




พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ประจ�าปี ค.ศ. 2018 กุมภาพันธ์

เพื่อบรรดาผู้มีอ�านาจทางวัตถุ ทางการเมืองและจิตวิญญาณ  

จะสามารถต่อต้านการล่อลวงของการทุจริตฉ้อโกงได้

อ�ำนำจที่พระสันตะปำปำได้รับก็คือ “อ�ำนำจแห่งกำรรับใช้”  

ดังที่พระเยซูทรงมอบให้นักบุญเปโตร พร้อมสั่งว่ำ “จงเลี้ยงดูแกะของเรำ”  

 ทรงยืนยัน ผู้ที่รับใช้ด้วยควำมรักเท่ำนั้นที่จะสำมำรถปกป้องผู้อื่นได้

ข้อคิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
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ขุมทรัพย์ 
พระคัมภีร์ 2018
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เยเรมีย์ บารุค  
และหนังสือม้วนพระวจนะที่ถูกเผา

(ยรม 36:1-32)

	ประกาศกที่มีข้อเขียนในพระคัมภีร์	เราสามารถจัดท่านเป็น	“ประกาศกยุคใหม่”	มีปรากฏ 
ข้อเขยีนในพระคมัภร์ี	16	ท่าน	โดยแบ่งเป็นประกาศกใหญ่	4	ท่าน	ได้แก่	อสิยาห์	เยเรมย์ี	เอเสเคยีล	 
และดาเนยีล	ส่วนประกาศกเลก็มี	12	ท่าน	คอื	โฮเชยา	โยเอล	อาโมส	โอบาดย์ี	โยนาห์	มคีาห์	นาฮมู	 
ฮาบากุก	 เศฟันยาห์	 ฮักกัย	 เศคาริยาห์	 และมาลาคี	 ประกาศใหญ่คือ	 ประกาศกที่มีข้อเขียนใน 
พระคัมภีร์มาก	และในทางตรงกันข้ามประกาศกเล็กก็คือมีข้อเขียนในพระคัมภีร์จ�านวนน้อย

กุสตาฟ	 โดเร	 ให้ความสนใจต่อประกาศกเยเรมีย์	 ผู้ซ่ึงมีเลขาชื่อ	 บารุค	 บุตรเนริยาห์	 
เป็นผู้บันทึกข้อความอันเป็นพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าลงในหนังสือม้วนแทนท่าน	

องค์พระผูเ้ป็นเจ้าทรงปรารถนาจะตรสัอะไรกเ็ผยแก่เยเรมย์ี	ซ่ึงเรือ่งราวใน	หนงัสอืเยเรมย์ี	
บทที่	36	ข้อ	1-32	นั้น	เป็นเนื้อหาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงลงโทษคนชั่วในแผ่นดินอิสราเอล	ยูดาห์	
และประชาชาติทั้งสิ้น	แม้แต่ในพระราชส�านักของพระมหากษัตริย์

กษัตริย์เยโฮยาคิมราชบุตรของโยสิยาห์แห่งแผ่นดินยูดาห์	 และประชาชนทั้งสิ้นผู้มาจาก 
หวัเมืองยดูาห์	ก�าลงัถอืศีลอดอาหาร	เวลานีเ้องเป็นเวลาทีเ่หมาะสม	เยเรมย์ีจงึใช้บารคุให้เอาหนงัสอื
ม้วนพระวจนะของพระเจ้าไปอ่านให้บคุคลเหล่านัน้ฟังในพระนเิวศของพระเจ้าทีก่รงุเยรซูาเลม็	ทัง้นี้
เพราะเยเรมีย์ถูกห้ามมิให้เข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าอันเนื่องมาจากราชส�านักและผู้ใหญ่ทาง
ศาสนาไม่พอใจค�าพยากรณ์ถงึหายนะทีจ่ะเกดิกบัแผ่นดนิยดูาห์	และราชวงศ์ท่ีเยเรมย์ีเทศน์เตือนใจ 
ว่าเป็นผลของบาปที่จะมาถึง	และหวังให้ประชาชนกลับใจเลิกท�าบาป

คนเหล่านั้นจึงน�าเอาหนังสือม้วนไปอ่านให้กษัตริย์เยโฮยาคิมแห่งยูดาห์ฟัง	 แต่ทรงฟังได้
เพียงสามถึงสี่ย่อหน้า	 ก็ทรงใช้มีดตัดหนังสือม้วนนั้นแล้วโยนลงไปในกระถางไฟและถูกไฟเผาจน 
หมดสิน้	แต่เยเรมย์ีกไ็ม่ท้อแท้ในการเทศน์สอน	ท่านสัง่ให้บารคุเขยีนหนงัสอืม้วนขึน้ใหม่	ซึง่มถ้ีอยค�า 
คล้ายคลึงกับม้วนที่ถูกเผา	เพื่อตักเตือนประชาชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้เลิกท�าบาป

ข้าแต่พระเจ้า...ประกาศกเยเรมย์ีเป็นประกาศกทีถ่กูเบยีดเบยีนมากทีส่ดุในบรรดาประกาศก 
ด้วยกัน	ค�าเทศน์สอนของท่านไม่เป็นท่ีพอพระทัยกษตัรย์ิและไม่ถกูใจประชาชน	เพราะท่านกล่าวถงึ 
หายนะที่จะมาถึงแผ่นดินยูดาห์	เนื่องจากบาปที่พวกเขาได้กระท�า	โดยเฉพาะหายนะที่จะเกิดขึ้นกับ 
กรุงเยรูซาเล็ม	 แต่จุดประสงค์หลักของท่านก็เพื่อให้ประชาชนกลับใจ	 ละท้ิงบาป	 และกลับมาหา
พระเจ้า	
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อันเนื่องมาจากปก Cover Story

ปกหน้า

นักบุญอักแนส	 พรหมจารีและมรณสักขี	 ราวศตวรรษที่4...	 “ถ้าฉัน
พยายามเอาใจท่านทั้งหลาย	 ฉันก็ท�าเคืองพระทัยคู่ครองของฉัน	 พระองค์
ทรงเลอืกฉนัก่อน	และฉนัเป็นของพระองค์”	อกัแนสถกูน�าไปทีป่ระหาร	โดย
ถูกสั่งให้เผาทั้งเป็น	แต่ไฟมิได้ท�าให้เธอได้รับอันตรายแม้แต่น้อย	เขาจึงสั่ง 
ให้ตดัศรีษะของเธอ	เธอสวดภาวนาและก้มศรีษะให้เพชฌฆาตฟันคอเธอ	อักแนส 
เป็นเด็กหญิงที่ยอมตายเพื่อยืนยันความเชื่อ	ความรักพระเป็นเจ้าและความ
ปรารถนารักษาความบริสุทธิ์	พระศาสนจักรฉลองนักบุญอักแนส	วันที่	21	
มกราคม	.....

อักแนสในภาษาละตินแปลว่า	“ลูกแกะ”	ภาษากรีกแปลว่า	“บริสุทธิ์”	
เธอได้ยนิการพดูถงึเรือ่งของพระเยซูเจ้า	ภายหลงัได้สมคัรรบัศลีล้างบาปเป็น
คริสตังและถวายตัวเองตลอดชีวิต

นักบุญอักแนส	 เป็นหญิงชาวโรมัน	 อายุเพียงสิบสามปีเธอได้เป็น 
มรณสักขียืนยันความเชื่อ	 เธอได้สัญญากับพระเป็นเจ้า	 เธอจะรักษา 
ความบรสิทุธิข์องเธอให้ปราศจากมลทนิ	เธอรกัพระองค์สิน้สดุดวงใจ	สิน้สุด
วิญญาณ	และสิ้นสุดก�าลัง	เธอเกลียดบาปยิ่งกว่าความตาย

เนื่องจากเธอเป็นคนสวยงามมาก	 ชายหนุ่มหลายคนปรารถนาอยาก
แต่งงานกับเธอ	 แต่เธอพูดเสมอว่า:	 “พระเยซูคริสตเจ้าคนเดียวเท่านั้นเป็น 
คู่ครองของฉนั”	เมือ่อกัแนสอายไุด้	12	ปี	เธอปฏเิสธไม่ยอมแต่งงานกบัโปรคอป 

ปกหน้าใน

พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศเปรู	 ซึ่งมีชาวป่าพื้นเมืองใน
แถบลุม่แม่น�า้อเมซอนทีพ่ระองค์ทรงห่วงใยเนือ่งจากแอ่งทีร่าบลุม่อเมซอนเป็น
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ผู้คนภายนอกต่างเข้าไปตักตวงผลประโยชน์และ
เอาเปรียบผืนแผ่นดินของชาวบ้าน	 อีกทั้งยังจับผู้คนเหล่านั้นไปเป็นแรงงาน
ท�างานในเหมืองขุดแร่	พระแท่นที่งดงามท�าขึ้นเพื่อพระสันตะปาปาฟรังซิสจะ
ได้ถวายมิสซาร่วมกับคนในพื้นท่ี	มีลวดลายชาวป่าอเมซอนท่ีเรียกว่าศิลปะ	
ชิปีโบ	 โคนิโบ	(Chipibo	 conibo)	 ไม้กางเขนที่น�าไม้ไผ่มาเรียงเป็นฉาก
หลังพระแท่นเป็นที่ประทับใจของทุกคน	 พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือน
ประเทศชิลีและเปรู	ช่วงวันที่	14-22	มกราคม	เป็นการเดินทางครั้งแรกของ
พระองค์ในปี	ค.ศ.	2018

อ่านต่อหน้า 76
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เมื่อพระศาสนจักรเปิดปากเรื่องข่าว

สาส์นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสโอกาสวันสื่อมวลชนสากล	 ครั้งที่	 52	 ลงวันที่	 
24	 มกราคม	 2018 ในหัวข้อ	 “ความจริงจะท�าให้ท่านป็นอิสระ”	 (ยอห์น	 8:32)	 “ข่าวเท็จและ 
การสื่อข่าวเพื่อสันติภาพ”	 ที่สุดพระศาสนจักรก็เปิดปากประเด็นข่าวอีกครั้ง	 แต่ครั้งนี้มาแบบ
ศาสนาต้องถือข้างความจริง

สาส์นวันสื่อปีนี้	 ต้องขอบคุณคุณพ่อหนุ่มไฟแรงจากส�านักพระมหาไถ่	 คุณพ่อภฤศ  
ทิพย์ทอง	ที่ช่วยถอดความเป็นภาษาไทย	และรับมรดกคอลัมนิสต์และงานแปลข้อมูลศาสนาใน
แบบที่พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร, C.Ss.R. ศิษย์ส�านักเดียวกันเคยกระท�ามาแล้ว	คุณพ่อเข้ามา
ช่วยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	อยู่เนือง	ๆ	ต่อเนื่องอยู่แล้ว	ผมอ่านทบทวนอยู่หลายรอบ	
รู้สึกถึงรายละเอียดที่วางไว้ตลอด	6	หน้า	 เอ	 4	น่าสนใจมาก	ๆ	และเหมาะสมกับยุคของเรา	
มีค�าที่ถูกชูไว้เด่น	ๆ	ในที่นี้คือ	“ข่าวเท็จ	กับ	ความจริง”	 เรียกว่า	ถ้าข่าวเท็จก�าเนิดขึ้นมาเพื่อ
ต่อต้านความจริง	ความจริงก็ต้องท�าให้ชัดเจนขึ้นมา	เพื่อขจัดพื้นที่แห่งความเท็จและหลอกลวง

ข่าวเท็จ	คืออะไร	ข่าวเท็จก็คือ	ข่าวที่ไม่จริงนั่นเอง
ข่าวเทจ็	มขีึน้ท�าไมละ	บางทกีอ็าจมาจากความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์	แต่บางทกีจ็งใจพดูความจรงิ 

ไม่หมด	หรือแย่ที่สุดก็คือ	จงใจพูดเท็จกันเลย
แล้วจะได้อะไรจากข่าวเหล่านั้น	ก็นั่นนะสิ	คิดง่าย	ๆ	ถ้าไม่ได้อะไร	สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น

ได้อย่างไร	จะท�า	ท�าไม?
ท�าไมพระศาสนจักรถึงพูดเรื่องนี้	 เพราะสื่อสมัยที่คนเข้าถึงได้ง่าย	 รวดเร็ว	 ได้ส่งเสริม 

ให้คนไม่ตรวจตรา	 ความถูกต้อง	 ไม่ละเอียดอ่อนต่อเรื่องราวที่ได้รับ	 และส่งต่อทันที	 ไม่ต้อง 
เรือ่งอะไรหรอกครบั	เรือ่งการจากไปของพระคณุเจ้ายอดทีผ่่านมา	กแ็ชร์กนัสนัน่	ว่าท่านจากไปแล้ว	 
มีเชิญชวนสวดภาวนา	มีประกาศเรียบร้อย	แต่ความจริงก็ไม่ใช่	อันนี้ไม่ใช่ข่าวเท็จเชิงฮาร์ดคอร์	
แต่เป็นตวัอย่างทีเ่ราเหน็ได้จากโลกดจิทิลัของเรา	แม้ฟังดแูล้ว	เป็นสถานการณ์ทีเ่ราก�าลงัเผชญิอยู	่
แต่ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์หรอก	ข่าวปล่อยนี้	ปล่อยมาตั้งแต่มนุษย์คู่แรกอยู่แล้ว	คือ	
อาดัม	กับ	เอวา	กับงูเจ้าเล่ห์ที่ทั้งล่อ	ทั้งหลอก	และในที่สุดก็มาปล่อยข่าวเท็จจากความฉ้อฉลนั่น	 
น่าสะพรึงมากที่พิษสงของงูเจ้าเล่ห์ยังด�าเนินอยู่

กมุภาพนัธ์เดอืนแห่งความรกั	มหาพรตเริม่ทีเ่ดอืนนี	้ในปีนีม้าตรงกบัวนัพธุรบัเถ้ากนัเลย	
ถ้าวันที่	14	กุมภา	เป็นวันแห่งความรัก	และในปีนี้เป็นพุธรับเถ้าด้วย	วันที่เราเริ่มเทศกาลแห่ง
ความเป็นทุกข์ถึงบาป	ดูเหมือนว่าเป็นวันแห่งความเศร้ามากกว่า	 ข่าวเท็จก็คือ	 วันแห่งความรัก 
ปีนี้คงแย่	ข่าวจริงก็คือ	มันเป็นเรื่องเดียวกัน	วันเริ่มมหาพรต	วันแห่งความรัก	เพราะมันเป็นวัน
ที่จะรักพระเป็นเจ้าได้มากยิ่งขึ้น	และเป็นวันที่มองย้อนมาได้ว่า	พระเป็นเจ้าต่างหาก	รักเรามาก
เกินจะตอบแทนคืน

อ่านสนุกกับอุดมศานต์เดือนกุมภาพันธ์กันนะครับ
บรรณาธิการบริหาร
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ปฏิทิน
เดือนกุมภาพันธ์

ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร 
(เสกและแห่เทียน) 

วันผู้ป่วยสากล

วันตรุษจีน /  
ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ 
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  

สมัยสามัญครั้งที่ 1/2018 ที่ห้องประชุม
ชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิก

แห่งประเทศไทย เวลา 09.30 น. 

วันเกิด พระสังฆราชโยเซฟ  
ประธาน ศรีดารุณศีล 

วันพุธรับเถ้า

วันเกิด พระสังฆราชยอแซฟ  
ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ 

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก 

แห่งประเทศไทย ขอเชิญบุคลากรและ 

นิสิตนักศึกษาทางการแพทย์และ 

สาธารณสุข ร่วมงานสัมมนาหัวข้อ  

“50 ปี ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ  

ประจักษ์พยานแห่งความเชื่อ” 

โดยมีพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 

เป็นประธาน พิธีบูชาขอบพระคุณ  

และคุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล 

ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก  

เวลา 08.30-12.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ 

ชั้น 11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม  

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  

ถนนสาทร กรุงเทพฯ / 

ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้าทรงรักษา 

ชายตาบอด (พระโต) วัดนักบุญ 

ฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน เวลา 19.00 น. 

ฉลองพระเยซูเจ้า ทรงรับพิธีล้าง
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วันที่ 16 กุมภาพันธ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์

2

11
16

9

14

24

10

วันเพื่อนอุดมสาร ครั้งที่ 14 

"100 ปี อุดมศานต์ นิตยสารคาทอลิกไทย 
ก้าวต่อไปด้วยใจร�าลึกคุณ"

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 
พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. 

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญและโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
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สกู๊ป
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปี 1
ตอน มิ่งมิตร

มคีนบางคนทีเ่ม่ือสิน้ใจลงแล้ว ลมหายใจและเรือ่งราวของเขายงัถกูต่อยอดไป ผมเชือ่ว่าหนึง่ในนัน้ 
คือ กวี นักคิด นักเขียน คริสตชน ผู้ใช้นามปากกาว่า “อุชเชนี”

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมผลักดันพร้อมไปกับ อีกหลายกลุ่มงาน บุคคล จนยากที่จะ
เจียระไนได้หมดสิ้น จะสอนต่อบทชีวิตศิลปิน และนักเขียนอย่างไร ถ้าไม่ใช่ด้วยงานเขียน การประกวด
รางวัลวรรณกรรม วรรณศลิป์อชุเชน ีชงิโล่พระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี  
จึงเกิดขึ้น และต่อไปนี้คือผลงานที่กลั่นจากผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัล 

เออเชน ีประคณิ ชมุสาย ณ อยธุยา หรอืทีเ่รารูจ้กัในนามปากกา “อชุเชน”ี มผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ 
แม้จ�านวนไม่มากแต่ทรงคุณค่า และโดดเด่นทางด้านวรรณศิลป์อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นกวีนิพนธ์ เช่น  
“ขอบฟ้าขลิบทอง” “ดาวผ่องนภาดิน” หรือความเรียงร้อยแก้ว “เพียงแค่เม็ดทราย” ในนามปากกา  
“นิด นรารักษ์” นอกจากผลงานการเขียน ซึ่งก่อเกิดแรงบันดาลใจมากมายส�าหรับผู้ที่รักด้านวรรณศิลป์
แล้วการใช้ชีวติทีเ่รยีบง่ายอ่อนโยน เอือ้เฟ้ือต่อผูอ้ืน่ ยงัเป็นแบบอย่างทีด่สี�าหรบัการด�าเนนิรอยตามอกีด้วย 

“อุชเชนี” เกิดเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2462 ส�าเร็จการศึกษาระดับประถมและมัธยมจาก
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ระดับอุดมศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนไปศึกษา
ต่อทางวรรณกรรมที่มหาวิทยาลัยซอร์บอนน์ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส เคยผ่านงานหลาย ๆ ด้าน  
ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา งานประชาสัมพันธ์ที่สมัยนั้นถือเป็นเรื่องใหม่ งานจิตอาสาเพื่อสังคม และงาน
รับใช้พระศาสนจักรคาทอลิก ทั้งในเรื่องงานหนังสือ เอกสารส�าคัญ ส�าหรับสอนในสถาบันเตรียมผู้ที่จะ
เป็นบาทหลวง หรือนักบวชชาย-หญิง และส�าหรับฆราวาสทั่วไป 
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“อุชเชนี”	ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ	สาขาวรรณศิลป์	จากคณะกรรมการวัฒนธรรม 
แห่งชาติ	ในปี	พ.ศ.	2536	และยังได้รับรางวัลอื่นๆ	ทั้งรางวัลด้านวรรณกรรม	อาทิ	รางวัลพานแว่นฟ้า 
เกียรติยศ	 จากรัฐสภา	 ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย	 หรือรางวัลในหน่วยงานของศาสนา	 
อาท	ิรางวัล	“Achievement	Awards”	จากสือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย	และเครือ่งประดบัเกยีรตยิศ
ของสมเดจ็พระสนัตะปาปาซลิแวสเตอร์	ชัน้อศัวนิกางเขนใหญ่	อชุเชนถีงึแก่กรรม	เมือ่วนัท่ี	7	พฤษภาคม	
พ.ศ.	2559	สิ่งต่าง	ๆ	เหล่านี้ล้วนบ่งบอกถึงผลงานและชีวิตอันน่าจดจ�า	และสานต่อคุณงามความดีของ 
อุชเชนีที่ได้อุทิศตนไว้

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	 ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 คณะภคินี 
เซนต์ปอล	เดอ	ชาร์ตร	กรมส่งเสริมวฒันธรรม	กระทรวงวฒันธรรม	และสมาคมนกัเขยีนแห่งประเทศไทย	
จึงได้จัดโครงการ	ประกวดวรรณกรรมรางวัล	“วรรณศิลป์อุชเชนี”	โดยคัดสรรและพิจารณาผลงานเขียนที่
มีเนือ้หาและลกัษณะตามเกณฑ์ทีก่�าหนด	จากผลงานเขยีนทีส่่งเข้าประกวดทัว่ประเทศ	เพือ่พจิารณาตดัสนิ
มอบรางวัลแก่นักเขียนที่มีคุณภาพดี

ประชุมคณะกรรมการรางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี  
ประจ�าปี 2560
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ 

คุณหญิงปัทมา	 ลีสวัสดิ์ตระกูล	ประธานคณะกรรมการอ�านวยการโครงการประกวดวรรณกรรม	 รางวัล
วรรณศิลป์อุชเชนี	 พร้อมด้วยบาทหลวงอนุชา	 ไชยเดช	ผู้อ�านวยการ	 สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	แมร์มีเรียม	 
กิจเจริญ	คณะภคินีเซนต์ปอล	เดอ	ชาร์ตร	พ.ต.ปานสรวง	ชุมสาย	ณ	อยุธยา	เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ
รางวลัวรรณศลิป์อชุเชน	ีซึง่เป็นโครงการประกวดบทกวแีละความเรยีงเพ่ือสืบสานงานด้านวรรณศิลป์และร�าลกึถึงชวีติ	
ผลงานของศิลปินแห่งชาติ	 “อุชเชนี”	 อาจารย์ประคิณ	ชุมสาย	ณ	อยุธยา	จัดโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	 
ร่วมกบัสภาการศกึษาคาทอลกิแห่งประเทศไทย	คณะภคนิเีซนต์ปอล	เดอ	ชาร์ตร	กรมส่งเสรมิวฒันธรรม	และสมาคม
นักเขียนแห่งประเทศไทย	โดยมีคณะกรรมการอ�านวยการและคณะกรรมการตัดสิน	เข้าร่วมประชุม	ที่โรงแรมอโนมา 
แกรนด์	วันที่	5	กรกฎาคม	2560	ก่อนจะเปิดตัวแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ	วันอังคารที่	25	กรกฎาคม	2560
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งานแถลงข่าวรางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ประจ�าปี 2560

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560

ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ 

งานแถลงข่าวการประกวดวรรณกรรม	รางวลั	“วรรณศลิป์อชุเชนี	ประจ�าปี	2560”	ร่วมสืบสานมรดก
ล�้าค่าด้านภาษาไทย	 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	
พระราชทานโล่รางวัล	ส�าหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ในการประกวดหัวข้อ	 “มิ่งมิตร”	ประเภทกลอนสุภาพ	
และประเภทความเรียง	 แบ่งเป็นระดับนักเรียน	 และระดับประชาชน	 โดยมีคุณหญิงปัทมา	 ลีสวัสดิ์ตระกูล 
ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ	 มีองค์กรร่วมจัด	 5	 องค์กร	 ได้แก่	 ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	 
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย	คณะภคินีเซนต์ปอล	เดอ	ชาร์ตร	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	กระทรวง
วฒันธรรม	และสมาคมนกัเขยีนแห่งประเทศไทย	วนัองัคารที	่25	กรกฎาคม	2560	ณ	โรงแรมอโนมาแกรนด์

การขับกลอนประกอบการเป่าขลุ่ย	 โดย
อาจารย์เนาวรตัน์	พงษ์ไพบลูย์	ศลิปินแห่งชาต	ิสาขา
วรรณศิลป์	ประจ�าปีพุทธศักราช	2536	และอาจารย์ 
ธนิสร์	 ศรีกลิ่นดี	 ศิลปินแห่งชาติ	 สาขาศิลปะการ
แสดง	(ดนตรีไทยสากล)	ประจ�าปีพุทธศักราช	2559	

การเสวนาหัวข้อ	 “มิ่งมิตร”	 โดยคุณหญิง
ปัทมา	 ลีสวัสดิ์ตระกูล	 ประธานคณะกรรมการ
อ�านวยการ

บาทหลวงอนุชา	 ไชยเดช	 ผู้อ�านวยการ		
สือ่มวลชนคาทอลิกประเทศไทย	และคณะกรรมการ
จัดงาน	

พนัตรปีานสรวง	ชมุสาย	ณ	อยธุยา	ทายาท 
อุชเชนี	 คณะกรรมการอ�านวยการและเลขานุการ	
และคุณณรงค์ฤทธิ์	 ยงจินดารัตน์	 ผู้ใช้นามปากกา	
“ปะการัง”	ผู้แทนคณะกรรมการการตัดสิน	

10  อุดมศานต์ กุมภาพันธ์ 2018

crist 1-80 Feb 61.indd   10 2/1/61 BE   7:06 PM



งานเสวนา “ขอบฟ้าขลิบทอง...ส่องทางเรา กวี-ชีวิต-อุชเชนี” 

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560

ณ เวทีเอเทรียม งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อาจารย์ชมัยภร	แสงกระจ่าง	ศิลปินแห่งชาติ	บาทหลวงอนุชา	ไชยเดช	ผู้อ�านวยการ	สื่อมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย	พันตรีปานสรวง	ชุมสาย	ณ	อยุธยา	ทายาทอุชเชนี	และคุณณรงค์ฤทธิ์	ยงจินดารัตน์	 
(ปะการงั)	นกัเขยีนและนกัแต่งเพลง	ร่วมเสวนา	“ขอบฟ้าขลบิทอง...	ส่องทางเรา	กว-ีชวีติ-อชุเชน”ี	เพือ่แนะน�า
และเชญิชวนผูส้นใจส่งผลงานเข้าประกวดวรรณกรรม	วรรณศลิป์อชุเชนี	ณ	เวทเีอเทรยีม	งานมหกรรมหนังสือ
ระดับชาติ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	วันพฤหัสบดีที่	19	ตุลาคม	2560	เวลา	12.00-13.00	น.	คุณสุฐิตา	 
ปัญญายงค์	(นิหน่า)	ด�าเนินรายการ

สามเณรวิทยาลัยแสงธรรม	ชั้นปีที่	3	เข้าร่วมงานเสวนา	“ขอบฟ้าขลิบทอง...	ส่องทางเรา	กวี-ชีวิต-อุชเชนี”		
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พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี”

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560

ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์

นายพลากร	สุวรรณรัฐ	องคมนตรี	ประธานในพิธี

คุณหญิงปัทมา	ลีสวัสดิ์ตระกูล	ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ	 
โครงการประกวดวรรณกรรม	“วรรณศิลป์อุชเชนี”	 

กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ	คณะกรรมการโครงการ	 
และกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ	
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บรรยากาศในพิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี”

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560

ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์

พิบูลศักดิ์	ละครพล	ศิลปินและนักเขียน	กล่าวความรู้สึกถึงอุชเชนี	

เสวนาหัวข้อ	“รางวัลวรรณกรรมวรรณศิลป์อุชเชนีกับสังคมไทย”	โดยบาทหลวงอนุชา	ไชยเดช
ผู้อ�านวยการ	สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	อาจารย์เนาวรัตน์	พงษ์ไพบูลย์	และ 

อาจารย์ชมัยภร	แสงกระจ่าง	ศิลปินแห่งชาติ	มีคุณณรงค์ฤทธิ์	ยงจินดารัตน์	(ปะการัง)	 
เป็นผู้ด�าเนินรายการ	
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บรรยากาศในพิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี”

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560

ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์

สาวิตรี	ทนเสน	ผู้ชนะเลิศ	ประเภทกลอนสุภาพ	ระดับประชาชน	 
บทกลอนชื่อ	“เธออยู่บนชิงช้าสวรรค์”		(นามปากกา	“นิตา	มาศิริ”)	จากจังหวัดฉะเชิงเทรา	 

ได้รับรางวัลเงินสด	30,000	บาท	 
พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี

เธออยู่บนชิงช้าสวรรค์

	 แล้วมือฉันก็โบกไกว	 ท่ามกลางแสงไฟหลากสีสัน
โล้เลื่อน...ไปยังฝั่งแสงจันทร์	 ชิงช้าสวรรค์ช่างเป็นใจ
	 โล้เลื่อน...เคลื่อนลอยคอยให้หมุน	 ฉันขอบคุณที่มีเธออยู่ใกล้
หนทางแต่ละทิศละที่ไป	 มีอ้อมกอดยิ่งใหญ่จึงไม่กลัว
	 บนชิงช้าสวรรค์	-	ฉันสนุก	 วันคืนชื่นสุขยังเย้ายั่ว
ผมเผ้าชื้นเหงื่อเบื้อนเนื้อตัว	 เธอก็ยังลูบหัวแล้วยิ้มมอง
	 โลกหมุนเร็วไปไหมเธอว่า?	 ชิงช้าที่มาชิง	-	ยิ่งหม่นหมอง
ราวโลกเงียบนิ่งงัน	-	ฝันตระกรอง	 กอดเปลวไฟสีทองที่ลามเสีย
	 ฝุ่นเถ้าแหละเท่ารัก	ที่รวมไว้	 ทั้งคือลมหายใจผู้สูญเสีย
เคยโอบอุ้มพะเน้าพะนอเคยคลอเคลีย	 อิงไออุ่นวนเวี่ยลงเรี่ยวาง
	 ชิงช้าสวรรค์	-	ฉันล่องลอย	 ครุ่นคอยรอยเท้าที่เธอสร้าง
วักดื่มน�้าฝนบนเมฆจาง	 ซับหัวใจดวงด่างกลางหมู่ดาว
	 โลกหมุนเร็วไปไหมเธอว่า	?		 ฉันยังอยากนั่งชิงช้า	-	ค�่าฟ้าหนาว
เธอยังอยากอยู่กับฉัน	-	ฝันยืนยาว	 เพื่อร่วมสร้างเรื่องราวแห่งวันวัย
	 อาจเหลือเพียงแง่งามของความรัก	 ที่จ�าหักใจลา	-	น�้าตาไหล
ฉันคงคิดถึงเธอเสมอไป	 ว่าสวรรค์ยังไสวอยู่ในตา
	 เห็นมือเธอ...ที่โบกไกว	 จากดวงดาวแสนไกล	-	อยากไปหา
จูงมือข้ามผ่านกาลเวลา	 นั่งชิงช้าสวรรค์	“ฉันกับเธอ”
หนุนตักพักนอนก่อนเวลา	 บนชิงช้าสวรรค์...ที่ฉันรัก
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บรรยากาศในพิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี”

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560

ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์

พิริยภูมิ	หง่อยกระโทก	ผู้ชนะเลิศ	ประเภทกลอนสุภาพ	ระดับนักเรียน	 
บทกลอนชื่อ	“รอยหวังก�าลังใจ”		โรงเรียนบุญวัฒนา	จากจังหวัดนครราชสีมา	 

ได้รับรางวัลเงินสด	30,000	บาท	พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	

รอยหวังก�าลังใจ 
	 เราดั้นด้นเดินทางอย่างเปล่าเปลี่ยว		 เราดุ่มเดินเด็ดเดี่ยวอย่างมีหวัง
เราเหน็ดเหนื่อยท้อแท้อยู่ล�าพัง	 เราจะยังผูกพันใจอย่างใกล้ชิด
	 จะเป็นเด่นแสงดาวคืนเดือนดับ		 จะเป็นเกลียวคลื่นขับระยับวิจิตร
จะเป็นแดงถ่านไหม้ไฟชีวิต	 จะเป็นแว่วอุทิศเพลงไผ่พลิ้ว
	 จะคอยเป็นผีเสื้อเรี่ยปีกเรื่อย		 จะเป็นอุ่นลมเอื่อยเฉียดเฉื่อยฉิว
จะเป็นเสี้ยวเกสรร่อนปลิดปลิว	 จะเป็นริ้วโค้งรุ้งแนบคุ้งฟ้า
	 จะเป็นภาพแสงเศร้าเงาเทียนไข	 จะเป็นหม้อก้นไหม้เขม่าหนา
จะเป็นผ้าผืนคล�้าเช็ดน�้าตา	 จะเป็นคุ้มชายคาซุกหัวนอน
	 จะคอยเป็นเมตตาและอารี		 จะเป็นที่ที่จิตใจได้พักผ่อน
จะเป็นความทรงจ�าฤดูร้อน		 จะเป็นรสบทกลอนขับกล่อมกัน
	 จะเป็นรอยยิ้มแย้มบนแก้มโศก	 จะเป็นเหงื่อเปียกโชกบนแก้มฝัน
จะเป็นซื่อแววตาแห่งสามัญ	 จะเป็นใจส�าคัญปันความรัก
	 จะคอยเป็นชีวิตจิตวิญญาณ	 จะเป็นมือหยาบกร้านท�างานหนัก
จะเป็นความจริงเที่ยงธรรมพิทักษ์		 จะเป็นร่มเพิงพักผู้แร้นแค้น
	 เพื่อจะให้มิ่งมิตรได้ชิดใกล้		 เพื่อส่งแจกก�าลังใจไปเนืองแน่น
เพื่อคนดีพึงได้รับสิ่งตอบแทน	 เพื่อโลดแล่นคลื่นชีวาอย่างท้าทาย
	 เพื่อต่อสู้โลกความจริงนะมิ่งมิตร	 เพื่อนาทีชีวิตเปี่ยมความหมาย
เพื่อราตรีประดับจันทร์คืนฝันร้าย	 เพื่อดาวพรายแสงพริ้งส่องผาภู
	 เพื่อกู้จิตวิญญาณของคนยาก	 เพื่อถางถากหนทางอย่างนักสู้
เพื่อพราวหยดน�้าใจไหลกราวกรู		 เพื่อขอบฟ้าตราตรูของพรุ่งนี้
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บรรยากาศในพิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี”

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560

ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์

วาสนา	อุตเมืองเพีย		ผู้ชนะเลิศ	ประเภทความเรียง	ระดับประชาชน	 
ความเรียงชื่อ	“มิ่งมิตร”	(นามปากกา	“ดินนา	วนาดิน”)	จากจังหวัดนครราชสีมา	 

ได้รับรางวัลเงินสด	30,000	บาท	พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 
สถิภรณ์	ค�าพานิช	ผู้อ�านวยการส่วนปกครองและทัณฑปฏิบัติ	ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา	ผู้แทน

มิ่งมิตร

วินาทแีรกทีถ่กูลอ็คด้วยกญุแจมอื	สถานภาพของฉนักเ็ปลีย่น	ค่าของความเป็นคนของฉนักต่็างออก
ไป	ฉนัต้องโทษคดีค้ายาเสพตดิ	ศาลตดัสนิจ�าคกุตลอดชวีติ	ความผดิท่ีก่อขึน้ไม่ได้ท�าลายเพยีงอสิรภาพของฉนั	 
แต่มันยังท�าลายทุกมิตรภาพที่ฉันมีให้สูญสิ้นไป

ต้ังแต่ชวีติถกูพนัธนาการตกอยูใ่ต้ขดีจ�ากดั	ญาตมิติรพีน้่องและผูค้นต่างรมุประณามหยามเหยยีด	 
ในความผดิทีฉ่นัได้ก่อ	พวกเขาไม่ได้ปฏิบตัต่ิอฉนัด้วยความรกั	ไม่มใีครสนใจว่าการกระท�าของฉนัเกดิจาก 
ความตั้งใจหรือไม่	มีเหตุผลอะไรที่ต้องท�าอย่างนั้น	เป็นความผิดพลาดหรือเปล่า	หรือเกิดจากความรู้เท่า 
ไม่ถงึการณ์	ค�าถามเหล่านีไ้ม่ได้ตกค้างในใจของใครให้น�าไปคดิพจิารณา	ทกุคนล้วนลงความเหน็ตรงกนัว่าผดิ
กค็อืผดิ	ฉนัเข้าใจและให้เกยีรตใินบทลงโทษของกฎหมาย	ทีต้่องคงไว้ซึง่ความศกัดิส์ทิธิ	์เทีย่งธรรม	และได้
น้อมรบัด้วยความส�านกึ	แต่ฉนัยงัคงความสงสยัและเสยีใจในกฎหมูข่องผูค้น	ท่ีท้ังตัดสนิและตัดขาด	เมนิหน้า	
แถมยงัตค่ีาในตวัของฉนัให้ต�า่ลง	ฉนัรูส้กึเจบ็ปวดราวกบัถกูอปัเปหอิอกจากความเป็นคน	ความเจบ็ปวดหล่อ
เล้ียงความขมขืน่	ท�าให้ความขมขืน่เตบิโตขึน้เหมอืนวชัพชื	ทีจ่รงิความขมขืน่เป็นเหมอืนรากทีฝั่งลกึอยูใ่นดนิ 
ของจิตใจฉนั	เมือ่ฉนัรดน�า้ด้วยความโศกเศร้าน้อยเนือ้ต�า่ใจ	“มนัจงึงอกขึน้มาและท�าให้ฉนัตดัสนิโลกใบนีว่้า	 
ไม่มีความรกั	ความเมตตา	และมติรภาพทีแ่ท้จรงิ”	ต่อมาฉนัได้รบัจดหมายฉบบัหนึง่	ซึง่จ่าหน้าผูส่้งชือ่	ไดแอน	
ฉนัมัน่ใจว่าไม่เคยรูจ้กักบัคนๆ	นีม้าก่อน	และพอเปิดอ่านจึงได้รูว่้าเป็นจดหมายแนะน�าตัว	ไดแอนเป็นหญิง 
ชาวออสเตรเลีย	 เธอเล่าว่าเธอได้ชื่อที่อยู่ของฉันจากเพื่อนของเธอคนหนึ่ง	 จึงอยากท�าความรู้จักอยาก
เป็นเพื่อนกับฉัน	 ข้อความในจดหมายของเธอดูราวกับว่าเรารู้จักกันมานานก่อนหน้านั้น	 เธอให้ความ
สนิทแลดูเปิดเผยและจริงใจในมิตรภาพ	 แต่ในตอนนั้นฉันให้เธอได้แค่สิทธ์ิของเพื่อนมนุษย์คนหนึ่ง
บนโลกเท่านั้น	 เพราะรากเหง้าแห่งความขมขื่นได้หยั่งลึกลงไปในใจฉันจนยากที่จะแก้	 แต่แล้วค�าภาษิต 
ที่ว่าน�้าเซาะหินๆ	 มันยังกร่อน	 ก็ได้เกิดขึ้นกับฉัน	 เพราะเมื่อเวลาผ่านไปความจริงใจและความดีงาม 
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ของไดแอน	 ก็ได้กลายเป็นจอบใหญ่ที่คมกริบมาขุดรากถอนโคนความขมขื่นนั้นออกไป	 จากจดหมาย
ฉบับแรกก็มีฉบับอื่นถูกส่งตามมาเรื่อยๆ	 อย่างเสมอต้นเสมอปลาย	 มิตรภาพของเราก่อตัวข้ึน
อย่างช้าๆ	 ฉันตั้งค�าถามแรกกับไดแอนว่า	 ท�าไมเธอถึงพูดคุยและให้ความเป็นเพื่อนกับคนท่ีสังคม 
ตีค่าว่าต�่าอย่างฉัน	 ค�าตอบที่ได้มามันช่างงดงามและซาบซึ้งใจ	 เพราะเธอกล่าวว่า	 “ถ้าฉันรักเฉพาะ 
คนที่น่ารักจะมีประโยชน์อะไร	 และการให้อภัยจะเอาไว้ใช้กับใคร	 ถ้าไม่ใช่กับคนท่ีท�าผิดพลาด”	 ค�าพูด
นี้เป็นเหมือนแสงสว่างที่สาดส่องเข้ามาในโลกอันมืดมิดของฉัน	 ไดแอนบอกว่าเธอไม่ได้เห็นด้วยกับความ
ผิดที่ฉันท�าไปแต่เธอก็ไม่เคยกล้าตัดสินใคร	เพราะเชื่อว่าคนเราก็ต้องมีส่วนที่ดีอยู่ในตัว	ไดแอนพยายาม 
ให้ก�าลังใจและสร้างความเชื่อมั่นในมิตรภาพที่เธอมอบให้ฉัน	 เธอไม่เคยมองว่าฉันเป็นเพียงผู้ต้องขังแต่
กลับให้คุณค่าในตัวฉัน	 เท่ากับมนุษย์ทุกคนบนโลกที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้น	 เธอคอยเป็นเพื่อน	 เป็นที่
ปรึกษาที่ดี	 รับฟังและใส่ใจในทุกเรื่องราวของฉัน	 มีอยู่ครั้งหนึ่งแม่ของไดแอนป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล	
เธอต้องไปนอนเฝ้าไข้คอยดูแลแม่อยู่หลายวัน	 ไดแอนบอกว่าเธอเป็นห่วงแม่ของเธอมาก	 และก็พยายาม
ดูแลท่านให้ดทีีส่ดุเท่าทีล่กูคนหนึง่จะท�าได้	เธอบอกว่าแม่ของเธอต้องการเธอมากและท่านกอ็ุน่ใจท่ีไดแอน 
คอยเคียงข้างท่าน	 เธอภูมิใจและดีใจที่ได้มีโอกาสท�าหน้าท่ีของลูกท่ีดี	 แต่ในขณะเดียวกันไดแอนก็บอก
กับฉันว่า	 เหตุการณ์นี้ท�าให้เธอคิดถึงและเป็นห่วงฉันมาก	 เพราะเธอรู้ว่าฉันคงเจ็บปวดไม่น้อย	 ในการ
ที่ต้องห่างจากพ่อแม่และไม่ได้เคียงข้างพวกท่านเมื่อยามป่วยไข้และชรา	 นี่หรือเปล่าที่เรียกว่า	 “เอาใจเขา
มาใส่ใจเรา”	 ความอ่อนโยนของไดแอนที่แสดงออกมาผ่านตัวหนังสือ	 ท�าให้ฉันกอดจดหมายฉบับนั้นไว้
แน่นและร้องไห้จนสะอื้น	ฉันรู้สึกสะเทือนใจเมื่อนึกถึงความเป็นจริง	และในขณะเดียวกันฉันก็รู้สึกซาบซึ้ง
อยากขอบคุณไดแอนที่เธอเข้าใจถึงความรู้สึกของฉัน	 จะมีสักกี่คนบนโลกที่จะแบ่งใจนึกถึงกันและกัน 
เฉกเช่นเพ่ือนของฉนัคนนี	้ไดแอนไม่เคยเหนือ่ยกบัมติรภาพของเรา	เธอสละพืน้ทีส่่วนตวัให้คนอย่างฉนัได้ยนื 
ด้วยตลอดเวลา	 การเปิดใจกว้างและการรู้จักให้อภัยของไดแอนได้เป็นความคิดของฉันที่เคยตัดพ้อ 
ทกุคนบนโลก	เพราะฉนัเคยเรยีกร้องให้ทกุคนอภยัในความผดิของฉนัและเปิดใจยอมรบัฉนับ้าง	ถงึวนันีส้ิง่
ทีฉ่นัหวงันัน้อาจจะยงัไม่เป็นไปตามใจทีค่ดิจะสกัเท่าไหร่	แต่ฉนักพ็ร้อมแล้วทีจ่ะเปิดใจกว้างและยอมรบั	ใน
ทุกค�าตัดสนิของผูค้นไม่ว่าจะดหีรอืร้าย	และพร้อมท่ีจะให้อภยักบัทุกการดถูกูเหยยีดหยาม	ฉนัอยากได้มติร	
นั่นหมายความว่าฉันต้องเร่ิมสร้างก่อน	 เพราะไดแอนเคยแบ่งปันค�าพูดประโยคหนึ่งในพระคัมภีร์ไบเบิล
ให้ฉันฟังว่า	“จงปฏิบัติต่อผู้อื่น	อย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน”	ไดแอนเคยบอกไว้ในจดหมาย
ฉบับแรกของเธอว่าเธออยากเป็นเพื่อนกับฉัน	 และวันนี้เธอก็ได้กลายเป็นเพื่อนรักของฉันไปแล้วด้วยการ
ปฏิบัติของเธอ	 ฉันก็จะพึงปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเป็นมิตรเช่นกัน	 ในจดหมายทุกฉบับของไดแอน 
เธอจะพูดเสมอว่า	 ความหวังและความสุขของเธอคือการที่จะได้เห็นฉันกลับออกไปมีชีวิตใหม่ที่ดีอีกครั้ง	
ไม่น่าเชื่อว่าคนที่อยู่ไกลแสนไกลยังเสนอตัวมาเป็นเพื่อนกับฉัน	 คนที่พูดกันกับฉันคนละภาษากลับเข้าใจ
ฉันมากที่สุด	คนที่ไม่เคยได้รับผลประโยชน์อะไรจากฉันกลับมอบแต่สิ่งที่ดีงามมาให้	นี่แหละที่เขาเรียกว่า 
เพือ่นแท้	10	กว่าปีแล้วส�าหรับมติรภาพทีแ่สนจะบงัเอญิแต่กลบัมัน่คงของเรา	น�า้หมกึปากกาของไดแอนไม่
ได้ซมึลงในแค่แผ่นกระดาษจดหมาย	แต่ทุกถ้อยค�าของเธอนัน้มนัได้ซึมซับลงในจิตใจของฉนัอย่างเข้มข้น	 
ฉนัมแีรงและก�าลงัใจทีจ่ะรอเวลากลบัออกไป	หมืน่ค�าล้านค�ากบัการขอบคณุคงไม่เพยีงพอส�าหรบัเพือ่นต่างแดน 
คนนี้	และต้องขอบคุณเพื่อนของไดแอนคนนั้นที่ได้มอบชื่อและที่อยู่ของฉันให้ไดแอนเมื่อ	10	กว่าปีที่แล้ว

มติรภาพทีไ่ดแอนมอบให้	ได้โอบอุม้จติใจทีแ่ตกร้าวของฉนัให้กลบัมาแขง็แรงและสมบรูณ์อกีครัง้	
แล้วมันจะดกีว่านีส้กัเพยีงไหน	หากทกุคนยอมมอบมติรภาพแก่กนัและกนัโดยปราศจากข้อแม้และเงือ่นไข	
โลกนี้คงน่าอยู่และคงเต็มล้นด้วยสันติสุข
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บรรยากาศในพิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี”

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560

ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์

นายพลากร	สุวรรณรัฐ	องคมนตรี	ประธานในพิธี	คุณหญิงปัทมา	ลีสวัสดิ์ตระกูล	ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ	 
ร่วมด้วยคณะกรรมการตดัสนิให้เกยีรตถ่ิายภาพทีร่ะลกึร่วมกบัผูไ้ด้รบัรางวลัประเภทต่างๆ	จากการประกวดวรรณกรรม	
“วรรณศิลป์อุชเชนี”
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วันพฤหัสบดีที่	4	มกราคม	2561	บาทหลวงอนุชา	ไชยเดช	ผู้อ�านวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	น�าคณะ
กรรมการประกวดวรรณกรรม	 “วรรณศิลป์อุชเชนี”	 เดินทางไปนครราชสีมา	 เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับวาสนา	 
อุตเมืองเพีย	 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ประเภท 
ความเรียง	ระดับประชาชน	จากการประกวดรางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี	ณ	ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา	นอกจากได้
พูดคุยให้ก�าลังใจกับนักโทษหญิงแล้ว	ยังได้มอบหนังสือให้ห้องสมุดของทัณฑสถานด้วย

รางวลัวรรณกรรม	“วรรณศลิป์อุชเชน”ี	(Eugénie Memorial Literary Awards) เป็นรางวลั
วรรณกรรมที่ก่อตั้งขึ้เป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช	2560	นี้	โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	ร่วม
กับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย	คณะภคินีเซนต์ปอล	เดอ	ชาร์ตร	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	 
กระทรวงวัฒนธรรม	และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร�าลึกถึง	“อุชเชนี”	
หรืออาจารย์ประคิณ	ชุมสาย	ณ	อยุธยา	ศิลปินแห่งชาติ	สาขาวรรณศิลป์	ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้
แก่ผู้ที่รักงานทางด้านวรรณศิลป์	เพื่อสืบสาน	และพัฒนาการใช้ภาษาไทย	รวมถึงการสร้างเยาวชนให้
สนใจในงานวรรณศิลป์สืบไป	

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผูไ้ด้รบัรางวลั	คดัสรรและพิจารณาจากผลงานเขยีนทีม่เีนือ้หา	และ
ลักษณะตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	 โดยมีหัวข้อ	 “มิ่งมิตร”	 ในครั้งนี้	 มีผลงานเขียนที่ส่งเข้าประกวดจาก 
ทัว่ประเทศ	จ�านวนทัง้สิน้	390	ผลงาน	คณะกรรมการซึง่ประกอบด้วย	ศลิปินแห่งชาต	ิและผูค้ร�า่หวอด 
อยู่ในแวดวงวรรณกรรมมาเนิ่นนาน	 ได้คัดเลือก	 พิจารณาตัดสิน	 และมอบรางวัลแก่ผลงาน 
โดดเด่น	 รวม	 11	 รางวัล	 โดยแบ่งงานเขียนเป็น	 2	 ประเภท	 ได้แก่	 ประเภทกลอนสุภาพ	 
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และประเภทความเรียง	 ใน	 2	 ระดับ	 คือ	 ระดับนักเรียน	 และระดับประชาชน	 พร้อมกับได้รับ 
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	พระราชทานโล่รางวัลให้
แก่ผูไ้ด้รบัรางวลัชนะเลศิทัง้สองประเภท	เป็นทีซ่าบซึง้และส�านกึในพระมหากรณุาธคุิณอย่างหาทีส่ดุมิได้

รายชื่อคณะกรรมการอ�านวยการ
1.	คุณหญิงปัทมา	 ลีสวัสดิ์ตระกูล	 ประธานฯ
2.	แมร์มีเรียม	 กิจเจริญ
3.	คุณปิยะพันธ์	 จัมปาสุต
4.	คุณวันทนีย์	 นามะสนธิ
5.	พ.ต.ปานสรวง	 ชุมสาย	ณ	อยุธยา	 กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อที่ปรึกษาโครงการ
1.	คุณประยอม	 ซองทอง
2.	คุณปวงสรร	 ชุมสาย	ณ	อยุธยา
3.	คุณปริสุทธิ์		 กลัมพะสุต						

รายชื่อคณะกรรมการ
1.	คุณเนาวรัตน์	 พงษ์ไพบูลย์
2.	คุณอดุล	 จันทรศักดิ์
3.	คุณชมัยภร	 แสงกระจ่าง	(บางคมบาง)
4.	คุณจิระนันท์		 พิตรปรีชา
5.	คุณชุติมา		 เสวิกุล
6.	คุณพิบูลศักดิ์		 ละครพล
7.	คุณกนกวลี	 พจนปกรณ์
8.	คุณณรงค์ฤทธิ์	 ยงจินดารัตน์	(ปะการัง)
9.	บาทหลวงอนุชา	 ไชยเดช
10.	บาทหลวงอนุสรณ์	 แก้วขจร

“มิ่งมิตร”	คือหัวข้อประกวด	เราจึงพบมิ่งมิตรมากมาย	หลอมรวมอยู่ในกิจกรรมที่เริ่มด้วยดี	
จนจบไปอย่างสวยงามส�าหรับปีแรก	ส่วนปีนี้	 โปรดติดตาม	เมื่อเม็ดทราย	เป็นประกายเฉิดฉัน	ใน
ลานกวี	-	ความเรียง	เป็นอุชเชนี	ปี	2	เร็ว	ๆ	นี้
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บทความ
นิทัศกร ชีวเรืองโรจน์

พระสงฆ์ไทยที่จบการศึกษา 
จากบ้านเณรใหญ่กรุงโรมสี่องค์แรก

ปี	1927	พระสงัฆราช	René Marie Joseph Perros ได้เริม่ส่งเณรไทยจากสามเณราลยัพระหฤทัย
แห่งพระเยซเูจ้า	บางช้าง	ไปศกึษาต่อทีบ้่านเณรใหญ่กรงุโรม.	เณรทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกให้ไปเป็นคนแรกนัน้
คือพระสังฆราชมงคล	ประคองจิต.	จากนั้น	ก็มีการส่งเณรไปศึกษาต่อเรื่อยมา.

	บทความนี้เป็นเรื่องของพระสงฆ์ที่เคยเป็นเณรสามเณราลัยพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า	บางช้าง	ที่
ไปศึกษาต่อที่บ้านเณรใหญ่กรุงโรม	4	องค์แรก	ได้แก่	พระสังฆราชมงคล	(อ่อน)	ประคองจิต,	พระอัคร
สังฆราชยวง	นิตโย	(ยอแซฟ	เคียมสูน),	พระสังฆราชสงวน	สุวรรณศรี	(ฟรังซิสเซเวียร์	จี้ง้วน),	และ
บาทหลวงบญุช	ูระงบัพษิ.	ทัง้	4	ท่านนีเ้คยใช้ชวีติอยูด้่วยกนั	วถิชีวีติกค็ล้ายคลงึกนั	ต้ังแต่อยูบ้่านเณร	ไป
ศึกษาต่อและอยู่ด้วยกันที่กรุงโรม	เดินทางกลับ	และการท�างานในฐานะพระสงฆ์.	ส�าหรับรูปที่ใช้ประกอบ
บทความนี้	รูปที่	1	จากสารสาสน์	เล่มที่	33	ฉบับที่	17	ประจ�าวันที่	1	กันยายน	1953	หน้า	374.	ส่วน
รูปที่เหลือทั้งหมดเป็นรูปจากหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ.

1 ที่สามเณราลัยพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า บางช้าง

พระสงัฆราชมงคล	ประคองจติ,	พระอคัรสงัฆราชยวง	นติโย,	พระสงัฆราชสงวน	สวุรรณศร,ี	และ
บาทหลวงบญุช	ูระงบัพษิ	เคยเป็นเณรอยูด้่วยกนัทีส่ามเณราลยัพระหฤทยัแห่งพระเยซเูจ้า	บางช้าง.	รปูที	่1	 
ถึง	4	เป็นรูปถ่ายเดี่ยวของทั้ง	4	ท่านขณะก�าลังเรียนอยู่ที่บ้านเณรดังกล่าว

รูปที่	1	พระสังฆราชมงคล	ประคองจิต รูปที่	2	พระอัครสังฆราชยวง	นิตโย
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2 เดินทางไปศึกษาต่อที่กรุงโรม

หลังจากแต่ละท่านจบการเรียนตามหลักสูตร	 8	 ปี	 ที่สามเณราลัยพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า	 
บางช้าง	 และผ่านการทดลองใจตามเวลาและสถานที่ที่ผู้ใหญ่ก�าหนดแล้ว	 พระสังฆราชมงคลประคองจิต,	 
พระอคัรสงัฆราชยวง	นติโย,	พระสงัฆราชสงวน	สวุรรณศร,ี	และบาทหลวงบุญช	ูระงบัพษิ	ต่างกไ็ด้รบัการ
คัดเลือกให้ไปศึกษาต่อที่บ้านเณรใหญ่กรุงโรม	และทยอยเดินทางไปตามก�าหนดของตน.	การเดินทางไป
กรงุโรมสมัยนัน้ทัง้	4	ท่านได้เดนิทางไปทางเรอื	โดยไปต่อเรอืท่ีสงิคโปร์.	รายละเอยีดการเดนิทางไป-กลบั	 
และวันบวชแสดงในตารางที่	1.

ตารางที่ 1 รายละเอียดการเดินทางไป-กลับ และวันบวชของพระสงฆ์ที่ไปศึกษาต่อที่กรุงโรม 4 องค์แรก

รูปที่	3	พระสังฆราชสงวน	สุวรรณศรี รูปที่	4	บาทหลวงบุญชู	ระงับพิษ

 ชื่อ  วันเดินทางไปโรม วันบวชเป็นพระสงฆ์ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย 

พระสังฆราชมงคล	ประคองจิต	 ปี	19271	 23	ธันวาคม	19332	 4	กันยายน	19343 

พระอัครสังฆราชยวง	นิตโย	 4	มิถุนายน	19304	 21	ธันวาคม	19355	 15	สิงหาคม	19366 

พระสังฆราชสงวน	สุวรรณศรี	 4	มิถุนายน	19307	 9	กุมภาพันธ์	19368	 15	สิงหาคม	19369 

บาทหลวงบุญชู	ระงับพิษ	 28	กันยายน	193110	 27	มีนาคม	193711	 21	สิงหาคม	193712 
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3 ชีวิตที่บ้านเณรใหญ่กรุงโรม

	ที่บ้านเณรใหญ่กรุงโรม	 ทั้ง	 4	 ท่านได้มีโอกาสใช้ชีวิตด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลาเกือบ	 3	 ปี	 
คือ	 ระหว่างปีการศึกษา	 1931	 ซึ่งเป็นปีที่บาทหลวงบุญชู	 ระงับพิษ	 เดินทางไปเป็นคนสุดท้ายของ
ชุด	 ถึงสิ้นปีการศึกษา	 1933.	 รูปที่	 5	 ถ่ายช่วงปี	 1932	 -	 1933	 โอกาสที่พระอัครสังฆราช	 Victor	
Colomban	Dreyer	 (15/2/1866	-	7/5/1944)	ผู้แทนพระสันตะปาปา/พระสมณทูตประจ�าอินโดจีน	 
(Apostolic	 Delegate	 to	 Indochina)	 ขณะนั้น	 (http://www.catholic-hierarchy.org/ 
bishop/bdrey.html เรียกข้อมูล 10 กรกฎาคม 2016)	ได้ไปเยี่ยมเณรของอินโดจีนในความปกครอง
ดูแลของท่านซึ่งก�าลังศึกษาอยู่ที่บ้านเณรใหญ่กรุงโรม.	ในร ูปมีเณรทั้ง 4 คนจากประเทศไทยรวมอยู่ด้วย.

รูปที่	5	พระสมณทูต	Victor	Colomban	Dreyer,	บาทหลวงดีนี	อธิการบ้านเณรใหญ่กรุงโรม,
เณรไทย,	และเณรจากอินโดจีนที่ก�าลังศึกษาอยู่ที่บ้านเณรใหญ่กรุงโรม

นอกจากนั้น ที่กรุงโรม ทั้ง 4 ท่านนี้ยังได้มีโอกาสรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปปี	1934.	

 วันที่ 19 มีนาคม 1934	(พ.ศ.	2476 ตามปฏิทินขณะนั้น หรือ พ.ศ.	2477 ตามปฏิทินปัจจุบัน)	
11.00 น.	พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัได้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทอดพระเนตรกาตากอมบ์กลัลสิโต  
(Catacombs of San Callisto)	ที่กรุงโรม	(วิชิตวงศ์วุฒิไกร 1983:7913).	กาตากอมบ์นี้อยู่ในการดูแล
ของคณะซาเลเซยีน.	วนันัน้ พระสงฆ์และเณรไทยทีก่�าลงัศกึษาอยูท่ีบ้่านเณรใหญ่กรงุโรมรวมท้ังบาทหลวง
บญุไทย	(กมิไทย)	สงิห์เสน่ห์	ทีก่�าลงัศกึษาเทววทิยาท่ีบ้านเณรใหญ่ของคณะซาเลเซยีนได้ไปรบัเสดจ็ด้วย.	
รปูที ่6 เป็นพระบรมฉายาลักษณห์มู่ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวทรงฉายที่กาตากอมบก์ลัลสิโต
ร่วมกับเจ้านาย,	ข้าราชบริพาร,	และกับพระสงฆ์และเณรไทยดังกล่าวข้างต้น.
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4 บวชเป็นพระสงฆ์ เดินทางกลับบ้าน

 หลังจากได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์แล้ว พระสงฆ์ใหม่ทั้ง 4 องค์	ก็ทยอยกลับประเทศไทยเพื่อท�า
หน้าที่พระสงฆ์ของตนต่อไป.	รายละเอียดได้แสดงในตารางที่ 1 ข้างต้น.

จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าพระอัครสังฆราชยวง นิตโย และพระสังฆราชสงวน สุวรรณศรี นั้น
เดินทางไปศึกษาท ี่บ ้านเณรใหญ่กรุงโรมพร ้อมกัน แต่วันบวชเป็นพระสงฆ์ของท่านทั้งสองเป็นคนละวัน
กัน.	 เรื่องนี้พระอัครสังฆราชยวง นิตโย ได้อธิบายสาเหตุไว้ในจดหมายลงวันที่ 29 ธันวาคม 1935 ถึง
พระสังฆราช René Marie Joseph Perros ว่า “Le Révérend Père Tsignuen n’est pas encore 
ordonné prêtre, il le sera le 9 Février 1936. La raison est toute simple: ma classe est 
nombreuse de 50 élèves, c’est pourquoi on l’a divisée en 2 groupes. Moi, étant plus 
vieux, je suis élu pour la première. Voilà ma bonne chance.” ‘คุณพ่อจี้ง้วนยังไม่ได้บวชเป็น
พระสงฆ์	แต่จะไปบวชวันที่ 9 กุมภาพันธ์	1936.	เหตุผลก็คือว่าชั้นเรียนของผมนั้นมีจ�านวนนักเรียนมาก
ถึง 50 คน ท�าให้ต้องแบ่ง[การบวช]ออกเป็น 2 กลุ่ม.	ผมในฐานะที่อายุมากกว่าจึงได้บวชในกลุ่มแรก.	 
นับเป็นความโชคดีของผม.’ 

 การเดินทางกลับประเทศไทยของพระสงฆ์ใหม่ทั้ง 4 นี้	 เดินทางโดยทางเรือเช่นเดียวกับขาไป.	
ทั้งหมดนั่งเรือมาขึ้นที่สิงคโปร์	 จากสิงคโปร์ต่อรถไฟกลับประเทศไทย.	 ระหว่างเดินทางกลับประเทศไทย

รูปที่	6	พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่กาตากอมบ์กัลลิสโต

เจ้านายและข้าราชบริพาร:	
1)	หม่อมเจ้าวิบูลย์สวัสดิวงศ์	สวัสดิกุล	ราชเลขานุการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2)	พระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์	กรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย	เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ	
3)	พันตรี	หม่อมเจ้าประสบศรี	จิระประวัติ	ราชองครักษ์ประจ�าพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(ข้อมูลเจ้านายและข้าราชบริพาร:	นายไพศาลย์	เปี่ยมเมตตาวัฒน์	17	มกราคม	2017)
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ทางรถไฟน้ัน พระสงฆ์ใหม่ทั้ง 4 ท ่าน ต่างได ้ไปแวะบ ้านเณรใหญ่ป ีนังเพ่ือเย่ียมเณรไทยรุ่นน้อง ๆ  
ที่ก�าลังศึกษาอยู่ที่นั่น พร้อมกันนี้	ก็ได้ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันด้วย.	รูปถ่ายของพระสงฆ์ใหม่ทั้ง 4 องค์ที่ถ่าย
กับเณรไทยที่บ้านเณรใหญ่ปีนังระหว่างการเดินทางกลับประเทศไทย ได้แสดงในหัวข้อที่ 4.1 ถึง 4.3.

4.1 พระสังฆราชมงคล ประคองจิต ที่บ้านเณรใหญ่ปีนัง 
 พระสังฆราชมงคล ประคองจิต เป ็นเณรไทยท ี่ได ้รับการคัดเลือกไปศึกษาต่อที่บ ้านเณรใหญ่ 

กรุงโรมเป็นคนแรก.	 ผู้เขียนยังไม่พบบันทึกรายละเอียดการเดินทางของท่าน.	 อย่างไรก็ตาม จากข้อมูล 
วันเดินทางถึงประเทศไทย 4 กันยายน 1934 ตามตารางท ี่ 1 นั้น พอสรุปเบื้องต้นได้ว่ารูปที่ 7 นี้ได้ถ่าย
ราวต้นกันยายน 1934 ก่อนวันที่ 4 กันยายน 1934 ไม่กี่วัน.

รูปที่	7	พระสังฆราชมงคล	ประคองจิต	กับเณรไทยที่ก�าลังศึกษาอยู่ที่บ้านเณรใหญ่ปีนัง

4.2 พระอัครสังฆราชยวง นิตโย และพระสังฆราชสงวน สุวรรณศรี ที่บ้านเณรใหญ่ปีนัง
รายละเอียดการเดินทางกลับประเทศไทยของพระอัครสังฆราชยวง นิตโย และพระสังฆราชสงวน 

สวุรรณศร ีนัน้ปรากฏในนิทศักร	(2014:16).	บทความนีจ้ะกล่าวเพ่ิมเฉพาะช่วงท่ีท่านท้ังสองแวะท่ีบ้านเณร
ใหญ่ปีนังซึ่งบทความดังกล่าวยังมิได้กล่าวไว้.

วันที่ 12 สิงหาคม 1936 พระอัครสังฆราชยวง นิตโย และพระสังฆราชสงวน สุวรรณศรี ได้
โดยสารรถไฟจากสิงคโปร์	ไปสุดสายที่ Butterworth ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเกาะปีนัง.	จากนั้น ท่านทั้งสอง
ได ้ข้ามไปเกาะปีนังเย่ียมเณรไทยท่ีก�าลังศึกษาอยู่ที่บ ้านเณรใหญ่ป ีนัง และร่วมฉลองสมโภชแม่พระรับ
เกียรติยกขึ้นสวรรค์	15 สิงหาคม 1936 ด้วย.	บ่าย 15 สิงหาคม 1936 ก็ได้นั่งรถไฟจาก Butterworth  
เพื่อกลับประเทศไทย.	ทั้งสองได้ข้ามแดนเข้าสู่ประเทศไทยที่ปาดังเบซาร์เย็น 15 สิงหาคม 1936 นั่นเอง.	
จากปาดังเบซาร์	ต้องค้างคืนบนรถไฟ 1 คืน และเดินทางถึงกรุงเทพฯ เช้า 16 สิงหาคม 1936.
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รูปที่	8	พระอัครสังฆราชยวง	นิตโย	และพระสังฆราชสงวน	สุวรรณศรี	 
กับเณรไทยที่ก�าลังศึกษาอยู่ที่บ้านเณรใหญ่ปีนัง

รูปที่	9	พระอัครสังฆราชยวง	นิตโย	และพระสังฆราชสงวน	สุวรรณศรี	 
กับเณรไทยที่ก�าลังศึกษาอยู่ที่บ้านเณรใหญ่ปีนัง

รูปที่ 8 และ 9 เป็นรูปที่พระอัครสังฆราชยวง นิตโย และพระสังฆราชสงวน สุวรรณศรี ถ่ายร่วม
กับบรรดาเณรไทยที่ก�าลังศึกษาอยู่ที่บ้านเณรใหญ่ปีนัง.	รูปทั้งหมดถ่ายระหว่าง 13 ถึง 15 สิงหาคม 1936 
ช่วงที่ท่านทั้งสองแวะพักอยู่ที่บ้านเณรใหญ่ปีนังดังกล่าว.
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10	 สารสาสน์	ปีที่	15	ตอนที่	10	เดือนตุลาคม	1931	หน้า	445
11	 Liber	sacrarum	ordinationum	peractarum	in	Vicariatu	Apostolico	Siamensi	หน้าปี	1937
12	 Liber	sacrarum	ordinationum	peractarum	in	Vicariatu	Apostolico	Siamensi	หน้าปี	1937
13	 จดหมายเหตุฉบับดังกล่าวระบุสถานที่เป็นกาตากอมบ์ซานเซบาสตีอาโน	(Catacombs	of	San	Sebastiano).	

4.3. บาทหลวงบุญชู ระงับพิษ ที่บ้านเณรใหญ่ปีนัง

 ในส่วนของ บาทหลวงบุญชู	 ระงับพิษ นั้น เช่นเดียวกับพระสังฆราชมงคล ประคองจิต ที่ยัง 
ไม่พบรายละเอ ียดการเดินทางมากนัก.	 อย ่างไรก็ตามจากข ้อมูลวันเดินทางถึงประเทศไทย 21 สิงหาคม 
1937 ตามตารางท่ี 1 นั้น รูปที่ 10 นี้จึงถ่ายก่อนวันดังกล่าวไม่กี่วัน.

รูปที่	10	บาทหลวงบุญชู	ระงับพิษ	 
กับเณรไทยที่ก�าลังศึกษาอยู่ที่
บ้านเณรใหญ่ปีนัง
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“ต้นอ้อแข็งเมื่อต้องลมแรง”
สุภาษิตจีน	 “จี๋	 เฟิง	 จิน	 เฉ่า”	 “jí féng jin căb” “ต้นอ้อแข็งเมื่อต้องลมแรง”	 หรือ 

พายุ	มีความหมายว่า	ความอ่อนน้อม	ถ่อมตน	อดทน	ผ่อนปรน	รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาและอภัย	
ก่อให้เกิด	ความยินดี	ความสุข	ปลอดภัย	ในชีวิต

ทั้งหมดนี้เป็นฤทธิ์กุศลหรือคุณธรรมท่ีท�าให้เราเป็นคนดี	 น่ารัก	 น่าเคารพ	 น่าสรรเสริญ	
ก่อให้เกิดความสงบสุข	และปลอดภัย	ในสังคมทั่วไป	ท�าให้เราได้รับรางวัลนิรันดรในสวรรค์ด้วย

ในสังคมปัจจุบัน เจอแต่คนใจร้อน	 แข็งกระด้าง	 ไม่ยอมผ่อนปรน	 ไม่อภัยกัน	 เอารัด 
เอาเปรยีบกนั	ทะเลาะเบาะแว้ง	เข่นฆ่ากนั	ฯลฯ	น่าเกลยีด	น่ากลวัจรงิๆ	เช่น	ขบัรถปาดหน้ากนัหน่อย	 
ทั้งๆ	ที่เขามิได้ตั้งใจด้วย	ก็ฆ่ากันตายแล้ว	ฯลฯ

ทกุคนอยากได้อยากมคีวามสขุสนัตใินชวีติ	ทกุคนอยากเป็นคนดไีปสวรรค์	และกอ็ยากให้
คนอื่นทุกคนเหมือนเราด้วย	แต่ในความเป็นจริง	ตัวเราเองก็ไม่ได้เป็น	 ไม่ได้มีอย่างที่เราต้องการ
ด้วย	และก็มักจะเจอสิ่งที่เราไม่ต้องการในตัวคนอื่นอีกด้วย	เยอะเลย

จะท�าอย่างไร ส�าหรับตัวเราเอง?	ก็ต้องพยายามแก้ไข	ดัดแปลงสิ่งไม่ดีต่างๆ	ในตัวเราเอง
ให้ดีขึ้น	 เท่าที่เราท�าได้	และก็ต้องขอพระเป็นเจ้าช่วยเราด้วย	ส่วนส�าหรับผู้อื่น	 เป็นต้นที่ท�าให้เรา
ต้องเดือดร้อนด้วย	ก็ต้องพยายามชี้และบอกเตือนเท่าที่เราท�าได้	แล้วก็ต้องอดทน	และอภัยให้เขา
ด้วย	ถ้ายังไม่ได้ผลก็ให้เจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองจัดการไปตามกฎหมาย

นอกนั้นให้เราพิจารณาดูตามเหตุผลที่จะตามมาด้วยจะช่วยให้เราเป็นคนดีได้อีกเยอะเลย 
เช่น	ทะเลาะ	ต่อยตี	ฆ่ากันแล้วมันได้อะไรบ้าง	นอกจากเสียกับเสียทุกสิ่งทุกอย่างเท่านั้น	แต่ถ้ามี
การอดทนกัน	เห็นอกเห็นใจกัน	อภัยกัน	จะมีแต่ผลดีต่างๆ	มากมายตามมา	และรางวัลในสวรรค์
อีกต่างหากด้วย

ต้นอ้อมันไม่หัก แม้จะมีพายุใหญ่	 ก็เพราะความดีในตัวของมันเอง	 ตรงนี้เองฉันใด	 
เราทกุคนก็จะพ้นเหตรุ้ายต่างๆ	ในชวิีต	และมคีวามสขุ	สนัตใินสงัคมได้กเ็พราะความดี	เพยีรอดทน	 
และอภัยกันฉันนั้นครับ

ทุกคนจะท�าอย่างนี้ได้ก็ต้องมีพระเจ้าเป็นผู้ช่วยเราด้วยครับ	 ใครรู้จักพระมากเท่าไร	 เขาก็
ยิ่งจะรักพระมากเท่านั้น	ใครรักพระมากเท่าไร	เขาก็จะเป็นคนดี	มีความสุขมากเท่านั้น	รางวัลใน
สวรรค์ก็มากขึ้นอีกด้วยครับ 

ข้างธรรมาสน์ 
ไก่นักบุญเปโตร
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นักบุญเจ็ดองค์
ผู้ตั้งคณะผู้รับใช้
พระแม่มารีย์
(The Seven Servite 

Founders)

(ศตวรรษที่ 13-14)

ฉลอง 17 กุมภาพันธ์ 

กว่าจะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

 เศรษฐีชาวฟลอเรนซ์เจ็ดคนได้เริ่ม
ด�าเนินชีวิตที่มอนเตเซนนาริโอ	 โดยละทิ้งอาชีพ
การท�ามาค้าขายของตนเองอย่างสิ้นเชิง	 เพื่อ 
ที่จะแสวงหาความศรัทธาเป็นพิเศษในการ 
เลยีนแบบพระนางพรหมจารมีารย์ี	โดยให้ความ
เคารพและการประกาศเทศน์สอนเร่ือง	“มหาทกุข์ 
ของพระนางเป็นพิเศษ”	 โดยพยายามท�าให ้
แบบอย่างและมหาทุกข ์ของพระนางมารีย ์ 
ได้กลับกลายเป็นก�าลังใจให้กับผู้ที่ก�าลังทนทุกข์
และมีความยากล�าบากในชีวิต

	การระลึกถึงพวกท ่านในวันนี้พระ

ศาสนจักรท�าไปพร้อมๆ	กบัการฉลองวันครบรอบ 
ของการเสียชีวิตของ	อเล็กซิส ฟังโกเนรี	ซึ่งท่าน
เป็นคนหนึ่งในผู้ร่วมต้ังคณะฯ	 ซ่ึงท่านเสียชีวิต
ในวันที่	17	กุมภาพันธ์	ค.ศ.1310	

	ท่านเหล่านี้ได้เดินทางไปเทศน์สอน
ตลอดทั่วแคว้นทัสกานี	 โดยที่ท่านอเล็กซิส	 
ฟังโกเนรี	 ก็ได้สร้างบรรยากาศของชีวิตนักบวช
ขึ้นโดยใช้วินัยของนักบุญออกัสติน	 และให้ชื่อ
คณะนักบวชกลุ่มนี้ว่า	 “คณะผู้รับใช้พระแม่ 
มารีย์”	 ซึ่งพระศาสนจักรได้รับรองอย่างเป็น
ทางการตั้งแต่ปี	ค.ศ.1304 
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

เด็ก
เด็กทุกคนย่อมได้รับชีวิตและคุณงาม

ความดีมาจากพ่อแม่ ครูบาอาจารย์และผู้หลัก
ผู ้ใหญ่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง	 ซึ่งท�าให้
เด็กเหล่านั้น	 สมได้รับค�าเรียกขานกันว่าลูกเต้า  
ลูกศิษย์และลูกหลานตามสถานการณ์ของท่ีมา 
ที่ไปในรูปแบบต่างๆหลากหลาย	

แต่ส�าคัญที่สุด	 นั่นคือพระเจ้าองค ์
ค ว าม รั กทร งส ร ้ า ง เ ด็ ก ทุ กคนต ามพระ
ฉายาลักษณ์ให้คล้ายคลึงกับพระองค์เป ็น 
เบื้องต้นอันเป็นรากฐานของความเชื่อศรัทธา 
ด้านจิตวิญญาณ

จากนั้นจึงทรงมอบหมาย	 “หน้าท่ีรัก” 
และ “หน้าทีห่ลกั”	ให้กบัพ่อแม่ผูป้กครอง	และ/
หรอืผูด้แูลใจใส่รับผิดชอบ	เพือ่เด็กจะได้ก่อเกดิ
ก�าเนิดมา	 แล้วจะได้รับการอบรมบ่มเพาะและ
เลี้ยงดูชีวิตจิตใจทั้งครบทุกด้าน	ชนิดที่พูดได้ว่า
หมดทัง้ตวัและหวัใจทเีดยีว	ทัง้นี	้เดก็จะสามารถ
พัฒนาขึ้นด้วยพระหรรษทาน ปรีชาญาณและ
สัจจะในพระเจ้า อย่างสมศักดิ์ศรี มีศักยภาพ
และศักดิ์สิทธิภาพในฐานะลูกของพระองค์

แต่ทว่าสถานการณ์ที่ก�าลังเป็นอยู่และ 
เป็นไปในยุคสมัยปัจจุบันนี้	 ช่างมีความเสี่ยง 
ต่อภัยอันตรายและอุปสรรคที่ขัดขวางต่อการ

พัฒนาให้เจริญเติบโตและเจริญวัยของเด็ก 
เสียจริง	ๆ

ภัย เหล ่ านั้ น ได ้ แก ่	 การสกัดกั้ น
กระบวนการให้ชีวิต	 โดยการคุมก�าเนิดผิด
ธรรมชาติ	การถูกท�าแท้งไม่ว่าจากแเหล่งท�าแท้ง
เถือ่นหรอืแท้แม้ในสถานพยาบาล	การขาดโอกาส
ทางการศกึษา	ไม่ว่าทัง้ในและนอกระบบโรงเรยีน	
การถูกทอดทิ้งจากสภาพบ้านแตกสาแหรกขาด	
การถูกมอมเมาด้วยอบายมุขและสิ่งเสพติด 
นานาชนิด	 การถูกขายแรงงาน	 ขายตัวและ 
การค้ามนษุย์ในทกุรปูแบบโดยละเมดิสทิธต่ิาง	ๆ 	 
อย่างไม่น�าพา	และประการอื่นๆ	อีกมากมาย

การชักน�า-ชักใย	 อันเป็นสาเหตุให้
เกิดเภทภัยได้นั้น	 ครั้นจะมองออกไปให้โยงใย
ถึงสิ่ง-สื่อและสารตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้
ประเภทไหนขนาดไหนก็ไม่ว่า	แต่ที่สุดก็ต้องมา
สะดุดหยุดลงที่	“คน”	อันเป็นต้นตอก่อเรื่องอยู่
วันยังค�่า

ดังนั้น	 เราต้องมาร่วมด้วยช่วยกัน ให้
บรรลุถึงการสร้างสรรค์ชีวิตจิตใจเด็กทุกด้าน 
เพือ่อนาคตของชาติ	สงัคม	ชมุชนและครอบครวั
กันอย่างละเอียดลออถ่องแท้	 ท้ังชนิดท่ีป้องกัน
ก่อนแก้และทีแ่ก้เมือ่เกดิปัญหาแล้ว	ทกุผูท้กุฝ่าย
ต้องหันหน้ามาช่วยกันหาทางแก้ไข	

32  อุดมศานต์ กุมภาพันธ์ 2018

crist 1-80 Feb 61.indd   32 2/1/61 BE   7:06 PM



หากเรายังมัวลังเลรีรอ หรือเอาแต่พูด 
ไม่ลงมือท�าด�าเนินการใด ๆ เราก็ยิ่งจะได้รับ
ความเสียหายอันจะกระทบถึงชีวิตจิตใจเด็ก ๆ  
ซึ่งล ้วนเป ็นลูกเต ้า ลูกศิษย์และลูกหลาน 
ของเรา

นัน่กเ็ท่ากบัต�านานประเภททีว่่า “ววัหาย
จึงล้อมคอก”	 หรือเข้าท�านองที่ว่า	 ก่อนถึงวุฒิ
ภาวะหรือระยะดอกไม้ก�าลังจะบาน	 ก็ถูกมาร
ท�าลาย	 หรือตัวด้วงบ่อนเซาะเจาะกินข้างในไป
แล้ว	หรือไม่ก็ถูกเด็ดเป็นเหยื่อของใครต่อมิของ
ใครที่คอยจ้องจะท�าลายอยู่แล้ว

โอกาสเทศกาลคริสต์มาส ปีใหม่และ 
วันเด็กแห่งชาติประจ�าปี ค.ศ. 2018 และ  
พ.ศ. 2561 นี ้ขอพระเยซกูมุารได้โปรดดลบนัดาล
ให้บรรดาผู้มีวัยวุฒิมากกว่าเด็กนั้น	หันมาใส่ใจ	
เพือ่ทีจ่ะเข้าใจและเข้าไปให้ถงึชวีติจติใจของเดก็
ทุกด้าน	 ทุกคนและแต่ละคนที่ต้องเกี่ยวข้องทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อมในอันที่จะมอบความรัก
ความเมตตา และการอภบิาลรกัษาเยยีวยา ดจุดงั
ของขวญัอนัล�า้ค่าส�าหรบัเดก็ท้ังหลายได้ทันเวลา
และทันสถานการณ์ของยุคสมัยโลกาภิวัตน ์
ปัจจุบันนี้ 

เด็กยังไง ใช่เป็นเด็ก เล็กเรียนรู้

ต้องการผู้ ชุบชูช่วย ด้วยอปุถมัภ์

ให้ความรัก ช่วยชักชี้ วิถีธรรม

พร้อมแนะนำา ทำาตัวอย่าง สร้างบทเรยีน
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วันละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล 

2ทิโมธี 1:12 ; 2:3-6, 10
..ข้าพเจ้าก�าลังทนทุกข์	แต่ข้าพเจ้าก็ไม่รู้สึกอาย	เพราะรู้ว่าข้าพเจ้ามอบความวางใจไว้กับผู้ใด	
และมั่นใจว่าพระองค์จะทรงรักษาสิ่งที่ข้าพเจ้ารับมอบไว้จนกว่าจะถึงวันนั้นได้
.....จงร่วมทนทกุข์กบัผู้อืน่	เหมอืนทหารทีด่ขีองพระครสิตเยซ	ูทหารทกุคนจะไม่เข้าไปเกีย่วกบั 
กิจการของพลเรือน	 เขามุ่งท�าให้ผู้บังคับบัญชาพอใจ	 นักกีฬาก็เช่นเดียวกัน	 ไม่มีใครได้
ชัยชนะนอกจากจะได้แข่งขันตามกติกา	 ชาวนาที่ตรากตร�าท�างานควรเป็นผู้ที่จะได้รับผล
ก่อนผูอ้ืน่........	ดงันัน้ข้าพเจ้าจงึทนทกุสิง่เพือ่เห็นแก่ผูท่ี้ได้รบัเลอืกสรร	เพือ่พวกเขาจะได้รบั 
ความรอดพ้นซึ่งอยู่ในพระคริสตเยซู	พร้อมกับชีวิตในสิริรุ่งโรจน์ตลอดนิรันดรด้วย

ชีวิตที่ไม่ยอมแพ้ เอาชนะอุปสรรคได้เสมอ

Charles Goodyear: 29 ธันวาคม ค.ศ. 1800 - 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1860 

Charles Goodyear	 เดินทางไปยังประเทศอินเดียในช่วงฤดูร้อน	 เขาสังเกตเห็นว่า
ยางรถยนต์ขณะจอดอยู่บนพื้นถนนลาดยางมะตอยจะละลายเหนียวติดพื้นถนนเมื่อโดนความร้อน	
Charles	Goodyear	จงึคดิในใจว่า	ถ้าสามารถหาวธิไีม่ให้ยางรถยนต์อ่อนตวัละลายคงเป็นธรุกจิ
ที่ดี	นับแต่วันนั้นเป็นต้นมา	Charles	Goodyear	เข้าห้องแลปท�าการทดลองน�าผงเคมีต่างๆ	มา
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ผสมกับน�้ายางธรรมชาติ	 (latex)	 เพื่อให้น�้ายางแข็งตัว	 แต่ยังมีความนิ่ม	Chalres	 เป็นบุคคล 
ที่มีความกระตือรือร้น	(enthusiasm)	และมุ่งมั่น	(determination)	สูง	เขาท�าการทดลองจน 
หมดทุนต้องไปยืมจากเพื่อน	จากญาติ	จากเพื่อนบ้าน	แต่ก็สูญหมด	ต้องขายเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน	
จ�าน�านาฬิกาที่คุณพ่อให้เป็นของขวัญ	 ต้องสละความสะดวกสบายของชีวิตเพื่อประหยัดเงินน�ามา 
เป็นค่าใช้จ่ายในการทดลอง	แต่ในทีส่ดุ	Charles	Goodyear	กถ็กูจบัเข้าคุกเพราะถกูเจ้าหนีฟ้้องร้อง 
เรียกเงินคืน	ซึ่งเขาไม่สามารถช�าระคืนได้เพราะเขามีหนี้สินท่วมท้น

แต่	Charles	Goodyear	ยังไม่ยอมแพ้	จนเวลาผ่านไป	10	ปี	ในปี	ค.ศ.	1844	เขาก็
ค้นพบสูตรทางเคมีที่สามารถท�าให้น�้ายางพารามีคุณสมบัติความแข็งแต่นิ่มในตัว	 (vulcanizing)	
และไม่ละลายเม่ืออากาศร้อน	 สามารถน�ามาผลิตยางรถยนต์ได้	 แต่	 Charles	 ก็ยังมีอุปสรรค 
ด้านเงินทุน	เขาจึงต้องพึ่งสถาบันการเงินในการปรับปรุงสูตรเคมีให้สมบูรณ์ขึ้น

แต่ก็ไม่วายถูกเจ้าหนี้ฟ้องล้มละลาย	และถูกจ�าขังในคุกอีกครั้ง	ซึ่งก็เป็นเวลาที่เป็นพระพร
ทางอ้อม	(blessing	in	disguise)	เพราะเขาใช้เวลาในคุกปรับปรุงสูตรเคมีจนส�าเร็จ	และหลัง
พ้นโทษจ�าคุกได้น�าสูตรนี้มาใช้ผลิตยางสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์จนกระท่ังชื่อ 
ยาง	Goodyear	เป็นชื่อยี่ห้อของยางรถยนต์ที่ลือชื่อของโลกในศตวรรษที่	20	จนถึงปัจจุบัน

เม ื่อวันที่	 8	 กุมภาพันธ์	 ค.ศ.	 1976	 Charles	 Goodyear	 ได้รับการคัดเลือกเป็น
นักประดิษฐ์	 (National	 Inventors	Hall	of	Fame)	ที่ส�าคัญคนหนึ่งในจ�านวน	6	คนของ
สหรัฐอเมริกา 
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บันทึกธรรมทูต
มิสชั่น 

	เป็นความจริงที่ว่า	 หลายปีที่ผ่านมา	
กับวันเวลาที่ผ่านไป	คณะธรรมทูตของเราระยะ
หลังๆ	 นี้	 ก�าลังมีเครื่องหมายของความเจริญ
เติบโต	 เช่น	 ปี	 2017	 ที่ผ่านมา	 หลังจากการ
ประชุมสมัชชาใหญ่	 เราได้เปิดสนามงานใหม่ที่
ประเทศไต้หวนั	ในปี	2018	นี	้พวกเราได้สมาชกิ
เพิ่มอีกสองท่าน	ที่ได้เป็นสมาชิกถาวรของคณะ
ธรรมทูต	ผ่านทางการให้ค�ามั่นสัญญาตลอดชีพ	
คอื	บร.ชยัธวชั ธรีานสุนธิ	์จากวัดแม่พระฟาติมา	

ดินแดง	กรุงเทพฯ	บร.อภิชาติ นามวงษ์	จากวัด
พระหฤทัยขลุง	จ.จันทบุรี	เป็นสมาชิกคนที่	18	
และ	19	ตามล�าดับ	

	เราได้เริ่มมีสตรีกลุ่มเล็กๆ	 ประมาณ	
5-6	 คนที่ก�าลังสนใจอุทิศตนอย่างจริงจัง	 
ในการท�างาน	 ธรรมทูตตามผู ้ใหญ่ท่ีจะได ้
มอบหมาย	 โดยต้ังใจอุทิศตนเองท้ังครบเพื่อ
งานธรรมทูต	 สตรีกลุ่มนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้น 
ของ	“คณะธรรมทตูฆราวาสหญงิ” (Lay	Woman	

เราต้องเติบโต
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Missionary)	 ที่จะร่วมงาน	 อย่างใกล้ชิด 
กบัคณะธรรมทตู	แม้จะยงัไม่มอีะไรเป็นทางการ	
แต่เป็นเครือข่ายที่เห็นว่า	 สัตบุรุษของเราก�าลัง
เตบิโตในด้านความเชือ่อย่างถงึทีส่ดุ	เพราะพวก
เธอได้แสดงความพร้อมที่จะออกไปประกาศ 
พระวรสาร	ในแนวหน้าของพระศาสนจักร

เราได้เริ่มกลุ่ม	 “ครอบครัวธรรมทูต”	
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น	 ซึ่งมีการจัดตั้งกลุ่ม
อย่างเป็นทางการ	 เริ่มมีกองทุนสนับสนุนการ
ประกาศพระวรสารแม้จะเป็นกลุม่ไม่ใหญ่นกั	แต่
เป็นการร่วมมือที่ออกมาจากสัตบุรุษ	 ที่เป็นแนว
หลังท่ีจะสนบัสนนุอย่างจริงจัง	ทัง้ค�าภาวนา	ก�าลงั
กาย	 ก�าลังทรัพย์	 เป็นกลุ่มที่จะอุทิศตนเพื่องาน
ธรรมทูตในแบบที่พวกเขาท�าได้ในแบบของเขา

เรามเียาวชนและผูใ้หญ่อกีบางคนท่ีก�าลงั
จะได้เข้าไปเรียนในบ้านเณรใหญ่	ทั้งชั้นปรัชญา	 
และเทววทิยา	โดยยอมรับการหล่อหลอมความคดิ 
ว่า	พระเยซูก�าลังเรียกพวกเขาให้ออกไปทั่วโลก	 
เพื่อเป็นทูตของพระองค์	 หลายคนได้ผ่าน
ประสบการณ์	และงานในพืน้ทีต่่างๆ	ท่ีพวกเขาจะ
พบว่า	มันไม่ใช่อย่างที่เขาหวังและเห็น	มันไม่ได้ 
สวยหรูหรือสะดวกสบายอย่างทีเ่ขาคิด	แต่บางคน 
ก็พร้อมจะกลับใจ	และมารับใช้พระองค์เหมือน
นักบุญเปาโล	องค์อุปถัมภ์ของคณะ

เราก�าลงัมเียาวชนบางคนทีก่�าลงัแสวงหา 
และเรียนรู้พระประสงค์ของพระเจ้า	 เพื่อที่จะ

เข้ามาท�างานนี้	ในฐานะธรรมทูต	พวกเขาไม่ใช่ 
คนดีพร้อม	 แต่ก�าลังเรียนรู้ที่จะยอมรับความ
เป็นจรงิของ	ตวัเองทีม่คีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์	 
ทัง้ฐานะ	ครอบครวั	ภาษา	สตปัิญญา	แต่พวกเขา 
ก�าลังยอมรับการท้าทายจากพระเยซูว่า	พวกเขา 
เหมาะไหมที่จะเดินตามทางพระองค์ในทางนี	้
แม้จะต้องใช้เวลาอีกนานหลายปีในการฝึกฝน
ตนเองก็ตาม

ในปีนี	้สมาชกิพวกเราบางคนกก็�าลงัเตบิโต 
มากขึ้น	 กับการเรียนรู้การท�างานด้วยความเป็น	
หนึ่งเดียวกัน	แม้จะมีความหลายหลาก	แต่สิ่งที่ 
เชื่อมเราไว้ด้วยกันคือ	 การติดตามพระเยซูด้วย
ความเชื่อ	 และรับใช้พระองค์ด้วยงานธรรมทูต	
เราก�าลังเติบโตมากขึ้นในการขัดแย้ง	 เพราะ 
หลังจากนั้นเราได้เรียนรู ้ตัวตนของแต่ละคน 
มากขึน้	และยอมรบักนัและกนัมากขึน้	ซึง่ไม่ง่าย 
เลย	แต่บทเทศน์ของพระคณุเจ้าชศูกัดิ ์ท่ีน�าการ
เข้าเงียบประจ�าปีในปีนี้	 ได้ช่วยร�าลึกธรรมชาติ
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ของเรา	 ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ก�าลังคืนมาให้กับ
คุณพ่อวีรชัย ศรีประมงค์ ที่พักรักษาสุขภาพ	 
1	ปี	ในช่วงฉลอง	25	ปีของชีวิตสงฆ์พอดี	และ
ตอนนี้ได้กลับเขาไปท�างานต่อในกัมพูชาแล้ว	
ขอบคุณพระองค์ที่ให้คุณพ่อรังสรรค์ ภานุรักษ์ 
ได้ฟื้นฟูสภาพทั้งกายใจ	 และก�าลังเตรียมตัว
กลบัไปท�างานทีล่าวอกีคร้ังหนึง่เร็วๆ	นี	้ขอบคณุ
พระเจ้าที่ให้ซิสเตอร์เปลาจี สายสอน	 และ 
ซิสเตอร์เซเวียร์ ทิพากร	 สองสมาชิกร่วมงาน 
รุ่นแรกๆ	 ของคณะธรรมทูตในกัมพูชา	 ท่ีได้ 
ร่วมงานมาจนครบ	 25	ปีแล้ว	 แม้ตอนนี้หลาย
คณะจะมีสมาชิกลดลง	 แต่ก็เสียสละสมาชิก 
บางคนมาท�างานธรรมทตู	นีเ่ป็นชวีติทีจ่ะพวกเขา 
ได้หว่านออกไป	 และจะเกิดผลแน่นอนใน

อนาคตส�าหรับคณะนักบวชนั้น
พี่น ้องท่ีรักครับ	 คณะธรรมทูตไทย	

ไม่มีอะไรที่ต้องสะสมเพื่อตัวเอง	 แต่จะใช้ทุก
ทรัพยากรที่มีเพื่อการประกาศพระวรสาร	 เรา
ไม่มีโรงเรียน	 แต่เราจะไปสร้างโรงเรียนให้กับ
พระศาสนจักรท้องถิ่นที่เราไปอยู่	 เรายังไม่มี
บ้านศูนย์กลาง	 หรือหมู่คณะ	 เพราะส่วนใหญ่
เราอยู ่ในวัดต่างๆ	 เพื่อรับใช้พระศาสนจักร 
ท้องถิน่นัน้ๆ	เพราะเราเชือ่ว่า	เมือ่ถงึเวลาพระเจ้า
จะเตรยีมให้พวกเราเองในสิง่ทีจ่�าเป็นและส�าคญั	
เพื่อจุดประสงค์เดียว	 คือ	 เพื่อสนับสนุนการ 
ประกาศพระวรสาร

ขอเชญิชวนเยาวชน	พีน้่องนกับวช	และ 
พี่น้องฆราวาส	 ได้รู้ว่าชีวิตเราจะมีคุณค่าและ
ความหมายมากขึ้น	 เมื่อเราได้แบ่งปันชีวิตเรา	
ทั้งสิ่งที่เรามีและที่เราเป็นให้กับผู ้อื่นในงาน 
ประกาศพระวรสาร...	 ขอเชิญพี่น้องมาร่วมงาน
กับเรา	ตามกระแสเรียกของพี่น้อง	ติดต่อคณะ
ธรรมทูตได้ทุกเวลาส�าหรับการหาประสบการณ์
ใหม่ๆ	ในชีวิตฝ่ายจิตแบบนี้...	
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บทความเตือนใจตนเอง
นายแพทย์คำานวณ อึ้งชูศักดิ ์

สมัยเด็ก	 จ�าได้ว่าวิชาภูมิศาสตร์ต้อง
ท่องจ�าลักษณะต่างๆของจังหวัดในประเทศไทย	
ท่ีผมจ�าได้แม่นคือจังหวัดระนอง	 เป็นจังหวัดที่
ฝนตกมากทีส่ดุ	มีประชากรน้อยทีส่ดุ	เป็นส่วนที่
แคบทีส่ดุของประเทศไทยและมแีผนจะขคุคลอง
คอดกระที่นี่	 เป็นจังหวัดที่ส่งออกสินค้าส�าคัญ
ของประเทศคือแร่ดีบุกอันอุดมสมบูรณ์	

เ ม่ือ เ รียนในมหา วิทยา ลัยตรงกับ 
ช่วงหลังเหตุการณ์	14	ตุลาคม	2516	หลังจาก
ประชาชนนสิตินกัศกึษาโค่นล้มรฐับาลทหารของ
จอมพลถนอม กิตติขจร ที่ปกครองประเทศมา
อย่างยาวนานจนเกือบถือเป็นสมบัติของตระกูล	
ประเทศไทยก็เตรียมตัวเลือกตั้งในปี	 2518	
เพื่อให้ประชาชนรู้ว่าการเลือกตั้งส�าคัญอย่างไร
ต่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย	
ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยใน 
สมัยนั้นก็จัดโครงการเผยแพร่ประชาธิปไตย	
โดยส่งนักศึกษาลงไปให้ความรู้กับประชาชนใน
ทุกอ�าเภอทุกจังหวัด	 ผมก็สมัครไปกับเขาด้วย	
จ�าได้ว่าต้องไปเข้าค่ายอบรมทีห่บุกระพง	จงัหวดั
เพชรบรุอียูห่นึง่สปัดาห์	มนีกัศกึษาไปร่วมหลาย
พันคน	 นอนกันตามเต็นท์	 กลางวันก็ไปนั่งกับ
พื้นกลางสนามหญ้าที่มีผ้าใบคลุมแดด	 ทนฟัง
บรรดาอาจารย์รัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ	
สลับกันบรรยายเรื่องประชาธิปไตย	 ยอมรับว่า
ไม่รู้เรื่องอะไรเลย	พอครบสัปดาห์เขาก็ส่งให้ไป
พูดคุยกับชาวบ้านตามอ�าเภอต่างๆ

ผมโดนส่งไปอยูท่ี่อ�าเภอกระบุร	ีจังหวดั
ระนอง	อยูห่นึง่เดอืนเตม็ๆ	นัง่รถขนส่งหวานเยน็
ออกจากกรุงเทพฯ	 เช้าตรู่ไปถึงท่ีหมายตอนค�่า
พอดี	 เขาให้ไปอยู่กับชาวบ้านกลางสวนใหญ่ร่ม
ครึม้	ปลกูต้นมะพร้าว	ต้นยาง	มบ้ีานเรอืนตัง้อยู่
ห่างๆ	กลางคนืไม่มไีฟฟ้าต้องจดุตะเกยีง	ท้องฟ้า
มดืสนทิเหน็ดาวเตม็ตา	ถงึกลางวนักอ็อกเดนิไป
พูดคุยกับชาวบ้าน	สิ่งที่ตั้งใจจะไปสอนชาวบ้าน
เรื่องประชาธิปไตยเกือบไม่ได้ท�าเลย	 แต่ที่ได้
เป็นกอบเป็นก�าคือการได้เรียนรู้จากชาวบ้านว่า
เขาอยู่กันอย่างไร	ท�ามาหากินด้วยอาชีพอะไร	มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง	มีทุกข์มีร้อนเรื่องอะไร	
ได้รูว่้าพรมแดนระหว่างประเทศเช่นไทยและพม่า
นัน้	มเีพยีงล�าธารเลก็ๆ	เดนิลยุน�า้แค่ตาตุม่กข้็าม
ประเทศกันแล้ว	แยกไม่ออกว่าไทยหรือพม่าอยู่
ตรงไหน	ชาวบ้านก็ไปมาหาสู่กันเหมือนประเทศ
เดียวกัน	 พอมีชาวบ้านตายก็ไปร่วมสวดในงาน
ศพท่ีวดั	ไปรูว่้าตายจากอะไร	แล้วกเ็กดิค�าถามว่า
ไม่น่าจะตายถ้ามโีรงพยาบาลเหมอืนในกรงุเทพฯ	
ทีเ่ป็นประสบการณ์ฝังใจจนมาถงึทกุวนันี้	คอืวนั
หนึ่งตัวเองเกิดเป็นไข้หนาวสั่นตลอดคืน	 เริ่ม
สงสัยว่าเราจะป่วยเป็นมาลาเรียหรือไม่	 เพราะ
ที่อยู่นั้นก็กลางสวนกลางป่า	รุ่งเช้าก็ตัดสินใจว่า
จะต้องเข้ามาตรวจวนิจิฉยัทีอ่�าเภอ	เนือ่งจากไม่มี
รถก็ต้องเดินด้วยสองขาร่วมชั่วโมงกว่าจะได้ต่อ
สองแถวที่ถนนใหญ่	 มาถึงตัวอ�าภอก็ได้พบกับ 
คณุหมออาวโุสทีส่ถานอีนามยั	พอตรวจดกูส็งสยั

เมืองแร่นอง
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ว่าน่าจะเกิดจากแผลอักเสบที่ตะโพกขวามากก
ว่าป็นมาลาเรีย	ได้ยามาทา	มาทาน	ตรวจเสร็จ
ก็ต้องเดินกลับเข้าหมู่บ้านเหมือนเดิม	 คืนนั้น
แผลก็ระบมและแตกออกมีหนองทะลักออกมา
มากอยู	่พอรุง่เช้ากห็ายไข้	ผมเลยได้เข้าใจความ
ล�าบากของชาวบ้านโดยเฉพาะในเวลาเจ็บป่วย	

ได้มีโอกาสกลับไปที่ระนองอีกสามครั้ง
ในสิบปีนี้	 ได้เห็นการคมนาคมขนส่งสะดวก
สบาย	 ชาวบ้านมีรถของตนเอง	 ตามหมู่บ้าน
มีไฟฟ้า	 มีทีวี	 มีอินเทอร์เน็ต	 และสิ่งอ�านวย
ความสะดวกครบครัน	 นอกจากนี้ทุกต�าบล
ยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและที่อ�าเภอมี
โรงพยาบาลชุมชนอย่างทันสมัย	 คร้ังหลังสุด
ที่ไปเมื่อปีนี้	 ได้มีโอกาสไปดูสถานที่ส�าคัญทาง
ประวัตศิาสตร์ของเมอืงระนองสองแห่งทีเ่รยีกว่า	
“ในค่าย”	และ	“บ้านเทียนสือ”	ต้องชมเชยการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและชาวเมืองระนอง
ท่ีพยายามรวบรวมประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจให้
คนรุ่นหลังได้เรียนรู้	 แม้จะเป็นเสี้ยวหนึ่งของ
วิวัฒนาการแต่ก็ได้ความรู้และข้อคิดที่ดี

“ในค่าย”	 คือที่พักหรือจวนของผู้ว่า
ราชการคนแรกที่เป็นต้นตระกูล	 ณ	 ระนอง 
ในปัจจบุนั	หากจะดูเร่ืองของวัตถสุิง่ของกอ็าจจะ
มีไม่มาก	เพราะบ้านเรือนหรือตวัจวนทีส่มยัหนึง่
เป็นเรอืนไม้ใหญ่โตนัน้กโ็ดนปลวกและธรรมชาติ
กัดกร่อนจนพังทลายไปหมดเหลือแต่รูปภาพ	 
ที่พอเหลืออยู่บ้างก็เป็นข้าวของเครื่องใช้ในศาล
บรรพชน	 ที่น่าสนใจคือเรื่องราวของผู้คน	 ผู้ว่า
ราชการคนแรกนั้นพื้นเพเป็นคนจีนที่อพยพมา
จากฮกเกีย๋น	เร่ิมต้นด้วยการท�างานแบบกรรมกร
ที่ปีนังปลูกผักขาย	และเข้ามาค้าขายที่ภูเก็ตและ

พังงาจนฐานะดี	 ก่อนมาปักหลักที่ระนอง	 โดย
ท�าโครงการขอสมัปทานท�าเหมอืงแบบเหมาเมอืง
จากพระเจ้าอยู่หัวต้ังแต่รัชกาลท่ีสาม	 สามารถ
ส่งเงินเข้าท้องพระคลังปีละเป็นล้านๆ	 บาท	 ซึ่ง
เป็นเงินจ�านวนมหาศาล	 และด�าเนินการเช่นนี้
ตลอดมาจนได้รบัความไว้วางใจให้มบีรรดาศกัดิ ์
เป็นเจ้าเมือง	 คนเราหากมีความรู ้และความ
ซื่อสัตย์แล้วคนอื่นๆ	 ก็ให้ความเคารพและชอบ
ที่จะคบค้าสมาคม	

เรื่องราวของ	 “บ้านในค่าย”	 เป ็น
ประวัติศาสตร์ในส่วนฝ่ายชายของต้นตระกูล	
ส่วนฝ่ายหญิงเมื่อแต่งงานออกไปแล้วก็ไปใช้
นามสกุลใหม่แยกบ้านออกไปตั้งอยู่ใกล้เคียง
กันเรียกชื่อบ้านตามฝ่ายสามีว่า	 “บ้านเทียนสือ”	
บ้านยังอยู่ในสภาพดีแม้จะถูกทิ้งให้รกร้างไว้
หลายสบิปีก่อนมาบรูณะเปิดให้เป็นสถานทีเ่ข้าชม	 
ตวับ้านนัน้ไม่ได้สร้างด้วยไม้แต่สร้างด้วยอฐิและ
ปูนแน่นหนาแข็งแรง	ที่หน้าต่างก็มีลูกกรงเหล็ก
หนากนัการบกุรกุ	เป็นตวัอาคารสองหลงัเชือ่มต่อ 
กันด้วยสนามกลางบ้านและห้องครัว	คนที่สร้าง
บ้านคือคุณเทียนสือนั้นก็เป็นคนหนุ่มชาวจีนที่
เดินเรือมาแสวงโชคเหมือนคนจีนในสมัยนั้น	
ด้วยความที่เป็นคนเฉลียวฉลาดขยันและท�าการ
ค้าขายเก่ง	เลยได้มารู้จักกับทางฝ่ายผู้ว่าฯ	และ
ได้เข้ามาช่วยงานเรื่องการขุดดีบุกและส่งออก	
ขากลับก็เอาสินค้าจากนอกเข้ามาขายในไทย	 
การค ้าจึงเจริญรุ ่งเรืองและได ้แต ่งงานกับ 
ฝ่ายหญิงที่เป็นรุ่นหลานเจ้าเมือง	

เวลาเดินดูห้องต่างๆ	 ในบ้าน	 เราจะ
เห็นความหมายที่ดีงามผ่านสัญลักษณ์และ 
ตวัหนงัสอื	เช่นโต๊ะไม้จะสลกัเป็นลวดลายงดงาม
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และมีรูปค้างคาว	 คนจีนถือว่าค้างคาวเป็นสัตว์
น�าโชคเพราะค�าที่ใช้เรียกค้างค้าวไปพ้องเสียง
กับค�าว่าเจริญ	 พื้นห้องก็จะปูด้วยกระเบ้ือง
ลายสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เป็นสัญลักษณ์ของเงิน 
ไหลนองทองไหลมา	และที่ประตูเข้าบ้านจะมีตัว
อักษรจีนเขียนค�ามงคลต่างๆ	 เช่น	 “ขอพรจาก
แผ่นดนิแม่ให้หลัง่ไหลมาสูผู่อ้ยูอ่าศยั เหมอืนดัง่
ห่าฝนที่ตกลงในป่าท้อ” “	ดูในภาพรวมทั้งหมด
แล้วก็จะเหน็ว่าผู้สร้างมุ่งหมายให้เกดิความเจรญิ
ร�่ารวย	 มั่นคง	 มั่งคั่ง	 และยั่งยืน	 ซึ่งท�าให้ผม
เข้าใจว่ารัฐบาลท่านประยุทธ์ที่ชูวิสัยทัศน์ไทย
แลนด์	 4.0	 โดยใช้สโลแกนว่า	 มั่นคง	 มั่งคั่ง	
ยั่งยืน	อาจมีความคิดในท�านองเดียวกัน	

ในข้อมลูทีเ่ขยีนตดิไว้ส�าหรบัผูม้าเยีย่มชม	 
มีข้อความสะท้อนความร�่ารวยของบ้านดังกล่าว
ในท�านองว่าพอตกกลางคนืเจ้าของและสมาชกิใน
บ้านก็จะน�าเงินที่ค้าขายได้มานับกันที่ลานกลาง
บ้านท่ามกลางแสงจนัทร์	จงึเป็นทีรู้่กนัว่าบ้านหลงั

นี้เป็นที่รวบรวมของทรัพย์สมบัติมากมาย	 แต่
ความร�่ารวยนั้นกลับกลายเป็นภัยร้าย	เพราะใน
ทีส่ดุคณุเทยีนสอืเจ้าของบ้านกถ็กูลอบวางยาพษิ
เสียชีวิต	ลูกหลานก็แยกย้ายกันออกไปอยู่ที่อื่น	
ยิ่งมาตอนหลังในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง	
คนที่สนิทสนมกับในรั้วในวังก็พลอยตกเป็น 
ผูท้ีท่างการเฝ้าระวงั	ผูค้นในตระกลูจงึอพยพย้าย
ไปอยู่เกาะหมากหรือปีนังในปัจจุบัน

ได้ดูการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ของชีวิตผู้คนแล้ว	 ความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	
ในโลกนี้นั้นมีได้ก็เพียงชั่วครู่ชั่วยาม	 มีขึ้นมีลง
ตามธรรมชาติ	 เราไม่อาจยึดถือเอาสมบัติหรือ
ความมั่นคงทางฝ่ายโลกมาเป็นสรณะได้	 ท�าให้
ผมนึกถึงข้อความในพระคัมภีร์ที่ว่า	 เราควรไว้
วางใจในพระเจ้าและยึดถือปฏบิัติตามกฎเกณฑ์
ท่ีพระองค์มอบไว้ เพราะพระองค์จะเป็นป้อม
ปราการ เป็นโล่ก�าบัง เป็นพละก�าลัง และเป็น
บทเพลงขับกล่อมเราอย่างแท้จริง 
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท์

pneuma	(กรีก)	 =	 1)	ลมหายใจ	(breath)	2)	ลมปราณ	(breath	of	life)	
	 	 	 3)	จิต	(spirit)	4)	วิญญาณ	(soul)	
	 Pneumatology	 =	พระจิตวิทยา
polemics	 =	การโต้ปัญหา	(ธรรมะ)	
polygenism		 =	พหุปฐมก�าเนิดมนุษยชาตินิยม
polytheism	 =	พหุเทวนิยม
Pontiff,	Roman	 =	พระสันตะปาปา
	 Pontifical	Academy		 =	สถาบันการศึกษาในความอุปถัมภ์ของพระสันตะปาปา
	 Pontifical	Biblical	Commission		=	คณะกรรมาธิการพระคัมภีร์ในอุปถัมภ์ของ 
	 	 	 พระสันตะปาปา
	 Pontifical	Blessing		 =	 1)	การอวยพรของพระสันตะปาปา	
	 	 	 2)	พร	พระสันตะปาปา	
	 Pontifical	Commission		 =	คณะกรรมาธิการในความอุปถัมภ์ของพระสันตะปาปา	
	 Pontifical	Committee	 =	คณะกรรมการในความอุปถัมภ์ของพระสันตะปาปา	
	 Pontifical	Council	 =	สมณสภา
	 Pontifical	Insigna	 =	 เครื่องยศพระสันตะปาปา	
	 	 	 (เช่น	ลัญจกรประจ�าพระสันตะปาปา	
	 	 	 ตราสัญลักษณ์ประจ�าองค์	ฯลฯ)	
	 Pontifical	March	 =	 เพลงสรรเสริญพระสันตะปาปา
	 Pontifical	Mass		 =	มิสซาพระสังฆราช	(มิสซาสง่าที่พระสังฆราชเป็นประธาน)
	 Pontificate		 =	 1)	ต�าแหน่งพระสันตะปาปา
	 	 	 2)	สมณสมัยพระสันตะปาปา
poor	souls	 =	 วิญญาณในแดนช�าระ
Poor	Clares,	the		 =	คณะพัวร์แคลร์	(เป็นค�าเรียกคณะนักพรตของอารามที่ 
	 	 	 นักบุญคลารา	ตั้งขึ้น	โดยการจูงใจของนักบุญฟรังซิส	 
	 	 	 แห่งอัสซีซี	ค.ศ.	1215)

P
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ท่วงท�านองแห่งรัก
ผงศิลา 

นักบุญซีต้า... หญิงรับใช้ผู้ศักดิ์สิทธิ์...

ชวนร�าพึง

พีน้่องทีร่กั ชวีติของนกับญุซต้ีาสอนเราว่า ความศกัดิส์ทิธิใ์นชวีติครสิตชนคอืการปฏบิตัติามหน้าที ่ตามกระแสเรยีก  
ทีพ่ระมอบหมายให้แก่เราในชวีติประจำาวนั หลกัคดิในการดำาเนนิชวีติของท่านเป็นแบบอย่างทีด่แีก่เรา ท่านมองงานทีท่่านทำา
ว่าเป็นการทำาตามนำา้พระทยัของพระเจ้า และท่านมองความยากลำาบากทีท่่านได้รบัเป็นการใช้โทษบาปของท่าน เป็นเหมอืนกบั 
การแบกกางเขนติดตามพระเยซูเจ้า แม้มีงานมากท่านยังมีเวลาให้กับการร่วมมิสซาและสวดภาวนา แม้จะเป็นคนยากจน
แต่ท่านก็ยังมีนำ้าใจช่วยเหลือคนที่มีความยากลำาบากกว่าท่าน 

เมื่อได้รำาพึงถึงชีวิตของท่านทำาให้พ่อคิดถึงพระวาจาของพระเจ้าจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่
หนึง่ ทีส่อนเราว่า “เมือ่ท่านจะกนิจะดืม่หรอืจะทำาอะไรกต็าม จงทำาเพือ่ถวายพระเกยีรติแด่พระเจ้าเถดิ” (1 คร 10:31) และชวีติ 
เล็กๆ ของนักบุญซีต้าก็เป็นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่แก่เราในการทำาทุกอย่างเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอย่างแท้จริงครับ

พี่น้องที่รัก	 ชีวิตของนักบุญซีต้าเป็นชีวิตที่เรียบง่าย	 แต่เห็นได้ชัดว่าท่านเป็นคนสุภาพ	 เสียสละ	 ขยัน	 
มีความศรัทธาและอุทิศชีวิตของตนแด่พระเจ้า

ท่านเกดิราว	ค.ศ.	1218	ในครอบครวัยากจนทีอ่าศยัอยูใ่นเมอืงมอนเต	สากราต	ี(Monte	Sagrati)	ใกล้ๆ	
เมืองลุค้ก้า	(Lucca)	ประเทศอติาล	ีท่านได้รบัการอบรมอย่างดจีากคณุแม่ผูม้ใีจศรทัธา	จงึท�าให้ท่านมคีวามศรทัธา
ต่อพระเจ้า	อ่อนหวานและมีความสุภาพถ่อมตน

ด้วยความยากจน	 เมื่ออายุ	 12	 ปี	 ท่านถูกส่งไปท�างานบ้านในครอบครัวฟาติเนลลี่	 (Fatinelli)	 ซึ่งเป็น
ครอบครัวที่ร�่ารวยของเมืองลุ้คก้า	(เมืองลุ้คก้าอยู่ห่างจากบ้านของท่านราว	8	ไมล์)	ท่านมองงานเล็กๆ ในชีวิตของ
ท่านว่า นี่คือการท�าตามน�้าพระทัยของพระเจ้า ท่านจึงท�างานที่ท่านได้รับมอบหมายอย่างดี ด้วยความขยันขันแข็ง  
เมื่อพบความยากล�าบากในการท�างาน ท่านก็มองว่าความยากล�าบากที่ท่านได้รับเป็นการใช้โทษบาปของท่าน  
เป็นเหมือนกับการแบกกางเขนติดตามพระเยซูเจ้า	ท่านจึงยอมรับความยากล�าบากนั้นด้วยความเพียรทน

ท้ังๆ ทีต้่องท�างานบ้านมากมายในบ้านหลงัใหญ่ แต่ท่านกม็เีวลาให้กบัการสวดภาวนาเสมอ	ท่านท�าพลกีรรม
อดอาหารบ่อยๆ	 ท่านยังแบ่งปันอาหารที่ท่านอดนั้นให้แก่คนที่จนกว่าท่าน	 แม้ว่าจะได้รับค่าจ้างไม่มาก	 แต่ท่านก็มี
เงินเจียดไว้ท�าบุญให้แก่คนที่จนกว่าท่านเสมอ	ท่านไปร่วมมิสซาทุกวัน	เนื่องจากมีงานมากท่านจึงต้องตื่นก่อนเพื่อน 
ร่วมงานคนอื่นสองสามชั่วโมง	เพื่อสวดภาวนาและร่วมมิสซาก่อนที่จะท�างาน

แม้ท่านจะพยายามท�าความดีด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์	 แต่ก็มีเพื่อนร่วมงานที่มองว่าท่านเป็นคนสร้างภาพให้
ตนเองดูดี	เพื่อจะได้เป็นที่รักของเจ้านาย	ความถ่อมตนของท่านถูกมองว่าเป็นความโง่เขลาและอ่อนแอ	แม้เจ้านาย
บางคนของท่านก็คิดเช่นนั้นด้วย	นักบุญซีต้ายังคงก้มหน้าก้มตาท�าความดีต่อไป	ท่านยังคงเพียรทน	แม้ต้องอยู่ใน
สถานการณ์เช่นนี้	 ที่สุดความดีของท่านก็ชนะใจเจ้านายและเพื่อนร่วมงานที่มองท่านในแง่ลบ	 ครอบครัวฟาติเนลลี่
เริ่มตระหนักว่าพวกเขามีบุคคลผู้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในครอบครัวของพวกเขา	พวกเขาจึงวางใจให้ท่านใช้เงินทองส่วนหนึ่ง
ของครอบครัวในการช่วยเหลือคนยากจน	อย่างไรก็ดี	ท่านจัดการกับเงินนั้นอย่างดีและรอบคอบ	และเมื่อจะใช้เงิน
ท่านจะแจ้งให้กับเจ้านายของท่านทราบทุกครั้ง

มีอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตของท่าน	 เช่น	 ผ้าคลุมไหล่ที่ท่านให้คนที่ก�าลังหนาวสั่นที่ท่านพบในวันคริสต์มาส	
กลับถูกน�ามาส่งคืนให้ท่านโดยบุคคลที่มีใบหน้าสว่างไสวดุจชาวสวรรค์	ท่านท�านายถึงวันตายของท่าน	และก็เกิดขึ้น
จริงๆ	ในปี	ค.ศ.	1278	ด้วยวัย	60	ปี	ร่างของท่านถูกฝังไว้ที่วัดนักบุญเฟรดิอาโน	(St.	Frediano)	ที่เมืองลุ้คก้า	
มีการเปิดหีบศพของท่านในปี	ค.ศ.	1446	และปี	ค.ศ.	1581	พบว่าร่างกายของท่านแห้งและเป็นสีด�าคล�้าแต่ไม่เน่า	
หลังจากความตาย	ท่านยังได้ท�าอัศจรรย์กว่า	150	ครั้ง

พระสันตะปาปาอนิโนเซนต์	ท่ี	12	สถาปนาท่านเป็นนกับญุในปี	ค.ศ.	1696	ท่านเป็นองค์อปุถมัภ์ของผูร้บัใช้	 
หญิงที่ท�างาน	และสตรีที่ดูแลคนป่วยและคนยากจน	พระศาสนจักรระลึกถึงท่านในวันที่	27	เมษายน 
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พระพรที่ส�าคัญ 'วันเวลา'
ปริญ

ตอนนั้นเรียนระดับปริญญาตรีที่มีเรื่อง	
“จติวทิยาเบือ้งต้น”	แถมได้เรยีน	ร.ด.	ไปเข้าค่าย 
ทีเ่ขาชนไก่	ครูฝึกกพ็ดูถงึปฏิบตักิารทางการทหาร
ท่ีต้องมีเช่นเดียวกัน	 เขาเรียกว่า	 “ปฏิบัติการ 
จิตวิทยา”	 บทเรียนในหนังสือกับการสอนใน
ห้องเรียนไม่เท่าเรื่องที่เกิดจริงๆ	 ในชีวิตหรอก	
มันเข้าใจได้จริงๆ

เวลาทีก่ลบับ้านขณะทีน่ัง่อยูห่น้าบ้านนัน้
เอง	เป็นช่วงแดดร่มลมพัดเอื่อยของเย็นวันหนึ่ง	 
ฉันเห็นเด็กชายตัวเล็กๆ	 สองคนวิ่งไล่กันมา	 
แน่นอนการครั้งนี้รู ้เลยว่าต้องทะเลาะเตรียม
ลงไม้ลงมือแน่นอน	 แต่ก็คงมองดูเชิงกันก่อน	 
คนหนึ่งอยู่ใกล้เสาไฟฟ้า	อีกคนหนึ่งทางสายยึด
เสาไฟ

“เราจะเอาไม้นี้ตีแกให้หัวแตกเลย”	 เจ้า
เด็กคนแรกหยิบไม้ใกล้ๆ	ยกขึ้นชี้หน้าเพื่อน

“ไม่กลัวหรอกเราก็มีไม้”	เจ้าเด็กอีกคน
หนึ่งรีบหยิบไม้ท่ีใหญ่กว่าและยาวกว่าจากข้าง 
เสาไฟฟ้าด้วยสองมอื	มองเพือ่นด้วยความมัน่ใจ
ว่าชนะแน่

“งั้นเราจะเอาก้อนหินก้อนนี้ขว้างเธอ”	
เจ้าเดก็คนแรกเหน็ว่าแพ้แน่นอน	รบีเปลีย่นอาวธุ
เป็นก้อนหินพอดีมือหยิบท�าท่าจะขว้าง

“เรากไ็ม่...ไม่กลวั”	เจ้าเดก็อกีคนรบีและ
พยายามยกก้อนหินท่ีใหญ่มาก	 แต่ก็ยกไม่ขึ้น 
หรอก	 ดูจากเสียงที่ขาดตอนนั่นแหละรู ้ว ่า
ออกแรงสุดฤทธิ์	 แรงโมโหนี่กะเอาเพื่อนถึงตาย 
กระมัง	แต่ขอโทษเท่าที่เห็นมันยกไม่ขึ้นแน่นอน

ป.จ.ว. 
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“โอ้ย...เธอเอาแต่ของใหญ่ๆ”	 ว่าแล้ว 
เจ้าเด็กคนแรกก็ร้องไห้โฮที่ตัวเองสู้ไม่ได้	แล้วก็
เดินร้องไห้จากไปด้วยความเจ็บใจที่สู้ไม่ได้

เวลาที่ทั้งสองแยกจากวงสงครามกัน	 
ฉันก็ได้แต่คิดว่า	นี่มันสงคราม	ป.จ.ว. กันชัดๆ	 
สูก้นัแบบนีไ้ม่มอีะไรเกดิขึน้นะ	แต่มนัเหน็แพ้ชนะ 
กันจริงๆ	 ถ้าใจมันยิ่งใหญ่แล้วล่ะก็อะไรๆ	 มัน
ก็ท�าได้แน่นอน

มันท�าให้คิดถึงอีกเรื่องหนึ่งท่ีวังน�้าเขียว	
ในช่วงเช้าตรู่ทีเ่ดินไปพดูคุยกนัคนงาน	แล้วกเ็ห็น
วงสนทนาของคนงานกลุ่มหนึ่ง	 หัวหน้าคนงาน 
ก�าลังคุยสนุกสนานดังลั่น	 เพราะเป็นคนที่ชอบ
ไปยิงนกยิงหนูในเวลาค�่าคืน

“โอย....เมือ่คนืนีไ้ปหายงินกจนดกึไม่ได้
สักตัว	 กลับมาก็เห็นลูกน้องสองคนเดินกลับมา
อกีทางหนึง่	กเ็ลยถามว่าได้อะไรบ้าง	มนักบ็อกว่า 
ได้งสูงิมาตวัหนึง่	แต่ไม่อยากกนิ	จะเอาหรอืเปล่า	
เราก็ชอบซะด้วยก็เลยบอกเอาสิ	แล้วก็ถามไปว่า
ได้มายังไง

มนับอกว่าลงน�า้หาปลาทีก่างมองท่ีท�าดกั
ไว้ตอนเยน็	เหน็งสูงิว่ายน�า้ช้าๆ	กค็ดิว่าสงสยัมนั
คงเพิง่ลอกคราบ	ผมค่อยๆ	จบัจากหาง	มนักไ็ม่
ดิ้นไม่สู้อะไรเลย	เพื่อนอีกคนก็เลยบอกว่าจริงๆ
แหละมันเพิ่งลอกคราบ

ค่อยๆ	 รูดจากหางจับถึงคอมันแล้ว 
เอาขึ้นบก	ฆ่ามันแล้วแหละ	 อยู่ในกระสอบนั่น
แหละ

อยากได้ก็เอาไปเลย

ด้วยความง่วงนอนก็เลยบอกให้มันเอา
วางไว้ที่ข้างรถ	 เดี๋ยวเช้าค่อยจัดการ	 เพราะไม่
ได้กินงูมานานแล้ว	 ไปนอนก็ยังคิดเลยว่าพรุ่งนี้ 
จะกินผัดเผ็ดรสแซ่บ	 ได้ซดต้มร้อนๆ	 คือจะมี
ความสุขแท้

พอรุ่งเช้า	 เดินไปเปิดกระสอบจะเอามือ
ไปลว้งงสูงิออกมา	ตกใจ...กระโดดถอยหลงัเลย

แล้วก็เรียกสองคนออกมาดู......

พอเจ้าคนงานสองคนออกมาดู	 ก็บอก
ว่าดูกันดีๆ	ซิว่างูอะไร	นั่นมันงูจงอาง	นี่รอดมา
ได้ยังไงกัน”

เสียงหัวเราะดังลั่นในกลุ่มคนงาน	 แต่
ฉันมองไปที่เจ้าสองคนที่เงียบสนิท

“รู้แล้วเป็นยังไง”

“ขนลุกย้อนหลัง	 หนาวย้อนหลังเลย
ครับ”	 เจ้าคนหนึ่งตอบพร้อมกับหน้าซีดยิ้ม 
ไม่ออก

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

ว่าไปแล้ว	ใจคนนีม่นัท�าอะไรยิง่ใหญ่ได้
มากมายจริงๆ	อยู่ที่ใครจะวาดใครจะท�า	คิดถึง
ก้อนหินท่ีใหญ่กว่าแม้จะยกไม่ขึ้นก็ชนะได้	 กับ
คิดถึงงูสิงลอกคราบจับกันมากินได้	 แต่ก็รู้สึก
หนาวย้อนหลังเมื่อรู ้ว่ามันเป็นงูจงอาง	 (วันนี้ 
ท�าใจใหญ่ๆ	 แล้วก้าวออกไปสร้างสรรค์สิ่งที่ดี
กันเถอะ) 
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ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

ดิฉันมักจะสอนลูกหลานและคนใกล้ชิดให้
หัดสังเกตคนและทุกสิ่งรอบๆ	 ตัว	 แล้วเราจะได้
เรียนรู้และเข้าใจจิตใจของเขา	 หรือนิสัยของคนว่า
เป็นอย่างไร	...มีบทความอยูเ่ร่ืองหนึง่ทีไ่ด้อ่านกร็ูส้กึ
ประทับใจในความฉลาดของคณุครทู่านหนึง่ทีอ่ยาก
ให้ลูกศิษย์ที่อยู่ในช่วงวัย	9	ขวบของเขานั้น	ได้เป็น
คนช่างสังเกต	 โดยครูพานักเรียนทั้งชั้นไปเดินใน 
ทุ่งนา	 แม้จะร้อนและเหนื่อย	 ซึ่งเด็กๆ	 ก็ไม่บ่น	 
แต่กลับมีความสนุกสนานตามวัยของเขา

เด็กๆ	หยุดเดิน	พวกเขารู้สึกสะดุดสายตา	
เมื่อมองเห็นรองเท้าเก่าๆ	 คู่หนึ่ง	 ถอดวางไว้ที่ใต้
ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง	นักเรียนคนหนึ่งได้พูดกับครูว่า	
“ผมอยากจะซ่อนรองเท้าคูน่ี	้เพราะอยากรูว่้าเจ้าของ	
(ชาวนา)	จะเดนิตามหามนัพบไหม?	คงจะสนกุดนีะ
ครบั”	...คุณครสู่ายหน้า	และมองเดก็นกัเรยีนคนนัน้
ในแบบที่เข้าใจความรู้สึกที่คึกคะนองของเขา	ซึ่งไม่
ได้ต�าหนิอะไร	แต่กลับบอกเด็กว่า	“ครูคิดว่าชาวนา
คนนั้นคงจะเหนื่อยจากการท�างานกลางแดด	 เขา
คงอยากกลับบ้านเร็วๆ	 เพื่อพบกับลูกและภรรยา	 
แล้วเขาคงจะหิวอยากจะทานอาหารพร้อมหน้า 
พร้อมตากนั	และเขาคงมรีองเท้าคูเ่ดยีว	ซึง่เขาย่อมรกั 
และหวงแหนแน่ๆ	เลย”

ถ้าหากพวกเธอน�ารองเท้าของเขาไปซ่อน	
เขาต้องเดินหานาน	 แล้วถ้าตัวของนักเรียนเองลอง
เป็นเขาบ้างล่ะ	นกัเรยีนจะชอบไหม	เราต้องเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา	สิง่ใดทีเ่ราไม่ชอบ	เราต้องไม่ท�าสิง่น้ันกบั
ผูอ้ืน่	เขาจะเสยีใจแค่ไหน	ถ้าพวกเราไปแกล้งเขาเพือ่

ความสนุก	ซึ่งเขาคงจะไม่สนุกกับพวกเราใช่ไหม?
ครูบอกกับเด็กๆ	ว่า	ถ้าอย่างนั้นเราลองอีก

วิธีหนึ่งดีไหม	 โดยเราลองเอาเงินของครู	 ซึ่งครูมี
เหรยีญ	10	อยูจ่�านวน	20	เหรยีญ	แล้วให้พวกเดก็ๆ	
ลองใส่ไว้ในรองเท้าของชาวนาข้างล่ะ	 10	 เหรียญ 
เท่าๆ	กัน	จากนั้นก็ให้พวกเด็กๆ	ไปแอบหลังพุ่มไม้	
เพื่อคอยสังเกตดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น

พวกเด็กๆ	 ต่างพยักหน้าและวิ่งไปซ่อน
ตัว	 สักพักชาวนาก็เดินมาที่รองเท้าของเขา	 เขารีบ
สวมรองเท้าและต้องรู้สึกสะดุดทันที	 เพราะมีอะไร 
บางอย่างวางไว้ท่ีพืน้รองเท้า	เขาก้มลงดก็ูเห็นเหรยีญ	10	 
จ�านวน	10	เหรียญ	เขาแปลกใจมาก	รีบดูที่รองเท้า
อีกข้างหนึ่งก็พบว่ามีเหรียญ	 10	 อีก	 10	 เหรียญ
ด้วยเช่นกัน

ทันใดนั้นเองสีหน้าที่แปลกใจ	 กลับกลาย
เป็นใบหน้าท่ียิ้มปลื้ม	 และชาวนาคนนั้นคุกเข่าลง	
พนมมือ	 เงยหน้ามองขึ้นไปบนฟ้าแล้วตะโกนลั่นว่า	
“ลูกขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงเมตตา	 ที่ได้โปรด
ส่งคนดีๆ	มาช่วยลูก	เพราะตอนนี้ลูกไม่มีเงินจะไป
ซื้อยาแก้ไขใ้หก้บัภรรยา	ลูกยงัไม่รูว้า่จะไปหาเงนิได้ 
ทีไ่หน	แต่พระองค์ทรงรบัรูร้บัฟังสิง่ทีล่กูสวดขอทัง้วนั	
ลูกขอขอบพระคุณพระองค์มากๆ	ครับ	ลูกเชื่อแล้ว
ว่าพระองค์รับฟังและพร้อมจะช่วยลูกตลอดเวลา”	
...น�้าตาแห่งความตื้นตันใจไหลพรากบนใบหน้า 
ทีม่เีหงือ่ไหลย้อย	ชาวนาคนนัน้ปาดน�า้ตา	ยิม้แก้มปริ	 
และรีบ เดินอย ่ างรวดเร็ว เพื่ อไป ซ้ือยาแก ้ ไข ้ 
ที่ตลาดก่อนจะกลับไปที่บ้านของเขา

ช่างสังเกต
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	พวกเด็กนักเรียน	 ต่างตกตะลึงที่เห็นภาพ
เช่นนี้	 เด็กบางคนถึงกับน�้าตาซึม	และวิ่งมาหากอด 
คุณครูพร้อมกับพูดว่า	 “ครูครับพวกผมเข้าใจ
แล้วว่า	 ครูสอนให้พวกเราเป็นคนช่างสังเกต	 และ
ไตร่ตรอง	 พวกเราได้เรียนรู้บทเรียนมากมายจาก
เรื่องง่ายๆ	 อย่างนี้	 พวกเราสัญญาว่า	 จะท�าสิ่งดีๆ	
ให้ผู้อื่นมีความสุข	 แทนที่จะคิดแต่สนุกสนานบน
ความทุกข์ของผู้อื่น	 พวกเราจะคิดก่อนพูดและคิด
ก่อนท�า	ครับ”

คุณค รูส ามารถชนะใจพวก เข าแล ้ ว	 
เด็กนักเรียนวิ่งกรูกันเข้าไปกอดครูไว้แน่นด้วย 
ความซาบซึ้ง	 หลายคนน�้าตาคลอ	 คุณครูได้ปรับ
เปลี่ยนทัศนคติของเด็กโดยการสอนแบบง่ายๆ	 ให้
พวกเขาได้เรียนรู้เองว่าจะเกดิอะไรข้ึน	เพราะในทกุๆ	
การกระท�าย่อมส่งผลต่อผู้อื่น

ส�าหรับดิฉันเองอ่านเรื่องนี้ซ�้าแล้วซ�้าอีก
ด้วยความประทับใจ	จึงขอน�ามาเล่าแบ่งปัน	เพื่อว่า 
พวกเราซึ่งเป็นผู้ปกครองและผู้ใหญ่จะได้ถ่ายทอด	
ส่งต่อเรือ่งราวดีๆ 	เหล่านีใ้ห้ลกูๆ	หลานๆ	ของเราได้
น�าไปไตร่ตรอง	เพราะเราทกุคนต้องการให้บ้านเมอืง 
และสังคมของเราดีขึ้น	 เราต้องช่วยกันผลิตคนดี	 
สร้างคนดี	 ส่งเสริมและให้ก�าลังใจคนดีให้กล้าที่จะ
ท�าดีต่อไป	

ดิฉันยังมีอีกเร่ืองหนึ่งที่อยากจะเล่าแบ่งปัน 
คือ	 ณ	 ห้องเรียนช้ันปีสุดท้ายห้องหน่ึง	 คุณครู 
เดินเข้ามาในห้อง	แล้วแจกกระดาษให้นกัเรยีนคนละ	
2	 แผ่น	 โดยแผ่นหนึ่งเป็นกระดาษสีขาว	 แต่ตรง
กลางมีจุดสีด�าเล็กๆ	 ปรากฏอยู่	 ส่วนกระดาษอีก
แผ่นหนึ่งที่คุณครูแจกให้นั้นเป็นของนักศึกษาเพื่อ

ให้เขียนบรรยายว่า	 ได้เห็นอะไรบ้าง?	 นักศึกษา 
ต่างมองหน้ากันไปมองหน้ากันมา	 สุดท้ายต่างก็
บรรยายถึงจุดสีด�าว่ารู้สึกอย่างไร	ตามความคิดของ
นักเรียนแต่ละคน	

สักครู ่	 ครูได้รวบรวมกระดาษทุกแผ่น	
เมื่อครูอ่านแล้วก็ยิ้ม	 และบอกว่าไม่มีใครบรรยาย
ถึงสีขาวของพื้นกระดาษเลย	 มีแต่เขียนบอกถึง 
ความรู้สึกกับจุดสีด�าเล็กๆ	 ที่มีอยู่เพียงจุดเดียว
เท่านั้น...	 ชีวิตคนเราก็เป็นอย่างนี้จริงๆ	 เราจะมอง
ดแูต่สิง่ท่ีไม่ดขีองคนอืน่	ท�าไมจึงไม่มองดสู่วนท่ีดีๆ 	
ของเขาบ้างว่ามีอะไรบ้าง	 จิตใจของคนไม่ใช่จะเลว
ร้ายไปหมด	เราควรดสูิง่ท่ีเขาเคยท�าสิง่ดีๆ 	เอาไว้ซ่ึงก็
น่าจะมอียูบ้่าง	แล้วเรากจ็ะมคีวามสขุ	และเบิกบานใจ	 
เราต้องมองด้านบวก	ชวิีตของเรากจ็ะมคีวามสขุมาก
ยิ่งขึ้น	ใครๆ	ก็อยากจะเข้าใกล้	เราก็จะมีเพื่อนดีๆ	
มากขึ้น	 แทนที่จะหน้าบูดบึ้ง	 ยิ้มไม่เป็น	 มองโลก
เป็นสีด�า	ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้

คณุครอูยากจะสอนบรรดาลกูศษิย์ลกูหาให้
รูว่้า	เมือ่เขาเปลีย่นความคดิ	กจ็ะเปลีย่นชวีติของเขา
ด้วย	การท่ีเราให้เขาดภูาพ	ซ่ึงมเีพยีงแค่จุดด�า	เขาจะ
ติดตา	และติดไว้ท่ีใจคอยเตือนสติให้เขามองโลกใน
ด้านด ีสร้างสขุให้ชวีติโดยไม่ต้องไปหาซ้ือ	หรอืไปหา
จากที่ไหนมาเยียวยา	การรักตัวเอง	หันมาพิจารณา
และไตร่ตรองชวีติตวัเอง	บอกกบัตวัเองว่า	ฉนัจะไม่
ท�าร้ายใคร	แต่จะช่วยผู้อื่นที่จิตใจบอบช�้า	แล้วฉัน
จะให้อภัย	ให้ความรัก	ให้โอกาส	ดิฉันเชื่อว่าเราก็
จะเป็นคนใหม่ทีทุ่กคนชื่นชม	และเป็นแบบฉบับที่ดี	
เพราะเป็นการยืนยันว่าเราเป็นคริสตชนเป็นลูกของ
พระ	ทุกคนในโลกล้วนเป็นพี่น้องกัน	
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คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา บัณฑิตวิทยาลัย มศว. 

สะดวก สบาย....  สาย....สัมพันธ์
ปัจจุบันนี้	โลกของเราเสมือนจะเล็กลง	เราสามารถติดต่อกับคนทั่วโลกได้ง่ายขึ้น	ความสะดวก	

สบายท�าให้คนเราในยุคนี้	 สามารถท�าอะไรได้โดยไม่ต้องเคลื่อนที่ไปไหน	 เพียงแค่มีมือถือ	 ทุกอย่าง 
อยู่ที่ปลายนิ้วมือ	กดผ่านแอปพลิเคชัน	(Application)	เพื่อเลือกในสิ่งที่ต้องการได้	

อยากท�าธุรกรรมด้านการเงิน	โอนเงิน	จ่ายเงิน	ตัดบัตรเครดิต	เพียงกด	App	ของธนาคารที่
ต้องการ	อยากหาอะไรกินอร่อยๆ	แต่ไม่อยากออกจากบ้านไปไหน	เพราะไม่อยากเดินทาง	ไม่อยากเดิน	 
ไม่อยากร้อน	เพยีงกดหา	App	บริการส่ังอาหารร้านโปรด	เพยีงไม่กีน่าท	ีจะมคีนขีม่อเตอร์ไซค์น�าอาหาร
มาส่งให้ถึงที่	 อยากออกก�าลังกาย	 เพียงกดหาเว็บไซต์ที่สอนออกก�าลังกาย	 เราสามารถออกก�าลังกาย 
ตามครูฝึกได้ทันที	ในช่วงเวลาที่เราก�าหนดเอง	ไม่ต้องเดินออกไปสวนสาธารณะ	หรือเข้ายิมอีก	

คิดถึงเพื่อน	 อยากคุยกับเพื่อนก็ยกมือถือขึ้นมาโทรหาได้เลย	 เลือกได้ว่าอยากฟังเสียง 
อย่างเดียว	หรือ	จะเปิดภาพเห็นหน้าคุยกัน	หรือหากเพื่อนไม่สะดวกรับสาย	ก็สามารถใช้การพิมพ์ไปมา
หากันเพือ่ตดิต่องานได้	จะนดัประชมุกนั	ไม่จ�าเป็นต้องนดัมาเจอกนัแล้ว	ต่างคนต่างอยูก่นัคนละซกีโลก	 
อยู่กันคนละเมืองอยู่กันคนละแห่ง	 ก็สามารถนัดเวลา	 เพื่อให้เกิดประชุมออนไลน์	 ทุกคนสามารถเห็น
หน้าตากันได้หมด	

อยากเรียนต่อ	ก็ไม่ต้องบินไกลไปถึงต่างประเทศ	มีหลักสูตรออนไลน์ให้เรียน	เพื่อเก็บเครดิต	
และสอบเพื่อให้ได้ใบปริญญาได้	 อยากได้ความรู้เรื่องใด	 ก็เพียงกดหาเรื่องราวที่อยากรู้	 ค้นคว้าได้ใน
อินเทอร์เน็ต	อยากมีเพื่อนไม่มีใครเล่นด้วย	ก็สามารถกดหาเพื่อนใหม่	คุยกันไปมาได้	

จึงไม่เป็นเรื่องแปลก	 ส�าหรับยุคนี	้ ที่จะออกไปที่ใดก็ตาม	 จะเห็นคนก้มหน้าก้มตามองมือถือ	
คนในสังคม	โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นถึงวัยท�างาน	อยู่ในยุคของ	“สังคมก้มหน้า” 

เพราะ....	ทุกอย่างอยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมเล็กๆ	ที่ถืออยู่ในมือ	
หากใครที่สามารถบริหารการใช้งานได้	ก็จะได้ประโยชน์จากการใช้งาน	ทั้งการเรียน	การท�างาน	

การหาความรู้	หาข้อมูล	หากใครท่ีไม่สามารถบรหิารการใช้งานได้	กจ็ะเสยีประโยชน์จากการใช้งาน	เสยีงาน	 
เสียการเรียน	เสียเวลา	เสียการควบคุมตนเอง	เสียสังคม

ไม่นานมานี้	 ผู้เขียนได้รับบทความหนึ่งจากกลุ่มกัลยาณมิตรส่งมาให้อ่านเรื่องราวหนึ่ง	 ที่เด็ก 
วัยรุ่นผู้เป็นหลาน	มีความสงสัยว่าท�าไมคุณตายังคงเดินไปที่ธนาคารท�าธุรกรรม	นั่งรถตากแดดร้อนเพื่อ
ไปซือ้ของกบัร้านค้าของช�าเลก็ๆ	ไปเดนิตลาดสดทีเ่ลอะเทอะและหิว้ของกลบัมา	ตืน่แต่เช้า	เพือ่ไปหากลุม่ 
เพื่อนทุกเช้าเพื่อดื่มชา	 ดูแล้วช่างเสียเวลานี่กระไร...	 วันหนึ่ง	 หลานวัยรุ่น	 จึงตัดสินใจคุยกับคุณตาว่า	
“ท�าไมคุณตา ไม่ปรับตัวเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในแต่ละวัน เพื่อเดินทางไปโน่น
มานี่ ไม่ต้องเหนื่อยและเสียเวลา หากเพียงใช้ปลายนิ้ว คลิกไปที่อินเทอร์เน็ต จะสามารถย่นระยะเวลา
ได้อย่างมาก” 

ค�าตอบที่หลานวัยรุ่นได้รับจากคุณตาคือ	“ไม่ใช่ว่าตาไม่เปิดรับการใช้เทคโนโลยี แม่ของหลาน
ซื้อและสอนตาใช้แล้ว แต่ตาเลือกที่จะท�าแบบเดิมๆ เพราะตายังต้องการได้รับสัมผัสของความสัมพันธ์
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ที่แท้ๆ ซึ่งในจอมือถือนั้นไม่มีให้ได้ เมื่อตาเข้าธนาคาร ตาได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ได้จับเงิน นับเงิน 
ค�านวณตัวเลข การที่ตานั่งรถ เพราะต้องการได้รับลม รับแสงอาทิตย์ สัมผัสความรู้สึกร้อนหนาว การ
ไปเดินตลาดสด ได้เลือกของ ดูของ พูดคุยกับพ่อค้า แม่ค้า รับรู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ และเศรษฐกิจ
ชาวบ้าน ช่วยเหลือร้านค้าเล็กๆ ให้กิจการด�าเนินต่อไปได้ แม้ว่าจะซื้อของไม่มากมาย การที่ตาตื่นแต่เช้า 
ไปพูดคุยกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน ก็เพื่อจะได้เห็นหน้าเห็นตากัน พูดกันกันแบบสดๆ ได้หยอกล้อ  
เฮฮากัน ผ่านสัมผัสผ่านทางสายตา และเม่ือเพื่อนตามีความท้อแท้ เรื่องความเจ็บป่วยทางกายหรือ 
ทางใจ พวกเพื่อนจะปลอบประโลมผ่านทางการสัมผัสได้ ตากับเพื่อนจึงมีเรื่องราวมากมายจาก
ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน”

มุมมองของตา	อาจแตกต่างจากของหลาน	แต่เป็นมมุทีอ่าจจะท�าให้หลายๆ	คน	อาจต้องกลบัมา 
ทบทวนการใช้ชีวิตกันได้บ้าง

ไม่ได้หมายความว่า	มุมมองของใครผิด	หรือมุมมองของใครถูก

หากเรารู้จกับริหารชวีติ	เราจะได้รบัความสะดวก	ความสบาย	ได้ประโยชน์จากการก้มหน้าก้มตา 
บนหน้าจอมือถือ	 แต่หากเราใช้มันมากจนเกินไป	 จน	 “ตัวขี้เกียจ”	 เริ่มท�างาน	 เราจะเกิดข้ออ้าง	 ที่
ไม่อยากไปไหน	 ไม่อยากเจอใคร	 ไม่อาจเดิน	 ไม่อยากพบปะ	 จะอยู่กับตัวเอง	 กับการตามใจตนเอง	 
จนไม่รู้ร้อน	รู้หนาว	ไม่รู้เวลา	ไม่รับรู้ว่ารอบตัวที่ใกล้ๆ	ตนเองนั้น	เกิดอะไรขึ้นบ้าง	

รู้แต่ชีวิตคนไกลตัว	รู้แต่เรื่องรอบโลก	เล่นอยู่กับหน้าจอสี่เหลี่ยม	ดูแต่ความบันเทิง	ความสนุก	
จนลืมเวลา	ลืมคนในครอบครัว	ลืมเพื่อน	ลืมงาน	ลืม	(การเคลื่อนไหว)	ตัว	ลืมเวลา	ลืมหน้าลืมหลัง	
ลืมระวังสิ่งรอบข้าง	เสมือนหนึ่งโลกของเรา	คือ	โลกสี่เหลี่ยมหน้าจอ

มีงานวจิยัท่ีแสดงผลว่า	ในโลกโซเชยีลออนไลน์	ในเฟซบุก๊	(Facebook)	เพือ่นแท้ๆ	ทีเ่รารูจั้ก	 
มีเพียงประมาณร้อยละ	10	เท่านั้น	อีกร้อยละ	90	เป็นเพื่อนของเพื่อน	เพื่อนห่างๆ	คนที่ไม่รู้จักแต่รับ
เข้ามา	เพื่อให้ได้ชื่อว่า	“ฉันมีเพื่อนเยอะ	ฉันมีเพื่อนมาก”	

เขียนเสนอความคิดเห็น	(Comment)	กดชอบ	กดไลค์	เขียนเสมือนหนึ่งจะเป็นเพื่อนกัน	แต่
มีไม่น้อย	ที่พอเจอะเจอตัวจริง	กลับนิ่ง	หรือเดินสวนทางกัน	เพราะไม่ได้รู้จักจริงๆ	

หากความสะดวก	สบายทีเ่ราท�าในแต่ละวัน	ท�าให้เราเริม่ห่างจากผูค้น	จากสิง่แวดล้อมธรรมชาติ	
เราจะเริ่มเกิด	“สาย”....	สัมพันธ์	กับคนในโลกความเป็นจริง	

ความสัมพันธ์	ความผูกพัน	จางหาย	สลายไป	ทีละเล็กละน้อย
คนใหม่ๆ	ท่ีเข้ามาในชวิติ	จะกลายเป็นคนทีรู่จ้กั	ทีอ่าจจะฉาบฉวย	ไม่ยาวนานนกั	และในวนัหนึง่	 

ที่เราต้องการใครสักคนที่จะเข้าใจอย่างแท้จริง	 เราจะหาความผูกพันนั้นไม่เจอ	 เพราะที่มีก็เพียงผ่านมา
แล้วผ่านไป	อาจมีเพียงก�าลังใจที่แห้งๆ	ผ่านทางการเขียนความคิดเห็น	(comment)	หรือการทักทาย
ส่วนตัวด้วยภาษาเขียน	แต่ยังไม่สามารถให้ใจ

จงแบ่งเวลาในโลกความเป็นจริง	ที่มีความสดๆ	ให้ได้พบเจอ	และโลกเสมือนที่แยกตัวเราออก
จากกลุ่มสังคมจริงออกไปได้

ก่อนที่จะ	“สาย”	จน	“สลาย”	สัมพันธ์ที่แท้ๆ	กันไป 
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ภาพเคียงค�า 
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์

.....ร่วมบูชาโมทนาบุญขอบคุณพระเจ้า พร้อมใจเฝ้าเจ้าพระคุณบุญรักษา

ผ่านทางศีลมหาสนิทในมิสซา ด้วยกายาและโลหิตแห่งคริสตองค์

.....อาศัยเครื่องบูชาบนแท่นนี่ จากน้องพี่สื่อสารผ่านทางสงฆ์

รำาลึกถึงเยซูพระผู้ทรง เสด็จลงไถ่โทษาด้วยการุณ

.....ด้วยพระกายแผ่นปังทรงชีวิต องค์พระคริสต์โอบเอื้อคอยเกื้อหนุน

พร้อมโลหิตพระองค์ทรงเจือจุน เหล้าองุ่นอุ่นใจในหรรษทาน

.....รับพระองค์เข้าไว้อย่างใกล้ชิด พระสถิตด้วยศรัทธาอย่างกล้าหาญ

เป็นหนึ่งเดียวกับองค์ชุมพาบาล สาธุการสราญจิตคริสตชน

“มิสซา”
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ท่านนักบุญอิกญาซีโอเสนอให้เราส�ารวจ
จิตใจของเรา	 เพราะสิ่งดีต่างๆที่บุคคลท�านั้น อาจ
ไม่ได้มาจากการดลใจของพระเจ้าเสมอไป แต่อาจ
ท�าตามความเคยชิน หรือความเห็นส่วนตัว หรือมา
จากจิตไม่ดีก็ได้ ... 

ตัวอย่างเช่น	 กิจกรรมการกุศล	 กิจกรรม
ด้านศาสนา	กจิกรรมจิตอาสาต่างๆท่ีเราท�านัน้	อาจมา 
จากการดลใจของพระเจ้า	หรอืมาจากจติไม่ดกีไ็ด้	อาทิ	

ตอนเริ่มต้น เราตั้งใจท�าเพื่อแสดงความรัก 
ต่อพระเจ้าและต่อเพือ่นมนษุย์	...	หลงัจากนัน้ค่อยๆ
เบีย่งเบนเป็นว่า เราท�าเพราะว่าในส่วนลกึของเรานัน้ 
เราท�าเพราะเราเอาตนเองเป็นศูนย์กลางเป็นส�าคัญ
โดยเราไม่รู้ตัว 

เราอยากให้คนอื่นท�าตามวิธีการของเรา	 
ตามจดุประสงค์ของเรา	...	เราอยากให้คนอืน่ยอมรบัเรา	 
เรารับฟังคนอื่นน้อยลง	 เราคิดถึงความรู้สึกของ 
คนอื่นน้อยลง	เราเปิดใจให้คนอื่นน้อยลง	

เราอยากให้ท�าตามวิธีของเรา	 เราไม่อยาก
ฟังความเห็นที่แตกต่างกับเรา	เราใช้วิธีการโน้มน้าว
ด้วยความอาวุโสของเรา	 ด้วยสถานภาพทางสังคม
ของเรา	เราโน้มน้าวด้วยหลักการหรือความเชื่อที่ฟัง
ดมูเีหตุผลน่าเชือ่ถอื	เพือ่ให้เขาท�าตามความต้องการ
ของเรา	 ถ้าไม่ท�าตามเราเขาก็จะรู้สึกผิดเรา	 โดยที่
เราไม่ได้ใส่ใจถามความสมัครใจของเขาแต่อย่างใด	

เราท�าสิง่ต่างๆ ท่ีเราเอาตนเองเป็นศนูย์กลาง
โดยที่เราไม่รู ้ตัว และเราเชื่อว่าเราท�าในนามของ
ความดีและความถูกต้อง...

ไต่ตามโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว 

มีพี่น้องหลายท่านถามผมเสมอว่า	 “เราจะรู้
ได้อย่างไรว่า สิ่งที่เราคิดหรือท�ามาจากพระเจ้า หรือ
เราคิดไปเอง หรือมาจากจิตไม่ดี”

ค�าถามนี้เป็นค�าถามที่น่าสนใจมาก	และผม
ได้ยินค�าถามนี้ทุกครั้งที่เราเปิดโอกาสให้ถามตอบ
ปัญหาทางศาสนาส�าหรับชาวคริสต์	 ซึ่งผมแน่ใจว่า	
พีน้่องทุกท่านทีถ่ามค�าถามนีค้งต้องการความชดัเจน
ในการแสวงหาน�้าพระทัยของพระเจ้า

ในพระคมัภร์ีมหีลายตอนให้ความส�าคญักบั
การพิจารณาว่าสิ่งใดมาจากพระเจ้า	เช่น	

“ท่านทีร่กัทัง้หลาย อย่าเชือ่การดลใจทกุประการ  
แต่จงทดสอบการดลใจต่างๆ ก่อนว่ามาจากพระเจ้า 
หรือไม่”	(1ยอห์น	4:1)

“ข้าพเจ้าไม่เข้าใจสิง่ทีข้่าพเจ้าท�า สิง่ทีอ่ยากท�า 
ข้าพเจ้ากลับไม่ท�า สิ่งที่ไม่อยากท�าข้าพเจ้ากลับท�า”  
“เพราะข้าพเจ้าไม่ท�าความดีที่ปรารถนา กลับท�า 
ความชั่วที่ไม่ปรารถนาจะท�า”	(โรม	7:15,19)

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

นักบุญอิกญาซีโอ แห่งโลโยลา เป็นผู้ที่ได้
รับการยอมรับจากพระศาสนจักรว่า ท่านมีพระพร
พิเศษในการพิจารณาแยกแยะการดลใจทางจิตว่า 
มาจากพระเจ้าหรือไม่ เป็นไปตามน�้าพระทัยพระเจ้า
หรือไม่ ท่านให้วิธีการช่วยเราพิจารณาดังนี้ 

1) ให้เราส�ารวจจิตใจก่อนและในช่วงเวลาที่เราลงมือ

ท�าสิ่งที่ส�าคัญๆ ในชีวิต

“7 วิธีแยกแยะสิ่งที่เราท�า... 
มาจากพระเจ้าหรือไม่?”
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และลงท้าย	 เรารู้สึกหงุดหงิด	 ร�าคาญใจ	 
เราไม่มคีวามสุข	ไม่มีความสงบสนัตใินจติใจ	เรารูส้กึ 
ผิดหวัง	เราโกรธคนอื่น	ตัดสินคนอื่นว่าท�าไมเขาไม่
ท�าตามความหวังดีของเรา	 ...	 หรือเรารู้สึกผิดหวัง 
ตนเอง	โกรธตนเอง	ตัดสินตนเองว่าเราไม่ดีเอง	

การส�ารวจจิตใจของตัวเราเองอยู่ทุกวันว่า 
เราอยู่ในหนทางของความเชื่อ ความหวัง ความรัก
ซึง่เป็นหนทางของพระเจ้า หรอืเราก�าลงัออกห่างจาก 
ความเชื่อ ความหวัง ความรัก จึงมีความส�าคัญเป็น
อย่างยิ่ง

2) เมือ่เรารู้สกึมคีวามสขุสนัตใินจติใจโดยไม่มสีาเหตุ 

จิตใจถูกดึงดูดสู่ความเชื่อ ความหวัง ความรัก มี

ความรักเมตตาต่อตนเอง ต่อคนอ่ืน ต่อธรรมชาติ 

ต่อสรรพสัตว์ ต่อสิ่งสร้างของพระเจ้า ... 

ท่านเคยมปีระสบการณ์แบบนีไ้หมครบั คอื 
อยู่ดีๆก็มีความสงบสันติในหัวใจ รู้สึกมีความเชื่อ 
ความหวัง ความรักเพิ่มมากขึ้น ... 

นักบุญอิกญาซีโอให้ความมั่นใจว่า สิ่งนี้
มาจากพระเจ้าอย่างแน่นอน	 ...	 สิ่งที่เราท�าได้คือ	
ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความซาบซึง้ใจในความรกั 
เมตตาของพระองค์	 และเตรียมพลังใจไว้รับมือกับ
อารมณ์ความรู้สึกทางลบ	 ความแห้งแล้งหดหู่ใจที่
อาจตามมาในอนาคตด้วยใจสุภาพ	ถ่อมตน	...

3) เมื่อเรารู้สึกทุกข์ใจ แห้งแล้ง หดหู่ใจ 

เมื่อเราพบว่าจิตใจเราเป็นทุกข์	 แห้งแล้ง
หดหู ่ใจ	 รู ้สึกว่าเราก�าลังออกห่างจากความเชื่อ	 
ความหวัง	ความรัก	...	ซึ่งสังเกตได้จากการส�ารวจ
ตนเองเกีย่วกับสิง่ทีเ่รากระท�า	วาจาของเรา	ใจของเรา	 
การละเลยของเราในความรักเมตตา	 ต่อตนเอง	 
ต่อคนอื่น	ต่อธรรมชาติ	ต่อสรรพสัตว์	ต่อสิ่งสร้าง
ของพระเจ้า	...	

เมื่อท่านรู้สึกทุกข์ใจ แห้งแล้งใจ หดหู่ใจ
เช่นนี ้ท่านท�าอย่างไร อะไรช่วยให้ท่านรูส้กึดขีึน้ครบั

นักบุญอิกญาซีโอให้เคล็ดลับสรุปได้ว ่า  
ให้เราเปิดใจยอมรับตนเอง	 ขอพระเจ้าช่วยให้เรามี
พลงักายใจต่อสูก้บัความแห้งแล้งหดหูใ่จอย่างเตม็ที	่ 
งดการตัดสินใจที่ส�าคัญไว้ก่อน	 ใช้ชีวิตท�าสิ่งต่างๆ
ตามปรกติเท่าที่จะท�าได้	

แสดงความเสยีใจกบัสิง่ท่ีเราท�า	เราพดู	หรอื
เราละเลยต่อความรักเมตตา	 ขอพระเจ้าช่วยให้เรา
หนัหวัใจของเรากลบัสูค่วามเชือ่ ความหวงั ความรกั  
มีจิตใจรักเมตตาต่อตนเอง ต่อคนอื่น ต่อธรรมชาติ 
ต่อสรรพสัตว์ ต่อสิ่งสร้างของพระเจ้า

ให้เราวางใจว่า	 พระเจ้าช่วยเราตลอดเวลา
แม้ว่าเราอาจมองไม่เห็น	อารมณ์ความรู้สึกทางลบนี้
เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของจิตวิญญาณของเรา	พระเจ้า
ให้พระหรรษทานเพียงพอที่เราอยู ่ได้ในอารมณ์ 
ทางลบนี	้ขอให้มคีวามมัน่ใจว่าความรูส้กึทางบวกจะ
กลับคืนมาในที่สุด

4) เมื่อเรามีความบรรเทาใจ สุขใจ เบิกบานใจ โดยมี

สาเหตุ 

ไม่ว่าจะมาจากเหตกุารณ์ใดหรอืสิง่ใดกต็าม 
ลักษณะเช่นนี้	 อาจมาจากพระเจ้าหรือมาจากจิตที่ 
ไม่ดกีไ็ด้ ...	สิง่ทีช่่วยเราแยกแยะว่ามาจากน�า้พระทยั 
พระเจ้าหรือไม่	ท�าได้โดยการสังเกตจุดประสงค์ของ
สิ่งที่เกิดขึ้นถ้ามาจากพระเจ้า	 เราสังเกตได้ว่าสิ่งท่ี
เราท�านั้น	จะท�าเพื่อประโยชน์ของจิตวิญญาณ เพื่อ
ประโยชน์ต่อชีวิตตนเอง คนอื่นให้ก้าวหน้าบรรล ุ
ถึงความดีพร้อมยิ่งขึ้น ...น�าทางให้เราไปสู่ความเชื่อ  
ความหวัง ความรักมากยิ่งขึ้น ... ถ้ามาจากจิต
ไม่ดี	 เราสังเกตได้ว่าสิ่งที่เราท�านั้น	 จะเป็นไปเพื่อ
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เจตนาตรงข้าม	 คือ	 เพื่อน�าจิตวิญญาณของเราให้
ห่างจากความเชื่อ	 ความหวัง	 ความรักเมตตาของ
พระเจ้า	หรือเพือ่น�าไปสูส่ิง่ทีมี่ผลเสยีต่อจติวญิญาณ	 
ผลเสียต่อชีวิตของเรา	 ผลเสียต่อชีวิตคนอื่นมาก
ยิ่งขึ้น

5) ให้เราสังเกตจิตใจเราเกี่ยวกับ “ปีศาจที่แปลงร่าง

เป็นเทวดาแห่งแสงสว่าง” หรือ “ปีศาจในคราบของ

ทูตสวรรค์” 

สงัเกตได้โดยดวู่า	สิง่ทีเ่ราท�านัน้ เป็นไปเพือ่
ประโยชน์ของวิญญาณในตอนแรกๆ แต่ลงท้ายก็
เพือ่ประโยชน์ของจติไม่ด ี“ในขัน้แรก มนัจะแนะน�า
ความคิดที่ดีและศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเข้ากับความนึกคิดของ
ผู้เท่ียงธรรม หลังจากนั้น มันจะค่อยๆ ตะล่อม
เข้าสู่เป้าหมายตามอุบายที่ซ่อนเร้นให้สมเจตจ�านงที่ 
เลวร้ายของมัน”

6) เรารับมือกับปีศาจที่แปลงร่างเป็นเทวดาแห่ง 

แสงสว่างได้โดย 

ให้เราพิจารณาสิ่งที่เราท�าอยู่โดย	“เอาใจใส่ 
สงัเกตแนวความคดิของเราเอง ถ้าตอนต้น ตอนกลาง  
และตอนปลายเป็นไปในทางที่ดีทั้งหมดและมุ่งไปสู ่
ความดีงามเท่านั้น ก็เป็นเคร่ืองหมายให้เห็นว่า
พระเจ้าเป็นผู้ดลใจเรา” “แต่ถ้าแนวความคิดใดน�า
เราไปสู่ส่ิงชั่วร้าย	 หรือท�าให้วอกแวก หรือน�าไปสู่ 
ส่ิงท่ีดีน้อยกว่าที่เราเคยตั้งใจไว้ก่อน หรือท�าให้
วิญญาณอ่อนก�าลังลงหรือเริ่มกระวนกระวาย  
ถูกรบกวน หรือท�าลายสันติหรือความสงบสุขหรือ
ความเงียบของจิตใจที่เคยมีมาก่อน ย่อมเป็นเครื่อง
บ่งชี้ให้เห็นชัดว่าความคิดนั้นมาจากจิตไม่ดีอันเป็น
ศัตรูของความเจริญก้าวหน้าและความรอด”

7) เมือ่เราพลาดไปแล้ว กใ็ห้เราใช้มนัให้เกดิประโยชน์

เสียเลย 

ท่านนักบุญอิกญาซีโอแนะน�าเราว่า	 “จะ
เป็นการดีหากผู ้ท่ีถูกล่อลวงจะพิจารณาทันทีถึง 
แนวความคิดดีที่มันเคยแนะน�าไว้ แล้วให้ผู ้นั้น
พจิารณาดคูวามคดิตัง้แต่ต้น ว่าจติไม่ดไีด้ใช้เพทบุาย 
บ่ายเบ่ียงทีละเลก็ทีละน้อยอย่างไร กระท่ังเขาสญูสิน้
สภาพของความหอมหวานและความปีติยนิดฝ่ีายจิต
มาสู่สภาพสมดังเจตจ�านงร้ายของจิตไม่ดี” 

“ทั้งนี้เพื่อเขาจะได้จดจ�าประสบการณ์และ
ความรู้ไว้ และสามารถระวังตัวดีขึ้นในอนาคตอัน
จะเป็นการป้องกนัมใิห้เขาตกอยูใ่นอบุายของมนัอกี”

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

ค�าถามเพื่อการไตร่ตรองและการน�าไปใช้ในชีวิต

ประจ�าวัน :

จาก	 “7 วิธีแยกแยะสิ่งที่เราท�า...มาจาก
พระเจ้าหรือไม่?” ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้	 อะไรเป็น
ประโยชน์กับท่านและท่านสามารถน�ามาใช้กับชีวิต
ประจ�าวันของท่านได้อย่างไรบ้าง

......................................
ขอพระเยซูเจ ้าและแม่พระอวยพรและ

น�าทางทุกท่านและทุกคนในครอบครัวให้อยู ่ใน
ความเชื่อ ความหวัง ความรัก มีความรักเมตตาต่อ
ตนเอง เพื่อนมนุษย์ ธรรมชาติ สรรพสัตว์ สิ่งสร้าง 
ของพระเจ้า และมีสันติสุขในจิตใจในทุกๆ วัน	...	 
ขอให้ทุกคนท่ีท่านพบและพบกับท่านมีชีวิตท่ีดีขึ้น	 
มีก�าลังใจเพิ่มมากยิ่งๆ	ขึ้นนะครับ   
______________________________________

ท่านที่ต้องการใกล้ชิดแม่พระ พระเยซูเจ้าด้วยวิธีการของนักบุญ 

อกิญาซโีอ ท่านสามารถตดิตามได้ที ่เฟสบุค๊แฟนเพจ “ฝึกปฏิบตัจิติ 

แบบนักบุญอิกญาซีโอ” และท่านที่ต้องการสนใจ “สร้างความรัก

ความเข้าใจที่บ้าน ที่ท�างาน” สามารถติดตามขั้นตอนวิธีการได้ที่ 

เฟสบุ๊คแฟนเพจ “สื่อสารสร้างความรัก” หรือติดต่อสอบถามผม

ได้โดยตรงที่ Line ID: narislove
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	น้อยคนนกัจะไม่รู้จกัความน่ารักของ	“วนินี  
เดอะ พูห์” เจ้าหมีน่ารักกับผองเพื่อนของมันได้แก่
เจ้าเสือทิกเกอร์,	 เจ้าหมูน้อยพิกเล็ต,	 เจ้าลาอียอร ์
หน้าตามึนๆ,	 แร็บบิท,	 จิงโจ้ชื่อแคงก้าและรู	 
รวมไปถงึลุงฮกู	ทัง้ในรปูแบบของวรรณกรรมเยาวชน 
และพวกมันปรากฏตัวอยู ่ในสินค้ารอบตัวเรา
มากมายเช่นตุ๊กตา,	แก้วน�้า,	กระติกน�้า,	จานช้อน,	
นาฬิกา,	ชุดเครื่องนอน	ฯลฯ	แต่เมื่อได้ดูหนังเรื่อง	
Goodbye Christopher Robin ท�าให้เราทราบ
ความเป็นจรงิทีน่่าเศร้าไม่น้อยว่าเบือ้งหลงัของ	เอ.เอ.
มิลน์ หรือ	 อลัน อเล็กซานเดอร์ มิลน์ (1882-
1956)	 นักเขียนชาวอังกฤษที่เขียนนิยายเรื่องนี้และ
ครอบครัวของเขาที่ประกอบด้วยภรรยา	 แดฟเน 
และลูกชาย	 คริสโตเฟอร์ โรบิน	 เต็มไปด้วยเรื่อง
ราวความขัดแย้งและเจ็บปวดไม่น้อย	

	หนังที่มีฉากหลังเป็นอังกฤษเรื่องนี้	 ไม่
น่าแปลกใจที่ทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังต่าง
เป็นชาวสหราชอาณาจักรไล่เรียงมาตั้งแต่ผู้ก�ากับ
คือ	ไซมอน เคอร์ตสิ	ทีน่อกจากจะก�ากบัซรีส์ีมาเป็น 
ส่วนใหญ่	เขายงัเป็นเจ้าของเครดติก�ากบัหนงัทีไ่ด้รบั
เสียงชื่นชมไม่น้อยสองเรื่องคือ	My Week With 

ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตต ิ

Marilyn	(2011)	และ	Woman in Gold (2015)	 
สว่นบทหนงัเป็นฝีมอืของ	แฟรงค์ คอ็ทเทรล บอยซ์ 
ผู้ร่วมเขียนบทหนังดราม่าเรื่อง	 The Railway 
Man (2013)	 ท่ีเล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเชลยศึก
ทหารสัมพันธมิตรชาวอังกฤษที่โดนทหารญี่ปุ ่น
เกณฑ์มาสร้างสะพานสายมรณะในจงัหวดักาญจนบรุี
สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง	 ส่วนหนังเกี่ยวกับวินนี	
เดอะ	พูห์เรื่องนี้เขาร่วมเขียนบทกับ	ไซมอน วอห์น 

	หนังเล่าถึงชีวิตของ	เอ.เอ.มิลน์	(โดห์นัลล์	
กลีสัน)	 หรือที่เพื่อนสนิทเรียกชื่อเล่นเขาว่า	 “บลู”	
นักเขียนชื่อดังชาวลอนดอนที่มีผลงานทั้งเรื่องตลก
ขบขันและบทละครเวทีแต่หลังจากเข้าร่วมรบกับ
กองทพัองักฤษในสงครามโลกครัง้ทีห่นึง่และได้เหน็
ความโหดร้ายของสงครามและเขาได้รบับาดเจบ็ด้วย	
เมื่อกลับมาใช้ชีวิตในกรุงลอนดอนเขากลายเป็นคน
ที่มีอาการของโรค	Shell	Shock	ที่ทางการแพทย์
ในเวลาต่อมาเรียกว่าเป็นโรคเครียดหลังเหตุการณ์
สะเทือนขวัญหรือโรคพีทีเอสดี	(Post	Traumatic	
Stress	Disorder)	ที่มักพบในทหารผ่านศึกท�าให้
เมื่อเห็นแสง-สี-เสียงหรืออยู่ในเหตุการณ์บางอย่าง
ท�าให้เห็นภาพหลอนจากความโหดร้ายของสงคราม

Goodbye Christopher Robin :  
ความเป็นจริงในครอบครัว
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ที่ประสบมา	 ท�าให้มิลน์เป็นคนต่อต้านสงครามและ
ในที่สุดตัดสินใจย้ายบ้านไปอยู่ในบ้านชนบทที่อยู่
ใกล้กับป่าแอชดาวน์ในเทศมณฑลอีสต์ซัสเซ็กซ์	 
แม้แดฟเน (มาร์โกต์	ร็อบบ)ี	ภรรยาของเขาทีเ่ป็นสาว
สังคมจะไม่ค่อยพอใจนกั	โดยพวกเขามลีกูชายด้วย
กันหนึ่งคนชื่อ	คริสโตเฟอร์	โรบิน	(ดาราหน้าใหม่ 
วิลล์	ทิลส์ตัน)	ที่พ่อแม่เรียกเขาในชื่อ	บิลลี มูน 

	หนังแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่คู ่นี้มีป ัญหา
ในการเลี้ยงดูลูกชายคนเดียวผู้นี้	 นับตั้งแต่ฉากที่ 
แดฟเนให้ก�าเนดิบลิล	ีมนู	ซึง่เธอแสดงออกให้เห็นว่า
เต็มไปด้วยความเจ็บปวดทรมานมากกว่าที่จะชื่นชม 
ยินดีเมื่อได้เห็นหน้าลูกชายคร้ังแรก	 ส่วนมิลน์เอง
ตอนที่ลูกยังเป็นทารกและร้องไห้ข้ึนมาโดยไม่มีใคร
อยู่ด้วย	 เขาถึงกับท�าอะไรไม่ถูกเช่นกันโดยอุ้มลูก
เดินหาให้คนช่วย	และตอนที่ย้ายมาอยู่ที่บ้านชนบท
ได้ระยะหนึ่งแดฟเนก็ทนกับความเบื่อหน่ายไม่ได้
จนทิ้งสามีและลูกเอาไว้ช่วงหนึ่งเพื่อกลับไปใช้ชีวิต
สะดวกสบายกับงานปาร์ตีที่คุ้นชินในลอนดอนซึ่ง
ในตอนแรกเธอเองผิดหวังว่าสามียังเขียนหนังสือ
ไม่เสร็จสักทีแต่ยังดีที่บิลลี	 มูนเติบโตมาด้วยความ
ดูแลของพี่เลี้ยงที่ชื่อ	 โอลีฟ (เคลลี	 แมคโดนัลด์)	
ท่ีรัก,	 เอาใจใส่ห่วงใยและเข้าใจความต้องการและ
ธรรมชาติของเด็กเช่นเขา	

	หนังพาเราไปเห็นการค่อยๆ	ก่อเกิดเป็นรูป
เป็นร่างขึ้นเรื่อยๆ	ของวินนี	เดอะ	พูห์	ซึ่งส่วนใหญ่
มาจากไอเดียของบิลลี	 มูนที่เล่าให้พ่อฟังขณะเดิน
เล่นด้วยกันในป่าแอชดาวน์	โดยมีตัวละครจากของ
เล่นของบิลลีและสภาพแวดล้อมในป่า	ที่เอ.เอ.มิลน์
หยบิยกมาใช้	รวมถงึ	ครสิโตเฟอร์	โรบนิเป็นตวัละคร 

ที่ เป ็นมนุษย ์ทั้ งในบทกวีและหนังสือของเขา	 
จนกลายเป็นเรื่องราวโด่งดังไปท่ัวประเทศและใน
ต่างประเทศด้วยและสร้างรายได้ที่เป็นกอบเป็นก�า
ให้กับครอบครัวมิลน์	แต่ก็ส่งผลร้ายต่อชีวิตวัยเด็ก
ของบิลลี	มูนที่เขาแทบจะไม่มีเวลาส่วนตัว	ต้องให้
สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์,	วิทยุหรือแม้แต่ต้องไปถ่าย
รูปคู่กับหมีในสวนสัตว์กรุงลอนดอน	ไม่มีเวลาที่จะ
เที่ยวเล่นสนุกๆ	 กับพ่อแม่เหมือนเด็กคนอื่นเพราะ
กลายเป็นคนของสาธารณะ	 แม้แต่วันเกิดของเขา
พ่อแม่ก็มีธุระยุ ่งจนไม่มีเวลาอยู ่ด้วย	 ได้แต่ส่ง 
วงโยธวาทิตมาบรรเลงเพลงแฮปปี้	 เบิร์ดเดย์กันถึง
หน้าบ้าน	โดยไม่ได้สนใจเลยว่าจะเป็นสิง่ทีบ่ลิล	ีมนู
ต้องการหรือไม่	

Goodbye Christopher Robin เป็น
หน้งทีท่�าให้เราได้รบัรูถ้งึชวีติของนกัเขยีน,	ทีม่าของ
แรงบนัดาลใจและเบือ้งหลงัตวัละครวนิน	ีเดอะ	พห์ู
ทีห่ลงรกักนัไปทัว่โลก	แต่กม็เีรือ่งราวเศร้าๆ	เจอืปน
อยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะกับคริสโตเฟอร์	โรบิน	ดังเช่น
ฉากตอนทีเ่ขาอาย	ุ18	ปี	(รบับทโดยอเลก็ซ์	ลอว์เธอร์ 
ท่ีเล่นเป็นอลัน	 ทูริงตอนเด็กในหนังเรื่อง	 The 
Imitation Game)	พูดเปิดอกกับเอ.เอ.มิลน์ก่อน
ที่เขาจะไปร่วมกับกองทัพอังกฤษในสงครามโลก 
ครั้งท่ีสองว่าเขาไม่ได้ชื่นชอบท่ีพ่อเขียนวินนี	 เดอะ	
พูห์ขึ้นมา	และไม่ชอบที่พ่อน�าตัวเขาไปเป็นตัวละคร
ในเรือ่งนี	้แต่ถงึแม้จะมคีวามขดัแย้ง,	ความไม่เข้าใจ
กันแต่ในที่สุดพ่อลูกคู่นี้ก็มีโอกาสได้เดินเคียงข้าง
กันชื่นชมธรรมชาติของป่าแอชดาวน์หรือป่าร้อย 
เอเคอร์ตามที่ปรากฏในหนังสือวินนี	 เดอะ	 พูห์ 
อีกครั้ง 
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เยาวชนของเรา
ศิษย์พระคริสต ์

สวัสดค่ีะเพือ่น	ๆ 	เยาวชนทกุท่าน	ในเดอืน
แห่งความรกัน้ี	ขอแนะน�าให้รู้จกักบัน้อง	“จนี” เทเรซา  
จินตนา ประลองผล	 จากสังฆมณฑลเชียงใหม่	 
ที่อยู่	97	ถ.ห้วยแก้ว	ต.สุเทพ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	
50300	 เกิดวันที่	 30	 เมษายน	พ.ศ.	2540	ก�าลัง
ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อุ ด มศ านต ์ ข อ ใ ห ้ จี น ช ่ ว ย แบ ่ ง ป ั น
ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในงานเยาวชน	จนีอยาก 
มีส่วนร่วมและอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ
กิจกรรมต่างๆ	ที่ทางสังฆมณฑลจัดขึ้น	 อาทิ	 งาน
เยาวชน	 เข้าเงียบ	 เดินทาง	 ฯลฯ	 เพื่อที่จะได้เจอ
เพื่อนใหม่ๆ	ได้รับใช้พระศาสนจักร

และยิ่งจีนได้มีโอกาสเข ้าร ่วมค่ายผู ้น�า
เยาวชนคาทอลิกระดับชาติ	 ที่สังฆมณฑลราชบุร	ี
สิ่งที่ได้จากค่ายเยาวชนครั้งนี้คือ	 รูปแบบในการจัด
กิจกรรม	ว่าจะต้องจัดกิจกรรมอย่างไร	ให้เยาวชน
ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกสนุกไปด้วย	 และน�าสิ่ง
ใหม่ๆ	 ที่เป็นกระแสมาปรับใช้ให้เข้ากับกิจกรรม	
เช่น	 การสอนค�าสอน	 โดยการใช้เกม	 ซึ่งอยู่ในจอ
โทรทัศน์เป็นรายการยอดฮิต	มาท�าให้สอดคล้องกับ
ค�าสอนเพือ่ให้ดเูข้าใจง่าย	ให้เห็นภาพท่ีชดัเจนยิง่ขึน้
และสนุกไปกับกิจกรรมนั้น	 เทคนิคต่างๆ	 ที่ท�าให้
เยาวชนสนใจในค�าสอนและกิจกรรม

เทเรซา จินตนา ประลองผล 
สังฆมณฑลเชียงใหม่
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ส�าหรบัสิง่ทีท้่าทายเยาวชนในปัจจบุนั	จนีคดิ
ว่า	“ความเชื่อ”	เพราะปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์ได้มี
การท�าการทดลองพสิูจน์ใหเ้ห็นภาพ	ตอ้งมหีลกัฐาน
หรือพิสูจน์ให้เห็นก่อนจึงค่อยเชื่อ	 สงสัยอะไรถาม	
Google	 เช่ือว่าเยาวชนหลายๆ	 คน	 คงสงสัยใน
ความเชื่อของตนเองว่าใช่หรือเปล่า	 หรือเป็นเพียง
การมโนขึ้นมา	เพื่อให้มนุษย์เราคลายจากความกลัว	
จงึท�าให้คนในปัจจบุนัไม่นบัถอืศาสนาอะไร	หรอืเป็น
คนไม่มีศาสนามากมาย

ในความคดิของจนี	ถ้าถามว่าอะไรคอืสาเหตุ
ที่ท�าให้เยาวชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชน
หรือกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของวัด	 จีนคิดว่าเพราะเวลา
ของแต่ละคนอาจจะว่างไม่ตรงกนักบัการจดักจิกรรม	
หรอืกจิกรรมดไูม่น่าสนใจท�าให้ไม่อยากเข้าร่วม	หรอื

ไม่สนใจเข้าร่วมเพราะติดกระแสโลก	เช่น	การเล่น
เกม	เล่นโซเชียลจนเพลิน	ท�าให้ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง	
หลงตามกระแสโลก	ไม่มีใครพาเข้าร่วมกิจกรรม	

การประชาสมัพนัธ์เชญิชวน	จะช่วยส่งเสรมิ
ให้เพือ่น	ๆ 	เยาวชนเข้ามามส่ีวนร่วมในกลุม่เยาวชน
มากขึน้	รวมถงึการจดักจิกรรมทีม่กีารตอบสนองต่อ
เยาวชน	แต่อยู่ในขอบเขตของศีลธรรม

ส�าหรบัค�าว่า	“กระแสเรยีก”	ในความหมาย 
ของจีน	 ค�าว่า	 “กระแส”	 เป็นที่นิยมชมชอบของ
เหล่าบรรดาผู ้คนในสังคมไปเรื่อยๆ	 ส่วนค�าว่า	
“เรยีก”	คอืการระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นใคร	สิง่ไหน	
สถานที่อะไร	 เป็นต้น	 ถ้าน�ามารวมกันแล้ว	 คือสิ่ง
ต่างๆ	 ท่ีเป็นท่ีนิยมนั้นได้เลือกเราให้ได้มาท�าในสิ่ง
ที่เหมาะ	 
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แม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด
(11 กุมภาพันธ์)

ก่อนการประจักษ์ 4 ปี คือในวันที่ 8 ธันวาคม 
1854 สมเดจ็พระสนัตะปาปาปีโอ ที ่9 ทรงประกาศ 
ข้อความเช่ือเรื่อง “พระนางมารีย์ทรงปฏิสนธิ 
นิรมล” คือแม่พระไม่มีบาปก�าเนิด การประจักษ์ 
ที่ลูร์ด เท่ากับแม่พระเองเสด็จมายืนยันอัตถ์
ความจริงข ้อนี้ “ฉันคือการปฏิสนธินิรมล”  
...พระนางได้ประจักษ์มาหานักบุญแบร์นาแด๊ต 
ซูบีรูส์ เป็นจ�านวน 18 ครั้ง คือระหว่างวันที่  
11 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 1858 

จากหนังสือ	"วันทามารีย์"
คุณพ่อวีรศักดิ์	วนาโรจน์สุวิช
เรียบเรียงและจัดพิมพ์
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 *รางวัลชม
เชย*

ชวนน้องคุย

ชวนน้องคุย

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

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	 “ต้ังช่ือภาพ”	 

มาด้วยก็จะดีมากๆ	ครับ

ส่งมาที ่พีป๋่อง สโมสรอดุมศานต์ ชัน้ 8 เลขที ่122/11 

ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
10120 

หรือส่งทาง E-mail: udomsarn@gmail.com นะครับ

“ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม 2018”

น้องณหทัย	 ทองเจริญภูมิ	 น้องปารุดา	 อ่อนสุวรรณ	 น้องคณุตฆ์	 อ่อนสุวรรณ	 น้องอรรถพล	 
แสงชัยยุทธ	น้องภาวนา	บัวสิงห์	น้องธันวา	เสนาจักร	น้องดรุณี	สร้อยมาลา	

สวัสดีครับน้องๆ	เด็กๆ	ที่น่ารักทุกคน	 
พี่ป๋องมาพบกับน้องๆ	 อีกเช่นเคย	 และสืบ
เนื่องจาก “ค�าขวัญวันเด็กแห่งชาติ”	 ประจ�าป	ี 
พ.ศ.2561	 /	 ค.ศ.2018	 ที่ว่า	 “รู้คิด รู้เท่าทัน 
สร้างสรรค์เทคโนโลยี”	 จากท่าน	 พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ที่ได้ให้ไว้
นั้น	พี่ขอให้น้องๆ	เด็กๆ	ได้น�ามาปฏิบัติ	และ
ต้องเรยีนรูใ้ห้เท่าทนัในการใช้สือ่อย่างสร้างสรรค์	
ถูกต้อง	ถูกเวลา	และอย่างเหมาะสม	เพื่อว่าเรา
จะได้ไม่ถกูเทคโนโลยหีรอืสือ่อปุกรณ์เหล่านัน้มา
หลอกเราได้นะครับ

ส�าหรับน้องๆ	 ท่ีสนใจ	 สามารถสมัคร
เป็นสมาชิกของสโมสรอุดมศานต์	 “สมัครฟรี”	
รีบกรอก	 “แบบฟอร์มใบสมัคร”	 แล้วส่งกลับ
มาหาพี่ป๋องตามที่อยู ่สโมสรฯ	 ยินดีต้อนรับ 
ทุกคน	ครับผม
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รักพระคัมภีร์
 

การ์ตูน...คนดี 

ผู้จัดการดูแล
เธอ คดิว่าใครคอืเจ้าของแผ่นดนิ	มนษุย์

เป็นเจ้าของหรือพระเจ้าทีท่รงเป็นเจ้าของ	นกับญุ
เปาโลกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่าท่านและบรรดา
ศิษย์คนอื่นๆ	 เป็นผู ้รับใช้ของพระคริสตเจ้า
และเป็นผู้จัดการดูแลธรรมล�้าลึกของพระเจ้า	
(ผู้จัดการ	 คือผู้ที่ดูแลเอาใจใส่คนในบ้านหรือ
ทรัพย์สินของเจ้าของ)	 ดังนั้นบรรดาศิษย์	 หรือ
คริสตชนในปัจจุบันเช่นเธอควรเป็นผู้จัดการที่ดี
ในการดูแลธรรมล�้าลึกของพระเจ้า	และควรเป็น
ผูท่ี้มีความระมดัระวงัอยูเ่สมอ	เพือ่ดแูลเอาใจใส่
แผ่นดินอย่างดีเพื่อ	“เจ้าของ”

***

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

สนุกสนาน ร่าเริง 
หัวเราะบ้างก็ได้

...enjoy a good 
laugh

เธอสามารถท�าอะไรเพื่อเอาใจใส่ดูแล
แผ่นดิน	 เธอสามารถให้สมาชิกในครอบครัว
และเพื่อนๆ	 ช่วยประหยัด	 กระป๋องอลูมิเนียม	
กระดาษ	 กระจก	 และวัตถุอื่นๆ	 ที่สามารถน�า
กลับมาใช้ใหม่ได้	 เธอสามารถเป็นผู้มีความ
ระมดัระวงัได้ด้วยการไม่ท้ิงสิง่ของเรีย่ราด	บางที 
เธออาจจะปลูกต้นไม้	 และเฝ้าดูมันเติบโตใน
แต่ละปี	สิ่งใดจะโตเร็วกว่ากัน	เธอหรือต้นไม้

น้องๆ เด็ก ควรอ่าน พระคัมภีร์ภาค
พันธสัญญาใหม่ ในหนังสือ โครินธ์ ฉบับที่ 1 
บทที่ 4 ข้อ 1-2
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* น้องณหทัย ทองเจริญภูมิ (น้ององุ่น) *3290*
เกิด :	3	กรกฎาคม	พ.ศ.2549
การศึกษา : โรงเรียนชุมชนประชานิกรอ�านวยเวทย์
วิชาที่ชอบ :	ภาษาอังกฤษ	เพราะเป็นวิชาที่สามารถเอาไปใช้ 
ในชีวิตประจ�าวันได้	
อนาคตอยากเป็น :	ครู	เพราะอยากสอนให้ผู้อื่นได้รับความรู้
เป็นคนมีนิสัย :	โกรธง่าย	หายเร็ว	และเป็นผู้สร้างรอยยิ้ม	-	 
เสียงหัวเราะของเพื่อน
สัตว์ที่ชอบ :	ทุกชนิด
ชอบใช้เวลาว่าง : วิ่งเล่น	เต้น	ร้องเพลง	
กีฬาที่ชอบ : ว่ายน�้า
อาหารที่ชอบ : ผัดพริกแก่ง
ความสามารถพิเศษ :	ตัวอ่อน	กระดิกหูได้	เต้นเก่ง	 
ร้องเพลงไพเราะ
อื่นๆ : อยากเป็นคริสตชน

*น้องไอรินทร์ ภาสวรไพบูลย์ (น้องแคลร์) *3291*
เกิด : 20	ตุลาคม	2555
การศึกษา :	โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์
วิชาที่ชอบ : ศิลปะ	เพราะได้จะเรียนเกี่ยวกับศาสนาต่างๆ	
อนาคตอยากเป็น : ช่างภาพ	เพราะสนุก	มีความสุข
เป็นคนมีนิสัย :	ร่าเริง	ตลก
สัตว์ที่ชอบ :	ปลา
ชอบใช้เวลาว่าง :	เต้น	ร้องเพลง
กีฬาที่ชอบ :	ว่ายน�้า
อาหารที่ชอบ :	ขนมจีน	
ความสามารถพิเศษ :	เต้น
อื่นๆ :	มีพี่น้อง	2	คน	เป็นหญิงทั้ง	2	คน	เป็นคนที่	2

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

สมาชิกใหม่
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ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 

นาฬิกา
สวัสดีค่ะน้องๆ	ที่น่ารักทุกคน	ฉบับนี้พี่อ้อยมีนิทานมาฝากอีกเช่นเคย	ชื่อเรื่อง	“นาฬิกา”	เรื่อง

มีอยู่ว่า
ครั้งหนึ่ง	มีนาฬิกาเรือนหนึ่งที่มีหน้าปัดแบ่งเป็น	12	ช่อง	แต่ละช่องก็มีหน้าที่ของตนเองที่จะอยู่

ในช่องตรงที่เดิม	เพื่อให้เข็มนาฬิกาหมุนผ่านได้	ทุกช่องต่างก็อยู่ตรงจดุเดิมของมันอย่างสม�่าเสมอไม่ว่าจะ
เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน

	บางทีก็มีอาการถ่านหมดท�าให้แต่ละช่องถึงแม้จะอยู่ที่เดิมแต่ก็ไม่มีเข็มนาฬิกาเดินผ่าน	 พวก
มันรู้สึกเบื่อหน่ายกับการที่ต้องอยู่กับที่แล้วเข็มนาฬิกาก็ไม่เดินมาสักที	 มันอยากจะออกไปเท่ียวเล่นบ้าง	 
ในขณะนั้นเอง	 ช่องเลข	 1	 เร่ิมพูดข้ึนว่าอยากจะออกจากนาฬิกาไปเที่ยวเล่นเดินชื่นชมสวนดอกไม้ที่มัน
มองเห็นอยู่นอกหน้าต่าง	มันคิดว่าก็ยังมีกันอีกตั้งหลายช่อง	ถ้ามันหายไปสักช่องก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย

แม้ว่าเพือ่นๆ	ตวัเลขช่องอืน่ๆ	จะทกัท้วง	แต่เลข	1	กไ็ม่สนใจ	แล้วมนักก็ระโดดหนหีายไป	ขณะนัน้เอง 
เจ้าของนาฬิกากน็�าถ่านใหม่มาเปลีย่นใส่เข้าไปนาฬิกาพอด	ีแล้วเขม็นาฬิกากก็ลบัมาเดนิเป็นปกติ	เวลาท่ีเขม็ 
เดินผ่านไปทีละช่องๆ	โดยไม่ได้มีปัญหาหรือสะดุดอะไร	เพราะยังเดินมาไม่ถึงช่องของหมายเลข	1

แต่พอเข็มนาฬิกาเดินมาถึงตรงที่ช่องที่ควรจะเป็นเลข	1	มันก็เกิดอาการงงๆ	เพราะช่องนั้นว่างไป	
พวกเพื่อนๆ	เลขอื่นๆ	ก็ออกความเห็นกันว่าให้รอหมายเลข	1	กลับมา	แต่เข็มนาฬิกาบอกว่าไม่ได้หรอก	
ยังไงๆ	มันก็ต้องเดินต่อไป	ไม่สามารถรอได้	เพื่อนๆ	ตัวเลขอื่นก็บอกให้เดินไปตรงช่องว่างๆ	นั้นแหละ	
แต่เข็มนาฬิกาก็งงและสับสน	 มันจึงเดินเลยข้ามไปที่ช่องของเลข	 2	 พอเข็มเดินผ่านไปเรื่อยๆ	 นาฬิกาก็
บอกเวลาเพี้ยนไปเรื่อยๆ	ตอนแรกก็เพี้ยน	1	ชั่วโมง	ตอนหลังๆ	ก็เริ่มเพี้ยนไปเป็น	2	ชั่วโมง	3	ชั่วโมง	
และ	4	ชั่วโมง...

ทั้งเลขแต่ละช่อง	 และเข็มนาฬิกาเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองบอกเวลาผิดเพี้ยน	 จนเจ้าของมาดูที่นาฬิกาก็
ตกใจมาก	นึกว่าถึงเวลาที่ต้องตื่นนอนเพื่อไปท�างาน	เขาจึงรีบลุกขึ้นมาแล้วก็พบว่าฟ้ายังมืดอยู่มาก	แต่เขา
ก็อาบน�้าแต่งตัวแล้วรีบออกไปท�างาน	จนสุดท้าย	เจ้าของนาฬิกาก็รู้แล้วว่า	นาฬิกาของเขาเดินผิดเพี้ยน...	
ในระหว่างวันนั้นเอง	เลขอื่นๆ	ก็คิดว่าต้องไปตามหา	เลข	1	กลับมา	ก็เลยกระโดดออกมาจากนาฬิกา	ทีนี้
กเ็หลอืไม่กีช่่องให้เขม็นาฬิกาเดนิ	เขม็นาฬิกาก็เดนิไปตามช่องท่ีเหลอือยูแ่ละท�าให้เวลายิง่ผิดเพีย้นขึน้ไปอกี

สุดท้ายเลขต่างๆ	 ก็ตามหาหมายเลข	 1	 ที่ออกไปเที่ยวเล่นอยู่พบ	 และตามให้มันกลับมาอยู่กับ
นาฬิกา	ถงึแม้จะอยูค่รบทกุช่องทกุหมายเลข	แต่เมือ่เจ้าของนาฬิกากลบัมากเ็ห็นว่านาฬิกายงับอกเวลาเพีย้น
ไปอยูม่าก	เขาคดิอยูว่่าจะหาซือ้นาฬิกาใหม่หรอืจะซ่อมนาฬิกาเก่าด	ีแต่หากใช้นาฬิกาเรอืนเดมิ	มนักจ็ะบอก
เวลาผดิเพีย้นอกีไหม	แล้วเขาจะเจอกบัปัญหาอะไรอกีหรอืเปล่า	เจ้าของจงึตดัสนิใจเอาถ่านออก	แล้วน�าเอา
นาฬิกาไปขายทีร้่านรบัซือ้ของเก่า	และแล้วนาฬิกาเรอืนนัน้กถ็กูแยกเป็นชิน้ๆ	เป็นเศษเหลก็	หมายเลขแต่ละ
ตัวกระจัดกระจายไปและไม่ได้อยู่ร่วมกันอีก	เลข	1	ส�านึกผิดและเสียใจที่เขาเห็นแต่ความสุขส่วนตัว	ไม่
สนใจรบัผดิชอบในหน้าที	่ท�าให้เพือ่นทกุหมายเลขและตนเองเดอืดร้อน	แต่กว่าจะคดิได้กส็ายไปเสยีแล้ว...

จบแล้วค่ะ	ขอให้น้องๆ	ท�าหน้าที่ในการเป็นนักเรียนอย่างดี	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ 
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มุมเด็กศิลป์
Art 

 มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ

“พระเยซูเจ้าทรงพระเจริญเทอญ”
ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

(หมดเขตรับผลงานวันที่ 9 มีนาคม 2018)
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l ชีวิตเราเหมือนใบไม้แห้ง
	 ลมแห่งบาปพัดพาไปไร้จุดหมาย
	 แตกกรอบจนจ�าไม่ได้
	 ว่าเคยเขียวสดท้าลมฝนบนกิ่งก้าน
l ทางเดียวที่จะกลับสู่สภาพเดิม
	 ต้องมีใครสักคนท�าอัศจรรย์เหนือธรรมชาติ
	 นั่นเป็นทางออกของชีวิต
	 ที่อิสยาห์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
	 ประกาศแก่ชีวิตเหี่ยวแห้งของผู้สิ้นหวัง
	 ไว้ในพระคัมภีร์
l เขาผู้นั้นต้องมาจากสวรรค์
	 เป็นพระเจ้า	จึงทรงท�าสิ่งนี้ได้
	 เข้ามาในโลก	สวมใส่ความเป็นมนุษย์
	 แบกบาปความผิดของเราทุกคนออกไป
	 ไว้บนร่างกายของตนจนกระอักเลือด
l พระคัมภีร์งดงามเพราะไม่ซับซ้อน
	 แต่ลึกซึ้ง	เราอย่าท�าอะไรให้ดูเหมือนวุ่นวาย
	 กลายเป็นเรื่องที่คนเพียงกลุ่มเดียว

 พระคัมภีร์ไม่ซับซ้อนแต่ลึกซึ้ง
	 สามารถเข้าถึง	และทิ้งผู้อื่นไว้ข้างหลัง
	 ให้เป็นเหมือนคริสตชนชั้นสองรองจากเรา
l เขากระอักเลือดก็จริง	
	 แต่กลับมีชีวิตรุ่งโรจน์หลังความตาย
	 เพราะเขาสวมใส่พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า
l เรากลับเป็นไม้ใบเปล่งปลั่ง
	 ชูกิ่งก้านในที่ที่เราอยู่
	 ปรุงอาหารด้วยแสงแดด	สันดาปกับคลอโรฟิล
	 และคาร์บอนไดออกไซด์
	 คายออกซิเจนออกไปให้มวลมนุษย์ได้หายใจ
l อิสยาห์เล่าต่อว่า	เขาไม่ตาย
	 อุ้มลูกชายลูกสาวกลับมาหาแม่แห่งศิโยน
	 อูฐหนุ่มบรรทุกทองค�ามาจากแดนไกล
	 ที่ครั้งหนึ่ง	ลมแห่งบาปพัดพาเขากระจายไป
	 เพราะบัดนี้	“อิมมานูเอล”
	 พระเจ้าประทับอยู่กับพวกเราแล้ว

พงศ์ ประมวล
28 ธันวาคม 2017
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สโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋องและชาวคณะ 

1 2 3ด.ญ. มิสซา เจนวรรธนะ  (น้องมิสซา)
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี

ด.ญ. อันนา เจนวรรธนะ  (น้องอลิซ)
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
จ. อุบลราชธานี

ด.ญ. สวัชรา มิตประยูร  (น้องจีจี้)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพมหานคร

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี

จูเนียร์ โฟโต้

ชื่อภาพ :  วันแห่งความสำ เร็จ
  น้องอัส อติวิชญ์ ศรีไทย
ผู้ส่ง :  คุณนุช วราภรณ์ ศรีไทย

ชื่อภาพ : มาอ่านหนังสือกันเถอะ
  น้องเค้ก กัญญาภัค เสนา
ผู้ส่ง :   แม่หญิง อัมลี เสนา
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การสมัมนาสงฆ์อสีาน คร้ังที ่26 “สงฆ์กบัการปกป้องคุม้ครองผูเ้ยาว์และบคุคลเปราะบาง” (The Clergy : Safe- 
guarding of Minors and Vulnerable Persons) ระหว่างวนัที ่14-19 มกราคม 2018 ณ โรงแรมสยามแกรนด์  
อุดรธานี ปีนี้สังฆมณฑลอุดรธานีเป็นเจ้าภาพ โดยมีพระสงฆ์เข้าร่วมจาก 4 สังฆมณฑลในภาคอีสาน (สังฆมณฑล
อดุรธาน ีสังฆมณฑลอบุลราชธาน ีสงัฆมณฑลนครราชสมีา และอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง) จ�านวน 133 ท่าน 
และคืนวันที ่18 มกราคม 2018 พระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชยั ธาตวุสิยั ส่งมอบธงให้กบัพระสงัฆราชฟิลปิ บรรจง ไชยรา  
สังฆมณฑลอุบลราชธานี ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดครั้งต่อไป  คือ มกราคม ค.ศ. 2020 ที่สังฆมณฑลอุบลราชธานี
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SARASAS AFFILIATED SCHOOLS
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ 10 แห่ง

เปิดสอนแผนก International Education Programme (IEP)

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

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

สารสาสน์วิเทศบางบอน

สารสาสน์วิเทศสายไหม

สารสา
สน์วิเท

ศร่มเก
ล้า

สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

สารสาสน์วเิทศศกึษา

สารสาสน์วิเทศรังสิต

สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

crist 1-80 Feb 61.indd   72 2/1/61 BE   7:07 PM



เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋อง 

(A)

(B)

 “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ไม่มีประกาศกคนใดได้รับการต้อนรับอย่างดีใน 
บ้านเมืองของตน”  (ลูกา 4:24)

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

สวัสดค่ีะท่านผูอ่้านทกุท่าน	เมือ่ถงึเดอืนกมุภาพนัธ์ของ
ทกุปี	นูฉ๋วยกมั็กจะพดูถงึความรัก	เพราะเดือนนีเ้ป็นสญัลกัษณ์
ของเดือนแห่งความรัก	 ที่หลายท่านต่างรอคอย	 คอยที่มอบ
ความรัก	 และคอยที่จะได้รับความรัก...	 การรอคอยแห่งรักนี้
มักจะแสดงออกให้กบัคนทีเ่ป็นสดุทีร่กั	และใครคอืคนนัน้คะ...	

ผลของค�าตอบนี้	 ส่วนน้อยมากที่จะตอบว่า...	 ในวัน
วาเลนไทน์คนที่เรารอคอยและปรารถนาจะมอบความรักให้
เป็นพิเศษนั้น...	 คือคนในครอบครัว	 คือพ่อแม่ของเรา	 บุคคลที่รักเรามากที่สุด	 หวังดีปรารถนาดีกับเรา 
มากที่สุด	 และไม่เคยต้องการความรักหรือการตอบแทนใด	 ๆ	 แต่ปัจจุบันพ่อแม่กลับตั้งค�าถามกับ 
ความรกัท่ีมีต่อลกู...	เราแสดงออกซึง่ความรักยากเหลอืเกนิ	ไม่รูจ้ะแสดงออกอย่างไรด	ีลกูของเราจะพอใจ
ไหม	เขาต้องการอะไรกันแน่????

พ่อแม่แสดงความรักต่อลูกด้วยการปลุกตื่นนอนทุกเช้า...
แต่สิ่งที่ลูกแสดงออกคือ...	หงุดหงิด	ต่อว่าและบ่นอย่างไม่พอใจ	
พ่อแม่เตรียมอาหารเช้าไว้ให้ลูก
แต่สิ่งที่ลูกแสดงออกคือ...	ไม่ทานและรีบออกจากบ้านไป
พ่อแม่อยู่บ้าน	ช่วยดูแลท�าความสะอาดห้องลูก
แต่สิ่งที่ลูกแสดงออกคือ...	โวยวาย	หาของไม่เจอ	ของหายบ้าง	ไรบ้าง
พ่อแม่ซักเสื้อผ้า	รีดผ้า	ซักถุงเท้า	ขัดรองเท้า	เตรียมไว้ให้ลูก
แต่สิ่งที่ลูกแสดงออกคือ...	ไม่เคยขอบคุณ	และไม่เคยรู้คุณ
พ่อแม่เฝ้ารอลูกกลับบ้าน	ห่วงใยเมื่อกลับดึก	กลับบ้านผิดเวลา
แต่สิ่งที่ลูกแสดงออกคือ...	กลับมาถึง	รีบขึ้นห้องนอน	ไม่ทักทาย	ไม่เหลียวแล
พ่อแม่ตักเตือนลูกด้วยความห่วงใย
แต่สิ่งที่ลูกแสดงออกคือ...	แก่แล้ว	ขี้บ่น	น่าเบื่อ	
พ่อแม่เฝ้ามองการเติบโตของลูก	เฝ้ารอพูดคุย	
แต่สิ่งที่ลูกแสดงออกคือ...	ไม่อยากคุย	ไม่อยากฟัง	น่าร�าคาญ
ในทางกลับกันหากเรารักใครสักคน	สุดที่รักของเรา	เราจะรีบตื่นแต่เช้ามาท�าอาหารเช้าให้เขาทาน	

รีบท�าความสะอาด	ระหว่างวันอยากโทรหา	ไลน์หา	ทักทาย	ห่วงใย	ตอนเย็นรีบกลับบ้าน	เตรียมต้อนรับ	
ดแูลอย่างด	ีอยากเล่าสิง่ทีเ่กดิขึน้ในวันนีใ้ห้เขาฟัง	อยากฟังสิง่ท่ีเธอท�าตลอดวนันี	้ทุกสิง่ท่ีท�าล้วนแสดงออก
ซึ่งความรัก	 ความห่วงใย	 เพื่อให้สุดที่รักรู้ว่าเรารักเขามากเพียงใด	 รักมากขนาดไหน	 ความเหนื่อยล้า 
กลับกลายเป็นความชื่นชมยินดีเมื่อเห็นหน้า	 และอยู่ใกล้ชิดกัน	 ความอ่อนเพลียหายไปทันที	 เมื่อได้รับ 
ค�าชมและค�าพูดหวาน	ๆ	

นี่คือข้อคิดดี	ๆ	ที่ท้าทายเราทุกคน...
ใครกันแน่... ที่เราควรแสดงออกซึ่งความรัก 
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เัก็บมาเล่าเอามาฝาก
พี่ป๋อง 

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
	ในทางจิตวิทยาเราพบว่า	 หากสิ่งท่ีผู้ใหญ่สอนและสิ่งท่ีผู้ใหญ่ปฏิบัติมีความขัดแย้งกัน	 

เด็กจะท�าตามในสิ่งที่ผู ้ใหญ่ปฏิบัติ	 ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการค้นพบใหม่ในทางประสาท
วิทยาศาสตร์	 นั่นคือการค้นพบเซลล์กระจกเงาในสมองของมนุษย์	 ซึ่งการค้นพบนี้ท�าให้เรารู้ว่าวิธี
เรียนรู้ที่ส�าคัญที่สุดของมนุษย์คือ	การเรียนรู้ด้วยการเลียนแบบ	พฤติกรรมทางสังคม	ทักษะทาง
สังคม	ทักษะทางภาษา	ทักษะทางอาชีพ	หรือแม้แต่ทักษะในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	เราต่างเรียนรู้ 
ผ่านการเลียนแบบทั้งสิ้น

การอ่านและการเรียนรู้คือ	 พฤติกรรมหรือทักษะ	 ที่เป็นทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล	 และ
พฤติกรรมของสังคม	 ย่อมต้องเรียนรู้ผ่านการมีแบบอย่างให้เห็น	 ในเมื่อผู้ใหญ่ก็ไม่อ่านไม่เรียนรู้
เสียแล้ว	จะพร�่าบ่นพร�่าสอนอย่างไร	มันก็จะไม่สามารถก่อให้บังเกิดผลใดๆ	ขึ้นมา

เรื่องนี้คือปมที่ส�าคัญที่สุดของการส่งเสริมการอ่านในบ้านเรา	 เราช่วยกันรณรงค์ให้พ่อแม่
เล่านิทานอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่ลูกยังแบเบาะมาหลายปีแล้ว	แต่สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้น	แถม
งานวิจัยบางชิ้นยังพบว่า	แม้เด็กจะชอบการอ่านหนังสือตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กเล็ก	แต่พอโตขึ้นเข้าสู่
ช่วงวัยรุ่นตอนต้น	 เด็กกลับอ่านหนังสือน้อยลง	 เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่
เราไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กๆ	ของเรา

ดงันัน้	การส่งเสรมิวฒันธรรมการอ่านให้เกดิขึน้ในสงัคมไทย	ด้วยการส่งเสรมิให้พ่อแม่เล่า
นทิานอ่านหนงัสอืให้ลกูฟังตัง้แต่ลกูยังเลก็ๆ	การสง่เสรมิให้วยัรุน่รกัการอ่านโดยการสร้างห้องสมดุ 
ที่ดึงดูดความสนใจหรือที่เราพยายามเรียกว่า	“ห้องสมุดมีชีวิต”	จึงไม่น่าจะพอเพียงส�าหรับการขับ
เคลื่อนยทุธศาสตร์สง่เสรมิการอ่านใหส้ัมฤทธผิลได้	การโน้มน้าวผู้ใหญ่ทุกคนให้หันมาอา่นหนงัสือ	
หันมาเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆ	ให้กับตนเองอยู่ตลอด	ท�าให้การอ่านหนังสือกลายเป็นกิจวัตร
ประจ�าวันที่ขาดไม่ได้	 ท�าให้การเรียนรู้คือสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขของ 
ทุกคนในสังคม	 วัตรปฏิบัติเช่นนี้จะกลายเป็นต้นแบบให้เด็กได้ลอกเลียน	 และเมื่อรวมกับวิธีการ 
อื่นๆ	ที่ได้ลงมือท�าไปแล้วก็น่าที่จะท�าให้สถานการณ์ของการแก้ไขปัญหาดีขึ้น... 

(อ้างอิง : เอกสารแจก รักลูกอวอร์ด ครั้งที่ 8 / กับการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน) 
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ต่อจากหน้า 4

ลูกชายข้าหลวงซึ่งเป็นคนต่างศาสนา	เขาโกรธมากเมื่อเธอปฏิเสธท่ีจะแต่งงานกับเขา	 และได้พยายาม
เอาชนะใจเธอด้วยการให้ของขวัญราคาแพงและค�ามั่นสัญญาต่างๆ	 แต่หญิงสาวหน้าตาน่ารักมีเสน่ห์
รกัษาค�าพูดของเธอ:	“ฉนัได้ให้ค�าม่ันสญัญากบัพระเป็นเจ้าผูส้ร้างจกัรวาล	พระองค์ทรงพระฤทธานภุาพ 
ยิ่งกว่าดวงอาทิตย์และดวงดาวทั้งหมดในท้องฟ้า	และพระองค์ได้ตรัสกับฉันว่า	พระองค์จะไม่ทอดทิ้ง 
ฉนัเป็นอนัขาด”	ด้วยความโมโหฉนุเฉยีว	โปรคอปได้กล่าวหาเธอเป็นครสิตชนและจบัเธอส่งให้ข้าหลวง
ผู้เป็นบิดาของเขาเอง	 ข้าหลวงได้สัญญาจะให้ของขวัญประเสริฐเลอเลิศต่างๆแก่เธอ	ถ้าเธอเพียงแต่
ปฏิเสธพระเป็นเจ้า	 แต่เธอไม่สามารถท�าตามที่เขาขอร้อง	 เขาก็พยายามเปลี่ยนใจเธอโดยสั่งทหาร 
ล่ามโซ่เธอ	แต่ใบหน้าอันงดงามของเธอฉายแสงแห่งความยินดี	ขั้นต่อไปเขาได้ส่งเธอไปเข้าซ่องโสเภณี	
แต่เทวดาได้ปกป้องคุ้มครองเธอให้พ้นภัยอันตราย	ต่อมาเธอถูกน�าไปยืนอยู่ต่อหน้ารูปปั้นพระใน 
กรงุโรมเพ่ือถวายก�ายาน	แต่เธอกลบัชมืูอขึน้ถวายนมสัการพระเยซูครสิตเจ้าและท�าเครือ่งหมายกางเขน	
พวกทหารได้จับเธอเปลื้องเสื้อผ้า	 ให้เธอยืนอยู่บนถนนเพื่อประจาน	 ขณะที่ประชาชนเมินหน้าหนีจาก
ร่างกายเปลอืยเปล่าของเธอ	ปรากฏว่ามชีายหนุม่ผูห้นึง่ซึง่บงัอาจมองเธอด้วยความคดิชัว่	ทนัใดนัน้เกดิ
ฟ้าแลบฟาดลงมา	ท�าให้ชายผู้นั้นตาบอดทันที	ในที่สุดเธอถูกตัดสินประหารชีวิต	แม้แต่คนต่างศาสนา
ทีไ่ม่เชือ่ถอืพระเป็นเจ้าได้ร้องไห้	เหน็หญงิสาวหน้าตาสวยงามมากเดนิไปสูห่ลกัประหาร	แน่นอน	เธอมี
ความสุขเหลอืล้นเหมอืนเจ้าสาวในวนัแต่งงาน	หลายๆ	คนได้ขอร้องเธอรกัษาชวีติไว้	เธอไม่รบัฟังและพดู
ว่า:	“ถ้าฉันพยายามเอาใจท่านทั้งหลาย	ฉันก็ท�าเคืองพระทัยคู่ครองของฉัน	พระองค์ทรงเลือกฉันก่อน 
และฉันเป็นของพระองค์”	อักแนสถูกน�าไปที่ประหาร	 โดยถูกสั่งให้เผาทั้งเป็น	 แต่ไฟมิได้ท�าให้เธอ
ได้รับอันตรายแม้แต่น้อย	 เขาจึงสั่งให้ตัดศีรษะของเธอ	เธอสวดภาวนาและก้มศีรษะให้เพชฌฆาต 
ฟันคอเธอ	อกัแนส	เป็นเดก็หญงิทีย่อมตายเพือ่ยนืยนัความเชือ่	ความรกัพระเป็นเจ้าและความปรารถนา
รักษาความบริสุทธิ์	พระศาสนจักรฉลองนักบุญอักเนส	วันที่	21	มกราคม

การฉลองการเป็นมรณสกัขขีองนกับญุอกัแนส	ทีน่กับญุอมัโบรซโีอได้กล่าวสรรเสรญิยกย่องนัน้	 
ไม่ใช่ว่าจะท�าการฉลองกันเฉพาะในแวดวงของพระศาสนจักรโรมันเท่านั้น	 แต่ว่าท่ัวท้ังพระศาสนจักร
ได้ท�าการฉลองท่านด้วย

ในบทก่อนอนุโมทนาคุณในมิสซาส�าหรับนักบุญมรณสักขีองค์นี้	 ได้กล่าวถึงท่านนักบุญไว้ดังนี	้ 
“ข้าแต่พระบดิาเจ้า	นกับญุมรณสกัขอีกัแนสได้เลยีนแบบพระครสิตเจ้า	พระบตุรของพระองค์	ซึง่เป็นการ
ถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์	 และเป็นพยานถึงสิ่งมหัศจรรย์ของพระองค์	 ด้วยการหลั่งเลือด
ของตน	พระองค์ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงฤทธิ์อ�านาจ	และฤทธิ์ก�าลังของการเป็นมรณสักขีแก่ผู้ที่ไม่มีทาง
ต่อสู้	ทั้งนี้โดยอาศัยพระคริสตเจ้า	พระสวามีของข้าพเจ้าทั้งหลาย”

การเคารพให้เกยีรตนิกับญุองค์นี	้ได้เริม่แพร่หลายแล้วต้ังแต่ศตวรรษท่ี	4	ท้ังนีเ้พราะท่านได้เป็น
มรณสักขีตั้งแต่อายุยังเด็กเหลือเกิน	คือเมื่อมีอายุได้	12	ขวบเท่านั้น	และในสมัยที่คริสตศาสนาทั้งที่ 
กรงุโรม	และทีก่รุงคาร์เทจ	(ตอนเหนอืของแอฟรกิา)	ก�าลงัอยูใ่นสภาพทีต่กต�า่มาก	เพราะการเบยีดเบยีน

นามชื่อของนักบุญนี้	 “อักแนส”	 (Agnella)	 ก็มีกลิ่นหอมของพระคัมภีร์	 นั่นก็คือ	 เธอได้รับ
ชัยชนะ	เพราะพระโลหิตขององค์ชุมพาน้อย	(Agnellus)	และได้เข้าสู่งานวิวาหมงคลของพระองค์
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“ส่วนเมล็ดที่หว่านลงในดินดี	หมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาและเข้าใจ	 
จึงเกิดผลร้อยเท่าบ้าง	หกสิบเท่าบ้าง	สามสิบเท่าบ้าง”  

(มัทธิว	13:23)
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 ข้าแต่พระเป็นเจ้า	 จากการที่ลูกมีความสนใจและใส่ใจในเรื่องศาสนา	 ตลอดจนการเปิดใจให้ 
ความเคารพแก่เพื่อนๆ	 ในความเชื่อของแต่ละคน	 ท�าให้ในขณะนี้	 ลูกมีเพื่อนในหลากหลายความเชื่อ	 
พุทธ	 คริสต์	 (ทั้งคาทอลิกและโปรเตสแตนท์)	 ตลอดจนอิสลาม	 ลูกค้นพบว่าในสังคมโลกของเรานั้น	 แม้
มนุษย์จะมีความเชื่อต่างกัน	แต่หากเรามีความเป็นมิตรและเอื้ออาทรต่อกันและ	“แสวงจุดร่วม	สงวนจุดต่าง”	
แล้วมิตรภาพระหว่างเพื่อนฝูงที่มีความเชื่อในด้านศาสนาต่างกัน	 ก็เป็นมิตรภาพที่จริงใจ	 เต็มไปด้วยความ
ปรารถนาดีและความรักที่มีต่อกันได้

วันก่อน	 เพื่อนของลูกคนหนึ่งที่เพิ่งได้รับการแนะน�าจากเพื่อนรักที่เป็นโปรเตสแตนท์ได้โทรมาขอ 
นัดทานข้าวกับลูก	 เราเจอกันครั้งเดียวในวันที่มีเพื่อนโปรเตสแตนท์หลายๆ	 คนมาทานข้าวด้วยกัน	 เธอ
บอกกับลูกว่า	 เธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอมีอะไรหลายๆ	 อย่างคล้ายกับของลูก	 และเธอต้องการ	 “การหนุนใจ”	 
อย่างมากจากลูก	ลูกตอบรับด้วยความยินดี	หากมีใครจะชวนลูกไปทานข้าวและพูดคุยในเรื่องการสรรเสริญ
พระเจ้าแล้ว	ลูกรับปากและพร้อมเสมอ

เราสามคน	 (ลูกชวนเพื่อนรักไปด้วยกัน)	 นัดกันไปทานข้าวเท่ียงด้วยกัน	 แล้วเพื่อนใหม่คนนี้ก็ 
แบ่งปันเรือ่งราวชวีติของเธอให้เราสองคนฟังอย่างละเอยีด	เธอเป็น	“โปรเตสแตนท์ยนื”	(ศพัท์ของลกูทีบ่อกเธอ)	
เธอเป็นนกัธรุกจิสตรีแนวหน้า	และขณะนีเ้ธอก�าลงัอยูใ่นเหตกุารณ์ทีต้่องขึน้ศาลทีเ่ธอบอกว่าไม่ยตุธิรรมกบัเธอ	
และเธอก็สู้	สู้	สู้	...	ลูกฟังเรื่องราวของเธอด้วยความเข้าใจและเห็นใจ	บนความเหมือนก็มีความแตกต่างใน 
เรื่องราวชีวิตของเธอและของลูก	แต่ในตอนท้ายลูกสรุปกับเธอว่า	ข้อที่ส�าคัญที่สุดคือ	เธอต้องไม่ทิ้งความเชื่อ
เป็นอนัขาด	แล้วลกูกย็กพระวาจาของพระเจ้าปลอบประโลมใจเธอ	เนือ่งจากเธอเป็นสตรทีีเ่ก่งและแกร่ง	พระเจ้า
คงจะมีแผนการทีจ่ะใช้เธอในอนาคต	แต่ในขณะนีเ้ธอก�าลงัอยูใ่นสภาวะเหมอืนทองค�าแท้ทีต้่องพสิจูน์ด้วยไฟ

“ลูกเอ๋ย ถ้าทา่นปรารถนาจะรบัใช้องค์พระผูเ้ปน็เจ้า กจ็งเตรยีมตวัรบัการทดลองเถดิ... เพราะทองค�า
ต้องถูกทดลองในไฟฉันใด ผู้ที่พระเจ้าพอพระทัยก็ต้องรับการทดลองให้ตกต�่าประหนึ่งอยู่ในไฟฉันนั้น”  
(บุตรสิรา 2:1-8)

	แม้ว่าพระคัมภีร์เล่มบุตรสิราจะไม่ได้รวมอยู่ในพระคัมภีร์ของพี่น้องโปรเตสแตนท์	 แต่ทุกแห่งท่ีลูก
ไปแบ่งปันให้พี่น้องชาวคริสตจักรฟังและอ้างถึงพระวาจาในเล่มบุตรสิรา	 จะได้รับการตอบรับอย่างดี	 เธอฟัง
ด้วยความตั้งใจ	แล้วลูกก็อ้างพระวาจาต่อไปว่า

“พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์” (โรม 8:28)
	ถึงตอนนี้เธอยิ้มออกและดูเหมือนจะสบายใจขึ้นมากโข	 ลูกแนะน�าเธอต่อ	 “วันหนึ่ง	 เมื่อทุกสิ่ง 

ทุกอย่างได้ผ่านพ้นไปแล้ว	คณุต้องน�าประสบการณ์ทีด่เูหมอืนจะขมขืน่และเจบ็ปวดในขณะนีม้าเป็นประโยชน์

เวลาที่เราแสวงหาพระเจ้า

จดหมายจากผู้อ่าน
My Little Prayers: บทสวดของฉัน 
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ในการถวายเกียรติแด่พระเจ้านะ	 เช่นเดียวกับที่พี่ก�าลังท�าอยู่ในขณะนี้	 เพราะมิฉะนั้นแล้ว	 ความเจ็บปวด 
ท้ังหลายท่ีคุณก�าลงัประสบอยูก่จ็ะเปล่าประโยชน์	แต่หากคณุหมนุกลบัและเอาประสบการณ์เหล่านีม้าเป็นพยาน
ถึงความยิ่งใหญ่และพระเมตตาของพระเจ้าด้วยความกตัญญูแล้ว	 ความเจ็บปวด	 ความทุกข์ทรมานทั้งหมด 
ที่คุณต้องประสบจะกลายเป็นสิ่งมีคุณค่า	ขอให้จ�าค�าพูดของพี่ไว้นะคะ”

เราสามคนนัง่คยุกนัเป็นเวลา	2	ชัว่โมงกว่า	ก่อนจากกนัเธอผูน้ีบ้อกว่าอยากเจอลกูอกี	ซ่ึงลกูกร็บัปาก
ด้วยความยินดี

หลงัจากขึน้รถ	เพือ่นรกัของลกูได้โทรคยุกบัลกู	ขอให้ลกูช่วยหนนุใจเพือ่นเธอคนนีแ้ละอย่าทิง้เธอ	แม้
ลูกจะเป็นคาทอลิกและเธอเป็นโปรเตสแตนท์	ลูกรับปากและบอกว่าลูกยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงเพื่อนคนนี้จนกว่า
เธอจะหลุดจากอุโมงค์ไฟที่เธออยู่ขณะนี้	ลูกวิเคราะห์ต่อว่า	คนเราไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด	ยามที่มีความทุกข์	
แน่นอนต้องแสวงหา	“สิ่งศักดิ์สิทธิ์”	ตามที่ตนนับถือเพื่อขอความช่วยเหลือ	แต่หลังจากปัญหาได้คลี่คลายไป
แล้วนี่สิ	คนๆ	นั้นจะยังเข้าหา	แสวงหา	“สิ่งศักดิ์สิทธิ์”	ที่ตนได้วอนขอด้วยความกตัญญูหรือไม่	ในกรณีที่
เป็นคนคริสต์	“สิ่งศักดิ์สิทธิ์”	คือ	พระเจ้า	หรือเมื่อทุกอย่างจบ	ความเชื่อก็จบลงด้วย?

วันก่อน	ลูกได้เจอเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ได้พบกันมานาน	หลังจากทักทายเรียบร้อยตามประสาแล้ว	อยู่ๆ	
เพื่อนคนนี้ก็พูดขึ้นมาว่า	“ซาตานนี่มันแรงนะ	ทุกวันนี้ผมยังไม่มีเวลาให้พระเจ้าเลย	คุณเป็นนักธุรกิจก็น่าจะ
รู้นะ”	 วินาทีนั้นลูกเงียบ	 พูดอะไรไม่ออก	 ลูกจ้องตาเขา	 “จริงเหรอ?”	 แล้วลูกก็ตัดสินใจยิ้มให้เขาและเดิน
จากเขาไปโดยไม่พูดอะไรอีก	 เพื่อนคนนี้	 มีพักหนึ่งเขามีปัญหาในเรื่องอาชีพของเขา	 ดูเหมือนเขาจะเป็นคน
ใจศรัทธามาก	 มาตอนนี้เขาฟื้นแล้วในเร่ืองธุรกิจของเขา	 แล้วเขาก็มาให้เกียรติซาตาน	 ซึ่งลูกคิดว่าเป็นการ
ไม่แฟร์เลย	 ที่เอะอะคนเราก็จะโทษซาตานหรือไปให้เครดิตซาตาน	 ถ้ามองจากอีกมุมหนึ่ง	 ลูกถามไปเพียง
สองค�า	 “จริงเหรอ?”	 แต่ลูกก็อยากทราบจริงๆ	 ว่าต่อให้คุณเป็นนักธุรกิจพันล้านหมื่นล้านหรือแสนล้าน	 
คุณจะไม่สามารถหาเวลาสัก	5	หรือ	3	หรือ	แม้แต่	2	หรือ	1	นาทีในการขอบคุณพระเจ้า	ตอนคุณตื่นนอน 
ตอนเช้าหรือตอนคุณก่อนนอนเชียวหรือ?	แล้วคุณก็อ้างซาตาน	มันง่ายจัง!	

กลบัมาถงึเรือ่งเพือ่นโปรเตสแตนท์คนนี	้ลกูได้ให้ความมัน่ใจแก่เพือ่นรกัของลกูไปว่า	หากเพือ่นเธอยงั
ยนิดีให้ลูกเป็นผูห้นนุใจเธออย่างต่อเนือ่ง	ลกูกจ็ะยนิดเีป็นพีเ่ลีย้งให้เธอจนกว่าเธอจะผ่านพ้นวกิฤตชวีติไปได้

หลังจากนั้นลูกได้สวดภาวนาขอพรจากพระเจ้าให้เธอและหวังว่าวันหนึ่งเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไป
แล้ว	เธอก็จะยังกตัญญูต่อพระเจ้าเสมอไปเทอญ

         อาแมน
         ลูกของพระองค์คนหนึ่ง
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เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

...ขยับเขยื้อนเคลื่อนไป เดินทางอย่างไรใจเอ๋ย 
ที่มีที่เห็นเช่นเคย จะล่วงจะเลยลับลา 
 ...แต่ ณ จุดยืน ก่อนย่าง บางสิ่งบางอย่างข้างหน้า 
ปรากฏงดงามตามมา คือฟ้า ป่า เขา คงเดิม 
 ...ใจจึงพึงฮึกเหิมสู้ ความหวังยังอยู่ยิ่งเพิ่ม 
เด่นชัดศรัทธามาเติม ให้เริ่มก้าวใหม่มั่นคง.

ภัศม์ 
เชียงดาว 

24 มกราคม 2561
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