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 สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

จัดประชุมสัมมนาประจำาปี ครั้งที่ 44 หัวข้อ “การ

ศึกษาคาทอลิกในการฝ่าวิกฤตการศึกษาของชาติ” 

ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2014 ที่โรงแรม

เอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 

468 คน ซ่ึงปีน้ีสังฆมณฑลอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ 

โดยคุณพ่อบุญเลิศ พรหมเสนา เป็นประธาน มี

พระสังฆราชเข้าร่วมจำานวน 4 องค์ ได้แก่ พระ-

อัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ พระ-

สังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา พระสังฆราชยอแซฟ 

ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ 

อาภรณ์รัตน์ 

	 การสัมมนาเริ่มต้นด้วยพระคุณเจ้าบรรจง	 

ไชยรา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี	 เป็นประธาน

เปิดนิทรรศการหนังสือและอุปกรณ์ทางการศึกษา	 

จากน้ันเป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการสัมมนา		 

พระคุณเจ้าแบ่งปันว่า	 “วันนี้สมโภชแม่พระรับเกียรติ

เข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ	 ให้เรามองเรื่องราวที่

เกิดขึ้นที่พระวรสารได้บอกเรา	

	 ประการแรกสุด	แม่พระนั้นไม่มองที่ตัวเอง	แต่ 

มองออกไปข้างนอก		แม่พระมองเห็นถึงความต้องการ

ของญาติผู้ใหญ่ของพระนาง	เพราะแม่พระเห็นและรู้ว่า

นางเอลีซาเบธซึ่งมีอายุมากแล้วทรงตั้งครรภ์	 	 	 เขาจะ

ต้องการความช่วยเหลือ	 แม่พระจึงตั้งใจและจะอุทิศ

ชีวิตของพระนาง	 เพื่อรับใช้นางเอลีซาเบธ	 แม่พระจึง

ไปเยี่ยม	

	 ประการท่ีสอง	ขณะท่ีนางเอลีซาเบธและพระนาง

ได้มาพบกันนั้น	 แม่พระสรรเสริญนางเอลีซาเบธ	 ว่า

ได้รับพระพรของพระผู้เป็นเจ้า	 และนางเอลีซาเบธก็

สรรเสริญแม่พระ	 	 “ทำาไมหนอ	 มารดาของพระผู้ไถ่จึง

มาเยี่ยมข้าพเจ้า”		เป็นการพูดให้กำาลังใจแก่กันและกัน

	 ประการที่สาม	 	 แม้นางเอลีซาเบธจะบอกกับ

แม่พระว่า	 “มีบุญกว่าหญิงใดๆ”	 ปลื้มใจ	 และอิ่มใจ	

แน่นอนอาจจะตกใจ	 แต่แม่พระไม่ได้หยุดอยู่ตรงนั้น	

แม่พระสรรเสริญพระเป็นเจ้า	 โมทนาคุณพระเป็นเจ้า

สำาหรับพระพรอันยิ่งใหญ	่ ที่พระเจ้าได้เลือกพระนางให้

“การศึกษาคาทอลิกในการฝ่าวิกฤต

การศึกษาของชาติ”
   ประชุมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ครั้งที่ 44 

เป็นมารดาของพระผู้ไถ	่

	 ในฐานะที่พวกเราเป็นผู้บริหารสถานศึกษา	

น่าจะเลียนแบบแม่พระ	 ที่เราได้ยินในพระวรสารวันนี้ 

ประการแรก	มองออกจากตัวเองไปสู่ความต้องการของ 

คนอื่น	เราพูดปรึกษากันในแง่บวกหรือไม่		ความสำาเร็จ 

ของสถาบนัการศกึษาของเรา	เปน็เกยีรตยิศของสถาบนั 

การศึกษา	 เราอาจจะเป็นหัวหน้า	 เป็นผู้จัดการ	 เป็น

ผู้อำานวยการ	 หรือหัวหน้าฝ่าย	 เราตระหนักไหมว่า	

เกียรติยศที่เราได้นั้น	 เป็นของคนอื่นที่ช่วยเรา	 เรา

ขอบคุณหรือขอบใจคนเหล่านั้นหรือไม่	 เราแบ่งปัน

ความสุขท่ีเราได้น้ันกับคนอ่ืนหรือไม่		ขอให้เราเลียนแบบ

แม่พระในการดำาเนินชีวิตของพวกเราด้วย”

	 จากนั้นภราดาประทีป ม. โกมลมาศ		ปาฐกถา 

พิเศษ	ว่า	“การพัฒนามนุษย	์เป็นสิ่งจำาเป็นต่อการพัฒนา

ประเทศ	เราต้องมีวิธีการพัฒนามนุษย์เพื่อให้มีทักษะที่

ยั่งยืนเพื่อใช้ชีวิตในโลกอนาคต	 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง

รวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และเทคโนโลย	ีทั้งม ี

การพัฒนาการศึกษา	 การศึกษาเป็นการสร้างชีวิตของ 

มนุษย	์ให้มีศักยภาพในการดำารงชีวิต	และเป็นประชากร 

ที่มีคุณภาพ	ในการพัฒนาประเทศต่อไป”	

  คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ นายกสมาคม

และเลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ	 ปาฐกถา	 ว่า	

“การศึกษาคาทอลิก	 เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาไทย	

ซึ่งปีหน้าจะครบ	 350	ปี	 การศึกษาคาทอลิก	 ปัจจุบัน

มีสถานศึกษาทั่วประเทศกว่า	 300	 แห่ง	 ดูแลให้การ

ศึกษาอบรมแก่ผู้เรียนแล้วกว่า	 5	 แสนคน	 	 โรงเรียน

คาทอลิกต้องเป็นท้ังสถานท่ีในการเผยแผ่ธรรมและ

ให้การอบรมสั่งสอนทั้งครบ	จะต้องมองคนแบบทั้งครบ 

โรงเรียนของคาทอลิก	 ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสังฆมณฑล	

โรงเรียนนักบวช	หรือโรงเรียนของฆราวาสคริสตชน	ซึ่ง

มีสัดส่วนพอๆ	 กัน	 จะต้องเป็นที่ที่ประกาศพระวรสาร	

เราทั้งหลายต้องร่วมและรวมตัวกันทำางาน	ฝึกอบรมคน 

ของเราให้เป็นคนดีของชาติบ้านเมืองต่อไป	

	 และสิ่งที่ท้าทายการพัฒนาการศึกษาเยาวชน	

เพื่อจะให้คุณค่าแก่พระวรสาร	 เราได้เลือกรักและรับใช้ 

หรืออุทิศตนรับใช้	 เป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งของ 

โรงเรียนของเรา	 ที่ผ่านมาในอดีตบรรดามิสชันนารี 

ทั้งหลายที่เป็นต่างชาติ	ที่มาช่วยพัฒนาการศึกษา	และ 

เวลาน้ีอยู่ในความดูแลของเราซึ่งเป็นคนไทยร้อยละ 

เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์	 เราจะจัดการต่อไปอย่างไรกับส่ิงท่ี

บรรดาบรรพบุรุษที่ได้ก่อร่างสร้างไว้	 เราจะสานต่อ	และ 

ทำาให้เข้มข้นอยู่ในยุคของเรา	ในภาวะที่มีวิกฤต	มีปัญหา 

ทางด้านสังคมมากมาย	เราจะทำาอะไรกันต่อไป	ซึ่งการ

สัมมนาครั้งที่	44	นี้	เราพยายามที่จะเสนอคำาตอบ	และ

แนวทางปฏิบัติ		คาทอลิกจะยึดมั่น	มั่นคงในการจัดการ

ศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษา	 ท่ีมีพระเยซูคริสต์ทรงเป็น

ศูนย์กลาง	 และคุณลักษณะของนักเรียนคาทอลิกท่ีเรา

ตกลงร่วมกัน		คือ		มีความรักเมตตา	รับใช้	และความ

ซื่อตรง		ซึ่งสังคมทุกวันนี้ต้องการ”	

  การประชุมที่ 1 อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียร- 

วิเชียรฉาย	 บรรยาย	 “การศึกษาคาทอลิกกับวิกฤต

คุณค่าตามแนวดำาริสมเด็จพระสันตะปาปา”	อาจารย์ได้ 

เริ่มต้นด้วยวลีที่ว่า	 “สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในสังคม	 ไม่ใช่ 

เพราะคนดีมีน้อยกว่าคนไม่ดี	แต่อยู่ที่ว่าคนเราแยกแยะ

ไม่ได้ว่าอะไรดี	อะไรไม่ด	ีนั่นหมายความว่า	คนยังไม่มี

คุณภาพ	 ดังนั้นอาจารย์จึงได้นำาเสนอแนวทางของ 

พระศาสนจักรจากเอกสารสังคายนาวาติกันที่	 2	 ซึ่งได้

มีการประชุมเมื่อ	 50	 ปีที่แล้ว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ธรรมนูญ	คือ	Gaudium	et	Spes	(ความปีติยินดี	และ

ความหวัง)	 ซึ่งหัวใจของเอกสารนี้	 เน้นศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์	 เพราะว่ามนุษย์เป็นฉายาของพระเจ้า	 จะ

ต้องเป็นมนุษย์ท้ังครบ	 ท้ังกายและจิตวิญญาณ	 แน่นอน

การเป็นมนุษย์ทั้งครบ	จะต้องได้รับการหล่อหลอม	จาก 

การอบรมสั่งสอน	 ซึ่งมีระบุใน	 GS	 	 ข้อที	่ 31	 	 และ

เอกสาร	GS	ดังกล่าวนี้ยังเป็นห่วงการพัฒนามนุษย์	ที่

จะต้องประสบปัญหาในด้านต่างๆ	 แต่ขณะเดียวกัน	

เอกสาร	 GS	 ยังให้แนวทางว่า	 ปัจจัยสำาคัญที่จะทำาให้

สิ่งเหล่านั้นบรรลุผลสำาเร็จได้ก็คือ	 การเจริญชีวิตเป็น

ประจักษ์พยาน	 และความเชื่อที่มีวุฒิภาวะ	 ซึ่งระบุใน	

GS	 ข้อที	่ 21	 ซึ่งอาจารย์ได้นำาเสนอบุคคลที่จะเป็น

ประจักษ์พยาน	และความเช่ือท่ีมีวุฒิภาวะ	ท่ีเป็นรูปธรรม

ชัดเจนคือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 	 การเป็น

ประจักษ์พยานของพระองค์ทรงมีพลังและอิทธิพลต่อ

สังคมโลกเป็นอย่างย่ิง	เพราะพระองค์เป็นประจักษ์พยาน

ด้วยชีวิต	 พูด-ทำา	 ทำามากกว่าพูด	 คงจะสอดคล้องกับ 

คำากลา่วทีว่า่	ก่ีรอ้ยคำาพดูหรอืจะสูท้ำาใหด้เูพยีงครัง้เดยีว 

แต่พระองค์ทรงทำามากกว่าพูด	ดังนั้นสมเด็จพระสันตะ 

ปาปาฟรังซิส	 จึงทรงเป็นแบบอย่างของผู้ดำาเนินชีวิต

ตามคุณค่าพระวรสารที่แท้จริงในยุคสังคมปัจจุบันน้ี	 

(อ่านต่อหน้า	4)
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การศึกษาคาทอลิก (ต่อจากหน้า	3)

และสุดท้ายอาจารย์ได้ฝากข้อคิดว่า	 วันที่สำาคัญที่สุดใน 

ชีวิตของเรามีอยู่	 2	 วันคือ	 1.	 วันเกิด	 และ	 2.	 วันที่

เราตอบได้ว่าเราเกิดมาทำาไม	 เกิดมาแล้วเพื่อสร้างคุณ

ประโยชน์ให้กับคนอื่น	หรือสังคมหรือไม่?		

 การประชุมที่ 2 คุณดารณี เจริญรัชต์ภาคย์ 

บรรยาย	 “งานวิจัยการศึกษาคาทอลิกในการฝ่าวิกฤต

การศึกษาของชาติ”			โดยทีมงานบริษัท	GFK	Market	

White		ซึ่งทางทีมบริษัทได้ตอบโจทย์	ที่สภาการศึกษา

คาทอลิกฯ	ให้ไปศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ในระดับหนึ่ง	ผู้วิจัย

ได้ศึกษาข้อมูลจาก	6	กลุ่ม	โดยที่ผู้ทำาการวิจัย	ได้เสนอ	

4	ประเด็น	ใหญ่ๆ	คือ	

	 ประเด็นที่	 1	 สถานการณ์การศึกษาไทยใน

ปัจจุบัน	จากการศึกษาวิจัยพบว่า	ไม่ประสบความสำาเร็จ	

ทั้งในด้านวิชาการที่เรียกว่า	 ไอคิว	 และความเป็นเลิศ

ทางด้านศีลธรรม	อารมณ์			อีคิว	และเอ็มคิว	ซึ่งมีสาเหตุ

ใหญ	่5	ประการคือ	1.	 เรื่องหลักสูตร	2.	 เรื่องบุคลากร

ทางการศึกษา	 3.	 เรื่องงบประมาณ	 และทรัพยากร 

4.	เรื่องสังคมและครอบครัว	และ	5.ปัจจัยอื่นๆ	ภายนอก	

	 ประเด็นที่	 2	 จุดแข็งและจุดอ่อนของโรงเรียน

คาทอลิก	

	 ประเด็นที่	 3	 ศักยภาพของการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนคาทอลิก	 ผู้นำาเสนอได้พูดถึง	 4	 ประเด็น

ย่อยคือ	 1.	 ความคาดหวังต่อระบบการศึกษา	 นั่น

หมายความว่าเขาต้องการให้การศึกษานี้สร้างคนให้

เป็นคนด	ี และอยู่รอด	 2.	 ความโดดเด่นของโรงเรียน

คาทอลิก	ซึ่งมีจุดดีมากกว่าจุดไม่ด	ี3.	Out	put	–	Out	

come	จากโรงเรียนคาทอลิก	และ	4.	ความท้าทายของ

โรงเรียนคาทอลิก	

	 ส่วนประเด็นที่	 4	 มีข้อเสนอแนะ	 3	 ประการ	

คือ	1.	Brand	wise	ในอนาคต	โรงเรียนคาทอลิกของ

เราจะเป็นอย่างไร	 2.	 การศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก

ในอุดมคต	ิซึ่งเน้นเรื่อง	Moral	excellence	 	3.	แผน

พัฒนา	3	ด้าน	คือ	1.	หลักสูตร	 	2.	ครู	3.	ภาคี	อัน

หมายถึงการบริหารจัดการ	

 การประชุมที่ 3 ผศ.ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิ- 

สิทธ์ิ      เสวนา									“วิเคราะห์แนวทางในการฝ่าวิกฤตการศึกษา 

ตามผลการวิจัย”	 วิทยากรทั้ง	 3	 ท่าน	 (ดร.กฤตินี 

อ.ชัยณรงค์ คุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษเจริญ)	 ได้ตอบเรื่อง

เหล่านี้อย่างชัดเจน		

	 ดร.กฤตินี	 ได้ตอบโจทย์โดยใช้ทฤษฎี	 3C	 ซึ่ง	

C1.	 Creative	 การแก้ไขปัญหาต่างๆ	 นั้น	 เราต้องคิด

ใหม่	ทำาใหม่	คิดนอกกรอบ	C2.	Collaboration			ใน

การทำางานทุกอย่างนั้น	 จะต้องเกิดจากความร่วมมือ	

การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 การแบ่งปันซึ่งกันและกัน		

C3.		Consistency			ต้องกระทำาอย่างสม่ำาเสมอและต่อเน่ือง 

		 ส่วนคุณพ่ออภิสิทธิ์	 ได้นำาเสนอ	 3	 ทางออก	

“ในมองของการศึกษาคาทอลิกควรจะเป็นอย่างไร?”	

1.	สถาบัน	ต้องมีเกณฑ์มาตรฐานแบบคาทอลิก		2.	ผู้

บริหาร	ต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากยิ่งขึ้น	ร่วมมือ

กันมากยิ่งขึ้น	ไม่ใช่จับมือกันแบบหลวมๆ		ต้องเดินไป

ด้วยกัน	 3.	 ครู	 ต้องมีจิตตารมณ์หรือจิตวิญญาณของ

การเป็นคร	ู โดยมีคำาพูดน่าสนใจคือ	 “อยากรู้ว่านักเรียน

เป็นเช่นไรให้ดูครู”	และ	“อยากจะรู้ว่าครูเป็นเช่นไร	ให้ดู

ที่ผู้บริหาร”		

	 สรุปคือ	 จะต้องนำาคุณค่าพระวรสาร	 ซึ่งมีระบุ

ไว้แล้วในอัตลักษณ์ของการศึกษา		คือ	รัก	รับใช้	ซื่อสัตย	์

ซื่อตรง		มาปฏิบัติเป็นชีวิต		แล้วจะฟันฝ่าวิกฤตในด้าน

ต่างๆ	ได้	

	 พระคุณเจ้าชูศักดิ์	 สิริสุทธิ์	 เป็นประธานพิธี

บูชาขอบพระคุณในวันนี้และเทศน์ให้ข้อคิดว่า “พระ 

วรสารนักบุญมัทธิว	 บทที่	 19	 ข้อที่	 16-22	 มีความ

สำาคัญเช่ือมโยงกับพวกเราในฐานะท่ีเป็นนักการศึกษา	

ชายคนหนึ่งมาเฝ้าพระเยซูเจ้า	 แล้วถามพระอาจารย์ว่า

ข้าพเจ้าจะต้องทำาความดีอะไรเพื่อจะได้มีชีวิตนิรันดร		

	 จะทำาอะไรดี	 แล้วพระเยซูเจ้าตอบโดยใช้พระ

บัญญัต	ิ 10	 ประการ	 เป็นที่น่าสังเกตว่า	 เริ่มต้นจาก

ประการที่	5	อย่าฆ่าคน	อย่าล่วงประเวณ	ีอย่าลักขโมย	

อย่าเป็นพยานเท็จ	 นับถือบิดามารดา	 และจงรักเพื่อน

มนุษย์เหมือนรักตนเอง	

	 ยุคน้ีสมัยน้ี	เร่ืองของการนับถือบิดามารดา	จำาเป็น

ที่เราจะต้องสอน	มิฉะนั้นจะเกิดความผิดพลาดในสังคม	

เนื่องจากการรักลูกมาก	และการเลี้ยงลูกไม่เป็น	ก็กลาย

เป็นว่าบิดามารดาจงนับถือลูกของตนเอง	 แล้วพระเยซู

เจ้า	ขมวดสุดท้ายว่า	จงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง	

	 ประ เทศไทย เร าล่ มสลายทางคุณธรรม	

จริยธรรม	ศีลไม่พอ	 เราจะต้องทำาดีต่อกัน	 เราจำาเป็นจะ

ต้องไปทำาภารกิจให้รู้ว่า	 สิ่งที่ประเทศไทยมีความยาก 

ลำาบาก	เพราะว่าเป็นเรื่องของคุณธรรม	จริยธรรม	ความ

ดีต่อกัน	ไม่ใช่เพียงแต่ว่า	เล่นฟุตบอลแล้วอย่าไปกัดไหล่ 

คนอื่น	 เท่านั้นมันไม่พอ	 เราจะต้องทำาดีต่อกันอย่างไร	

ความเอื้ออาทร	การช่วยเหลือ	ความซื่อสัตย์	

	 ความซื่อสัตย์มั่นคงสำาคัญ	เราจะทำาอย่างไร	ใน

ฐานะที่เป็นนักการศึกษา	 เราจะปฏิรูปการศึกษา	 ต้อง

ปฏิรูปคุณธรรมก่อน	และเมื่อคุณธรรมด	ี เด็กดีแล้ว	ทุก

อย่างจะดีหมด	มันจะมาเป็นกระบวนการ		

	 และในฐานะที่ติดตามการศึกษามาตลอด	 เรา

เสียหายตรงนี	้อย่าไปตามเขามาก	อย่าไปเชื่อเขามาก	เรา

จะต้องยืนหยัดในความเป็นจริง	 แล้วเขาจะต้องมาดูเรา

ว่า	 โรงเรียนที่สอนคุณธรรมเป็นหลักให้กับประเทศชาติ 

ต้องมาดูโรงเรียนคาทอลิก	 ถ้าเราอยากจะช่วยประเทศ 

ไทย	อยากจะช่วยประเทศชาต	ิเราจะตอ้งทำาอยา่งนี	้เพราะ 

ฉะนั้นศีลไม่พอ	 เราจะต้องบอกเขาว่า	 ทำาดีต่อกัน	 ทำาดี

อย่างไร	 ก็เป็นชุดความรู้ที่เราจะต้องไปปรึกษาหารือกัน

เพื่อให้บอกว่า	 จงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง	 รักอย่างไร?	

รักโดยซื่อสัตย์ไง	ไม่ต้องเอามาก	เอาให้รู้กัน	การที่สอน

คุณธรรมจริยธรรมนั้น	มีเคล็ดลับอยู่ตรงนี	้มีเคล็ดลับว่า	

จะทำาอะไร?	 ต้องให้ทำาทั้งโรงเรียน	 การจะสอนคุณธรรม

จริยธรรมให้กับเด็กคนหนึ่ง	ต้องใช้คนทั้งหมู่บ้าน	เพราะ

ฉะนั้น	การจะสอนคุณธรรรมจริยธรรมให้กับเด็กคนหนึ่ง

ของเรานั้น	ต้องทำาทั้งโรงเรียน	จะบอกว่า	ซื่อสัตย์	ต้อง

ซื่อสัตย	์ ตั้งแต่ผู้บริหาร	 ต้องซื่อสัตย์ตั้งแต่คร	ู ซื่อสัตย์

ทุกคน	รวมทั้งผู้ปกครองด้วยอย่างนี้เป็นการกล่อมเกลา 

เป็นการเน้นย้ำา	และจะประสบความสำาเร็จ	

	 วันนี้พวกเราทุกคนที่เป็นตัวพ่อตัวแม่ในการ

ที่จะเป็นผู้ให้การศึกษาอบรมแก่เด็ก	 ประเทศไทยของ

เรานี้	 สิ่งที่สำาคัญและเหมาะมาก	 เราจะปฏิรูป	 เราจะทำา

อะไร	 ตรงนี้เราจะต้องเป็นจุดเอก	 จุดขาย	 จะดูโรงเรียน

คุณธรรม	จริยธรรม	ต้องมาดูโรงเรียนคาทอลิก		

	 สิ่งที่น่าสนใจที่ชายคนนี้มาถามและหวังว่าจะ

ได้รับคำาชมเชยจากพระเยซูเจ้า	 ทำามาหมดแล้วไง	 ฆ่า

คนก็ไม่ฆ่า	 ล่วงประเวณีก็ไม่ล่วง	 ลักขโมยก็ไม่ได้ทำา 

ทั้งนั้น	 ดีแล้วไง	 	 และแล้วพระเยซูเจ้าบอกว่าจงไปขาย

ทุกสิ่งที่มี	 มอบเงินแก่คนจน	 แล้วท่านจะมีขุมทรัพย์ใน

สวรรค์	 นี่แหละคือบทบาทของเรา	 แทนที่เราจะสอนคน 

เฉพาะให้ทำามาหากิน	 แต่เราต้องสอนคำาสอนที่แท้จริง

จะต้องบอกว่าอะไรคือความถูกต้อง	 อะไรคือความจริง	

และวิธีการที่จะปฏิบัติต่อความจริงนั้นเราสอนคนไม่ใช่

ให้ทำามาหากินในโลกนี้	 เราจะต้องสอนเด็กให้เห็นความ

จริงว่า	เราจะต้องไปสวรรค์ด้วย	สิ่งนี้เราขาดไม่ได	้ถ้าเรา

ไม่พูดเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กเขาก็จะไม่รู้	 เราจะสอนให้เด็กไป 

ทำามาหากิน	แล้วมันก็จบแค่นี้เอง	ความแตกต่างระหว่าง

มนุษย์กับสัตว์	 มันก็อยู่แค่ตรงนี้	 เพราะฉะนั้นโรงเรียน

ของเราทุกโรงที่ได้ชื่อว่าคาทอลิก	 เราจะต้องสอนให้เขา

รู้จักพระเจ้า	 และให้เขาดำาเนินชีวิตไปสู่พระเจ้า	 มิฉะนั้น

เราก็ปล่อยให้รัฐบาลทำาของเขาไปเถอะ	เพราะไม่มีความ

แตกต่าง	แต่นี่คือความแตกต่างที่ชัดเจน	

	 ตอนนี้โรงเรียนวิถีพุทธ	 2	 หมื่นกว่าโรง	 ก็เน้น

เรื่องศีล	 มีหมู่บ้านศีล	 5	 ของเราเราไม่ได้พูดแต่เป็นจุด

ที่เราจะต้องเอามาพูดบ้างแล้ว	 เพราะว่าเขาก็ดูจากสิ่งที่

เราทำาโรงเรียนวิถีคริสต์ของเรานั่นแหละ	 เราจะต้องสอน

เด็กให้รู้จักพระเจ้า	 ให้รู้ว่าที่สุดของชีวิตแล้วมันไม่ใช่อยู่ 

ที่หลุมศพ	แต่ว่ามันเชื่อมโยงนิรันดร”

 การประชุมที่ 4 อาจารย์ธัญญา เรืองแก้ว 

“การวัดและประเมินผลระดับชาติและระดับสากล”		

วิทยากรได้นำาเสนอ	 3	 ประเด็นใหญ่ๆ	 1.	 การวัดและ

การประเมินผลต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้	

ในศตวรรษที่	 21	ซึ่งจะต้องมีตัวบ่งชี้สำาคัญอยู่	 2	 ด้าน	

คือ	สมรรถนะ	และทักษะ	ซึ่งสมรรถนะมี	5	ด้าน	คือ	1.	

Thinking	2.	Personal	Spirit	3.	Problem	Solving		

4.	Communication		5.	Teamwork	

	 ส่วนทักษะม	ี 3	 ด้าน	 คือ	 1.	 ทักษะด้านการ

เรียนรู้และนวัตกรรม	2.	ทักษะด้านสารสนเทศ	สื่อ	และ

เทคโนโลยี		3.	ทักษะชีวิตและการทำางาน

	 การวัดและการประเมินผล	เพื่อให้ได้ผลดีระดับ 

ชาติ	 และระดับสากลนั้นต้องบูรณาการทักษะ	 3	 ด้าน	

เข้าสู่กระบวนการการจัดการเรียนการสอนและจัด

กิจกรรมจำานวน	8	ข้อ	ตามระเบียบแนวทางปฏิบัติการ

ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน	 โดยเฉพาะข้อที่	 7	 และ 

ข้อที่	8		ซึ่งข้อที่	7	ระบุไว้ว่า	ให้เพิ่มข้อสอบแบบเขียน

ตอบ	 ทั้งการเขียนตอบแบบสั้นและแบบยาว	 เมื่อจบ

หน่วยการเรียนรู้	 ในการสอบกลางภาค	 และปลายภาค	

อย่างน้อย	30%		ส่วนข้อที่	8	ระบุว่า	ให้ใช้ข้อสอบกลาง 

ที่พัฒนาโดย	 สพฐ.	 ในการสอบปลายปี	 20%	 ของ

คะแนนสอบทั้งหมด	ในชั้น	ป.2,		ป.4,		ป.5,		ม.1	และ

ม.2	

	 นโยบายการจัดการเรียนการสอน	 วิชาประวัติ- 

ศาสตร์	 และหน้าที่พลเมือง	 ที่ต้องเพิ่มขึ้น	 ซึ่งแน่นอน

ว่าเป็นภาระของทางโรงเรียนที่จะต้องมีการจัดหาครูใน

ด้านนี้เพิ่มขึ้น

	 การประเมินผลระดับสากล	เรียกว่า		PISA		ตัว

(อ่านต่อหน้า	7)
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

ชีวิตประจำาวันของมิสชันนารีเป็นเช่นไร?

29	สิงหาคม	2014	(โรมรีพอร์ทดอทคอม)	

l ชุมชนแห่งนี้รู้ดีว่าความทุกข์ยากลำาบากและการเลือก 

ปฏิบัติรสชาติเป็นเช่นไร	 พวกเขาคือกลุ่ม	 “กูมุซ”	 ซึ่ง

เป็นชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือของประเทศเอธิโอเปีย	

พวกเขาถูกขายมาเป็นทาสในประเทศนานหลายชั่วคน

มาแล้ว	ที่เหลืออยู่ในปัจจุบันจึงเป็นที่ดูถูกของสังคม			

	 กลุ่ม	“มิสชันนารีคอมโบนี”	เข้ามาในประเทศ 

เอธิโอเปียตั้งแต่ค.ศ.	 2000	 เขตทำางานแรกเริ่มขึ้นปี 

ค.ศ.	 2003	 จุดหมายหลักคือช่วยชนกลุ่ม	 “กูมุซ” 

บัดนี้มีภาพยนตร์สารคดีที่จะทำาให้เห็นว่าพวกเขาสร้าง

งานมิสชันนารีขึ้นได้อย่างไร

		 ฮวน	 กอนซาเลซ	 นูเนซ	 เป็นมิสชันนารี

คอมโบนีในประเทศเอธิโอเปีย	 และภาพยนตร์สารคดี

กำากับโดยสปาเนียร์ด	 กอนซาโล	 กัวจาร์โด	 ผู้สื่อข่าว	

ซึ่งประทับใจหนังสือท่ีเขียนโดยมิสชันนารีคอมโบนี

อยู่ก่อนแล้ว	 	กอนซาโล	กัวจาร์โด	 (ผู้กำากับภาพยนตร์ 

มิสชันนารี)	เล่าว่า

	 “ภาพยนตร์สารคดีเป็นหนทางที่จะทำาให้รู้ได้

วา่บรรดามสิชนันารทีำาอะไรบา้ง	ผมรวบรวมการงานของ 

พวกเขา	 บันทึกเทปและนำาออกฉาย	 ผมคิดว่าทุกคน

สามารถชื่นชมงานของพวกเขา	 ไม่อาจมองข้ามความ

เชื่อศรัทธาของพวกเขา”

l ภาพยนตร์สารคดีความยาว	 27	 นาที	 เล่าชีวิต 

ประจำาวันของบรรดามิสชันนารี	 ในตอนเช้า	 ฮวน	 กอน

ซาเลซจะสอนในโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยคณะของเขา	 เขา

ลงมือทำางานด้วยตนเองในหมู่บ้านและกับคนรอบๆ	 

โรงพยาบาล		ฮวน	กอนซาเลซ	นูเนซ	ผู้เป็นมิสชันนารี

บอกว่า		“ที่นี่คลินิกทำาได้แค่ทดสอบว่าเป็นเชื้อมาลาเรีย

หรือไม่?	 ดังนั้นคุณสามารถรับการตรวจ	 แต่การดูแล

รักษาจะทำาได้แค่ระดับเบื้องต้นเท่านั้น”

l ภาพยนตร์สารคดีบันทึกช่วงสุดสัปดาห	์ ที่สุดแล้ว 

ผู้ผลิตต้องการให้เห็นว่าพระวรสารได้รับการอธิบายเข้า

สู่วัฒนธรรมของผู้มีชีวิตชายขอบของสังคมได้อย่างไร

	 กอนซาโล	 กัวจาร์โด	 (ผู้กำากับภาพยนตร์ 

มิสชันนารี)	บอกว่า	“ผมต้องการเห็นว่า	งานมิสชันนารี

แพร่ธรรมในทวีปแอฟริกาอย่างไร?	มันตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ของการรุกล้ำาก้าวก่าย		การบังคับยัดเยียด	หรือเป็นการ

เสนอให้รับไว้?”

 ในฐานะมิสชันนารีฮวน	กอนซาเลซ	นูเนซ	ได้

ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเอธิโอเปียมา	 25	 ปีแล้ว	 ทำางาน

เคียงข้างผู้ยากไร้และเช่นเดียวกับเขายังมีมิสชันนารี

ชาวสเปนราว	 14,000	 คน	 ทำางานประกาศพระวรสาร 

อยู่ทั่วโลก	 เขาสรุปว่า	 “เราพูดถึงการเกี่ยวข้าว	 ที่พระ

สวามีเจ้าทรงเป็นเจ้าของนา	 เราเป็นคนงานและความ

รับผิดชอบของเราคือหว่านเมล็ดพืช	 นั่นแหละที่เราทำา 

หากเกิดผล	 เราขอบคุณพระเจ้า	หากไม่เกิดผล	 เราก็ยัง

ขอบคุณพระเจ้าอยู่ดี”

	 ( ดู ตั ว อย่ า ง ส า รคดี ไ ด้ ที่ h t t p : / /www .

romereports.com/pg158142-what-s-the-

everyday-life-of-a-missionary-like-en)

คณะโฟโคลาเร

พร้อมแล้ว

ที่จะเลือกตั้ง

ประธานคนใหม่

1	กันยายน	2014	(โรมรีพอร์ทดอทคอม)	  

	 คณะโฟโคลาเร	พร้อมแล้วท่ีจะเลือกต้ังประธาน

คนใหม่	ซึ่งจะเป็นผู้นำาขบวนการไปอีก	6	ปี	ตามกฎ

ของคณะจะต้องเป็นสตรีเท่านั้นท่ีจะเป็นประธานได้	

พร้อมกับเธอจะมีประธานร่วม	 และการประชุมสามัญ

ทั่วไปครั้งใหญ่จะจัดให้มีการเลือกตำาแหน่งนี้		

	 ก า รประชุ มส ามัญครั้ ง ใหญ่ จ ะจั ดขึ้ น 

ที่กรุงโรมวันที	่ 1-28	 กันยายน	 ตัวแทนสมาชิก

จำานวน	 494	 คนจากทั่วโลกจะมาอภิปราย	 พูดคุย

เกี่ยวกับแนวทางที่คณะจะต้องดำาเนินตามในอนาคต			

ท่ามกลางผู้เข้าร่วมมาจากที่ต่างๆ	 จะมีตัวแทน	 15	

คนมาจากคริสตศาสนจักรนิกายอื่นและศาสนิกจาก

ศาสนาอื่นๆ	ด้วย

	 ในวันที่	26	กันยายน	2	วันก่อนปิดประชุม	 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงพบปะกับ 

หมู่คณะ	ณ	สำานักวาติกัน			การประชุมสามัญฯ	ครั้ง

สุดท้าย	จัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม	ค.ศ.	2008		 	3	

เดือนหลังมรณกรรมของเคียรา	 ลูบิค	 ผู้ก่อต้ังขบวนการ

โฟโคลาเร	ประธานคนปัจจุบันคือ มารีอา โวเช	ชาว

อิตาเลียน

มารีอา	โวเช		ประธานกลุ่มโฟโคลาเรคนปัจจุบัน

นักบุญดาเนียล	 คอมโบนี	 (1831-1881)	 ผู้ก่อตั้งมิส-

ชันนารีคอมโบน	ี ทำางานส่วนใหญ่ในทวีปแอฟริกา	 ได้

รับแต่งตั้งเป็นนักบุญ	5	 ตุลาคม	ค.ศ.	2003

งานสอนเรียนผู้ใหญ่

ในห้องอบรมเยาวชน

งานรักษาคนป่วย

ชาว	“กูมุซ”	มาเรียนเป็นพยาบาลจากมิสชันนารี
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www.salit.org

ชีวิตที่เรียบง่าย
“เมื่อท่านเดินทาง อย่านำาสิ่งใดไปด้วย” (ลูกา 9:3)

	 ในพระดำารัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกับบรรดาพระ 

สมณทูตของวาติกัน	 โดยเตือนพวกท่านให้ระมัดระวังตัว	 พระองค์ทรงเตือน

พวกทา่นเกีย่วกบั	“การมจีติตารมณช์าวโลกในชวีติจติ”	พระองคต์รสักบับรรดา 

พระสมณทูตว่า	 ในการเลือกผู้ที่จะเป็นพระสังฆราช	 ท่านควรแสวงหาบุคคล

ที่เปี่ยมด้วยจิตตารมณ์ความยากจน	 และความเรียบง่ายภายนอกและมีชีวิตที่

เคร่งครัด	พวกเขาไม่ควรมีจิตตารมณ์จิตวิทยาของเจ้าชาย

	 ในพระวรสารวันน้ี	พระเยซูเจ้าทรงส่งอัครสาวกของพระองค์ไปประกาศ

พระอาณาจักรของพระเจ้า	 พระองค์ทรงประทานอำานาจและหน้าที่ที่จะกระทำา

พันธกิจนี้	 แต่พระองค์ทรงอบรมพวกเขาเกี่ยวกับการดำาเนินชีวิตของพวกเขา 

ด้วย	 พระองค์ทรงสะท้อนคำาสอนจากหนังสือ	 “สุภาษิต”	 ที่ว่า	 “โปรดทรง

ประทานให้แก่ข้าพเจ้า	 มิใช่ทั้งความยากจนและความร่ำารวย”	 พวกอัครสาวก

จะต้องเดินทางโดยมีข้าวของติดตัวน้อยที่สุด	ดังนี้พวกเขาจะได้มีเสรีภาพที่จะ 

ตอบสนองความต้องการต่างๆ	และเป็นการสอนพวกท่านให้พึ่งพาองค์พระเจ้า 

ผู้จะทรงจัดที่พักอาศัยให้แก่พวกเขา	

	 ในปัจจุบัน	พระเยซูเจ้าตรัสกับพระศาสนจักรว่าอย่างไร	บางคนกล่าว

ว่า	พระศาสนจักรต้องการสิ่งที่จะประทังชีวิตและพันธกิจ	การมีความสบายง่าย

มาก	 ทั้งนี้หมายความว่าจะต้องมีข้าวของและพยายามรักษาสถานภาพของ 

ตนเอง	 เพื่อกระทำาพันธกิจของพระศาสนจักร	 เราจำาเป็นต้องเดินทางพร้อม

กับแบกภาระติดตัวน้อยที่สุด	 เพื่อจะได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ	 โดยมีจิตตารมณ์ความ

ยากจน	 เพื่อคนจะได้เห็นว่าจิตใจติดอยู่กับพระอานุภาพของพระเจ้า	 มิใช่เงิน

ทอง	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 อาศัยการดำาเนินชีวิตที่เรียบง่าย	 ทรง

พยายามที่จะนำาพระโอวาทของพระเยซูเจ้าไปปฏิบัติ	 และทรงเชื้อเชิญให้เรา

กระทำาเช่นเดียวกัน

 ข้าแต่พระเยซูเจ้า	 พระองค์ตรัสเตือนใจให้อัครสาวกของพระองค์	 เลียนแบบ

ความเรยีบงา่ยของพระองค	์	เพือ่จะไดแ้สดงใหเ้หน็วา่พลงัแหง่พระวรสารจะเหน็ 

ได้พวกเขาก็จะต้องเห็นจากตัวอย่างของพวกเขาที่ต้องพึ่งพระเจ้า	 โปรดทรง

ประทานจิตตารมณ์แห่งความยากจนแก่ลูก	เพื่อว่าความต้องการทรัพย์สินและ

ชื่อเสียงจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อข่าวดี	อาแมน

หนามนอกหวานใน

แอบชอบแอบชื่นชมมานานแล้ว
ทั้งๆ	ที่หลายคนไม่ชอบถึงขนาดรังเกียจ
กลิ่นแรงกลิ่นฉุน...หลายคนให้เหตุผล
กินเข้าไปทีต้องกลุ้มกับกลิ่นเรอไม่ลดไม่จาง
เผลอไผลกินมากไปก็มีอันต้องร้อนใน
กินไปดื่มแอลกอฮอล์ไปโทษถึงตายก็หลายราย
มีโอกาสจะกินทีต้องเตรียมมังคุดไว้แก้เคล็ด
อยากกินแต่เห็นราคาแล้วต้องทำาใจ...
นานาจิตตังนานาทัศนะนานารสชาติ
กระทั่งวันนั้นเพื่อนรุ่นน้องกลับบ้าน
เอ่ยปากให้เอาทุเรียนจากสวนมาฝาก
“ได้เลย...”	แถมอมยิ้มมีนัย
จนเกือบลืมไปกระทั่งก็มีทุเรียนลูกเขื่องวางอยู่ต่อหน้า
คนเอามาฝากไม่อยู่ให้ขอบคุณ
โอกาสจะไถ่ถามวิธีการก็ไม่มี
เหมือนตั้งใจบอก	“อยากกินก็หาทางจัดการเอาเองนะ”
นั่นคงเป็นที่มาของรอยยิ้มมีนัยมุมปาก
และนั่นคือครั้งแรกในชีวิตที่ปอกทุเรียนกิน
ปกติก็มีจัดวางพลูเหลืองอร่ามไว้ในจาน
หรือไม่ก็อยู่กล่องโฟมห่อกระดาษเป็นพลูไว้ให้พร้อม
แต่นี่ทุเรียนทั้งลูกครบทั้งก้านครบทั้งหนามแหลม
หากหนามจะมีลักษณะเหมือนเปลือกขนุนก็ยังพอทำาเนา
พอจะใช้มือจับข้างจับมีดผ่าเปลือกข้างไม่ถึงต้องลำาบาก
แต่นี่หนามแต่ละอันงอกชูปลายแหลมคมเรียงรายรอบผล
เหมือนจะปกป้องไม่ให้อะไรย่ำากรายถึงผิวถึงเนื้อ
“ไม่ยอมให้กิน”...แปลเป็นภาษากายง่ายๆ
กว่าจะเข้าถึงพลูเหลืองหอมต้องผ่านด่านอรหันต์
ออกแรงเชือดมีดผ่านหนามทะลวงเปลือกเขียวแก่จนเห็นชั้นขาวด้านใน
ขณะที่มืออีกข้างต้องพันผ้าหนาคอยกดปลายหนามแหลมไว้ให้มั่น
พลาดท่าลูกทะเรียนขยับเมื่อไรเป็นต้องทิ้งรอยแผลบนมือบนนิ้ว
ใจก็อดคิดไปบ่นไปไม่ได้
ทำาไมธรรมชาติช่างโหดร้ายสรรค์สร้างทุเรียนได้ขนาดนี้
จนดูจะใจดำากับคนกินคนอยากลิ้มลอง
กว่าจะได้กินต้องออกแรงต้องเสี่ยงเจ็บต้องลำาบากลำาบน
แต่ต้องยอมรับว่าไม่เคยกินทุเรียนอร่อยเท่าครั้งนี้
เหมือนตอกย้ำาสัจธรรมชีวิต
อะไรได้มายากย่อมมีค่าทั้งทางใจทั้งทางกาย
เหมือนกว่าจะรู้จักใครดีๆ	สักคน
ต้องออกแรงพากเพียรมุ่งมั่นจริงใจ
แรกที่พบเห็นก็ไม่ต่างกับผลทุเรียน
ท่าทีสีหน้าดั่งหนามแหลมคมอยู่รอบด้าน
ตามกลไกธรรมชาติแห่งความเป็นปัจเจก
คำาพูดคำาจาแข็งกร้าวหน้าตาเรียบเฉยแฝงแววดุ
ทั้งๆ	ที่ภายใจจิตใจดีงามมีความเป็นเพื่อน
กว่าจะเข้าถึงกว่าจะรู้ใจก็ต้องออกแรง
ยอมเจ็บยอมลดทิฐิรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบามีความหนักแน่น
ยิ่งในยุคที่หาความจริงใจยากขึ้นทุกที
ผู้คนไปไหนต้องระแวงระแวดระวังวินาทีต่อวินาที
เหมือนกับที่ต้องกอดรัดกระเป๋าไว้แน่นแนบกายทุกย่างก้าว
โอกาสที่คนจะทำาตัวเป็นทุเรียนมีค่อนข้างสูง
ต่างมีหนามแหลมรอบตัวเป็นเกราะ
ไม่ยอมให้เพลี่ยงพล้ำาเผลอตัวเผลอใจ
ความมีมิตรกะจิตมิตรกะใจความเป็นเพื่อนร่วมโลกที่เคยมี
พลอยหายากเข้าทุกวันจนลืมกันไปหมดแล้ว	
ปอกทุเรียนกินเองดูจะยากดูจะลำาบากแต่ก็พอทำาได้
แต่การเข้าถึงจิตใจคนทุกวันนี้...ดูจะยากเย็นขึ้นทุกวัน
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ชี้วัดในอนาคต	ม	ี3	ด้าน	คือ	1.	การอ่าน	2.	คณิตศาสตร์	

3.	วิทยาศาสตร	์

 การประชุมที่ 5 รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี  

“กระบวนการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการฝึกนักเรียนให้

คดิเปน็”	อนัเปน็กระบวนการนำาเสนอเพือ่ตอบโจทย	์ของ 

การจัดการศึกษาของชาติที่พบว่า	 เด็กนักเรียนไทยยัง

ด้อย	หรือไม่มีประสิทธิภาพในด้านการคิด	การวิเคราะห์	

การสงัเคราะห	์			ไมว่า่จะเปน็ผลจากการประเมนิของ	สมศ. 

ผลการทดสอบระดับชาติท่ีเรียกว่าโอเน็ต	ผลการทดสอบ

ระดับนานาชาติท่ีเรียกว่า	PISA		ก็จะพบในลักษณะเดียวกัน

 การประชุมที่ 6 คุณพ่ออนุชา ไชยเดช	“สื่อ	 

อีกโจทย์หน่ึงทา่มกลางวิกฤตกิารศกึษาของชาต”ิ				ส่ือนัน้ 

เป็นดาบสองคม	เป็นท้ังพระเอกและผู้ร้ายในเวลาเดียวกัน	

โดยเฉพาะอย่างย่ิงอาจจะมีผลกระทบต่อการเรียน 

การศึกษา	 ทั้งบวกและลบเป็นอย่างยิ่ง	 คุณพ่ออนุชา	 

ไชยเดช	 ได้นำาแนวคิดของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	

ที่ตรัสว่าโลกของเรายิ่งทียิ่งเล็กลง	มานำาเสนอ

 การประชุมที่ 7 ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ และ

คณะ	 “บทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการฝ่าวิกฤตการศึกษา 

ของชาติ”	 วิทยากรได้นำางานวิจัยมาประกอบการบรรยาย	

โดยมีหลักยึดมั่นพื้นฐานของคำาสอนของพระศาสนจักร	

ที่มีอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก	เป็นแนวทาง	

 การประชุมที่ 8 ทีมคุณพ่อเดชา อาภรณ์- 

รัตน์ เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลกิฯ และประธาน 

4 ฝ่าย		(ฝ่ายวิชาการ	ฝ่ายอัตลักษณ์	ฝ่ายงานวิจัย	และ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)	 ก้าวไปด้วย

กันในการฝ่าวิกฤตการศึกษาของชาติ			

	 ภาคค่ำาอาจารย์ชัยณรงค์	 ฉายภาพยนตร์	 เรื่อง 

“คิดถึงวิทยา”    ซึ่งเป็นเรื่องราวการเสียสละของคุณครู 

อดีตนักกีฬามวยปล้ำาตกอับต้องผันตัวเองมาเป็นครู

ยังโรงเรียนแห่งหน่ึงท่ีกว่าจะไปถึงต้องออกเดินทางตั้งแต่

เช้ามืด	 ขึ้นรถผ่านผืนป่า	 ลงเรือฝ่าผืนน้ำาหลายชั่วโมง	

โรงเรียนซึ่งตั้งอยู่กลางเขื่อน	 โอบล้อมด้วยภูเขาและผืน

น้ำาอันกว้างใหญ่	“โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา	สาขาเรือนแพ” 

	 โรงเรียนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เด็กๆ	ลูกชาว

ประมงที่ไม่มีโอกาสออกไปนอกเขื่อนได้มีโอกาสเรียน

หนังสือ	 สองต้องสอนเด็กๆ	 สุดแสบที่แม้จะมีเพียง	 4	

คน	แต่ก็ล้วนเรียนกันคนละชั้นกันหมด	แถมเขายังต้อง

สอนเด็กๆ	 ทุกวิชาทุกชั้นเรียนด้วยตัวคนเดียว	 ยิ่งไป

กว่านั้นเขายังต้องทนกับสภาพที่ไม่มีทั้งไฟฟ้าน้ำาประปา	

หนำาซ้ำาต้องผจญกับความเหงาที่ไม่สามารถติดต่อใคร

ได้เพราะที่โรงเรียนนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์

	 สิ่งเดียวที่พอจะช่วยให้สองคลายเหงาได้คือ

ไดอารี่เล่มหนึ่งที่ถูกลืมทิ้งไว้	 ของ	 “แอน”	 ครูคนเก่าที่

เพิ่งย้ายออกไป

	 สองอ่านเรื่องของแอนผ่านสมุดเล่มนี้เสมือน

เธอเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวที่เข้าใจหัวอกของเขา	 จน

กลายเป็นความผูกพันผ่านตัวหนังสือที่ย่ิงอ่านเขาก็ยิ่ง

เฝ้าคิดถึงตัวจริงของเธอ	 แต่แม้สองจะอยากเจอแอน 

แค่ไหน	เขาก็ไม่รู้ว่าจะไปพบเธอได้อย่างไร...

	 โชคชะตานำาพาให้แอนกลับมาสอนที่โรงเรียน

แห่งนี้อีกครั้ง	 ทว่าสองกลับไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว	 แอนพบ

ไดอารี่ที่เธอลืมทิ้งไว	้พอแอนเปิดอ่านก็ต้องแปลกใจเมื่อ 

การศึกษาคาทอลิก (ต่อจากหน้า	4)

ถ้อยแถลงการประชุมสัมมนาประจำาปี 2557
ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในการสัมมนา ครั้งที่ 44

หัวข้อ “การศึกษาคาทอลิกในการฝ่าวิกฤตการศึกษาของชาติ”

วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม - วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 / 2014  โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี

 สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 ได้ประชุมสัมมนาประจำาปีการศึกษา	 2557	 	 มีผู้เข้าร่วม 
ประชุมทั้งสิ้น	 468	 คน	 ซึ่งได้รับการจุดประกายให้สำานึกร่วมกันจากธรรมนูญเรื่องพระศาสนจักรในโลก 
สมัยใหม่ว่า	“ความปีติยินดีและความหวัง		ความเศร้าโศกและความวิตกกังวลของมนุษย์ในยุคนี้	โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิง	 ในหมู่ของผู้ยากไร้หรือผู้ทุกข์ทนไม่ทางใดก็ทางหน่ึง	 ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นความปีติยินดีและความหวัง 
ความเศร้าโศกและความวิตกกังวลของเหล่าสานุศิษย์ของพระคริสตเจ้าด้วย”	ฉันใด	(GS	1)	วิกฤตของชาติ 
และวิกฤตการศึกษาย่อมเป็นความห่วงใยอย่างยิ่งยวดของนักการศึกษาทุกคนฉันนั้น		การพิจารณาไตร่ตรอง 
การดำาเนินชีวิตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 องค์พระประมุขของพระศาสนจักร	 นักปฏิรูปผู้ศักดิ์สิทธิ	์
ทำาให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาประทับใจในพระองค์ท่านผู้ทรงกล้าหาญเปล่ียนวิธีคิด	 วิธีปฏิบัติและวิถีชีวิตของพระองค์
ท่าน	 ท่ามกลางวิกฤตด้านคุณค่าในโลกปัจจุบัน	 	 อีกทั้งพระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างในการฝ่าวิกฤตต่างๆ
จนสำาเร็จลุล่วงไปได้		ด้วยการ	“มีชีวิตเชิงประจักษ์และความเชื่อที่มีวุฒิภาวะ”	(GS	21)
	 ผู้เข้าสัมมนาได้ร่วมกันไตร่ตรองจากการแบ่งปันของวิทยากรซ่ึงทำาให้ตระหนักถึงวิกฤตการศึกษา 
ของชาต	ิ	ที่ไม่สามารถหล่อหลอมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด	โดยใช้วิจารณญาณแยกแยะความถูกกับความผิด 
ความดีกับความชั่ว	 ตามคุณค่าพระวรสาร	 เป็นการศึกษาที่ทำาให้ผู้เรียนนึกถึงเพียงประโยชน์ของตนแต่ 
ละเลยคุณธรรม		จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวมจนกลายเป็นเร่ืองปกติ		ผู้เรียนไม่สามารถ 
เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง	 และไม่สามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิต	 	 เนื่องจากอิทธิพลของ 
ปัจเจกบุคคลและกระแสทุนนิยมของโลกปัจจุบัน		อย่างไรก็ตาม	ผลการวิจัยที่สภาการศึกษาได้จัดทำาโดย 
ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่า	อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกสามารถช่วยให้ฝ่าวิกฤตการศึกษาได	้	
	 หลักการจัดการศึกษาคาทอลิก	 คือ	 การหล่อหลอมให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และคุณค่า
ขององค์ความรู้นั้น	 อีกทั้งสามารถบูรณาการองค์ความรู้และคุณค่าในวัฒนธรรมเข้ากับคุณค่าพระวรสาร	 จน
สามารถค้นพบความหมายและคุณค่าชีวิตของตนและผู้อื่นได	้	สิ่งสำาคัญสำาหรับการจัดการเรียนการสอน	คือ 
การส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด	 	การรับรู้และการรู้ว่าจะทำาสิ่งต่างๆ	ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	รวมทั้ง
ทักษะของการประยุกต์ใช	้	เพื่อสามารถดำาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นและเจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
	 ด้วยความตระหนักว่า	 โรงเรียนไม่ได้เป็นสถานที่เพียงแหล่งเดียวและสำาคัญที่สุดสำาหรับการเรียนรู้ 
ของเยาวชนอีกต่อไป	 โรงเรียนจึงต้องช่วยเหลือให้นักเรียนมีทักษะชีวิตที่จำาเป็น	 เพื่อให้หลุดพ้นจากการ
ครอบงำาของอิทธิพลสื่อสมัยใหม่และต้องสามารถไตร่ตรอง	 	ตรวจสอบ	 	บริโภคอย่างสร้างสรรค์และแบ่งปัน
คุณค่าต่างๆ	 ที่ได้รับจากการเรียนรู้โดยใช้สื่อสมัยใหม่นี้อย่างมีสติและรู้เท่าทัน	 เพื่อค้นพบตัวเอง	 แสวงหา
ความจริงและเป้าหมายของชีวิต	นอกจากนั้นโรงเรียนคาทอลิกยังต้องเสริมสร้างอัตลักษณ์ของตนให้โดดเด่น
โดยการสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาจนสามารถเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงการศึกษา
ของชาติได้
	 นักการศึกษาคาทอลิกต้องเพียรทนในการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก	 เฉกเช่นที่สมเด็จพระสันตะ 
ปาปาทรงดำารัสไว้ว่า	 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอดทนและรอคอยให้เราเข้ามารับภารกิจในการรักและรับใช้พระองค์		
มีชีวิตที่ซื่อสัตย์และซื่อตรง	 	 	 อีกทั้งรับผิดชอบในการบูรณาการความรู้กับคุณค่าพระวรสารเพื่ออุทิศตน
ต่อกระแสเรียกในการติดตามพระองค์
	 ผู้เข้าสัมมนาทุกคนตระหนักดีว่า	 การฝ่าวิกฤตการศึกษาของชาติเป็นภารกิจที่ท้าทายอย่างยิ่ง	 ซึ่ง 
เรียกร้องการทุ่มเทและอุทิศตนในการดำาเนินงานอย่างเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและยั่งยืน		ทุกคนตั้งปณิธาน 
อันแน่วแน่	 ที่จะร่วมมือกันดำาเนินภารกิจการศึกษาต่อไป	 บนพื้นฐานของพระพรที่พระองค์ทรงไขแสดงผ่าน 
ผลงานการวิจัย	 การเสวนา	 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู	้ 	 พร้อมที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสตเจ้าเสมอ	
ด้วยว่า	“พระองค์คือเถาองุ่น  ข้าพเจ้าทั้งหลายคือกิ่งก้าน หากปราศจากพระองค์แล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ก็ไม่สามารถทำาอะไรได้เลย”	(เทียบ	ยน	15:5)	

ได้พบกับลายมือของสองท่ีเขียนต่อจากสิ่งท่ีเธอเคย

เขียนไว้	 เขาระบายความรู้สึกในใจตลอดช่วงเวลาที่สอน

อยู่ที่นี่	 โดยเฉพาะความหวังที่เขาอยากจะพบกับแอน

สักครั้ง	 แอนไม่รู้ว่าสองจากไปเพราะอะไร	 ตอนนี้เขาอยู่ 

ที่ไหนหรือแม้กระทั่งว่าเขาเป็นใคร	 แต่การได้รู้ว่ามีคน

อีกคนท่ีเคยอยู่ในท่ีแห่งเดียวกับเธอคอยเฝ้าคิดถึงแต่	

เธอ	ความรู้สึกในการกลับมาสอนที่โรงเรียนแห่งนี้อีกครั้ง 

ของแอนก็เปล่ียนไป	เหมือนถูกท้ิงกลายมาเป็นความคิดถึง

	 วันสุดท้ายของการประชุมสัมมนามีปาฐกถา

พิเศษ	การเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี	ของ 

สมศ.	โดย	ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์	ผู้อำานวยการ	

สมศ.	

	 จากนั้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	

ของสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกฯ	

	 สำาหรับปีนี้พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์  เป็น

ประธานวจนพิธีกรรมปิดการประชุมสัมมนา

	 การประชุมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกฯ	

ครั้งต่อไป	ครอบครัวซาเลเซียน	เป็นประธานจัดงาน	
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ขอคำาภาวนาเพ่ือระลึกถึง

ยอแซฟ พงศ์พัฒน์ (โกวิทย์) วิศวพรบุตร
เกิดใหม่ในพระเจ้า 25 กันยายน 2549 ครบ 8 ปี

ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาระลึกถึง 

วันศุกร์ท่ี 19 กันยายน 2557  เวลา 17.30 น.

ท่ีวัดพระจิตเจ้า โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

 ขอคำาภาวนาเพื่อระลึึกถึง

 วินเซนเต ดำาริห์ กำาแพงแก้ว
เกิดใหม่ในพระเจ้า 19 กันยายน พ.ศ. 2544

ครบ 13 ปี 

จากลูกๆ หลานๆ ทุกคน

ขอคำ�ภ�วน�เพื่อระลึกถึง

ลูซีอา รัฐฌา อิ่มชื่น

เกิดใหม่ในพระเจ้า

4 กันยายน 2545 

ครบ 12 ปี

ขอคำ�ภ�วน�เพื่อระลึกถึง
เปโตร
โชคชัย 
อากรนิธิ์
เกิดใหม่

ในพระเจ้า
20 มกราคม 2555 

ครบ 2 ปี

ยอแซฟ
ลออ 

อากรนิธิ์
เกิดใหม่

ในพระเจ้า
11 เมษายน 2543 

ครบ 14 ปี

จงมี
ความประพฤติ

ดีงาม
ในหมู่

คนต่างศาสนา
แม้เขา

จะใส่ร้ายท่าน
ว่า

ประพฤติชั่วร้าย
เขาจะต้อง
ยอมรับ

ว่า
กิจการที่ท่านทำา
นั้นเป็นกิจการดี
และจะสรรเสริญ

พระเจ้า
ในวันที่
พระองค์
เสด็จมา

(1 เปโตร 2:12)
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“New Digital Church Organ
from Italy”

			ด้วยเทคโนโลยียุคดิจิตอล	จากอิตาลี	ผสมผสาน

กับการออกแบบภายนอกอย่างสวยงาม	 การใช้งาน

อันแสนเรียบง่าย	 ไม่ยุ่งยากใดๆ	 ได้นำาพวกเราย้อน

กลับสู่ความเป็นคาทอลิกอย่างแท้จริง

	 	 	 ผ่านเสียงเพลงแบบไพพ์ออแกนแท้ๆ	 ที่ให้ทั้ง

ความสง่า	 พลัง	 และความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัว	 ที่ไม่มี

เครื่องดนตรีอื่นใดจะทดแทนได้	 ผลิตทั้งหลังจาก

อิตาล	ี ภายใต้บริษัทระดับโลก	 Viscount	 Organs,	

Italy	ในราคาไม่แพงอย่างที่คิด

สนใจติดต่อ บริษัท 101 เปียโนแอนด์สตริง จำากัด 

อาคารศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์

กรุงเทพฯ โทร. 086-822-7979, 02-361-9411

 รับประกันเครื่อง 2 ปี มีการอบรมการเล่นให้ฟรีถึงสถานที่

คุณภรณี ร่วมกับบริษัท ทัวร์กูรูนำ�แสวงบุญ

ติดต่อ คุณภรณี  โทร. 08-4768-7799, 0-2463-7431-2 (บริษัท ทัวร์กูรู) โทร. 0-2291-7711 โทรส�ร 0-2291-7722

13 พฤษภาคม 2015 (ปีหน้า) 

ทัวร์ 3 ประเทศ (11 วัน)
ฉลองแม่พระฟาติมาที่โปรตุเกส

เคารพพระธาตุบุญราศีฟรังซิสโก	ยาชินทา

บุญราศีลูซีอา	ซาราโกซ่า	ที่สเปน

แม่พระบาร์เซโลน่า	แม่พระเมืองลูร์ด

แม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ที่ปารีส

ทัวร์ยุโรป 6 ประเทศ
เดินทางวันที่ 21-31 ตุลาคม 2014 และ (10-22 เม.ย. ปีหน้า)

อิตาลี สวิส ลิคแทนสไตน์ เยอรมัน สาธารณรัฐเช็ก โปแลนด์ และออสเตรีย

ร่วมฉลองพระเมตตา (บ้านโป๊ป) 

วันที่ 12 เมษายน 2015 (ปีหน้า) ออสเตรีย
เที่ยวสุดยอดขุนเขางามแห่งสวิส	คารวะแม่พระฉวีดำา	และพระรูปพระเมตตา 

แห่งโปแลนด์,	มิลาน-ลูกาโน-เซอร์แม็ต-แม็ตเตอร์ฮอร์น-ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น- 

ยอดเขาจุงฟราว-ธารน้ำ้าแข็ง-ล่องทะเลสาบ-วาตุซ-อินส์บรูค-บาวาเรีย-มิวนิค-

ปราก	คาร์คูฟ-พระเมตตา	และซิสเตอร์โฟสตินา-แม่พระฉวีดำา-กรุงวอร์ซอ แสวงบุญประเทศอิสราเอล 2015 (ปีหน้า)

สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทต่อปี และอุดมศานต์ 400 ต่อปี ต่ออายุสมาชิก
ติดต่อฝ่ายทะเบียนสมาชิก โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 

กองบรรณาธิการ โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805 E-mail : udomsarn@cbct.net

“ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม
และเริ่มประกาศพระวาจาของพระเจ้า

อย่างกล้าหาญ” (กิจการ	4:31)

จำาหน่ายตั๋วเครื่องบิน
ภายใน และ ต่างประเทศ

 ***สำารองห้องพักโรงแรม    ***จัดขอวีซ่า
   บริการ ***รับจัดทัวร์หมู่คณะและรับจองแพคเกจทัวร์
 ***ประกันการเดินทาง         ***บริการรถเช่า

l Brand New Kyushu ฟุกุโอกะ-คุมาโมโต้-มิยาซากิ-คาโกชิม่า	ประเทศญ่ีปุ่น 
22-28	ตุลาคม	2557 (TG)	7วัน	5	คืน	ชมธรรมชาติอันสวยงามตระการตา
l ทัวร์แสวงบุญ... แม่พระร้องไห	้ณ	เมืองอาคิตะ	(ประเทศญี่ปุ่น)

8-13	พฤศจิกายน	2557		(KE)	6	วัน	4	คืน	
คุณพ่อประเสริฐ	ตรรกเวศม์					จิตตาธิการ

   	*ทัวร์แสวงบุญ*	ปิดรับจองถึงวันที	่30	กันยายน	2557	นี้	เท่านั้น

 บริษัท เอเอ แทรเวิลเซอร์วิส จำากัด
 โทร.	02-129-3500-3	Fax	:	02-129-3505
 E-MAIL	:	INFO@AATRAVELSERVICE.COM
 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำาเที่ยว	เลขที่	11/3316

 ค่ายกระแสเรียก
คณะพระมหาไถ่

คณะพระมหาไถ่
แห่งประเทศไทย 

ขอเชิญชวน 
- เยาวชนชายคาทอลิก จบ
ประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป
- มีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ 
แข็งแรง 
- มีความสนใจและตั้งใจจริง

ร่วมค่ายกระแสเรียก
- ค่ายแรกที่บ้านเณรเล็ก 13-17 ต.ค. 
2557
- ค่ายที่สองที่บ้านนักบุญเทเรซา จ.น่าน 
20-23 ต.ค. 2557
สนใจ : ลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 
ติดต่อสอบถาม : คุณพ่อทวี สุวรรณสิน
                  082-494-1494  
              ภราดามนตรี  087-805-2506
facebook : บ้านเณรเล็กคณะพระมหาไถ่
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	 วันเวลา....ทำาให้ลืมหลายส่ิงหลายอย่าง	แต่วันเวลา...จะต้องไม่ทำาให้เราลืม

พระคุณของพ่อแม่	ญาติพี่น้อง	คนท่ีรัก	ฯลฯ	แม้นกายเขาจะจากไป	แต่เขายังอยู่ใน

ใจเราเสมอ	อุดมสาร	ร่วมกับท่าน	รำาลึกถึงเขา	ภาวนาร่วมกัน	เป็นการทำาบุญและ

สนับสนุนให้การพิมพ์คาทอลิกอีกด้วย	โดยลงประกาศ	“เรายังคิดถึงกัน”

ใครเล่า.....จะยังคิดถึงเขา ?

.....เรายังคิดถึงกัน
การพิมพ์คาทอลิกฯ	เชิญชวนท่านรำาลึกถึงญาติพี่น้องผู้ล่วงลับกับ	

“หนังสือพิมพ์อุดมสาร”	(รายสัปดาห์)	โดยลงข้อความ

ขนาด 1.5 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,000 บาท)

ขนาด 3 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,500 บาท)

ข้าพเจ้าชื่อ............................................นามสกุล...................................................

ที่อยู่.....................................................................................................................

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

โทรศัพท์........................โทรสาร............................E-mail....................................

มีความปรารถนาลงประกาศเพื่อระลึกถึงผู้ล่วงลับโดยลงข้อความ

	 นักบุญ...............ชื่อ..............................นามสกุล.......................อายุ.....ปี

	 มรณะเมื่อวันที่..............เดือน....................................พ.ศ.......................

ลงจำานวน...............................ครั้ง	(โปรดส่งรูปถ่ายที่ชัดด้วย	จำานวน.................รูป)

ขอร่วมทำาบุญเป็นเงิน.......................บาท	(..........................................................)

โดยเริ่มลงอุดมสารในฉบับที่.................ถึงฉบับที่.................เป็นจำานวน............ครั้ง

หมายเหตุ : กรณีชำาระเงินเป็น
• เงินสด	(ฝากทางคุณพ่อเจ้าวัด,	โปรดอย่าส่งทางไปรษณีย์)

• ธนาณัติ	(ในนามซิสเตอร์ศักดิ์ศรี		งามวงศ์,	ป.ณ.ยานนาวา)

• เช็คขีดคร่อม	สั่งจ่าย	“การพิมพ์คาทอลิก”

• โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ	สาขาย่อยโอเรียนเต็ลสั่งจ่าย 

“การพิมพ์คาทอลิก” บัญชีเลขที่ 226-0-00604-0

ติดต่อ :	ชั้น	8	เลขที่	122/11	ซอยนนทรี	14	ถนน	นนทรี	แขวงช่องนนทร	ีเขตยานนาวา	กรุงเทพฯ	10120

						(โฆษณา)	โทร.	0-2681-3900	ต่อ	1813	โทรสาร	0-2681-5401	E-mail	:	adudomsarn@cbct.net

พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

คอยโนนียา
	 ชาวคาทอลิกเกาหลีได้ผลิตมิวสิควิดีโอเพลง	

“คอยโนนียา”	 (Koinonia)	 สำาหรับต้อนรับสมเด็จพระ

สันตะปาปาฟรังซิสที่เสด็จเยือนเกาหลีใต้เมื่อเดือน

สิงหาคม	 2014	 และเชิญศิลปินคาทอลิกเกาหลี	 10	

คนมาร้อง	 มิวสิควิดีโอเพลงนี้เป็นภาพดารานักร้อง 

นักแสดงมาร่วมฝึกร้องเพลงที่อาสนวิหาร	 อธิษฐาน

ภาวนา	ยิ้มแย้ม	สนทนากันและกัน

	 “คอยโนนียา”	 (Koinonia)	 มาจากภาษากรีก	

แปลว่า	 การดำาเนินชีวิตร่วมกันฉันพี่น้อง	 ยังมีความ

หมายถึง	 การมีทุกสิ่งเป็นของส่วนกลาง	 (กจ	 2:44;	

4:32-35)	 ความมีน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน (กจ	 2:46;	

4:32)	เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในข่าวดีและพระพรต่างๆ	

ที่กลุ่มคริสตชนในสมัยอัครสาวกได้รับจากพระเจ้าโดย

ทางพระเยซูคริสตเจ้า

	 ในพันธสัญญาใหม่มีคำาน้ี	19	คร้ัง	ถูกใช้คร้ังแรก

ในกิจการอัครสาวก	2:42	กล่าวถึงชีวิตคริสตชนสมัยแรก 

“คน	เหล่า	น้ัน	ประชุม	กัน	อย่าง	สม่ำาเสมอ	เพ่ือ	ฟัง	คำา	ส่ัง	สอน 

ของ	บรรดา	อัคร	สาวกดำาเนิน	ชีวิต	ร่วม	กัน	ฉัน	พ่ี	น้องร่วม

พิธี บ ิขนมปัง	และ	อธิษ	ฐาน	ภาวนา”

 คอยโนนียา	 มักจะแปลว่า	 การอยู่ร่วมกัน

ความสนิทสัมพันธ์	ใน	1	คร	1:9	หมายถึง	การแบ่งปัน 

ทรัพย์สิน	 คริสตชนไม่เพียงแต่แบ่งปันทรัพย์สมบัติ

ฝ่ายจิตเท่านั้น	 (รม	15:26-27	 ;	2	คร	8:4	 ;	9:13	 ;	

ฟป	4:15-17)	พวกเขายังต้องร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันใน

การกระทำา	และเอื้ออาทรต่อกัน	(2	คร.	1:7	;	6:14	; 

2	ยน	9	;	วว	1:9)	การร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันทุกรูปแบบ

ก็เป็นผลจากการรับพระหรรษทานจากพระเจ้าร่วมกัน	

(1	คร	9:23	;	ฟป	1:5	;	ฟม	6)	การร่วมเป็นหนึ่งเดียว

กับพระบิดาและพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์		

(1	คร	1:9	;	2	คร	13:13	;	ฟป	2:1)	เมื่อพระคริสตเจ้า 

มาร่วมรับธรรมชาติมนุษย์ของเรา	 เราจึงมีส่วนร่วมใน

พระธรรมชาติพระเจ้าของพระองค์ด้วย	 (2	 ปต	 1:4)	

คำา	“คอยโนนียา”	นี้	จะต้องเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่ม 

คริสตชน

	 มีนักร้องบางคนได้แต่งเพลงชื่อเดียวกันนี้ 

เป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้ว	Roh	Young-sim	ประพันธ ์

เป็นภาษาเกาหลี	 โดยมีซับไตเติ้ลว่า	 เราทุกคนเป็น 

ของขวัญ (We	are	all	gift)	สะท้อนความหวังว่าการ

ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนเกาหลีจะ

เป็นของขวัญทำาให้เกิดความสนิทสัมพันธ์ยิ่งขึ้นสำาหรับ

สังคมเกาหลี

- Won	 Dong-yeon	 ผู้ผลิตกล่าวว่า	 “ทำาชุดนี้ 

เพื่อต้องการเป็นของขวัญให้คนที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ 

โดดเดี่ยว	หรือต่อสู้งานหนัก	เราดีใจหากว่าวิดีโอนี้มีคน

แชร์ต่อ	ๆ	กัน”

- คุณพ่อ	Park	Gyu-heun	ผู้อำานวยการกล่าวว่า 

“หวังว่ามิวสิควิดีโอน้ีจะทำาให้ผู้ชมประทับใจ	 ข้ามร้ัวศาสนา	

และให้กำาลังใจผู้ชม”

	 สมาชิกทุกคนในรายการน้ีได้ตกลงกันอุทิศ

พรสวรรค์โดยมิได้คิดค่าตอบแทนใด	 ๆ	 ผลกำาไรที่ได้ 

จะนำาไปช่วยคนยากจนตามพระประสงค์ของพระ

สันตะปาปา

	 ถ้ามีใครแต่งเป็นภาษาไทยก็น่าจะดีมากครับ	

ไว้ร้องกันใน	ค.ศ.	2015

	 ลิงก์มิวสิควิดีโอเพลง	“Koinonia”	มีซับไตเติ้ล 

แปลความหมายเป็นไทย

	 h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=TronYqJmjXE
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สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว

เผยสาเหตุของความรุนแรง 20% เกิดจากโครงสร้าง

ทางพันธุกรรมของผู้กระทำาเอง อาจมีโครโมโซมที่ 

ผิดปกติ และอีกกว่า 80% เป็นผู้ที่กระทำารุนแรง

ด้วยพฤติกรรมการเลี้ยงดูของครอบครัว โรงเรียน 

ชุมชน 

 วันที่ 24 สิงหาคม 2014 ที่บ้านเซเวียร์ 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา แผนกสตรี 

จัดเสวนา ดวงใจแม่ วอนยุติความรุนแรง “ขอให้

แก้มเป็นคนสุดท้าย” โดยเชิญพระภาณุ  จิตฺตทนฺโต

เครือข่ายสังฆะเพื่อสังคม รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี  

ผู้อำานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ

ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสุภิญญา  กลาง-

ณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ( กสทช.)

และรองประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการ

ปฏิรูปสื่อ (คปส.) ศาสตราจารย์อมรา  พงศาพิชญ์ 

ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คุณ

พัฒนชัย ธานินทร์พงศ์ พี่ชายน้องแก้ม คุณพ่อวิชัย 

โภคทวี คณะเยสุอิต อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ

เพื่อความยุติธรรมและสันติ ร่วมเสวนา 

	 รศ.นพ.สุริยเดว	 ทรีปาตี กล่าวว่า	 เรื่องการ

ข่มขืนถือเป็นความรุนแรง	 แต่คนทั่วไปมักมองความ

รุนแรงแค่การกระทำารุนแรงทางกาย	 แต่น้อยคนจะมอง

เห็นว่ายังมีความรุนแรงทางอารมณ์หรือการกระตุ้น

เด็กผ่านการซึมซับทางวาจาเชือดเฉือน	 รวมถึงการใช้ 

อารมณ์ทำาให้เด็กจะนำาไปใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นต่อไป 

ในอนาคต	 โดยการเกิดความรุนแรง	 20%	 เกิดจาก

โครงสร้างทางพันธุกรรมของผู้กระทำาเอง	 อาจมีโครโมโซม

ที่ผิดปกติ	ทำาให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่อาจแก้ได้	แต่อีกกว่า	

80%	 เป็นผู้ที่กระทำารุนแรงด้วยพฤติกรรมการเลี้ยงดู 

ของครอบครัว	 โรงเรียน	 ชุมชน	 ซึ่งเมื่อเจอตัวกระตุ้น

อย่างสื่อ	 ยาเสพติด	 แล้วทำาให้สมองส่วนอารมณ์ไม่

สามารถควบคุมได	้ สังคมจึงควรแก้ไขให้ตรงจุด	 ตั้งแต่

ใช้วิชาชีวิตเข้ามาดูแลเด็กให้เขามีทักษะชีวิตและมี

ปฏิสัมพันธ์กับคน	รอบข้างรวมถึงการรู้เท่าทันสื่อ	ขณะที ่

กระบวนการการใช้กฎหมายต้องมีประสิทธิภาพ	 บังคับ

ใช้ได้จริงด้วย

         	น.ส.สุภิญญา	กลางณรงค์	กล่าวว่า	ที่ผ่านมารู้ดี

ว่าสื่อมีผลต่อการกระตุ้นให้ผู้ชมเสี่ยงต่อการเกิดกระทำา

ซ้ำา	 ที่ผ่านมาก็ได้เรียกสถานีโทรทัศน์	 ผู้ผลิตรายการ 

มารับฟังเสมอ	หลายครั้งเมื่อถูกฟ้องก็มีการแจ้งและปรับ 

ผู้ผลิตรายการเสมอ	แต่สื่อประเภทอินเทอร์เน็ตขยายไป

เยอะมาก	 และรัฐไม่มีอำานาจสั่งปิดได	้ เพราะบริษัทแม่

ของเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่างๆ	อยู่ในต่างประเทศ	ผู้ชม

หรือผู้เสพสื่อจึงควรเป็นกระบอกเสียง	 คอยแจ้งเตือน

ข้อมูลมายังคณะกรรมการ	 หรือร้องเรียนผ่านช่องทาง

ดวงใจแม่  (ต่อจากหน้า	20)
รีพอร์ตของโซเชียลมีเดียเอง

                  	 “สำาหรับกระแสละครนั้นแตกต่างจากรายงาน

ข่าว	ทำาให้ปิดกั้นได้ยาก	แต่ที่ผ่านมาก็ได้มีการเชิญผู้จัด

ละครมาปรึกษาหารือเรื่อยๆ	 ที่ผ่านมาผู้จัดละครกล่าว

ว่า	 การทำาละครแบบนี้ก็เกิดขึ้นจากผู้ชมอยากดูเอง	 ซึ่ง

เมื่อเกิดกรณีน้องแก้มขึ้น	 ก็ทำาให้ประชาชนร่วมกันยื่น

รายชื่อมาถึง	กสทช.ให้เลิกฉากข่มขืนในละคร	ก็ได้สร้าง

ปรากฏการณ์ให้ผู้จัดละครได้ทราบว่ามีคนไม่ต้องการ

เสพสิ่งนี้อยู่”	น.ส.สุภิญญา	กล่าว

 ศาสตราจารย์อมรา		พงศาพิชญ	์กล่าวว่า	เรื่อง

ความรุนแรงกระทบสิทธิเด็กมากๆ	 ปัญหาการข่มขืน

และการฆ่าข่มขืนเป็นปัญหาที่สังคมรู้	 และเป็นปัญหา

ความขัดแย้งทางสังคม	 สังคมไทยยังไม่ชัดเจนว่าเรื่อง

ข่มขืนเป็นเรื่องรุนแรงจริงหรือไม่	 เช่น	 ในนิยาย	 ยังคงมี

อยู่และไม่เคยนำามาวิเคราะห์พูดคุยกัน	 แต่ในความเป็น

จริงแล้ว	สำาหรับผู้หญิงเป็นเรื่องรุนแรง	สำาหรับผู้ชาย	ไม่

แน่นอน	เขาขาดความเข้าใจว่ารุนแรงอย่างไร	เขาเสพยา 

ดื่มเบียร	์ มีเพื่อนดูต้นทางให	้ เพราะฉะนั้น	 จะเห็นว่า

เพียงสาเหตุในระดับบุคคล	 เท่านี้ก็ย่ำาแย่แล้วต่อมาใน

เชิงสังคม	 การข่มขืนที่เกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างคือ

โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย	และโครงสร้าง

เชิงอำานาจที่มีอยู่ในสังคมไทย

	 ศาสนามีการสอนว่า	สิ่งใดคือบาปคือบุญ	คือด ี

คือไม่ด	ี เพราะฉะนั้นต้องยกเครื่องวัฒนธรรม	 สังคม

ต้องช่วยกันดูแล	 ในเร่ืองวิธีการเล้ียงดู	 การสอนจริยธรรม	

เท่าที่ทำาอยู่ในทุกวันนี	้ มันใช้ได้แล้วหรือไม่?	 และต้อง 

ยกเลิกระบบอำานาจนิยมที่มีระดับของหญิงชายและ

อำานาจภาครัฐด้วย	 และสร้างความเข้าใจเร่ืองสิทธิ	นอกจาก

นี้ต้องสร้างมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกด้วย

	 นายพัฒนชัย	 ธานินทร์พงศ	์ พี่ชายน้องแก้ม	

กล่าวว่า	 ขอให้กรณีน้องผมเป็นคนสุดท้ายจริงๆ	 ขอ

ให้องค์กรต่างๆ	 ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 อย่าบ่ายเบี่ยง	 อย่า

เปลี่ยนแปลงประเด็น	 ชีวิตหนึ่งชีวิตซึ่งอาจไม่ใช่ญาติ 

พี่น้องคุณ	มันไม่มีค่าสำาหรับคุณ	แต่ถ้าวันหนึ่ง	มันเกิด

ขึ้นกับคนในครอบครัวคุณ	 วันนั้นแหละครับ	 คุณจะคิด

ได้ว่ามันสำาคัญ	มันเป็นเรื่องใหญ่โต	มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ

	 ผมไปศาลทุกครั้งผมจะชวนสื่อไป	ผมไม่อยาก 

ให้เรื่องนี้เงียบ	 ผมทำาทุกอย่างไม่ได้เพื่อครอบครัว	 หรือ 

ตัวผมเอง	ผมทำาเพ่ือทุกคนในประเทศไทยจริงๆ	ครอบครัว

ผมสูญเสียไปแล้ว	 ย้อนกลับไปไม่ได้แล้ว	 ครอบครัว

ทำาได้เพียงทำาใจและทำาบุญให้กับน้องเท่านั้น	 แต่สิ่งที่

ครอบครัวทำาอยู่ทุกวันนี	้ เพื่อทุกคนจริงๆ	 ผมอยากให้	

1	คนตายของน้องแก้ม	เท่ากับล้านคนตื่นของทุกคนใน

ประเทศไทย

	 พระภาณ	ุ	จิตฺตทนฺโต		กล่่าวว่า	อดีตของศาสนา 

พุทธ	 เราไปวัดวาอารามกับทุกวันพระวันโกน	 ไปกัน

อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา	 เป็นการเรียนรู้ชีวิตผ่านทาง

คนในสังคม	พ่อแม่	ตายาย	คนท่ีเจอกัน	ตอนน้ี	เบ้าหลอม

มันหายไป	กลายเป็นเรื่องสื่อแทน

	 หากเรามองย้อนมาที่หน่วยเล็กๆ	คือตัวบุคคล	

เด็กๆ	 มีนิทานเรื่องลูกแกะกับหมาป่า	 มีหมาป่าแค	่ 1 

ตัว	 มีแกะมากมายในสังคม	 ลูกแกะคือคนดี	 ในอดีต

จะบอกว่าผู้ชายเร่ิมต้นความสัมพันธ์กับผู้หญิงในทาง

ชู้สาวก่อน	เท่ากับผู้ชายเป็นหมาป่า	ออกล่าลูกแกะ	และ

เมื่อผู้หญิงมีแฟนคนแรกและถูกทิ้งไป	 ต่อมาอยู่ไม่ได้	

เหงา	 ก็ต้องกลายร่างเป็นหมาป่าออกล่าเหยื่อ	 ตั้งแต่รุ่น

เดียวกันและลามมาถึงรุ่นน้องและเด็กลงไปเรื่อยๆ

	 แกะจริงๆ	มีเยอะกว่าหมาป่า	เช่น	การให้รางวัล

เด็กที่มีความประพฤติด	ี มารยาทงาม	 เด็กมีมากมาย	

ให้เพียงชั้นเรียนละ	 1	 คน	 หรือเพียงเล็กน้อย	 เด็กคน

นั้นภูมิใจหรือไม่?	 ไม	่ เพราะเพื่อนจะมองว่าเขาเป็นตัว

ประหลาด	 แปลก	 เด็กคนนั้นก็จะไม่อยากเป็นแบบนั้น

อีกต่อไป	 หรือการนำาเอาความดีมาเป็นการลงโทษ	 เช่น	

ทำาความผิด	คุยในห้องเรียน	ไม่ทำาการบ้าน	ให้เด็กไปนั่ง

สมาธิ	ไปล้างห้องน้ำา	เมื่อเด็กเห็นคนนั่งสมาธิ	คนมาล้าง

ห้องน้ำา	จะบอกคนนั้นถูกลงโทษ

	 คุณพ่อวิชัย		โภคทวี		กล่าวว่า	อยากให้เราปรับ

โมท	 คือ	 ต้องปรับโมทวิกฤต	 ให้ระวังตัว	 ไม่ประมาท	

เพ่ือจะได้ไม่เป็นเหย่ือของส่ิงใด	 ขอยกตัวอย่างเร่ืองความ

งาม	 ความงามในปัจจุบันนั้น	 ไม่มีจิตวิญญาณ	 เป็น

เพียงเรื่องภายนอก	 เรื่องแฟชั่นเท่านั้น	 ออกมาในเชิง

เซ็กซี่ค่อนข้างมาก	 คนเราควรจะงามจากจิตใจ	 จากจิต

วิญญาณ	 ศีลธรรม	 จริยธรรมภายในมากกว่าภายนอก	

แต่ปัจจุบันมันเหือดหายไปหมด	 ในด้านการศึกษา	 เรา

ควรใส่เรื่องจิตวิญญาณลงไป	นอกจากเรื่องของวิชาชีพ

	 ประเด็นเรื่องการมองคนด้วยจิตไม่ดี	 พระเยซู

เจ้าบอกว่า	ถ้าเรามองคนด้วยสายตา	 ใจที่ไม่ดีก็เป็นการ

ล่วงประเวณีในใจอยู่แล้ว	 ดังนั้น	 ก็ขอให้เป็นคำาถามกับ

นักศาสนาว่าเราได้นำาศาสนา	โดยเฉพาะศาสนาคริสต์ว่า

เราได้ขังพระเยซูเจ้าไว้ในวัด	 ไว้ในพิธีกรรมหรือไม่?	 เรา

ควรจะให้พระเยซูเจ้าออกไปอยู่ในวิหาร	 อยู่ในจิตใจ	 จิต

วิญญาณของศาสนิกของเราหรือไม่?	 เราได้สร้างให้เกิด

ขึ้นหรือไม่?

	 เราควรเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน	 บางทีเรา 

มองประเด็นผู้หญิงและเด็กว่าเป็นปัญหาของผู้หญิง

และเด็กเท่านั้น	แต่จริงๆ	แล้ว	มองว่าเป็นปัญหาของทั้ง

ผู้ชาย	 ผู้หญิง	 และเด็ก	 เพราะมันเป็นปัญหาสังคมที่มา

จากความเหลื่อมล้ำา	 ทำาให้เกิดความไม่สงบสุขในสังคม	

ปัญหาเกิดจากผู้ชายในหลายๆ	เรื่อง	เกิดจากคนที่ผู้หญิง 

สนิท	 หรือไว้ใจ	 เช่น	 พ่อ	 อา	 ลุง	 เพื่อนของพ่อ	 ดังนั้น

ประเด็นเหล่านี้ขอผู้ชายอย่ามองข้าม

	 ที่สำาคัญคือเราต้องออกไปและเป็นสื่อในชีวิต

ประจำาวัน	 ขอให้การเสวนาในครั้งนี้	 ยังผลให้ความ

ตระหนักรู้และพลังใจของแต่ละเพิ่มขึ้น	 เพื่อจะดูแลให้

เกิดสิ่งที่ดีที่สุดต่อตัวเอง	 สังคมรอบข้าง	 และสังคมไทย

ของเรา
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คุณชนัดดา	ชมจินดา	 															500	บาท

	 เพื่ออุทิศให้มารีอา	สุดา	ชมจินดา	

คุณปราณี	ผิวเกลี้ยง			 														600	บาท

คุณบำารุง	ประพันธ์ศิร	ิ

	 อุทิศให้วิญญาณในไฟชำาระ						500	บาท

 สำาหรับท่านที่ประสงค์จะสมทบกองทุนฯ	

โปรดส่งธนาณัต	ิ สั่งจ่ายในนามซ.ศักดิ์ศรี	 งามวงศ์	

ป.ณ.ยานนาวา	122/11	ซ.นนทรี	14	ถ.นนทร	ีแขวง

ช่องนนทรี	 เขตยานนาวา	 กรุงเทพฯ	 10120	 เช็ค 

สั่งจ่ายการพิมพ์คาทอลิก	 หรือโอนเงินเข้าบัญชีออม-

ทรัพย์	ชื่อบัญชกีองทุนการพิมพ์สร้างสรรค์ ธนาคาร

ทหารไทย	 สาขาเซนต์หลุยส์	 เลขที่บัญช	ี 186-2-

01976-5 

(หมายเหตุ	 เมื่อท่านส่งเงินแล้วกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

โทร.	 0-2681-3900	 ต่อ	 1801	 โทรสาร	 0-2681-

5401	 เพื่อจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านด้วยความ

ขอบพระคุณ)

อัพเดทข่าว
หนังสือพิมพ์
คาทอลิก

และนิตยสาร
คาทอลิก

“อุดมสาร และ
อุดมศานต์” 

คลิก
www.

udomsarn.
com
เฟซบุ๊ค 
อุดมสาร
แฟนคลับ
ส่งข่าว
บทความ

โทร.0-2681-
3900 ต่อ 

1805

“ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม
และเริ่มประกาศพระวาจาของพระเจ้า

อย่างกล้าหาญ” (กิจการ	4:31)



ปีที่ 38 ฉบับที่ 38 ประจำ�วันที่ 14-20 กันย�ยน 2014 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 14

พบกับ

หนังสือดี
สื่อคาทอลิก
จากทุกสำานัก

สื่อคาทอลิก

บูธ M 29 

ได้ในงาน

มหกรรม

หนังสือ

ระดับชาติ 

15-26

ตุลาคม 2014

เวลา

10.00-21.00 น.

ศูนย์การประชุม

แห่งชาติ

สิริกิต์ิ
“ผู้ชอบธรรมจะมีชีวิตเพราะความซื่อสัตย์”  (ฮาบากุก 2:4)
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 วัดซางตาครู้ส กุฎี-

จีน กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 14	

กันยายน	 เวลา	 10.00	 น.	 

คุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์  

อดีตเจ้าอาวาส	เป็นประธาน	

ตรีวารวันที่	 11-13	 กันยายน	 เวลา	 19.00	 น.	 โดย 

พระสงฆ์ใหม่แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธาน

 วัดนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก อ.กำาแพงแสน 

จ.นครปฐม	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 20	 กันยายน	 เวลา	 

10.30	น.	พระสงฆใ์หมแ่หง่อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 

เป็นประธาน

 วัดคอนเซ็ปชัญ กรุงเทพมหานคร ฉลอง 

แม่พระไถ่ทาส วันพุธที่	24	กันยายน	เวลา	18.00	น.	

 วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ กรุง- 

เทพมหานคร	 ฉลองวัดครบ	 2	 ทศวรรษการเสกวัด	 

วันเสาร์ที่	27	กันยายน	เวลา	10.00	น.	พระคาร์ดินัล

ไมเกิ้ล มีชัย   กิจบุญชู   เป็นประธาน	 (ตรีวาร	 วัน

อาทิตย์ที่	 7,	 14,	 21	 กันยายน	 เวลา	 10.00	 น.	 โดย 

คุณพ่ออันตน นพพร ยอแซฟ คณะซาเลเซียน	 ใน

หัวข้อ	 “กลุุ่มคริสตชนแรกตามหนังสือกิจการอัครสาวก	

และบทบาทเยาวชนกับงานอภิบาลของวัดฯ”)

 ศูนย์อภิบาลอ่างทอง วัดน้อยนักบุญมีคา-

แอล ฉลองวัดวันเสาร์ที่	27	กันยายน	เวลา	10.30	น. 

(งดจำาหน่ายสินค้า)

 วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระ- 

นครศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 4	 ตุลาคม	 เวลา	

10.30	น.	(งดจำาหน่ายสินค้า)

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำา จ.สมุทร- 

ปราการ ฉลองวัดวันพฤหัสบดีท่ี	 23	 ตุลาคม	 เวลา	

10.30	น.	พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ 

โกวิทวาณิช เป็นประธาน มีตรีวารฉลอง	3	 วัน	20-22	

ตุลาคม	มิสซา	เวลา	19.00	น.	(งดจำาหน่ายสินค้า)

 วัดนักบุญอันเดร ต.บางภาษี   อ.บางเลน 

จ.นครปฐม ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 29	 พฤศจิกายน	 เวลา	

10.30	 น.	 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็น

ประธาน	(เดินทาง	:	ถนนบางบัวทอง	-	สุพรรณบุรี	ก.ม.	

ที่	38	ถึง	4	แยกนพวงศ์	เลี้ยวซ้ายไปบางเลน	15	ก.ม.	

วัดอยู่ขวามือในซอย	400	เมตร)

 

 วัดมารีสมภพ กบินทร์บุร	ีฉลองวัดวันเสาร์ที่	

13	กันยายน	เวลา	10.30	น.

 วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา จ.ชลบุรี ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที่	14	กันยายน	เวลา	10.30	น.

 วัดอารักขเทวดา แหลมประดู่ ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	20	กันยายน	เวลา	10.30	น.

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ฉลองวัด

วันเสาร์ที	่27	กันยายน	เวลา	10.30	น.

 วัดแม่พระลูกประคำา สัตหีบ จ.ชลบุรี  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	11	ตุลาคม	เวลา	10.30	น.

 วัดพระมารดาพระศาสนจักร นครนายก 

ฉลองวัดวันเสาร์ที	่18	ตุลาคม	เวลา	10.30	น.

 วัดแม่พระลูกประคำา บ้านสร้าง ฉลองวัด 

วันเสาร์ที	่25	ตุลาคม	เวลา	10.30	น.

 

 วัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย 

ฉลองวัดวันเสาร์ที	่13	กันยายน 	เวลา	10.30	น.	พระ-

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธาน

 วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำาภู ฉลอง

วัดวันเสาร์ที	่ 20	 กันยายน  	 เวลา	 10.30	 น.	 พระ-

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 

 วัดแม่พระมหาทุกข์ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่   14	   กันยายน	 เวลา	 10.00	น.	

พระสังฆราชยอห์น บอสโก  ปัญญา  กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง อ. 

บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 28	 กันยา- 

ยน	2014	 เวลา	 10.00	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา  กฤษเจริญ	เป็นประธาน

 วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ห้วยกระบอก 

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุร	ีฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่5	ตุลาคม	

เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ	เป็นประธาน

 วัดนักบุญอันดรูว์ อ.เมือง จ.ยะลา	ฉลองวัด

วันเสาร์ที	่4	ตุลาคม	เวลา	10.30	น.	คุณพ่อนที ธีรา-

นุวรรตน์	 (อุปสังฆราช)	 เป็นประธาน	 (ติดต่อสอบถาม

คุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้ำา โทร. 08-1840-7884)	

 วัดแม่พระสายประคำา อ.เมือง จ.ประจวบ- 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ที่นี่มีนัด
] สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษ-

บำารุง 		ขอเชิญร่วมมิสซาเทิดเกียรติบุญราศีนิโคลาส	

บุญเกิด	 กฤษบำารุง 	 วันเสาร์ที	่ 13	 กันยายน	 ค.ศ.

2014	 เวลา	 19.00	 น.	 พิธีบูชาขอบพระคุณ	 โดย	 

คุณพ่อสุปิติ  รวมอร่าม เป็นประธาน			(หลังพิธีมีแห่ 

พระรูปบุญราศ	ีและถวายดอกไม้)

]	ครบ	36	ปี แห่งการรักและรับใช้	ขอเชิญทุกท่าน

ร่วมงานวันกตัญญุตา ขอบคุณพระเจ้าที่ได้อวยพร

กิจการงานของโคเออร์เป็นปีที่	 36	 พร้อมทั้งฉลอง

ศาสนนามของพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 

และระลึกถึงการเกิดใหม่ในพระคริสต์ของคุณพ่อ

ยอห์น บัปติสตา บุญเลิศ ธาราฉัตร	 ผู้ร่วมก่อตั้ง	

และอดีตผู้อำานวยการโคเออร	์วนัเสาร์ที	่20		กันยายน	

2014	 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ	 (แผนกมัธยม)	 ห้อง

ประชุม	Auditorium	ชั้น	9	อาคารอสัสมัชญั	2003	

ระหว่างเวลา	 08.00-12.00	 น.	 โดยพระคาร์ดินัลเป็น (อ่านต่อหน้า	16)

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณสอบถามโทร.	

0-2681-3900	ต่อ	1606-1609	

] สมาคมนักบุญวินเซนเดอปอลแห่งประเทศไทย 

ร่วมกับองค์กรสมาชิกครอบครัวชาววินเซน 

(The	 Vincentian	 Family)	 ขอเชิญร่วมงานฉลอง

เทิดเกียรตินักบุญวินเซนเดอปอล	 วันเสาร์ที่	 20	

กันยายน	2014	เวลา	08.30-14.30	น.	ที่วัดพระแม่

สกลสงเคราะห์	 อ.บางบัวทอง	 จ.นนทบุรี	 	 	 พิธีบูชา

ขอบพระคุณ	เวลา	11.00-12.00	น.		คุณพ่อวุฒิเลิศ 

แห่ล้อม	อุปสังฆราช	อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	เป็น

ประธาน		สนใจร่วมงาน	ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	

0-668-9314,	08-9141-9789	

] แผนกคริสตชนฆราวาส อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ ขอเชิญร่วม	 “แนวทางการเจริญชีวิตจิต 

คริสตชนฆราวาส”	วันเสาร์ที่	27	กันยายน	2014	ที่

วัดพระกุมารเยซู	ก.ม.	8	เวลา	09.00-16.00	น.	

] คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย  

ขอเชิญหญิงสาวโสด		อายุ		20		ปีขึ้นไป	ที่ต้องการ 

คีรีขันธ์ ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 12	 ตุลาคม	 เวลา	 

10.30	น.	พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล 

เป็นประธาน

 วัดนักบุญเทเรซา อ.แม่สอด จ.ตาก	 ฉลอง	

“5	 ทศวรรษศูนย์กลางแห่งความเชื่อและงานแพร่ธรรม 

สู่เหล่าชาติพันธุ์”	 พร้อมเคารพพระธาตุนักบุญพระสัน- 

ตะปาปาทั้ง	 2	 องค์	 วันเสาร์ที่	 11	 ตุลาคม	 เวลา	 

10.30	น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 

เป็นประธาน  (ตรีวาร	 วันที่	 8-10	 ตุลาคม	 เวลา	 

19.00	น.	โดยคุณพ่ออนุพงษ์ ศรีสุข	คณะคาร์เมไลท์)	

สำารองที่พักได้ที่คุณพ่อชวินทร์ เสงี่ยมแก้ว	 โทร.	 08-

7573-7415

 วัดมารดาพระศาสนจักร บ้านหนองพวง ต. 

วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  	 ฉลองวัดวันเสาร์ 

ที่	20	กันยายน			เวลา	10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ 

ชูศักดิ์  สิริสุทธิ	์เป็นประธาน		(คุณพ่อสมคิด  เจริญ-

นารถ 	เจ้าอาวาส)

 วัดแม่พระฟาติมา นาคำา อ.เมือง จ.อุบล- 

ราชธานี	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	4	ตุลาคม	เวลา	10.00	น.	

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา	เป็นประธาน

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล บุ่งไหม ต.บุ่งไหม 

อ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 

18	 ตุลาคม	 เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราชฟิลิป 

บรรจง ไชยรา	เป็นประธาน

สังฆมณฑลราชบุรี
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มีเวลาภาวนา	 	 ให้เวลารื้อฟื้นชีวิตคริสตชน-ความเชื่อ 

และสัมผัสชีวิตนักบวชแบบอุร์สุลิน	 	 เข้าร่วมกิจกรรม 

“บวชแรมวาร”	ทีบ้่านพกัอร์ุสลุนิบนดอยสเุทพ	อ.เมอืง	

จ.เชียงใหม	่ระหว่างวันที่		1-5	ตุลาคม		2014		สนใจ

ติดต่อซิสเตอร์พวงเพชร  ฮวดศิริ โทร.	 0-5327-

6062,	08-9950-4302

]คณะภราดาน้อยฟรันซิสกันแห่งประเทศไทย 

ขอเชิญพี่น้องร่วมสมโภชนักบุญฟรันซิสแห่งอัสซีซี	

ประจำาปี	 2014	 เปิดปีการฉลอง	 30	 ปีการแพร่ธรรม 

ในประเทศไทย	 และพิธีบวชพระสงฆ์ฟรันซิสกันไทย

องค์แรก	 ภราดาสังฆานุกรฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย 

ภานุพันธ์, ofm. 	ที่วัดพระวิสุทธิวงส์	ลำาไทร	ปทุมธานี 

วันอาทิตย์ที	่ 5	 ตุลาคม	 2014	 พิธีบูชาขอบพระคุณ	

เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน  

ศรีดารุณศีล	เป็นประธาน

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท	 แบ่งปันพระวาจา	 คุณพ่อไพบูลย์ 

อุดมเดช	 จิตตาธิการ	 วันเสาร์ที	่ 11	 ตุลาคม	 2014	

เวลา	 08.30-10.30	 น.	 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

เวลา	11.00	น.		ที่วัดพระมหาไถ่	ซ.ร่วมฤดี	กรุงเทพ- 

มหานคร	คุณสงวน โทร.	08-1633-4766	คุณเปรม 

โทร.	08-4008-8789 

] ขอเชิญคริสตชน	 ศิษย์เก่า	 ผู้มีอุปการคุณ	 ร่วม

ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า	15) ขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสครบ	 75	 ปี	 โรงเรียน 

นารีวุฒ	ิ (คณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ	์ “ซิส-

เตอร์ซาเลเซียน”)	 	อ.บ้านโป่ง	 	 จ.ราชบุร	ี 	 วันศุกร์ที	่

21	 พฤศจิกายน	 2014	 	 พิธีเปิดงานเฉลิมฉลองชม 

การแสดงและพิธีบูชาขอบพระคุณ	 เวลา	 09.30	 น. 

วันเสาร์ที	่ 22	 	 พฤศจิกายน	 2014	 ร่วมงานสังสรรค	์	

ชมการแสดงของนักเรียน	 ตั้งแต่เวลา	 18.00	 น.	

เป็นต้นไป	 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีธุรการโรงเรียน 

โทร.	0-3221-1675,	0-3221-1175 

] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก วันศุกร์ที	่ 3	 ตุลาคม	 /	 วันจันทร์

ที่	 3	พฤศจิกายน	 /	วันศุกร์ที่	 5	ธันวาคม	สอบถาม 

คุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร.	08-4105-8585	

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป	 ทุกวันเสาร	์ เวลา	 09.30-11.30	 น.	 ที่ห้อง 

วัดน้อยในอาคารใหม่	 วัดพระมหาไถ่	 บริเวณที่จอด

รถ	ชั้น	A	ซอยร่วมฤด	ีโดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะ-

วิริยศิริ	 เป็นจิตตาธิการ	 ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ 

pslohsiri@gmail.com,	 08-1781-4504	 หรือ	

ดร.สุนทรี  โคมิน	 komin.suntree@gmail.com,	 

08-9611-7940	 และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา 

aungkie2002@yahoo.com,	08-9815-1953	หรือ 

คุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.com,	 08-

9117-9100

คุณพ่อเจ้าอาวาส ซิสเตอร์ สภาอภิบาลวัด และสัตบุรุษ

ขอเชิญร่วมเทิดเกียรตินักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู

โอกาส ฉลองวัดนักบุญเทเรซาฯ ห้วยกระบอก 

อารามคาร์แมล นครสวรรค ์ วันเสาร์ที่ 

20	 กันยายน	 2014	 พิธีบูชาขอบพระคุณ	 เวลา	 

10.30	 น.	 พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐ- 

นนทชัย เป็นประธาน	

อารามคาร์แมล กรุงเทพฯ 
วันพุธที่	 1	ตุลาคม	2014	ฉลองนักบุญเทเรซาแห่ง

พระกุมารเยซู

(เช้า)	เวลา	07.00	น.	พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล	เป็นประธาน	หลังพิธีฯ	ตั้งศีลมหาสนิท

และเคารพพระธาตุ

(เย็น)	 เวลา	 16.30	 น.	 พระอัครสังฆราชฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช	 เป็นประธาน	 

หลังพิธีฯ	เคารพพระธาตุ	

อารามคาร์แมล จันทบุรี วันเสาร์ที่	4	ตุลาคม	
2014	เวลา	10.30	น.

คณะคาร์แมลประเทศไทย 
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภช 500 

ปี เกิด	 ของนักบุญเทเรซาแห่งพระเยซู	 (อาวีลา) 

และฉลองอารามนักบุญเทเรซาแห่งพระเยซู	(อาวีลา)	

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู	 เป็นประธาน	

วันอาทิตย์ที่	19	ตุลาคม	2014	เวลา	10.30	น.	ที่

อารามคาร์แมล	สามพราน	

วันอาทิตย์ที่  5 ตุลาคม   ค.ศ. 2014 

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา  10.00  น.

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ

เป็นประธาน
หลังพิธีร่วมแห่ รับกลีบกุหลาบ และเคารพพระธาตุนักบุญเทเรซาฯ

(สอบถาม โทร. 08-1857-4335)
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 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับเพื่อนๆ	เยาวชนที่รัก...เพื่อนๆ	ของเรา 

ท่ีเดินทางไปร่วมในงานวันเยาวชนเอเชีย	 ได้เดินทางกลับ

มาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ	 ประสบการณ์

ที่พวกเขาได้พบกับพระสันตะปาปาและเพื่อนเยาวชน

เอเชียด้วยกัน	 ล้วนมีคุณค่าและความหมายมากมายที่

พวกเขาเหล่านั้น	 ไม่มีวันลืม	 เสียงเยาวชนฉบับนี	้ เป็น

เสียงของพวกเขาที่บอกกับเราหลังจากที่พวกเขากลับ

มาถึงประเทศไทย

	 “...เติบโตข้ึนครับ	เป็นพิเศษในเร่ืองของประสบ- 

การณ	์ได้เห็น	ได้รู้	ได้ร่วม	ได้เป็นในหลาย	ๆ	อย่าง	และ

ประสบการณ์นี้เสริมความเชื่อให้มั่นคงเพิ่มขึ้น	 เน้นชัด

ขึ้นว่าข้าง	 ๆ	 กาย	 เรามีพระเจ้าอยู่เคียงข้างเสมอ	 เป็น

เยาวชนคาทอลิกได้อะไรมากกว่าที่คิด”....

	 “...เติบโตในความหวัง	 ยังเห็นเยาวชนท่ีมีความ

เช่ือ	ความศรัทธาอีกมาก	พร้อมจะทำางานให้สังฆมณฑล	

แม้จะเหนื่อยดังมรณสักขี”...

	 “...เราเรียนรู้ท่ีจะปรับตัว	และยอมรับประสบการณ์

ที่ไม่ชอบ	 เพื่อเห็นแก่ความสุขของส่วนรวม	 และเข้าใจ

ในความเป็นของแต่ละคน	เรียนรู้ถึงกระบวนการจัดงาน	

กิจกรรม	ให้ความสำาคัญกับคุณค่าภายในลึก	ๆ 	มากกว่า	

เน้นกิจกรรมภายนอกให้มากไป	Wake	up		จากภายใน	

ให้ความสำาคัญ	ใส่ใจกับมิตรภาพและการใส่ใจผู้อื่น”...

	 “...เรามีความเชื่อและใกล้ชิดพระมากขึ้น 

ได้เห็นความเช่ือของคนเกาหลี	 ท่ีมีมากแม้จะถูกเบียดเบียน	

แต่ก็ยังศรัทธา	 แม้การเกิดคาทอลิกในเกาหลีจะเริ่มจาก

ศูนย	์แต่เมื่อถึงปัจจุบันเกินร้อยเปอร์เซนต์ไปแล้ว	ทำาให้

เห็นว่าความเชื่ออยู่ที่ตัวบุคคลออกมาจากภายใน	 ไม่ใช่

ภายนอกอย่างเดียว...”

	 “...จากประสบการณ์การร่วมกิจกรรม	 ทำาให้มี 

ความเชื่อความศรัทธาของคริสตชนเกาหลี	 และเป็น

พยานถึงพระเยซูเจ้า	 ที่เห็นจากมรณสักขีมาจากภายใน	

เติบโตขึ้นทั้งความคิด	 ร่างกาย	 ความเชื่อ	 ความคิดท่ี

เป็นผู้ใหญ่	 ฟังผู้อ่ืนมากข้ึนว่าตัวเองควรจะวางตัวอย่างไร	

ทางร่างกาย	 ท่ีเข็มแข็งกับการเดินทางข้ึนเขาทำาให้	 ร่างกาย

แข็งแรง	 มีความเชื่อที่เชื่อมั่นในพระ	 พระเจ้าไม่เคยทิ้ง 

แต่พระเจ้าจะมีการทดสอบว่าเรายังมีความเชื่อหรือ

ไม่”...

	 “...เติบโตในด้านจิตใจ	 แบบอย่างของเยาวชน

เกาหลีด้านความเชื่อ	ด้านศักยภาพ	มีวุฒิภาวะ	ความรับ

ผิดชอบ	ความมีวินัย	 เติบโตในมุมมอง	 รักพระมากขึ้น	

พระเจ้ายิ่งใหญ	่คุณค่าชีวิตคือพระเจ้า	ขาดพระเจ้าไม่ได้ 

พระเจ้าคือจุดหมายของการใช้ชีวิต	 เติบโตขึ้นมากใน 

ความเช่ือ	 การเห็นความเป็นคาทอลิกของประเทศเกาหลี	

ความเป็นหน่ึงเดียวกันในสังฆมณฑลท่ีเราไปอยู่ด้วย	

ความเชื่อที่เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนไป	 ถึงแม้ว่าไปแล้วอาจ

จะเบื่อกับตารางเวลาที่แน่นเกินไป	นอนดึก	ตื่นเช้า	รวม

ถึงพวกเราคนไทยกันเอง	 ที่มีนิสัยแตกต่างกัน	 แต่ก็

สามารถที่จะปรับเข้าหากันได	้มองเพื่อน	ๆ	ด้วยสายตา

ใหม่	มองพระเยซูในเพื่อน	ๆ	และตัวฉันเองได้พบความ

สุขที่แท้จริง”...

	 “...เติบโตขึ้นมาก	 เพราะเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ที่

เกิดขึ้นแต่ละวัน	พระเจ้าบอกผ่านทางเหตุการณ	์บุคคล	

เมื่อเราได้หยุดและพักเพื่อไตร่ตรอง	 ต้องขอบคุณพระที่

ได้พบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	 ความเป็นหนึ่งเดียวกันใน

ความเชื่อที่สัมผัสได้”...

	 “...โตขึ้นในด้านวุฒิภาวะด้านอารมณ	์ ทำาให้

เวลาเจออุปสรรคต่าง	ๆ	แม้จะมีมากเพียงใด	จะไม่แสดง 

ออกให้เขารู้	เพราะอาจจะทำาให้บุคคลรอบข้างเป็นกังวล

ได้”...

	 “....เติบโตขึ้น	 เพราะได้สัมผัสกับสถานที่ตาย

ของบุญราศ	ี และมรณสักขี	 และในเวลาเดียวกันได้ร่วม

มิสซาในสถานที่นั้นพร้อมกับพระสันตะปาปา	 เติบโตใน

ด้านความรักของพระเจ้า	 โดยผ่านทางคนรอบข้าง	 (ทั้ง

เพื่อนในประเทศไทยและเพื่อนเกาหลี)	 พระเจ้าได้มอบ

ความรักให้โอกาสแก่เยาวชนทุกคนโดยคำาเตือนสอน

ของพระสันตะปาปา”...

	 “...เติบโตทางด้านร่างกาย	 ท้าทายกับความ

เหนื่อยล้า	 ขีดจำากัดของร่างกาย	 ความอ่อนแอต่าง	 ๆ		

ทางด้านจิตใจ	 เมื่อพบกับความผิดหวัง	 เหตุการณ์ต่าง	

ๆ	ที่ไม่พอใจ	ต้องทำาความเข้าใจ	และยอมรับให้ได	้อย่า

ให้อารมณ์นำาสติ	นิ่ง	เงียบ	และภาวนา	คือทางออกของ

ทุกปัญหา”....

	 “...เป็นประสบการณ์ท่ีดีหาได้ยากในชีวิตของ

ผม	ผมน่าจะเป็นคนที่ผ่านโลกมาน้อยที่สุด	ทำาให้	AYD	

ในครั้งนี	้สอนอะไรหลาย	ๆ	อย่างในชีวิตผม	สอนให้ผม

รู้จักปรับตัว	ทำาใจยอมรับ	หัดมองโลกในมุมต่าง	ๆ		ที่ดี

ขึ้น	เข้าใจผู้อื่น	และเชื่อในพระเจ้า”...

	 “...เติบโตขึ้นมาก	เป็นต้นด้านความเชื่อ	ความ 

ศรัทธาต่อพระของคนเกาหล	ี ความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียว 

กัน	 ความสามัคคีภายในหมู่คณะ	 รวมทั้งความมุ่งมั่น 

และความต้ังใจในการทำางานของทีมงานเยาวชน

เกาหลี”...

	 “...จากประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม

ชุมนุมเยาวชนเอเชีย	 ทำาให้ฉันเติบโตในด้านความเชื่อ

ของมรณสักขี	แม้จะแตกต่าง	ในด้านภาษา	แต่ก็ยังคงมี

ความเชื่อที่เหมือนกัน”....

	 ประสบการณ์ต่าง	ๆ	ทำาให้เข้มแข็งที่จะยอมรับ

กับสถานการณ์ท่ีเข้ามาในชีวิต	 ทำาให้รู้จักควบคุมอารมณ์

ตนเอง	ขอบคุณพระเจ้าที่อยู่เคียงข้างเสมอ	เช่นเดียวกับ

พระเยซูที่แต่ละวันพระองค์ต้องเจอหลาย		ๆ	เหตุการณ์

ที่ทำาให้พระองค์อ่อนแอ	 แต่พระเยซูเจ้าก็ยังเผชิญกับ

เหตุการณ์นั้นได้”...

	 “...ฉันเรียนรู้ถึงความรักความจริงใจ	และความ

อดทน	ความเหนื่อยล้า	พักผ่อนน้อย	สิ่งต่าง	ๆ	เหล่านี้ 

ทำาให้ฉันพบกับความรัก	 ความแตกต่าง	 และความ

พยายามที่จะเข้าใจ	ความพร้อมที่จะฟัง”...

	 “...เติบโตขึ้น	 ทั้งด้านความคิด	 ทัศนคติและ

ความเชื่อ	รวมถึงการปรับตัว	ทำาให้เข้าใจคนอื่น	ๆ	มาก

ขึ้น		คิดถึงคนอื่น	มากกว่าตนเองมากขึ้น		มีความคิด

ใหม	่ๆ	ในความโหดร้าย	ความทุกข	์ก็ยังมีความสุข	มี

ความรักของพระเสมอ	 มีความเชื่อเข้มแข็งอีกครั้ง	 เมื่อ 

ได้สัมผัสความเชื่อของชาวเกาหลี	 มองโลกในแง่ดีมาก

ขึ้น	 ยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้น	 ไม่ว่าจะชอบหรือไม่

ก็ตาม”...

	 “...การเข้าร่วมงานเยาวชนในครั้งนี้	 ทำาให้ฉัน 

รู้สึกเติบโตขึ้น	 ในมุมของการเผชิญกับสิ่งที่เราไม่ชอบ	

ไม่พอใจ	 สิ่งเหล่านั้น	 เปรียบเสมือนการเป็นมรณสักขี	

การให้ความสำาคัญกับตนเองไว้ภายหลัง	 บ่นน้อยลง	

เข้าใจให้มากข้ึน	 การได้เห็นชีวิตมรณสักขีท่ีต้องอยู่ระหว่าง

สงคราม	ความขัดแย้งทางการเมือง	หรือความไม่เท่าเทียม 

ของสังคม	 เรียกร้องให้ตนเองต้องก้าวออกไปเผชิญ

ความลำาบากให้มากกว่าเดิม	 “ยอมตายพร้อมกับพระ 

คริสตเจ้า”	รู้จักมีวินัยกับตนเอง”...

	 “...เราสามารถเป็นมรณสักขีได้ในชีวิตประจำาวัน 

เห็นความงดงามของความเชื่อ	 การได้ไปอยู่กับเจ้าบ้าน	

(โฮส)	ทำาให้เห็นประสบการณ์ของความเชื่อมากขึ้นผ่าน

ทางการดำาเนินชีวิตประจำาวันของพวกเขา”...

	 “...ได้รับแรงบันดาลใจและความเช่ือท่ีหลับไหล	

ได้รับการปลุกให้ตื่นขึ้น	 อาศัยแบบอย่างของมรณสักขี	

และความเชื่อของชาวเกาหลี	เติบโตด้านความเชื่อ	ความ 

รัก	 ความเข้าใจ	 เห็นใจ	 ให้อภัย	 ได้เห็นโลกที่กว้างขึ้น	

เห็นความเชื่อที่เข็มแข็งของชาวเกาหลี	 และชาวเอเชีย	

ทำาให้ผมเข็มแข้งในเรื่องความเชื่อ	ใช้ความเชื่อสร้างพลัง

ชีวิต”...

	 “...บางครั้งรู้สึกเหนื่อยล้ากับหน้าที่ ท่ีได้รับ

มอบหมาย	 ต้องประคองและรับฟัง	 แต่เมื่อมองผ่าน

ทุกเรื่องราว	 ด้วยสายตาของพระเยซู	 เกิดความเข้าใจ	

ยอมรับ	เปิดใจ	และมีความสุข”...

	 เยาวชนที่รักครับ	 รู้สึกชื่นชมมากครับกับการ

เติบโตขึ้นในความเชื่อ	และพร้อมที่จะทำาให้ความเชื่อนั้น 

“ตื่นขึ้น”	พร้อมกับตัวเราในทุกเช้าของวันใหม่	 “Wake	

Up!!!	“เยาวชนไทย! จงตื่นเถิด! ความรุ่งโรจน์ของ

บรรดามรณสักขีกำาลังทอแสงมายังเธอ” “Thai 

Youth! Wake up! The glory of the martyrs 

shines on you!	พบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ...
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	 จิตแพทย์ถามชายศิษยาภิบาลคนนั้นไปว่า	 “คุณสงสัยในความเชื่อของ 

คนอื่น	 หรือคุณสงสัยในความเชื่อของคุณ”	 ฉากเล็ก	 ๆ	 ในภาพยนตร์เรื่อง	

“Heaven	 is	 for	Real”	ภาพยนตร์สนับสนุนความเชื่อในแบบคริสตชน	สร้าง

จากหนังสือติดอันดับขายดี	 ที่ว่าด้วยเด็กคนหนึ่งซึ่งป่วยปางตาย	 15	 วันใน 

โรงพยาบาล	ที่พ่อแม่ลุ้นระทึก	เมื่อเด็กคนนี้ฟื้น	หรือจะเรียกว่าตื่นขึ้นมาก็ไม่ผิด 

เขาบอกกับทุกคนว่า	 “เขาไปสวรรค์”	 คำาถามมากมายประเคนเข้ามายังชาย

ผู้เป็นพ่อ	 แถมด้วยหน้าที่ศิษยาภิบาล	 (ซึ่งในภาพยนตร์พากย์มั่วไปหน่อยว่า 

บาทหลวง...ผู้เขียน)	 เขาจะยืนยันความเชื่อที่ไม่อิงอัศจรรย์	 เขาจะประคอง

ครอบครัวและผู้คนที่แห่มาสัมภาษณ์พูดคุยกับเรื่องประหลาด	 และเขา	 “สงสัย

ในความเชื่อของเขา	 หรือเขาสงสัยในความเชื่อของคนอื่น”	 คุณเคยสงสัยอะไร 

แบบนี้ไหม?

	 ตั้งแต่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 อนุมัติให้สื่อมวลชน

คาทอลิกประเทศไทย	จัดรายการทีวีอีกรายการหนึ่ง	 โดยมีเป้าหมาย	ขยายฐาน

ผู้ชมจากคาทอลิกอย่างเดียว	 ไปสู่สังคมไทยในวงกว้าง	 (อย่างที่ไม่เคยปรากฏ

มาก่อนก็ว่าได้...ผมเชื่อว่าเราไม่เคยมีรายการแบบนี้...ผู้เขียน)	 การเดิมพันไม่ใช่ 

เพียงแต่เป้าหมายของรายการเท่านั้น	 เราจะทำาอย่างไรให้คนสนใจไม่เปิดผ่าน

รายการท่ีได้ช่ือว่ามีหน่วยงานศาสนากุมบังเหียนอยู่	ความน่าสนใจน่าติดตาม	การ

ดูสนุกและได้สาระ		บวกกับการลงทุนอย่างธุรกิจทีวีทั่วไปกันเลยทีเดียว		หนัก 

ครับ	 เพราะขึ้นชื่อว่าสื่อมวลชนคาทอลิกฯ	 แล้ว	 เราย่อมไม่ได้ทำาเรื่องนี้เรื่อง

เดียว	ทุกอย่างยังดำาเนินไปปกติ	ในฐานะท่ีเป็นผู้รับผิดชอบหลักอย่างเป็นทางการ	 

บางครั้งการเดิมพันคือความเชื่อกันเลยทีเดียว	 ความเชื่อที่ว่านี้มีคำาล่องลอยมา

อยู่เสมอ	“ถ้าเป็นงานของพระ	ทุกสิ่งจะผ่านไปได้ด้วยดี”	เอ๊ะ...แล้วถ้าไม่ใช่ล่ะ

	 ทุนทรัพย์เป็นเรื่องจำาเป็นแม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมด	 ผมเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้ 

เป็นเรื่องใหม่	 เราคงไม่ยอมเสียเงินกันโดยไม่เห็นว่า	 ผลที่เกิดขึ้นมันจะเป็น

อย่างไร	แต่ใครจะทำาให้ผลนี้เกิด	ถ้าไม่เริ่มไปก่อน	ความเชื่อมั่นในศักยภาพของ

ผู้ร่วมงานและการสนับสนุนจากผู้ปรารถนาดี	 ทีละเล็กทีละน้อย	 ค่อยเปลี่ยน

ความยากให้เป็นง่าย	 ค่อยเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นความเข้มข้น	 รอบรู	้ ค่อย	 ๆ	

เปลี่ยนจนเราอาจจะเริ่มเปลี่ยนอะไรบางอย่างอีก	

	 ระหวา่งทีร่ายการกำาลงัตัง้ไขแ่บบนี	้ผมใชเ้วลาสว่นหนึง่กบัการทำาหนา้ที ่

ปกติ	 ผมใช้เวลาส่วนหนึ่งกับการบรรยายเรื่องสื่อ	 ซึ่งยิ่งมีงานถี่แค่ไหน	 ยิ่งดู

เหมือนว่าเสียงเรียกร้องให้ได้ไปบอกเล่าเรื่องราวถึงด้านต่าง	 ๆ	 ของสื่อเป็นต้น

สื่อในพระศาสนจักรยิ่งแพร่หลายขึ้นโดยไม่รู้ตัว	 มีทั้งตามโรงเรียนสังฆมณฑล

ต่าง	ๆ 	นักบวชชายหญิง	และล่าสุดที่ผมประหลาดใจคือคณะครูจากโรงเรียนที่ใช้

เรา หรือ เขาในสนามความเชื่อ
ภาษาอังกฤษ	บ่ายวันนั้นที่ผมตกปากรับคำาคืองัวเงีย	ได้ยินแต่ว่าชื่อโรงเรียนอะไร	 

ไม่ได้เอะใจว่าโรงเรียนนี้ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน	มีครูต่างชาติ	อันนี้ก็เป็นเรื่อง

ที่เมื่อถึงเวลาต้องว่ากันไป	 ผมใช้เวลาส่วนหนึ่งในการติดตามเรื่องการผลิตให้ดี	

และผมใช้เวลาในการไปพบปะผู้สนับสนุนบางคน	 เท่าที่เวลาพอจะอำานวย	 การ

ไปแบบนี้ดูเหมือนเราต้องการการสนับสนุนทางด้านปัจจัย	 แต่เมื่อก้าวลงจาก 

บันได	 ปิดประตูรถผมกลับพบว่า	 คนเหล่านั้นให้การสนับสนุนทางด้านจิตใจ	

และเป็นต้นความเชื่อได้ไม่น้อยกว่ากันเลย

	 ผมพบผู้อาวุโสบางท่านที่ความคิดอ่าน	 ความเชื่อไม่ได้ล้าหลังไปตาม

วันเวลาเลย	 ด้วยอายุเกือบถึงเลข	 8	 แล้ว	 แต่กับรวบรวมเพื่อน	 ๆ	 ใช้แอพพลิ- 

เกชั่นไลน์	 นัดสวดสายประคำาพร้อมกันในเวลา	 21.00	 น.	 ทุกค่ำาคืน	 (ผมลอง

เข้าไปร่วมบ้าง	 น่าสนใจไม่เบา...ผู้เขียน)	 บางท่านมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนัก

แต่ก็เปิดรับทุกอย่างที่จะสนับสนุนกันได	้ บางท่านเกรงใจว่าพ่อไม่ต้องมาแค่ยก

โทรศัพท์ก็พอแล้ว	 อันนี้ผมเข้าใจดี	 แต่ผมก็อยากบอกเล่างานที่น่าสนใจและ

ต้องการความร่วมมือแบบนี้ด้วยตัวของผมเอง	 บางท่านขณะที่เราไปกำาลังสวด

อยู่	 ซึ่งปกติจะสวดในช่วงนี้ทุกวัน	 เราไปถึงก่อนเวลา	 ไม่อยากรบกวน	 แต่เมื่อ

ได้พบกันแล้ว	 ศรัทธามากมายที่เธอเล่า	 การท้าทายมากมายที่ข้ามผ่าน	 ผมแค่

อยากเปลี่ยนคำาถามของจิตแพทย์ในภาพยนตร์เรื่องนั้นเท่านั้นเองว่า	“คุณพ่อทำา

เรื่องนี้เพื่อเสริมความเชื่อคนอื่น	หรือกำาลังเสริมความเชื่อตัวเอง”

	 สวรรค์ที่ภาพยนตร์เรื่อง	Heaven	 is	 for	Real	 จำาค่อย	ๆ	 เฉลยให้ผู้

ชมเห็นก็คือ	 สวรรค์มันอยู่บนโลกเรานี้แหละ	 เมื่อเสียงเด็กร้องในวันที่เขากำาเนิด

ขึ้นมา	 และมีมือสองมือของพ่อแม่โอบประคอง	 เพื่อนพี่น้องเมื่อทุกข์ใจแล้วเรา

ไปเยี่ยมเยือนให้กำาลังใจคนตกทุกข์ได้ยาก	 เราเห็นใจและพยายามจะช่วยเขาใน 

บางอย่าง	ในห้วงแห่งความทุกข์ของใครบางคนที่คน	ๆ	หนึ่งอาจส่งคำาด	ีๆ	ไป

มอบกับเขา	โอบกอดของกำาลังใจ	มือที่ยื่นต่อกันไปไม่สิ้นสุด	

	 ผมฝากงานสื่อมวลชนคาทอลิกฯ	 ทุกชิ้น	 ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์

ที่ท่านอ่านอยู่นี	้ นิตยสารคาทอลิก	 หรือหนังสือแต่ละเล่ม	 การออกบูธในงาน

สัปดาห์หนังสือแห่งชาต	ิปีละสองครั้ง	งานวิทยุ	งานไอที	งานอบรมสื่อศึกษา	การ

ประกวดภาพยนตร์สั้น	 การให้กำาลังใจผู้คนด้วยการมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น

ประจำาปี	รายการทีวีทั้งเก่าและใหม่	รายการในยูทูป	หรือในช่องทางอื่น	ๆ	จริงๆ	

แล้วเราไม่เพียงปรารถนาให้คนเชื่อศรัทธาในพระเจ้า	 หรือเชื่อมั่นในความดี	 เรา 

กำาลังพิสูจน์ว่าความดีและความเช่ือท่ีเรามี	 มันคือการสร้างสวรรค์ให้เห็นประจักษ์ชัด

บนโลกใบนี้นั่นเอง

บรรณาธิการบริหาร
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“ร่วมยินดี” ดร.เทเรซา วิรัชนี พรหมสุนทร ได้รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ 

สตรีไทยดีเด่น ประจำาปี 2557 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ณ  ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร 

อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยมีครอบครัวและสมาชิกจากสมาคมต่างๆ ร่วม

แสดงความยินดี

“พิธีถวายพระพรชัยมงคล” มงซินญอร์วิษณุ  ธัญญอนันต์ เป็นประธาน 

พิธีทางศาสนาคริสต์ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ 82 พรรษามหาราชินี จัดโดยมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช เมื่อ 

วันที่ 11 สิงหาคม 2014 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ผู้เข้าร่วมจาก 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย สภาคริสตจักรในประเทศไทย สหกิจ

คริสเตียนแห่งประเทศไทย สหคริสตจักรในประเทศไทย และคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์ 

แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย จำานวน 82 คน  

“62 พรรษามหาวชิราลงกรณ” ศาสนาจารย์ประสาทพงษ์  ปั้นสวย 

ผู้แทนสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นประธานในพิธีทางศาสนาคริสต์ เนื่อง

ในโอกาส 62 พรรษามหาวชิราลงกรณ วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2014  

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

“อาเศียรวาท” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หน.คสช. ผู้ใช้อำานาจ ผอ.รมน. 

เป็นประธานบันทึกเทปโทรทัศน์และกล่าวอาเศียรวาทเน่ืองในวันเฉลิมพระชนม- 

พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2014  

(ในภาพ) ยอห์น ปอล เกตุ โอฬาริก (รองประธานศาสนสัมพันธ์ เขต 1 อัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ และรองประธานศาสนสัมพันธ์วัดแม่พระลูกประคำา (กาลหว่าร์) 

เข้าร่วมด้วย



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 38 ฉบับที่ 38 ประจำาวันที่ 14-20 กันยายน 2014หน้า 20

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

เหตุเกิดในครอบครัว

ตอนที่ 48 โลกวันนี้ไว้ใจใคร - อะไร?

 อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง ความไว้วางใจหาได้น้อยลง

ทุกที เมื่อโลกเปิดกว้าง สิ่งล่อลวงก็มีช่องทางมากขึ้นด้วย ถ้าคำาห้ามว่าอย่า

ไว้ใจใคร เหมารวมพระด้วยไหม?

 “จงรู้เถิดว่า พระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้าโดย

แท้จริง ทรงเป็นพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์ ทรงรักษาพันธสัญญาและความรัก 

มั่นคงต่อผู้ที่รักและปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคน” 

(เฉลยธรรมบัญญัติ 7:9)

 “เราจงยึดม่ันโดยไม่หวั่นไหวในการประกาศความหวังท่ีเรามีอยู่ 

เพราะว่าพระองค์ผู้ประทานพระสัญญานั้นทรงซื่อสัตย์” (ฮีบรู 10:23)

 ถ้าไม่ไว้ใจพระ เราจะเหลืออะไรให้ไว้ใจได้?

ดวงใจแม่ วอนยุติความรุนแรง 
เสวนา “ขอให้แก้มเป็นคนสุดท้าย” (อ่านต่อหน้า 11)

 บรรดาพระสงฆ์และสัตบุรุษ ร่วมใจกันร่วมพิธีโอกาสระลึกถึงการจากไป 

ของพระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค ครบ 2 ปี ที่สามเณราลัยจอห์น 

ปอล นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2014 โดยคุณพ่อมนัส ศุภลักษณ์  

เป็นประธาน

 ในงานประชุมพระเมตตาโลก (15-19 สิงหาคม 2014) ณ กรุงโบโกตา 
ประเทศโคลัมเบีย คณะกรรมการผู้จัดการประชุมได้เชิญคุณศรินทร เมธีวัชรา- 
นนท์ เป็นผู้แบ่งปันประสบการณ์แก่ที่ประชุมหัวเรื่อง “สตรีพุทธที่มารู้จักพระ 
เมตตาและสามารถอภัยแก่ผู้คิดร้ายเอาชีวิตตนได้อย่างไร?” ได้รับการต้อนรับ
และสนใจจากท่ีประชุมอย่างมาก คุณศรินทรเคยเป็นผู้แบ่งปันหลักในการประชุม 
พระเมตตาเอเชีย ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา ประเทศไทย ค.ศ. 2012 
และเดินทางไปแบ่งปันที่สังฆมณฑลคากายัน ดิ โอโร ในงานประชุมพระเมตตา
แห่งชาติฟิลิปปินส์ ค.ศ. 2013
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