นผู้หนึง่ที่รับผดิชอบ 
ขัน้ตอนตัง้แต่ต้นจนจบ และเป็นผูห้นึง่ทีท่�างาน
หนัก 

ก่อนที่จะเป็นพระคาร์ดินัลนั้น พระคุณเจ้า

ปกครองมิสซัง ที่ไหน อย่างไรบ้าง?

ผมเกิดมาในสังฆมณฑลเวียงจันทน์
เคยท�างานทีน่ี ่28 ปี ในฐานะพระสงฆ์ หลงัจาก
นั้นถูกส่งไปเป็นพระสังฆราช เป็นผู้รับผิดชอบ 
สังฆมณฑลปากเซ ปี 2001-2017 แล้วก็
กลับมาเวียงจันทน์อีก สุดท้ายได้รับเลือกเป็น 
พระคาร์ดินัล ผมสงสัยอยู่เรื่องหนึ่ง เพราะอายุ
ของผมมากแล้วมาท�างานท่ีเวียงจันทน์ อายุ 
73 ปี พออายุ 75 ปีก็ต้องลาเกษียณจากการ
เป็นพระสังฆราช ก่อนลาก็ได้รับเลือกเป็นพระ
คาร์ดินัล ต�าแหน่งนี้ต้องอยู่จนถึงอายุ 80 ปี

พระคุณเจ้าได้ไปร่วมประชุมในงาน

ส�าคัญๆ ของพระศาสนจักรส่วนกลาง  

ขอให้พระคุณเจ้าเล่าประสบการณ์ 

หรือแบ่งปันให้ฟังหน่อย 

เข้าร่วมสมัชชาพระสังฆราชของพระ
ศาสนจกัรสากล ณ นครรฐัวาตกินั ประเทศอติาลี  
รวม 3 ครัง้ ค.ศ. 2008 เรือ่งพระวาจา (The Word  
of God) ค.ศ. 2014 เรื่องครอบครัว (The 
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Family) และ ค.ศ. 2015 เรื่องกระแสเรียก 
และพันธกิจของครอบครัว (The Vocation 
and Mission of The Family) 

พระศาสนจักรคาทอลิกในลาว ชีวิต 

สถานการณ์เรื่องราวเป็นอย่างไร?

ผมคิดว่าปัญหาหนกัคอืเรือ่งขาดแคลน
บคุลากร  เรือ่งคณุภาพของการอบรม  ส่วนตวั 
ของผมป ัญหาหนักที่ เวียงจันทน ์คือไม ่ม ี
พระสงฆ์พื้นเมืองแม้แต่องค์เดียว ต้องหา
วิธีสร้างขึ้นมา ให้มีีพระสงฆ์พื้นเมืองส�าหรับ
สังฆมณฑลเวียงจันทน์ อย่างน้อย 10 ปีถึงจะ
ได้ ผมก็คิดว่าผมจะท�าได้หรือไม่ 

การเป็นพระคาร์ดินัลในส่วนของประเทศ

ลาวนั้น เราจะเสริมสร้าง หรือจะช่วยเหลือ

สังคม ประเทศชาติได้อย่างไร?

การช่วยเหลือสังคม ผมเคยท�ามาแล้ว 
สร้างโรงเรียน สร้างอนามัยประจ�าหมู ่บ้าน  
ช่วยคนพิการ ผมเคยท�ามาพร้อมกับรัฐบาล

พระศาสนจักรในประเทศลาว ยังต้องการ

ความช่วยเหลือด้านไหน นอกจากด้าน

บุคลากรแล้ว?

ความต้องการปัจจุบันคือการอบรม
ฆราวาส อบรมบรรดาพระสงฆ์ เราต้องการ
คนท่ีมีความสามารถและผมอยากปรับปรุง 
บ้านเณรใหญ่ ด้วย

พระศาสนจักรลาวกับพระศาสนจักรไทย 

เป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน ขอพระคุณเจ้า 

ทักทายคาทอลิกไทยครับ?

ผมคิดว่า อาจจะมีบางภาคส่วนคิดว่า 
เป็นพระคาร์ดินัลเป็นเกียรติ แต่ส�าหรับผม ๆ 
ไม่คดิอย่างนัน้ ต�าแหน่งนีเ้ป็นทีป่รกึษาของพระ
สันตะปาปา เพื่อการแก้ปัญหาด้วยกันตรงนั้น
ส�าคัญ เพราะว่าเรื่องเกียรติ เรื่องศักดิ์ศรี ผม
ไม่สน ผมเป็นคนธรรมดา เป็นคนชนบท และ
เป็นชนเผ่าขมุ (ชนเผ่าที่ 2 ชนเผ่าที่ 1 คือ ม้ง)

ผมเกดิทีด่อย ไปโรงเรยีนต้องเดนิไป 6 
กโิลเมตร ใช้เวลาเดนิประมาณ 1 ชัว่โมงเศษๆ  
ผมเป็นเด็กก�าพร้าพ่อ พ่อของผมเสียชีวิตตอน
ที่ผมอายุประมาณ 8-10 เดือน ผมอยู่กับแม่ 
ผมเป็นคนจน 

กระแสเรียกของผมก็เหมือนคนทั่วไป  
เวลาที่ผมไปเรียนที่ปากซันจบแล ้วก็มาที่
เวียงจันทน์ เอาประกาศนียบัตร ผมก็ไม่มีทาง  
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ผมไปพบพระสงัฆราช ท่านบอกว่าโชคดมีาแล้ว 
ท่านถามว่าอยากท�าอะไร อยากเรียนต่อไหม  
ผมกต็อบว่าอยาก ท่านถามว่าอยากเป็นพระสงฆ์ 
ไหม ผมนึกไม่ถึงเพราะว่ามันสูงเกินแล้วท่าน 
ถามว่าอยากลองไหม ผมตอบว่าได้ ท่านถามว่า 
อยากไปฝรั่งเศสหรือแคนาดา ผมตอบว่า 
ไปแคนาดา แต่ผมไม่รูจ้กัใครทีน่ัน่เลย พระสงัฆราช 
กฝ็ากผมไปอยูใ่นคณะน�า้พระทยัของพระเป็นเจ้า 

ผมก็เริ่มไม่แน่ใจว่าจะได้เป็นพระสงฆ์
หรือไม่ ผมกลับมา 1 ปี ผ่านไป 1 ปีขอดูอีกปี  
หลงัจากถกูปะทะกบับรรดาบญุราศ ีทีล่าว 3 คน  
2 คนเสยีชวิีต เหลอืผมคนเดยีว ตัง้แต่วนิาทนีัน้
ผมมั่นใจว่าต้องเป็นพระสงฆ์แน่นอน ผมกลับ
ไปเรียนต่อ 2 ปีที่แคนาดาจนจบแล้วก็กลับมา
บวชเป็นพระสงฆ์

พระคุณเจ้าฝากอะไรถึงคาทอลิกไทยหน่อย

ครับ

เราต่างกนันดิหน่อย ระหว่างลาวกบัไทย  
ลาวเป็นสาธารณรัฐ ไทยเป็นราชอาณาจักร 
แนวคิด การปกครองต่างกัน ส�าหรับบรรดา

พระสังฆราชผมติดต่อกับพระคุณเจ้าจ�าเนียร 
สันติสุขนิรันดร์ และพระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ 
โกวิทวาณิช เคยพบกันบ่อยๆ ที่สามพราน  
ที่กรุงเทพฯ เคยร่วมประชุมด้วยกัน 

คติพจน์ของพระคุณเจ้า ตอนเป็นพระ

สังฆราช กับตอนที่จะเป็นพระคาร์ดินัลนั้น

เหมือนเดิมไหม?

ผมเปลี่ยน เพราะตอนที่อยู่ปากเซ ผม
ใช้ว่า “ขอให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน” เป็นพระ
คาร์ดินัลผมจะใช้ว่า “ทุกสิ่งเป็นของพระองค์” 
ผมคิดว่าผมถูกอบรมมาให้ท�าตามน�้าพระทัย
ตลอดชีวิต  

พระสังฆราชหลุยส ์ มารีย ์ หลิ่ ง  
มงัคะเนคนุ เกดิวนัที ่8 เมษายน ค.ศ. 1944 เข้า
บ้านเณรที่บ้านเณรเดอมาเซอโน ปากซัน ก่อน
ไปศึกษาต่อที่บ้านเณรใหญ่ประเทศแคนาดา 
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์โดยพระสังฆราช
เอเตียง-เอากูส เยแมง รูสแดรกท์ วันที่ 5 
พฤศจกิายน ค.ศ. 1972 ทีอ่าสนวหิารพระหฤทยั
ของพระเยซูเจ้า เวียงจันทน์ ได้รับแต่งตั้งเป็น
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พระสังฆราชแห่งปากเซ แทนพระสงัฆราชโทมสั 
ค�าผัน วันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ. 2000 บวชเป็น 
พระสังฆราชวันท่ี 22 เมษายน ค.ศ. 2001 ต่อมา 
ได้รับต�าแหน่งผู้บริหารสังฆมณฑลเวียงจันทน์  
แทนพระสังฆราชยอห์น ค�าเสวิททะวง วันที่ 2 
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017 ก่อนได้รับการประกาศ
จากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสให้เป็นพระ
คาร์ดินัล วันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2017  
ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน 
และมีพิธีสถาปนาเป็นพระคาร์ดินัล วันที่ 28 
มิถุนายน ค.ศ. 2017

พระคุณเจ้ายอห์น มารีย์ เวียนเนย์  
ปรีดา อินทิราช 
ประมุขสังฆมณฑลสะหวันนะเขต-ท่าแขก

ในด ้านการช ่วยเหลือสังคม เม่ือ
ประเทศชาติของเราถูกปลดปล่อย รัฐบาลก็ไม่
ไว้เนือ้เช่ือใจพวกเรา แล้วกม็องดเูราเหมอืนเป็น
คนต่างชาติ ต่างศาสนา แล้วก็มีความระแวง
สงสัย ติดตามพวกเราอยู่ทุกย่างก้าว ทุกแห่ง
ที่เราไป ดังนั้น ในช่วงระยะนั้นเราท�าอะไร 
ไม่ได้ แค่อยูก่ย็ากล�าบากแล้วในช่วงระยะหลงัๆ 
มาเมื่อ 9-10 ปี มานี้ หลังจากศาสนาคริสต์ได้

รบัการยอมรบัจากรฐับาล เราจงึค่อยๆ มบีทบาท 
ต่อมาในระยะหนึง่ เขากบ็อกให้ทกุศาสนามส่ีวน 
ช่วยเหลือสังคม โดยสามารถหาทุนรอน จาก
ไหนก็ได้ ช่วยสร้างเสริมพัฒนาประเทศชาติ 

ดังนั้น พ่อก็พยายามติดต่อกับองค์กร
ต่างประเทศ เริม่แรกคอืองค์กรช่วยเดก็ลุม่แม่น�า้
โขง ได้ทุนมาสร้างโรงเรียน 10 กว่าแห่งแล้ว  
ท้ังมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย และประถมศกึษา และสถานอีนามยั 
ท่ีเป็นโรงพยาบาลตามชนบท ศูนย์อนามัย  
พวกเราก็พยายาม 

แล้วกต้ั็งศนูย์คารตัิสน้อยๆ อยูท่ี่ท่าแขก  
เพือ่ขอรบับรจิาค เช่น ผ้าห่ม เสือ้ผ้า อาหารแห้ง 
ต่างๆ มาเก็บเป็นสต๊อกเอาไว้ เราส่งให้องค์การ
ของภาครฐัท่ีเขาขอความช่วยเหลอืจากเรา เมือ่เรา
มส่ีวนใดส่วนหนึง่เรากม็อบให้เขา เขากถ่็ายภาพ  
เซ็นเอกสารเป็นหลักฐาน เพื่อบอกว่าเราได้ช่วย
พฒันา ช่วยสงัคม การช่วยเหลอืสงัคมนีต้้องใช้
จิตตารมณ์ของพระวรสาร เพือ่เป็นการประกาศ
ข่าวไปในตวัด้วย จากหลกัความรกั ความสภุาพ 
ความถ่อมตน และการให้เกียรติแก่ทุกคน 
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ส่ือต่างๆ ที่เข้ามาทางวิทยุ โทรทัศน์ 
โทรศัพท์มือถือต่างๆ ท�าให้เกิดปัญหาขึ้น
มากมายในด้านความเชื่อ กระทบกระเทือนถึง
ด้านความเชื่อ ที่พวกเราขาดการฟื้นฟูอบรมให้
กับทั้งผู้ใหญ่ ทั้งลูกหลาน และอนาคตของพระ
ศาสนจักรของคาทอลิกเราจะเป็นอย่างไร พ่อ
จึงเป็นห่วงท่ีสุดตอนนี้ ดังนั้นเราขาดบุคลากร  
ซิสเตอร์ก็น้อย พระสงฆ์ก็น้อย แต่จะท�า
อย่างไรได้ ก็ต้องเร่งมืออบรมพระสงฆ์ อบรม
เณร อบรมครูค�าสอน แล้วก็พยายามให้ทุกคน 
เอาใจใส่ในเรื่องการฟื้นฟูหลักความเชื่อของเรา
ให้มั่นคง แม้ว่าจะมีความยากล�าบาก 

พระศาสนจักรเมืองไทยมีความยาก
ล�าบากรูปแบบหนึ่ง ไม่เหมือนกับเมืองลาวที่มี
อีกรูปแบบหนึ่ง แต่ความยุ่งยากนั้นแหละมัน
สร้างพระศาสนจักรขึ้นมา จนถึงปัจจุบันนี้ เรา
ต้องไว้ใจว่า พระเจ้าอยู่กับเราเสมอ และค่อย
ก้าวเดินไปพร้อมกัน ของแต่ละการปกครอง 
ของแต่ละประเทศ 

ขอให้ทุกคนอย่าท้อถอย เพราะชีวิต
ของเรามีครั้งเดียวเท่านั้น เป็นเกียรติที่สุด

ที่พวกเราได้รับความรักจากพระเจ้า ได้เป็น
บุตรพระเจ้า พร้อมกับความสุภาพ เดินตาม
หลังพระองค์ แล้วอย่าลืมความศรัทธาต่อ 
แม่พระด้วย ขอฝากความรกัและความนบัถอืแก่ 
ทุกคนในพระพรของพระเจ้า 

เรื่องราวด�าเนินไปที่ฝั่งลาว ดอนโดน 
เวียงจันทน์ ท่าแขก ฯลฯ บางคนอาจจะบอกว่า  
สายน�้าพาเรามาพบกัน แต่ผมเช่ือว่า สาย
พระเนตรแห่งความรักของพระ ทอดผ่าน พาด
พาเรามายืนในครอบครัวเดียวกัน เหตุผล
ของเขตแดนอาจแบ่งกั้นเรา ยุคสมัยอาจ 
เปิดหน้าหนังสือประวัติศาสตร์แผ่นถัดไป แต่
ประวตัศิาสตร์จะบนัทกึไว้อย่างไรกต็าม อนาคต
ก็จะถูกเขียนและไม่มีอะไรมาลบออกไปได้ว่า 
มิตรภาพแห่งความเชื่อนั้นยิ่งใหญ่กว ่านัก  
ค�าสอนแห่งความรักนั้นละเมียดและถูกฟูมฟัก
เติบโตไม่แบ่งฟากฝ่าย

แม่น�้าโขงกะพริบแดดสะท้อนเป็น
ล�าแสงสวยงาม ทุกคนยังท�าหน้าที่ของตนเอง
ต่อไป ภายใต้แผ่นฟ้าผืนท่ีไม่เคยแยกเราออก
จากกัน 
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บทความ
กฤตยา จรัสพรธัญญา

ท่องเที่ยวประเทศรัสเซีย
เมืองมอสโคว ตอนที่ 5

มหาวิหารนักบุญ เบซิล  

(Saint Basil’s Cathedral)

ถ้าการมาท่องเทีย่วประเทศรสัเซยีครัง้นี้  
ผู้เขียนไม่กล่าวถึง สถานที่ส�าคัญระดับ World  
Class ทีม่ชีือ่ว่า St. Basil's Cathedral  แล้ว 
อาจมีผู้อ่านบางท่านสงสัยว่า ผู้เขียนได้เดินทาง
มาประเทศนีจ้รงิหรอืไม่ หรอื แคลงใจว่าผูเ้ขยีน
มองข้ามท่ีจะเล่าถึง สถานที่มีความส�าคัญถึง
ขนาดที่ใคร ๆ ต่างพากันพูดว่า ถ้าไม่ได้มาชม
สักครั้งหนึ่งในชีวิต ถือว่ายังมาไม่ถึง “ประเทศ
รัสเซีย” จนท�าให้ผู้เขียนเกิดความสงสัยว่า นี่
เป็นกุศโลบายทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ของประเทศนี้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเสีย
ค่าเข้าชมหรือเปล่า? หรือแท้จริงแล้ว สถานที่ 
แห่งนี้ ก็มีดีสมค�าเล่าลือ ผู้เขียน ขออาสาพา 

ผูอ่้านทกุท่าน มาไขข้อข้องใจในดนิแดนหมขีาว  
ดินแดนที่ ซึ่ งผ ่ านร ้อนผ ่ านหนาวจากการ
เปลีย่นแปลงการปกครองทางการเมอืงอย่างสดุขัว้  
ท้ังกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าผู้น�าประเทศก็ดี 
หรือกระทั่ง ประชาชนคนธรรมดาก็ดี  จะขยับ
ตัวท�าอะไรหรือมีแนวคิดไปทางไหน ต่างเป็นที่
จับตามองและได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน
ทั่วสารทิศ ทั้งนี้ก็เพราะว่า ประเทศรัสเซีย ยัง
คงไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลระดับ
โลกนั่นเอง ทว่าในเรื่องความเชื่อและความ
ศรัทธาที่ประชากรชาวรัสเซียมีต่อศาสนาของ
ตนนั้น มิได้เสื่อมคลายตามกาลเวลา ทั้งยัง
อนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้มาศึกษาหาความรู้  
ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศาสนสถาน
ส�าคัญแห่งนี้ อย่างไรก็ตามความรู้สึกที่มีต่อ
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ประเทศนี้ของท่านผู ้อ่านแต่ละท่าน อาจจะ
แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 
และความเข้าใจของแต่ละปัจเจกชน ทีไ่ด้มโีอกาส 
มาสัมผัสประเทศรัสเซีย และคนรัสเซียด้วย
ตนเอง 

“ความสมบรูณ์แบบ” (Perfectionism) 
คือความรู้สึกแรกที่ผุดขึ้นมาในความรู้สึกของ
ผู้เขียน ขณะที่ยืนมองดูโบสถ์ St. Basil's  
Cathedral ในวันที่ท้องฟ้าสีเทาหม่น เมฆ
ปกคลุมหนา และในไม ่ช ้ าละอองหิมะก็
โปรยปรายลงมา ทิ้งท้ายช่วงฤดูหนาว ที่ -1 
องศาเซลเซยีส ณ กรุงมอสโคว ในวนัทีผู่เ้ขยีน
ท่องเที่ยวโดยล�าพัง เหมือนกับจะบอกเป็นนัย
กับผู้เขียนว่า ภาพความงดงามที่ตั้งตระหง่าน

อยู่ตรงหน้านั้น มิได้ ได้มาอย่างสวยสดอย่าง
ท่ีเห็น แต่กลับมีเบ้ืองหลังท่ีน่าสะพรึงกลัว 
สะเทือนขวัญ และสลดใจ ดังที่ผู้เขียนจะเล่า
สู่กันฟัง ต่อไป

St. Basil's Cathedral  คือหนึ่งใน 
สถานที่ซึ่งคนส่วนใหญ่ทั่วโลกยกย่องให้เป็น 
หนึ่ ง ในสัญลั กษณ ์ ขอ งปร ะ เทศรั ส เ ซี ย 
สถาปัตยกรรมโดมทรงหัวหอมหลากหลาย
สีสันสดใสคล้ายลูกกวาดและลวดลายสะดุด
ตาแก่ผู ้ผ่านไปมานี้ ประกอบไปด้วยโบสถ์
ทรงโดม 8 โดม ล้อมรอบโดมที่ 9 จึงท�าให้ 
มรีปูร่างเป็นอาคารทรง 8 เหลีย่ม ต้ังอยูใ่จกลาง 
กรุงมอสโคว บริเวณเดียวกันกับ จัตุรัสแดง 
(Red Square) และ เคลมลิน (Kremlin) 
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ถูกสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1555 - 61 โดย 
พระเจ้าอีวาน ที่ 4 (Tsar Ivan IV) ด้วย 
ลักษณะการออกแบบของสถาปนิก ยาคอฟเลฟ 
(Postnik Yakovlev) ผู ้ซึ่งผสมผสาน
ศิลปกรรมระหว่างรัสเซียโบราณ ซึ่งได้รับ
อิทธิพลมาจากไบแซนไทน์ (Byzantine) ที่
มีลักษณะโดมทรงหัวหอม เข้ากับรัสเซียโกธิค 
(Gothic) ท่ีมีลักษณะเป็นรูปกระโจมทรงสูง
ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากยุโรปตะวันตก รังสรรค์ 
ผลงานระดบัสดุยอดแห่งจนิตนาการ กลายมาเป็น 
สถาปัตยกรรมรูปแท่งเทียนที่มีเปลวไฟรุ่งโรจน์
บนล�าเทียน เสมอเหมอืนเทยีนดงักล่าวถกูจดุขึน้
เพื่อบูชาพระเจ้า ด้วยเอกลักษณ์โดดเด่นล�้าลึก
น่ีเอง ท�าให้ St. Basil's Cathedral ได้รบัการ
จัดอนัดับให้เป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วส�าคญั
อันดับต้น ๆ ของโลก UNESCO World 

Heritage Site เมื่อปี ค.ศ.1990 ทว่านัก 
ท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะให้ความส�าคัญกับการ  
มาเพือ่ “ถ่ายรปู” เป็นทีร่ะลกึเสยีมากกว่า ผูเ้ขยีน  
ยังระลึกได้ถึงสถานการณ์อันค่อนข้างทุลักทุเล
กว่าจะผ่านด่านคลื่นมหาชนเบียดเสียดกัน 
จับจองพื้นท่ีและมุมถ่ายรูปท่ีตนคิดว่าดีท่ีสุด 
ผ่านอนุสาวรีย์รูปปั้น Kuzma Minin and 
Dmitry Pozharsky บริเวณด้านหน้าเพื่อเข้า
มายังตัวโบสถ์ได้นั้น ท�าเอาผู้เขียนถึงกับเหงื่อ
ซึมเลยทีเดียวทั้ง ๆ ที่อากาศหนาวจนติดลบ

แต่ครั้นพอผู้เขียนพาตัวเองเข้ามายัง
ภายในบริเวณโบสถ์ สิ่งที่ได้เห็นและความรู้สึก
ที่ได้จากการสัมผัสกับบรรยากาศภายในตัว
โบสถ์ กลับตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับบรรยากาศ
วุน่วายภายนอก เพราะด้านในตัวโบสถ์นัน้ ค่อน
ข้างเงียบสงบ จะได้ยินก็แต่เสียงกระซิบคุยกัน
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เบา ๆ  และเสียงฝีเท้าเดินสัมผัสกับพื้นปูน 
เป็นบางคราว อนมุานได้ว่า มีเพยีงนกัท่องเทีย่ว 
จ�านวนหนึง่เท่านัน้ทีย่อมจ่ายค่าเข้าชมเพือ่ได้เข้า
มาศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาทางศาสนา
ด้านใน อาจจะเป็นเพราะกาลเวลาที่ผ่านไป 
ท�าให้คนในสังคมยุคใหม่ให้ความสนใจกับ
เรื่องของศาสนากันน้อยลง กอปรกับการศึกษา 
เรื่องของศาสนา โดยเฉพาะศาสนาคริสต์
นิกายออร์โธดอกซ์นั้น เป็นเรื่องที่ค่อนข้าง 
ละเอียดอ่อน  มีความซับซ้อน ค่อนข้างใช้เวลา 
พอสมควรแก่การเข้าใจ และอาจท�าให้ล้มเลิก 
ความสนใจในส่ิงที่ยากเกินกว ่าจะสามารถ
ท�าความเข้าใจได้ด้วยตนเองหากมไิด้มคีวามตัง้ใจ 
ทีจ่ะเรยีนรูอ้ย่างจรงิจงั จึงไม่แปลกใจเลยว่าท�าไม  
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ ถงึเลอืกทีจ่ะท�ากจิกรรม
ง่าย ๆ ใช้เวลาน้อยแต่สนุก เช่นการถ่ายรูป
บรเิวณด้านนอก ด้วยความเข้าใจว่าความงดงาม

เพยีงฉาบฉวยภายนอก กเ็พยีงพอแล้วท่ีจะอวด
สายตาชาวโลก ว่าครัง้หนึง่ในชวีติได้มาเยีย่มชม
สถานที่แห่งนี้

จากการที่ผู้เขียนได้ใช้เวลาพอสมควร
เดินส�ารวจภายในพร้อมกับบันทึกภาพถ่ายมา
นัน้ ท�าให้ทราบอกีว่า St. Basil's Cathedral 
นั้น ยังประกอบด้วย โบสถ์เล็ก ๆ  อีก 5 โบสถ์
ด้วยกนั กล่าวคอื Church of St. Vasily the 
Blessed, Church of the Intercession 
of the Holy Mother of God, Church 
of Saints Cyprian & Justina, Church 
of the Holy Trinity และ Church of the 
Entry of the Lord into Jerusalem 

โดยรวมในความคิดเห็นของผู ้เขียน
แล้ว จัดได้ว่าการตกแต่งภายในอาคารโบสถ์นัน้  
ค่อนข้างมีสีสันสดใส สวยงาม จากการระบาย
สบีนก�าแพงทางเดนิด้วยลวดลายทีม่เีอกลกัษณ์
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เฉพาะตน แม้ว่าสีนั้นจะจางลงอันเนื่องมาจาก
กาลเวลาล่วงเลย ส่วนห้องโถงต่าง ๆ  นัน้ต่างถกู
แบ่งออกเป็นห้องที่มีขนาดเล็กใหญ่ตามความ
ประสงค์ในการใช้ห้องนัน้ ๆ  กนัไป และมเีพยีง 
2 ชั้นที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ ณ วันที่ 
ผู้เขียนไปเยี่ยมชม ส่วนชั้นอื่นรวมทั้งบางห้อง
ถูกสงวนบริเวณไว้มิให้เข้า และจะไม่มีการ
ประกอบพิธีทางศาสนาใด ๆ ที่นี่ เนื่องจาก
ทางรัฐบาลรัสเซียภายหลังได้ประกาศให้ St. 
Basil's Cathedral เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการ 
เยี่ยมชมศึกษาเท่านั้น ดังนั้นจึงสังเกตได้ถึง
สิ่งของและวัตถุทางศาสนาที่ถูกสะสมไว้แสดง
แก่ผู้เข้าชมพอสมควร ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ตกแต่งภายในโบสถ์นัน้ กใ็ช้วตัถทุัว่ ๆ  ไป มไิด้
ยิ่งใหญ่อลังการ หรือใช้วัสดุมีราคาแพงเหมือน
โบสถ์อื่น ๆ ที่ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมมา  
ด้วยภาพลักษณ์ท้ังหมดทั้งมวลก็ยังมิมากพอที่
จะคลายความสงสัยในตัวผู้เขียนว่า เพราะ
เหตุผลกลใด ผู้คนจากสารทิศทั่วโลกจึงได้
หลั่งไหลมาชื่นชม มีความเป็นไปได้ของสาเหตุ
อื่นอีกหรือไม่

ผู้เขียนจึงท�าการศึกษาเพิ่มเติม และ
พอจะได้ข้อมูลที่น่าสนใจมาว่า อีกสิ่งหนึ่งที่น่า
จะเป็นแรงดงึดดูผู้คนให้มาพสิจูน์ความอลงัการ
ของสถาปัตยกรรมแห่งนี้ คือ ต�านานที่เล่าสืบ
กันมาว่า ด้วยความอัจฉริยภาพของสถาปนิก  
ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ผูซ่ึ้งลงแรง- 
กายแรงใจ และความศรัทธาต่อคริสตศาสนา 
บรรจงออกแบบและสร้างโบสถ์ท่ีต่อมากลาย
เป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่มีความวิจิตร
งดงามระดบัโลก ท่ีแม้ใคร ๆ  กย็ากท่ีจะปฏเิสธ
ทีจ่ะชืน่ชมในความมหศัจรรย์ ของ St. Basil's 
Cathedral ครั้งนั้นเขาจะได้รับรางวัลแห่ง
ความวริยิะ อตุสาหะ จากพระเจ้าอวีานท่ี 4 ด้วย
รบัสัง่ให้ปูนบ�าเหนจ็แก่สถาปนกิผู้ออกแบบด้วย
การให้ควักดวงตาทั้งสองออกเสีย เพียงเพื่อไม่
ให้สถาปนิกผู้นี้ ได้มีโอกาสไปสร้างสรรค์สิ่งท่ี
สวยงามกว่านีไ้ด้อกี และด้วยผลจากการกระท�า
ดงักล่าวนีเ้อง พระเจ้าอวีานท่ี 4 (Tsar Ivan IV)  
จึงได้รับการสมญานาม ว่า อีวานผู้โหดร้าย 
(Ivan The Terrible)
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ไม่เสมอไปที่ทุกครั้งของการกระท�า 
ความดีเพื่อพระเจ้าจะได้รับผลตอบแทนตามที่
เราคาดหวังในเชงิบวกเสมอ ทกุครัง้ทีเ่ราไปโบสถ์  
เข้าร่วมศาสนกิจ การท�ามิสซา การสวดภาวนา 
เราทุกคนต่างคาดหวังที่จะได้รับความเห็นใจ
เล็ก ๆ น้อย ๆ จากพระผู้เป็นเจ้า ในบางครั้ง
ผู้เขียนก็อดสงสัยตัวเองไม่ได้ว่า ท�าไมเราต้อง
ขอพรจากพระเจ้าทุกครั้งที่ไปโบสถ์ ท�าไมเรา
ต้องขอให้พระเจ้าคุม้ครองเราตลอดการเดนิทาง
แสวงบญุ ท�าไมเราต้องขอให้พระเจ้าดลบนัดาล
ในสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราสมควรต้องได้รับเพื่อ
เป็นการตอบแทนการกระท�าราวกับว่าเป็นการ
แลกเปลี่ยนสินค้า เราตั้งใจท�าความดีโดยไม่
หวังผลตอบแทนจากพระเจ้ามิได้หรือ 

หากผู้เขียน สามารถย้อนเวลาเพื่อได้
มีโอกาสไปสอบถามความรู้สึกของสถาปนิกผู้นี้  
ผู้เขียนมั่นใจว่าจะได้ค�าตอบในเชิงที่ว่า เขาเอง
ก็มิได้คาดหวังว่าจะถูกควักลูกตาทั้งสองข้าง

ออก และคงจะสงสยัเช่นเดยีวกบัผู้เขยีนว่า เมือ่
ท�าความดี แต่กลับได้ผลตอบแทนตรงกันข้าม 
ถ้าเช่นนั้น เราทุกคนควรเลิกท�าความดีหรือไม่ 
ทว่าหากตรองดู จะพบว่าในอดีตมีหลายท่าน
ที่ท�าความดี ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าจุดจบของตนนั้นคือ
การได้รับทุกข์ทรมาน และความตาย แต่ท่าน
ท้ังหลายเหล่านั้น ก็ยังยืนหยัดท่ีจะท�าความดี
ต่อไป โดยมไิด้หวงัทีจ่ะเหน็ผลทนัตา แต่ยนืยนั
ความเชือ่ท่ีว่า พระเจ้าจะปูนบ�าเหนจ็อย่างสาสม
กับความดีที่ได้กระท�าเมื่อถึงเวลาอันควร 

เมื่อตระหนักได้ดังนี้ ผู้เขียนก็มีความ
ตัง้ใจทีจ่ะเลกินสิยั “ลกูช่างขอ” มาเป็น การขอบคณุ 
พระเจ้าทุกครั้งที่ให้โอกาสเราท�าความดีโดย 
ไม่หวงัผลตอบแทน เพือ่เป็นการสะสมบญุทีไ่ม่ได้ 
มีรางวัลเป็นดอกเบ้ียหรือเงินทองในภพนี้ แต่
เป็นความสุขทางใจท่ีจะน�าพาเราไปสู่สุคติเมื่อ
ถึงเวลาที่เราลาโลกใบนี้ไป 
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ข้ามแม่น�้า แล้วรื้อสะพาน
 สุภาษิตจีน “กั้ว เมอ ชาย เฉียว” “guà hé chái qíao” “ข้ามแม่น�้า แล้วรื้อสะพาน” 

หมายถึงคนอกตัญญู คนเนรคุณ ไม่รู้บุญคุณคน 
ความกตัญญู รู้จักและตอบแทนบุญคุณคนที่มีพระคุณต่อเขา เป็นคุณธรรมประเสริฐสุด  

น่าชม น่าสรรเสรญิ น่าเอาเยีย่งอย่าง จะน�าความสขุ ความเจรญิก้าวหน้าในชวิีตของเขาอย่างแน่นอน 
รางวัลในสวรรค์ด้วย

ตรงข้าม ความอกตัญญู เนรคุณคน ไม่รู้บุญคุณคน ยิ่งกว่านั้นยังท�าร้ายผู้มีพระคุณของ 
เขาอกี เป็นคนเลวสดุๆ ชัว่แสน (ล้าน) ชัว่ ไม่เกดิมาจะดกีว่าอกี แม้แต่สนุขั (หมา) มนัยงัรูบุ้ญคณุ 
นายมันเลย

ใครเป็นผู้มีพระคุณต่อเราบ้าง?

1. พระผูเ้ป็นเจ้า พระเจ้าองค์เดยีวของเรา เพราะพระองค์ทรงสร้างหรอืเนรมติ ทกุสิง่ทกุอย่าง 
ในโลกนี้ ทรัพยากรต่างๆ ฯลฯ ให้เรามนุษย์เปล่าๆ ด้วยพระทัยดีของพระองค์ ใครมองไม่เห็น
พระคุณใหญ่หลวงนี้ก็เนรคุณแล้ว

ยิง่กว่านัน้ พระบดิาเจ้าสวรรค์ ส่งพระบตุรสดุทีร่กัแต่องค์เดยีวของพระองค์ลงมาบงัเกดิเป็น
มนุษย์ ชื่อ เยซู ช่วยสั่งสอนและยอมตายบนกางเขน เพื่อช่วยให้ทุกคนได้รอดพ้นจากบาป และไป
สวรรค์ได้ พระคุณนี้ใหญ่หลวงนักหนา

2. พ่อ - แม่ - ครูบาอาจารย์ ญาติ มิตร ผู้มีพระคุณต่อเราทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งเราจะลืม
ไม่ได้เป็นอันขาด แม้ท่านจะล่วงลับไปแล้วก็ตาม

3. ส่ิงแวดล้อม หรือธรรมชาต ิคอืสิง่สร้างของพระเจ้านัน่เอง ทีเ่รามนษุย์ได้ท�าลายไป ทัง้โดย 
ไม่เจตนาหรือเจตนา ซึ่งน�าผลร้ายคือ ภัยธรรมชาติมาสู่มนุษย์โลกอย่างน่ากลัวที่สุด และยิ่งจะร้าย 
กว่าอีก ถ้าเราไม่รีบแก้ไข และตอบแทนบุญคุณของธรรมชาติอย่างรีบด่วนด้วยบ้าง

4. แม้คนที่เราไม่ชอบ ศัตรูของเรา ก็มีพระคุณต่อเราด้วย ในมุมที่ว่าเขาเหล่านั้น ท�าให้
เราได้บุญได้กุศล อดทน อภัย ไม่โกรธเกลียดตอบ เราได้บุญทั้งในโลกนี้ และรางวัลในสวรรค์
ด้วย - คนฉลาด น�าทุกสิ่งมาเป็นประโยชน์ได้

ฉะนั้นเราอย่าเป็นคน “ข้ามแม่น�้า แล้วรื้อสะพาน” โลกจะดีกว่านี้แน่ เมื่อทุกคนรักสามัคคี 
ช่วยเหลือกันและกันอย่างจริงจัง และจริงใจ ตามจิตตารมณ์เครดิตยูเนี่ยน ครับ

โอกาส คริสต์มาสและปีใหม่ 2561 ปีจอ ขอให้ทุกท่านสุขกาย สบายใจ เป็นคนดี มีคนรัก  
มีเงินใช้ สมหวังในสิ่งดีๆ ทุกประการ ด้วยเทอญ

ขอให้โชคดี โชคดี สวัสดีปีใหม่ และตลอดไปด้วย ครับ 

ข้างธรรมาสน์ 
ไก่นักบุญเปโตร
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นักบุญยอห์น  
แห่งไม้กางเขน
St. John of the Cross
(พระสงฆ์และนักปราชญ์)

ฉลอง 14 ธันวาคม 

กว่าจะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

ฮวน เด เยเปส หรือ ยอห์น เกิด ค.ศ. 
1542 ท่ีฟอนตเีวโรส ใกล้เมอืงอาวลีา ในประเทศ
สเปน ครอบครัวของยอห์นยากจนมาก ท่านไป
ช่วยงานที่โรงพยาบาลเมดินา พออายุได้ 20 ปี 
กไ็ปสมัครเป็นภราดาในคณะคาร์แมล ในปี ค.ศ.
1563 ยอห์นเคร่งครัดในการท�ากิจใช้โทษบาป 
คุณพ่ออธิการเห็นว่าท่านมีแววดีจึงได้ส่งท่านไป
ศึกษาต่อที่ซาลามังก้าจนได้บวชเป็นพระสงฆ์ใน
ปี 1568 ในสมยัช่วงทีช่วีตินกับวชในด้านระเบยีบ
วินัยหย่อนยานมาก

 ท่านยอห์นได้รบัแรงกระตุน้ของนกับญุ
เทเรซาแห่งอาวลีาซึง่เป็นคนบ้านเดยีวกนั ท่านจึง
ได้พยายามท�าการปฏิรูปนักบวชคณะนี้ให้กลับ
ไปสู่ชีวิตที่เคร่งครัดดังเดิม ท่านยอห์นถือเป็น 
พระสงฆ์องค์แรกแห่งคณะคาร์แมลเท้าเปล่า และ
รบัช่ือว่า “ยอห์นแห่งไม้กางเขน” มเีพือ่นพระสงฆ์ 
และภราดาบางองค์ไม่ยอมรับการปฏิรูปแบบนี้
ถึงกับจับตัวท่านไปขังคุกไว้ให้ทนทุกข์ทรมาน
เป็นเวลาเก้าเดือน 

 ท่านได้หลบหนีจากที่คุมขัง และได้
เขียนบันทึกข้อความชี้แนะทุกคนว่า “จงด�าเนิน
ชีวิตประจ�าวันเหมือนกับว่ามีแต่พระผู้เป็นเจ้า
และวิญญาณของตนเท่านั้น แล้วจิตใจท่านจะ
ไม่ผูกพันหรือหมกมุ่นอยู่กับทรัพย์สินข้าวของ
ฝ่ายโลก” 

ท่านยอห์น สู้ทนแรงเสียดทานต่างๆ 
ด้วยความยากล�าบาก เพื่อค้นหาธรรมล�้าลึก
แห่งไม้กางเขน และการก้าวหน้าบนหนทางแห่ง
ชีวิตเพ่งฌานชั้นสูงสุด และท่านได้เขียนหนังสือ
เกี่ยวกับเทววิทยาชีวิตชิดสนิทกับพระผู้เป็นเจ้า 
พระศาสนจักรเองก็ถือว่าเป็นค�าสอนที่มีคุณค่า
ยิ่ง เพราะแก่นแท้ของพระศาสนจักรอยู่ที่การมี
ชีวิตชิดสนิทกับพระคริสตเจ้า 

นกับญุยอห์นแห่งไม้กางเขน เป็นผูย้ิง่ใหญ่ 
ในด้านการร�าพึงภาวนา และได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักร ท่านถึงแก่
มรณภาพที่เมืองอูเบดา ในปี ค.ศ.1591 
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

ชีวิต : การเกิดและความตาย

เมื่อพูดถึงชีวิต เรามักพิจารณาถึง
การเกิดมากกว่าความตาย ทั้งๆ ที่ทั้งสอง
ต่างเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอยู่ทุกเม่ือเชื่อวัน 
และอยู่คู ่กันไปเหมือนเหรียญสองด้าน ทันที
ที่ เกิดมาใช้วันเวลาชีวิตผ่านไปในแต่ละวัน 
ก็เท่ากับว่าวันตายย่างกรายเข้ามาหาเราในทุกๆ 
วันเช่นกัน

ไม่มีใครคิดจัดงานฉลอง “วันคล้ายวัน
ตาย” มีแต่จดัให้กบั “วนัคล้ายวนัเกดิ” ถงึกระนัน้
กดี็ คนท่ีจัดได้กมั็กจะเป็นคนทีม่ฐีานะหรือมคีน
นับหน้าถือตา เพียงแต่อยากจัดก็จัดได้เสมอ  
แต่บางคนอยากจัดสักเท่าใดก็ไม่มีทางจัดได้ 
เพราะทั้งจนเงินจนฐานะที่จะจัดเช่นนั้น ทั้งๆ ที่
เราเกิดมาเป็นคนเหมือนกัน

ทางโลกก็มักเป็นเช่นนี้ ส่วนทางธรรม
กลบัตรงข้าม เพราะไม่ต้องจดัอะไรข้างนอกกไ็ด้ 
เราต่างก็สามารถจัดการพิจารณาถึงการเกิดและ
ความตายของตนเสมอได้อยู่แล้ว

อาทิ พี่น้องชาวพุทธ เขาคิดว่าการเกิด
มาเหมือนเป็นวิถีชีวิตใช้กรรมที่ยังไม่หมดเวร 
หมดกรรม จึงจ�าเป็นต้องมาบ�าเพ็ญตนก�าจัด
กิเลส เพื่อจะได้เข้าสู่นิพพาน ไม่ต้องกลับมา
เวียนว่ายตายเกิดรับเวรใช้กรรมอีกต่อไป

ส่วนพี่น้องชาวคริสต์ เราถือว่าเกิดมา
ครั้งเดียวต้องเฉลียวใจให้มั่นไว้ว่า โอกาสท�าดี
โดยรักพระเจ้าอย่างสูงสุดและรักเพื่อนมนุษย ์
ดุจตนเองอยู ่เสมอในโลกนี้นั้น ย่อมส�าคัญ
ต่อการที่พระองค์จะทรงพิพากษาให้ไปอยู่กับ
พระองค์ในสวรรค์ตลอดนิรันดรหรือไม่

ความรกัพระเจ้าและเพือ่นพีน้่อง นีแ่หละ 
จะเป็นตวัท�าลายความเหน็แก่ตวั เหน็แก่บาปของ
เราให้ “ลด-ละ-เลกิ” หรอื “สลดั-สลาย-สาบสญู”  
ก่อนจะไปอยู่กับพระองค์ แม่พระ เทวดาและ
นักบุญชาวสวรรค์ทั้งหลาย

ด้วยเหตนุี ้ชวีติในโลกนีแ้ละโลกหน้าจงึ 
ส่งผลดีชั่วและบาปบุญคุณโทษกระทบถึงกัน

ท่ีส�าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ โลกนี้ 
เป็นเพียงที่อยู่ชั่วคราว แต่โลกหน้านั้นเป็นที่อยู่
ชั่วนิรันดร

คติของชาวคริสต์จึงถือเอาเรื่องสวรรค์  
ไฟช� าระและนรก เป ็นที่ อยู ่ที่ สอดคล ้อง 
ต้องกับกรณีบาปบุญคุณโทษของเราที่ได้ท�ามา
ในโลกนี้

หลายครั้ง ขณะที่ยังมีก�าลังวังชาอยู ่  
มนษุย์ทีอ่ยูบ่นโลกใบนีม้กัวดักนัด้วยสายตาเนือ้  
มองกันตื้นๆ แค่ผิวเผินเพียงเปลือกนอก  
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แต่ทว่าพอสิ้นก�าลังสิ้นใจลง เรากลับจะถูกด้วย
สายตาของพระเจ้า เป็นสายตาทพิย์ทีจ่ะมองเหน็
ได้อย่างทะลุปรุโปร่งถึงห้วงลึกแห่งจิตวิญญาณ
ของเรา

โอกาสวันผู้ตายต้นเดือนพฤศจิกายน 
เราคริสตชนมีธรรมเนียมท�าบุญ สวดภาวนา 
มาขอมิสซาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของบรรพชน 
บุพการีและญาติพี่น้องมิตรสหาย ตลอดจน
วิญญาณในไฟช�าระและวิญญาณที่ถูกทอดทิ้ง
ไม่มีใครระลึกถึง

ขณะที่จุดเทียน เราจะมองเห็นรายรอบ
เต็มไปด้วยหลุมเล็กหลุมใหญ่ ทุกเพศทุกวัย

และทกุฐานะ ความตายให้สตไิม่ให้ลมืตนปล่อย
ตัวในความประมาท ใครเล่าจะรู ้ว่าบรรดาผู้ 
ท่ีอยู ่ในหลุมเหล่านั้นจะได้ไปเกิดใหม่ตราบ 
ชั่วนิจนิรันดร์หรือไม่ วันฉลองคล้ายวันเกิดใน 
โลกนี้ เราจัดได้ปีละครั้งตราบเท่าที่เรายังมีชีวิต
อยู่ ซึ่งอยู่ได้ไม่นานนักและเป็นเพียงชั่วคราว 
แต่ฉลองวันตายก่อนไปเกิดใหม่ในพระเจ้า
ท่ามกลางชาวสวรรค์นั้น กลับเป็นงานฉลอง 
ยิ่งใหญ่ชั่วนิจนิรันดร์ ชนิดที่ไม่มีวันเวลามา
ก�าหนดแบบที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้อีกเลย 

คณุพ่อประยรู พงษ์พศิ (14 พฤศจิกายน 
2560) 

ความรักพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง นี่แหละจะเป็นตัว

ทำาลายความเห็นแก่ตัว เห็นแก่บาปของเราให้  

“ลด-ละ-เลิก” หรือ “สลัด-สลาย-สาบสูญ”  

ก่อนจะไปอยูก่บัพระองค์ แม่พระ เทวดาและนกับญุ

ชาวสวรรค์ทั้งหลาย
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วันละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล 

.....ในรัชสมัยกษัตริย์เฮโรด พระเยซูเจ้าประสูติที่เมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย 
โหราจารย์บางท่านจากทิศตะวันออก เดินทางมายังกรุงเยรูซาเล็ม สืบถามว่า “กษัตริย์ 
ชาวยิวที่เพิ่งประสูติอยู่ที่ใด พวกเราได้เห็นดาวประจ�าพระองค์ขึ้น จึงพร้อมใจกันมาเพื่อ
นมัสการพระองค์”......เมื่อบรรดาโหราจารย์ได้ฟังพระด�ารัสแล้วก็ออกเดินทาง ดาวที่เขาเห็น
ทางทิศตะวันออกปรากฏอีกครั้งหนึ่ง น�าทางให้ และมาหยุดนิ่งอยู่เหนือ สถานที่ประทับของ
พระกุมาร เมื่อเห็นดาวอีกครั้งหนึ่ง บรรดาโหราจารย์มีความยินดียิ่งนัก เขาเข้าไปในบ้าน 
พบพระกุมารกับพระนางมารีย์ พระมารดา จึงคุกเข่าลงนมัสการพระองค์ แล้วเปิดหีบสมบัติ 
น�าทองค�า ก�ายาน และมดยอบ ออกมาถวายพระองค์ (มัทธิว 2:1-2, 9-11)

แสงดาวน�าทาง

โรงเรยีนคาทอลกิแห่งหนึง่ เตรยีมจดังานฉลองครสิต์มาส คณุครปูระกาศรบัสมคัรนกัเรยีน
ที่จะร่วมแสดงเหตุการณ์การประสูติขององค์พระกุมารเยซู เด็กหญิงดวงดาวรีบยกมือขึ้นและบอก
คุณครูว่า “หนูขอเป็นดวงดาวตามชื่อของหนูค่ะ” ซึ่งคุณครูก็ยอมตามนั้น

 เด็กหญิงดวงดาวตื่นเต้นมาก กลับไปบ้านเย็นนั้น เล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว่า หนูได้รับบท
เปน็ดวงดาวในการแสดงฉากพระกุมารเยซูบังเกิด คุณพ่อคุณแมก่็ถามลูกสาวว่า “ท�าไมลกูถึงเลือก
ที่จะเป็นดวงดาวล่ะ?” ลูกสาวก็ตอบว่า ขอให้คุณพ่อคุณแม่รอดูการแสดงก่อน แล้วจะได้ค�าตอบ
เอง

เดก็หญงิดวงดาวหมัน่ซ้อมการแสดงร่วมกับเพือ่นๆ ทีไ่ด้รบับทการแสดงทีส่�าคญักว่า เพือ่น
นกัเรยีนชัน้โตกว่าแสดงเป็นแม่พระและนักบญุโยเซฟ อกีกลุม่หนึง่เป็นคนเลีย้งแกะ อกีสามคนเป็น
พระยาสามองค์ อีกสองสามคนแสดงเปน็สัตว์เลี้ยงในถ�้าและเพื่อนห้องเดียวกันอีกสามส่ีคนแสดง
เป็นเทวดาใส่ชุดมีปีก

เมื่อวันแสดงมาถึงในค�่าก่อนวันคริสตสมภพ นักเรียนทุกคนต่างตื่นเต้นที่จะมีส่วนร่วมใน
เหตุการณ์ส�าคัญของมนุษยชาติแต่คงไม่มีใครตื่นเต้นมากกว่าเด็กหญิงดวงดาว

คุณครูเริ่มบทโดยบรรยายว่า..... “มีพระราชกฤษฎีกาของพระจักรพรรดิออกัสตัส ให้ 
จดทะเบียนส�ามะโนครัวประชากร....

นักบุญโยเซฟจึงต้องเดินทางพาแม่พระจากนาซาเร็ธไปยังเบธเลแฮม อันเป็นเมืองของ 
เชื้อสายกษัตริย์ดาวิด.... พอถึงเบธเลเฮม
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‘ขณะที่อยู่ที่นั่น ก็ถึงก�าหนดเวลาที่พระนางมารีย์จะมีพระประสูติกาล พระนางประสูติพระ
โอรสองค์แรก ทรงใช้ผ้าพันพระวรกายพระกุมารน้ัน แล้วทรงวางไว้ในรางหญ้า เนื่องจากไม่มีที่ 
พักแรมเลย’ (ลูกา 2:6-7)

คุณครูบรรยายต่อว่า ในบริเวณนั้นมีคนเลี้ยงแกะก�าลังเฝ้าดูแลฝูงแกะของตนในเวลา 
กลางคืน ทนัใดนัน้ ท้องฟ้าก็สว่างขึน้เพราะมดีาวดวงหนึง่ส่องแสงอยูก่ลางท้องฟ้า พอบรรยายถงึตอนนี้  
เด็กหญิงดวงดาวชูแผ่นโฟมที่ตัดเป็นดวงดาวใหญ่วิ่งไปรอบเวทีบรรดาเด็กที่รับบทเป็นคน 
เลีย้งแกะทุกคนกว็ิง่ตามอย่างร่าเริงบนเวทหีลายรอบ ก่อนท่ีจะมาคกุเข่าต่อหน้าพระกมุารเยซูทีน่อน
บนรางหญ้า

คณุครบูรรยายฉากใหม่ว่า มนีกัปราชญ์จากทางทศิตะวนัออกเหน็ดาวดวงใหญ่อยู่บนท้องฟ้า 
ถึงตอนนี้เด็กหญิงดวงดาวก็วิ่งมากลางเวที ชูโฟมดวงดาวสูงเหนือศีรษะ เดินน�านักปราชญ์พระยา
สามองค์นี้มาถึงกรุงเยรูซาเล็ม แล้วดวงดาวก็หลบเข้าฉาก

...เม่ือพญาสามองค์ไต่ถามกษัตริย์เฮโรดจนรู้ว่า พระผู้ไถ่บังเกิดที่เบธเลเฮม เด็กหญิง
ดวงดาวก็ชูโฟมรูปดาว เดินออกจากหลังฉากมาน�าพญาสามองค์อีกครั้งจนถึงเบธเลเฮม ระหว่างที่
พญาสามองค์ถวายก�ายาน ทองค�า และมดยอบ แก่พระกุมาร (มัทธิว 2:9-11) เด็กหญิงดวงดาว
ก็อ้อมไปหลังรางหญ้า ชูโฟมรูปดาวส่องมายังพระกุมารด้วยแสงสดใสจากหลอดไฟและแบตเตอรี่
ที่คุณครูฝังไว้ในโฟม... การแสดงจบลงด้วยฉากน้ีที่พระกุมารเยซูถูกห้อมล้อมด้วยเด็กเล้ียงแกะ  
พญาสามองค์เทวดา และสัตว์เลี้ยงในถ�้า.... ท่ามกลางเสียงปรบมือของผู้ชมมากมายรวมทั้ง 
คณุพ่อคุณแม่ของเด็กหญิงดวงดาวด้วยขณะน่ังรถกลับบ้าน เดก็หญงิดวงดาวถามคุณพ่อคณุแม่ว่า 
“คุณพ่อคุณแม่คงได้รับค�ำตอบแล ้วใช่ไหมคะ ว่ำท�ำไม

หนูถึงเลือกแสดงเป็น ‘ดวงดำว’ เพรำะหนูจะได้เป็นแสงดำวน�ำทุกคนไปพบพระเยซูได้ไง
ล่ะ!”......ตรงกับกฤษฎีกา ปี ค.ศ. 2015 ข้อ 13 และ 16 ที่ว่า:

ข้อ 13.  “ศิษย์ธรรมทูต” ชีวิตใหม่เพื่อการประกาศข่าวดีใหม่

โดยทางศีลล้างบาป คริสตชนแต่ละคนเป็น “ศิษย์ธรรมทูต” (Missionary Disciple)
คอืเป็นทัง้ศษิย์และธรรมทตูด้วยชวีติความเป็นอยูข่องตนทัง้ครบ ไม่ว่าจะอยูใ่นสถานภาพใดในพระ
ศาสนจักร หรือมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเชื่อในระดับใด

ข้อ 16.  “ผู ้ที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสตเจ้า  ผู ้ที่ไม่ยอมรับและผู้ที่ปฏิเสธพระองค์ในทุก 
ภาคส่วนของพระศาสนจักรและสังคม” (ad Gentes) บุคคลเหล่านี้ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีความหิว 
กระหายลกึๆ ในจติใจ ทัง้โดยรูต้วัและไม่รูต้วั ทีจ่ะแสวงหาความจรงิสงูสดุในวถิทีางต่างๆ พวกเขา 
ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับข่าวดีได้รู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้ 
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บันทึกธรรมทูต
มิสชั่น 

ในปีหนึ่งๆ สมาชิกธรรมทูตไทยใน
กัมพูชา ก�าหนดให้มีการพบปะรวมกันทั้งหมด  
ปีละสองครัง้ ครัง้แรกตอนกลางปี ซึง่จะเป็นช่วงที่
คณุพ่ออธกิารใหญ่ หรือตวัแทนมาเยีย่มเยยีน ซึง่
ในปี 2017 นี ้มคีณุพ่ออนรุกัษ์ ประจงกจิ ท�าหน้าที ่
แทนอธิการครั้งแรก หลังจากได้รับต�าแหน่งนี้
เป็นครัง้แรก หลังจากสมชัชาใหญ่เมือ่ต้นปี และ
การพบปะกันอีกคร้ังในช่วงปลายปีซึ่งปีนี้จัดขึ้น
ในระหว่าง วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2017 ที่
จ.เสียมเรียบ

ปีนี้นับเป็นปีที่คณะธรรมทูตไทยเรา มี
การเปลี่ยนแปลงพอสมควร โดยเฉพาะบุคคล 
ที่ถือได้ว่า เป็นสมาชิกรุ ่นบุกเบิกในประเทศ
กัมพูชา คือเริ่มเข้ามาในปี 1993 จนมาถึงบัดนี้ 
เราได้ท�างานย่างเข้าสู่ปีที่ 25 ในประเทศกัมพูชา 
ที่ถือได้ว่าก�าลังมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
อย่างมีนัยส�าคัญ

คณุพ่อวรีะชยั ศรปีระมงค์ ได้ตัดสนิใจ
พักฟื้นฟูสุขภาพ หลังจากท�างานมาหลายสิบปีที่ 
มสิซังพนมเปญ คณุพ่อออกจากพืน้ท่ี ในโอกาส
ที่ฉลอง 25 ปีของการบวชเป็นพระสงฆ์พอดี 
และด้วยค�าภาวนาและก�าลังใจจากหลายๆ คน  
คุณพ่อก็มั่นใจว่า ปีหน้านี้จะสามารถกลับมารบ 
ในแนวหน้า ทีก่มัพชูานีต่้อไป และคณุพ่อไตรรงค์  
มุลตรี ก็ใกล้จะเรียนจบแล้วในปีหน้านี้ 

การพบปะกันครั้งนี้ มีความพิเศษเพิ่ม
ตรงที่ เรามีน้องเณรของคณะฯ ถึงสามท่าน คือ 
บร. พร้อมพงษ์ ศรหีารตัน์(เบิร์ด), บร.พลูทรพัย์  
ลลีานรุกัษ์(ตี)๋ และ บร.ศภุมาศ นาวพีฒันา(อาร์ต) 
และผู้สนใจเป็นชาวฟิลิปปินส์ท่านหนึ่ง และชาว
เวียดนามอีกท่านหนึ่ง เข้าร่วมสัมผัสชีวิตกลุ่ม
ด้วย พวกเขาเหล่านีไ้ด้รบัความช่วยเหลอืแนะน�า 
ส�าหรับการไตร่ตรองกระแสเรียก และได้สัมผัส
งานธรรมทูตในพื้นท่ีโดยตรง ซ่ึงนับว่าเป็น

ธรรมทูตไทยในกัมพูชา 2017
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ประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับพวกเขา
การพบปะกันในปีนี้ เราจัดกันที่ จ. 

เสียมเรยีบ เมอืงท่องเทีย่วรายได้หลกัของกมัพชูา 
โดยใช้ศูนย์เมตตากรุณาของคณะเยสุอิต เป็น
ท่ีพักวันแรกของการพบปะ เรามาฟื้นฟูจิตใจ
ด้วยการเข้าเงียบก่อน โดยมีคุณพ่อโตเตต SJ  
อุปสังฆราชและเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น ที่ 
เสียมเรยีบ เป็นผู้น�าเข้าเงยีบ เราเน้น หวัข้อเร่ือง 
ครอบครัว เพราะเป็นปีที่พระศาสนจักรใน
กัมพูชาก�าลังเน้น และสิ่งส�าคัญที่เราเห็นใน 
ครอบครัวคือ “ความสัมพันธ์” และในความ
สัมพนัธ์นี ้เราเหน็ได้ใน พระตรีเอกภาพ เราอยูท่ีน่ี่ 
แม้จะมาจากต่างคณะฯ ต่างพืน้เพกนั แต่จดุเช่ือม
เราให้มาอยู่ที่นี่ได้คือ “ความสัมพันธ์กันในองค์
พระเยซเูจ้า” ท่ีทรงส่งเรา และให้เรามาร่วมงานกนั 
เพือ่ประกาศพระวรสาร และก่อตัง้พระอาณาจกัร
ของพระองค์ให้เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้

วนัทีส่อง เราใช้เวลาเพือ่ทบทวนกจิกรรม 
ต่างๆ ที่เราได้ท�ากัน แบ่งปันความเชื่อในทุกช่วง  
เวลาของชวีติทีเ่รามพีระองค์อยู ่อย่างเช่น บร.เบร์ิด  
ได้ภาวนาขอท่าน นกับญุเทเรซา แห่งกลักตัตา เมือ่

ตอนไปท�างานอยู่กับบ้านของคณะฝ่ายบราเดอร์  
ให้หายจากการเจ็บไหล่ เพื่อสามารถรับใช้  
คนด้อยโอกาสท่ีนั่นได้อย่างเต็มท่ี และคุณพ่อ
นิกร ที่แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ 
ทีด่ ูเหมอืนจะไม่ไกลจากชวีติได้เลย ท�าให้เราทกุ
คนต้องเตือนตัวเองให้ระวังมากขึ้นด้วย 

ปัญหาอปุสรรคเรือ่งงานมกีนัทกุคน แต่
พวกเราพยายามไม่มองว่าเป็นปัญหา แต่มองว่า  
เป็น “ความท้าทาย” ที่จะท�าอย่างไร ที่จะสร้าง 
พระอาณาจักรของพระเจ้าให้เกิดขึ้นได้ที่นี่ 
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ปัญหาคลาสสิคอย่างหนึ่งก็คือ เรื่อง
เชือ้ชาตริะหว่างกมัพชูาและเวยีดนาม 
ที่ดูเหมือนว่าความเป็นไทยของเรา 
จะมีความได้เปรียบที่สามารถเข้าใจ
บรรยากาศนี้ได ้ ลึกซึ้งกว ่า และ
สามารถดูแลกลุ่มคริสตชน ที่อาจ
จะมีปัญหาเหล่านี้ได้ดีกว่าพระสงฆ์
กมัพชูาเอง ปัญหาความเชือ่ทีไ่ม่หยัง่
รากลึก ปัญหาของรปูแบบการท�างาน
ทีไ่ม่เข้ากนั ฯลฯ ซึง่เป็นความท้าทาย
ที่เราก�าลังเผชิญอยู่

วันสุดท้าย เราใช้เวลาเพื่อ
เดินทางพักผ่อนร่วมกัน ได้พบปะ พูดคุยแบ่งปัน สร้างความคุ้นเคยแก่กันและกัน  

โดยเฉพาะบรรดาบราเดอร์ที่มาใช้ชีวิตที่นี่ 
จากวันนี้ไป กลุ่มรุ่นแรกๆ ก็จะค่อยๆ 

หมดเรีย่วแรงไปตามก�าลงัทีพ่ระเจ้ามอบให้ พวก
เรา คดิถงึความกล้าหาญและเสยีสละของบรรดา
ธรรมทูตรุ่นแรก โดยเฉพาะซิสเตอร์ยายทั้งสอง
ท่าน คือ ซ.เปลาจี และซ.เซเวียร์ ซึ่งท�างานมา
จนถึงทุกวันนี้ ปีหน้าก็จะเป็นการครบก�าหนด
เวลาท่ีซิสเตอร์ ท้ังสองท่าน ต้องกลบัไปท�างานกบั
คณะรักกางเขน ที่เมืองไทย สมาชิก (ร่วมงาน)  
ของธรรมทูตไทย ท่ีท�างานท่ีมสิซังก�าปงจาม กจ็ะ
หายไปทันที เหลือแต่ประวัติศาสตร์แห่งการรับ
ใช้ กับการฟื้นฟูคณะรักกางเขน ซึ่งเป็นนักบวช
พื้นเมืองของมิสซังนี้ ซ่ึงเป็นงานท่ีซิสเตอร์ 
ได้หว่านไว้ ฯลฯ

ส�าหรับคณะธรรมทูตไทยในกัมพูชานี้  
ก็คงต้องมีการปรับเปลี่ยนสมาชิกอีกแน่นอน  
รอคอย แต่ว่าเวลานัน้จะมาถงึเมือ่ไหร่ ท่ามกลาง
การขาดแคลนต่างๆ และการปรับตัวท�างาน 
ที่หลากหลาย ทั้งผู้คน ทั้งรูปแบบการท�างาน  
ธรรมทตูไทยในกมัพชูากจ็ะขอยดืหยดัอยูเ่คยีงข้าง 
พระศาสนจักรท้องถิ่นที่นี่เสมอไป 



บทความเตือนใจตนเอง
นายแพทย์คำานวณ อึ้งชูศักดิ ์

เม่ือตอนเป็นเด็กได้เรียนภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับออสเตรเลีย จ�าได้แต่
เพียงว่าเป็นทวีปที่ห้าที่มีผู้คนไปตั้งหลักแหล่ง
อาศัยอยู ่ชาวออสเตรเลยีหรอืทีเ่รยีกว่าชาวออสซ่ี
นั้น มีจ�านวนมากที่สืบเชื้อสายมาจากนักโทษที่
ถูกส่งให้มาบุกเบิกดินแดนใหม่แห่งนี้ จนเมื่อ
เป็นผู้ใหญ่ได้ไปเยือนเกาะทัสมาเนียซึ่งเป็นหน่ึง
ในหกรัฐที่ประกอบกันเป็นประเทศออสเตรเลีย 
จึงได้เห็นเป็นประจักษ์ตาตามต�าราเด็กนักเรียน

 หลงัจากทีค่รสิโตเฟอร์ โคลมับสั ค้นพบ 
ทวปีอเมรกิา บรรดาชาตมิหาอ�านาจในยโุรปต่างก็ 
เริ่มลัทธิล่าอาณานิคม พูดง่ายๆ คือการไปเที่ยว 
ยึดเอาดินแดนของคนพื้นเมืองมาครอบครอง
และขนทรัพยากรต่างๆกลับมาที่ประเทศของ
ตนเอง ถ้าเป็นชาวบ้านกเ็รยีกว่าไปปล้น แต่นกัล่า 
อาณานิคมใช้ศัพท์ว่าไปท�าให้เกิดความศิวิไลซ์ 
ประเทศทีม่ศีกัยภาพทางการเดนิเรอืเช่นโปรตเุกส  
ฝรั่งเศส ฮอลแลนด์ อังกฤษ ต่างก็ส่งเสริมการ
ส�ารวจทางทะเลโดยเฉพาะมาทางซีกโลกตะวัน
ออกเพื่อให้ได้อาณานิคมใหม่ๆ ตั้งแต่อินเดีย 
อนิโดจีน และอินโดนเีซยี ล้วนตกเป็นอาณานคิม
กันหมด 

 ในป ี ค.ศ.1606 นักเดินเ รือชาว
ฮอลแลนด์ได้เดินทางมาถึงดินแดนใหม่คือ
ชายฝั่งตะวันตกของทวีปออสเตรเลียในปัจจุบัน
และตัง้ชือ่ดินแดนใหม่นีว่้า New Hollanda แต่
เนือ่งจากเป็นบรเิวณกว้างไม่สมบรูณ์จงึไม่ได้ปัก
หลักลงฐาน ผ่านมาจนถงึปี 1770 กปัตนัเจมส์ คุก๊  
ชาวอังกฤษก็เดินเรือมาส�ารวจตลอดแนวชายฝั่ง
ด้านตะวันออกที่มีความอุดมสมบูรณ์กว่าและ

ประกาศให้ดินแดนทางตะวันออกนี้เป็นของ
อังกฤษ ทั้งๆ ที่มีชาวพื้นเมืองอะบอริจินอาศัย
อยู่ก่อนหน้านี้หลายหมื่นปีแล้ว 

 อังกฤษยุคนั้นมีประชากรประมาณ 
หกล้านคน ผลของการปฏวิติัอตุสาหกรรมท�าให้
ผู้คนหลั่งไหลจากชนบทเข้ามาแออัดยัดเยียด
ในเมืองหลวงและเมืองใหญ่ๆ เกิดปัญหาสังคม
ตามมามากมายเช่น การลักขโมย การทะเลาะ
วิวาท การค้าประเวณี การท�าร้ายกันจนถึงตาย 
ต�ารวจจับผู้ต้องหาได้ส่งให้ศาลพิจารณา ศาล
ก็ตัดสินความผิดอย่างรุนแรงหวังจะไม่ให้เป็น
เยีย่งอย่าง เช่นขโมยกระต่ายกอ็าจโดนจ�าคกุห้าปี  
ขโมยม้าขโมยเงินก็อาจหลายสิบปี ท่ีโดนจ�าคุก 
ตลอดชวีติกม็าก โดนโทษประหารชวีติให้แขวนคอ 
ก็ไม่น้อย นอกจากนักโทษคดีอาญาแล้ว ยังมี
นักโทษการเมือง นักโทษที่คิดต่างเห็นต่างจาก 
ผู้มีอ�านาจอีก ฯลฯ ท�าให้เกิดปรากฏการณ์
นักโทษล้นคุก จะสร้างคุกใหม่ก็ท�ากันไม่ไหว 
เลยเกิดข้อเสนอให้ส่งนักโทษไปท�างานใช้โทษ
ในอาณานิคมใหม่ๆ ของตนเอง ล�าพังชาวบ้าน 
ท่ีไปแสวงโชคหรือเสี่ยงดวงไปหาอนาคตใหม่ๆ 
นัน้ไม่มกี�าลงัแรงงานมากพอ ตอนแรกๆ กส่็งไป 
ยังอเมริกาประมาณ 60,000 ถึงแสนคน ต่อมา 
อาณานิคมในอเมริกา 13 แห่งก็ท�าสงคราม
อิสรภาพจนเอาชนะอังกฤษได้ส�าเร็จในปี 1783  
อังกฤษเลยต้องหาอาณานิคมใหม่ที่จะระบาย
นกัโทษออกไป ประจวบกบัการค้นพบออสเตรเลยี 
ของกัปตันเจมส์ คุ๊ก จึงมีการส่งนักโทษรุ่นแรก
ประมาณ 600 คนไปอยู่แถบเมืองซิดนีย์ ใน
บรรดานักโทษท่ีถูกส่งมานั้น จ�านวนไม่น้อย

นักโทษสร้างเมือง
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เสียชีวิตระหว่างเดินทางรอนแรม เนื่องจากการ
ขาดแคลนอาหารและโรคติดต่อเพราะอยู ่กัน
อย่างแออัดยัดเยียด พอขึ้นฝั่งได้ก็ถูกส่งไป
เป็นแรงงานสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น
ท�าถนน สะพาน ขุดลอกหนองคลองบึง สร้าง
ตึกที่ท�าการของรัฐบาลและชุมชน ฯลฯ ถ้าใคร
ไปรัฐทัสมาเนียแล้ว สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ได้กลาย
เป็นอนุสรณ์ที่ส�าคัญ

 ทัสมาเนียเป็นเกาะใหญ่อยู่นอกชายฝั่ง
ด้านใต้ทางทิศตะวันออกของทวีปออสเตรเลีย 
หากขับรถจากใต้สดุขึน้มาเหนอืสดุกจ็ะประมาณ 
360 กิโลเมตรและจากตะวันออกไปตะวันตกก็
เกือบ 300 กิโลเมตร เนื่องจากความเป็นเกาะ
ที่แยกจากทวีป จึงเป็นจุดหมายส�าคัญของการ
ระบายนักโทษจากเกาะอังกฤษมาออสเตรเลีย 
เมืองหลวงของรัฐนี้ชื่อเมืองโฮบาร์ต อยู่ใต้สุด
ของเกาะ เวลาเริ่มตั้งอาณานิคมนั้นก็จะต้องมี
นักบวชมาด้วย เพื่อจะได้มาสร้างวัดและอภิบาล
สัตบุรุษ วัดที่เราไปฟังมิสซาชื่อวัดเซนต์โยเซฟ 
อยู่กลางเมือง ก่อสร้างแบบเรียบๆ แต่ใช้เป็น
อาสนวิหารส�าหรับพระสังฆราชในระยะแรก ใน
ประวตัเิขยีนไว้ชดัเจนว่าได้มกีารเสนอให้สร้างวดั
ขึ้น สถาปนิกก็หาได้แล้ว พระสงฆ์ก็ไม่ขาด แต่
ที่ขาดคือแรงงานที่จะตัดอิฐตัดหินชักไม้ลากซุง
จากป่ามาสร้างวัดให้ส�าเร็จตามแปลน จึงต้องใช้
แรงงานจากนักโทษ ถ้าไม่มีนักโทษเหล่านี้ก็ไม่มี
ตัววัดที่สร้างเสร็จในปี 1843

 ใครไปเที่ยวเมืองโฮบาร์ตก็ต้องแวะไป
ถ่ายรปูกบัสะพานเก่าทีเ่มอืงเลก็ๆ ชือ่รชิมอนด์ ที่
ห่างออกไปครึง่ชัว่โมง วนัทีเ่ราไปกเ็หน็ผูค้นเดนิ
ถ่ายรูปกันพอควร ผมเหลือบไปเห็นป้ายข้อมูล
ของสะพานนี้ ที่น่าสนใจคือ เป็นสะพานอิฐแห่ง
แรกของออสเตรเลียสร้างเสร็จในปี 1825 สมัย
นัน้พอข้ึนฝ่ังแล้วจะเดนิทางบกมาเมอืงโฮบาร์ตก็

ตอ้งผ่านแม่น�้าโคล (Coal) การขนของสมัภาระ
ต่างๆ ข้ามแม่น�้านั้นต้องมีสะพาน ผู้ปกครอง
ในยุคนั้นก็เอานักโทษท่ีระบายจากอังกฤษมาท�า
สะพาน แถมในจารึกยังมีเขียนข้อสังเกตของ 
พระสังฆราชที่ดูแลสัตบุรุษในบริเวณนั้นว ่า 
“ความงดงามของสะพานนี้อยู ่ที่โครงสร้างที่
แข็งแกร่งผสมผสานกับความไม่เนียนของฝีมือ
แรงงาน เป็นความลงตัวที่เป็นเอกลักษณ์” โดย
ปกติการสร้างสิ่งต่างๆ หากให้เนียนหมายถึงว่า 
หินทุกก้อน อิฐทุกชิ้น จะวางเรียงกันอย่างเป็น
ระเบียบ แต่คงเนื่องจากนักโทษไม่ใช่ช่างฝีมือ 
การเรียงอิฐเรียงหินจึงไม ่เป ็นระเบียบบ้าง  
แต่คุณค่าอยู ่ที่มันใช้ประโยชน์ได้ แข็งแรง 
ปลอดภัย สิ่งเหล่านี้ส�าคัญกว่าความเนียน

ที่น่าสนใจอีกแห่งคือเมืองแคมป์เบล 
(Campbell) ทีอ่ยูค่่อนมากลางเกาะ เป็นชมุทาง
ส�าคญัทีเ่ชือ่มเมอืงทางเหนอืกบัเมอืงทางใต้คล้าย
นครสวรรค์ สะพานสีแดงของเมืองนี้ก็สร้างโดย
แรงงานนกัโทษล้วนๆ และท่ีน่าสนใจคอืเขาสร้าง
สะพานก่อนและท�าการขุดลอกคลองใหม่เพื่อ
เบี่ยงแม่น�้าทั้งสายให้ไหลผ่านลอดใต้สะพานนี้  
ผู้ว่าการรัฐสมัยนั้นถือโอกาสตั้งชื่อแม่น�้าตามชื่อ
ภรรยาว่าแม่น�้าอลิซซาเบท สะพานนี้ยังแข็งแรง
ทนทานบึกบึนรับน�้าหนักรถยนต์และรถบรรทุก
สินค้าต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม

ที่ข ้างสะพานจะมีตึกเก ่าหลังหนึ่งที่
ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นร้านขายหนังสือมือสอง
ของเมือง มีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องพื้นเมือง มี
อยู่มุมหนึ่งเป็นที่รวมหนังสือเกี่ยวกับผู้ต้องโทษ 
“conviction” มีจ�านวนหลายร้อยเล่ม ทั้งเรื่อง
ประวัติศาสตร์ เรื่องเล่า เรื่องนิยาย เรื่องรัก 
เรื่องรันทด และเรื่องสนุกสนานที่เล่าขานในหมู่
นักโทษ คนดูแลบอกผมว่า เดิมตึกนี้เป็นที่พัก
อาศัยของแรงงานนักโทษในขณะที่มาท�าการ
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ก่อสร้าง เนื่องจากอากาศในฤดูหนาวเยือกเย็น  
ตึกจึงมีโครงสร้างหนากันความหนาวให้บรรดา
เหล่านกัโทษ กลางวนัออกไปสร้างสะพาน ตอนเยน็ 
กลับมานอน 

 ท่ีหน้าตกึจะมแีผ่นกระเบือ้งสแีดงเรยีงกนั 
เป็นแนวยาวหลายร้อยเมตร ผมไปยืนอ่าน
ข้อความในแผ่นกระเบื้องดังกล่าว เขาจะเขียน
ชื่อของนักโทษ วันเดือนปีเกิด มาจากเมื่องอะไร  
โดนต้องโทษข้อหาอะไร ต้องติดคุกนานเท่าไร 
ฯลฯ พอไปอ่านความผิดที่เขากระท�านั้น ก็พบ
ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นเรื่องการลักขโมย พอ
โดนตัดสินให้จ�าคุก 7 ปี 10 ปี 20 ปี ก็จะถูก
ส่งออกนอกเกาะอังกฤษมายังทัสมาเนีย เมื่อ
ท�างานครบตามระยะก�าหนดก็อาจจะพ้นโทษ 
เรว็ขึน้ คนทีพ้่นโทษแล้วกม็คีรอบครวัสร้างหลัก
ปักฐานบุกเบิกพัฒนาประเทศต่อไป 

นโยบายการส่งนกัโทษมาเป็นแรงงานใน
อาณานคิมต่างๆ ได้รบัการสานต่อมาเกอืบร้อยปี  
จนกระทัง่มนีกัเคลือ่นไหวทีอ่อกมาต่อต้านเพราะ
เป็นการท�าทารุณกรรมต่อตัวนักโทษที่ท�าผิด
เล็กน้อยแต่ต้องโดนพลัดพรากจากครอบครัว 
และหนี่งในบรรดาผู้ที่เสนอให้ยกเลิกนโยบายนี ้
คือพระสังฆราชคาทอลิกท่านหนี่ง เมื่อคราวท่ี
ท่านเดินทางกลับไปเยี่ยมอังกฤษ ได้มีโอกาสไป
ให้ข้อมลูกบัสมาชกิรฐัสภา ท�าให้ยตุนิโนบายอนันี้

มีตัวเลขทางสถิติที่ประมาณการว่าคน
ออสเตรเลีย 5 คนจะมี 1 คนที่หากสืบสาว 
ต้นตระกลูข้ึนไปแล้วกจ็ะมบีรรพบรุุษเป็นนกัโทษ 
และส�าหรับรัฐทัสมาเนียนั้นอาจเป็นทุกสามหรือ 
สี่ในห้าคนที่มีบรรพบุรุษเป็นนักโทษ สมัยก่อน
ใครมีบรรพบุรุษเป็นนักโทษก็ถือเป็นความน่า
อับอาย แต่ในปัจจุบันเกิดกระแสใหม่ว่าใครสืบ
เชื้อสายมาจากนักโทษนั้นถือว่ามาจากสายเลือด
ที่สร้างเมืองสร้างชาติในยุคบุกเบิก

ในความเชือ่ทางครสิตศาสนา เราทกุคน
ล้วนเคยท�าความผิดกันมาทั้งหมด อาจเป็นการ
ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ แต่เราโชคดีที่พระเจ้าไม่ทรง
ลงโทษเรารนุแรง พระองค์ให้อภยัและพร้อมท่ีจะ
ต้อนรบัเราเสมอ แต่โทษของความผดินัน้เป็นเรือ่ง
ที่เราต้องท�าความดีเพื่อไถ่โทษเอง และความดี 
ทีแ่ต่ละคนท�าไว้จะเปล่ียนสถานะจากผู้ท�าความผิด 
เป็นผู้มีคุณูปการต่อสังคมได้ในที่สุด 

โบสถ์นักบุญโยเซฟที่เมืองโฮบาร์ต

สะพานริชมอนด์ที่ทัสมาเนีย
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท์

perpetual adoration of the = การภาวนาเฝ้าศีลมหาสนิทตลอด 24 ชั่วโมง
 Blessed Sacrament
 perpetual vows  = การปฏิญาณตนตลอดชีพ
persecution = การเบียดเบียน 
perseverance = 1) ความพากเพียร ความอดทน ความอุตสาหะ
   2) สภาพอันมั่นคงในพระหรรษทาน
   (ซึ่งเป็นพระคุณพิเศษที่พระประทานให้  
   และด้วยการภาวนาของเรา)
Person (in the Trinity) = พระบุคคล (ในพระตรีเอกภาพ)
person = บุคคล
 In persona Christi = ในฐานะพระคริสตเจ้า
 Juridic person = นิติบุคคล (แตกต่างจากphysical person) 
 Personal ordinariate  = การปกครองพระศาสนจักร โดยใช้สภาพชุมชนเป็น 
   เกณฑ์ก�าหนด ไม่ใช่อาณาเขตพื้นที่เป็นเกณฑ์ก�าหนด) 
 Physical person  = ตัวบุคคล คนแต่ละคน 
 Private juridic person  = 1 นิติบุคคลเอกชน 
    2) นิติบุคคลคริสตชน 
   (ตั้งขึ้นโดยอิสระตามกฎหมายพระศาสนจักร) 
 Public juridic person  = 1) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายก�าหนดให้ตั้ง 
    2) นิติบุคคลของรัฐหรือที่ปฏิบัติงานในนามของรัฐ
   3) นิติบุคคลของพระศาสนจักร  
   หรือปฏิบัติงานในนามของพระศาสนจักร
personality = บุคลิกภาพ
personalization = การท�าให้เป็นส่วนบุคคล
personification = บุคลาธิษฐาน การอุปมาเป็นตัวบุคคล
perspective = มุมมอง ทัศนภาพ ลู่ทางในอนาคต
perversion = วิปลาส

P
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ท่วงท�านองแห่งรัก
ผงศิลา 

วันหนึ่ง อาสาสมัครหนุ่มคนหนึ่งที่มาช่วยงานของคณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมได้เข้า
พบคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา เขาบ่นกับคุณแม่ว่า “ผมรู้สึกว่ากฎเกณฑ์ของอารามของคุณแม่ 
และตารางเวลาที่ให้เวลากับการสวดภาวนามากเกินไป เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการท�างานของผม  
ผมมั่นใจว่าผมมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือคนยากจน ผมอยากจะทุ่มเทเวลาและพลังงานทั้งหมดในชีวิตที่
ผมมีเพื่อท�างานกับคนยากจนเท่านั้น”

คุณแม่เทเรซายิ้มให้กับเขาพลางตอบว่า “ลูกเอ๋ย ลูกเข้าใจผิดแล้วละ กระแสเรียกของลูก
ไม่ใช่การท�างานเพื่อคนยากจนหรอกนะ กระแสเรียกของลูกคือการรักพระเยซูเจ้าสุดใจ”

ขอเล่าเรือ่งทีเ่ป็นข้อคดิจากประสบการณ์ของชวีติของคณุแม่เทเรซาอกีเรือ่งหนึง่นะครบั ขณะ
ท่ีคุณแม่เทเรซาก�าลงัท�างานในบ้านช่วยเหลอืผูป่้วยท่ีก�าลงัจะสิน้ใจของคณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม 
ผูป่้วยคนหนึง่กล่าวกบัคณุแม่เทเรซาว่า “ผมมาทีน่ีพ่ร้อมกบัหวัใจทีเ่ตม็เป่ียมไปด้วยความเกลยีดชงั 
ผมเกลียดทั้งพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ เพราะชีวิตที่ยากจน ถูกทอดทิ้ง และขมขื่นของผม มันท�าให้
ผมหมดหวังในความรักของเพือ่นมนษุย์ และหมดความวางใจในพระเมตตาพระเจ้า แต่เมือ่ผมมาทีน่ี่ 
ผมมองเห็นความใส่ใจที่ซิสเตอร์ของคุณแม่มีต่อผู้ป่วยที่นอนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับผม ผมสังเกตได้ถึง
ความเสียสละ การอุทิศตน และความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวของซิสเตอร์ และสิ่งนี้ท�าให้ผมตระหนักว่า 
ต้องมีพระเจ้าองค์แห่งความรักในโลกนี้อย่างแน่นอน เดี๋ยวนี้ชีวิตของผมเปลี่ยนไปแล้ว ผมเชื่อว่า
มีพระเจ้าและพระองค์ทรงรักผมครับ” 

 คุณแม่เทเรซาประทับใจในประสบการณ์ครั้งนี้มาก ท่านมักจะบอกซิสเตอร์ในคณะและ
บุคคลท่ีใกล้ชิดท่านว่า “แม่อยากให้ลกูทกุคนตระหนกัในใจของพวกลกูเสมอว่า พระเจ้าทรงรกัโลก 
ผ่านทางชีวิตของพวกลูก และชีวิตของแม่” 

ค�าสอนและประสบการณ์ชีวิต 
ของคุณแม่เทเรซา

ชวนร�าพึง

 พี่น้องที่รัก คุณแม่เทเรซาสอนเราว่ากิจเมตตาที่เราทำาเป็นสิ่งที่มีค่าสูงส่ง เพราะเราไม่ได้ทำากิจ
เมตตาต่อเพือ่นมนษุย์ในฐานะนกัสงัคมสงเคราะห์ แต่เรากำาลงัรกัพระเจ้าในเพือ่นมนษุย์ของเรา เรากำาลงั
ทำาตามพระดำารสัของพระเยซเูจ้าทีท่รงสอนเราว่า “ทกุสิง่ทีท่่านทำาต่อพีน้่องผูต้ำา่ต้อยทีส่ดุของเราคนหนึง่
ท่านก็ทำาสิ่งนั้นต่อเรา” (เทียบ มธ 25:40) ประสบการณ์ที่คุณแม่เทเรซาได้พบที่บ้านช่วยเหลือผู้ป่วยที่
กำาลังจะสิ้นใจและคำาสอนของคุณแม่ ทำาให้เราตระหนักว่า ความดี ความเมตตา ความรัก ที่เราทำา แม้จะ
เป็นเรื่องเล็กน้อย แต่มันสะท้อนถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแก่โลกครับ
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พระพรที่ส�าคัญ 'วันเวลา'
ปริญ

 แม ้จะขอร ้องจนถึงห ้ ามเรื่ องขับขี่
มอเตอร์ไซค์เร็วและดังลั่นในโรงเรียน แต่
หลายครั้งก็ยังมีวัยรุ ่นคึกคะนองท�ากันอยู ่  
จนบางครั้ งคนงานต ้องออกมาตะโกนลั่น  
เล่นเอาวัยรุน่กลัวกันไปตามๆ กนั เพราะคนงาน 
ถือจอบถือเสียมออกมาจากที่ท�างาน (พอดี)

แล้ววันนั้นก็เช่นกัน ในช่วงบ่ายแดดร่ม 
ลมเย็น นักปั่นจักรยานประถมต้นรวมพลกันที่ 
โรงเรียน ตามนัดหมายแน่เลยเพราะมีมากมาย 
เสียงคุยกันหัวเราะสนุกสนาน แล้วเสียงดัง 
แปลกๆ มากมายก็เกิดขึ้น บางคนก็อ้าปากลั่น 
เลียนเสียงบิดมอเตอร์ไซค์ บางคนเอาขวด
พลาสติกต่างๆ มัดให้แหย่เข้าซี่ล้อรถเสียงดัง
จังหวะถี่ บางคนน�าเชือกมัดวัสดุต่างๆ ลากให้
เกิดเสียง ฯลฯ หลายคนบอกหนวกหู แต่เด็ก
หัวเราะสนุกสนานอย่างมีความสุข

บางครัง้แบ่งเป็นกลุม่ขีข่บัไล่กนั บางครัง้ 
แปรเป็นขบวนยาวขีต่ามกันไป บางคร้ังมีการแสดง 
ท่าโลดโผนโชว์ว่าใครจะแน่กว่ากัน แต่ที่เห็นว่า

มันและท�าตามกันมากก็คงเป็นประเภทปล่อย
มือและยกล้อ

ฉันออกมาจากสวน ได้ยินเสียงเด็กๆ  
กลุ่มนี้ รู้เลยว่ามีใครบ้าง เพราะอย่างน้อยมีการ 
ขึ้นเสียงเรียกชื่อบางคน ก็แก๊งเดียวกันมาเล่น
กนับ่อยๆ ท�าไมจะไม่รู ้ขณะท่ีฉนัเดนิไปท่ีสนาม
บาสฯ ภาพฉากบู๊ประทับใจเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา
เลย

ภาพการไล่ล่าจกัรยานหลบหลกี คนเตม็
ถนนเพราะเล่นวอลเล่ย์บอลด้วย เหล่านักแสดง
ตัวน้อยเกดิการผดิควิ เมือ่เจ้าก๊อปกบัเจ้ากุง้ขีห่ลบ
คนได้แต่หลบเสาตะกร้อไม่ทัน จักรยานล้มกลิ้ง
เพื่อนที่ตามมาข้างหลังล้มตามกันไปหลายคน  
เจ้าท๊อปจอมซ่าแต่ขี่จักรยานไม่ได้แกร่งสักเท่า
ไหร่ตามมาชนเสาแรง กลิ้งไปหลายตลบ

ฉันมองดูเหตุการณ์ลูกผู้ชายต้องสู้อยู่
อย่างเงียบๆ เผอิญแม่เจ้าท๊อปออกมาเจอเข้า
พอดี

เขาเป็นผู้ใหญ่ยังไง
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รีบวิ่งไปดูเจ้าท๊อป พอแม่ไปถึงเท่านั้นก็
เริ่มกุมท้องแล้วร้องไห้ แม่พาเดินผ่านฉันไปพา
ขึ้นรถพร้อมกับเสียงดุไล่หลัง “เป็นผู้ใหญ่ยังไง
ไม่ดูเด็ก” 

งงไปเลย เสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านฉัน
ไปโดยมเีจ้าท๊อปซ้อนท้ายสงบเชียว สกัครู่บรรดา
เด็กๆ ก็ขี่จักรยานมาหาฉัน

“สวัสดีครับคุณครู”
“ครับ......เป็นยังไงกันบ้าง”
“อย่างสนุกครับ วันนี้ข้างผมชนะ”
เสยีงหวัเราะสนกุสนาน คนทีล้่มหลายคนั 

เมื่อสักครู่ก็โชว์ผลงานว่ามีแตกมีแผลกันไหม
บางคนร้องไห้อ่อนๆ พอเพื่อนคุยแบบ

เกทับกนัว่ากระจอกกเ็ร่ิมลมืความเจบ็ปวด แถม
โชว์แผลตนเองท้าทายเพื่อนๆ ด้วยว่าถ้าเป็นเอ็ง
ร้องไห้ขี้มูกโป่งเลย

“อ้าวครูครับ แล้วท๊อปไปไหน” เด็กคน
หนึ่งถาม

“ไปกับแม่แล้ว” เจ้าลุยรีบชิงตอบก่อน
ฉัน “มันล้มแล้วก็หัวเราะ แต่พอเห็นแม่ก็เดิน
ไป เพราะกลัวแม่ตี มันก็เลยแกล้งเจ็บท้อง แม่
ก็เลยไม่ตีแล้วพากลับบ้าน”

“จริงด้วย ครูครับดูจักรยานผมที่ท๊อป
ยืมขี่สิ ตะเกียบงอเลย”

เสียงหัวเราะสนุกสนานดังขึ้นอีกครั้ง  
แล้วแก๊งค์จักรยานก็ค่อยๆ ขี่ออกไปสนุกสนาน 
กบัเพือ่นๆ ต่อ ชวิีตวัยเด็กอย่างนีแ้หละทีพ่วกเขา
จะจดจ�า ว่าไปแล้วกค็ดิถงึตอนฉนัเดก็ๆ ช่วงหดั
ขี่เป็นใหม่ๆ นี่สนุกมากเลย ฉันจ�าได้ว่าเคยขี่ชน
หม้อดนิขนมปลากรมิไข่เต่าแตกเหมาไปเลย เคย

พุ่งเข้าพงหญ้าก่อไม้ก็ต้ังหลายครั้ง ตกข้างทาง 
เพราะถกูเบยีดแล้วเลีย้วไม่เป็นกต็ัง้หลายท ีและ
ก็อีกหลายเหตุการณ์ แต่ที่จ�าไม่ลืมก็คงเป็นการ
ท้าแข่งความเร็วกันที่ถนนซีเมนต์

“เธอมันลาวโคราช แข่งกับฉันไหมล่ะ”
“มาเลยชาติ”
“เฮ้ยๆ อย่าไปขี่ตรงนั้น ซีเมนต์มันลื่น” 

น้าชายฉันตะโกนเตือน
มีหรือชายชาติทหารจะฟัง น้าชายฉัน

เตือนแล้วก็ไม่ได้ห้าม คงไม่ชอบการหยาม
เหมือนกัน พวกเราเด็กๆ เป็นสิบก็นับสามแล้ว
ปั่นแรง ก็ตามแรงตามอายุแหละ ฉันว่าฉันก็แน่
เพราะอยู่ในพวกต้นๆ ผ่านแอ่งน�้าที่ขัง แล้วรถ 
ก็ส ่ายเพราะมันเป ็นพื้นขัดมัน ได้ผลตาม 
ค�าเตือน จักรยานฉันลื่นล้มลากกันไปต้ังไกล 
เด็กคนอื่นๆ เขาช�านาญกว่าไม่เห็นเป็นอะไร  
ชาไปทั้งขาสายตามองเห็นน้าชายเดินเข้ามาหา  
โธ่เอ๋ยคิดว่าจะมาช่วยมาอุ้ม ที่ไหนได้น้าเอาเท้า
มาเขี่ยๆ ตัวฉัน

“ยังไม่ตายนะ เออ...ลุกขึ้น” แค่เนี้ย  
แค่นีจ้รงิๆ แล้วน้ากเ็ดนิจากไป ฉนัค่อยๆ ลกุขึน้
มองดูข้อศอกที่แดง แต่หัวเข่านี่สิแตกเล็กน้อย 
เลือดซึมเลย

“เล็กน้อย ลุกขึ้นแข่งใหม่ได้” เสียงน้า
ชายดงัในช่วงทีเ่ดนิออกไปทีร้่านค้าใกล้ๆ นัน้เอง  
ฉันกับเพื่อนๆ เปลี่ยนการแข่งขันเป็นการขี่
ซิกแซ็ก มีการเล่นใหม่ทดแทนได้จนลืมความ
เจ็บแสบของการล้มที่ผ่านมา ฉันว่าถ้าวันนั้นน้า
เข้ามาอุ้มมาโอ๋........ฉันคงร้องแบบเจ้าท๊อปแน่น
นอน ว่าแต่พวกเราเคยไหมล่ะอะไรแบบนี้ 
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ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

จากบทความของเดือนตลุาคม ทีผ่่านมา
นั้น เรื่อง “เยือนนครซิดนีย์” ท�าให้ดิฉันต้องมา
เขียนต่อในครั้งนี้ เพื่อขอเล่าถึงปาฏิหาริย์ที่มีอยู่
จริงหากเรามีความเชือ่และไว้ใจในพระเจ้า ดงัพระ
คัมภีร์ท่ีบอกเอาไว้ว่า “ความเชื่อท�าให้เจ้ารอด”  
ซึ่งดิฉันขอยืนยันว่า เร่ืองราวที่เล่าเกี่ยวกับ 
พี่สาวคนโตของดิฉันนั้นเป็นความจริง เพื่อที่จะ
ช่วยให้ผู้อื่นที่ก�าลังหมดหวังและท้อแท้ ได้ลุก 
ข้ึนมาสู้กับโรคร้ายต่อไป ด้วยความเชื่อและ
ความหวัง

จากวันนั้นถึงวันนี้ เป็นเวลา 4 เดือน 
ที่พี่สาวของดิฉันได้รับการตรวจร่างกายอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง ซึ่งผลปรากฏว่าเชื้อร้ายของ 
โรคมะเร็งขั้นท่ี 4 นั้นหายหมดไม่เหลืออยู ่
ในส่วนใดของร่างกายอีกแล้ว มันเป็นเรื่องที่ 
เหลือเชื่อจริงๆ 

จากเชื้อมะเร็งที่เริ่มตรงบริเวณตับแล้ว
ค่อยๆ กระจายไปยังต่อมน�้าเหลือง และเข้า
กระแสเลือด ซึ่งมันมีการกระจายที่เร็วมาก เริ่ม
จากมีอาการน�้าเสียงค่อยๆ แห้งและแผ่วเบาลง 
จนไม่มเีสยีง และเสยีงแหบอยู ่3 สปัดาห์ ตอนนัน้ 
หมอก็เข้าใจว่าอาการอย่างนี้จะหายเอง แต่
แล้วเวลาผ่านไปน�้าเสียงก็ยังคงแหบแห้งไม่หาย 
และเริ่มมีตุ่มฝีเกิดขึ้นที่หน้าท้องหลายจุด เจ็บ
ปวดมาก หมอจึงส่งตัวพี่สาวของดิฉันไปตรวจ
ร่างกายท่ีโรงพยาบาลทีใ่หญ่ทีส่ดุของนครซดินย์ี 
ซึง่ผลปรากฏว่า เชือ้ร้ายนัน้ได้ลามทัว่ตวั ทัว่ปอด 
ซึ่งมันค่อยๆ ลามไปที่ช่องท้องและขึ้นมาที่คอ

พวกเราทุกคนตกใจ เสียใจ เสียขวัญ 
ขลาดกลัว และหมดหวังกับข่าวที่ไม่คาดคิด ซึ่ง

มนัตรงกนัข้ามกบัตวัของพีส่าวดฉินัทีม่คีวามเชือ่
และศรัทธา ตั้งสติ และรับฟังผลจากหมอใหญ่
ด้วยความสงบ ไม่สะทกสะท้านใดๆ ทั้งสิ้น

พี่สาวบอกกับน้องๆ และญาติๆ ว่า 
“ต้องมีความเชื่อ และไว้ใจในพระเจ้า สิ!” และ
ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงมีจุดประสงค์อย่างใด
อย่างหนึ่งเป็นแน่ และด้วยความที่พี่สาวเป็นคน
หนักแน่นเขารักพระและไว้ใจในพระอย่างมาก 
และเขาเชื่อเหลือเกินว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเขา
อย่างแน่นอน

เวลานีพ้ีส่าวของดฉินั อาย ุ77 ปีแล้ว ได้
ผ่านความสุขและความทุกข์มามากมาย มันเป็น
ก�าไรชีวิต เขาได้อยู่กับครอบครัวท่ีแสนอบอุ่น 
ได้อยู่ท่ามกลางพี่น้อง ญาติๆ และเพื่อนๆ ซึ่ง
พี่สาวยังเคยพูดบ่อยๆว่า “ถ้าพระจะรับเขาไป 
เขาก็พร้อมแล้ว” เขาเข้มแข็งมากกว่าทุกๆ ใน
ครอบครัว

พี่สาวยอมรับความจริง และพร้อมให้
หมอท�าการรักษาตามขั้นตอน ด้วยทีมแพทย์ 
ชดุใหญ่หลายสบิท่านได้วนิจิฉยั และสรปุว่าต้อง
ให้ครโีมโดยด่วน เริม่จากยาเขม็ที ่1 ผ่านไปด้วยดี  
ไม่มอีะไรต้องกดีขวางการรบัครโีมในครัง้ต่อๆ ไป  
พีส่าวรบัครโีมจนครบ 6 ครัง้ ซึง่แต่ละครัง้กผ่็าน
พ้นไปได้อย่างไม่ทรมานมากนัก

แต่ด้วยความที่พี่สาวอายุมากแล้ว การ
เยยีวยารกัษาจงึล�าบากพอสมควร เพราะส่วนใหญ่ 
การท�าครีโมเพียงครั้งแรก จะส่งผลให้ร่างกาย
ทรุดลง แต่ในเวลาเดียวกันพวกเราพี่น้องๆ 
ญาติๆ และเพือ่นๆ เราทุกคนต่างช่วยกนัอธิษฐาน  
สวดภาวนาขอพระพรจากพระเจ้าได้โปรดให ้

จากแรงอธิษฐาน
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ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 
แต่พวกเราก็เป็นมนุษย์ที่อ่อนแอ เราจึง

แอบลุ้นตอนฟังผลการตรวจเลือด เพื่อดูความ
เข้มข้นของเลือด หมอตรวจทุกอาทิตย์ และ
สแกนบ่อย เพื่อดูว่าจะสามารถยับยั้งเชื้อได้ไหม 
ทีมแพทย์ต้องปรึกษาหาผลสรุปและที่สุดจึงให้ 
ครีโมเข็มสุดท้าย ซึ่งพวกเราก็รอคอยและร่วม
ลุ้นอยู่ตลอดเวลา 

 วันที่พวกเรารอคอยก็มาถึง ผลการ
รักษาชี้ออกมาได้ผลเกิน 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะ
เชื้อมะเร็งถูกท�าลายหมด พวกเราต่างดีใจ ยิ้ม
ท้ังน�้าตา และขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงมอบ
อัศจรรย์อันยิ่งใหญ่นี้ให้กับครอบครัวของเรา  
ซึ่งดูเหมือนพวกเราหมดหวังและสิ้นหวังแล้ว  
แต่พระเจ้ากลบัให้ชวีติใหม่ พระองค์ทรงต่อเวลา
และให้โอกาสในการด�าเนินชีวิตต่อไป ช่างวิเศษ
เหลือเกนิพระเจ้าข้า พระองค์ทรงเมตตาและทรง
รับฟังค�าอธิษฐานภาวนาของพวกเราเสมอ

พี่สาวเองก็ดีใจ เขามองโลกในแง่ดี
ตลอดมา ถึงแม้เส้นผมจะหลุดร่วง เขาก็ยังส่อง
กระจกแล้วยิ้มและพูดว่า “ก็ดูดีนะ! จะได้ไม่
ต้องยุ่งยาก ไม่ต้องไปตัดผมบ่อยๆ และยังได้
มีโอกาสใส่หมวกสวยๆ ได้เปลี่ยนแว่นให้ดูรับ
กับใบหน้า เปลี่ยนการแต่งตัว” จริงอยู่ว่า แม้
น�้าหนักลดลงอย่างมากๆ ทานอาหารไม่ค่อยได้ 
ฝืดคอ ปากเป็นแผล ดื่มได้แต่น�้าและนมเท่านั้น 
แต่เขาก็ไม่กังวล ท�าใจได้ เขายังยิ้มได้ มีจิตใจ
เบิกบานทุกเวลา

ดิฉันก�าลังเตรียมเดินทางไปเยี่ยมและ
ให้ก�าลังใจพี่สาวอีกคร้ังเป็นคร้ังที่ 3 เพราะพี่
สาวอยากให้พวกเราไปร่วมฉลองปีใหม่กับเขา 
และเหนอืสิง่อืน่ใดพีส่าวอยากให้ไปร่วมพธิมีสิซา
เพื่อขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้ชีวิต
ใหม่ ทรงให้โอกาสที่จะท�าความดี และส่งเสริม 

ความเชื่อของกันและกัน
 เราจะได้มี เวลาร ่วมยินดีพร ้อมกัน 

เพราะเราได้ผ่านช่วงเวลาที่ร้ายๆ มาแล้ว พี่สาว
เชื่อเหลือเกินว่านี้คือพระประสงค์ของพระเจ้า 
เพื่อให้พวกเราได้เผยแผ่ความเมตตา ความรัก
ที่พระองค์ทรงมีต่อครอบครัวของเรา ปาฏิหาริย์
เกิดขึ้นได้ เพราะความเชื่อและความวางใจ 
และการอธิษฐานวอนขอต่อพระองค์ เราได้ทีม
แพทย์ที่ดี ที่มีความพยายามอย่างเต็มที่ในการ
รักษาเยียวยาและมุ่งพิชิตโรคร้ายจนหาย มีนาง
พยาบาลไปช่วยดูแลถึงที่บ้าน ซึ่งตรงนี้พี่สาวก็
เชื่อว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า ซึ่งพระองค์
จะทรงเฝ้าดูแลลูกๆ ของพระองค์ทุกอย่าง

พี่สาวได้ก�าลังใจจากทุกทิศทุกทาง ทั้ง
การพลีกรรม ค�าสวดภาวนา และการอธิษฐาน
วอนขอต่างๆ และตัวสามีของพี่สาวท่ีช่วยเหลือ
ทุกอย่าง อยู่เคียงข้างตลอดเวลา เป็นก�าลังใจ
ที่ดีมากๆ เหมือนพระได้ส่งเขามาให้มาดูแลกัน
และกัน ทั้งในยามสุขและในยามทุกข์ ทั้งเวลา
ป่วยและเวลาสบาย ส่วนพวกเราพี่น้อง เรา 
ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การขอมิสซา การสวดภาวนา เราเชื่อเหลือเกิน
ว่าพระเจ้าจะไม่ทอดท้ิงผู้ท่ีวอนขอพระองค์ด้วย
ความเชื่อและไว้ใจ

ดิฉันในฐานะผู้เขียนถือเป็นหน้าท่ีของ
ดิฉันที่จะได้ประกาศข่าวดี ส่งเสริมความเชื่อ 
เพื่อขอบพระคุณพระเจ้า และเชื่อว่าหากท่าน 
ผู้อ่านท่านใดประสบหรือพบเจอกับปัญหาหรือ
อุปสรรคใดๆ ก็ตาม ขอเราอย่าลืมพระ อย่า
ทิ้งพระ ขอให้เราเชื่อในพระองค์ และอธิษฐาน
วอนขอให้พระองค์ทรงช่วย ซึ่งแน่นอนเหลือ
เกินว่าพระเจ้าจะทรงช่วยผู้ที่วอนขอต่อพระองค์ 
และขอความรัก ความเมตตาของพระองค์ ทรง
คุ้มครองท่านผู้อ่านทุกท่านตลอดไป 
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“ท�าดีได้ดี มีที่ไหน ท�าชั่วได้ดีมีถมไป” 
ประโยคค�าพูดนี้ เป็นประโยคที่ได้ยิน

มากข้ึน จากผู้คนในสังคมปัจจุบันนี้ สะท้อน 
ให้เห็นถึงค่านิยมของสังคมที่แปรเปลี่ยนไป 
จากความเชื่อดั้งเดิมที่เคยได้รับการสอนมาจาก 
บรรพบุรษว่า “ท�าดไีด้ด ีท�าชัว่ได้ชัว่” หรือ “รักด ี
หามจั่ว รักชั่วหามเสา” 

รูปธรรมของประโยคค�าพูดที่ใกล้เคียง  
ทีส่ะท้อนให้เหน็ว่าความดีก�าลงัถกูกลนื ด้วยค�าพดู
ทีใ่ช้กนัมากขึน้ว่า “ใครๆ เขากท็�ากนัทัง้นัน้ ไม่เหน็ 
ต้องกลัวเลย” หรือ “ถ้าไม่ท�า คนอื่นก็ท�าอยู่ดี 
อย่าโง่ไปหน่อยเลย” จนเกิดค่านิยมใหม่ว่า 
“ท�าดีไปก็เสมอไป อยู่นิ่งๆ ดีกว่า ไม่เจ็บตัว” 
หรือในการท�างานของคนยุคปัจจุบันที่ใครท�าดี 
ขยันท�างานจะถูกกระแนะกระแหนว่า “ท�างาน
ประหนึง่เป็นลกูเจ้าของ.... โง่ไหมนี ่ท�าเพือ่อะไร” 

เพราะ... มคีนทีเ่จ้าเล่ห์บางกลุม่ ทีแ่อบอ้าง 
การท�าด ีมาฉกฉวยหาประโยชน์ใส่ตนเอง จนท�าให้
คนในสังคมเคลือบแคลง และเร่ิมมีก�าแพงกั้น  
คิดมากขึ้น ระแวงมากขึ้น ระวังมากขึ้น

กลุ่มคนท่ีท�าดีเอาหน้า ท�าดีสร้างภาพ  
จึงปรากฏมากข้ึน กลุ่มมิจฉาชีพในคราบคนดี  
มมีากขึน้ ท�าทีมาช่วยแล้วหลอกชงิทรพัย์ หลอก
ขโมยของ ความดี ถกูใช้เป็นเคร่ืองมอืให้กลุม่คน
เหล่านีเ้สพสุขใส่ตัว แต่ทีน่่าเจบ็ปวดกว่า คอื การ
โยนความผิด หรือ เปลี่ยนสถานการณ์ให้คนที่ 
ท�าดี กลับได้รบัโทษ หรือความเจบ็ปวด โดยทีไ่ม่ได้ 
ก่อกรรม แต่ต้องมารบักรรมทีค่นอืน่สร้างคนอืน่ 
ก่อแทน

คนก่อการดีจริงๆ จึงได้รับผลกระทบ  
จากกลุ ่มที่ฉกฉวยความดี ไปกระท�าสิ่งผิด 

กระท�าสิ่งที่เห็นแก่ตัว !!! 
เมือ่คนดทีีต้่องการท�าด ีตัง้ใจท�าด ีกลบั

ได้รับผลตอบรับจากสังคมว่า ท�าเพราะต้องการ
เอาหน้า ท�าเพราะอยากเรียกร้องความสนใจ ท�า
เพราะต้องการสร้างภาพ ท�าเพราะมคีวามประสงค์ 
อื่นแอบแฝงอยู่ ผลแห่งการท�าดี คือ การถูก 
ล้อเลียน การโดนนินทา การถูกโจมตี 

ไม่น่าเชือ่ว่า ปรากฏการณ์เช่นนีม้มีากขึน้ 
เรื่อยๆ ในสังคม

คนที่ตั้งใจท�าดี กลายเป็นต้องแอบท�าดี 
อย่างลับๆ ไม่ให้คนรู้ ไม่ให้คนเห็น เพราะกลัว
คนว่า เสมือนประหนึ่งว่า อายท่ีจะต้องท�าดี  
คนที่ไม่ได้ท�าอะไร กลับลุกขึ้นมาวิพากษ์ มา
วิจารณ์ คนที่ได้ท�าอะไรต่ออะไร 

คนดีตัวจริงที่จิตใจยังเข้มแข็งอยู่ อาจ
ยังใช้ประโยคสื่อสารบอกตัวเองว่า “ช่างเถอะ  
ไม่เป็นไร ใครไม่รู้ ใครจะว่าอะไรก็ไปเป็นไร  
เรารูตั้วเองว่าเราท�าไปท�าไม ท�าเพือ่อะไรกพ็อแล้ว 
แล้ววันหนึ่งเขาจะเข้าใจเราเอง” 

คนดท่ีีเริม่อ่อนล้า และเริม่หมดแรง อาจ
เริ่มปล่อยเกียร์ว่าง เริ่มตั้งค�าถามกับตัวเองว่า  
“ฉนัท�าดไีปเพือ่อะไร?” “ฉนัท�าไปแลว้ได้อะไร?” 
“ใครเห็นคุณค่าในสิ่งที่ฉันได้พยายามท�าบ้าง?” 
ประโยคเหล่านี้เป็นสัญญาณของความท้อแท้ 
และความถดถอยที่จะท�าดี 

ทีน่่ากลวัทีส่ดุ คอื การแปรเปลีย่นกลาย
เป็น “คนเคยดี” แทน “คนท�าดี” เลิกศรัทธาใน
ความดี ผันตัวเองมาเป็นท�าตัวเป็นคนที่ตรงข้าม 
กันกับคนเดิมที่เคย เชิง “ฆ่า” ศรัทธาแห่ง “ค่า” 
ความดี

ท�าที่ดี ดีที่ท�า

คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา บัณฑิตวิทยาลัย มศว. 
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จะเกิดอะไรขึ้นในสังคม หากคนดีเลิก
ศรัทธาในความดีและการท�าดี มีจ�านวนเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ 

ถ้าวันหนึง่ เราเริม่รูส้กึว่า ตวัเราเองก�าลงั
เป็นหนึ่งในความรู้สึกนั้น หรือคนรอบข้างเริ่มมี
อาการเช่นน้ัน อยากให้เริม่ตัง้ค�าถามและให้ค�าตอบ 
กับตัวเองใหม่ เพื่อฟื้นตัวกลับมาได้อีกครั้ง

เพราะอะไรเราจงึท�าด?ี เราท�าดไีปท�าไม? 
ท�าดี เพราะเราศรัทธาในความด ีเมือ่เรา

ได้ท�าดี มันดีตั้งแต่เริ่มท�าแล้ว
ท�าดี เพราะดีกับตัว ดีที่ได้ท�า(ดี) แต่

ท�า(ดี) แล้วจะได้ดีหรือไม่ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ท�าดี ให้ได้ดี ดีต่อตัวเอง และท�าดีแล้ว

มีประโยชน์ต่อคนอื่นต่อสังคม เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
แบ่งชัน้ของการท�าดใีหเ้ปน็ชั้นให้ได้ คอื 

ได้ท�าดี เป็นเรื่องหนึ่ง ท�าแล้วต้องได้ดี เป็นอีก
เรื่องหนึ่ง ท�าดีให้ได้คุณภาพดี เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 
ถ้าแบ่งแบบนี้ เราจะชัดเจนกับการท�าดี

การท�าดเีพือ่ให้ได้เหน็ผลผลติจากความดี 
ทีไ่ด้ท�า จงึอาจแตกต่างจากการท�าด ีเพือ่รอรบัผลด ี
ที่ได้ท�ากลับมาหาตัว

ท�าด ีได้ถกูที ่ถกูเวลา ถกูคน ถกูโอกาส 
การท�าดีนั้นจะได้ดี ทั้งผู้รับและผู้ให้ ได้ทั้งผลดี
กลับมาหาตัว และผลผลิตที่ดีจากการท�าดี

ท�าได้ ได้ถูกที่ ถูกคน แต่ไม่ถูกเวลา 
อาจต้องให้และรอโอกาสที่เหมาะสม เพื่อให้ผล
แห่งความดีได้ท�างานในจังหวะเวลาที่ใช่ ดีที่ได้
ท�า(ดี) ให้เวลาเพื่อเฝ้าดูผลผลิต

ท�าดี ไม่ถูกที่ ไม่ถูกเวลา ไม่ถูกคน ไม่
ถกูโอกาส เรากย่็อมผดิหวงั เสยีใจ จากการท�าดี  
จนกลายมาเป็นการตดัพ้อต่อว่ากนัว่า “ท�าดไีดดี
มีที่ไหน” ความน้อยอกน้อยใจอาจเกิดขึ้น 

ซ�า้ร้ายไปกว่านัน้ คือ การท�าดี ทีท่�าผิดที่ 
ผดิเวลา ผดิคน ผดิโอกาส อาจจะท�าให้การท�าดี 

กลายเป็นการท�าบาปไปได้อย่างไม่รู้ตัว และอาจ
เป็นภยัจากการท�าบุญ ดงัชือ่นวนยิาย “เพลงิบุญ”  
ที่คุณกฤษณา อโศกสิน ได้ตั้งชื่อไว้ หรือดัง
นิทานของไทยในเรื่อง “ชาวนากับงูเห่า” 

ความใจด ีของคนทีม่จีติใจด ีกลบัได้รบั
การตอบแทนด้วยการท�าร้าย.... เพราะคนจติใจดี  
ใจดีไม่ถูกบุคคลด้วยความไม่รู้ ความใจดีจึง
ท�าให้บาดเจ็บ และบุคคลที่คนจิตใจดี ใจดีด้วย 
กลับมองว่าคนจิตใจดีนั้นโง่เขลาเอง 

เช่นเดยีวกบัเรือ่งความรกัของพ่อแม่ท่ีมี 
ต่อลกู ความรกัทีด่ ีทะนถุนอม ปกป้องลกูมากเกนิ
ไป ความรักที่ดีนั้น อาจกลายเป็นการท�าร้ายลูก  
ท�าให้ลูกไม่มีวัคซีนชีวิต จนกลายเป็นค�ากล่าวที่
พูดกันว่า “พ่อแม่รังแกฉัน” 

จึงต้องกลับมาทบทวน “กระบวนการ” 
หรอื “วธีิการ” ทีเ่ราได้สือ่ ได้แสดง ได้ท�าออกไป 
กับบุคคล “เป้าหมาย” ว่า ท�าแล้วยิ่ง “เสีย” ของ 
มากขึ้น หรือท�าแล้ว “เสีย” มากกว่า “ได้” หรือ  
“ได้” มากกว่า “เสยี” แล้วปรบัเปลีย่นกระบวนการ
การท�าดีใหม่ ให้เหมาะกับบุคคล กับเวลา และ
โอกาสทีถ่กู มเิช่นนัน้ เราจะหมดแรงและหมดใจ  
และเจ็บปวดกับความดีที่ได้ลงแรงลงใจไป 

ศิลปะของการท�าดีได้ดี จึงไม่ใช่อยู่ท่ี
การตะบี้ตะบันท�าดีแบบหลับหูหลับตา หรือท�า
แบบไม่ลืมหูลืมตา แต่จงท�าที่ดี ดีที่ท�า และ
รู้จักทบทวน ประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ที่จะท�าดี 
อย่างมีคุณภาพด้วย เพราะคุณค่าของความดี
เป็นสิ่งทีดี อย่าหมดศรัทธาที่จะ “ฆ่า” คุณ “ค่า” 
แห่งความดี จนเลิกท�าดี

สิ่งที่ควรเรียนรู้ใหม่คือการทบทวนและ
ประเมินผลความดีที่เคยท�าแล้วท�าให้เราท้อแท้ 
เพือ่กลบัมาท�าดกีนัใหม่ด้วยการ “ท�าด ีให้ถกูคน  
ถูกที่ ถูกเวลา”  เพื่อให้เกิดการ “ท�าดี ให้ได้ 
(ผลผลิต)ดี” 
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ภาพเคียงค�า 
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์

.....หมั่นตรวจตราไฟเตาของเราท่าน ว่านำ้ามันในตะเกียงมีเพียงไหน

เพราะไม่รู้นายจะมาเวลาใด ต้องใส่ใจพร้อมพอเพื่อรอวัน

.....จงใส่ใจชีวิตคิดรอบคอบ รู้ผิดชอบปลุกจิตคิดสร้างสรรค์

อย่าพะวงหลงทางลงกลางคัน สิ่งสำาคัญต้องวางใจในพระองค์

.....บนทางเดินย่อมมีไพรีบ้าง พระทรงสร้างอุปสรรคหลากประสงค์

บททดสอบจิตใจให้มั่นคง ให้เดินตรงทรงเน้นในเส้นทาง

.....เพราะเวลาน้องพี่มีไม่มาก ที่ยุ่งยากเกะกะต้องสะสาง

อุปสรรคบรรเทาเริ่มเบาบาง ทางสว่างก็เกิดบรรเจิดตา

.....ดั่งสาวใช้ใส่ใจตะเกียงนั่น ให้เราท่านหมั่นเสาะแสวงหา

ควรสั่งสมสิ่งดีให้ชีวา เพราะเวลาของชีวิตเหลือนิดเดียว

“เวลา..เหลือไม่มาก”
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ในระหว่างที่ผมแบ่งปัน “วันละ 5 นาที
เข้าเงียบที่บ้าน” อยู่นี้ ผมได้รับแรงบันดาลใจ
มากมาย ผมรู้สึกถึงความรักพระเจ้าท่ีมีต่อผม
และทุกคน ผมพบว่าพระเจ้าให้ของขวัญกับเรา
ทุกคนมากมาย ส่วนใหญ่เป็นของขวัญที่เราได้
รับอย่างไม่รู้ตัวเสียด้วยครับ ...

จนเมื่อผมนั่งลงและใช้เวลาอยู่กับพระ
เยซูเจ้าและแม่พระอย่างเงยีบๆ ผมค่อยๆ ใช้เวลา
มองย้อนไปในชีวิตที่ผ่านมา ... ผมรู้สึกซาบซึ้ง
ใจและอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากถึงของขวัญ 
ที่พระเจ้าให้ผมมาเรื่อยๆ ตลอดชีวิตของผม
จนถึงวันนี้ ... 

ท่านผู ้อ่านก็สามารถท�าเช่นนี้ได้ด้วย
ตนเอง ผมขอแบ่งปันให้กับท่าน เป็นของขวัญ
คริสต์มาสและปีใหม่ให้กับท่าน 4 อย่างนะครับ

1) ค้นพบของขวญัทีพ่ระเจ้าประทานให้
ท่านเป็นส่วนตัว

เ มื่ อ ท ่ า น เ ป ิ ด ใ จ ขอ งท ่ า นคิ ด ถึ ง
ประสบการณ์ความรักที่พระเจ ้ามีต ่อท ่าน 
เป็นส่วนตัว 

ตั้งแต่ท่านเกิดมา ในวัยเด็ก วัยรุ ่น 
วัยหนุ ่มสาวจนถึงปัจจุบัน หรือ เหตุการณ ์
บางเหตุการณ์ที่ท่านประทับใจ ตัวอย่างเช่น 

ไต่ตามโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว 

เทศกาลคริสต์มาสในปีใหม่นี้ ทุกท่าน
เป็นอย่างไรกันบ้างครับ ท่านอยากท�าอะไร  
อยากฉลองกับครอบครัว เพื่อนบ้าน ฉลอง
กับเพื่อนๆ หรือฉลองที่วัด ที่ชุมชนของท่าน  
ดเูหมอืนว่าเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นีจ้ะเป็น
เทศกาลแห่งความสุขส�าหรับเราทุกคน

ส�าหรับผม ในช่วงเดือนที่ผ่านมาจนถึง
วันนี้ ผมแบ่งปัน “วันละ 5 นาทีเข้าเงียบที่บ้าน” 
ให้พีน้่องครสิตชนทีส่นใจทาง Facebook เพจ 
“ฝึกปฏิบัติจิตแบบนักบุญอิกญาซีโอ”

ความตัง้ใจของผมในการแบ่งปัน “วันละ  
5 นาทีเข้าเงียบที่บ้าน” เพื่อสนับสนุนพี่น้อง 
ครสิชนทุกท่านทีต้่องการใกล้ชดิพระเจ้า ต้องการ
แสวงหาน�้าพระทัยของพระเจ้า ต้องการติดตาม
พระเยซูเจ้าและแม่พระมากยิ่งข้ึน ต้องการแสง
สว่างการน�าทางจากพระเจ้าในชวีติทีบ้่าน ทีท่�างาน  
หรือต้องการพัฒนาจิตวิญญาณ ฯลฯ โดยมี
ขั้นตอนง่ายๆตามแนวทางของนักบุญอิกญาซีโอ 
แห่งโลโยลา ให้ท่านได้ท�าต่อเนื่องกันทุกวัน 
โดยใช้เวลาเพียงวันละ 5 นาที ท่านก็สามารถ
เข้าเงียบที่บ้านของท่านอย่างสะดวกสบาย โดย
เฉพาะพ่อบ้านแม่บ ้านที่ต ้องดูแลลูกหลาน 
และไม่มีโอกาสมาเข้าเงียบกับกลุ ่มคริสตชน 
ต่างๆ ที่จัดขึ้น

ของขวัญแห่งความสุข 4 อย่าง 
ที่ได้รับ & ได้ให้
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โอกาสดีที่ท่านได้เกิดมา เหตุการณ์ที่
ท่านได้รบัการคุ้มครองจากพระเจ้า ประสบการณ์
ความรกักบับคุคลรอบข้าง ความเป็นอยูข่องชวีติ 
โอกาสในการศึกษา การท�างาน ชีวิตครอบครัว 
การผ่านพ้นประสบการณ์ทางลบหรือสิ่งร้าย
ต่างๆ ฯลฯ

ค่อยๆทบทวนประสบการณ์ความรัก 
ที่พระเจ้ามีต่อท่านเป็นส่วนตัวอย่างช้าๆ ให้ท่าน
สัมผัสจิตใจและความรู ้สึกของท่านที่เกิดขึ้น 
ในเหตุการณ์นั้นๆ และขอให้ท่านใช้เวลาอยู่
เงียบๆ กับพระเยซูเจ้า แม่พระ หรือสนทนา 
พูดคุยกับพระองค์ & หยุดฟังพระองค์สักครู่
หนึ่ง ...

2)  ค้นพบของขวัญจากเร่ืองราวที่ท่าน
เสียใจ

เม่ือท่านเปิดใจของท่าน และเขียน
จดหมายถึงพระเจ้าอย่างซื่อตรงถึง “ความ
ผิดพลาดท่ีส�าคัญในชีวิตของท่าน” หรือสิ่งที ่
ท�าให้ท่านเสียใจเม่ือพูดหรือท�าไปแล้ว หรือ 
เรื่องราวค้างคาใจในอดีตที่ยังรบกวนท่านถึง
ปัจจุบัน

ท ่านสามารถเขียนเป ็นจดหมายถึง
พระเจ้าหรือบอกความรู้สึก บอกความในใจ
ของท่านทุกอย่างแด่พระองค์ (ท่านอาจจุดไฟ
เผาถวายจดหมายที่ท่านเขียนแด่พระเจ้าอย่าง
สุดจิตใจ ขอให้พระองค์รับไว้) และขอให้ท่าน
ใช้เวลาอยู่เงียบๆ กับพระเยซูเจ้า แม่พระ หรือ
สนทนาพูดคุยกับพระองค์ & หยุดฟังพระองค์
สักครู่หนึ่ง ....
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3) ค้นพบของขวญัด้วยการขอบพระคณุ
พระเจ้า 

เม่ือผมนั่งลงและตั้งใจเขียน 10 สิ่งที่
ผมอยากขอบพระคุณพระเจ้า ... ทันใดนั้น ... 
ผมรู้สึกซาบซึ้ง ตื้นตันใจเป็นอย่างมาก ผมพบ
อัศจรรย์ความรักที่พระเจ้ามีต่อผม ... พระเจ้า
ดูแลผมมากมายเกินกว่าที่ผมรู้สึกตัวเสียอีก ... 

ท่านก็สามารถท�าสิ่งนี้ได้เช่นกัน เปิดใจ
มองชีวิตของท่านและเขียน 10 สิ่งที่ท่านอยาก
ขอบคุณพระเจ้าอย่างจริงใจ

1.................
2.................
3.................

และขอให้ท่านใช้เวลาอยู่เงียบๆ กับ 
พระเยซูเจ้า แม่พระ หรือสนทนาพูดคุยกับ
พระองค์ & หยุดฟังพระองค์สักครู่หนึ่ง ...

4)  ค้นพบของขวัญด้วยการมอบสิ่งดี
ให้กับคนอื่น

เม่ือท่านได้รับของขวัญจากพระเจ้า  
3 อย่างที่กล่าวมาแล้ว ท่านอาจสัมผัสได้ถึง 
ความรักเมตตาที่พระองค์มีต่อท่าน พระเจ้าทรง
ดีต่อท่านมากมาย ถึงตอนนี้ขอให้ท่านสังเกตุ
จิตใจของท่านว่า จิตใจของท่านอยากแบ่งปัน 
สิ่ งดีๆอะไรเป ็นของขวัญให ้กับคนอื่นบ ้าง  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ หรือผู้คนที่ขาดโอกาส
ในชีวิต ขาดโอกาสในสังคม

ท่านจะร่วมงานกับพระเจ้าช่วยให้โลกนี้
ดีขึ้นได้อย่างไรได้บ้าง ขอให้ท่านเขียนหรือบอก
กับพระเจ้าถึงความปรารถนาของท่านที่อยาก
ท�างานร่วมกับพระองค์

1.................
2.................
3.................

และขอให้ท่านใช้เวลาอยู่เงียบๆ กับ 
พระเยซูเจ้า แม่พระ หรือสนทนาพูดคุยกับ
พระองค์ & หยุดฟังพระองค์สักครู่หนึ่ง ...

พระเยซูเจ้าและแม่พระอยู่เคียงข้างท่าน
เสมอ พระองค์เป็นแสงสว่าง น�าทางท่าน และ 
ทุกคนในครอบครัวของท่านให้มีก�าลังกาย  
ก�าลังใจ ที่จะก้าวต่อไป ติดตามพระองค์ 
ด้วยหัวใจท่ีเปี่ยมด้วยความรัก เมตตา และ 
ความกล้าหาญทีจ่ะมอบสิง่ดีๆ ให้กบัเพือ่นมนษุย์
และโลกนี้ร่วมกับพระองค์ 

ขอพระบิดา พระกุมารเยซู แม่พระ 
นักบุญโยเซฟ อวยพรทุกท่านและทุกคนใน
ครอบครัวให้ได้รับพระพรพิเศษ มีความสุข  
มีแรงบันดาลใจในชีวิต ในการเรียน ในการ
ท�างาน ในมิตรภาพ ความรัก ความสัมพันธ์ 
ในการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นตลอดเทศกาล
คริสต์มาสและปีใหม่นี้ด้วยเทอญ

ส�าหรับพี่น้องที่สนใจ “วันละ 5 นาที
เข ้าเงียบที่บ ้าน” ท่านสามารถติดตามได้ที่ 
Facebook เพจ “ฝึกปฏิบัติจิตแบบนักบุญ 
อิกญาซีโอ” และถ้าท่านต้องการปฏิบัติอย่าง 
ลึกซึ้ง ท่านสามารถสอบถามได้ที่ นริศ มณีขาว 
Line ID: narislove 

______________________________________

ส�าหรับท่านท่ีสามารถเดินทางไปปฏิบัติจิตอย่างเข้ม
ข้นได้ที่เชียงใหม่ ท่านสามารถติดต่อคุณพ่อได้ที่ 
สวนเจ็ดริน เชียงใหม่ ดูรายละเอียดได้ที่ www.
thesevenfountains.org
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ในโลกของสังคมเมืองใหญ่ทุกวันนี้ไม่ใช่
เฉพาะในสหรัฐอเมริกา แต่หลายประเทศทั่วโลก
รวมถึงในไทย น้อยคนที่จะไม่รู้จักหรือไม่เคยใช้
บริการร้านฟาสต์ฟู้ดช่ือดังสัญชาติอเมริกันที่ช่ือว่า 
“แมคโดนัลด์” ในหนังเรื่อง The Founder ของ
ผู้ก�ากับ จอห์น ลี แฮนค็อค เจ้าของผลงานท�าหนัง
ฟีลกู้ดได้แก่ The Blind Side (2009), Saving 
Mr.Banks (2013) และ The Rookie (2002) 
จากบทหนังของ โรเบิร์ต ซีเกล (The Wrestler) 
พาเราไปรู้จักชีวิตของ เรย์ คร็อค (1902-1984) ที่
แม้จะไม่ใช่ผู้ก่อตั้งร้านแฮมเบอร์เกอร์ชื่อดังนี้ แต่ก็
เป็นคนที่สร้างให้แมคโดนัลด์ขยายกิจการโด่งดังไป
ทั่วสหรัฐและทั่วโลก

หนงัเล่าเรือ่งของ เรย์ คร็อค (ไมเคลิ คตีนั)  
หลังจากเขาท�ามาแล้วหลากหลายอาชีพและเป็น 
เซลส์แมนขายมาแล้วหลายอย่าง ล่าสดุตามฉากหลงัของ 
หนงัคอืในปี 1954 เขาเป็นเซลส์ขายเครือ่งป่ันมลิค์เชค 
ให้กบับรษิทั Prince Castle ทีเ่ครือ่งหนึง่ท�ามลิค์เชค
ได้คร้ังละห้าถ้วย โดยเขาตระเวนขายตามร้านอาหาร
ต่างๆ ทั่วสหรัฐแต่ก็มีน้อยร้านนักที่จะให้ความ
สนใจ จนอยู่มาวันหนึ่งบริษัทของเขาได้รับออเดอร ์
มาจากร้านขายแฮมเบอร์เกอร์ที่ชื่อ “แมคโดนัลด์” 

ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตต ิ

ตั้งอยู่ที่เมืองซาน เบอร์นาร์ดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียที่สั่ง
เครื่องท�ามิลค์เชคทีเดียวถึงห้าเครื่องแสดงว่าจะต้อง
เป็นร้านท่ีขายดีมาก เขาจึงเดินทางไปดูร้านนี้เพ่ือ
ให้เห็นกับตาและและลองสั่งอาหารมาทานและต้อง
ประหลาดใจเมือ่อาหารท่ีสัง่คอืแฮมเบอร์เกอร์หนึง่ชิน้ 
เฟรนซ์ฟรายหนึ่งชุดและน�้าอัดลมหนึ่งแก้วซึ่งขายใน
ราคา 35 เซน็และได้อาหารในเวลาท่ีรวดเรว็เหลอืเชือ่ 
ตามแนวบรหิารจดัการของร้านคอืลกูค้าต้องได้อาหาร
ภายในเวลาไม่เกิน 30 วินาที และอาหารที่สั่งก็ง่าย
ต่อการกินไม่ต้องใช้ช้อนส้อม เมื่อกินเสร็จก็ทิ้งห่อ
แฮมเบอร์เกอร์, เฟรนซ์ฟรายและถ้วยน�้าได้เลยโดย
สาขาแรกสุดของแมคโดนัลด์นี้ไม่มีพ้ืนท่ีในร้านให้
นั่งทาน แตกต่างจากร้านอาหารแบบไดร์ฟอินที่ได้
รบัความนยิมก่อนหน้านีห้รอืร้านทีข่บัรถไปสัง่อาหาร
จากพนักงานเสิร์ฟที่เป็นสาวใส่สเก็ตและนั่งทานใน
รถที่ต้องใช้พื้นที่ร้านมากและอาหารที่สั่งก็ใช้เวลารอ
นานถึง 30 นาทีและหลายครั้งไม่ได้อาหารตามที่สั่ง 
และในวนันัน้สองพ่ีน้องแมคโดนลัด์พาเขามาดรูะบบ
การท�างานของร้านว่าแบ่งหน้าที่พนักงานอย่างไรและ
มีการบริหารจัดการอย่างไรจนท�าให้ได้อาหารอย่าง
รวดเร็วขณะเดียวกันก็ยังคงรักษามาตรฐานคุณภาพ
ของอาหารไว้ได้ พร้อมสั่งเครื่องท�ามิลค์เชคเพิ่ม

The Founder : 
ชีวิตที่วิริยะและมุ่งมั่น
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ในวันนั้นคร็อคจึงขอนัดทานอาหารเย็นกับ
สองพี่น้องแมคโดนัลด์คือ ดิ๊ก (นิค ออฟเฟอร์แมน) 
และ แมค (จอห์น คาร์โรล ลนิช์) เพือ่อยากทราบความ
เป็นมาของร้านและวธิคีดิของพวกเขา ซึง่พวกเขากเ็ล่า
ให้ฟังว่ากว่าจะมาเป็นร้านอาหารขายดีเช่นนี้พวกเขา
ก็สู้ชีวิตมาไม่น้อยเพราะเกิดในครอบครัวที่ยากจน 
มาท�างานเป็นคนขับรถให้บริษัทสร้างภาพยนตร์
โคลัมเบยีพคิเจอร์ จนเกบ็เงนิก้อนหนึง่มาท�าโรงหนงั 
เล็กๆ ของตัวเองแต่ในที่สุดก็ไม่ประสบความส�าเร็จ
จนหันมาท�าร้านอาหารและต้องปรับเปลี่ยนอยู่หลาย
ครั้งจนมาลงตัวเป็นร้านแมคโดนัลด์ที่เห็นอยู่ทุกวัน
นี ้แต่พีน้่องแมคโดนลัด์ไม่ต้องการขยายสาขาจากท่ีมี
อยู่ไปมากนักซ่ึงนอกจากร้านแรกทีซ่าน เบอร์นาร์ดโิน  
พวกเขาขยายกิจการไปอีกส่ีสาขา แต่ส�าหรับคร็อค
ที่กล่อมอยู ่นานเพื่อให้พี่น้องแมคโดนัลด์มาร่วม
ลงทนุกบัพวกเขามีความคิดทีจ่ะขยายสาขาร้านไปทกุ
เมืองทั่วประเทศไม่ต่างจากที่ทุกเมืองในสหรัฐที่มีเสา
ธงชาติอยู่ที่ศาลาว่าการเมืองและมีโบสถ์ประจ�าเมือง
และเขาต้องการให้ร้านแมคโดนัลด์เป็นร้านอาหาร
ส�าหรับทุกครอบครัว เป็นสถานที่ซึ่งครอบครัวจะไป
ด้วยกันไม่ต่างจากการไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ และ
ความพิเศษของแมคโดนัลด์คือเปิดให้บริการทุกวัน
ไม่มีวันหยุด (ปัจจุบันร้านแมคโดนัลด์หลายแห่ง 
ทั่วโลกรวมถึงในไทยเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง)

ความน่าสนใจของหนังคือการเล่าชีวิตของ
เรย์ คร็อคอย่างรอบด้านมีทั้งด้านบวกด้านลบ, ด้าน
สว่างและด้านมืดของเขา ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่หนังที่
สรรเสริญความส�าเร็จของมหาเศรษฐีคนหนึ่งจนเกิน
เหตุ หนังแสดงให้เห็นความวิริยะพากเพียรของเขา
ซึ่งในท่ีสุดกล่อมจนสองพี่น้องแมคโดนัลด์ยอมร่วม
ลงทุนกับเขาทั้งที่ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้มีเงินทุนอะไร
มากมายแถมยังต้องน�าบ้านไปจ�านองเมื่อไปกู้เงินกับ
สถาบันการเงนิ และในท่ีสุดบีบจนพีน้่องแมคโดนลัด์
ยอมขายกิจการให้กับเขา ขณะท่ีชวีติส่วนตัวก็ล้มเหลว 
ในการใช้ชวีติคูก่บัภรรยา เอเธล เฟลมงิ (ลอรา เดร์ิน)  
ที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาถึง 39 ปีแต่ก็ต้องหย่าร้างกัน
ในปี 1961 เพราะวถิชีวีติท่ีเป็นเซลส์แมนต้องเดนิทาง 
ไปทั่วประเทศ จนแทบไม่มีเวลาให้เธอและทั้งคู่ยิ่ง
ห่างเหินกันมากขึ้นเมื่อเขามาจับธุรกิจแมคโดนัลด์  
โดยเธอมมีมุมองในชวีติทีแ่ตกต่างจากเขา ไม่ต้องการ 
เป็นมหาเศรษฐีร�า่รวยล้นฟ้า หรอืเมือ่เขากลบัมาบ้าน
กต้็องนัง่ฟังเขาเล่าเรือ่งธรุกจิท่ีท�า แต่เธออยากมเีวลา
ในช่วงสุดสัปดาห์ไปทานอาหารที่สโมสรและได้พูด
คุยกับเพื่อนๆ ก็เป็นชีวิตที่มีความสุขแล้ว โดยตาม
ประวัติแล้วคร็อคมีภรรยาทั้งหมดสามคน

ชวีติของครอ็คมแีง่สอนใจอยูไ่ม่น้อยท้ังจาก
แนวคิดเรื่อง The Power of The Positive ที่
สอนในเรือ่งพลงัคดิบวกและความวริยิะอตุสาหะและ
มุ่งมั่นที่น�ามาใช้ได้ทั้งการท�างานและการท�าสิ่งต่างๆ 
ในชวีติให้ประสบความส�าเรจ็ ท่ีเขาฟังจากเครือ่งเล่น
แผ่นเสยีงแบบพกพาทุกคนืในห้องพักโรงแรมเมือ่เขา
ต้องตระเวนขายของไปทั่วประเทศ รวมถึงการเป็น
คนช่างสงัเกตสิง่รอบตัวและจ้างคนท่ีมคีวามสามารถ
มาช่วยงานเขา และบทเรียนที่เป็นก�าลังใจให้เราคือ
ตอนที่คร็อคมารู้จักร้านแมคโดนัลด์ เขาอายุ 52 ปี
แล้วแต่ยังไม่หยุดที่จะไล่ตามความฝัน 
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เยาวชนของเรา
ศิษย์พระคริสต ์

สวสัดค่ีะเพือ่น ๆ  เยาวชน คอลมัน์ “เยาวชน 
ของเรา” ฉบบัสิน้ปีนี ้ขอแนะน�าให้รู้จกักบัน้อง “BM” 
เทเรซา  อารียา  พงษ์พิศ เยาวชนจากวัดแม่พระ
ปฏิสนธินิรมลบ้านน้อยสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น 
สงัฆมณฑลอดุรธาน ีทีอ่ยู ่11/21 หมูบ้่าน มติรอารย์ี 
5 ต.บ้านเป็ด อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000 ก�าลงัศกึษา  
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

แรงบันดาลใจ ทีท่�าให้หนเูข้าร่วมกลุม่เยาวชน  
ช่วยเหลืองานวัดหรืองานเยาวชนของสังฆมณฑล
เนื่องจากทางครอบครัวหนูเป็นคาทอลิก และพามา 
มสิซาตัง้แต่จ�าความได้ ท�าให้หนไูด้รบัโอกาสดีๆ  จาก
ทางผู้ใหญ่ที่วัด มีพี่ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือในทุกๆ 

เรื่อง ท�าให้หนูรู้สึกรักและอยากแบ่งปันความรู้สึก 
ดีๆ ความรักให้กับผู้อื่น 

หนูได้รับโอกาสมากมาย ให้ได้เข้าร่วมค่าย
ผูน้�าเยาวชนคาทอลกิระดบัชาติ ท้ังท่ีอคัรสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี สังฆมณฑล
อุดรธานี และสังฆมณฑลราชบุรี เป็นเจ้าภาพ ได้รับ 
ประสบการณ์มากมาย เป็นทมีงานพียุ่ย้ในการร้องเพลง  
จัดเทเซ่ ในโอกาสฉลองวัดในสังฆมณฑลให้กับวัด
ต่างๆ เป็นผูอ่้านบทพระวรสาร และนกัร้องประจ�าวดั
แม่พระปฎิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม

การท่ีหนูได้ร่วมกิจกรรมเยาวชนแต่ละครั้ง
ช่วยสอนให้หนโูตมากยิง่ขึน้ มคีวามเป็นผูน้�ามากขึน้  
ทั้งยังท�าให้รู้สึกรักพระ ใกล้ชิดพระ และได้แนว

เทเรซา อารียา พงษ์พิศ
เยาวชนสังฆมณฑลอุดรธานี
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ความคิดดีๆ กลับมาในทุกๆ ครั้ง ซึ่งท�าให้หนู
สามารถน�าความคิดความรู้ต่างๆ ที่ได้ มาปรับใช้
ในชีวิตประจ�าวันและหล่อหลอมหนูให้รู้จักความรัก  
การให้อภัย และการมองโลกในแง่ดีอยู่ตลอด ไม่ว่า
จะเกดิสิง่ใด เหตกุารณ์ไหนในชวีติ หนจูะคดิเสมอว่า 
นี่คือสิ่งที่พระทรงเลือกให้หนูและไม่ว่าจะเป็นเรื่องดี
หรือร้าย หนูจะไว้ใจในพระเจ้าเสมอว่าสุดท้ายแล้ว 
สิง่นีแ้หละ คอืสิง่ทีพ่ระองค์จดัสรรให้กบัเรา คือสิง่ที่ 
พระองค์เห็นสมควรแล้วว่าด ีพอหนคูดิแบบนีก้ท็�าให้
หนูรู้สึกสบายใจขึ้น

สิ่ง ท่ีท ้าทายของเยาวชนในปัจจุบันคือ 
“ความเชื่อ” หนูคิดว่าในปัจจุบันมีสิ่งต่างๆ มากมาย 
ที่ท�าให้ความเชื่อของเยาวชนลดน้อยลง หรืออาจ
เพราะข้ออ้างต่างๆ นานา ที่ท�าให้เยาวชนไม่มีเวลา
มามิสซา หรืออ่านพระคัมภีร์ที่บ้าน ไม่มีเวลาที่จะ
สนใจพระ จนสดุท้ายแล้วท�าให้ความเชือ่ของเยาวชน 
นั้นถดถอยลง

ถ้าจะถามถึงสาเหตุที่ท�าให้เยาวชนไม่เข้ามา 
มส่ีวนร่วมในกลุม่เยาวชน หรอืกจิกรรมต่างๆ ของวัด  
หนคิูดว่า “ครอบครวั” เป็นแรงผลกัดนัส�าคญั ทีท่�าให้
เยาวชนมาท�ากจิกรรมเกีย่วกบัศาสนา ครอบครวัคอื
จุดที่จะหล่อหลอมการใช้ชีวิตของเยาวชนให้ใกล้ชิด
กบัพระมากยิง่ขึน้ และในปัจจบุนัยคุสมัยทีเ่ปลีย่นไป  

เยาวชนรุน่ใหม่ มุง่ให้ความส�าคญัแต่การเรยีนหรอืสิง่
อืน่ๆ ทัง้เพือ่น ความรกั จนลมืพระไปบ้างในบางเวลา  
หรือบางทีเยาวชนอาจมองว่าศาสนาเป็นเรื่องไกลตัว 
เป็นเรื่องของคนยุคเก่า ท�าให้ห่างหายจากวัดไป

การชักชวนกัน การประชาสัมพันธ์ที่ดีและ
น่าสนใจ จะช่วยส่งเสริมให้เพื่อนๆ เยาวชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกลุม่เยาวชนมากขึน้ ถ้าเรามองว่าศาสนา
เป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องที่สนุกจะยิ่งท�าให้เยาวชน
หันมาร่วมกิจกรรมมากขึ้น

ค�าว่า “กระแสเรยีก” ส�าหรบัหน ูมหีลากหลาย 
รปูแบบ ไม่ใช่เพยีงแค่กระแสเรยีกท่ีจะเป็นสงฆ์ เป็น
นักบวช แต่หนูกลับคิดว่า การที่เรามีใจที่จะสวด
ภาวนา มีความคิดที่ดี มีความเชื่อที่มั่นคง นั้นก็
ถือเป็นพระพรของพระ เป็นกระแสเรียกอย่างหนึ่ง 
สิ่งท่ีท�าให้หนูได้เข้ามาท�างานเยาวชนนี้ หนูก็เชื่อว่า
นี่คือกระแสเรียกที่หนูได้รับเช่นกัน หลายคนต่างมี
กระแสเรยีกแตกต่างกนัไป ในทางครอบครวักระแส
ทีจ่ะพาครอบครวัมาร่วมฟังมสิซา การอบรมลกูให้มี
จติใจรกัในพระกถ็อืเป็นกระแสเรยีก การทีเ่รารบัใช้
พระเจ้าไม่ว่าจะทางใด ก็ถือเป็นกระแสเรียก เพียง
แค่เราเปิดใจ รับฟังสิ่งที่พระเจ้าทรงดลใจเรา บอก
เรา และเลอืกทีจ่ะท�าตามน�า้พระทยัของพระองค์กถ็อื
เป็นการตอบรับกระแสเรียกที่ดีที่สุดแล้ว 
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สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล
(8 ธันวาคม)

พระนางจึงเปี่ยมด้วยพระหรรษทานอันบริสุทธิ์
อย่างที่ไม่มีมนุษย์ใดจะเปรียบปานได้  ดังที่ 
สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 9 ได้ทรงประกาศ
ขอ้ความเชือ่ประการนีใ้นป ีค.ศ.1854 วา่ “พระนาง
มารีย์เป็นผู้ปฏิสนธินิรมล”

จากหนังสือ “วันทามารีย์”
คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช
เรียบเรียงและจัดพิมพ์
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 *รางวัลชม
เชย*

ชวนน้องคุย

ชวนน้องคุย

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

ที่น้องๆ มีภาพสวยๆ ยิ้มๆ ก็รีบส่งภาพมาร่วมสนุกแ
บ่งปัน 

รอยยิ้ม กับโครงการ “ยิ้ม...ยิ้ม...ยิ้ม...2018” กับสโมสร 

อุดมศานต์ ในคอลัมน์ “จูเนียร์โฟโต้” ขอภาพแบบเป็น 

รอยยิ้มชัดๆ นะครับ

พี่ป๋อง ขอขอบคุณบรรดาคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง 

และผู ้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่าน ที่คอยสนับสนุนกิจกรรมนี้  

ขอขอบคุณอีกครั้งส�าหรับความกรุณาต่างๆ มา ณ โอกาสนี้  

และในเวลาเดียวกันขอเชิญชวนให้ส่งภาพ “ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม” 

ของน้องๆ เด็กๆ เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆ เมื่อส่งภาพ 

มาร่วมสนุก...อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ และ “ตั้งชื่อภาพ”  

มาด้วยก็จะดีมากๆ ครับ

ส่งมาที ่พีป๋่อง สโมสรอดุมศานต์ ชัน้ 8 เลขที ่122/11 

ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
10120 

หรือส่งทาง E-mail: udomsarn@gmail.com นะครับ

“ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม 2018”

น้องกิติมา รานอก น้องณิชาภัทร เกื้อกูล น้องดารา เกิดใจบุญ น้องภาวนา บัวสิงห์ น้องนิเวศน์ 
อดุมธรรม น้องห่มบญุ ทรวงท่าไม้ น้องสมชาย ทองกว้าง น้องสนัตภิาพ เจรญิไพศาล น้องขวญัฤดี  
ชัยวิเชียร น้องจูเนียร์ ชัยวิเชียร 

“สุขสันต์วันพระคริสตสมภพ และสวัสด ี
ปีใหม่ วอนขอพระเจ้าโปรดอวยพระพรแด่น้องๆ 
เด็กๆ และครอบครัวของน้องๆ ทุกคน ขอให้
สขุภาพแขง็แรงสมบูรณ์ และอยูใ่นการคุม้ครอง
ของพระองค์ตลอดไปด้วยเทอญ” 

น้องๆ เด็กๆ ครับ... “คริสต์มาส” คง
ไม่ใช่แค่งานหรือเทศกาลของศาสนาคริสต์ที่จัด
ในช่วงฤดูหนาว...ไม่ใช่งานรื่นเริงกันในวันที่ 25 
ธันวาคม และมีซานตาคลอสมาแจกของขวัญ 
หรือมีต้นสนใหญ่ๆ ประดับไฟระยิบระยับ และ
กค็งไม่ใช่แค่การจับสลาก หรอืการแลกของขวัญ
กนัเท่านัน้ แต่แก่นแท้ของครสิต์มาสนัน้แท้ท่ีจรงิ
เป็นการเฉลมิฉลองการมาบังเกดิของพระเยซูเจ้า 
ท่ีพระองค์บังเกดิมาเพือ่ช่วยเรามนษุย์ทุกคนบน
โลกให้รอดพ้นจากบาป...

น้องๆ อย่าลมื! ค�าว่า ครสิต์มาส ยงัมคีวาม
หมายอีกว่า “ให้” นั่นคือ เราต้องให้ความรัก  
การให้อภัย ให้ความช่วยเหลือ ให้ก�าลังใจ  
และให้ๆๆๆ โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ... 
นี่แหล่ะ คือ แก่นแท้ของคริสต์มาสส�าหรับผู้
ท่ีเป็นคริสตชนท่ีได้ชื่อว่าเป็นศิษย์ของพระเยซู 
คริสตเจ้า ครับผม
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รักพระคัมภีร์
 

การ์ตูน...คนดี 

การประสูติของพระเยซูเจ้า
ค�่ า วั นนั้ น มีคน เลี้ ย งแกะกลุ ่ มหนึ่ ง 

อยู่กลางแจ้ง ก�าลังเฝ้าฝูงแกะในยามกลางคืน 
ทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าปรากฏ
องค์ต่อหน้าเขา... และกล่าวแก่เขาว่า “อย่า
กลัวเลย เพราะเราน�าข่าวดีมาบอกท่านทั้งหลาย  
เป็นข่าวดีท่ีจะท�าให้ประชาชนทกุคนยนิดอีย่างยิง่ 
วันนี้ ในเมืองของกษัตริย์ดาวิด พระผู้ไถ่ประสูติ
เพื่อท่านแล้ว...”

***
ควรน�ามาไตร่ตรองเหลอืเกนิว่า ท�าไมหนอ! 

คนเล้ียงแกะธรรมดาๆ จงึได้รบั “ข่าวด ี- ข่าวใหญ่”  
เรื่องการบังเกิดของพระกุมารเยซูเป็นกลุ่มแรก 

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

“...ต้องเข้าใจ”

..understand

และยังได้พบกับพระกุมารอีกด้วย “โอ! นับ
เป็นพระพรท่ียิ่งใหญ่จริงๆ” ...น้องๆ เคยได้
รับข่าวดีหรือข่าวใหญ่บ้างไหม พี่เชื่อว่าตอนนั้น
น้องๆ คงดีใจ ยิ้มแก้มปริ หรือยินดีจนน�้าไหล 
...แต่อย่าลมืว่า ข่าวดเีรือ่งของพระเยซเูจ้าจะมค่ีา 
มากที่สุด เมื่อน้องๆ น�าไปบอกต่อ เล่าต่อ และ
ช่วยบอกต่อๆ ไปด้วยว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็น
หนทาง ความจริง และชีวิต ส�าหรับทุกๆ คน
นะครับ

น้องๆ ควรอ่าน พระคัมภีร์ ภาคพันธ-
สัญญาใหม่ ในบทพระวรสารของนักบุญลูกา 
บทที่ 2 ข้อ 1-20 นะครับ
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*น้องณิชาภัทร ลีนานุรักษ์ (ปันปัน) *3286*
เกิด : 31 พฤษภาคม 2552
การศึกษา : โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิชาที่ชอบ : ภาษาอังกฤษ เพราะสนุก
อนาคตอยากเป็น : หมอ เพราะอยากช่วยเหลือคนอื่น
เป็นคนมีนิสัย : ตลก
สัตว์ที่ชอบ : กระต่าย
ชอบใช้เวลาว่าง : วาดรูป
กีฬาที่ชอบ : ว่ายน�้า
อาหารที่ชอบ : ข้าวปั้น
ความสามารถพิเศษ : วาดรูปเก่ง
อื่นๆ : หนูรักพระเจ้า

*น้องนวรัตน์ ปูควะนิช (ป๊อปคอร์น) *3287*
เกิด : 28 กันยายน 2553
การศึกษา : โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์  
คลองจั่น กรุงเทพฯ
วิชาที่ชอบ : ศิลปะ เพราะชอบวาดรูป
อนาคตอยากเป็น : ครูสอนวาดรูป เพราะอยากสอนเด็กๆ  
ให้โตขึ้นไปมีสังคมที่ดี
เป็นคนมีนิสัย : ขี้อาย อารมณ์ดี
สัตว์ที่ชอบ : สุนัข
ชอบใช้เวลาว่าง : วาดรูป
กีฬาที่ชอบ : ว่ายน�้า
อาหารที่ชอบ : สลัด
ความสามารถพิเศษ : วาดรูป
อื่นๆ : ว่ายน�้า

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

สถาบันที่เพื่อนใหม่สังกัด นะครับ

สมาชิกใหม่
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ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 

แข่งขัน
สวัสดีค่ะน้องๆ ที่น่ารักทุกคน ฉบับนี้พี่อ้อยมีนิทานมาฝากอีกเช่นเคย ชื่อเรื่อง “แข่งขัน” เรื่อง

มีอยู่ว่า
ครั้งหนึ่ง มีห้องเรียนอยู่ห้องหนึ่ง ซึ่งมีเด็กๆ อยู่กันหลายคน หนึ่งในนั้นคือน้องนิด น้องนิดเป็น 

เดก็ขยนัและตัง้ใจเรยีน ไม่ว่าคุณครูจะให้การบ้านอะไรๆ น้องนดิกจ็ะรบีท�าอย่างต้ังใจและท�าได้ถกูเกอืบหมด  
แต่ในห้องนี้ก็ยังมีนักเรียนอีกคนหนึ่งชื่อ น้องนันท ์ซึ่งก็เรียนเก่งเหมือนกัน น้องนันท์ไม่ค่อยส่งการบ้าน 
แต่เวลาสอบน้องนันท์มักจะได้คะแนนดีเพราะตั้งใจเรียน

วนัหนึง่คุณครจูดัแข่งขนัสะกดค�าศพัท์ภาษาองักฤษ แล้วกม็เีดก็ๆ ในห้องอืน่ๆ มาสมคัรกนัหลายคน  
เพราะคุณครูจะมีรางวัลให้ส�าหรับนักเรียนที่ท�าคะแนนได้สูงสุด คุณครูได้ท�าการทดสอบก่อนเพื่อจะเลือก
นักเรียนที่เก่งที่สุดมาแข่งขัน และคนที่ชนะ นอกจากจะได้รางวัลแล้วก็ยังจะได้เป็นตัวแทนของโรงเรียน
ไปแข่งขันกับโรงเรียนอื่นอีกด้วย

เม่ือแข่งขันกนัรอบแรก น้องนดิมัน่ใจมากกว่าจะได้เข้ารอบสดุท้าย ส่วนน้องนนัท์ไม่ค่อยจะมัน่ใจ
เท่าไรนกั น้องนนัท์ดเูหนือ่ยๆ และดไูม่มสีมาธใินการท�าข้อสอบ คณุครกูถ็ามน้องนนัท์ว่าเกดิอะไรขึน้ น้องนนัท์ 
บอกว่า คณุแม่ไม่สบาย น้องนนัท์ต้องดูแลคุณแม่ เลยไม่ค่อยได้นอนหลบัพกัผ่อน สดุท้ายเมือ่ผลการแข่งขนั 
ประกาศออกมาน้องนิดก็ได้เข้ารอบ ส่วนน้องนันท์ก็เกือบจะตกรอบ

ไม่นานนักก็ถึงวันแข่งขันรอบสุดท้าย น้องนิดตั้งใจมาก เธอท่องค�าศัพท์ไว้เยอะมากๆ และคิดว่า
จะต้องได้รบัรางวลัแน่นอน ส่วนน้องนนัท์หน้าตาอดิโรย เธอไม่ได้ซ้อมมาเท่าไร แต่กอ่็านแบบผ่านๆ มาบ้าง  
ท�าให้ไม่ค่อยมั่นใจ แต่เธอก็บอกทุกคนว่าเธอจะพยายามเต็มที่ สุดท้ายการแข่งขันก็จบลง น้องนิดชนะไป
ตามความคาดหมาย เขาได้คะแนนทิ้งห่างทุกๆ คนอย่างมาก ส่วนน้องนันท์ก็ได้ที่สุดท้าย

น้องนนัท์เดินกลบับ้านอย่างเศร้าๆ เธออยากได้รางวลัเพือ่จะได้ให้คณุแม่ดใีจ แต่กท็�าไม่ได้ น้องนดิ 
เหน็น้องนนัท์เดินกลับบ้านเศร้าๆ เลยถามว่าเธอเป็นอะไร น้องนนัท์กอ็ธบิายให้ฟัง น้องนดิได้ยนิอย่างนัน้ก็
บอกน้องนนัท์ว่าเธอจะแบ่งรางวลัให้ เพราะน้องนนัท์กเ็ก่ง และได้เข้ารอบสดุท้าย คณุแม่น่าจะภมูใิจอยูแ่ล้ว  
แล้วน้องนิดก็ขอไปที่บ้านของน้องนันท์ด้วย

น้องนิดตรงเข้าไปสวัสดีคุณแม่ของน้องนันท์แล้วเล่าให้คุณแม่ฟังว่าน้องนันท์เป็นคนเก่งแค่ไหน 
และเป็นคู่แข่งเรือ่งการเรยีนของเธอมาตลอด แล้วน้องนดิกแ็บ่งรางวลัทีไ่ด้จากคณุครทูีเ่ป็นอปุกรณ์การเรยีน
และขนมต่างๆ ให้กับน้องนันท์ด้วย คุณแม่ภูมิใจในตัวน้องนันท์ และก็ภูมิใจในน้องนิดด้วยที่เป็นเด็กดีมี
จติใจงดงาม รูจ้กัแบ่งปัน และเข้าใจถงึความรูส้กึของผู้อืน่โดยเฉพาะน้องนนัท์ซ่ึงกเ็ป็นเพือ่นของเขา คณุแม่ 
ของน้องนนัท์จงึท�าอาหารอย่างสดุฝีมอืทีส่ดุแสนจะอร่อยให้เดก็ๆ ทัง้สองคนได้ทานร่วมกนั และเดก็ทัง้สองคน 
ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน รักและเข้าใจกัน เรียนรู้ที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้แก่กันละกัน แล้วส่งต่อความดีนี้ไปยัง 
เพื่อนๆ คนอื่นๆ อีกด้วย

จบแล้วค่ะ แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะคะ ขอให้น้องๆ ทุกคนและทุกครอบครัวมีความสุขมากๆ 
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มุมเด็กศิลป์
Art 

 มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ

     “พระทรงบังเกิด”
   ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

(หมดเขตรับผลงานวันที่ 9 มกราคม 2018)
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l ไม่ได้ไปวัดเพราะพ่อแม่ไม่พาไป 
 หรือเพราะลูกไม่เอ่ยปากขอท่าน
 ลูกขอท่านพาไปโรงหนัง สวนสนุก
 เดินห้าง และทานข้าว
 ท�าไมไม่เอ่ยปากขอท่านพาไปแก้บาปรับศีลฯบ้างเล่า
l “ผมรู้ว่าท่านเป็นคนเคร่งครัด
 เก็บเกี่ยวในที่ที่ไม่ได้หว่าน
 รวบรวมในที่ที่ไม่ได้โปรย
 ผมมีความกลัว จึงน�าเงินของท่านไปฝังดิน”
l คนใช้เกียจคร้าน ไม่รับผิดชอบต้นทุนที่ได้มา
 แล้วหาข้อแก้ตัว

เราโทษคนอื่นต่อไป ไม่ได้แล้ว
l เราต้องเลิกแก้ตัวและโทษคนอื่น
 โทษพ่อแม่ โทษครู เพื่อน 
 หมาแมว อากาศดินฟ้า 
l ต้นทุนความอบอุ่นในครอบครัว
 ต้นทุนความเชื่อ ต้นทุนการศึกษา
 ต้นทุนสุขภาพและปัญญา
 ไม่ส�าคัญว่ามีมากหรือได้มาน้อย
 “เจ้าซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย
 เราจะให้เจ้าจัดการในเรื่องใหญ่ๆ”
l เราโทษคนอื่นต่อไป... ไม่ได้แล้ว

22 พ.ย.2017
พงศ์ ประมวล
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สโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋องและชาวคณะ 

1 2 3ด.ญ. อัญรินทร์ ภาสวรไพบูลย์
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 
กรุงเทพฯ

ด.ญ. โชติกา พันเดชา
โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา
จ.เพชรบูรณ์

ด.ญ. ณิชาภัทร ลีนานุรักษ์
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี

จูเนียร์ โฟโต้

ชื่อภาพ : “หลานปู่”
  ด.ญ.ธนิตา ลือเลื่อง 
ผู้ส่ง :  คุณปู่ 

ชื่อภาพ : “จริงจังมากน้องอาร์มี่ ลือเลื่อง”
ผู้ส่ง :  คุณปู่ 





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



เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋อง 

(A)

(B)

แสงธรรมส่องน�ำหนทำง “ท่านโยเซฟสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์กษัตริย์ดาวิด ท่านไป
ลงทะเบียนพร้อมกับพระนางมารีย์ ซึ่งก�าลังทรงพระครรภ์ ขณะที่อยู่ที่นั่น ก็ถึงก�าหนดเวลาที่
พระนางมารีย์จะมีพระประสูติกาล...” (ลูกา 2:4-6)

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

สวสัดค่ีะเพือ่น ๆ  
เยาวชน เดือนธันวาคม
มาพร้อมกับลมหนาว
แสนสบาย แสงแดด
อ่อน ๆ ท�าให้ลมหนาว
กลายเป็นความอบอุ ่น

แสนสบาย หลับตาจินตนาการฝันถึง “มุมสงบของ
ชีวิต” บ้านน้อย ๆ บนภูเขาท่ามกลางธรรมชาติ ใกล้
น�า้ตก มลี�าธารเล็ก ๆ  ไหลผ่าน มีระเบยีง มีมุมกาแฟ มี
สายลมอุน่ ๆ  เป็นความสขุพเิศษนอกเหนอืจากความสขุ 
ในชีวิตประจ�าวัน

เดอืนธนัวาคมส�าหรบันูนุ๋ย้ยงัเป็นเดอืนแห่งความ
สุข เดือนแห่งความหวัง...หวังที่จะได้ฉลองคริสต์มาส 
กับเพื่อน ๆ ที่สภาพระสังฆราชและที่วัด หวังที่จะได้
หยุดและไปเที่ยวทานข้าวพร้อมกนัในครอบครวั หวงัที่ 
จะได้ของขวญัเลก็ ๆ  แทนใจจากคนพเิศษ และอกีหลาย 
ความหวังค่ะ นอกจากนุ้ยมีความหวังแล้ว นุ้ยมั่นใจว่า
เพือ่น ๆ  หรอืเดก็ ๆ  เยาวชนกค็าดหวงักบัเทศกาลครสิต์มาส  
เทศกาลแห่งความสุขความชืน่ชมยนิดนีีเ้หมอืนกนั และ
เราจะสมหวังได้อย่างไรคะ? ในเม่ือมีผูค้าดหวงั กต้็องมี 
ผูท้�าให้คนสมหวงัด้วยจรงิไหมคะ ท�าให้คดิถงึคณุลงุซานต้า  
ผู้ใจดี มีของขวัญมาแจกเด็ก ๆ  ในโอกาสคริสต์มาส...  
เมื่อมีผู้รับก็ต้องมีผู้ให้ มีผู้แบ่งปัน...

เมื่อพูดถึงการแบ่งปันท�าให้คิดถึงกิจกรรม
เยาวชนของสังฆมณฑลจันทบุรี ชื่อ “From Saving 
to  Serving” เป็นกิจกรรมส�าหรับเยาวชนวัยท�างาน  
เชญิชวนเยาวชนคาทอลกิในวยัท�างานมาพบปะกนั และ
ให้ความรู้เรื่อง “การออมหรือการสร้างหน้ี” ท้าทาย
เยาวชนให้เริ่มออมทรัพย์ตั้งแต่อายุยังน้อย ให้แง่คิด
ในเรื่องของรายได้ - รายจ่าย = เงินคงเหลือเพื่อออม 
มี  Package  ตรวจสุขภาพทางการเงินเบื้องต้น ให้

เยาวชนรู้จักวางแผนออมเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิต
ระยะสั้น ระยะกลาง หรือต้องการความมั่นคงระยะยาว
ควรท�าอย่างไร? ให้เคลด็ลบัตรวจสอบภมูแิพ้ของตนเอง 
ภูมิแพ้เรื่องแรงเชียร์ในการจับจ่าย ภูมิแพ้ป้ายลดราคา 
SALE และพิเศษให้ “คาถาเงินออมส�าหรับทุกช่วงวัย 
ออมอย่างน้อย 1/4 ของรายได้” 

เมื่อเยาวชนในวัยท�างานเริ่มรู้จักออมทรัพย์แล้ว 
เราในฐานะ “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดี
ใหม่ ด้วยการรับใช้ด้วยใจยินดี” เราคริสตชนต้องเป็น
ผู้ให้และแบ่งปัน เพื่อเยาวชนจะได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือ
และพัฒนาพระศาสนจักรตามก�าลังความสามารถ ออก
จากตนเองไปสู่ผู้อื่น และเห็นความต้องการอื่น ๆ ของ
สังคมมากขึ้น 

โดยเรยีนรูท้ีจ่ะเป็นผูใ้ห้และแบ่งปัน เริม่จากการ
ให้กบัรุน่น้องเยาวชนในวดัของตน แบ่งปันให้กบัรุน่น้อง
เยาวชนรอบข้าง การให้และแบ่งปันนีไ้ม่ได้หมายถงึเรือ่ง
เงินเท่านั้น รุ่นพี่สามารถให้ประสบการณ์ที่ดีแก่รุ่นน้อง 
แนะน�าน้องในกิจกรรมเยาวชน เชิญชวนรุ่นน้อง ๆ ให้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัด เช่น มาช่วยร้องเพลง มา
ช่วยมสิซา สอนให้น้องอ่านบทอ่าน มารวมกลุม่พดูคยุกนั  
แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตแก่กัน ไปเที่ยวด้วยกัน ทาน
อาหารร่วมกนั เสรมิสร้างมติรภาพทีด่ต่ีอกนั และต่อยอด 
ไปถึงงานจิตอาสา งานสร้างสรรค์พัฒนา งานเมตตา
แสดงความรักและแบ่งปันสิ่งที่มีแก่ผู้ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือต่อไป 

ในการสมัมนา คณุพ่อนรเทพ ภานพุนัธ์ “พ่อเก๊า”  
จติตาภบิาลเยาวชนสงัฆมณฑลจนัทบรุ ีกล่าวว่า 3 ทีใ่น
วดัทีเ่ป็นของเดก็และเยาวชนคอื ทีส่�าหรบัเดก็ช่วยมสิซา 
ที่นักขับร้อง และที่นั่งส�าหรับผู้อ่านบทอ่าน ดังนั้นรุ่นพี่
จงึจ�าเป็นต้องเชญิชวนให้รุน่น้องเยาวชนเข้ามามส่ีวนร่วม
ใน 3 ที่ดังกล่าวนี ้  
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เัก็บมาเล่าเอามาฝาก
พี่ป๋อง 

วันพระคริสตสมภพ  
หรือวันคริสต์มาส

 ครสิต์มาส คอื วนัฉลองการบงัเกดิของพระเยซเูจ้า ทีเ่ราเฉลมิฉลองกนัในวนัที ่25 ธนัวาคม
ของทกุปี ค�าว่า “คริสต์มาส” เป็นค�าทบัศัพท์ภาษาองักฤษว่า Christmas ซ่ึงมาจากค�าภาษาองักฤษ
โบราณว่า Christes Maesse ที่แปลว่า “บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า” เพราะการร่วมพิธีมิสซา 
เป็นประเพณีส�าคัญที่สุดที่ชาวคริสต์ถือปฏิบัติกันในวันคริสต์มาส 

ค�าว่า Christes Maesse พบครัง้แรกในเอกสารโบราณในปี 1038 และค�านีก้ไ็ด้แปรเปลีย่น 
มาเป็นค�าว่า Christmas 

ส�าหรับในภาษาไทย “คริสต์มาส” ก็มีความหมายเช่นกัน ค�าว่า มาส แปลว่า เดือน ดังนั้น  
คริสต์มาสจึงเป็นเดือนที่เราระลึกถึงพระเยซูคริสตเจ้าเป็นพิเศษ อีกความหมายหนึ่งของค�าว่า มาส 
คือ ดวงจันทร์ ฉะนั้นจึงตีความเป็นภาษาไทยได้อีกอย่างหนึ่งคือ พระเยซูเจ้าทรงเป็นความสว่าง
ของโลก เหมือนดวงจันทร์เป็นความสว่างในตอนกลางคืน

ในวันคริสต์มาสนิยมอวยพรกันด้วยค�าว่า Merry X’mas หรือ (Merry Christmas) 
ค�าว่า “Merry” ในภาษาอังกฤษโบราณแปลว่า “สันติสุข และความสงบทางใจ” เพราะฉะนั้น ค�านี้ 
จึงเป็นค�าที่ใช้อวยพรคนอื่น เพื่อขอให้เขาได้รับสันติสุขและความสงบทางใจ 

การเฉลิมฉลองนี้เกิดจากการประยุกต์ประเพณีท้องถิ่น เนื่องจากทุกปีชาวโรมันจะมีการ
เฉลิมฉลองพระเสาร์ (Saturn) และเรียกเทศกาลเฉลิมฉลองนี้ว่า “Saturnalia” ซึ่งเริ่มตั้งแต่
กลางเดือนธันวาคมและไปสิ้นสุดในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี เชื่อกันว่า จักรพรรดิคอนสแตนติน  
(280-337) ซึ่งกลับใจหันมานับถือศาสนาคริสต์ทรงปรารถนาท่ีจะฉลองการเสด็จมาบังเกิดของ 
พระกมุารเยซใูนเวลาเดยีวกนักบัทีค่นต่างศาสนาเฉลมิฉลองเทพเจ้าของเขา พระองค์จึงทรงก�าหนด
ให้วันที่ 25 ธันวาคมของทุกปีเป็นการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระกุมารเยซู 

เมือ่ชาวโรมนักลบัใจหนัมานบัถอืศาสนาครสิต์แล้ว ประเพณกีารเฉลมิฉลองพระเสาร์กห็ายไป  
คงเหลือแต่การเฉลิมฉลองการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูเจ้า พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกจึงได้
ถือเอาวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสมโภชพระคริสตสมภพนับต้ังแต่บัดนั้น ซ่ึงประเพณีนี้ 
ได้เริ่มมาจากกรุงโรมในศตวรรษที่ 4 และค่อยๆ เผยแผ่ไปในยุโรปและทวีปต่างๆ ทั่วโลกในเวลา
ต่อมา

ครสิต์มาสส�าหรบัครสิตศาสนกิชนจงึเป็นวนัส�าคญัวนัหนึง่ เป็นวนัท่ีระลกึถงึการท่ีพระบุตร
ของพระเจ้าทรงเสด็จมาบงัเกดิเป็นมนษุย์เพือ่ไถ่บาปและน�ามวลมนษุย์ไปว่าจะเป็นชนชาตใิด จะรวย
หรอืจน คนศรทัธาหรือคนบาปกลบัไปหาพระบดิาเจ้า เทศกาลครสิต์มาสจงึเป็นหนึง่ในเทศกาลแห่ง
ความชื่นชมยินดีและเป็นเทศกาลแห่งการให้ 
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เพราะพระองค์ทรงพอพระทัย ฝันนั้นจึงกลายเป็นจริง

เงินหนึ่งตะลันต์
ก๊อป

เมื่อเดือนปลายเดือนตุลาคมท่ีผ่านมา มีเรื่องราวท่ี 
น่าจดจ�าเรือ่งหนึง่เกดิขึน้ในชวิีตผม เป็นเรือ่งราวการแข่งขนั
ขับร้องประสานเสียงระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia 
Pacific Champions Competition) ของวงขับร้อง
ประสานเสียงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั (KMITL Chorus) ในงาน 4th Asia Pacific 
Choir Games 2017 ณ นครโคลัมโบ ประเทศศรลัีงกา

เร่ืองราวการเดินทางเข้าร่วมแข่งขนัขบัร้องประสานเสยีง
ครัง้นีเ้ริม่ต้นขึน้ในเดอืนพฤศจกิายนปี 2016 เริม่จากความ
คดิของนกัศกึษาทีว่่า “ต้องการพฒันาทักษะความสามารถการ 
ขบัร้องประสานเสยีงของวงให้เทยีบเท่าระดบัสากล” ผมในฐานะ
ผูท้ีม่หีน้าทีด่แูลและฝึกสอนนกัศกึษาในวง จงึเริม่ตัง้ค�าถาม 
เพื่อตรวจสอบความตั้งใจจริงกับการตัดสินใจของนักศึกษา
ในครัง้นี ้จากการประชมุพดูคยุกนัอยูห่ลายครัง้จงึสรปุความ 
ได้ว่า หากเราตดัสนิใจจะเข้าร่วมแข่งขนัในครัง้นีแ้ล้ว เพยีง
มคีวามตัง้ใจอย่างเดยีวนัน้ไม่พอ เราต้องลงมอืปฏบัิติอย่าง
จริงจังด้วย ซึ่งนั่นหมายถึงนักศึกษาต้องยอมท่ีจะออกจาก 
ตวัเอง ปรบัเปลีย่นวถิชีวีติประจ�าวนั และมวีนิยัในการฝึกซ้อม
มากขึน้ เพราะการเตรียมตัวก่อนแข่งขนัการขบัร้องประสานเสยีง 
บนเวทนีานาชาตคิรัง้นี ้ต้องมีการฝึกซ้อมมากกว่าท่ีเคยปฏิบัติ
มาหลายเท่า ไม่เพยีงฝึกซ้อมร้องเพลงทีจ่ะต้องใช้แข่งขนัเท่านัน้ 
แต่ยังรวมไปถึงการฝึกทักษะการร้องเพลงเดี่ยว (Private 
voice lesson) เพือ่แก้ไขและพฒันาแบบรายบุคคล ทักษะการ 
ร้องเพลงเป็นวง (Ensemble) ทักษะการฟัง (Ear training) 
การตคีวามบทเพลง (Interpretation) และการท�างานร่วมกบั
นกัเปียโน (Collaborative voice) เป็นต้น

การฝึกซ้อมเริม่ด�าเนินขึน้อย่างค่อยเป็นค่อยไป นกัร้อง
บางคนทีเ่คยตกลงกนัว่าจะไปแข่งขนักลบัเริม่ขอถอนตัวทีละ
คน จากเดมิทีเ่ราตัง้ใจไว้ว่าจะไปกนัท้ังหมด 38 คน ผ่านไป  
3 เดอืนกล็ดเหลอื 28 คน จนกระท่ังลดเหลือเพยีง 18 คน 
ก่อนที่วงจะเดินทางไปแข่งขันเพียงไม่ถึงสองเดือน นักร้อง
หลายคนที่ถอนตัวมีเหตุผลที่ต่างกัน บางคนให้เหตุผลว่า
กลวัจะกระทบเวลาเรยีน บ้างว่าท่ีบ้านไม่อนญุาตให้ไป บ้างว่า 
ไม่มีเวลามาซ้อมเพราะต้องเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่ 

ต่างประเทศ บ้างว่าการซ้อมดกึแล้วกนิข้าวเยน็ค�า่เกนิไปท�าให้
เป็นโรคกรดไหลย้อน 

จ�านวนนกัร้องมผีลกระทบมากต่อบทเพลงทีเ่ราคดัเลอืก
ไปแข่งขนั ปกติแล้วผูป้ระพันธ์บทเพลงขบัร้องประสานเสียงจะ
เขยีนเพลงขึน้ส�าหรบันกัร้อง 4 แนวเสยีง คอื นกัร้องหญงิทีร้่อง
เสยีงสงู (Soprano) นกัร้องหญงิเสยีงต�า่ (Alto) นกัร้องชาย
เสยีงสงู (Tenor) และนกัร้องชายเสยีงต�า่ (Bass) แต่เพลงที่
เราเลอืกไปแข่งขนันัน้ ส่วนใหญ่ถกูประพนัธ์ขึน้ส�าหรบันกัร้อง 
8 แนวเสยีง นัน่หมายความว่า หากเราไปแข่งขนัทัง้หมด 18 คน  
ร้องเพลง 8 แนวเสยีง กจ็ะเหลอืนกัร้องเพยีงแนวเสยีงละ 2 คน  
ซึง่ถอืเป็นเรือ่งท่ีท้าทายเป็นอย่างยิง่ว่าเราจะสามารถร้องออกมา
ได้ดคีรบถ้วนทกุโน้ตและถกูต้องตามทีผู่ป้ระพันธ์เขยีนมาหรอื
ไม่ อีกทัง้ความพอด ี(Balance) ในเรือ่งความดงัเบาระหว่าง
เสยีงร้องแต่ละแนวเสยีงกเ็ป็นเรือ่งทีป่รบัได้ยากมากหากจ�านวน
นกัร้องมอัีตราส่วนไม่เพยีงพอ

ความรูสึ้กของผมเมือ่รูว่้า เรามนีกัร้องท่ีจะไปแข่งขนัไม่ถึง 
20 คนจากทีเ่คยตกลงกนัไว้ว่าเราจะไปกนัทัง้หมดเกอืบ 40 คน 
ในระยะเวลาก่อนการแข่งขนัเพยีงไม่ถงึสองเดอืนนัน้ เป็นเรือ่งที่
สร้างความกงัวลใจจนกลายเป็นความทกุข์ใจแก่ผมเป็นอย่างมาก  
เพราะการแข่งขนัครัง้นี ้วง KMITL Chorus ได้รบัการรบัรอง 
จากสมาคมขบัร้องประสานเสยีงแห่งประเทศไทยให้เข้าแข่งขนั
ในนาม “ตัวแทนจากประเทศไทย” ซึ่งเราเป็นวงเดียวจาก
ประเทศไทยในเวทนีานาชาตนิี ้ดงันัน้ จ�านวนสมาชกิทีล่ดน้อย 
ลงเรือ่ยๆ จนแทบจะไม่เพยีงพอต่อการไปแข่งขนั จงึท�าให้ผม
เริม่คดิว่า “หรอืเราจะถอนตวัจากการแข่งขนัครัง้นีด้”ี แน่นอน
การถอนตัวเป็นเรื่องที่ง่าย จะมีข้อเสียเพียงอย่างเดียวก็คือ 
เราจะไม่สามารถขอเงนิค่าสมคัรและค่ามดัจ�าโรงแรมทีจ่่ายไป
แล้วคนืได้ 

ผมยอมรบัว่านีเ่ป็นการตดัสนิใจบนความกดดนัทีส่งูมาก 
เพราะการตดัสนิใจครัง้นีห้มายถงึชือ่เสยีงของมหาวทิยาลยัและ
ประเทศชาต ิ ผลของการตดัสนิใจจงึไม่ได้ส่งผลแก่ผมเพียง 
คนเดยีว แต่การคดิจะถอนตัวจากการแข่งขนั ยงัไม่ส�าคญั
เท่ากบัความคดิทีว่นเวยีนอยูใ่นใจผมตลอดเวลาว่า “สิง่ทีผ่ม
ก�าลงัท�าอยูน่ีเ้ป็นทีพ่อพระทยัพระเจ้าหรอืเปล่า พระอยากให้เรา 
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แข่งขันครั้งนี้จริงหรือ ท�าไมถึงมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้น
ตลอดทาง”

ผมจ�าได้ว่าในจ�านวนนักร้อง 18 คนที่ยังคงยืนหยัด
ความตัง้ใจเดมิทีจ่ะไปแข่งขนันัน้ มีหลายคนยอมท่ีจะหยุดพัก 
กจิกรรมทีต่นเคยท�าทัง้หมดเพือ่ให้มเีวลามาฝึกซ้อม นกัร้อง 
บางคนทีเ่พิง่เรียนจบและเริม่ท�างานแล้วมคีวามตัง้ใจอย่างมาก 
ถงึขนาดตดัสนิใจลาออกจากงานทีท่�าอยูต่่างจงัหวดัและมาหา 
งานใหม่ที่กรุงเทพฯ เพื่อให้ได้มีเวลามาฝึกซ้อมในเวลาเย็น 
ทกุวนั พวกเขาเหล่านีท้�าให้ผมเข้าใจได้ว่า แท้จรงิแล้วยงัมนีกัร้อง 
อกีหลายคนทีย่งัคงซือ่สตัย์ต่อความตัง้ใจของตวัเองและต่อวง 
เขาพร้อมทีจ่ะเดนิหน้าฝึกซ้อมเพ่ือเข้าแข่งขนั แต่ผมกลบัมองข้าม 
พวกเขาไปและมวัแต่เสียใจกลับจ�านวนนกัร้องท่ีขาดหายไป 

สิง่นีท้�าให้ผมนึกถงึบทสัมภาษณ์ท่ีผมเคยดใูนรายการ 
“Power of Love” ตอนท่ี 8 ปี 2016 ของนายแพทย์สันติ  
ลาภเบญจกลุ ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลล�าสนธ ิจ.ลพบุร ีผู้มี 
ความมุง่มัน่อย่างแรงกล้าทีจ่ะช่วยเหลือคนแก่ คนพิการทีเ่จ็บป่วย  
หรอือยูใ่นสภาพทีน่อนตดิบ้าน ตดิเตยีง ทีย่งัเข้าไม่ถงึสทิธิ
การรักษา ขาดคนดูแลและถูกทอดทิ้งให้ด�ารงชีวิตอยู่ตาม
ยถากรรม ให้มคีณุภาพชวิีตท่ีดขีึน้ ด้วยการคดิค้น “ระบบ
การดแูลสขุภาพระดบัอ�าเภอ” 

คณุหมอสนัตไิด้พดูไว้ในบทสมัภาษณ์ว่า “ผมคดิว่า เมือ่
ประมาณ 10 ปีทีแ่ล้ว ผมกไ็ม่คดิว่า (กจิกรรมท่ีก�าลังท�าอยู)่ 
มนัจะโตได้มาถงึทกุวนันีน้ะครบั ผมคดิว่า พอเราท�าไปๆ เนีย่ะ  
สิง่ทีท่�าให้มนัโตได้เกดิจากหัวใจความเป็นมนษุย์ของคนทุกคน 
หมายความว่า พอคนอืน่เห็นเราท�าแบบนี ้ แล้วเขากบ็อกว่า  
‘มนัเป็นเรือ่งทีด่จีงัเลย’ แล้วเรากบ็อกเขาว่า ‘มาท�ากบัเราไหม’ เขา
กอ็ยากท�า และพอเขาได้มโีอกาสมาท�าแล้วได้เหน็ภาพของการที่ 
คนแก่จากเดมิเนือ้ตวัสกปรกเลอะเทอะ แววตาเศร้า วันนีค้นแก่ 
กลบัมายิม้ได้ แววตาดขีึน้ มคีณุภาพชวีติดขีึน้ เรือ่งนีม้นัท�าให้ 
หวัใจคนพองโต ตรงนีแ้หละเป็นตัวท่ีท�าให้ระบบมนัโตได้

ผมคดิว่าแบบนีน้ะครบั ถ้าเรามองให้ลกึๆ มองไปมองมา 
ตอนแรกเราอาจจะมองว่า กจิการนีเ้ป็นกจิการของเรา พอวนัหนึง่ 
เรากบ็อกว่า เอ๊ะ กจิการนีไ้ม่ได้เป็นของเราละ มนัเป็นกจิการของ
ชมุชนทัง้หมดทีอ่ยูท่ีน่ี ่เพราะเราร่วมกนั เรามสีโลแกนอนัหนึง่ 
คือ ‘คนล�าสนธไิม่ทอดทิง้กนั’ แต่ผมว่า มองไปมองมาให้ลึกจรงิๆ 
แล้วกอ็าจจะไม่ใช่ กจิการนีอ้าจจะไม่ใช่กจิการของมนษุย์ แต่มนั
เป็นกจิการของพระ แล้วถ้าเมือ่ไหร่กต็าม กจิการนัน้เป็นกจิการ 

ของพระแล้ว กป็ล่อยให้มนัเป็นไปตามน�า้พระทยั 
ผมคดิว่า หลายๆครัง้มนัรูส้กึว่าเริม่จนมมุละ เริม่ทีจ่ะ

ตนัละ เริม่ทีจ่ะไปต่อไม่ได้ละ แล้ววนัหนึง่กม็มีอืทีม่องไม่เหน็ 
คอยจะมาช่วยเหลอืเราในเวลาทีเ่หมาะ ในเวลาทีไ่ม่เรว็เกนิไป
และกไ็ม่ช้าเกนิไปอยูเ่รือ่ย”

...ในทีส่ดุวง KMITL Chorus ได้ตดัสนิใจเดนิทาง
เข้าแข่งขนั ผมยงัจ�าค�า่คนืบนเวทแีข่งขนัได้ด ี ผมได้เล่าให้
คณุแม่เคยีรา แห่งอารามกลารสิ กาปชูนิ (สามพราน) ทีค่อย
สวดภาวนาเพือ่พวกเราตัง้แต่เราตดัสนิใจเดนิทางไปแข่งขนัว่า 

“เรียนคุณแม่ที่ เคารพ พวกเราแข ่งขันขับร ้อง
ประสานเสยีงในรายการประเภท Musica Sacra with 
Accompaniment (ดนตรศีาสนาท่ีมเีครือ่งดนตรปีระกอบ) 
เสรจ็เรยีบร้อยแล้วครบั เราได้รบัรางวลัเหรยีญเงนิด้วยคะแนน 
77.75 ส่วนตวัผมแล้วเสยีใจทีท่�าไม่ได้ 80 คะแนนเพือ่ทีจ่ะได้
เหรยีญทอง แต่หากมองจากการแสดงบนเวทแีข่งขนั ณ คนืนัน้ 
แล้ว มนัอศัจรรย์มากครบั เราไม่เคยร้องได้ดขีนาดนีต้ัง้แต่ซ้อม
ในทกุครัง้ทีผ่่านมา เพลง Ubi caritas et amor (แปลว่า  
ทีใ่ดมคีวามรกั) ขณะทีเ่ราก�าลงัร้องนัน้มนัมสีนัตสิขุมากๆ จบ
การแสดงทัง้ 4 เพลงของเราแล้ว ผมและนกัร้องมคีวามสขุมาก 
พวกเราทุกคนขอขอบพระคณุคณุแม่และซสิเตอร์ทุกคนท่ีเป็น
ก�าลงัใจ และคอยสวดภาวนาวงิวอนเพือ่พวกเรา และผลของ
ค�าภาวนาก็เกิดขึ้นจริงตลอดทางท่ีผ่านมาโดยเฉพาะบนเวที
แข่งขนัในค�า่คนืนัน้ มนัคอื “เครือ่งหมายแห่งการประทบัอยู่
ของพระเจ้าอย่างแท้จรงิ”

และคณุแม่ได้ตอบกลบัมาว่า “ดใีจด้วยค่ะ ไม่ต้องเสยีใจ 
นะคะ ถ้าเราได้สมัผสักบัการประทบัอยูข่องพระกค็ุม้ค่ามาก
แล้วค่ะ”

เรือ่งราวการเดนิทางของวง KMITL Chorus และกจิการ
ดีของคุณหมอสันติแห่งอ�าเภอล�าสนธิ ดูเหมือนจะแตกต่าง 
กนัอย่างชดัเจน แต่ผมกลบัมองเหน็สิง่หนึง่ทีค่ล้ายกนัอย่าง 
น่าประหลาดใจคอื หากกจิการนีไ้ม่ใช่กจิการของมนษุย์ กข็อให้ 
มัน่คงในความเชือ่และปล่อยให้มนัเป็นไปตามน�า้พระทยั

“ไม่ใช่ความดทีีข้่าเคยท�า แต่เป็นความงามในรกัพระองค์ 
ทีท่รงให้ข้าเข้ามาในทางพระองค์ ไม่ใช่ความดทีีข้่าต้องท�า แต่
ข้าจะด�าเนนิตามพระองค์ ผูท้รงเป็นความสมบรูณ์ ของตวัข้า” 
(เนือ้ร้องท่อนหนึง่ของบทเพลง “ไม่ใช่ตวัข้า” ประพนัธ์โดย  
โต๋ ศกัดิส์ทิธิ ์เวชสภุาพร) 

อุดมศานต์ ธันวาคม 2017  77 



ข้าแต่พระเป็นเจ้า ในการแข่งขันใดๆ ผู้ที่ 
เข้าร่วมการแข่งขันย่อมจะต้องหวังการชนะหรือได้
มาซ่ึงรางวัลหนึ่งรางวัลใด ซึ่งจะน�าความสุขแก่ผู ้
เข้าแข่งขันอย่างแน่นอน แต่จะมีใครหนอที่เข้าร่วม 
การแข่งขนัแล้วไม่ได้รางวลัอะไรเลย แต่กม็คีวามสขุใจ 
อย่างล้นปรี่? ลูกเอง พระเจ้าข้า

ในทุกวันนี้ ลูกขอถวายชีวิตทั้งครบในการ 
รับใช้พระองค์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกท�า แม้กระทั้ง 
งานอดิเรก 3 อย่างที่ลูกชอบมาก คือ การเขียน  
การถ่ายภาพ และการวาดรูป

การเขียน ทุกวันนี้ลูกมีความสุขมากใน 
การหาพระวาจาของพระองค์มาประกอบกบั “บทสวด
ของฉัน” ที่ลูกเขียนเป็นประจ�าเดือนละ 2 บท

การถ่ายภาพ เริม่ต้น ลกูถ่ายภาพไม่ค่อยเป็น 
ทกุครัง้กจ็ะใช้ Auto mode แต่จากการเอาใจใส่และ
ค่อยๆ ศึกษา ทุกวันนี้ภาพถ่ายของลูกเร่ิมมีลูกเล่น 
ลูกมีกลุ่มถ่ายภาพเรียกว่า “Photo Gang” และ
เพื่อนๆ ยากให้ลูกเป็น “หัวหน้าแก๊ง” เราจะไปหา 
สถานที่ถ่ายภาพแปลกๆ ใหม่ๆ ทุกเดือน บางเดือน
ก็ไปต่างจังหวัด

ลูกมีแผนการที่จะใช้ความชอบในการถ่าย
ภาพนี้ท�าโครงการหนี่งเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ 
ขณะนี้รอเวลาและโอกาสอันเหมาะสม

การวาดรปู เรือ่งการเริม่ต้นวาดรปูของลกูนัน้ 
เล่าให้ใครฟัง ใครก็ข�าลูก เรื่องมีอยู่ว่า นานมาแล้ว 
ลูกสาวคนโตของลูกได้วาดภาพหนึ่งเป็นภาพสีน�้ามัน 
เป็นภาพแม่นกกบัลกูนก 4 ตวั ในการจบการศกึษาชัน้
มัธยมตอนปลาย เพื่อขอบคุณหม�่ามี้ของเธอ ลูกสาว
คนโตนีช้อบงานศิลปะและวาดรูปสวยตัง้แต่เดก็ๆ เมือ่
ลกูเหน็ภาพครอบครวันกทีเ่ธอวาด ลกูถงึกบัอทุานขึน้

รางวัลของผู้ที่ไม่ได้รางวัล
มาว่า “เธอต้องเอาพรสวรรค์มาจากแม่แน่ๆ เลย!” 
ในขณะนั้นลูกเองยังไม่ทราบเลยว่าตัวเองวาดรูปเป็น

แล้วลูกก็ไปซ้ือเครื่องมือเครื่องไม้รวมท้ัง 
canvas แล้วกล็งมอืวาดเลย จ�าได้ว่าเริม่ต้นไม่ทราบ
จะวาดอะไรหรอืวาดอย่างไร แต่มาเริม่วาดจรงิๆ จังๆ 
ในเดอืนมกราคม 2005 และวาดมาเรือ่ยๆ จนถงึจดุหนึง่  
ลกูคดิจะวาดภาพวถิชีวีติคนไทย ฯลฯ ลกูสาวคนเลก็ 
จึงพูดกับลูกว่า “หม�่ามี้ขา ท�าไมหม�่ามี้ไม่วาดภาพ
ทางศาสนาเราคะ?” ลูกตอบทันทีว่า “ภาพทางศาสนา
คริสต์วาดง่ายซะที่ไหนล่ะ” “ไม่ลองก็ไม่รู้ค่ะ”

นั่นน่ะซิ ไม่ลองก็ไม่รู้
แล้วในการวาดภาพทางศาสนา ทกุๆ ภาพก่อน 

การวาดหรือระหว่างการวาด ลูกจะสวดอธิษฐานและ 
“สื่อ” กับทุกพระองค์ และทุกองค์ตลอดเลย ท�าให้
ลกูใกล้ชดิกบัพระองค์และนกับญุแต่ละองค์ทีว่าดมาก
ขึ้น โอ้โฮ! เป็นความสุขใจอะไรเช่นนี้

ต่อมาหลังจากท่ีลูกได้ไปเยี่ยมชมบ้านของ 
Picasso ศิลปินมือเอกของโลกที่ประเทศสเปน  
บ้านเกิดของเขาแล้ว ลูกก็เกิดจินตนาการบรรเจิด น�า
พระวาจาของพระเจ้ามาวาดเป็นรปู! ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่อง
ง่ายเลย เพราะพระวาจาท่ีลูกจะเลือกนั้น ต้องเป็น
พระวาจาทีค่นส่วนใหญ่คุน้เคยและสามารถสือ่ออกมา 
เป็นรูปวาดได้

ในที่สุด ลูกได้เลือกพระวาจาบทต่อไปนี้และ
ได้วาดเป็นภาพสนี�า้มนัในลกัษณะเป็นภาพ Abstract

“ท่านจะต้องรกัองค์พระผูเ้ป็นเจ้า พระเจ้าของ
ท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน” 
(มัทธิว 22:37)

“จงรักศัตรู” (ลูกา 6:27)
“เราเป็นเถาองุ่นแท้” (ยอห์น 15:1)

จดหมายจากผู้อ่าน
My Little Prayers: บทสวดของฉัน 
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“จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ” (มัทธิว 7:7)
“จงเคาะประตูเถิด แล้วเขาจะเปิดประตูรับ

ท่าน” (มัทธิว 7:7)
“ผู ้ที่หว ่านเมล็ดพืชเพียงเล็กน้อย ก็จะ 

เก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อย
ผูท้ีห่ว่านเมลด็พชืมาก กจ็ะเกบ็เกีย่วได้มาก” 

(2โครินธ์ 9:6)
“ข้าพเจ้าจะถวายพระพรแด่องค์พระผูเ้ป็นเจ้า

ตลอดกาล
ค�าสรรเสริญพระองค์จะติดอยู่กับริมฝีปาก

ของข้าพเจ้าเสมอ” (สดุดี 34:1)
“ผู้ใดฟังเราย่อมเป็นสุข” (สุภาษิต 8:34)
“ท่านใดที่มีแกะหนึ่งร้อยตัว ตัวหนึ่งหายไป 
จะไม่ละแกะเก้าสิบเก้าตัวไว้ในถิ่นทุรกันดาร 

ออกไปตามหาแกะที่หายไปจนพบหรือ...” (ลูกา 15:4 
,28-29)

เม่ือเดือนกรกฎาคม 2017 ทีผ่่านมา ลกูได้อ่าน 
พบประกาศการประกวดภาพวาดของธนาคารต่างชาติ 
แห่งหนึ่ง ลูกตื่นเต้นมาก เขาแบ่งการประกวดเป็น  
2 กลุ่มคือ กลุ่มศิลปินมืออาชีพและมือสมัครเล่น 
แน่นอนลูกต้องอยู ่กลุ ่มหลัง แต่เห็นเงินรางวัลที่
ประกาศแล้วรู้สึกไม่แฟร์เลย แต่ไม่เป็นไร เงินรางวัล 
ไม่ใช่เป้าหมายหลกัของลกู รางวลัทีห่นึง่ของฝ่ายศลิปิน 
มอือาชพีได้ตัง้ไว้ 750,000 บาท ไล่ลงมา 500,000 บาท  
และ 350,000 ส�าหรับรางวัลที่ 2 และ 3 

ส่วนมือสมัครเล่น รางวัลใหญ่สุดชื่อรางวัล 
“The Most Promising Artist of the Year” 
จะได้ 90,000 บาท ตามด้วยรางวัลเหรียญทอง เงิน 
และทองแดง ในเงนิรางวลั 75,000 บาท 50,000 บาท  
และ 35,000 บาทตามล�าดบั แต่ประเดน็มอียูว่่า ภาพที่ 
ได้รับเลือกจะถูกธนาคารเอาไปเป็นทรัพย์สินของ
ธนาคารเลย! และภาพที่ส่งประกวดนั้นจะต้องเป็น
ภาพ Original คือไม่มีต้นแบบและต้องวาดเสร็จ
ไม่เกิน 2 ปี 

ลูกมาไตร่ตรอง มีภาพหนึ่งท่ีลูกใช้เวลาวาด
นานถึง 3 ปีเต็ม อีกภาพหนึ่ง 2.5 ปี สมมติว่าลูกได้
รางวลั (แม้จะมแีบบ) ลกูคงไม่ยอมให้ เสยีดายแย่เลย 
ในที่สุด ลูกเลือกภาพๆ หนึ่ง เป็นภาพ Abstract 
ขนาด 100 x 120 เซนติเมตร เป็นภาพกางเขน
ขนาดใหญ่ ข้างหลังมีท้องฟ้าสีส้มแสดสดใสตัดกับ
พื้นมหาสมุทรสีครามและน�้าเงินฟ้า และมีแสงรัศมี
แผ่จากกางเขนตกลงมายังพื้นมหาสมุทร ตอนแรก 
ลูกต้ังชื่อภาพว่า “The Light” ต่อมาคุณพ่อท่ีลูก
เคารพรักแนะน�าว่าให้เปลี่ยนชื่อเป็น “Light of 
Love” ซึ่งลูกก็ท�าตามด้วยความยินดี ในการส่งภาพ
เข้าประกวด ทุกคนต้องใส่ชื่อภาพพร้อมค�าอธิบาย
ภาพซึ่งลูกเขียนว่า “The Love and Divine 
Mercy of Jesus reaches every corner of 
the world.” แล้วลูกก็กราบทูลพระองค์ว่า “ข้าแต่
พระเป็นเจ้า ลูกจะได้รางวัลหรือไม่ ขอให้เป็นไปตาม
น�้าพระทัยของพระองค์เทอญ”

ณ ขณะที่ลูกเขียนบทสวดบทนี้ เป็นที่แน่ชัด
แล้วว่าภาพวาดของลูกไม่ได้รับรางวัลใดๆ ลูกคิด
ว่าหากได้รางวัล ลูกก็จะสามารถน�าเงินที่ได้มาไปท�า
ประโยชน์ถวายแด่พระองค์อีก แต่หากไม่ได้ ลูกก็
จะได้ภาพคืนมา ไม่ต้องไปวาดใหม่ แต่ไม่ว่าในกรณี
ไหน ลูกก็ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์โดยภาพ
ของลูก ทั้งด้วยชื่อและค�าอธิบายภาพแล้ว พูดง่ายๆ 
มีแต่ win win ... แต่ลูกก็มีความสุขมาก เพราะลูก
มีความรู้สึกว่า พระองค์ทรงพอพระทัยกับการตั้งใจ
ถวายทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแด่พระองค์ แค่นี้ลูกก็มี
ความสุขใจมากแล้ว พระเจ้าข้า และ ... ลูกก็ได้ภาพ
คืนมาอีกด้วย ไชโย!

    อาแมน
ลูกของพระองค์คนหนึ่ง
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เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

สุขสันต์วันพระเจ้า

...ลุกยืนและตื่นเฝ้า  มีพระเจ้าอยู่เคียงจิต 
ความดีกับชีวิต  ดุจมิตรมิ่งไม่ทิ้งกัน 
  ...เตือนตนให้เตรียมพร้อม  มิหลงยอมยั่วยวนนั่น 
สงบพบพระพลัน  สันติสุขมีทุกครา 
  ...ตะเกียงถือในมือ  น�้ามันคือสิ่งมีค่า 
คือธรรมที่น�าพา  พระราชัยอยู่ใกล้แล้ว!

ภัศม์ 
12 พฤศจิกายน 2017
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