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สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จัด “ฟังหนัง ดูสาระ” “ฟ.ฮีแลร์” 
ครูฝรั่งผู้แต่งตำาราภาษาไทย คือหัวใจและจิตวิญญาณที่วางเพื่อผู้อื่น

(อ่านต่อหน้า 4)
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จิตตารมณ์ของคณะ กับภารกิจในสังคมไทย

(อ่านต่อหน้า 4)

ซิสเตอร์ยอแซฟปีนา อารีรัตน์ แมนผดุง

อธิการิณีอารามกลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง 

	 อารามกลาริส	กาปูชิน	เป็นอารามแห่งแรกที่มิสชันนาร	ี	5	ท่านได้มา 

ที่นี่	 โดยการเชิญของพระสังฆราชกาเยตาโน ปาซอตตี ท่านกล่าวว่า

สังฆมณฑลราชบุรี	 ต้องการผู้ภาวนาและพลีกรรมเพื่อให้สังฆมณฑลได้ทำางาน

ได้อย่างดีและช่วยวิญญาณให้รอด	 มิสชันนาร	ี 5	 ท่านมาจากอิตาล	ี ได้มาถึง

ประเทศไทย	 ผ่านความยากลำาบาก	 อุปสรรคต่างๆ	 ในการปรับตัวกับสถานที่	

อาหารการกิน	 ภาษา	 แต่ท่านได้สู้ทนมาจนถึงปัจจุบันน้ี	 งานของคณะได้แพร่หลาย

ไปในที่ต่างๆ	มีอารามบ้านแสงอรุณ	อารามสามพราน	อารามอุดรธานี	 อาราม

ท่าแร่	 อารามพนม	 การดำาเนินชีวิตของเราดำาเนินชีวิตตามพระวรสาร	 ไม่มี

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน	 ถือความยากจน	 นบนอบเชื่อฟัง	 ถือความบริสุทธิ์	 ถือ

เขตพรตในอาราม	 การดำาเนินชีวิตของเราเป็นหนึ่งเดียวกันจะสวดภาวนาเพื่อ

สันติภาพของโลก	ขอให้แต่ละครอบครัวและทุกคนมีความรักเป็นหนึ่งเดียวกัน	

และสวดให้ทุกคนได้มารู้จักความรอดของวิญญาณได้เอาตัวรอด	 ให้มารู้จักพระเจ้า		

จิตตารมณ์ของคณะ	สุภาพ	ยากจน	ถ่อมตน	เอกลักษณ์ของเราถือความยากจน	

ดำาเนินชีวิตแบบเรียบง่าย	ภารกิจของคณะคือสวดภาวนา	 เริ่มต้นด้วยพิธีมิสซา	

รำาพึง	สวดภาวนา	ทำาวัตร	วันละ	7	ครั้ง	มีช่วงเวลารำาพึงภาวนา	ถือความเงียบ 

มีชีวิตส่วนตัวชิดสนิทกับพระเป็นเจ้า	 ยอมรับความยากลำาบากแต่ละวัน	 ถือว่า

เป็นน้ำาพระทัยพระเป็นเจ้า	 ภารกิจของเราคือตัดเสื้อกาสุลา	 เสื้อพระสงฆ์	 ทำา 

แผ่นศีล	 สายประคำา	 ผ้าศักดิ์สิทธิ์	 ทำางานเล็กๆ	 น้อยๆ	 	 เป็นแบบอย่างที่ดี	

สามารถช่วยเหลือคนอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือที่เราสามารถช่วยได	้ ถ้าหาก 

ดวงตาที่แน่วแน่
โดย : Fr. Donald B. Willard, C.Ss.R.

ถอดความโดย : พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R.

	 พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของเรามีหลายพระนาม	 พระนามหนึ่งที่ได้รับ

การเทิดทูนมากคือ	“พระมารดานิจจานุเคราะห์”	พระนามนี้เกี่ยวข้องกับคณะ

พระมหาไถ่	 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 9	 ทรงมอบพระรูปนี้ให้คณะ

พระมหาไถ่และพระองค์ทรงรับสั่งว่า	 “ทำาให้รูปนี้เป็นที่รู้จัก”	 ในฐานะที่ข้าพเจ้า

เป็นสมาชิกของคณะพระมหาไถ่	 รูปนี้จึงเป็นรูปที่ใกล้ชิดและใกล้กับหัวใจที่มีค่า

สูงสุดสำาหรับข้าพเจ้า	

	 มีสิ่งหนึ่งที่เด่นในรูปนี	้ ที่บอกอะไรสักอย่างหนึ่งแก่ข้าพเจ้า	 กล่าวคือ

ดวงพระเนตรของพระมารดามารีย์ที่มองดู	เมื่อเรามองดูพระรูป	ท่านเคยสนทนา

กับใครสักคนหนึ่งที่ไม่มองดูท่านบ้างไหม?	 มันคงทำาให้ท่านสงสัยว่า	 เขากำาลัง

ฟังท่านอยู่หรือเปล่า?	 การสัมผัสกับพระเนตรของพระมารดามารีย์แสดงออก

ซึ่งความห่วงใยที่พระนางมีต่อเราแต่ละคน	 พระนางสนพระทัยในความต้องการ

ของเรา	และพระนางทรงเสนอความต้องการของเราแด่พระบุตรของพระนาง	คือ

พระเยซูเจ้า

	 ยิ่งไปกว่านั้น	 พระพักตร์ของพระนางโศกเศร้า	 มันเป็นการมองดูด้วย

ความห่วงใยที่แสดงออกซึ่งความเศร้าที่ลูกของพระนางมีความต้องการ	 และ

พระนางพร้อมท่ีจะช่วยเหลือ	 น่ีคือเหตุผล	 ท่ีพระนางคือพระมารดานิจจานุเคราะห์ 

ของเรา	 พระนางมารีย์พร้อมเสมอที่จะทรงรับฟังและทรงช่วยเหลือเรา	 ไม่ว่าเรา

จะต้องการสิ่งใด	 พระนางทรงมีความห่วงใยอันลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวเรา	 พระนาง

ทรงคอยเรียกร้องเราให้มีความใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้า

	 เราทราบดีว่าการได้รับสิ่งที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไป	 สิ่งที่มีคุณค่านั้นจะ

พบได้ที่ในพระเยซูคริสตเจ้า	 พระเยซูเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเรา	 เราพบ

กับความหมายและคุณค่าของตัวเราได้ก็ด้วยเดชะพระเยซูเจ้า	 หากเราสนิทสนม

กับพระเยซูเจ้าอย่างถูกต้อง	หากเรามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเยซูเจ้า	 เรา

ก็จะพบกับจุดช่วงต้นของความสัมพันธ์และจุดเริ่มต้นของความไว้วางใจและ

ความรักนิรันดร	 ดังนั้นจึงเหมาะสมแล้ว	 ที่พระมารดานิจจานุเคราะห์ทรงมอบ

ว่ า ใ ค รต้ อ ง ก า รคว าม

ช่วยเหลือด้านไหนมาขอ

ปรึกษา	ขอคำาภาวนาพวก

เราจะให้กำาลังใจและความ

หวังแก่เขา
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ดวงตาที่แน่วแน่ (ต่อจากหน้า 3)

(อ่านต่อหน้า 7)

ประวัติรูป “แม่พระนิจจานุเคราะห์”

 พระรูปด้ังเดิมของ	“พระมารดานิจจานุเคราะห์” 

ได้รับการออกแบบที่เกาะครีท	 (Crete)	 และอยู่ที่นั่นจน

ปลายศตวรรษที	่1400	มีเรื่องเล่าว่าพระรูปมาถึงกรุงโรม 

โดยพ่อค้า	 และมีคุณยายท่านหนึ่งเป็นเจ้าของ	 แม่พระ

ปรากฏมายังคุณยายท่านนี้	 และขอร้องให้นำาพระรูปนี้ 

ไปต้ังอยู่ในวัดนักบุญมัทธิวท่ีกรุงโรม	 พระรูปของแม่พระ 

ได้รับการต้ังไว้บนพระแท่นท่ีวัดนักบุญมัทธิว	 จนกระท่ัง

วันที	่ 27	 มีนาคม	 1499	 และเป็นรูปที่ได้รับการแสดง

ความเคารพเป็นเวลาประมาณ	300	ปี

	 ในปี	 1798	 กรุงโรมถูกโจมตี	 อารามและวัด

นักบุญมัทธิวถูกทำาลาย	 รูปพระมารดานิจจานุเคราะห์

ปลอดภัย	 และถูกย้ายไปอยู่ท่ีอารามออกัสตินซ่ึงอยู่ใกล้ๆ	

ได้รับการติดตั้งบนพระแท่นในวัดน้อย	 เด็กคนหนึ่งที ่

เคยช่วยในพิธีบูชาขอบพระคุณได้รับการบวชเป็น 

พระสงฆ์คณะพระมหาไถ	่ และเป็นผู้ที่ช่วยให้รูปแม่พระ 

น้ีได้รับการประดิษฐานไว้บนพระแท่นท่ีวัดนักบุญ 

อัลฟอนโซ	 ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาในปี	 1855	 ใกล้กับวัด 

นักบุญมัทธิวท่ีถูกทำาลายไป	รูปพระมารดานิจจานุเคราะห์

ได้รับการมอบหมายอย่างเป็นทางการให้กับคณะพระ

มหาไถ่โดยสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ	 ที	่ 9	 ได้ทรง 

มอบหมายกับคณะพระมหาไถ่พร้อมกับตรัสว่า	 “ทำาให้

ให้แก่เรา	 คือความช่วยเหลือและการปลอบประโลมจาก

พระบุตรของพระนาง

 หากแม่พระพร้อมท่ีจะมอบพระเยซูเจ้าให้

กับเรา	 พระนางก็สามารถกระทำาสิ่งที่ดีให้แก่เรา	 พระ

เยซูเจ้าทรงเป็นจุดสุดยอดของคุณความดี	 ดังนั้นสิ่งดี 

อย่างอื่นก็มีคุณค่าลดน้อยลง	 พระมารดามารีย์ทรงมอบ

สิ่งที่ดีโดยผ่านทางองค์พระบุตร	 เพื่อเราจะได้รับความ

ช่วยเหลือท่ีเราต้องการ	 ดวงตาของพระนางไม่เคยหยุดมอง 

แต่ทรงคอยรับฟังเสมอ	 ความช่วยเหลือของพระนางม่ันคง	

ยิ่งไปกว่านั้นนัยน์ตาของพระนางไม่เคยเปลี่ยนแปลง	

การให้ของพระนางนั้นถาวรและตลอดไป	 พระนางเฝ้า

รอคอยอยู่เสมอ	 และจะทรงช่วยเหลือเราในยามท่ีเราขัดสน

ตลอดเวลา	

	 รูปนี้ได้ให้ความปลอบโยนแก่คนเป็นล้านๆ	ทั่ว

โลก	 เป็นเวลาหลายปีมาแล้ว	 ในขณะที่เราถวายเกียรติ

แด่แม่พระในเดือนพฤษภาคม	 ขอให้เราฉลองด้วยการ

รับฟังพระนาง	และเดินตามพระบุตรของพระนาง	ขอให้

ความห่วงใยโลกของเรา	แสดงออกโดยทางวาจา	กิจการ	

และการอธิษฐานภาวนา	เพ่ือมนุษย์ทุกคนจะได้อยู่ใกล้ชิด

กับพระเยซูเจ้า	พระบุตรของพระมารดามารีย์ด้วยเทอญ	

อาแมน

รูปพระมารดานิจจานุเคราะห์นี้เป็นที่ล่วงรู้ไปทั่วโลก”

 คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย ขอเชิญ

ร่วมขอบพระคุณพระเจ้า โอกาสเปิดการฉลองครบ 

150 ปี พันธกิจแห่งการเผยแผ่ความศรัทธาต่อพระรูป

พระมารดานิจจานุเคราะห์ของคณะพระมหาไถ่ โดย

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน วัน

เสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2015 เวลา 10.00 น. ที่วัด 

พระมหาไถ่ กรุงเทพฯ   

สื่อมวลชนคาทอลิกฯ (ต่อจากหน้า 2)

กรุงเทพมหานคร l สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

โดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อำานวยการ จัดเสวนา 

“ฟังหนัง ดูสาระ” ภาพยนตร์เรื่อง “ฟ.ฮีแลร์”  เมื่อ

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2015 ที่โรงภาพยนตร์

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลพระราม 3 มีผู้เข้าร่วม

จำานวน 500 คน 

	 คุณพ่ออนุชา	ไชยเดช	ผู้อำานวยการ	สื่อมวลชน

คาทอลิกประเทศไทย	 กล่าวถึงโครงการฟังหนัง	 ดูสาระ	

ว่า	“โครงการนี้อยู่ในโครงการสื่อศึกษา	เมื่อมีภาพยนตร์

ที่เกี่ยวกับศาสนา	 สื่อมวลชนคาทอลิกฯ	 ถือเป็นหน้าที ่

ท่ีจะต้องทำาความเข้าใจบริบทและเร่ืองราวของภาพยนตร์ 

ให้ผู้ชมได้รับความรู้มากข้ึน

	 เมื่อชมภาพยนตร์เราได้ฟังสาระเรื่องราวที่

สอดแทรกในนั้น	 เราชมภาพยนตร์จบ	 สิ่งที่อยู่ในใจ	 สิ่ง

ที่เราได้ฟัง	 ได้เรียนรู้	 สิ่งที่เข้าใจนั้นคืออะไร	 สอนอะไร	

และมากไปกว่านั้นในมุมมองของคาทอลิก	 ถ้าเราพบ

ภาพยนตร์ดีๆ	 ภาพยนตร์ศาสนา	 ภาพยนตร์ที่มีความ

เชื่อ	 มีคุณธรรม	 สิ่งเหล่านี้จะสอนการเจริญชีวิตของเรา

ให้สามารถมีหลักคำาสอนที่ดี	 ภาพยนตร์เรื่อง	 ฟ.	 ฮีแลร์

เหมือนมีเสียงเรียกบางอย่างให้ต้องจัดกิจกรรม	 “ฟังหนัง 

ดูสาระ”		ข้ึนมา	ซ่ึงการจัดกิจกรรมน้ีห่างหายไปนาน		และ 

เมื่อจัดก็ต้องให้เกิดความร่วมมือมากขึ้น

	 พ่อเป็นคนที่ชอบชมภาพยนตร์	 และชอบอ่าน

หนังสือภาพยนตร์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	

เวลาท่ีเห็นว่าจะมีการสร้างภาพยนตร์เร่ืองน้ี	 ก็รู้สึกต่ืนเต้น 

และเม่ือรู้ว่า	คนท่ีจะสร้างน้ัน	เป็นกลุ่มใกล้ตัว	คือโรงเรียน 

อัสสัมชัญ	 ศิษย์เก่า	 ฟ.ฮีแลร์	 	 ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปอีก	 ขอ

มีส่วนร่วม	 ในที่สุดได้ช่วยหาบาทหลวงตัวจริงมาร่วม 

แสดงในฉากงานศพ	ซึ่งได้คุณพ่อจอห์น เมอร์เร่ย	์	มา

ร่วมแสดง	

	 สำาหรับภาพยนตร์ไทยเท่าท่ีดูมายังไม่เคยมี

ภาพยนตร์เรื่องใดที่มีตัวแทนในมุมของคาทอลิกอยู่ใน

นั้นแบบเต็มๆ	นอกจากเรื่อง	ฟ.ฮีแลร	์		มันเหมือนกับว่า 

เขาสร้างให้เรา	ถ้าเราไม่สนับสนุนแล้วใครจะมาสนับสนุน	

จึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันเผยแพร่”

 ด้านคุณปณต อุดม ผู้กำากับภาพยนตร์ฟ.ฮีแลร์ 

กล่าวว่า		“ผมเป็นศิษย์เก่าอัสสัมชัญ	ที่เรียนดรุณศึกษา 

และเป็นแรงบันดาลใจท่ีทำาให้สนใจเรียนต่อด้านประวัติศาสตร์	

ในคณะโบราณคด	ี เพราะว่ามีเรื่องประวัติศาสตร์ที่สอน 

เรามาตั้งแต่เด็กๆ	 ผมคิดว่าวันหนึ่งเมื่อโอกาสมาถึงจะ 

ทำาเร่ืองของท่าน	 เพราะว่าเร่ืองราวของท่านมีรายละเอียด

ผมใช้เวลา	 	 1	 ปี	 ในการอ่านข้อมูลต่างๆ	 จากผลงาน

ของท่าน	 รวมทั้งดรุณศึกษา	 	 ท่านเองเป็นคนที่ช่างคิด 

ช่างเขียน	มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์จำานวนมาก	ทำาให้ 

ยิ่งสนใจและคิดว่าถ้าจะทำาเป็นสารคดีนั้นคงไม่มีใคร 

ดูแน่		ในดรุณศึกษาท่ีท่านเขียนน้ัน	เน้นคุณธรรมความดี 

ว่าทำาไมท่านถึงคิดอย่างนั้น	 ทำาให้มองย้อนกลับไปคิด

ว่าทำาไมท่านถึงต้องเรียนต้องเขียนภาษาไทย	ท่านมีสาร 

บางอย่างที่จะบอกทุกคน	แล้วสิ่งที่ท่านจะต้องเอาชนะ

อย่างแรกคือท่านจากบ้านจากเมืองเอาชนะเรื่องภาษา	

พรมแดน	 ทุกคนในโลกเป็นลูกของพระเจ้าหมด	 ไม่มี

การขีดเส้นพรมแดน	 เป็นประโยคท่ีท่านเขียนไว้ในจดหมาย

ของท่านเอง	 เม่ือท่านเอาชนะภาษา	 เอาชนะท้ังหมดแล้ว 

โลกนี้ทุกคนเป็นพี่น้องกัน”

 สำาหรับดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ ประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและทุนมนุษย์

กลุ่มเซ็นทรัลนักแสดงและศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ	

กล่าวว่า		“เสน่ห์ของภาพยนตร์เร่ืองน้ี	มีบทท่ีดีมาก	ความ

รัก	 ความเมตตา	 ของความเป็นครูที่มีต่อศิษย	์ ไม่ใช่

ลำาพังเฉพาะศิษย	์แต่เป็นคนในสังคมมนุษย์ที่อยู่ร่วมกัน	

สิ่งเหล่านี้มนุษย์เราจะมีให้แก่กันและกัน	

	 ผมประทับใจวิธีการที่เราจะสอนลูกศิษย์	 ครู

บางคนมีวิธีการที่จะบอกว่า	นี่คือ	หนึ่ง	สอง	สาม	ให้ทำา

ตามนี้	 แต่ครูบางคนอาจจะให้กลับไปคิด	 แล้วพิจารณา

ตามความคิด	 ซึ่งพงศธรทำาได้ดี	 จากการเริ่มต้นที่เขา

ไม่รู้อะไรเลย	 เขาคิดว่ามันเท่มาก	 แต่สุดท้ายอาจารย์

บอกว่าหยาบ	 การศึกษาชีวิตของคนๆ	 หนึ่ง	 ไม่ใช่เป็น

เพราะว่า	 เขาเป็นฝรั่ง	 ที่เขียนตำาราไทยได้เท่านั้น	 แต่

มันมีเบื้องลึก	 และมีรายละเอียด	 มันมีคำาว่า	 หยาบ	 กับ	

ละเอียด	 พงศธรเริ่มต้นจากการคิดหยาบ	 แล้วตอนหลัง

เขามาคิดละเอียดมากขึ้น	 พัฒนาการของเรื่องบราเดอร์	

ฟ.ฮีแลร	์ คือ	 ละเอียด	 ละเอียด	 และละเอียด	 ในขณะที่

ครูบางคนอย่างพงศธร	 เป็นครูที่มีความคิดหยาบมาก	

เขาเรียกลูกศิษย์มาเรียน	ที่สอนพิเศษกับตัวเอง	ลูกศิษย ์

ก็หลับ	 เล่นเกม	 ไม่ได้สนใจ	 แต่เมื่อไปถึงจุดๆ	หนึ่งมัน

ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่จะบอกว่า	ชีวิตคนเรามีมากกว่านั้น”	

 คุณเกียรติกมล เอี่ยมพึ่งพร รองกรรมการ

ผู้จัดการ	 บริษัทไฟว์สตาร์โปรดักชั่น	 จำากัด	 กล่าวว่า	

“ผมเป็นเด็กอัสสัมชัญเหมือนกัน	 ภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่อ

มาชม	 ทั้งที่ยังไม่เคยได้อ่านเรื่องย่อมาก่อน	 ผมเกิด 

ความคิดว่า	 มันถูกกับกลุ่มครู	 	 ถูกกับครูสมัยปัจจุบันได้	

แล้วเราอาจจะเริ่มสอนเหมือนกัน	 หรือตอนเราเรียน	 เรา

อาจจะได้เรียนมากกว่านี้	 แต่ในทางกลับกันนอกจากจะ

มีเรื่องของครูแล้ว	 มีเรื่องของศาสนา	 ที่ผมได้มาคุยกับ

คุณพ่ออนุชา	 หนังสือดรุณศึกษานั้นเราใช้สอนกันมาได้	

105	ปีแล้ว	ตีพิมพ์กันมา	105	ปีแล้ว	และเรายังใช้อ่านกัน

จนถึงปัจจุบันนี	้	ผมจึงคิดว่ากลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มเล็กๆ	ถ้าเรา

สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มในกลุ่มนี้ได้	 จริงอยู่ว่าหนังเรื่องน้ี 

เป็นหนังเฉพาะกลุ่ม	 แต่กลุ่มน้ีไม่ใช่เป็นกลุ่มท่ีเล็ก	 ฉะน้ัน

จึงเป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องสื่อสาร	ทั้ง	3	กลุ่มนี	้	คือ	
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน
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12 มิถุนายน 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l แท็บเล็ต	 โทรศัพท์ไร้สายและกล้องถ่ายภาพ...นับเป็น

จุดเน้นที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสถึงในการ

พบปะพิเศษ	 ณ	 มหาวิหารนักบุญยอห์น	 ลาเตรัน	 ใน 

กรุงโรม	 	 	พระสันตะปาปาทรงนำารำาพึงไตร่ตรองการ 

เขา้เงยีบของพระสงฆท์ัว่โลก	มพีระสงฆแ์ละพระสงัฆราช

เข้าร่วมกว่า	1,000	องค์	จาก	90	ประเทศ	การเข้าเงียบ 

ครั้งนี้จัดขึ้นโดยหน่วยงานอินเตอร์เนชั่นแนล	 คาทอลิก 

คาริสมาติกรีนิววอล	 ในส่วนการไตร่ตรองของพระสัน- 

ตะปาปาตรัสว่าเป็นการส่งเสริมสุขภาพของพวกเขาท่ี

ได้มาอยู่ร่วมกันและแม้จะมีการอภิปรายโต้เถียงกันอย่าง

เผ็ดร้อน	 บางตอนว่า	 “พระศาสนจักรที่ไม่มีการโต้เถียง

อภิปรายเกิดข้ึนเลยก็เป็นพระศาสนจักรท่ีตายไปแล้ว	

พวกลูกรู้จักท่ีไหนบ้างไหมท่ีไม่มีการโต้เถียงกันบ้างเลย?	

ในสุสานไง	ไม่มีใครถกเถียงอะไร	ไม่มีใครเลย”

l พระสันตะปาปาทรงแตะต้องประเด็นต่างๆ	 พระองค์

ทรงไตร่ตรองงานอภิบาลของพระสงฆ์	ความสูงส่ง	ช่วง

ตกต่ำาและพันธกิจ	 พระองค์ทรงเรียกร้องให้พระสงฆ์ 

ใกล้ชิดกับฝูงแกะและแสดงความเมตตาโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อต้องทำาหน้าท่ีศาสนบริกรในศีลอภัยบาป	

บางตอนว่า	“ได้โปรดอย่าเป็นพระศาสนจักรที่ปราศจาก

พระเยซูเจ้าและปราศจากความเมตตา...อย่า!	อย่าทำาให้

สัตบุรุษของเราหวาดกลัว	 ถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น...เมื่อ

หัวใจของพระสงฆ์กลายเป็นเพียงข้าราชการและเน้น

ไปเพียงแค่กฎหมาย	 พระศาสนจักรผู้เป็นมารดาของ

พระสันตะปาปาตรัสกับบรรดาพระสงฆ์ : 
หากท่านเน้นความสำาคัญไปยังระบบหน่วยงานข้าราชการ 
พระศาสนจักรมารดาของเราก็เป็นได้แค่แม่เลี้ยงรับจ้าง

สัตบุรุษก็เป็นได้เพียงแค่แม่เลี้ยงรับจ้าง”

l พระสันตะปาปายังตรัสถึงการให้บทเทศน์ที่ดีนั้นออก 

มาจากหัวใจ	เป็นพ้ืนท่ีท่ีจะพูดถึงองค์พระเยซูเจ้า	พระองค์

ตรัสว่าต้องไม่ใช่การบรรยายสอนเรียน

	 “จงอย่าลืมว่าการเทศน์ไม่ใช่การบรรยายเชิง

วิชาการ	ไม่ใช่ชั่วโมงสอนคำาสอน”

l เวลาผ่านไปกว่า	 1	 ชั่วโมงแต่พระสันตะปาปายังทรง 

พร้อมจะตรัสต่อไป	พระองค์ทรงให้พระสงฆ์ถามคำาถาม

ได้			ในการตรัสตอบพระสงฆ์จากประเทศเปร	ูพระองค์

ตรัสว่าเป็นเรื่องสำาคัญที่พระสงฆ์ต้องใกล้ชิดกับคน

ยากจนและต้องไม่ดูถูกพวกเขา	 เพราะถ้าทำาอย่างนั้น 

ชีวิตสงฆ์ก็จะเป็นเพียงความคิดที่เป็นไปไม่ได	้			เมื่อตรัส 

กับพระสงฆ์จากทวีปยุโรป	 พระองค์ตรัสว่าพวกเขาควร

พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า : 
พระสมณสาส์นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

“มีไว้เพื่อทุกคน”     

15 มิถุนายน 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสหลังจากทรงนำา

ภาวนาบททูตสวรรค์แจ้งข่าวว่า	 พระสมณสาส์นฉบับนี้ 

ซึ่งออกวันพฤหัสบดีที่	 18	 มีไว้ให้กับทุกคนเพื่อโลก

จะกระทำาต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบยิ่งขึ้น 

บางตอนว่า	 “เพ่ือจะติดตามร่วมกับพระสมณสาส์นฉบับน้ี 

พ่อขอให้ลูกฟื้นฟูความใส่ใจต่อการเสื่อมสภาพของ 

ส่ิงแวดล้อมและเพ่ือจะฟ้ืนคืนสภาพเขตแดนของพวกเรา 

พระสมณสาส์นฉบับน้ีเขียนไว้ให้ทุกคน	 ให้เราสวดภาวนา

เพ่ือทุกคนจะได้รับข่าวสารและเติบโตในความรับผิดชอบ

ต่อบ้านของเรามนุษย์ทุกคนท่ีพระเป็นเจ้าทรงมอบให้

แก่เรา”

l ก่อนที่จะตรัสเช่นนั้นว่าพระสมณสาส์นเขียนไว้สำาหรับ 

ทุกคน	พระสันตะปาปาทรงไตร่ตรองพระวรสาร	ตรัสว่า 

การกระทำาเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง

สำาคัญให้แก่โลก	บางตอนว่า	“งานอันต่ำาต้อยของเรา	ดู

เหมือนเป็นงานเล็กๆ	 แต่ส่งผลแก้ปัญหาในโลกอันซับซ้อน 

พร้อมกับพระเจ้าจึงดูไม่ลำาบากจนเกินไป	 ชัยชนะของ

พระ

สันตะปาปา

ตรัสกับ

พระสงฆ์

ที่มาเข้าเงียบ 

ณ มหาวิหาร

นักบุญยอห์น 

ลาเตรัน

ยินดีที่จะฉลองการเสด็จคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า

ร่วมกับคริสตชนทุกคน	 บางทีก็ตกอยู่วันอาทิตย์ที่สอง

ของเดือนเมษายน			จากนั้นพระองค์ตรัสกับพระสงฆ์

ชาวแอฟริกันว่าพระองค์ทรงตั้งพระทัยจะเสด็จเยือน

ทวีปแอฟริกา	 ถ้าเป็นได้จะเสด็จยังประเทศสาธารณรัฐ

แอฟริกากลาง	อูกานดาและเคนยา

l ต่อมาพระองค์ทรงถวายมิสซากับพวกเขา	 พิธีมิสซา 

จะมีลักษณะเน้นถึงพระจิตเจ้าผู้ทรงเป็นพละกำาลังฟื้นฟู

พระพรพิเศษอันเป็นรูปแบบที่รู้จักกันด	ี	พระสันตะปาปา 

ทรงรู้จักคณะนี้เป็นอย่างดีขณะที่พระองค์ยังทรงอยู่ที่

กรุงบัวโนสไอเรส

พระเจ้าเป็นเรื่องแน่นอน	 ความรักของพระองค์จะทำาให้

เมล็ดพันธ์ุแห่งความดีทุกชนิดแตกหน่ออ่อนและเจริญ

เติบโตขึ้นบนโลก	สิ่งนี้เปิดตัวเราไปสู่ความเชื่อและมี 

ความหวัง	 ท่ามกลางความโศกเศร้า	 	 อยุติธรรมและ 

ทุกข์ทรมานที่เรากำาลังเผชิญหน้าอยู่		จะมีเมล็ดพันธุ์แห่ง 

ความดีและหน่ออ่อนแห่งสันติภาพและการเจริญ

งอกงาม	 เพราะมันเจริญเติบโตในความเมตตาขององค์

พระเจ้า”

l โลกเป็นของขวัญจากพระเจ้า	 พระองค์ทรงเสริมว่า

มนุษย์ต้องทำางานร่วมกันไปกับโลก	 พระองค์ทรงให้กำาลังใจ 

ทุกคนให้พกพระวรสารฉบับกระเป๋าติดตัวและอ่าน

ประจำาวัน	 	 	วันอาทิตย์นี้เป็นวันอาทิตย์แห่งการบริจาค

โลหิต	 และพระสันตะปาปาทรงระลึกถึงในโอกาสนี้หลัง

บททูตสวรรค์แจ้งข่าว	แล้วพระองค์ทรงช่ืนชมต่อผู้บริจาค

โลหิตและให้กำาลังใจแก่คนหนุ่มสาวให้บริจาคโลหิตด้วย

เช่นกัน

พระสมณสาส์น

ฉบับใหม่

ของ

พระสันตะปาปา 

“จงสรรเสริญ: 

ใส่ใจในโลก 

บ้านของเรา”
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บทอธิษฐานภาวนา

พระเมตตาของพระเจ้าไม่มีวันสิ้นสุด

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

พระเยซูเจ้าตรัสว่า “บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะ”

(มัทธิว 8:20)

	 ในบทเทศน์ของพระองค์	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัส

ว่า	 “ความเมตตาคือสารที่มีพลังที่สุด”	 ต่อมาพระองค์ตรัสในช่วงที่สวดบท

ทูตสวรรค์แจ้งข่าว	ว่า	“ความเมตตาคำานี้เปลี่ยนทุกอย่าง	เป็นคำาที่ดีที่สุดที่เรา

สามารถได้ยิน	 เป็นคำาที่เปลี่ยนแปลงโลก	 ความเมตตาเพียงเล็กน้อยทำาให้โลก

เย็นน้อยลงหน่อย	และยุติธรรมมากขึ้น”	

	 ในหนังสือ	“ปฐมกาล”	พระเจ้าทรงแสดงให้อับราฮัมเห็นว่า	พระองค์

ทรงมีพระประสงค์อย่างเข้มแข็งท่ีจะช่วยเราให้ได้รับความรอดพ้น	ความยุติธรรม

และความเมตตา	เป็นผลงานของพระเจ้าในทุกยุคทุกสมัย	เมื่อพระเยซูเจ้าทรง

เดินทางในบ้านเกิดของพระองค์	 พระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่า	 พวกเขากำาลัง

เดินทางตลอดชีวิต	 บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่วางพระเศียร	 ตราบใดที่เรายังมีชีวิต

อยู่	 การเป็นศิษย์ของพระอาจารย์เจ้าจะนำาเราในที่ที่ต้องการความยุติธรรมและ

เมตตาธรรม	

	 เราอาจจะมีบ้านช่องอาศัยอยู่	 แต่การเดินทางชีวิตยังมีอยู่	 เมื่อพระ

คาร์ดินัลแบร์โกลิโอ	 (สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส)	 เดินทางกลับไปที่บ้าน

เกิดของท่าน	 คือประเทศอาร์เจนตินา	 ในปี	 ค.ศ.	 2005	 หลังจากการเลือกต้ัง

เบเนดิกต์ ที่ 16 เป็นพระสันตะปาปา	 ท่านคงจะคิดว่าชีวิตของท่านคงจะ

จบอยู่ที่อาร์เจนตินา	 แต่พระเจ้าทรงทำาให้ท่านแปลกใจ	 ท่านเห็นว่ายังมีเรื่อง 

แปลกใจรออยู่	ในการเดินทางดำาเนินต่อไป

 ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระเจ้าแห่งความยุติธรรมและความเมตตา 

ลูกขอบพระคุณพระองค์สำาหรับพระเมตตาที่พระองค์ทรงประทานให้แก่ลูก 

ในขณะที่พระองค์ทรงยกโทษความผิดของลูก 

และให้ลูกกลับไปอยู่ในศีลในพรของพระองค์ 

โปรดบันดาลให้ลูกมีความเมตตาต่อกันและกัน 

ทั้งนี้ เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

สาวไปให้ถึงเหตุ
จนป่านนี้แล้วความหิวโหยยังไม่หมดไปจากโลก
ซึ่งดูจะขัดกับความหลากหลายชนิดอาหาร
ที่มีให้เลือกให้ลิ้มรสให้เพลิดเพลิน
จะว่าไปแล้ว
อาหารมีให้ทานไม่ใช่เพื่ออิ่มอย่างเดียว
แต่เพื่ออร่อยเพื่อให้รางวัลชีวิตด้วย
เข้าร้านอาหารแต่ละแห่ง
เมนูเต็มด้วยรายการอาหารให้เลือก
ตั้งแต่รายการอาหารแนะนำาของร้าน
ไปจนถึงรายการเครื่องดื่มของหวานผลไม้
จนตาพร่าตาลาย
หลายร้านไม่เพียงแค่พิมพ์รายการอาหารเป็นประเภท
ยังมีรูปประกอบล้วนน่าชิมน่าลอง
จนอดฉงนไม่ได้ว่าคนปรุงอาหารจำารายการได้อย่างไร
ในเมื่อไม่เน้นกินเพื่ออิ่ม
อะไรที่ว่าอร่อยในเมนูต้องสั่งมาลอง
อร่อยจริงสมราคาคุยหรือเปล่า
อร่อยสู้ร้านที่เคยกินมาแล้วหรือไม่
กระทั่งแทบไม่มีเนื้อที่ว่างบนโต๊ะ
อิ่มแล้วอร่อยแล้วยังมีอาหารเหลือแทบทุกจาน
บ้างก็สั่งให้เก็บที่เหลือใส่กล่องโฟม
เผื่อคนเฝ้าประตูคนสวนคนทำาความสะอาด
เผื่อสัตว์เลี้ยงตัวโปรดที่บ้าน
บ้างก็ปล่อยไว้แล้วแต่ทางร้านจะจัดการ
ถือว่าอิ่มแล้วคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายแล้ว
เด็กที่ร้านจะกินต่อจะทิ้งลงถังขยะก็แล้วแต่
เพราะนั่นคือส่วนหนึ่งแห่งวัฒนธรรมการบริโภคยุคนี้
อาหารมีไว้กินมีไว้ให้ลิ้มรสอร่อยปาก
ไม่ใช่มีไว้เพื่อแบ่งปัน
ใครมีก็กิน
ใครไม่มีก็อด
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติยืนยัน
ทุกวันนี้มีคนอดอาหารเรื้อรังอยู่ถึงกว่าแปดร้อยล้านคนทั่วโลก
เทียบกับคนอิ่มหมีพีมันจนมีปัญหาน้ำาหนักเกินหนึ่งพันล้านคน
ประเทศที่พัฒนาแล้วบริโภคอาหารประจำาวันไม่หมด
ต้องทิ้งไปเปล่าประโยชน์ถึงร้อยละยี่สิบของอาหารที่ผลิตได้
ปีหนึ่งๆ	อาหารที่ถูกโยนทิ้งไปไม่ต่ำากว่าหนึ่งพันสามร้อยล้านตัน
หรือประมาณหนึ่งในสามของอาหารที่ผลิตได้ทั่วโลก...
วันไหนที่ท้องว่างไม่มีอาหารตกถึงกระเพาะ
ทุกอย่างดูแย่ไปหมด
คิดอะไรไม่ออกมองอะไรไม่เห็นทำาอะไรไม่ถูก
กลางคืนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายทุรนทุราย
ในขณะที่ธรรมชาติรอบข้างเงียบสงบ
แต่ใจหามีสันติไม่
ฉันใดก็ฉันนั้น
ทุกวันนี้โลกยังไม่มีสันติภาพ
สาเหตุอย่างหนึ่งคือยังมีคนหิวโหยขาดอาหารขาดน้ำา
คนหิวเรียนไม่เก่งผลิตอะไรดีไม่ได้...นอกจากความรุนแรง
จะว่าไปแล้ว
โลกไม่ได้ขาดอาหารแต่ขาดความยุติธรรม
และความยุติธรรมแรกและความยุติธรรมพื้นฐานของมนุษย์
คือมีอาหารเพียงพอ
อาหารจึงเป็นธรรมสิทธิ์ของทุกคนที่เกิดมาในโลก
โลกจะมีสันติภาพถาวรได้ไม่อยู่ที่อาวุธยุทโธปกรณ์
แต่อยู่ที่มีอาหารเพียงพอสำาหรับทุกคน...โดยไม่เว้นใคร	  
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นักเรียนในปัจจุบัน	 ครู	 และกลุ่มที่ใช้หนังสือดรุณศึกษา	

เป็นอาวุธเป็นเครื่องมือในการสอน”	

 คุณสุฐิตา ปัญญายงค์ ผู้ประกาศข่าว	 ดารา

นักแสดงพิธีกรและผู้ควบคุมงานสร้างภาพยนตร์	 กล่าว

ว่า	 “ได้มาชมภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นครั้งแรก	 ตอนที่ชม

ภาพยนตร์เรื่องนี้	 สิ่งคิดไว้ในใจคืออาจารย์คนนี้	 ต้อง

เป็นอาจารย์ตัวจริง	 นิหน่าไม่ได้เรียนดรุณศึกษา	 แต่ว่า

เคยอ่านของเพื่อน	 ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราได้รับจากหนัง

เรื่องนี้คือ	เราเป็นคนไทย	เราเติบโตมากับภาษาไทย	เรา

รู้สึกได้ว่า	 ภาษาไทยเป็นภาษาที่ยากมาก	 เป็นภาษาที่มี

รายละเอียดของภาษามาก	 เพราะฉะนั้นท่าน	 ฟ.ฮีแลร	์

ตอนที่ท่านข้ามน้ำาข้ามทะเลมา	 แล้วต้องมาเจอภาษาที่

ไม่คุ้นเคย	แล้วท่านสามารถข้ามผ่านพรมแดนทางภาษา	

สามารถมาแต่งตำาราได้	ต้องถือว่าเป็นความพยายาม	และ

เป็นความพากเพียรที่เราหลายคนน่าจะเอาเป็นตัวอย่าง 

มากๆ		

	 และอีกประการหน่ึงท่ีชอบคือ			เร่ืองชนชาติ	ภาษา 

ประเทศ	 	 เป็นเรื่องที่มนุษย์กำาหนดขึ้นมา	ทุกวันนี้เรา

เห็นข่าวแตกแยก	คนดำา	คนขาว	เชื้อชาติ	จริงๆ	เราคือ	

มนุษย์เหมือนกัน	 เป็นเหมือนพี่น้องร่วมโลกที่ต้องดูแล

ซึ่งกันและกัน	สิ่งเหล่านี้มันสอดแทรกอยู่ในภาพยนตร์

	 หนังสือดรุณศึกษายังอยู่จนถึงทุกวันนี้เป็นร้อย

ปี	 เรื่องของการสอนภาษาไทย	 เราท่องจำาเป็นนกแก้ว 

นกขุนทอง	 แต่ว่าถ้าเราสามารถสอดแทรกคุณธรรม	 หรือ

อะไรบางอย่างที่ปลูกฝังตั้งแต่เรายังเป็นเด็กๆ	สิ่งเหล่านี้ 

อยู่ในหนังสือแล้วเราก็ยังจำาได้	 แล้วก็ยังฝังอยู่ในจิตใจ

ในความคิดของเรา	 มันเป็นการปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่

เล็กๆ	 สำาหรับฉากที่ประทับใจที่สุด	 เป็นฉากคุณปีแอร์ 

เพราะคนส่วนใหญ่จะมองว่า	น่ีพวกฉัน	เธอไปช่วยคนอ่ืน

ทำาไม	เธอทำาไมไม่ช่วยพวกเราก่อน	แต่ในความเป็นจริง

แล้ว	มันไม่มีพวกเธอ	พวกฉัน	หรือพวกเรา	เพราะไม่ว่า

เขาจะเกิดท่ีไหนก็แล้วแต่	เขาเป็นเพ่ือนมนุษย์เหมือนกัน”	

 คุณปะการัง	 นักเขียน	 กล่าวว่า	 “หนังเรื่องนี้ 

ไม่ใช่หนังศาสนา	 ไม่ใช่หนังจำากัดเฉพาะกลุ่ม	 ไม่ใช่หนัง

ที่ฝรั่งแต่งตำาราไทย	 “ดรุณศึกษา”	 เท่านั้น	 หากมอง

ข้ามเร่ืองพรมแดน	 เร่ืองเช้ือชาติ	 เร่ืองศาสนา	 หนังเร่ืองน้ี

เป็นเรื่องของครูคนหนึ่งที่ครูทุกคนควรดู	 และมิเพียง

เท่านั้น	 ยังเป็นหนังไทยที่คนไทยทุกคนควรต้องด	ู โดย

เฉพาะคำาสอนของท่าน	 ฟ.	 ฮีแลร์	 ที่สอดแทรกอยู่ใน

ระหว่างบรรทัดของวรรณกรรมตำาราที่ท่านเขียน	 นั่นคือ 

“ซื่อสัตย์	 เมตตา	 สามัคคี”	 ซึ่งท่านสอนไว้ตั้งแต่เมื่อ

เกือบร้อยปีก่อน	แต่ยังเป็นสิ่ง	“จำาเป็น”	อย่างยิ่งสำาหรับ

ยุคสมัยนี	้ ฟ.	 ฮีแลร	์ ไม่ได้แค่แต่งตำาราสอนภาษาไทย	

หากสอนใจเราในเรื่อง	 “ความรัก”	 ความรักที่ไม่ใช่มีให้

เฉพาะพวกพ้อง	เผ่าพันธุ์ตัวเอง	หากมีให้สำาหรับทุกคน	

เพราะ	โลกนี้ไม่มี	‘คนอื่น’	เลย”

 ผศ.สุพจน์ โกสิยะจินดา  กรรมการมูลนิธิ

บราเดอร์ฮีแลร์	 ให้สัมภาษณ์ถึงมูลนิธิ	 ฟ.ฮีแลร์	 ว่ามี

วัตถุประสงค์เพื่อ	 	 1.	 ช่วยเหลือส่งเสริมการศึกษาของ 

นักเรียนอัสสัมชัญและนักเรียนสถาบันในเครือที่เรียน

ดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือกำาพร้า	 บิดา	 มารดา	 ให้

ได้เรียนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 2.	 ช่วยเหลือครูโรงเรียน 

อัสสัมชัญและสถาบันในเครือ	ซึ่งได้รับผลกระทบอันเกิด 

สื่อมวลชนคาทอลิกฯ (ต่อจากหน้า 4)
จากภัยธรรมชาติหรือป่วยเจ็บขณะท่ีเป็นครูประจำาการ 

อยู่หรือเมื่อพ้นหน้าที่แล้ว	 แต่ขาดผู้อุปการะ	 3.	 ให้การ

อุดหนุนทุนทรัพย์แก่นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด

สถาบันในเครือผู้ได้รับคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย	

4.	 ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย	 5.	 เพื่อ 

ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ	 เพื่อสาธารณประโยชน์

และองค์กรการกุศลท่ีมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกับมูลนิธิ

ในการช่วยเหลือส่งเสริมการศึกษานักเรียนซ่ึงขาดแคลน

ทุนทรัพย	์ 6.	 ไม่ดำาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่

ประการใด	

	 มูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น

มูลนิธิฯ	ตั้งแต	่ปี	พ.ศ.	2525	ผู้ริเริ่มการก่อตั้งคือ	นาย

เซียะกุ่ย แซ่ก๊วย	 อัสสัมชนิก	 เลขประจำาตัว	 5126	

เพื่อรำาลึกและยกย่องเชิดชูเกียรติเจษฎาจารย์	 ฟ.ฮีแลร์	

บูรพาจารย์ของโรงเรียนอัสสัมชัญ	ท่ีมีคุณูปการต่อโรงเรียน 

และประเทศชาต	ิทุนทรัพย	์ทรัพย์สิน	 และการได้มาซึ่ง

ทรัพย์สิน	 ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรกเป็นเงินสด

จำานวน	54,000	บาท	(ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	ซึ่งได้รับ

บริจาค	ดังนี	้1.	อำามาตย์โท พระบำารุงวนกิจ	จำานวน	

50,000	 บาท	 (ห้าหมื่นบาทถ้วน)	 	 2.	 นายบุญวงศ์  

อมาตกุล พลตำารวจตรีธีรบุล จัตตารีส นายประสิทธิ์ 

จิตตรานุเคราะห์ และนายตุ ลัดดาพงศ	์ จำานวน	

4,000	บาท	(สี่พันบาทถ้วน)

 คุณอัมรา ยางน้ำาคำา	 นักวิชาการวัฒนธรรม	

(ข้าราชการ)	 กระทรวงวัฒนธรรม	 ให้สัมภาษณ์ถึง

ภาพยนตร์ว่า	“ไม่ได้รู้จักท่าน	ฟ.ฮีแลร	์มาก่อน	เคยได้ยิน

ชื่อหนังสือดรุณศึกษามาบ้าง	 แต่ไม่ทราบว่าใครเป็น

คนแต่ง	 เป็นครั้งแรกที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วรู้สึกว่า

หนังโดยภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทางเทคนิค	 การ

ตัดต่อภาพ	และการเล่าเรื่องค่อนข้างน่าสนใจ		ทำาให้ผู้ชม 

ย่อยง่าย	ดูง่าย		 ส่ิงท่ีภาพยนตร์	ฟ.ฮีแลร์	ให้	คือการสอน 

ให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่บนความเคารพ	ความเสมอภาค	ความ

รักกันโดยไม่แบ่งชนช้ัน	 วรรณะ	 เช้ือชาติ	 ศาสนา	 	 หนัง 

ไม่ได้เน้นเรื่องศาสนา	 	 แต่มุ่งไปที่คุณธรรม	 จริยธรรม	

ความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกคนบนสังคมน้ีมากกว่า	

จึงทำาให้รู้สึกว่า	ดีมาก	ชอบมาก	ประทับใจมาก”	

 ดร.มนต์ชุลี นิติพน	 ประธานศาสนสัมพันธ์

เขต	 1	 ให้สัมภาษณ์ว่า	 “นึกถึงว่าคนฝรั่งเศสเดินทาง

จากประเทศของตน	ข้ามน้ำาข้ามทะเลมาเมืองสยาม	พูด

ภาษาอะไรก็ยังพูดไม่ได้	 ทานอาหารอย่างไรก็ยังทาน 

ไม่เป็น	 หลับนอนอย่างไร	 อากาศร้อนหนาวประการใด 

ก็ไม่รู้	 แต่พวกท่านมีความกล้าหาญ	 อดทน	 โดยเฉพาะ	

ฟ.ฮีแลร	์ ซึ่งมีพระพรด้านภาษาอย่างน่าอัศจรรย	์ ขอ

ขอบคุณสื่อมวลชนคาทอลิกฯ	 ที่จัดงานในวันนี	้ ให้ได้

ชื่นชมท่านฟ.ฮีแลร	์ในทุกมิติของท่าน”

	 “ฟ.ฮีแลร์”	 เป็นภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราว

ของผู้แต่งตำาราเรียนภาษาไทยท่ีใช้กันมาอย่างยาวนาน

กว่าร้อยปี	หนังสือเล่มนั้นคือ	“ดรุณศึกษา” ซึ่งหลายคน 

อาจไม่ทราบว่า	ผู้ท่ีแต่งแบบเรียนน้ี	แท้จริงคือชาวฝร่ังเศส

ท่ีเข้ามาเป็นครูในประเทศสยามต้ังแต่เม่ือร้อยกว่าปีก่อน 

เขาผูน้ัน้คอื	“ฟร็องซวั ตเูวอแน”	(Froncois	Touvenet) 

หรือท่ีรู้จักกันในนาม	 “ฟ.ฮีแลร์”	 เป็นนักบวชคณะภราดา 

เซนต์คาเบรียล	เดินทางเข้ามาสอนหนังสือในประเทศไทย	

ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ตามคำาเชิญชวนของคุณพ่อกอ-

ลมเบต์	(ผู้ก่อตั้งโรงเรียน)	เมื่อมาถึงเมืองไทยแล้ว	ท่าน

ได้มุมานะศึกษาภาษาไทย	 ด้วยการฟังเด็กไทยท่อง 

มูลบทบรรพกิจ	เพราะหลงใหลในจังหวะและลีลาของคำา

จนแตกฉาน	 ถึงขั้นแต่งหนังสือเรียนภาษาไทย	 ให้เด็ก

ไทยได้เรียน	คือ	ดรุณศึกษา	

	 ภาพยนตร์เรื่อง	 ฟ.ฮีแลร	์ ดำาเนินการจัดสร้าง

โดยมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์	 และคณะอัสสัมชัญ	 เพื่อที่จะ 

เผยแพร่และเชิดชูเกียรติให้แก่	 ฟ.ฮีแลร์	 บุคคลหนึ่ง

ผู้ทรงคุณค่าในประวัติศาสตร์ชาติไทย	 และเป็นผู้มีคุณู- 

ปการต่อการศึกษาภาษาไทยเป็นอย่างมาก	ด้วยรูปแบบ

การนำาเสนอที่ร่วมสมัย 

	 ผ่านการแสดงจากนักแสดงผู้มากฝีมืออย่าง	

เจสัน ยัง	และแทค-ภรัญยู โรจนวุฒิธรรม	สองนักแสดง

นำาแถวหน้าของไทย	 ซึ่งสามารถถ่ายทอดแนวคิดและ

อารมณ์ของบราเดอร์ฮีแลร์	 และครูผู้สร้างคน	ทั้ง	2	ยุค

สมัยได้อย่างน่าสนใจ	 จากตัวละครที่ชื่อ	 “ครูพงศธร”	

(แทค	ภรัญยู)	ประถมธรรมดาๆ 

	 ด้วยความคิดที่อยากจะได้เงินเดือนเพิ่ม	ทำาให้

เขาตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโท	 อักษรศาสตร์	 สาขา

วรรณคด	ี และงานวิทยานิพนธ	์ เป็นกุญแจดอกสุดท้าย

ของความสำาเร็จ	 และชื่อของ	 ฟ.ฮีแลร์	 ก็หลุดเข้ามาใน

ความคิดของเขา	 ฟ.ฮีแลร	์ เป็นชื่อของนักบวชหนุ่ม

ชาวฝร่ังเศส	 ผู้เดินทางมาถึงประเทศสยามเม่ือร้อยปีก่อน 

นำาแสดงโดยเจสัน	 ยัง	 นามเดิมคือ	 “ฟร็องซัว	 ตูเวอแน  

ฮีแลร์”	ชาวฝรั่งเศสมาแต่กำาเนิด 

 	 เมื่อได้มาอยู่ที่สยามก็เกิดความรักในประเทศ

สยาม	 จนในปี	 พ.ศ.	 2453	 ท่านเริ่มแต่งชุดหนังสือ	

ดรุณศึกษา	 เพื่อใช้เป็นตำาราภาษาไทย	 และหนังสือ 

ดรุณศึกษาเล่มแรก	 ได้รับเกียรติคัดเลือกให้พิมพ์เป็น

หนังสือที่ระลึก	ในงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5	อีกด้วย 

		 หลังจากนั้นท่านก็ได้ใช้ความพยายามแต่ง

หนังสือชุด	ดรุณศึกษา	จนครบ	5	เล่ม	ภายในเวลา	11	

ปี	ปัจจุบัน	ดรุณศึกษา	ได้ถูกตีพิมพ์มาแล้วกว่า	60	ครั้ง	

ในระยะเวลา	105	ปีที่ผ่านมา	(ตีพิมพ์ครั้งแรกป	ี1910)

กำากับการแสดงโดยแหม่ม มาม่าบลู หรือสุรัสวดี เชื้อ-

ชาติ	บทภาพยนตร์โดยเอก เอี่ยมชื่น, พงศธร โกศล-

โพธิทรัพย์, สุรัสวดี เชื้อชาติ กำากับศิลป์โดยเอก  

เอี่ยมชื่น	กำากับภาพโดย	ชาญกิจ ชานิวิกัยพงศ์

 อน่ึง	ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	จัดกิจกรรม

ฟังหนัง	 ดูสาระ	 ภาพยนตร์เรื่อง	 ฟ.ฮีแลร	์ ครั้งต่อไป	 

วันที่	5	กรกฎาคม	ที่ขอนแก่น	และวันที	่19	กรกฎาคม	

ที่เชียงใหม	่
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และพลตำารวจโท พรหมธร ภาคอัต ผู้บัญชาการ 

การศึกษา รุกสร้างสังคมสันติสุข สังคมคุณธรรม 

นำาร่องทำาหลักสูตรการเรียนรู้ศาสนิกสัมพันธ์ เสริม

ในหลักสูตรอบรมข้าราชการตำารวจ เพ่ือให้เกิดความ

เข้าใจเรียนรู้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันและเท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อนเปิดประเทศ AEC โดย

ร่วมกับผู้นำาสำาคัญทางศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม 

ร่วมออกแบบหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของ

ข้าราชการตำารวจ 

	 โดยเริ่มอบรมให้กับนักเรียนนายสิบตำารวจ

เป็นกลุ่มแรก	 ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดประชาชน	 จึงมุ่ง

เน้นการเรียนรู้ปลูกจิตสำานึกและค่านิยมที่ดีในการให้

บริการต่อประชาชน	 อย่างเข้าถึง	 เข้าใจ	 อันจะนำาไปสู่

การปฏิบัติที่ถูกต้อง	 เสมอภาคและการมีความสัมพันธ์ 

ท่ีดีจะช่วยลดปัญหาด้านสังคม	ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย 

ในบ้านเมือง	ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	และกอง

บัญชาการศึกษา	 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 จึงได้ร่วม

กันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	 และสร้างค่านิยมที่ดีเพื่อ 

รับใช้ประชาชนให้กับข้าราชการตำารวจ	 ตลอดจนสนับสนุน

องค์ความรู้	 สื่อด้านคุณธรรมต่างๆ	 ณ	 กองบัญชาการ

ศึกษา	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	ถนนวิภาวด	ีกรุงเทพฯ

	 สำาหรับหลักสูตรศาสนิกสัมพันธ์	 มีเป้าหมาย

สำาคัญเพื่อเสริมความรู้ที่แตกต่างทางศาสนาให้เปิดใจ

ยอมรับความแตกต่าง	 ให้ความรู้ที่เป็นแก่นความรู้	 ทั้ง

ศูนย์คุณธรรม (ต่อจากหน้า 20)
ภาคทฤษฎีและลงพื้นที่เรียนรู้ประสบการณ์จริงเพื่อให้

เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง	 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

เกี่ยวกับหลักคำาสอนและหลักปฏิบัติของแต่ละศาสนา	

เข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู	่ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง 

สันต	ิ ความเสมอภาค	 โดยเชื่อว่าเมื่อผู้เรียนได้มีโอกาส

เรียนรู้แนวคิด	 วิถีปฏิบัติและหลักคำาสอนแล้วจะเปิดใจ 

ยอมรับ	 มองเห็นความเหมือนในความแตกต่างเข้าใจ 

และเคารพในเหตุและผลของวิธีปฏิบัติในแต่ละศาสนา 

จะทำาให้คนมีการรับฟัง	 เข้าใจและเรียนรู้ที่จะส่ือสารหรือ 

ปฏิบัติดีต่อกัน	 รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ

ผู้คนที่นับถือศาสนาอื่นๆ	 การออกแบบกระบวนการใน 

หลักสูตรจึงเป็นเร่ืองสำาคัญท่ีจะสร้างการเรียนรู้ให้กับ

ผู้เรียน	 อย่างน้อย	 20	 ชั่วโมง	 โดยมีการปรับพื้นฐาน

ความรู้ให้กับนักเรียนนายสิบ	 ให้ความรู้เรื่องพิธีกรรม	

คำาสอนและวิถีชีวิต	 นำาแก่นคำาสอนของ	 3	 ศาสนา	 มา

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน	 มีชั่วโมงการสร้างการเรียนรู	้ ที่

น่าสนใจ	 อีกอย่างน้อย	 20	ชั่วโมง	 เปิดใจเรียนรู้อย่างมี

ความสุข	 เช่น	 ลงพื้นที่เรียนรู้จากประสบการณ์จริง	 ใน 

รูปแบบการอบรมค่ายเรียนรู้แบบต่อเน่ือง	 ระยะเวลา	 4-5	

วัน	 และจัดการเรียนรู้เป็นระยะๆ	 เพื่อการติดตามผล	

โดยครูผู้รับผิดชอบเข้าเรียนรู้กระบวนการการอบรม

ร่วมกับนักเรียนนายสิบ	 โดยกำาหนดเริ่มอบรมในเดือน

สิงหาคม	–	กันยายน	ค.ศ.	2015

	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 ตระหนักว่า	

ตำารวจถือเป็นข้าราชการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน	

มีหน้าท่ีคอยบำาบัดทุกข์บำารุงสุขและอำานวยความ

ยุติธรรมในเบื้องต้นให้แก่ประชาชน	 รักษากฎหมาย 

เก่ียวกับการกระทำาความผิด	 และดูแลรักษาผลประโยชน์ 

ของสาธารณะ	 ดังนั้น	 การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ

ตำารวจ	นอกจากส่งเสริมเร่ืองต้องยึดถือกฎหมาย	ระเบียบ 

ข้อบังคับ	คำาสั่ง	ตลอดจนแบบแผนธรรมเนียมเป็นหลัก

สำาคัญแล้ว	 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ

ตำารวจก็เป็นเรื่องที่จำาเป็นที่สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

ได้มีการดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	 ศูนย์คุณธรรมกับ

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 จึงร่วมกันเป็น	 “ภาคีความ

ร่วมมือ”	 ขับเคลื่อนพัฒนาคุณธรรม	 จริยธรรม	 พัฒนา

ศักยภาพของข้าราชการตำารวจ	 โดยเชื่อว่าหลักสูตร 

ศาสนิกสัมพันธ์จะเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้เพ่ือการรับใช้

สังคมอย่างแท้จริง	โดยจะเร่ิมนำาร่องอบรมนักเรียนนายสิบ

ตำารวจ	 จำานวน	 345	 นาย	 แบ่งอบรมเป็น	 3	 รุ่น	 โดย

อบรมรุ่นแรกในเดือน	สิงหาคม-	กันยายน	ค.ศ.	 2015	

และคาดหวังที่จะร่วมมือกันจัดทำาหลักสูตรให้กับ

นักเรียนนายร้อย	ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีสำาคัญย่ิง	เพราะ

มีบทบาทการกำากับดูแลตำารวจช้ันผู้น้อยในอนาคต

	 กองบัญชาการศึกษา	 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

มีนโยบายพัฒนาคุณธรรม	 จริยธรรมของตำารวจ	 โดยให้

ความสำาคัญทุกระดับ	 ทั้งนักเรียนนายร้อยตำารวจ	 นาย

สิบตำารวจที่จะจบมาปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการตำารวจ	

และข้าราชการตำารวจชั้นประทวน	 ที่สอบเลื่อนขึ้นเป็น

สัญญาบัตรและตำารวจที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น	 โดย

(อ่านต่อหน้า 11)
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ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า 16)

ศาสนศึกษา	 ปี	 4	 และ	 สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม	 

ป	ี2)	

-	ภาคการศึกษาท่ี 1   ต้ังแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม  

- ภาคการศึกษาท่ี 2  ต้ังแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม

น�้ำผึ้งปำ่แท้จำกบนดอย 

รำคำขวดละ 300.- บำท 

รำยได้สมทบทุนสร้ำงวัดบนดอย 

จ�ำหน่ำยที่ โรงพิมพ์อัสสัมชัญ 

เวลำ 08.00-16.30 น.

โทรศัพท์ 0-2268-1646 ถึง 8 

กด 0

  ”

“
ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ต้องได้รับการพัฒนามาตรฐานคุณธรรม	 และอุดมคติ

ของตำารวจ	มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของ 

ตำารวจอย่างต่อเน่ือง	 อาทิ	 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะ

อุตสาหะ	 ขยันหมั่นเพียร	 เสียสละ	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความรับผิดชอบ	 ความเต็มใจ	 ไม่ละทิ้งหน้าที	่ ไม่

หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ	 ฯลฯ	 ตามประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำารวจ	 ทั้งนี้การเพิ่มเติม

หลักสูตรศาสนิกสัมพันธ์ให้กับตำารวจ	 เพื่อสร้างความ

เข้าใจอันด	ี ในสังคมที่มีความหลากหลายทางศาสนา	

การไม่เลือกปฏิบัติ	 โดยไม่ใช้ความรู้สึกพึงพอใจหรือ 

ไม่พึงพอใจส่วนตัวต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล	 อันเนื่อง

มาจากชาติกำาเนิด	เพศ	ศาสนา	หรือความเชื่อ	เชื้อชาต	ิ

สัญชาต	ิอายุ	การศึกษา	โดยหลักสูตรดังกล่าวจะดำาเนิน

การอบรมแก่นักเรียนนายสิบตำารวจเป็นโครงการนำาร่อง

ในปีแรก	 (Pilot	 Project)	 ทั้งนี	้ ในแต่ละปีมีนักเรียน

นายสิบตำารวจจบการศึกษาบรรจุเป็นข้าราชการตำารวจ

ในระดับประทวน	 5,000	 นาย	 อย่างไรก็ตามปัจจุบัน

ประเทศไทยมีตำารวจทั่วประเทศกว่า	 210,000	 นาย	

หากปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเข้าใจอันดีต่อประชาชน	

ข้าราชการตำารวจเหล่านี้ถือเป็นพลังสำาคัญยิ่งที่จะนำามา

ซึ่งความสงบ	สันติของประเทศชาติ

	 สำาหรับ	 ประชาชนทั่วไป	 นักเรียน	 นิสิต	

นักศึกษา	 ที่สนใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านคุณธรรม	

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์คุณธรรม	(องค์การ

มหาชน)	 ถนนวิภาวดีรังสิต	 กรุงเทพฯ	 หรือโทรศัพท์

หมายเลข	 0-2644-9900	 หรือ	 www.moralcenter.

or.th 

ศูนย์คุณธรรม (ต่อจากหน้า 10)
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ดวงตาที่ขับเคลื่อนโลก 
มาดูภาพถ่ายที่นิยมชื่นชอบ

ของช่างภาพนิตยสาร
เนชั่นแนลจีโอกราฟิก  

4 มิถุนายน 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l ดวงตาเหล่านี้ที่ขับเคลื่อนโลก แต่ไม่ใช่ภาพถ่ายของ 

สตีฟ แม็คคูรี ที่ถ่ายภาพแต่ภาพดวงตาแบบนี้เท่านั้น    

ภาพใบหน้าของเด็กหญิงชาวอัฟกานิสถานนี้ไม่มีตก

ยุคสมัย ด้วยดวงตาที่จ้องมา แสดงถึงความกลัว พลัง  

ความแน่วแน่และความน่าเคารพ ช่างภาพที่มีชื่อเสียง

ส่วนใหญ่ของนิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟิกก็ยังจับภาพ

แบบอ่ืนท่ีมีพลังอย่างมากไว้ด้วย    นิทรรศการ ณ ซีเนซิตตา

สตูดิโอ ในกรุงโรม ต้ังแสดงภาพถ่ายเอกลักษณ์โดดเด่น 

ของช่างภาพแม็คคูรีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ตั้งแต่

อนุสาวรีย์โบราณโรมันที่ดูเหมือนมีชีวิตเมื่อเทียบกับ

ภาพชายชราชาวราชาสถาน เป็นเลือดเนื้อแท้ๆ ของ

เขาแต่ก็กลับเหมือนอนุสาวรีย์รูปเทวดา   สตีฟ แม็คคูรี 

(ช่างภาพ) เล่าว่า “ผมคิดว่าเราจะได้มีโอกาสสูดลมหายใจ 

ลึกๆอย่างแท้จริงและพูดว่า รู้มั้ย ผู้คนเขามีศาสนาที่

แตกต่างกัน ต่างเชื้อชาติ แต่นี่ไงเขามีความเป็นคนใน

รากเหง้าเหมือนกัน มาดู ลองพิจารณา อย่ามีอคติหรือ

เหยียดเชื้อชาติอะไรทำานองนั้น”

l เขาได้เห็นชีวิตและความตายจากทั้งมุมมองไกลๆและ 

แรงงานเด็ก

12 มิถุนายน 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l มีเด็กราว 168 ล้านคนเป็นเหยื่อบังคับให้ใช้แรงงาน

อยู่ทั่วโลก ตามรายงานขององค์การแรงงานโลก ที่

กำาหนดให้วันที่ 12 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านแรงงาน

เด็ก   ระหว่างก่อนภาวนาบททูตสวรรค์แจ้งข่าว พระ

สันตะปาปาทรงเน้นถึงความจำาเป็นท่ีเด็กๆจะต้องมีวัย

เด็กที่แท้จริงตรัสเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายนว่า “เด็ก

มากมายทั่วโลก ไม่มีเสรีภาพที่จะได้เล่นหรือไปโรงเรียน 

ภาพถ่ายของ สตีฟ แม็คคูรี

เข้าไปใกล้ชิด ไปยังประเทศอิหร่าน อิรัก กรุงเยรุต  

ประเทศปากีสถาน ฟิลิปปินส์และอัฟกานิสถาน เขา 

เดินทางไปทั่วโลกกว่า 35 ปีถ่ายรูปนับพันๆภาพจาก

การเดินทางนั้น ด้วยความหวังว่าการเดินทางของคน 

ทุกข์ยากจะไม่ได้รับการลืมเลือน  แม็คคูรีพูดถึงภาพถ่าย 

และจังหวะที่จับภาพครั้งหนึ่งซึ่งตรึงอยู่ในหัวใจของเขา

 “ผมกำาลังเดินไปตามถนนในประเทศเปรู เห็น

เด็กกลุ่มนี้กำาลังทรมานเด็กน้อยอีกคนหนึ่ง เด็กนั้น

ร้องไห้และท้อแท้ใจ ผมกำาลังเดินเลยไปและเขาก็เอาปืน

เด็กเล่นจ่อที่หัวของเขา  นี่เป็นชั่วขณะที่ก่อเกิดอารมณ์

อย่างมาก ถ้าคุณพิจารณามันดูเหมือนว่าเด็กคนนี้กำาลัง

จะฆ่าตัวตาย แท้จริงพอสถานการณ์คลี่คลายหมดแล้ว

เขาก็กลับไปเล่นกับเด็กๆคนอื่นอีก แต่สำาหรับชั่วขณะ

นั้นมันเหมือนโลกของเขามาถึงจุดจบสิ้นแล้ว”

l นิทรรศการมีชื่อว่า “มองเลยโพ้นออกไป”  ประกอบ

ด้วยภาพถ่ายที่มีพลังที่สุดของแม็คคูรี 150 ภาพ มัน

สะท้อนอารมณ์ของมนุษย์ ต้ังแต่แรงกล้าท่ีสุดจนถึงปกติ

ธรรมดา  ภาพถ่ายจะตั้งแสดงจนถึงวันที่ 20 กันยายน 

ส่วนใหญ่เป็นภาพใบหน้าคนนิรนามจากดินแดนห่างไกล 

แต่ด้วยการกดปุ่มชัตเตอร์กล้องถ่ายภาพ การเชื่อมต่อ 

ทันทีก็ทำาให้เราเข้าถึงการแสดงความเคารพคุณค่าความหวัง

และส้ินหวังท่ีบังเกิดต่อชีวิตผู้คน เป็นการเช่ือมต่อสัมพันธ์

ที่ไม่ขึ้นกับความคุ้นเคย แต่เป็นเร่ืองท่ีสัมผัสได้ของความ

รู้สึกถึงความเป็นมนุษย์ร่วมกัน

มีเด็กมากกว่า 168 ล้านคน
เป็นเหยื่อแรงงาน

พวกเขาจบลงตรงที่ถูกเอาเปรียบไปเป็นแรงงานราคาถูก 

พ่อหวังคำาสัญญาข้อตกลงอันเป็นรูปธรรมจากสังคม

โลกเพื่อที่จะส่งเสริมสิทธิของเด็กๆ”

l ในจำานวนแรงงานเด็ก 168 ล้านคน ราว 120 ล้านคน

มีอายุระหว่าง 5 ถึง 14 ปี  ยิ่งกว่านั้น ราว 85 ล้านคน

ต้องทำางานที่เสี่ยงอันตราย การบังคับเด็กใช้แรงงานอยู่

ในทวีปเอเชีย 78 ล้านคน และในทวีปแอฟริการาว 59 

ล้านคน

l วันดังกล่าวไม่เพียงแต่จะหยุดยั้งการใช้แรงงานเด็ก

เท่านั้นแต่ยังรณรงค์สิทธิเด็กที่จะได้รับการศึกษาอย่าง

เหมาะสมอีกด้วย
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 วั ด เซนต์ โ ธมั ส 

อัครสาวก ซอยนนทรี 14 

(นาคสุวรรณ) กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์

ที่ 5 กรกฎาคม เวลา  

จ.อำานาจเจริญ  ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม  เวลา 

10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไหม อ.วาริน- 

ชำาราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 

เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน  

 รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง 

จ.นครพนม ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม เวลา 

10.00 น.

 วัดนักบุญเบเนดิ๊กโต โป่งยอ จ.ราชบุรี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระแห่งพระหรรษทาน ปากจั่น 

อ.กระบุรี จ.ระนอง ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 

เวลา 10.00 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรี- 

ดารุณศีล เป็นประธาน

 วัดแม่พระฟาติมา  บ้านแสงอรุณ  อ.ทับสะแก  

จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่  12   กรกฎาคม 

เวลา   10.00   น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรี- 

ดารุณศีล   เป็นประธาน (ตรีวาร วันที่ 9-11  กรกฎาคม  

2015  เวลา  19.30  น.) (สอบถามคุณพ่ออรรคเดช   

ทับปิง   โทร.   08-1797-8303 สำานักงานวัดแม่พระ 

ฟาติมา โทร. 0-3257-4444  ต่อ  15)

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม จ.สุราษฎร์ธานี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. 

มีพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและพิธีรับศีลกำาลัง พระ

สังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน

(เทศน์ตรีวารเตรียมจิตใจ วันท่ี 16-18 กรกฎาคม พิธี

บูชาขอบพระคุณ เวลา 19.30 น. วันโมทนาคุณพระ  

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม เวลา 19.30 น. พิธีบูชา

ขอบพระคุณ แห่บุษบกแม่พระ เผาจดหมาย เสกพืชผล

และรับพรจากแม่พระองค์อุปถัมภ์)

 วัดนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี อ.กระบุร ี

จ.ระนอง ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 5 กันยายน เวลา  

10.00 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  

เป็นประธาน

 

 อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ ฉลอง

อาสนวิหารและพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ วันเสาร์ที่ 25 

กรกฎาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ 

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลราชบุรี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง10.30 น. คุณพ่ออดุลย์ คูรัตน์ เป็นประธาน 

 วัดนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

บางแค กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 5 

กรกฎาคม เวลา 10.00 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักด์ิ  โกวิทวาณิช  เป็นประธาน

 วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124 

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 

เวลา 17.00 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ  

โกวิทวาณิช  เป็นประธาน

 วัดแม่พระประจักษ์แห่งภู เขาคาร์แมล 

สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 18 กรกฎาคม 

เวลา 10.30 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ 

โกวิทวาณิช เป็นประธาน (วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 

เวลา 17.00 น. มิสซาตรีวารโดยพระสงฆ์ใหม่ คือ  

คุณพ่อเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล และคุณพ่อเปโตร 

พลาพล ลิ้มสุธาโภชน์)

 วัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. 

คุณพ่อเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล และคุณพ่อเปโตร 

พลาพล ล้ิมสุธาโภชน์ พระสงฆ์ใหม่แห่งอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ เป็นประธาน  

 วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร ฉลอง

วัดวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญอันนา สระไม้แดง จ.ฉะเชิงเทรา 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

8 สิงหาคม เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระรับเกียรติยกข้ึนสวรรค์ จ.สระแก้ว 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ระยอง ฉลอง 

วัดวันเสาร์ที่ 5 กันยายน เวลา 10.30 น. 

 วัดมารีสมภพ กบินทร์บุร ีฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 

12 กันยายน เวลา 10.30 น.  

 วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา ฉลองวัดวันอาทิตย์

ที่ 13 กันยายน เวลา 10.30 น. 

 

 วัดคริสตศิรประภา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม  เวลา 10.00 น. พระ

สังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อ.เมือง 

จ.มหาสารคาม ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม  เวลา 

10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อ.เมือง 

สังฆมณฑลจันทบุรี

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง มี 

ความยินดีขอเชิญร่วมในพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของ

สังฆานุกรยวง รณฤทธิ์  เด่นไชยรัตน์ สังฆานุกร 

มีคาแอล ณัฐพงษ์  แสนสุริวงศ์ สังฆานุกรยอห์น 

ฉัตรชัย  นิลเขต สังฆานุกรยอแซฟ เมธาสิทธิ์ 

นามละคร โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร  

สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธานในพิธี วันเสาร์ที่  4  

กรกฎาคม  2015 เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหาร 

อัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

k สังฆมณฑลนครสวรรค์  มีความยินดีขอเชิญ 

ร่วมในพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกรเคลเมนต์ 

เทเรส นฤนาท ปานกรด สังฆานุกรนิโกลาส  

เจริญ บุญดวง สังฆานุกรยอแซฟ เรืองฤทธ์ิ  

ฤทธิบุญไชย โดยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์  

วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 

2015 เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหารนักบุญอันนา 

นครสวรรค์ 

ติดต่อกองบรรณาธิการ

อุดมสาร และ อุดมศานต์
ส่งข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์
วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด เสกสุสาน
ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 
E-mail : udomsarn@cbct.net

udomsarn@gmail.com

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
โทรสาร 0-2681-5401

อัพเดทข่าวคาทอลิก
อุดมสาร และอุดมศานต์ คลิก 

www.udomsarn.com
เฟสบุ๊ค อุดมสารแฟนคลับ

 วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า อ.หนองบัวแดง 

จ.ชัยภูมิ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  เป็น

ประธาน (คุณพ่อสมคิด  เจริญนารถ เจ้าอาวาส  โทร. 

08-1876-4758)

 วัดนักบุญยออากิมและอันนา อ.วังน้ำาเขียว 

จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม เวลา   

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  เป็น

ประธาน (ติดต่อคุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อประสาท 

ใหม่เพียรวงศ์ โทร. 08-4474-4340)
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]คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วม

ขอบพระคุณพระเจ้า โอกาสเปิดการฉลองครบ 150 

ปี พันธกิจแห่งการเผยแผ่ความศรัทธาต่อพระรูปพระ 

มารดานิจจานุเคราะห์ของคณะพระมหาไถ่ (ค.ศ. 1866-

2016) โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา, 

C.Ss.R. เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2015 

เวลา 10.00 น. ที่วัดพระมหาไถ่ กรุงเทพฯ  

] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม / วัน

เสาร์ที่ 1 สิงหาคม / เดือนกันยายน เข้าเงียบ Lectio 

ที่ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง  เย็นวันพฤหัสบดีที่  

10 - เที่ยงวันอาทิตย์ที่ 13  / วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม / วัน

เสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน / วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม สอบถาม 

คุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585 

] คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมันประเทศไทย ขอ

เชิญหญิงสาวโสด  อายุ  18 -30  ปี  ที่ต้องการมีเวลา

ภาวนา  ให้เวลารื้อฟื้นชีวิตคริสตชน-ความเชื่อ และ 

สัมผสัชวีตินกับวชแบบอรุส์ลุนิ   เขา้รว่มกิจกรรม             “บวช 

แรมวาร” ณ บ้านพักอุร์สุลิน   บนดอยสุเทพ     อ.เมือง  

จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่  3-7 กรกฎาคม  2015  ผู้สนใจ 

ติดต่อซิสเตอร์พวงเพชร   ฮวดศิริ  โทร. 0-5327-

6062 , 08-9950-4302

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑล 

กรุงเทพฯ จะจัดโครงการอบรมพระคัมภีร์สำาหรับคริสต-

ชน ครูคำาสอน ผู้นำาบีอีซี และผู้สนใจ หัวข้อ “ความรู้ 

พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล” ทุกวันเสาร์ 

ที่ 6 มิถุนายน - วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015   เวลา 

08.30-12.00 น. ที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม 

ระดับชาติ สามพราน โดยคุณพ่อบัญชา อภิชาติ- 

วรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์  เป็นวิทยากร สนใจ

ติดต่อได้ที่คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ หรืออาจารย์ 

มนต์สิงห์ ไกรสมสุข แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลา- 

ภิบาล 2/4 หมู่ 6 เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน 

จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 0-2429-0124 ถึง 33 

E-mail : thaibible@hotmail.com ค่าลงทะเบียน 

(จำานวน 5 ครั้ง)   100 บาท (เป็นค่าอาหารว่างและ

อาหารเที่ยง)

] ศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียน โคกวัด   ปราจีนบุรี     

จะจัดฉลองครบ 50 ปี ตั้งแต่เปิดดูแลผู้ป่วยในชุมชน 

และละแวกใกล้เคียง จนปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์

สงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้  ในวันเสาร์ที่  11  กรกฎาคม  

2015   และร่วมฉลอง 50 ปีชีวิตสงฆ์  60 ปี 50 ปี  

ธรรมทูต 25 ปี ชีวิตนักบวช   พร้อมทั้งเปิดเสกบ้าน

อบรมนักบวชใหม่ 

 ขอประชาสัมพันธ์พี่ น้องที่มีน้ำ า ใจดีและ 

เครือข่ายภาคีกับศูนย์สงเคราะห์   ร่วมสนับสนุนการ 

จัดงานพร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค (ขอ

เรียนเชิญศิษย์เก่าคามิลเลียนร่วมฉลองด้วยนะครับ)

] ขอเชิญสมาชิกเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตกลุ่ม 3 (อดีต 

ยุวนิสผู้ฝึกหัดและอดีตภราดาคณะเซนต์คาเบรียล 

ทุกรุ่นที่เป็น Montfortian Associates) มาเข้าร่วม

ประชุมประจำาปีและฉลองนักบุญมงฟอร์ตที่อาคาร

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล เลขที่ 2 ซอยทองหล่อ 25 

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2015 เริ่มประชุม 13.30 น. 

เลือกต้ังประธาน รายงานกิจกรรม แบ่งปันประสบการณ์ 

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและทานเลี้ยงสังสรรค์ฉันพี่น้อง 

โทรศัพท์แจ้งเข้าร่วมงานนี้ได้ที่คุณคมทวน ยันต์เจริญ 

โทร. 08-3155-9339 หรือท่ีคุณอนุสรณ์ อานามนารถ 

โทร. 08-1627-8813

] ขอเชิญร่วมงานมารีอาโปลี วันท่ี 30 กรกฎาคม - 

วันที่ 1 สิงหาคม 2015 ที่เดอะคาวาลี่คาซ่ารีสอร์ท 

139/1-2 หมู่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 รายละเอียดเพิ่มเติม ไลน์

ไอดี mariapolithai, mariapolithai@gmail.com 

โทร. 09-5008-2825, 0-2256-6272 

] แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในสภาพระสังฆราชฯ ขอ

เชิญผู้สนใจเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติเทคนิคการเล่น

อิเล็กโทน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นผู้เล่นอิเล็กโทน

ในวัดหรือบ้านนักบวชไม่น้อยกว่า 2 ปี 2. อายุระหว่าง 

15-55 ปี 3. ได้รับการรับรองจากเจ้าอาวาสหรืออธิการ

บ้านอบรม โดยอาจารย์เรมีย์  นามเทพ ในวันที่ 31 

กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2015 เวลา 09.00-17.00 น.  

ที่อาคารสยามกลการ ปทุมวัน ค่าอบรม 2,800 บาท 

(รวมอาหารกลางวันและเอกสารประกอบการเรียน) 

รับจำานวน 20 ท่าน หมดเขตการรับสมัครวันที่ 24 

กรกฎาคม 2015 นี้ 

 หลักสูตรการเรียนร้องเพลงและพ้ืนฐานทาง

ดนตรีเบื้องต้น (8 สัปดาห์) (การฝึกลมหายใจ การ

เปล่งเสียง การออกอักขระเสียงต่างๆ การร้องเพลง

ให้ไพเราะ ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น การอ่านโน้ต การฝึก

จังหวะ รวมถึงทักษะต่างๆ ที่ใช้สำาหรับขับร้องบทเพลง

ในพิธีกรรม) โดยอาจารย์พรเทพ วิชชุชัยชาญ และ

อาจารย์ศิรารัตน์ สุขชัย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-

17.30 น. ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม - 27 กันยายน 

2015 ที่วัดเซนต์หลุยส์ ตึกวันทามารีย์ ชั้น 2 ค่าลง

ทะเบียนท่านละ 2,000 บาท (รวมอาหารว่าง) ผู้ผ่าน

การอบรมจะได้รับวุฒิบัตร รับสมัครถึงวันที่ 2 สิงหาคม 

2015  นี้ รับจำานวนจำากัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา โดยคุณพ่อวิรัช 

อมรพัฒนา จิตตาธิการ  11 กรกฎาคม / 8 สิงหาคม 

2015 เวลา 08.30-10.30 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ 

เวลา 11.00 น. ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซา ที่วัดพระ

มหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ กรุงเทพมหานคร คุณสงวน 

โทร. 08-1908-4766 คุณเปรม โทร. 08-4008-8789 

]สำานักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและ 

ผู้ล้ีภัย (โคเออร์) ขอเชิญท่านร่วมทำาบุญลุ้นโชค  ด้วย

การซื้อบัตรการกุศล โดยเงินที่ได้จากการจำาหน่ายบัตร

นำาไปเป็นค่าอาหารให้แก่เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขา  

ที่ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซู บ้านแป้ง  อ.พรหมบุรี 

จ.สิงห์บุรี  และซื้อข้าวสารอาหารแห้งให้แก่คนชราและ

ที่นี่มีนัด
คนพิการยากไร้ ใน จ.สระแก้ว และ จ.สุรินทร์ ติดต่อ

สอบถามหรือส่ังซ้ือได้ท่ีโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1606-

1609

] ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านทั้งผู้นำาวิถีชุมชนวัด  

สมาชิกในชุมชนคริสตชนย่อย และพี่น้องสัตบุรุษ

ทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวัน “รวมพลวิถี

ชุมชนวัด” ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2015 ที่ 

วัดนักบุญเปโตร เวลา 09.00-15.00 น. ในภาคเช้า

จะมีพิธีมิสซาเพื่อขอพรพระเจ้าสำาหรับงานวิถีชุมชน

วัด และพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมพิธี โดยพระคาร์ดินัล 

ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ในภาคบ่ายจะเป็นกิจกรรมและ

การแบ่งปันประสบการณ์วิถีชุมชนวัด พี่น้องที่จะมา

ร่วมงานขอท่าน     ได้แจ้งชื่อกับคุณบุญหลาย บุญทา 

โทร. 08-7221-9725 ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคมนี้

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้อง 

ประชุมชั้น 3 อาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี 

โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ 

ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ pslohsiri@gmail.com, 

08-1781-4504 หรือดร.สุนทรี โคมิน komin.

suntree@gmail.com, 08-9611-7940 และคุณอังกี้ 

โสภิณพรรักษา aungkie2002@yahoo.com, 08-

9815-1953 หรือคุณวัชรา นววงศ์ wacharan@

gmail.com, 08-9117-9100

] ขอเชิญร่วมฝึกสมาธิแบบ WCCM กับคุณพ่อวิชัย 

โภคทวี, SJ ที่บ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

ทุกวันจันทร์ เวลา 17.00-18.00 น. สอบถามได้ที่ 

คุณพ่อวิชัย โภคทวี โทร. 08-1924-0102 E-mail : 

vphokthavi@yahoo.com

]มูลนิธิเซนต์มาร์ติน (วัดพระแม่มหาการุณย์) ต้องการ 

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ 2 ตำาแหน่งดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ฝ่าย

บุคคล/ธุรการ จำานวน 1 ท่าน คุณสมบัติ จบปวส-

ปริญญาตรี ทั้งเพศชายและหญิง ใช้ Program Office 

ได้คล่อง ขับรถได้(มีใบขับขี่) หากมีประสบการณ์และ 

ตรงสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. เจ้าหน้าที่พัฒนา

ชุมชน จำานวน 1 ท่าน คุณสมบัติ จบปริญญาตรี 

ทั้งเพศชายและหญิง สามารถขับรถได้ (มีใบขับขี่) 

สามารถทำางานนอกเวลาได้ ถ้ามีประสบการณ์ หรือ

วุฒิปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่อาคารพระคริสตธรรม วัด

พระแม่มหาการุณย์ ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. จันทร์-

เสาร์ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2015

] วทิยาลัยแสงธรรม ปรบัชว่งเวลาการเปิดการเรยีน 

การสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ที่

ประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2014/2557 และที่ประชุม 

สภาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557  มีมติ

เห็นชอบให้วิทยาลัยดำาเนินการเปิดการเรียนการสอน  

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ดังนี้

- การจัดการศึกษาเพิ่มเติม (เทียบ Summer) 

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม (เริ่มเดือน

มิถุนายน 2558 สำาหรับนักศึกษาสาขาวิชาคริสต- 

(อ่านต่อหน้า 11)
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 โดย... เงาเทียน

 น้อง ๆ เยาวชนที่รัก ระหว่างวันที่ 15-19 

มิถุนายน 2015 ที่ผ่านมา บรรดาจิตตาภิบาลและทีม

ประสานงานเยาวชนได้มาร่วมสัมมนาประจำาปีที่ศูนย์

สังฆมณฑลเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ทำางานอภิบาลเด็กและ

เยาวชนได้รับการฟื้นฟูจิตตารมณ์และจิตวิญญาณ 

ในการทำางานอภิบาลที่กำาลังเผชิญกับความท้าทาย

มากมาย โดยใช้แนวทางจากสาส์นสมเด็จพระสันตะ-

ปาปาฟรังซิส ประจำาปี ค.ศ. 2015 “ผู้มีใจบริสุทธิ์

ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า” (อ้าง มธ 

5:8) และการศึกษาเน้ือหาท่ีทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 

สามารถนำาสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้ เป็นแนวทางการทำางาน

อภิบาลเด็กและเยาวชนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทันสมัยและตอบสนองต่อสถานการณ์จริง สามารถ

วัดผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ือเสริมสร้างมิตรภาพ

อันดี และเครือข่ายประสานความร่วมมือในงานอภิบาล

เด็กและเยาวชนอีกด้วย

 นอกจากนี้ ในการสัมมนาจิตตาภิบาลฯ  ศูนย์

ประสานงานเยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นเจ้าภาพ

ค่ายผู้นำาเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 32 ได้นำา

เสนอและเห็นเหมาะสมให้จัดค่ายผู้นำาฯ ในรูปแบบของ

งานชุมนุมเยาวชนฯ โดยคาดหวังเยาวชนไทยและ

เยาวชนจากอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 ซึ่ง

ประกอบไปด้วย เยาวชนจากประเทศลาว  กัมพูชา  

เมียนมาร์ และเวียดนาม เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 

คน ภายใต้พระวาจา “ผู้มีใจเมตตาย่อมเป็นสุข เพราะ

เขาจะได้รับเมตตา” (มธ 5:7) ในระหว่างวันที่ 12-17 

ตุลาคม ค.ศ. 2015 ที่โรงเรียนมงฟอร์ตมัธยม 

จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ได้รับการฟื้นฟูและ

ไตร่ตรองด้านคำาสอน พัฒนาชีวิตความเชื่อ ส่งเสริม

การศึกษาพระวาจา สู่การเป็นศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิต

ประกาศข่าวดีใหม่ ให้กล้าเสวนาฉันพี่น้องกับผู้มีความ

เช่ืออ่ืน กล้าแสดงจิตเมตตาแห่งรักและรับใช้เพ่ือนพ่ีน้อง 

ทั้งด้วยกิจการ คำาพูดและคำาภาวนา

 และในโอกาสที่จะจัดงานชุมนุมเยาวชนฯ นี้ 

ทางแผนกเยาวชนฯ ได้ขอความร่วมมือจากชมรม 

นักธุรกิจคาทอลิก เพื่อจัดหาทุนสนับสนุน และทาง

ชมรมนักธุรกิจคาทอลิกรุ่นเยาว์ (C-YES) จึงเห็นสมควร

ให้มีการจัดกอล์ฟการกุศล Swing for Youth ชิง

ถ้วยรางวัลจากพระสมณทูต  พระคาร์ดินัลมีชัย  

กิจบุญชู และพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  

ที่ Legacy Golf Club คลองสามวาตะวันตก 

กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 2015   

รายละเอียดตามในโปสเตอร์ข้างล่างนี้นะครับ จึงขอเชิญ 

ผู้สนใจร่วมสนับสนุน ในการจัดงานน้ีด้วย ติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ชมรมนักธุรกิจ

คาทอลิก และชมรมนักธุรกิจคาทอลิกรุ่นเยาว์ (C-YES) 

โทร. 0-2630-7711 / 08-4549-3085

 สุดท้ายนี้ น้องๆ เยาวชน ครับ เชิญชวนเรา

ภาวนา เพื่อการจัดชุมนุมเยาวชนในครั้งนี้ด้วยนะครับ 

เพื่อให้ทีมงาน เตรียมกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผลดี มี

ประสิทธิภาพ และสำาหรับเพื่อน ๆ เยาวชนของเราที่จะ

ไปร่วมชุมนุมกันในครั้งนี้ จะได้เปิดใจ และเตรียมตัว 

ที่จะไปร่วมสัมผัสกับประสบการณ์ความรักของพระ 

ที่จะผ่านเข้ามาทางบุคคล สถานที่ และเหตุการณ์ที ่

พวกเขาได้ร่วมมีประสบการณ์ด้วยกันครับ ขอให้ทุกอย่าง 

ดำาเนินไปด้วยดี แล้วพบกันใหม่ กับเสียงเยาวชน 

ฉบับหน้า สวัสดีครับ
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 ตอนนี้ผมกำาลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ ผมหยิบหนังสือ 

“มีเหตุผลท่ีพระเจ้ายังให้เราหายใจ” เป็นหนังสือแปลจากต้นฉบับ

ของซูซาน สเปนเซอร์-เวลเดล และเบร็ต วิตเกอร์ ผู้เขียน 

จากหนังสือชื่อ Until I Say Good-Bye: My Year of 

Living with Joy นันทิกา พฤทธิกานนท์ ผู้แปล  ผมเล่าให้ 

เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ท่ีมาฟังบรรยายในวันน้ัน 

พร้อมกับเจียระไนรายละเอียดถึงที่มาที่ไป สำานักพิมพ์ แนว

หนังสือ วันเวลาที่หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ มันเป็นบทอินโทร 

ก่อนที่เราจะคุยกันเรื่อง “การเป็นบรรณาธิการ”

 โจทย์เบื้องต้นกับการอบรมในเช้าวันนั้นทำาให้ผม

สงสัยว่า เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจะทำาความเข้าใจกับเรื่องนี้

ทำาไม นอกจากการจัดทำาหนังสือแล้ว ยังมีประเด็นที่สอดแทรก

ไว้ในบทเรียนคือ ผู้เข้าอบรมกำาลังทำาความเข้าใจเรื่องการฟังใน

แบบลึกซึ้ง (Deep Listening) มันเป็นการนำาวิธีคิดในแบบ 

SHA เข้ามาใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งอาจจะอธิบายแบบง่าย ๆ ได้

ว่า การนำาหัวใจเข้าไปใส่ในการรักษาพยาบาล เมื่อบรรยายจบ

มีเหตุผลมากกว่าที่พระเจ้าให้เราหายใจ

ไม่เคยพบมรสุมใดในชีวิต พอไปถึงวันหนึ่งพบกับชายที่ตนเองรัก กำาลังจะสร้าง

ครอบครัว พ่อที่เป็นที่สุดของหัวใจและรอคอยวันที่ลูกจะมีคนดูแล และสร้าง

ครอบครัวของตน ต้องมาล้มป่วยลงในวันใกล้งาน งานกำาลังจะล้มเลิกถ้าอาการ

ป่วยไม่ทุเลา การ์ดแจกไปหมด ทุกอย่างถูกเตรียมไว้แล้ว ผู้ใหญ่ลงความเห็น

ว่า อะไรจะเกิดต้องไปต่อ ในวันที่ลูกสาวสุดที่รักคนนั้นแต่งงาน พ่อจากไปอย่าง

สงบเพียงไม่กี่วัน หยาดน้ำาตาของวันแต่งงานไม่เคยจาง เพราะนึกขึ้นมาทีไร 

ความเศร้าก็เกาะกุมหัวใจทุกที ผมบอกเธอว่า พ่อเธออยู่ในงานนั้นด้วย เขามอง 

อยู่บนฟ้าด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมสุข แม้ว่าเธอจะไม่เห็น

            ไม่น่าเชื่อว่าจริง ๆ แล้วเราทำาเรื่องเดียวกัน ฟังแบบลึกซึ้ง การฟังแบบ

ลึกซึ้งคือการพยายามพาตัวเองเข้าไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้ที่เราพบเห็น ดำาเนิน

ชีวิตด้วย หรือช่วยรักษาพยาบาล ตกลงแล้วเหตุผลที่พระเจ้ายังให้เราหายใจอยู่ 

อาจจะไม่ใช่หนังสือแปลเล่มหน้าอ่านในมือของผม มันอาจจะเป็นทุกวันที่ลม

หายใจของเรายังมีอยู่ พร้อมกับลมหายใจของผู้คนรอบกาย เม่ือฟังมากกว่าเสียง

ที่ได้ยิน เราได้ยินเสียงเต้นของหัวใจ เราข้ามออกไปจากชีวิตของเราสู่เขตแดน

ของชีวิตผู้อื่น ไม่ใช่เอาไฟฉายไปส่องดูว่ามีอะไรหรือเกิดอะไรขึ้น แต่เอาไฟฉาย

ไปส่องทางเพื่อก้าวเดินไปพร้อมกันและช่วยเหลือกันให้ผู้คนได้ผ่านความ 

มืดมิดของคืนวันสู่ทางสว่างสดใส

บรรณาธิการบริหาร

 

ผมพบว่า จริง ๆ แล้วบทบาทของบรรณาธิการคือการฟังคนที่เขียนบทความ

นั้น ๆ อย่างลึกซึ้ง เขาต้องการบอกเล่าเรื่องอะไร เขาเล่าจากอารมณ์ความคิด

ศิลปะแบบไหน หลังจากนั้นจึงเริ่มใช้กระบวนการการเป็นบรรณาธิการทั้งหมด 

ช่วยให้การเล่าเร่ืองของเขาน่าอ่านย่ิงข้ึน มีประเด็นชัดเจน และถูกต้องเหมาะสม 

โดยไม่สูญเสียตัวตนของเขา ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เราทำามันในหน้าที่ของ

บรรณาธิการมานานร่วมสิบปีทีเดียว

 ผมนึกถึงเรื่องดี ๆ ร่วม 100 เรื่องที่มีโอกาสทำาหน้าที่เป็นผู้ดำาเนิน

รายการ ในกิจกรรมหนึ่งของการอบรมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

เช่นกัน เราให้ทุกคนทำากราฟชีวิต กราฟชีวิตนี้พาแต่ละคนย้อนกลับไปคิดถึง

ชีวิตที่ผ่านมา ต่อจากนั้นเราให้ทุกคนเล่า แต่ขอให้เลือกเรื่องเดียวที่น่าสนใจ 

เป็นบทสอนชีวิตให้เพื่อน จากเล่าในกลุ่ม มาเป็นการคัดเลือกเรื่องเด็ดมาเล่า

ส่วนรวม และแทนที่เราจะให้ออกมายืนหน้าห้อง เราจัดเป็นรูปแบบรายการ เรา

เรียกรายการนั้นว่า “รายการเก้าอี้สีแดง”

 รายการเก้าอี้สีแดง จำาลองแบบรายการปกติทางทีวี มีการปรบมือ ตาม

การขอของผู้ดูแลในห้องส่ง มีแขกรับเชิญ มีกล้องฉายภาพขึ้นจอ และมีของ 

ที่ระลึกจากสปอนเซอร์ แขกรับเชิญคือตัวแทนของแต่ละกลุ่ม ผมทำาหน้าที่

พิธีกร ชวนคุย ดึงประเด็นออกมาให้ชัดเจน โดยมีหลักไมล์ในใจว่า แต่ละคนมี

เรื่องที่อยากเล่า และพวกเราพร้อมจะฟัง แต่จะเลือกเรื่องจากประสบการณ์ความ

สำาเร็จ หรือความทุกข์ความล้มเหลวสุดแล้วแต่ เราเชิญชวนให้เล่าเร่ืองท่ีมีผลบวก 

แต่ท่านผู้อ่านเชื่อไหม เกินครึ่งเล่าเรื่องที่ทุกข์ใจ ฝ่าฟัน อดทน หรือเรื่องของ

ความทุกข์คือเรื่องที่ส่งผลลัพธ์สุดท้ายที่มุมบวก เพราะมันสอนเราให้กล้าแกร่ง 

เราจึงเรียกรายการนี้ว่า “เก้าอี้สีแดง” แม้บางครา เก้าอี้ที่ผมและแขกรับเชิญ 

มานั่งจะมีสีฟ้าบ้าง สีลายดอกไม้บ้าง นั่นไม่สำาคัญเท่าบทชีวิตที่เข้มข้นของ

แต่ละคน

 ผมแทบไม่ค่อยได้เล่าว่าในขณะที่ดำาเนินรายการมีอะไรเกิดขึ้น เรื่อง

บางเรื่องผมแทบกลั้นหยาดใส ๆ ในดวงตาไม่อยู่ คุณลองคิดดูว่า บทเศร้าของ

คนเคราะห์ซ้ำากรรมซ้อน การจากไปของคนที่รัก หรือเมื่อชีวิตกำาลังจะสบาย เรา

ก็พบปัญหาใหม่ ความสำาเร็จ การเดินหลงทาง ความฝันที่รอคอย การจากไป 

ความรักและการนอกใจ ความอดทนเพื่อลูก หรือบุพการี ล่าสุดผมยังได้ฟังเรื่อง

เศร้าๆ อีกถ้าจะตั้งชื่อเรื่องคงได้คล้าย ๆ ว่า “หยาดน้ำาตาของวันแต่งงานไม่เคย

จางหาย”

 มันเป็นเรื่องชีวิตของคนที่ดูสมบูรณ์แบบ มีความสุข เป็นที่รัก และ 
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พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณ พัชรสมโภช เซอร์เซนต์อัลแบรต์ ไวอาษา เซอร์เซนต์อังเดร 

อาศัย เซอร์โรส-มารี เอกสาโรจน์ เซอร์มารี-แบร์นาร์ด พลศักดิ์ สุวรรณ

สมโภช เซอร์จิลแบร์ตา บุญทองมาก เซอร์มาร์แซล ปะทุมเทา เซอร์เอดิธ 

เสงี่ยมแก้ว เซอร์ฟิลิป วรีวงษ์ หิรัญสมโภช เซอร์มารี-หลุยส์ พรฤกษ์งาม 

เซอร์มารี อัสซุมตา ดาวดี เซอร์มารี-เอมเม โพธิทอง เซอร์เรมอนด์ พิเศษ-

ศักดิ์ เซอร์เคลเลีย ศรจันทร์ เซอร์มารี แรน เล็กประเสริฐ เซอร์ดาเรีย  

นงค์สวัสดิ์ ปฏิญาณตนตลอดชีพ เซอร์เอเดรียน สะโน เซอร์เอเฟรม ศรี-

สุทธิจรรยา เซอร์นิโคลัส ว่องไว เซอร์กัลลิสตัส อินพาเพียร คณะภคินี 

เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2015 ที่หอประชุม 

ทรินิตี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

โรงเรียนอรุณวิทยา อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ นิมนต์พระมหาสมปอง 

ตาลปุตฺโต  พระนักบรรยายธรรมรุ่นใหม่และพระนักเขียนชื่อดังที่ได้รับรางวัล

ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากองค์กรต่างๆ มาเทศน์และทอล์ค บรรยาย

ธรรมะ-สาระดีๆ ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - ระดับมัธยมศึกษา 

ปีที่ 6 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และผู้ปกครองที่สนใจ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 

2015

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ

โอกาสสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า พร้อมด้วยคุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข 

อุปสังฆราช และสังฆานุกรนฤนาถ ปานกรด เมื่อวันศุกร์ที่  5 มิถุนายน 2015

ที่วัดน้อยนักบุญยวง เดอ ลาซาล   โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ (DBAC) จัดงานไหว้ครู ประจำาปี 

การศึกษา 2558 เพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อคณาอาจารย์ เมื่อวันที่ 11 

มิถุนายน 2015



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 39 ฉบับที่ 28 ประจำาวันที่ 5-11 กรกฎาคม 2015หน้า 20

ตอนที่ 17 อย่าร้องไห้เพราะมันต้องจบลง

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ภาพทั่วไทย ในปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์”

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชา 

ขอบพระคุณฉลองนักบุญอันตน และฉลอง 30 ปี การเข้ามาในประเทศไทย

ของคุณพ่ออันโตนีโอ วาลแซ็กกี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2015 ที่วัดนักบุญ

มาร์การิตา บางตาล จ.ราชบุรี

ศูนย์คุณธรรม จับมือ สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

รุกสร�้งสังคมสันติสุข สังคมคุณธรรม
นำ�ร่องหลักสูตรศ�สนิกสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2015 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จับมือ 

กองบัญชาการศึกษา สำานักงานตำารวจแห่งชาติ โดยนายสิน สื่อสวน ผู้

อำานวยการศูนย์คุณธรรม 

 

(อ่านต่อหน้า 10)

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ หัวหน้าทีมของคณะวิทยากรอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ศาสนิกสัมพันธ์ 

โดยได้รับเชิญจากศูนย์คุณธรรม 

	 คนเราได้แรงบันดาลใจจากอะไร	บางคนได้จากหนังสือ	บางคนได้จาก

การเดินทาง	บางคนได้จากบทกวี	บางคนได้จากบทเพลง	บางคนได้จากคน

 “อย่าร้องไห้เพราะมันต้องจบลง จงยิ้มเพราะมันได้เกิดขึ้น” (ดอกเตอร์ 

ซูสส์) คำาท่ีถูกโรยไว้ก่อนหนังสือจะปิดปก	 เม่ือเรามีทัศนคติท่ีถูกต้อง	 เหมาะสม	

ไม่ใช่เข้าข้างตัวเอง	 หรือมองโลกในแง่ร้าย	 เราก็ใช้ชีวิตได้อย่างนับถือตัวเอง	

ชื่นชมกับวันเวลา	และไม่เศร้าจนอมทุกข	์และดีใจจนเลยเถิด

	 บทจบของทุกเรื่องจึงบอกกับเราว่าบางทีมันอาจเพิ่งเริ่มต้น	 บทจบ

จึงไม่ใช่บทสรุป	 แต่บทจบอาจเป็นเพียงบทชีวิตหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้น	 เหมือนกับ 

เริ่มต้น	ดำาเนินไปและจบลง	มันก็แค่สิ่งที่เกิดขึ้น

	 เม่ือกาลเวลาร้องทักมาว่าหมดเวลาแห่งความสุขแล้ว	 ความสุขบทใหม่ 

ก็พร้อมจะเกิดขึ้นทันท	ีเพราะทุกเวลาคือบทเพลงแห่งน้ำาพระทัย	
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