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สมาชกิทีร่กั

พอเขียนจดหมายเวียนฉบับนี้หลังจากไดรวมสมโภชแมพระองค
องคอุปถัมภ ชวงนั้นพออยูที่วัลดอกโก และไดรวมพิธีเปดวิหารแมพระที่มี
การบูรณะเสร็จสิ้นสมบูรณแลว  พิธีประกอบดวยพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณและ
กิจกรรมดานวัฒนธรรม  การบูรณะที่ผานมาทำใหเราเห็นความงดงามของแสง
และสีภายในพระวิหาร ซึ่งพอเชื่อวาพวกเราหลายคนยังไมเคยเห็นความงด
งามเชนนี้มากอน ความงดงามที่ชวงปที่ผานมาเกิดการชำรุดและเสียหาย  สิ่งที่
พอไดกลาวในชวงการสมโภชทีต่รุนิแลวพอกอ็ยากจะพดูกบัพวกทานทางจดหมาย
ฉบับนี้วา ขอขอบคุณแขวงตางๆ ครอบครัวซาเลเซียน หนวยงานของรัฐ หมู
คณะ ผูเลื่อมใสศรัทธาและผูมีบุญคุณทุกทานที่ไดรวมแสดงออกซึ่งความรัก
ตอแมพระดวยการชวยเหลือดานเศรษฐกิจเพื่อการบูรณะวิหารครั้งนี้

ในชวงที่ผานมา นับตั้งแตที่พอเขียนจดหมายเวียนฉบับสุดทายถึง
ทานแลว พอติดงานหลายอยาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง งานตรวจเยี่ยมแขวงตางๆ
ของอัคราธิการและที่ปรึกษา นอกนั้นพอไดมีโอกาสรวมเหตุการณระดับโลก
หลายอยางที่พออยากจะพูดถึง ณ ที่นี้  อาทิเชน การปวยและการสิ้นพระชนม
ของพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2  การเลือกพระสันตะปาปาใหม และการ
เขารับตำแหนงของพระสันตะปาปาเบเนดิกที่ 16

เมื่อเขียนเกี่ยวกับการสิ้นพระชนมของพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่2
นั้น พอเขียนดวยความรูคุณและความชื่นชมในพระบุคคลของพระองคผูทรง
เปนบุคคลที่สำคัญยิ่งแหงศตวรรษที่ 20 และเปนพระสันตะปาปาผูยิ่งใหญ
จนไดรับขนามนามวา “มหาราช”  เมื่อพระองคสิ้นพระชนม คนจำนวนมากรวม

                    โรม 24 มถินุายน 2005
        วนัสมโภชนกับญุยอหน บปัตสิต
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ทุกขในความตายของพระองคมากกวาที่คาดคิดกันไว สื่อมวลชนทั่วโลก
ตดิตามเหตกุารณครัง้นี ้ประชาชนทกุเพศทกุวยั จากทกุสวนของโลก ตางศาสนา

ตางความเชือ่ ไดมาชมุนมุกนัเตม็ลานพระวหิารนกับญุเปโตรและถนนรอบๆ ตาง
เต็มตื้นดวยความทึ่ง รูคุณ และความเชื่ออยางคิดไมถึง นอกนั้นก็มีคนอีก
จำนวนนับไมถวนที่อยูในสวนตางๆของโลกที่รวมพิธีและติดตามเหตุการณ
ครัง้นีผ้านทางสือ่ตางๆดวย

ความตายของพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 แทนที่จะทำให
ชีวิตพระองคจบสิ้นลงกลับทำใหพระองคเดนดังยิ่งขึ้น ทั้งในฐานะมนุษย ผูมี
ความเชื่อ และในฐานะนายชุมพาบาล พอเชื่อวาสิ่งที่พระองคตรัสกับเยาวชน
ที่ชุมนุมกันอยูในลานพระวิหารกอนที่จะสิ้นพระชนมนั้น พระองคตรัสกับเรา
ทุกคนดวย “เราเคยเดินทางไปพบพวกเธอในสวนตางๆของโลก วันนี้พวกเธอเดิน
ทางมาหาเรา  เราขอขอบใจทุกคน”

แมวาความออนแอฝายกายและโรคที่รุมเราจะทำใหพระองคใชเสียง
ไมได แตมันไมอาจจะสกัดกั้นพลังใจที่แข็งแกรงของพระองคในอันที่จะทำ
ใหพันธกิจที่ไดรับมอบหมายจากพระเจาบรรลุผลสำเร็จไดอยางงดงาม นาดึง
ดูดใจ และเห็นเปนเปนประจักษไดดีมากกวาคำพูด เมื่อพูดเรื่องนี้แลวพออด
คิดถึงคำพูดของนักบุญเปาโลไมได “เรารูวา เมื่อกระโจมที่เราอาศัยอยูในโลกนี้
ถูกเก็บไปแลว เรายังมีบานที่พระเจาทรงสรางไวสำหรับเรา เปนบานที่ไมไดสราง
ดวยมือมนุษย แตเปนบานถาวรนิรันดรอยูในสวรรค ตราบใดที่เราอยูตามสภาพ
ปจจุบัน เราก็คร่ำครวญปรารถนาอยางยิ่งที่จะสวมใสรางกายที่มาจากสวรรค
โดยแทจริงแลว ขณะที่เรายังอยูในรางกายนี้ เรากำลังคร่ำครวญ เพราะตองแบก
ภาระหนัก เราไมปรารถนาจะถูกปลดเปลื้องจากรางกายปจจุบันนี้ แตตองการ
สวมใสรางกายจากสวรรค เพื่อสิ่งที่ตายไดจะถูกชีวิตกลืนเขาไป” (2 คร 5,14)
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บัดนี้ พระองคกำลังอยูในความเต็มเปยมของพระเจา พระองคทรงมอบ
ความทรงจำที่งดงามใหเปนเหมือนพินัยกรรมฝายจิตซึ่งประกอบดวยประจักษ
พยานแหงความรักที่มีตอพระเยซูเจา ตอพระศาสนจักร และตอมนุษยจนถึง
ที่สุด พระองคไดทรงมอบสารให เราและเยาวชน  สารที่ เรานำมาใช เปน
โครงการในการใหจิตวิญญาณและการปกครองในชวง 6 ปนี้ นั่นคือ “ซาเลเซียน
ที่รัก จงเปนคนศักดิ์สิทธิ์”

ในชวงที่ยังไมมีนายชุมพาบาลใหม พระศาสนจักรสวดภาวนาดวย
ความรอนรน โดยปกติแลว การประชุม Conclave ของบรรดาพระคารดินัล
ทำใหมีความคาดหวังแตกตางกันไป ซึ่งก็ถือวาเปนเรื่องธรรมดาอยูแลว
แตครั้งนี้การคาดหวังนั้นยิ่งใหญมาก สวนหนึ่งอาจจะเนื่องมาจากสื่อมวล
ชนที่ใหการติดตามและมีอิทธิพลตอความคาดหวังดังกลาว  ทั้งทางหนา
หนังสือพิมพ วารสาร เครือขายโทรทัศน อินเตอรเน็ต เปนตน สื่อมวลชน
พูดถึงแมกระทั่งโครงการ ลำดับ และสิ่งที่พระสันตะปาปาใหมพึงทำดวย
ในบรรยากาศแหงการภาวนาและการวินิจฉัยนั้น บรรดาคารดินัลไดเลือก
บุคคลที่พระเจาทรงเลือกไวแลว นั่นคือ พระคารดินัล Joseph Ratzinger ซึ่ง
ไดเลือกพระนามวา เบเนดิกที่ 16

ในพระดำรัสแรกๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง บทเทศนวันสถาปนาเปน
ประมุขของพระศาสนจักรนั้นพระองคทรงแสดงใหเห็นวาทรงเปนพระสันตะปาปา
ที่มีความคิดชัดเจน มีการศึกษาที่ลึกซึ้งทั้งดานมนุษย ดานเทววิทยาและดาน
วัฒนธรรม  ซึ่ งทำใหพระองค เลือกสิ่ งที่ เปนแกนสารมากกวาทฤษฎี  แต
เหนืออื่นใด พระองคทรงเปนมนุษยและผูมีความเชื่ออยางเห็นไดชัด จึงไม
แปลกที่พระองคไมไดเสนอโครงการสำหรับการปกครองพระศาสนจักร แต
ทรงเลือก “ที่จะฟงพระวาจาและน้ำพระทัยขององคพระผูเปนเจา” และปลอย
ใหพระเจานำพระองคไป “เพราะเปนพระเจาที่ทรงนำพระศาสนจักรในชวง
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เวลานี้แหงประวัติศาสตร” 1

กระนั้นก็ดี ในขณะที่ทรงอธิบายลักษณะจำเพาะแหงการสืบตำแหนง
นักบุญเปโตร ความหมายของ pallio (แถบผาสีขาวที่หอยคอทับเสื้อมิสซา)
และแหวนนั้น พระสันตะปาปาทรงชี้ใหเห็นถึงการทาทายให “นำมนุษยออก
จากทะเลทราย-ทะเลทรายแหงความยากจน ¤ÇÒÁÍ´ÍÂÒ¡áÅÐ¤ÇÒÁËÔÇ¡ÃÐ
ËÒÂ ¡ÒÃ¶Ù¡·Í´·Ôé§ ¤ÇÒÁâ´´à´ÕèÂÇ ¤ÇÒÁÃÑ¡·Õè¶Ù¡·ÃÂÈ ¤ÇÒÁÁ×´ÁÔ´à¡ÕèÂÇ¡Ñº
¾ÃÐà Œ̈Ò ¤ÇÒÁÇ‹Ò§à»Å‹Òã¹¨ÔμÇÔ--Ò³·ÕèäÃŒ¤ÇÒÁÊÓ¹Ö¡áË‹§ÈÑ¡ ỐìÈÃÕáË‹§ªÕÇÔμ
Á¹ØÉÂ• à¾×èÍ¹Óà¢Òä»Ê‹ÙÊ¶Ò¹·ÕèáË‹§ªÕÇÔμ ªÕÇÔμ·Õèàμ çÁà»‚›ÂÁ” áÅÐ “¹ÓÁ¹ØÉÂ• Œ́ÇÂ
á¹Ç·Ò§áË‹§¾ÃÐÇÃÊÒÃ-ÍÍ¡ÁÒ¨Ò¡·ÐàÅ·Õèà¤çÁ¨Ñ´´ŒÇÂá»Å¡áÂ¡ä»Ê‹Ùá¼‹¹ Ố¹
áË‹§ªÕÇÔμ ä»Ê‹ÙáÊ§ÊÇ‹Ò§¢Í§¾ÃÐà Œ̈Ò” ¹Õè¤×ÍÈÒÊ¹ºÃÔ¡ÒÃáË‹§¹ÒÂªØÁ¾ÒºÒÅ
áÅÐªÒÇ»ÃÐÁ§¼ŒÙÂÔè§ãË-‹ ¹Õè¤×Íº·ºÒ··Õè¾ÃÐÊÑ¹μÐ»Ò»Òä Œ́ÃÑºàÃÕÂ¡ãËŒ¡ÃÐ·Ó
ã¹¾ÃÐÈÒÊ¹ Ñ̈¡Ã àÃÒÍÂÒ¡¨ÐÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñº¾ÃÐÍ§¤• Œ́ÇÂ¡ÒÃ·ÓμÒÁÊÔè§·Õè
¾ÃÐÊÑ¹μÐ»Ò»Ò ÂÍË•¹ »ÍÅ ·Õè 2 ä Œ́μÃÑÊàª×éÍàªÔ-äÇŒàÁ×èÍ 26 »‚·ÕèáÅŒÇ ¡Å‹ÒÇ¤×Í
“¨§à»•´»ÃÐμ Ù¡ÇŒÒ§ãËŒá¡‹¾ÃÐ¤ÃÔÊμà¨ŒÒ” áÅÐ·Ã§àÊÃÔÁÍÕ¡Ç‹Ò “ã¤Ã·ÕèÂÍÁãËŒ
¾ÃÐ¤ÃÔÊμà¨ŒÒà¢ŒÒÁÒã¹μ¹ ¨ÐäÁ‹ÁÕÇÑ¹μ ŒÍ§ÊÙ-àÊÕÂÍÐäÃàÅÂ ¹Õè¤×ÍÇÔ Õ̧·ÓãËŒªÕÇÔμ
à»š¹ÍÔÊÃÐ §´§ÒÁáÅÐÂÔè§ãË-‹”

ºÑ´¹Õé·ÕèàÃÒÁÕ¾ÃÐÊÑ¹μÐ»Ò»Òàºà¹ Ố¡·Õè 16 ãËŒàÃÒμ ŒÍ¹ÃÑº¾ÃÐÍ§¤• Œ́ÇÂ
¤ÇÒÁÃÑ¡áÅÐμ Ô´μÒÁ¾Ñ¹¸¡Ô¨¢Í§¾ÃÐÍ§¤• Œ́ÇÂ¤ÓÀÒÇ¹Ò ÍÂ‹Ò§·Õè¤Ø³¾‹ÍºÍÊ-
-â¡ä Œ́à¤Â·Ó ã¹àÇÅÒà ṌÂÇ¡Ñ¹ãËŒàÃÒÊÑ--Ò¡Ñº¾ÃÐÍ§¤•Ç‹ÒàÃÒ¨Ð«×èÍÊÑμÂ•áÅÐ
Ã‹ÇÁÁ×Í¡Ñº¾ÃÐÍ§¤•

ËÑÇàÃ×èÍ§¢Í§¨´ËÁÒÂàÇÕÂ¹©ºÑº¹Õé¤×Í “à¼ªÔ-Ë¹ŒÒá¹ÇãËÁ‹¢Í§Ê×èÍ
ÁÇÅª¹ Œ́ÇÂ¤ÇÒÁ¡ÅŒÒ¢Í§¤Ø³¾‹ÍºÍÊâ¡” ºÒ§·‹Ò¹ÍÒ¨¨Ð¶ÒÁÇ‹ÒËÑÇàÃ×èÍ§

1 Benedetto XVI, Omelia per il solenne inizio del Ministero Petrino
(คำเทศนวนัรบัตำแหนงนกับญุเปโตร), OR, 25.04.2005.
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Ê×èÍÁÇÅª¹ÁÕÍÐäÃà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃäμÃ‹μÃÍ§áÅÐ¡ÒÃàÃŒÒàμ ×Í¹·Õè¾‹Íà¢ÕÂ¹¶Ö§¾Ç¡
·‹Ò¹ã¹¨´ËÁÒÂàÇÕÂ¹©ºÑº¡‹Í¹ºŒÒ§? ¾‹Íä´ŒàÅ×Í¡ËÑÇàÃ×èÍ§¹Õé´ŒÇÂàËμ Ø¼ÅËÅÒÂ
ÍÂ‹Ò§ àËμ Ø¼ÅáÃ¡·Õè¶×ÍÇ‹Òà»š¹àËμ Ø¼ÅàÍ¡¤×ÍÊ×èÍÁÇÅª¹à»š¹Ê¹ÒÁ§Ò¹ÍÑ¹ Ñ́º
áÃ¡æ¢Í§«ÒàÅà«ÕÂ¹ (à·ÕÂº¾ÃÐÇÔ¹ÑÂ 6)  ¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ-¢Í§§Ò¹´ŒÒ¹¹Õé·ÓãËŒ
สมัชชาครั้งลาสุดนี้ไดมีการตั้งที่ปรึกษารับผิดชอบงานดานนี้โดยเฉพาะ  เหตุผล
ที่สอง คือ โอกาสครบรอบ 120 ปของจดหมายของคุณพอบอสโกที่เขียนเมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม 1885 เรื่อง “การแพรหลายหนังสือที่ดี”2 ซึ่งถือไดวาเปนการ
ประกาศยืนยันงานดานสื่อมวลชนของคณะ เหตุผลสุดทายเกี่ยวกับโครงการ
ที่ทางคณะนาจะทำตามแนวทางของ สมณะสารของพระสันตะปาปา ยอหน
ปอล ที่ 2  “Il Rapido Sviluppo” (การพัฒนาที่รวดเร็ว) ซึ่งมีประกาศใชเมื่อวันที่
24 มกราคม 2005 เพื่อระลึกถึงเอกสารของสังคายนาวาติกันที่ 2  “Inter Miri-
-fica” ที่พระสันตะปาปาปอล ที่ 6 ไดทรงประกาศใชเมื่อประมาณ 40 กวา
ปที่แลว  เหลานี้คือเหตุผลที่ทำใหพอเขียนจดหมายฉบับนี้

เมื่อคำนึงถึงหัวขอของจดหมายเวียนฉบับกอนๆที่พอไดเขียนถึงพวก
ทาน พวกทานจะเห็นความเชื่อมโยงที่ไดมีในจดหมายแตละฉบับ กลาวคือ
ความศักดิ์สิทธิ์คงไรประโยชนหากไมมีประจักษพยานที่เห็นได ชีวิตการเจิม
ถวายตัวของซาเลเซียนคงไรคาหากไมสามารถสื่อใหคนอื่นเห็นได แมแตการ
ที่คุณพอบอสโกพบปะกับพระเยซูเจาก็คงไมมีความหมายอะไรหากประสบการณ
ดังกลาวไมมีใครรู   ดังนั้น  การฟงพระเจาจะเปนการฟงที่แทจริงหากเปลี่ยนคน
ฟงใหเปนประจักษพยานและการประกาศขาวดีเปนพันธะแหงการดำเนินชีวิต
และการกระทำ

เมื่อหวนกลับไปคิดถึงจดหมายของคุณพอบอสโกถึงซาเลเซียนเกี่ยว
กับสื่อมวลชน  เราอยากจะฟนความจำและคิดถึงสิ่งที่บิดาของเราไดสงทอดมา

2 Epistolario di S. Giovanni Bosco (a cura di E. CERIA), vol. IV, pp. 318-321.
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ใหเรา นั่นคือ สื่อมวลชนเปน “สวนหนึ่งที่สำคัญมากของภารกิจของเรา”
“เปนเปาหมายหลักอันหนึ่งของคณะเรา” “เปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของเรา”
ที่พระญาณเอื้ออาทรทรงมอบหมายใหเราทำ และถือไดวาเปนวีธีการที่ดี
กวาหมด  หรือจะพูดใหถูกตองกวา  คือวิธีการตามแนวทางของพระเจา
ในการทำใหงานอภิบาลของเรามีประสิทธิผล

ใน “พินัยกรรม” ฝายจิตนี้ คุณพอบอสโกอยากจะกระตุนความสำนึก
ของเราในพันธะหนาที่ดานสื่อมวลชนที่ไมอาจมองขามได ซึ่งถือวาเปนลูทาง
เพื่อการกระทำภารกิจซาเลเซียน คุณพอบอสโกใชคำพูดแตละคำชัดเจนและ
ตามความหมายแหงคำ กลาวคือ สื่อมวลชนเปน “สวนหนึ่งภารกิจสำคัญที่สุด”
“เปาหมายหลัก” “ภารกิจหลัก”  กระนั้นก็ดี สิ่งที่นาทึ่งมากกวานั้นคือการที่คุณ
พอบอสโกมีความเขาใจชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนในกระบวนการ
แหงการฟนฟูสังคมและการที่คุณพอเขาไปรวมกระบวนการฟนฟูนี้อยาง
เต็มตัว คุณพอจึงสามารถใหความรูแกเด็กและประชาชนสามัญซึ่งเสี่ยงที่จะ
ถูกความคิดใหมๆพาไปไดอยางทันการงานที่คุณพอบอสโกสามารถทำผานสื่อ
มวลชนจึงเปนทั้งการใหความรู เสนอวิธีวินิจฉัยความรูที่ไดมา และใหการ
บันเทิง จึงเปนทั้งการใหการอบรมและการประกาศขาวดี ในเวลาเดียวกันก็
เปดโอกาสใหเยาวชนไดมีสวนในการแพรธรรมดวยการแพรหลายหนังสือ
ที่ดีใหแกเพื่อนๆดวย



                จดหมายอคัราธกิาร_11

1.แงประวตัศิาสตร
พันธะแหงความสัตยซื่อ

เมื่อมองยอนหลังกลับไป 120 ป เราจะเห็นวาจิตตารมณและความรอน
รนเพื่อความรอดของเยาวชนไดผลักดันคุณพอบอสโกใหทุมเทในดานสื่อ
มวลชน  เดี๋ยวนี้คุณพอไมเพียงจะมอบหมายใหเรา “แพรหลายหนังสือที่ดี” เทา
นั้น แตเรียกรองใหเรามี “ความสัตยซื่อ” และทำใหสิ่งที่คุณพอไดริเริ่มไวบรรลุ
ความสำเร็จในชวงเวลาและบริบทที่เรามีชีวิตอยู  เราไมอาจจะใหการอบรมหรือ
รวมมือในการทำใหพระอาณาจักรของพระเจามาถึงไดหากเราไมถือเปนพันธะ
จริงจังในอันที่จะแพรหลายความรูเกี่ยวกับศาสนาของเราใหแกเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป เราตองหาหนทางที่จะหวานและใสเชื้อแปงแหง “ความคิดเกี่ยว
กับพระเจา” ใหแกคนที่กำลังถูกจูโจมจาก “ความชั่วรายและความหลงผิด”

ความสามารถจำเพาะในดานสิ่งพิมพของคุณพอบอสโกอยูในยุทธ-
-ศาสตรของการจัดระบบสิ่งตีพิมพที่เขาถึงทุกคนและทุกแงของชีวิต กลาว
คือ โนมนาวคนใหปฏิบัติฤทธิ์กุศลผานทางหนังสือที่เสริมสราง ปลูกฝงความ
ศรัทธา ปองกันไมใหมีความผิดหลง เปนเพื่อนในยามสงบ ทำใหเยาวชนเปน
สาวกของเพื่อน เปนตน

ในจดหมายของคุณพอบอสโก เราเห็นวาคุณพอเลือกสิ่งตีพิมพเปน
แนวทางเพื่อการแพรธรรม พรอมกันนี้คุณพอก็ยืนหยัดที่จะอยูใน “แนวหนา
ของความกาวหนา” ในดานนี้ดวย  คุณพอจึงอยากใหเรา “รวมมือ” ในโครงการ
ของคุณพอ เพื่อใหโครงการนั้นสำเร็จไปในทุกดาน  เราจึงถือไดวางานดานสื่อ
สารมวลชนเปนพันธะที่เรียกรองใหเราสานตอความเชี่ยวชาญคุณพอในดาน
นี้และทำใหเกิดประสิทธิภาพตามความตองการของกาลเวลาและสถานที่ที่เรา
ทำงานอยู
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นี่คือสิ่งที่คณะของเราพยายามทำมาโดยตลอดดวยความสัตยซื่อตอ
บิดาของเรา นี่คือสิ่งที่เราตองสานตออยางสรางสรรค ตามที่จดหมายเวียน
ป 1885 ไดใหแนวทางปฏิบัติไวสำหรับงานอบรมและอภิบาลซาเลเซียน ซึ่ง
สมัชชาพิเศษของคณะถือวาจดหมายเวียนฉบับนี้เปน “Magna Carta ของ
งานซาเลเซยีนในแผนกนี”้ (SGS 450)

ในบางชวงเวลา ทาทีของเราตอสื่อสารมวลชนเปนทาทีคอนขางจะ
ปกปอง มีความพยายามปกปองผลเสียที่มาจากสื่อมวลชน เปนทาทีตอตานมาก
กวาจะสรางคณุคาใหแกสือ่มวลชน  กระนัน้กด็ ีแมจะมทีาทดีงักลาว อคัราธกิารหลาย
ทานก็ยังมองกาลไกลและกลาริเริ่มงานดานสิ่งตีพิมพเพื่อสานตองานของคุณพอ
บอสโก อาท ิคณุพอ Rinaldi ไดตัง้สำนกัพมิพ SEI และคณุพอ Ricaldone ไดตัง้
ศูนย LDC เปนตน ซึ่งไมเปนแคสำนักพิมพหรือศูนยสื่อมวลชนเทานั้น แตมี
การเตรียมบุคลากร “นักเขียน คนดูแลเทคนิค ซึ่งจะทำใหสำนักพิมพและราน
หนงัสอืของเรามคีณุภาพและเพิม่จำนวนขึน้”  สิง่เหลานีก้ำลงัเกดิขึน้ในหลายแหงของ
คณะ และไมใชในประเทศอติาลเีทานัน้

ใหคณุคาแกความทรงจำประวตัศิาสตรของเรา
ฤดูใบไมผลิสำหรับพระศาสนจักรที่ไดจากสังคายนาวาติกันที่สอง

และแรงบันดาลใจที่ไดจากสมณะสาร Inter Mirifica ซึ่งไดรับการรับรอง
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 1963 ไดชี้นำการไตรตรองของสมัชชา 19 ในป 1965
เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารโดยเนนความสำคัญของงานแพรธรรมดานสื่อมวลชน
ตลอดจนการใชและการทำสื่อ ไดมีการพูดถึงความจำเปนในการเตรียม
ซาลเซียนและฆราวาสให เปนผู เชี่ยวชาญดานนี้  เพื่อทำใหการผลิตเกิด
คุณคามากขึ้นไป เพื่อทำใหการอภิบาลเยาวชนและประชาชนมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น และเพื่อรวมมือกับสถาบัน สมาคม และองคกรที่ทำงานดานนี้
(เทียบ GC 19, หนา 17)  ในสมัชชาที่ทำเมื่อสี่สิบปที่แลว เราตางเห็นได
ชัดเจนวาเรายังไมไดทุมเทอยางเพียงพอในการใชสื่อมวลชนเพื่องานแพร
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ธรรมของเราและเรายังขาดบุคลากรเชี่ยวชาญดานนี้  สมณสาร Inter Mirifica
ชวยใหเราสำนึกถึงความสำคัญยิ่งยวดของเครื่องมือสื่อสารและความจำเปนตอง
มีบุคลากรเชี่ยวชาญเพื่อทำใหสื่อมวลชนเอื้อการอบรมและการอภิบาลของเรา
นับตั้งแตนั้นมา ไดมีการริเริ่มหลายอยาง

ในป 1971-1972 ไดมีสมัชชาวิสามัญ ครั้งที่ 20 ซึ่งการไตรตรอง
ของผูเขาสมัชชาไดรับแนวทางจากเอกสาร Communio e Progressio ซึ่งพูด
ถึงมุมมองเชิงบวกของสื่อ โดยเนนถึงความสำคัญของเครื่องมือสื่อมวลชนและ
ผลกระทบตอประวัติศาสตรและชีวิตมนุษย เพื่อไมใหอิทธิพลของสื่อมวลชน
ตอบุคคลมีมากจนเกินไป ในสมัชชาครั้งนี้จึงไดมีการเรียกรองใหมีมาตรการ
ในดานวัฒนธรรมและการอบรมเราตองชวยเยาวชนใหมีความสำนึกและเปน
อิสระจากเงื่อนไขที่สื่อมวลชนหยิบยื่นให ในเวลาเดียวกันก็ชวยพวกเขาใหรูจัก
เลือกบริโภคสื่ออยางอิสระและดวยความรับผิดชอบ นั่นหมายถึงการติดตาม
เยาวชนเพื่อใหพวกเขาไดรูจักเลือกดวยวุฒิภาวะ พรอมกับพัฒนาพรสวรรค
ของพวกเขาในดานที่เกี่ยวสื่อมวลชนดวย (SGC n. 458)

พระวินัยใหมที่ไดรับการรับรองในสมัชชา 22 เมื่อป 1984 ไดเสนอแนว
ทางการตีความและความเขาใจ การไตรตรองคำสอนของพระศาสนจักรประ
สบการณและสิ่งที่คุณพอบอสโกไดแนะนำไวในจดหมายเวียนป 1885 เปน
พื้นฐานเพื่อกำหนดแนวทางเกี่ยวกับเรื่องนี้  กลาวคือ  สื่อสารมวลชนเปนวิธีการ
ที่ล้ำคาสำหรับภารกิจแหงการ “เปนนักอบรมแหงความเชื่อในแวดวงของชนชั้น
ธรรมดา” (พระวินัย 6) และในพระวินัยขอ 43 ไดมีการนำสิ่งที่มีการศึกษาใน
สมัชชา 21 มาทบทวน กลาวคือ สื่อมวลชนเปนดัง “แผนกงานที่มีความหมาย
สำคัญเปนอันแรกประเภทหนึ่งในการประกอบภารกิจซาเลเซียน”

สมัชชา 21 ในป 1978 ไดเห็นและไดเนนความสำคัญของสื่อมวลชน
(ขอ 148) ในพระวินัยใหมซึ่งไดรับแรงบันดาลใจจากเอกสาร “Evangelii
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Nuntiandi” (ขอ 45)ยืนยันที่จะตอบรับคำแนะนำของคุณพอบอสโกและมอบ
หมาย “พื้นที่แหงกิจการ”ที่มีประสิทธิภาพอยางยิ่งสำหรับงานดานอบรมและ
การแพรธรรม สื่อมวลชนจึงไมเปนแค “หนทาง” หรือ “เครื่องมือ” หรือเปนแค
กิจการแพรธรรมจำเพาะ หรือบริบทแหงการแพรธรรมเทานั้น แตเปน “วิธีการ
ดีเยี่ยมที่ทำใหหนาที่ของเราในฐานะนักอบรม-ผูอภิบาล-และผูสื่อสาร” 3 ประสบ
ความสำเร็จ

ในชวงเวลาที่ทางคณะดำเนินการเพื่อใหสิ่งที่คุณพอบอสโกไดกลาว
เปนเชิงทำนายและไดเริ่มลงมือทำใหเปนความจริงขึ้นมานั้น  เรายังมีเอกสาร
อีกสองฉบับที่มีสวนชวยสรางความสนใจและกอใหเกิดการริเริ่มตางๆในดาน
สื่อสารมวลชน นั่นคือ บทเขียนของคุณพอ Vigano’ และของคุณพอ Vecchi
เกี่ยวกับสื่อมวลชน

ในโอกาสครบรอบรอยปแหง Bollettino Salesiano คุณพออัคราธิการ
Luigi Ricceri ไดเขียนจดหมายพูดถึงความหมายและความสำคัญของการ
ประชาสัมพันธซาเลเซียน หรือ ขาวสารของครอบครัวซาเลเซียนนั่นเอง เนื้อหา
ของจดหมายฉบบันีเ้นนถงึความจำเปนทีต่องทมุเทในดานการประชาสมัพนัธและดาน
สื่อมวลชนโดยทั่วไปการแพรหลายขาวสารของครอบครัวซาเลเซียนชวยใหเกิด
ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของครอบครัว  ชวยใหรูสึกยินดีที่ไดเปนบุตรของคุณพอ
บอสโก และชวยใหรูจักสิ่งที่เรากำลังทำอยู ซึ่งจะเปนการสรางภาพลักษณที่ดี
และเพิ่มจำนวนของผูมีบุญคุณ ตอมนุษยชาติ อยางที่คุณพอบอสโกไดเคย
กลาวไว นอกนั้น จดหมายของคุณพอ Vigano’ และคุณพอ Vecchi เกี่ยวกับส่ือ
มวลชนไดกอใหเกิดแรงบันดาลใจ ความลึกซึ้ง และความเปนระบบในการ
ไตรตรองและการทำใหงานดานนี้ประสบความสำเร็จ ในเวลาเดียวกัน สมัชชา
23 และสมัชชา24 ไดเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกหลายอยาง

3 The Project of Life of the Salesian of Don Bosco, Rome 1986, p. 363.
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ทศันคตใิหม
จดหมายของคุณพอ Egidio Vigano’ เขียนในป 1981 โดยมีหัวเรื่องวา

การสื่อสารมวลชนเรียกรองคำตอบจากเรา 4  เปนการตีความของสิ่งที่สมัชชา
21 ไดไตรตรอง และกระตุนซาเลเซียนใหทำงานดานสื่อมวลชน คุณพอ Vigano’
เชื้อเชิญซาเลเซียนใหเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอสื่อมวลชนเสียใหม เราไมสามารถ
จะเห็นคุณคาของสื่อมวลชนไดหากเราไมเขาถึงมัน เราไมควรจะมีแคทาที
ปกปองตัวเราอยางเดียว เราตองรูจักสื่อมวลชนและเห็นคุณคาของมันใหได
เราตองสรางจิตสำนึกในเรื่องนี้และยอมรับวาสื่อมวลชนใหการอบรมคนจำนวน
มาก สรางทัศนคติและวัฒนธรรม และเนื่องจากพันธกิจแหงการอบรมและ
ประกาศขาวดีลงรากในบริบทของวัฒนธรรม เราจึงตองใหความสนใจตอพลัง
ที่เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในปจจุบันนี้ดวย เพื่อใหการอยูของเราเอื้อใหเรา
สามารถเผยแพรรูปแบบและคุณคาของเราได

สมัชชา 23 ในป 1990 เนนความสำนึกในเงื่อนไขใหมๆดานสังคม
และวัฒนธรรมในบริบทที่เราทำงานอยู เราเขามาอยูในโลกที่ไรระยะทางเพราะ
การขนสงและการสื่อสารที่มีการพัฒนาขึ้นอยางมาก ในบริบทเชนนี้แนวโนม
ของวัฒนธรรมและรูปแบบชีวิตกำลังแพรหลายอยางกวางขวาง เราจึงตองมี
ความสนใจตอบริบทที่หลากหลาย  กลาวอีกนัยหนึ่งคือ  เราตองเห็นปญหาเพื่อ
จะสามารถเขาถึงสถานการณของเยาวชนได (เลขที่ 17)  เยาวชนไดรับอิทธิพล
จากรูปแบบภาษาและชีวิตที่สื่อมวลชนเสนอใหคอนขางจะมาก พวกเขาเปน
ผูใชสื่อตางๆอยางเปนธรรมชาติ แมวาการใชสื่อเหลานี้จะมีทั้งผลดีและ
ผลเสีย(เลขที่ 63)

เราตองหาวิธีการสื่อสารใหมที่มีประสิทธิภาพเพื่อจะไดติดตามการ
พัฒนาและการจารึกแหงความเชื่อของเยาวชนและเพื่อจะเขากับพวกเขาได

4 พมิพในจดหมายเวยีน ฉบบัที ่302, 1 ตลุาคม 1981.
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ดีขึ้น  เราตองเปนเหมือนคุณพอบอสโกในการ  “หาวิธีการเพื่อเริ่มรูปแบบใหมๆ
ในการอภิบาลเพื่อปกปองและสนับสนุนความเชื่อ” (พระวินัย 43, GC 23,256)
สมัชชาเริ่มจากสถานการณและขอเรียกรองมีอยูและชี้ชัดถึงความจำเปนที่
ตองใชสื่อมวลชนเพื่อการอบรมเยาวชนไปสูความเชื่อในระดับตางๆ เชน ใน
ระดับทองถิ่น หมูคณะตองสงเสริมใหมีการใชเครื่องมือสื่อสาร ในระดับแขวง
ตองมีผูรับผิดชอบแผนกนี้โดยตรงเพื่อจะไดติดตามหมูคณะแตละแหง  และใน
ระดับสวนกลาง ที่ปรึกษาฝายสื่อสารมวลชนเปนผูใหการอบรมแกซาเลเซียน
และริเริ่มโครงการเพื่อตอบสนองความตองการใหมๆ

การกลับใจดานวัฒนธรรม
ในสมัชชา 24 ป 1996 มีการเนนความสำคัญของสื่อมวลชนซึ่งโยงไป

ถึงวิสัยทัศนใหมๆที่ซาเลเซียนและฆราวาสพึงมีการรวมสวนของฆราวาสในจิตตา
รมณและภารกจิของคณุพอบอสโกเรยีกรองใหมกีารเอาจรงิเอาจงัในดานการสือ่สาร
เพื่อเอื้อใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกัน เรียกรองใหอยูกับเยาวชนอยาง
มีบทบาท และเรียกรองใหมีทีทาดานวัฒนธรรมและชีวิตจิตซึ่งเปนสิ่งจำเปน
สำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทวาไมควรจะหยุดที่บทบาท แตควรจะ
มีความสำนึกอันลึกซึ้งในการเปลี่ยนแปลงของบริบทดานสังคมและวัฒนธรรม
อีกทั้งความใหมและอิทธิพลของการสื่อสารดวย ในเรื่องนี้ ฆราวาสสามารถ
ชวยเราไดมาก

เพื่อจะใชการสื่อสารไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ไดมีการริเริ่ม
ในระดับตางๆ สำหรับการรวมมือในการอบรม การจัดรูปแบบ และการใช
สื่อมวลชนมีคุณคา แตละแขวงพึงรางแผนสำหรับสื่อมวลชนดวยความชวย
เหลือจากที่ปรึกษาฝายสื่อมวลชนซาเลเซียน สวนอัคราธิการและคณะที่ปรึกษา
ตองศึกษาแผนปฏิบัติ เพื่อสนับสนุน  ประสานงาน  และใชสื่อมวลชนให
เกิดคุณคา โดยคำนึงวาสื่อมวลชนเปนแผนกงานที่มีความสำคัญเปนอันดับแรก



                จดหมายอคัราธกิาร_17

ประเภทหนึง่ในการประกอบภารกจิซาเลเซยีน (พระวนิยั 43)5

คุณพออัคราธิการ Juan E. Vecchi ในจดหมายเวียนลงวันที่ 8
ธันวาคม 1999 ชื่อ “การสื่อสารในภารกิจซาเลเซียน” 6  ไดขอรองใหเรา กลับใจ
ดานวัฒนธรรม การสื่อสารแผกวางไกลและครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของ
ซาเลเซียน เราจึงตองปรับยุทธวิธี ใหความสำคัญเปนพิเศษแก “การสื่อสาร
และนำการเสื่อสารเขาไปในบริบทเพื่อเผยแพรคุณคาจำเพาะของชีวิตจิตและ
พันธกิจซาเลเซียน” (หนา 16) เทคนิคสมัยใหมของการสื่อสารชวยเอื้อเราใน
เรื่องนี้แลว เราตองพรอมที่จะเห็นคุณคาและนำมาใชเพื่อการประชาสัมพันธ
สิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราทำไปทั่วโลก

คุณพอ Vecchi ขอใหเราคำนึงวามุมมองใหมนี้จะชวยเราใหทุมเทเพื่อ
งานสื่อมวลชน

โดยรวมมือกับฆราวาสและใหความสำคัญแกสถานการณทองถิ่น
ไดมากเพียงไร  ในความเปนจริงแลว  การรวมมือกับฆราวาสชวยใหเกิดบูรณา-
การของมุมมองและประสบการณ ซึ่งกอใหเกิดประสิทธิผลอันเปนผลมาจาก
ความสนใจและการรวมพลังกัน นอกนั้น การใหความสนใจในสถานการณ
ทองถิ่นเรียกรองเราใหมีความสามารถในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกหมูคณะ
และผูรวมงานของเรา  สิ่งนี้ทำใหเราตองถามตนเองวาเราจะทำใหการอยูของ
เรามีประสิทธิผลสำหรับพื้นที่ที่เราสังกัดอยูหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน
ที่เกี่ยวกับคนหนุมสาวและคนที่อยูชายขอบสังคมเปนการทาทายเราวาจะทำให
หมูคณะอบรมและอภิบาลอยูอยางมีความหมายไดอยางไรจะทำใหคนจำนวน
มากเขามารวมสวนในงานของเรา และจุดประกายความสำนึกในเรื่องนี้ได
อยางไร

5 GC 24, 137.
6 AGC 370, 8 December 1999.
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ความจำเปนเรงดวนของการอบรม
ความเขาใจเกี่ยวกับความเกี่ยวเนื่องและความหมายของสื่อมวลชน

ที่ เพิ่มขึ้นทำใหเราเห็นถึงความสำคัญของการอบรมอยางเพียงพอสำหรับ
บุคลากรซาเลเซียน

เอกสารของสมัชชา 21 เมื่อไดใหความกระจางเกี่ยวกับความสำคัญ
และวิธีการใชสื่อมวลชนใหเกิดประโยชนแลว ก็ไดเสนอใหมีการประเมินสถาน
การณเกี่ยวกับการอบรมซาเลเซียนในดานนี้ เอกสารระบุถึงการขาดความเชี่ยว
ชาญเชิงอาชีพและจิตตารมณแหงการบุกเบิกของซาเลเซียนแตละคนอีกทั้ง
“ซาเลเซียนหรือทีมงานซาเลเซียนที่สามารถใชสื่อมวลชนทั้งในดานเนื้อหา
และวิธีการในเชิงวิชาการยังมีไมเพียงพอหรือบางแหงไมมีเลย” (GC21,151)

คุณพอ Vigano’ ในจดหมายเวียน ยังไดยืนกรานถึงความจำเปนของ
การอบรม การศึกษา การคนควา และการวางแผนของโครงสรางเพื่อจะเปด
โอกาสใหสมาชิกไดมีความเชี่ยวชาญขั้นพื้นฐานในเรื่องนี้ดวย ในระดับคณะนั้น
ไดมีการจัดหลักสูตรคณะสื่อสารมวลชน ( Faculty of the Sciences of Social
Communication) ในมหาวิทยาลัยซาเลเซียน (UPS) กรุงโรม  นอกนั้น
ยังไดจัดโครงสรางการใหจิตวิญญาณในดานนี้ ทั้งในระดับคณะและระดับแขวง
อีกทั้งมีการริเริ่มตางๆอีกมากมาย รวมทั้งการจัดตั้งเครื่องมือและชองทาง
การสื่อสารใหมๆขึ้นดวย  กระนั้นก็ดี เราตองยอมรับวาเรายังไมสามารถจะจัด
ตั้งพื้นที่การแพรธรรมในดานนี้ในบริบทปจจุบันที่เราดำเนินชีวิตและประกอบ
ภารกิจอยู

เรายังตองคนหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเผชิญหนากับความ
จริงและเขาสูวัฒนธรรมใหม โดยสอดแทรกความคิดและกิจกรรมของเรา
เขาไปในภาษาและรูปแบบของการสื่อสารและสรางทัศนคติแหงการรูจัก
วิเคราะหและสรางสรรคในดานที่เกี่ยวกับสาร ภาษา การใช และทาที ฯลฯ
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ของสื่อมวลชนดวย

คุณพอ Vecchi ไดทำเหมือนที่คุณพอ Vigano’ เคยทำมากอน กลาวคือ
เนนความจำเปนของกระบวนการอบรมที่เพียงพอ ถาความเชี่ยวชาญของเรา
ตามการเปลี่ยนแปลงไมทัน ไมเร็วก็ชาเราก็จะอยูลาหลัง  ดังนั้น จึงตอง

- มีการอบรมระดับพื้นฐาน ซึ่งเปนเหมือนการเรียนรูจักอานและ
เห็นคุณคาของทุกอยางที่เรากำลังใชอยู กลาวคือ ฝกฝนในการใชสื่อใหมๆ
และใชดวยความสำนึก

- การอบรมระดับที่สองสำหรับผูที่รับผิดชอบงานดานการอบรมและ
อภิบาล พวกเขาตองรูจักแทรกแผนการอบรมและอภิบาลเขาไปในมาตรฐาน
ของการสื่อสารมวลชน นี่ไมใชเรื่องของการใชเครื่องมือสื่อสารอยางเชี่ยวชาญ
เทานั้น แตเปนเปนเรื่องของการสอดแทรกเขาสูวัฒนธรรม การอบรม และ
กิจกรรมดานการอภิบาลในวัฒนธรรมแหงสื่อ (AGC 370, หนา 24)

- การอบรมระดับที่สามสำหรับผูเชี่ยวชาญ  ตองมีสมาชิกบางคนที่ได
รับการเตรียมสำหรับงานสื่อมวลชนโดยไปศึกษาในคณะสื่อมวลชนของมหา
วิทยาลัยของเรา

คุณพอ Vecchi ไดชี้แนวทางปฏิบัติที่สำคัญและชัดเจนเกี่ยวกับการอบ
รมที่เพียงพอในดานสื่อมวลชนในระดับหมูคณะ (หนา 29-33) และระดับแขวง
(หนา 37-43)

การตอบรับเชิงการจัดการและสถาบัน
มติของคณะที่ปรึกษาใหญหรืออัคราธิการเกี่ยวกับสื่อมวลชนไมอยู

แคการไตรตรองหรือการยืนยันที่จะนำสื่อมวลชนไปประยุกตใชในบางแง แต
เปนมติที่ลงไปในรูปแบบของโครงสรางและแบบสถาบัน

ในสมัชชาที่ 22 ป 1984 ไดมีมติจัดตั้งฝายสื่อมวลชนและใหฝายนี้
อยูในความรับผิดชอบของที่ปรึกษาใหญทานหนึ่ง แลวนั้น ในวันที่ 8 ธันวาคม
1989 ไดมีการจัดตั้งคณะการสื่อสารมวลชนในมหาวิทยาลัยซาเลเซียนเพื่อ
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เปนการระลึกถึงครบรอบ 100 ปแหงความตายของคุณพอบอสโกและเปน
การทำใหพระพรพิเศษ (charism) ของบิดาของเราผูเปนนักอบรมและนักสื่อสาร
ที่ยิ่งใหญเปนรูปธรรม ในพิธีเปดคณะการสื่อสารมวลชน คุณพอ Egidio
Vigano’ ไดเนนวา “เราตระหนักวาการจัดตั้งแผนกสื่อมวลชน (ISCOS) เหมือน
กบัทีม่อียใูนสถาบนัคาทอลกิหลายแหงมแีลวหรอืกำลงัจะมถีอืวาเปนกาวทีส่ำคญั
มากสำหรับการแพรธรรมและการอบรมเยาวชนและผูใชแรงงาน กลาวคือ ชวย
พวกเขาใหมีวุฒิภาวะในการสื่อสารกับโลกยุคใหมและรูจักเสวนาอยางมีประสิทธิ
ภาพกับผูคนทุกวันนี้”7

คณะซาเลเซียนคาดหวังวา คณะการสื่อสารมวลชนนี้จะใหความเชี่ยว-
-ชาญแกผูอบรมและผูสื่อสารของครอบครัวซาเลเซียนในระดับสูง เวลาเดียวกัน
ก็ทำการคนควาดานการสื่อสาร  โดยคำนึงถึงดานเทววิทยาและอภิบาล  ใหการ
ศึกษาดานสังคมของการสื่อสาร การทดลองวิธีการอบรมดวยสื่อ ภาษาใหม
สำหรับการสอนคำสอนและการสื่อเรื่องเกี่ยวกับศาสนา และการผลิตรายการ
ศาสนาและการอบรม

ปจจุบันนี้ ISCOS ไดกลายเปนคณะหนึ่งของมหาวิทยาของเรา เปนการ
ตอกย้ำถึงพันธะของคณะและของครอบครัวซาเลเซียนในการเตรียมบุคลากรให
เหมาะสมกับงานดานนี้ในเวลาเดียวกันพอก็ขอรองใหมีการรวมมือและรวม
รับผิดชอบในการสนับสนุนคณะนี้ ซึ่งพอถือวาเปนเรื่องสำคัญมาก

ในสมัชชา 23 ไดมีมติใหแตละแขวงมีผูรับผิดชอบฝายสื่อมวลชน
ระดับแขวง และในสมัชชา 24 ไดมีการเนนใหแตละแขวงเห็นความจำเปนในการ
วางแผนระดับแขวงสำหรับแผนกสื่อมวลชนและใหผูรับผิดชอบระดับแขวง
จัดกิจกรรมเพื่อใหจิตวิญญาณแกแขวงในดานนี้ดวยแขวงหลายแหงไดมีการนำ
แนวทางนี้ไปใชอยางมีประสิทธิผลแลว แตในอีกหลายแขวงยังไมมีการทำ

7 Cf. F. LEVER, (ed),  I programmi religiosi alla radio e televisione, LDC, Torino 1991, p.
138.



                จดหมายอคัราธกิาร_21

อะไรเปนชิ้นเปนอันเลย

เมื่อคำนึงถึงความสำคัญของสื่อมวลชนในกิจกรรมของคณะซา-
-เลเซียนที่มากขึ้นทุกวัน สมัชชา 25 ไดคำนึงถึงแนวทางของพระวินัยขอ 6 และ
43และไดมมีตใิหมคีณะทีป่รกึษาใหญทานหนึง่รบัผดิชอบดานสือ่มวลชนโดยเฉพาะ
หลงัจากนัน้คณุพออคัราธกิารและคณะทีป่รกึษาไดรางโครงการการบรหิารคณะโดย
ใหความสำคัญเปนพิเศษแกดานสื่อมวลชนพรอมกับเปาหมาย กระบวนการ
และการกระทำในสี่แง กลาวคือ ภาพรวม การใหจิตวิญญาณและการอบรม
การประชาสัมพันธ และการดำเนินการเชิงธุรกิจ

สิ่งกระตุนในการทำกิจกรรมในอนาคต
“ทัศนคติใหม” และ “การกลับใจดานวัฒนธรรม” ซึ่งอัคราธิการทาน

กอนๆไดเคยกระตุนเตือนเรานั้น บัดนี้หวนกลับมาใหมอีกครั้งหนึ่งในพระ
สมณสาร “The Rapid Development” ของพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ในสมณสารนี้พระสันตะปาปาทรงเนนวา พระศาสนจักรทุกวันนี้ไมเพียงแตจะ
มีพันธะดานการใชสื่อมวลชนเทานั้น แตจะตอง “สอดใสสารแหงความรอด
เขาไปใน ‘วัฒนธรรมใหม’ ที่เครื่องมือสื่อสารที่ทรงอำนาจไดสรางขึ้นและแพร
หลายไปไกล” (RS 2)

นี่หมายความวาการใชเทคโนโลยีและเทคนิคของการสื่อสารเปนสวน
หนึ่งของภารกิจของพระศาสนจักรในปจจุบันและการใชสิ่งเหลานี้ครอบคลุมไป
ถึงกิจกรรมตางๆ อาทิการประชาสัมพันธดานศาสนา การแพรธรรม การสอน
คำสอน การอบรมผูที่ทำงานแผนกนี้และการศึกษาอบรม เปนตน

กระนั้นก็ดี เราตางก็สำนึกวา ทุกวันนี้ การสื่อสารไมอยูแคการใช
สื่อมวลชนเทานั้น แตสื่อมวลชนกลายเปนตัวสงเสริมและแพรหลายรูปแบบ
ของชีวิต ของบุคคล ของครอบครัว และของพฤติกรรมทางสังคมที่มีอิทธิพล
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อยางมาก  เพราะเหตุนี้เอง พระสันตะปาปาทรงบอกเราวา เราไมอาจจะมอขาม
ความจริงที่วา “วัฒนธรรมในตัวมันเอง เกิดจากวิธีการใหมของการสื่อสาร
ดวยเทคนิคและศัพทแสงที่ไมเคยรูมากอน” (RS 3)  ในยุคแหง “การสื่อสาร
ระดับโลก” นี้ มนุษยชาติตองเผชิญหนากับ “กระบวนการใหมของสื่อมวลชน”
ในการเผชิญหนาดังกลาวจะทำใหเกิดจุดรวมสำหรับ “การอบรมบุคลิกและ
มโนธรรม การตีความและโครงสรางของความสัมพันธดานความรัก การรวมขั้น
ตอนของการศกึษาและการอบรมเขาดวยกนั การสรางและแผยแพรปรากฏการณ
เชงิวฒันธรรม และ การพฒันาชวีติดานสงัคม การเมอืงและเศรษฐกจิ” (ขอ 3)

ทกุสิง่เหลานีก้ลายเปนการทาทาย โดยเฉพาะอยางยิง่สำหรบัผทูีร่บัผิดชอบ
การอบรมเดก็และเยาวชน (ขอ 7)  เพราะเหตนุีเ้องเราตองสำนกึในความรบัผดิชอบ
ในเรื่องการสื่อสารเพื่อนำมาใช “ในการทบทวนดานการอภิบาลและวัฒนธรรม
เพือ่จะสามารถทำงานไดอยางมปีระสทิธภิาพในสมยันี”้ (ขอ 8)

เพือ่แสดงออกซึง่ความรบัผดิชอบตอวฒันธรรมแหงสือ่มวลชนในปจจบุนั
พระสันตะปาปาทรงเชื้อเชิญเราให “จัดการอบรมเพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับ
สื่อมวลชนและใชสื่อมวลชนอยางฉลาดและเกิดประโยชน” (ขอ 11) ให “รวม
รับผิดชอบและรวมสวนในการใชสื่อมวลชน” โดยคำนึงถึง “วัฒนธรรมแหงการ
รวมรับผิดชอบ” (ขอ 11) ใหใชประโยชนจาก “สื่อมวลชนที่มีรูปแบบหลากหลาย
เพือ่สงเสรมิการเสวนา เสรมิความรใูหกนัและกนั มกีารรวมเปนจติหนึง่ใจเดยีวกนั
และสนัตภิาพ” (ขอ 11)

เอกสารของพระศาสนจักรฉบับนี้ ตองเปนแรงกระตุนสำหรับเราในการ
นอมรับสิ่งใหมๆในยุคของเราและตัดสินใจเดี๋ยวนี้ดวยพลังและจิตตารมณ
ของคณุพอบอสโก
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2. ¡ÒÃ·ŒÒ·ÒÂ·ÕèÁÒ¨Ò¡Ê×èÍÁÇÅª¹
´ŒÇÂ¤ÇÒÁ»ÃÒÃ¶¹Ò·Õè¨ÐÊÑμÂ•«×èÍμ ‹Í¤Ø³¾‹ÍºÍÊâ¡áÅÐ¾ÃÐ¾Ã¾ÔàÈÉ

(charism) ¢Í§¤Ø³¾‹Í áÅÐμÍºÃÑº¤Óàª×éÍàªÔ-¢Í§¾ÃÐÊÑ¹μÐ»Ò»ÒÂÍË•¹ »ÍÅ ·Õè 2
ã¹´ŒÒ¹Ê×èÍÁÇÅª¹·Õè»ÃÒ¡¯ÍÂ‹Ùã¹¾ÃÐÊÁ³ÊÒÃ “The Rapid Development” ¾‹Íã¤Ã‹
¨Ð¾Ù´¤ØÂ¡Ñº¾Ç¡·‹Ò¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ·ŒÒ·ÒÂ·Õèà¡Ô´¨Ò¡ÇÑ²¹¸ÃÃÁáË‹§Ê×èÍÁÇÅª¹
»˜̈ ¨ØºÑ¹¹Õé  «Öè§¨Ðª‹ÇÂàÃÒãËŒÁÕá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÀÒÃ¡Ô̈ «ÒàÅà«ÕÂ¹

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò Œ́Ò¹à·¤â¹âÅÂÕ
àÁ×èÍÁÍ§¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÁÇÅª¹ã¹ÀÒ¾ÃÇÁáÅŒÇàÃÒÊÒÁÒÃ¶¾Ù´ä Œ́Ç‹Òà·¤â¹-

âÅÂÕãËÁ‹æäÁ‹á»Å¡áÂ¡¨Ò¡ºÃÔº·ÊÑ§¤Á«Öè§ÁÕÍ§¤•»ÃÐ¡Íº¢Í§¡ÒÃàÁ×Í§ àÈÃÉ°¡Ô̈
áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁà»š¹μ ÑÇá»ÃÊÓ¤Ñ-  ¡ÃÐ¹Ñé¹¡ḉ Õ àÁ×èÍà·¤â¹âÅÂÕãËÁ‹¡ÅÒÂà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§
¢Í§ªÕÇÔμÊÑ§¤Á»ÃÐ¨ÓÇÑ¹ ÁÑ¹¡‹ÍãËŒà¡Ô´ÀÒÉÒãËÁ‹ã¹¡ÒÃμ Õ¤ÇÒÁªÕÇÔμ ã¹¡Ã³Õ¹Õé
Ê×èÍμ ‹Ò§æª‹ÇÂμ Õ¤ÇÒÁãËŒá¡‹¤ÇÒÁà»š¹ÍÂ‹Ù¢Í§Á¹ØÉÂ•ã¹ÃÙ»áººãËÁ‹ ã¹àÇÅÒ
à ṌÂÇ¡Ñ¹¡çª‹ÇÂãËŒÁ¹ØÉÂ•ä Œ́à¢ŒÒã¨μ¹àÍ§áÅÐà¢ŒÒã¨âÅ¡´ŒÇÂ

μ ÑÇÍÂ‹Ò§àª‹¹ Ë¹Ñ§Ê×Íª‹ÇÂ´ÅºÑ¹´ÒÅãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁà»š¹»˜¨à¨¡ºØ¤¤Å
â´ÂàÍ×éÍãËŒà¡Ô´μÃÃ¡ÐáÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃÁÍ§ÊÔè§μ ‹Ò§æ ã¹àÇÅÒà ṌÂÇ¡Ñ¹¡çà¹Œ¹á§‹
¢ Í §
àËμ ØáÅÐ¼Å áÁŒÇ‹ÒàÇÅÒÍ‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í ¼ŒÙÍ‹Ò¹ÊÒÁÒÃ¶Í‹Ò¹ÂŒÍ¹ä»ÂŒÍ¹ÁÒä´Œáμ ‹
à¹×éÍËÒ¢Í§Ë¹Ñ§Ê×Í´Óà¹Ô¹ä»ã¹ÅÑ¡É³Ðμ ‹Íà¹×èÍ§áÅÐÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍÁâÂ§ÃÐËÇ‹Ò§
ÊÔè§·Õèà¢ÕÂ¹¡‹Í¹áÅÐÊÔè§·Õèà¢ÕÂ¹μÒÁÁÒÀÒÂËÅÑ§ ¾ÅÑ§áË‹§¤Ó·Õèà¢ÕÂ¹ã¹Ë¹Ñ§Ê×Í
·ÓãËŒ à¡Ô´¤ÇÒÁªÑ´à¨¹ã¹¡ÒÃÊ×èÍà¹×éÍËÒ Œ́Ò¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁ º·¡ÇÕ  »ÃÑª-Ò
à·ÇÇÔ·ÂÒ áÅÐ¡ÒÃàÁ×Í§ à¾ÃÒÐàËμ Ø¹ÕéàÍ§ ¢ŒÍÁÙÅ·Õèä´Œ¨Ò¡¡ÒÃàËç¹ÀÒ¾ÍÂ‹Ò§
à ṌÂÇäÁ‹ÍÒ¨¨Ðá·¹¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡Ë¹Ñ§Ê×Íä´Œ

â·Ã·ÑÈ¹•ÁÑ¡¨ÐãªŒ¡ÒÃ«éÓä»«éÓÁÒÁÒ¡¡Ç‹Ò¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË• ãªŒàÃ×èÍ§áμ ‹§¢Öé¹
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¨Ò¡¨Ô¹μ¹Ò¡ÒÃÁÒ¡¡Ç‹ÒàËμ Ø¡ÒÃ³•¨ÃÔ§ â·Ã·ÑÈ¹•ãËŒ¤ÇÒÁÊ¹ã¨ã¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹
àËμ Ø¡ÒÃ³•ãËŒà»š¹¤ÇÒÁºÑ¹à·Ô§ ´Ñ§¹Ñé¹â·Ã·ÑÈ¹• Ö̈§à»š¹àËÁ×Í¹àÊÕÂ§»‚›àÊÕÂ§¡ÅÍ§
·Õè àÃÕÂ¡ÃŒÍ§¤ÇÒÁÊ¹ã¨¼ŒÙ¤¹â´Âà¹Œ¹¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¢Í§¤¹Ê‹Ç¹ãË-‹  áμ ‹ äÁ‹
¤Ó¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¢Í§»˜¨à¨¡ºØ¤¤Å â·Ã·ÑÈ¹•ÁÕàÊÕÂ§¾Ù´áÅÐÀÒ¾
à¤Å×èÍ¹äËÇ·Õè·ÓãËŒÁÑ¹ÁÕàÊ¹‹Ë• ¡ÒÃ Ñ̈´ãËŒ¼ŒÙªÁä´Œà¢ŒÒÁÒ¾Ù´¤ØÂã¹ÃÒÂ¡ÒÃà»š¹¡ÒÃ
¡‹ÍãËŒà¡Ô´ÍÒÃÁ³•Ã‹ÇÁ ÁÕàÂÒÇª¹ÁÒ¾º»Ð¡Ñ¹áÅÐ¾Ù´¤ØÂ¶Ö§ÃÒÂ¡ÒÃâ»Ã´ ÁÕ¡ÒÃ
ãªŒÅÙ¡àÅ‹¹áÅÐÃÙ»áºº¤Ó¾Ù´·Õè«éÓä»«éÓÁÒ ÁÕ¼ŒÙãË-‹ÁÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹
à¡ÕèÂÇ¡ÑºÃÒÂ¡ÒÃ·Õè¨Ñ´ ÏÅÏ áÃ§´Ö§ Ù́´¢Í§â·Ã·ÑÈ¹•ÍÂ‹Ù·ÕèÀÒ¾áÅÐ¡ÒÃà¤Å×èÍ¹äËÇ
áÅÐ¶Ö§¨Ð Ù́ÁÒá¤‹äË¹áÅŒÇ â·Ã·ÑÈ¹•¡çÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶μÃÖ§¼ŒÙªÁä´ŒÍÂ‹Ù́ Õ

¹Í¡¨Ò¡â·Ã·ÑÈ¹•áÅŒÇ ÂÑ§ÁÕà·¤â¹âÅÂÕÍ×è¹æ·Õè¤ÅŒÒÂ¡Ñ¹«Öè§ÁÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
´ŒÒ¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ¶Ö§¡Ñ¹áÅÐ¡‹ÍãËŒà¡Ố ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¼ŒÙºÃÔâÀ¤ ä Œ́á¡‹

à¤Ã×èÍ§àÅ‹¹ÇÕ´Õ·ÑÈ¹• ·ÕèàÍ×éÍãËŒ¼ŒÙºÃÔâÀ¤ÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹àÇÅÒáÅÐÊ¶Ò¹·Õè
ºÃÔâÀ¤ÃÒÂ¡ÒÃμ ‹Ò§æä´Œ ¹Í¡¹Ñé¹ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶à¼Âá¾Ã‹ÃÒÂ¡ÒÃä»¹Í¡ºÃÔº··Õè
¼ÅÔμÃÒÂ¡ÒÃä Œ́´ŒÇÂ

à¤Ã×èÍ§¤Çº¤ØÁâ·Ã·ÑÈ¹•·Ò¡ä¡Å ¹Í¡¨Ò¡¨ÐãªŒà¾×èÍà»ÅÕèÂ¹ÃÒÂ¡ÒÃáÅŒÇ ÂÑ§
ãªŒà¾×èÍ»Ðμ Ô´»Ðμ ‹ÍÃÒÂ¡ÒÃμ ‹Ò§æà¢ŒÒ Œ́ÇÂ¡Ñ¹ º‹ÍÂ¤ÃÑé§¡çãªŒà¾×èÍËÅºÃÒÂ¡ÒÃ
â¦É³Ò

¡ÅŒÍ§¶‹ÒÂÇÕ´Õ·ÑÈ¹• ·Õèà»ÅÕèÂ¹¨Ò¡ÃÐºº VHS ä»à»š¹ÃÐºº´Ô¨ÔμÍÅ¹Ñé¹
·ÓãËŒ¼ŒÙºÃÔâÀ¤à»ÅÕèÂ¹à»š¹¼ŒÙ¼ÅÔμ¢¹Ò´àÅç¡ã¹ªÕÇÔμ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹

¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ•ÃÇÁÃÙ»áººμ ‹Ò§æ¢Í§¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃà¢ŒÒ Œ́ÇÂ¡Ñ¹ ¡Å‹ÒÇ¤×Í ¢ŒÍ
à¢ÕÂ¹ ÀÒ¾ àÊÕÂ§ ÃÙ»à¤Å×èÍ¹äËÇ  ÇÕ´Õ·ÑÈ¹•  ¡ÃÒ¿¿•¤ ÏÅÏ «Öè§¡‹ÍãËŒà¡Ô´ÃÙ»áºº
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¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ·Õè¾Ñ²¹Òä»Ê‹Ù¡ÒÃãªŒÊ×èÍÃÙ»áººμ ‹Ò§æ ÁÕ¡ÒÃμ Ô´μ ‹Í¡Ñ¹ ÁÕ¾×é¹·Õèà¾×èÍ
¡ÒÃ¾º»Ð äÁ‹ÁÕá¹Ç·Ò§μÒÂμ ÑÇ  ÊÒÁÒÃ¶·‹Í§ä»ã¹âÅ¡áË‹§¤ÇÒÁÃŒÙÃÍºμ ÑÇ
ÀÒÉÒ ¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§ ÏÅÏ »˜¨¨ØºÑ¹¹Õéã¤Ã¡çÊÒÁÒÃ¶μ Ñé§Ê¶Ò¹ÕÀÒ¾ËÃ×ÍÇÕ´Õ·ÑÈ¹•áÅÐ
à»š¹¼ŒÙ¼ÅÔμä´ŒäÁ‹ÂÒ¡áÅÐäÁ‹á¾§àËÁ×Í¹¡‹Í¹

ÍÔ¹àμÍÃ•à¹μ ¤×Íà¤Ã×Í¢‹ÒÂáË‹§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ·Ñé§ËÅÒÂáÅÐà»š¹ÃÙ»áºº
¢Í§¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃáººãËÁ‹ ÍÔ¹àμÍÃ•à¹μ·ÓãËŒ¾×é¹·ÕèáÅÐàÇÅÒËÒÂä» ¤ÅŒÒÂâ·ÃÈÑ¾·•
à¾ÕÂ§áμ ‹Ç‹Ò â·ÃÈÑ¾·•à»š¹ª‹Í§·Ò§ÊÓËÃÑºàÊÕÂ§ÍÂ‹Ò§à ṌÂÇ ã¹¢³Ð·ÕèÍÔ¹àμÍÃ•à¹μ
¡ÅÒÂà»š¹ÃÙ»áººãËÁ‹¢Í§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔμáÅÐ¤ÇÒÁ¹Ö¡¤Ố  à¹×èÍ§¨Ò¡ÍÔ¹àμÍÃ•à¹μ
äÁ‹μ ŒÍ§ÁÕÊÒÂ Ê×èÍä´ŒÊÍ§·Ò§ äÁ‹ÁÕ¢Ṍ ¨Ó¡Ñ́  ÊÃŒÒ§¡ÒÃμ Ố μ ‹ÍÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹ à»ÅÕèÂ¹
á»Å§áÅÐäËÅÅ×è¹ à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¢Í§ÍÔ¹àμÍÃ•à¹μ¨Ö§à»š¹Ê¶Ò¹·Õè à»š¹ÀÒÉÒ áÅÐ
à»š¹ÃÙ»áºº¢Í§¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ·ÕèãªŒÊÓËÃÑºÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ¤Ô´Í‹Ò¹ ¨Ö§à»š¹ÊÔè§·Õè¹‹ÒÊ¹ã¨
áÅÐ¹‹Òà»š¹Ë‹Ç§ã¹àÇÅÒà ṌÂÇ

·Ø¡ÇÑ¹ ÁÕ¤¹à»š¹ÅŒÒ¹æ·ÕèãªŒà¤Ã×Í¢‹ÒÂ¹Õéà¾×èÍáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¢‹ÒÇÊÒÃ à¢ŒÒ¶Ö§
àÍ¡ÊÒÃμ ‹Ò§æ ÃÇÁà»š¹¡Å‹ØÁ¨Ò¡ÃÐÂÐä¡Å ¤ØÂ¡Ñ¹·Ò§ËŒÍ§Ê¹·¹ÒËÃ×Í·Ò§ÍÕàÁÅ• áÅÐ
¾Ù´¤ØÂ¡Ñ¹ä Œ́·Ø¡àÃ×èÍ§ ÍÔ¹àμÍÃ•à¹μ¨Ö§à»š¹¾×é¹·ÕèÊÓËÃÑº¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤¤Å ¡ÒÃ
·Ó Ø̧Ã¡Ô̈  ËÃ×Í¡ÒÃÃÇÁμ ÑÇ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹μ ‹Ò§æ8

ã¹ÍÔ¹àμÍÃ•à¹μ ¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¢Í§Á¹ØÉÂ•¶Ù¡·Óà»š¹ÈÑ¡ÂÀÒ¾ áμ ‹àË¹×ÍÍ×è¹ã´ à»š¹
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃáË‹§¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨áÅÐ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÍÂ‹Ò§·ÕèäÁ‹à¤Â
ÁÕÁÒ¡‹Í¹ã¹»ÃÐÇÑμ ÔÈÒÊμÃ• ¶ŒÒÁÍ§ã¹á§‹´Õ ÍÔ¹àμÍÃ•à¹μà»š¹âÍ¡ÒÊÍÑ¹ÂÔè§ãË-‹
สำหรับการเติบโตดานสติปญญาของมนุษยชาติ หากไมมีปญหาเรื่องเงิน
อินเตอรเนตก็เปนเหมือนทะเลแหงความรูซึ่งทุกคนสามารถเขาถึงเพื่อเปาหมาย
ดานการเมอืงและดานเศรษฐกจิไดตลอดเวลา

8 Cf. G.S. JONES (ed), Virtual culture: Identity & communication in cybersociety, London,
Sage, 1997.
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ผสูนัทดักรณดีานนีส้องทาน9  ยนืยนัวา หากเราตองการจะเขาใจความจรงิ
ในศักยภาพ เราตองชื่นชอบในความจริงประจำวันที่เราเห็นรอบขางตัวเรา
เสียกอน ความจริงเชิงศักยภาพเปนวิธีการมอง การใชอยางที่ตองการ และการ
ติดตอกับคอมพิวเตอรและกับขอมูลที่ซับซอนมากๆ วิธีการโตตอบระหวาง
คนและเครื่องจักรมักจะเรียกกันวาการพบระหวางสองอยางที่แตกตางกัน
(interface)

ความจริงเชิงศักยภาพคือรูปแบบใหมในกระบวนการแหงการพบปะ
ระหวางสองอยางที่แตกตางกันในแงหนึ่งมันเหมือนกับความพยายามทำให
คอมพิวเตอรลองหนดวยการแปลงความสับสนของขอมูลใหเปนการเสนอใน
รูปแบบสามมิติโดยทำใหมีการตอบโต ใหพื้นที่มากขึ้นสำหรับอิสรภาพและ
การสรางสรรคของผใูช กระนัน้กด็ ีนีไ่มหมายความวาอสิรภาพและการสรางสรรค
ของผูใชจะเปนจริงไดหรือเพิ่มพูนขึ้นดวยความจริงเชิงศักยภาพเสมอไป เราอาจ
พูดเพียงแควาความคิดสรางสรรคอยูในการรูจักความซับซอนของการกระทำและ
ปฏิกิริยาในบริบทเพื่อจะรู เพื่อจะสื่อสาร และเพื่อนำเสนอตนเองและโลก บางที
ประโยชนยิ่งใหญของความจริงเชิงศักยภาพสำหรับวัฒนธรรมทุกวันนี้อยูในการ
กคูวามจรงิคนืมานัน่เอง

การเปลีย่นแปลงในสือ่มวลชนในระดบัเทคนคิและโครงสราง
วิทยุและโทรทัศนเปนตัวแนะใหเกิดรูปแบบของการบริโภคสื่อมวลชน

การเขาสรูะบบดจิติอลนำไปสรูปูแบบของการบรโิภคเปนการสวนตวัและวฒันธรรม
แบบดิจิตอลโดยเฉพาะและแทจริง เกี่ยวกับเรื่องนี้ควรจะมีการมองดูการเปลี่ยน
แปลงของเทคนิคและโครงสรางที่เกิดจากการเขาสูระบบดิจิตอลดังนี้

9 S. AUKSTAKALNIS – D. BLATNER, Silicon mirage. The art and science of virtual reality,
Berkeley (CA), Peachpit Press, 1992.



                จดหมายอคัราธกิาร_27

1.จาก “หนึ่งไปถึงหลายคน” ไปสู “หลายคนไปถึงหลายคน” การ
ถายทอดของสื่อมวลชนเคยเปนรูปแบบจากหนึ่งคนไปถึงหลายคน ไมโดยตรง
และเนนการตอบรับ  แตสื่อมวลชนในระบบดิจิตอลเปนการสื่อสารของหลายคน
ไปถึงหลายคน หนึ่งคนไปถึงหนึ่งคน และทุกคนไปถึงทุกคน การลื่นไหลของการ
สื่อเปนแบบอกรรม มีการโตตอบแบบสองทาง และไขวกันเหมือนตาขาย  มีการ
แลกเปลี่ยนกัน กลาวคือ สามารถเปนผูรับและผูสื่อ ในเวลาเดียวกัน

2. จากการขึ้นอยูกับจุดเดียวไปสูการกระจายออกไป ยุโรปและอเมริกา
ไดพัฒนาดานสื่อมวลชนแตกตางกันไป โดยเฉพาะวิทยุและโทรทัศน ยุโรปมี
ประวัติศาสตรของเอกสิทธิ์ของรัฐ ในขณะที่อเมริกามีเอกสิทธิ์การตลาด กระนั้น
ก็ดีในยุคป 70 ยุโรปเริ่มมีสถานีวิทยุและโทรทัศนที่เปนอิสระจากการควบคุม
ของรัฐ  และเพียงไมกี่ปใหหลังสื่อทางเสียงและภาพมีจำนวนเพิ่มขึ้นและคอยๆ
เปลี่ยนจากสื่อที่มีนอยคนควบคุมและจัดการไปสูสื่อที่มีการควบคุมและจัดการ
โดยคนจำนวนมาก พรอมกันนั้นก็พัฒนาไปสูสื่อที่มีความหลากหลายและมี
ผูรวมสวนมากขึ้น พอมาถึงยุคของดิจิตอลรูปแบบของสื่อกระจายออกไป
หลายรูปแบบในเวลาเดียวกัน  อาทิเชน  เดี๋ยวนี้เราสามารถฟงเครื่อขายวิทยุจาก
ทั่วโลก

3. จากสื่อสารทองถิ่นไปสูการสื่อสารนานาชาติ  การใชแผงรูปทรงกลม
เพื่อรับสื่อถูกนำมาใชแทนเสาโทรทัศนแบบเกาเปนการชี้บอกใหเห็นวาสถานี
โทรทัศนไมสังกัดอยูแคระดับชาติหรือบริบทวัฒนธรรม ระบบการสื่อสารระบบ
ดิจิตอลจึงทำใหเครือขายการสื่อสารกวางไกลระดับโลก

4.จากสื่อมวลชนไปสูสื่อปจเจกบุคคล การผลิตเครื่องมือสื่อสารที่มี
ขนาดเล็กลงและราคาต่ำลงทำใหจำนวนผูใชสื่อแบบปจเจกบุคคลเพิ่มขึ้น  คอม
พิวเตอร โทรศัพทมือถือ แลปทอป เครดิตคารด บัตรประชาชน ตางก็ใชเปน
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ขอมูลเพื่อการควบคุมและการใชสวนตัวได  แตขณะเดียวกัน ระบบดิจิตอลทำ
ใหเราถูกควบคุมจากพลังที่แฝงตัวอยูก็ได อาทิ สายลับ หรือบริษัทใหญที่เนน
ผลกำไรจากผูบริโภค ดังนั้น จึงควรมีการคำนึงถึงสิทธิสวนบุคคลและการ
ปกปองประชาธิปไตยดวย

5.จากรายการสื่อมวลชนกลายเปนรายการสวนตัว  ความหลากหลาย
ของชองทางสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งในอินเตอรเนตทำใหเกิดลัทธิบริโภค
นิยมและวัฒนธรรมใหมๆ  เครื่อขายเหลานี้เอื้อใหเกิดมีการแลกเปลี่ยนขาวสาร
และความบันเทิงตางๆ อาทิ ภาพยนตรและดนตรี ซึ่งกอใหเกิดปญหาไมนอยใน
ดานกฎหมายและศีลธรรม  จึงไดมีการถกเถียงกันเกี่ยวกับรูปลักษณของภาษา
ที่ใช ลิขสิทธิ์ ความเปนเจาของและสิทธิสวนบุคคลของผูใช

6.จากซอฟแวรมีเจาของกลายเปนแหลงขอมูลเปด  เกี่ยวกับซอฟแวร
มีมุมมองสองอยางที่ตางกัน มุมมองแบบ “แหลงขอมูลที่มีเจาของ” ซึ่งมักจะ
เปนเรื่องของธุรกิจและเศรษฐกิจนั้น ไดมีการอางเอกสิทธิ์เชิงอาชีพและรับรอง
ประสิทธิผลของการใชใหแกผูบริโภค  สวนอีกมุมมองหนึ่งคือ แหลงขอมูลเปดซึ่ง
หมายความวา รหัสของซอฟแวรตองเปนที่รูของทุกคนเพื่อใหผูใชไมเพียงแต
จะใชประโยชนเทานั้น แตยังสามารถดัดแปลงใหดีขึ้นเพื่อยังประโยชนใหแก
ผูใชอื่นๆดวย  จึงเปนเหมือนการแบงปนความรูเพื่อประโยชนของทุกคน  ดวย
การทำเชนนี้ การแบงแยกระหวางสวนใตและสวนเหนือของโลกในการใช
เทคโนโลยีเพื่อเขาถึงขอมูลขาวสารนั้นหมดลง เพราะทุกคนมีสิทธิ์เขาถึงแหลง
ขอมูลได ไมเพียงแคคนที่สามารถจายไดเทานั้น รูปแบบขอมูลเปดจึงเปนการ
นำไปสูประชาธิปไตยของขอมูลสื่อสารและความบันเทิงโดยปริยาย
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ลักษณะของวัฒนธรรมแหงดิจิตอล
การใชเครื่องมือสื่อสารสมัยใหมกอใหเกิดวัฒนธรรมซึ่งมีลักษณะ

นาสนใจ  เพราะเกี่ยวของกับกิจกรรมดานการศึกษาและการอบรมดวย

1.เรากำลังอยูในวัฒนธรรมแหงความเร็วสูง  การสื่อสารทุกวันนี้รวดเร็ว
แคเรื่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือ อีเมล ก็เปนประจักษแลว  แมเราจะพูดวา
อินเตอรเนตยังชา แตก็รวดเร็วมากเมื่อเทียบกับชวงเวลาที่ผานมา ความวิเศษ
ทางเทคโนโลยขีองอนิเตอรเนตทำใหเราโลดแลนไปไดทัว่โลกดวยขัน้ตอนไมกีอ่ยาง
แคกด “คลิ๊ก” เราก็อยูที่วาติกันแลว  พอกด “คลิ๊ก” อีกทีเราก็สามารถดึงขอมูล
ของโปรแกรมใหมๆ หรือเอกสารมาเก็บไวไดแลว มันเกิดขึ้นรวดเร็วมาก  นอกนั้น
ก็ยังมีความรวดเร็วของสิ่งตางๆ อาทิ รถยนตร เครื่องบิน กีฬา ยา เศรษฐกิจ
เปนตน  แตก็มีปญหาที่ตามมาดวย  นั่นคือ ใครที่ชาก็ตองตกขอบสังคม บุคคล
อาวุโส พิการ ยากจน หรือบุคคลที่ เขาไมถึงรูปแบบที่สังคมกำหนดไวจึง
ตกขอบโดยปริยาย

2. การสื่อสารแบบใหมกอใหเกิดทาทีและทัศนคติใหมๆหลายอยาง
มันเปนการสื่อสารระหวางเครื่องจักรกับคน เปนระบบการสื่อสารที่เนนความ
ตองการของคนที่จะเปนผูกระทำ ทุกคนอยากจะเปนผูกระทำในชีวิตสวนตัว
และชีวิตสังคม  ระบบการสื่อสารแบบใหมนี้จึงเปนอุปมาแหงบริบท แหงรูปแบบ
เพื่อการศึกษา เพื่อชีวิตสังคม ฯลฯ จึงถือไดวาเปนแบบอยางของการสื่อสาร
ทุกชนิด กระนั้นก็ดี เรายังอยูในรูปแบบประชาธิปไตยที่ยังไมเต็มใบในแงที่
วายังเปนการรวมสวนอยางปลอมๆ  เพราะในความเปนจริงแลวคนเรายังเปน
แคผูบริโภคอยูดี เราสามารถเลือกสิ่งที่เราตองการซื้อไดแตเรายังไมอิสระในการ
ผลิตสิ่งที่เราตองการได

3. วัฒนธรรมใหมเสนอความจริงแบบผสมผสาน  ทุกวันนี้ยากที่จะได
มาซึ่งความแนนอนหรือความจริงเพราะเราจมอยูในความจริงมากซึ่งตางก็อาง
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วาเปนความจริงหนึ่งเดียว  สถาบันที่ตองการจะรักษาความเปนหนึ่งเดียว
ไมซ้ำแบบ ตองเผชิญหนากับสถาบันคลายๆกันเปนจำนวนพัน  ในเว็ปที่เกี่ยวกับ
ศาสนา เราจะพบขอมูลของศาสนาและนิกายตางๆ ตั้งแตที่เกาแกไปจนถึง
ลาสุด  วัฒนธรรมทุกวันนี้จึงเปนวัฒนธรรมแหงการอยูดวยกัน เปนวัฒนธรรม
แหงการเสวนา แตเวลาเดียวกันก็เปนวัฒนธรรมแหงความเกลียดชัง ผลที่
ตามมาคือลัทธิที่ถือวาไมมีความจริงหนึ่งเดียว (relativism)  เครือขายทำใหเรา
เห็นวาเราสามารถดำเนินชีวิตในความขัดแยงในเวลาเดียวกันได  วัฒนธรรมที่
แตกตางกันชี้ใหเห็นวามีรูปแบบหลากหลายในการมองสิ่งเดียวกัน  แตทุกวันนี้
มีการเสนอทุกอยางโดยมีการวินิจฉัย จากอยางหนึ่งไปยังอีกอยางหนึ่งดวย
การกด “คลิ๊ก” เทานั้นเอง มันเปนวัฒนธรรมที่ถือวาทุกคนเปนผูใหญแลว  ไมมี
การเคารพตอการพัฒนาตามวัย แลวก็ปลอยใหแตละคนรับผิดชอบเอาเอง

4. ·‹Ò·Õ¢Í§¡ÒÃäÁ‹ÊÑ§¡Ñ´à»š¹ËÅÑ¡à»š¹áËÅ‹§·Õè¾ºàËç¹ã¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ
ã¹ÍÔ¹àμÍÃ•à¹μàÃÒ·‹Í§ä»àÃ×èÍÂæ  ¡ÒÃ·‹Í§¨Ò¡àÇŒ»Ë¹Öè§ä»ÂÑ§ÍÕ¡àÇŒ»Ë¹Öè§ÊÐ·ŒÍ¹
ÃÙ»áººªÕÇÔμ·Õè¼‹Ò¹¨Ò¡»ÃÐÊº¡ÒÃ³•Ë¹Öè§ä»ÂÑ§ÍÕ¡»ÃÐÊº¡ÒÃ³•Ë¹Öè§  ¶ŒÒÁÍ§ã¹
àªÔ§ºÇ¡ ÇÑ²¹¸ÃÃÁ¹Õéà»š¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁáË‹§¡ÒÃäÁ‹ÂÖ´μ Ô´ ¡ÒÃ¤Œ¹¤ÇŒÒ ¡ÒÃ¹Ó
àÊ¹Í ÏÅÏ ·Ç‹Òã¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂÍÒ¨¨ÐÁÕ¡ÒÃãªŒã¹·Ò§·Õè¼Ố ËÃ×Í·Ø̈ ÃÔμä´Œ́ ŒÇÂ  ¶ŒÒÁÍ§¨Ò¡
á§‹¹Õé ¡ÒÃãªŒà¤Ã×Í¢‹ÒÂμ ŒÍ§ÁÕ¡ÒÃÍºÃÁ¤¹ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºÃÐºº¤Çº¤ØÁÂÑ§äÁ‹
¾Í ·Ø¡ÇÑ¹¹Õé¨Ö§μ ŒÍ§ÁÕ¡ÒÃÍºÃÁ Œ́Ò¹ÇØ²ÔÀÒÇÐáÅÐ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃàÅ×Í¡·Ó·Õè
ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¤ÇÒÁàª×èÍáÅÐâ¤Ã§¡ÒÃ¢Í§ªÕÇÔμáμ ‹ÅÐ¤¹

5. à¤Ã×Í¢‹ÒÂÊÒÁÒÃ¶à»š¹à¤Ã×èÍ§Á×Íà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¡ÒÃÍºÃÁ  à·¤¹Ô¤
´ŒÒ¹ÍÕàÅç¡â·Ã¹Ô¤ª‹ÇÂãËŒ¤¹·ÕèÍÂ‹Ùä¡Å Œ́Ò¹ÀÙÁÔÈÒÊμÃ•ÊÒÁÒÃ¶μ Ô´μÒÁËÅÑ¡ÊÙμÃ
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¼‹Ò¹·Ò§à¤Ã×Í¢‹ÒÂä Œ́ ¹Í¡¹Ñé¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂÂÑ§·ÓãËŒàÃÒÊÒÁÒÃ¶ÃŒÙàËç¹ã¹
ÊÔè§·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹âÅ¡ ÍÒ·Ô Ê§¤ÃÒÁ ¡ÒÃ·ÓÅÒÂÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¤ÇÒÁà¡ÅÕÂ´ªÑ§´ŒÒ¹
àª×éÍªÒμ Ô  à»š¹μ Œ¹ áÁŒáμ ‹´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ•¡çÁÕ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÇ´àÃçÇ¢Öé¹¼‹Ò¹·Ò§
à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ·Ø¡¤¹ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒáËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅà»•´¼‹Ò¹·Ò§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ã¹àÇÅÒà ṌÂÇ¡Ñ¹
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กส็ามารถเขาถงึองคกรอสิระ (NGO) แพทยไรพรมแดน การนริโทษกรรมนานาชาติ
องคกรอาหารของสหประชาชาต ิ(FAO)  หรอื UNESCO และองคกรอาสาสมคัรนบั
ไมถวน

6.เราตองคำนึงวา สื่อทรงประสิทธิภาพนี้ทำใหเราขึ้นอยูกับเทคโนโลยี
ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ เครื่องคอมพิวเตอรกลายเปนเครื่องตบแตงบานที่
ขาดไมได  หองทำงานก็ เปนระบบคอมพิวเตอร  แมแตบานก็มีอุปกรณ
เทคโนโลยี อาทิ เตาไมโครเวฟในครัว สวิชไฟที่ควบคุมดวยเสียง ฯลฯ โทรศัพท
มือถือกำลังจะกลายเปนคอมพิวเตอรถือไดในมือ การคาขายก็ขึ้นอยูกับ
ระบบอินเตอรเนต และแมแตการพัฒนาดานเทคโนโลยีก็ใชอินเตอรเนตดวย
ถามองจากประเด็นตางๆเหลานี้แลว เราเห็นวาความตองการจะสื่อสารทำ
ใหเรามีความตองการโทคโนโลยีที่ซับซอนขึ้นเรื่อยๆ

7. เนื่องจากอินเตอรเนตกลายเปนที่หลอหลอมอนาคต อินเตอรเนตจึง
กอใหเกิดการแบงกลุมเชิงดิจิตอลขึ้น  สถิติบางอยางชี้บอกวาอินเตอรเนตกำลัง
แทรกซึมเขาไปในโลก เชนวา ที่อัฟริกา 1.5 % ตะวันออกกลาง 7.5 % อาเซีย
8.4 % ลาตินอเมริกาและคารีเบียน 10.3 % ยุโรป 35.5 % ออสเตรเลียและ
โอเชียน 48.6 % สหรัฐอเมริกา 64.7 % ในเมืองนิวยอรคเองชองทางเขา
อินเตอรเนตมีมากกวาอัฟริกาทั้งทวีป  15 % ของพลเมืองโลกอาศัยอยูใน
ประเทศที่พัฒนาแลวและใชสายโทรศัพทกวาครึ่งหนึ่งใชในโลกและใชโทรศัพท
มือถือ 70 % ของโทรศัพทมือถือทั้งโลก 60 % ของพลเมืองโลกอาศัยอยูใน
ประเทศกำลังพัฒนาใชแค 5 % ของเครือขายอินเตอรเนตในโลก สิ่งเหลานี้
ตองทำใหเราทบทวนเกี่ยวกับความสำคัญของการไมแยกปญหาของวัฒนธรรม
เชิงดิจิตอลออกจากเศรษฐกิจ การเมือง และความยุติธรรมทั้งในระดับทองถิ่น
และระดับโลก  ในแงนี้สถานการณใหมของวัฒนธรรมและเทคโนโลยีทาทายเรา
ในดานการจำกัดและการตกขอบสังคมที่เปนผลมาจากวัฒนธรรมเชิงดิจิตอล
และเทคโนโลยี
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8. สื่อดานอิเลคโตรนิคมีอิทธิพลในการควบคุมชีวิตดานสังคมของ
มนุษย ซึ่งทำใหเราตองคำนึงถึงอำนาจที่สื่อมีในสังคม  ในสังคมที่เคยตั้งอยูบน
รูปแบบของสิ่งที่เปนลายลักษณอักษรนั้นการจะสามารถเขาสูชีวิตสังคมและ
แสดงอำนาจจำตองมีสองอยางนี้คือ อานออกเขียนได ไมเชนนั้นเราก็ไมมี
สิทธิ์จะโตเถียงอยางเปดเผยกับสาธารณชนได แตปจจุบันนี้สื่ออิเลคโทรนิค
ทำใหทุกคนสามารถเขาถึงโลกแหงขอมูลขาวสารไดเชนนี้การควบคุมในเชิง
ฐานันดรก็คอยๆหมดไปและทำใหการควบคุมยากมากขึ้น สถาบันที่ เคย
ควบคุมขอมูลขาวสารคอยๆหมดบทบาทไป เกิดวิกฤติการแหงความจริง
และอำนาจ นอกนั้น เนื่องจากสถานการณเปลี่ยนแปลงไปไดเรื่อยๆ สถาบัน
ตางๆก็เริ่มหันมาใชวิธีการนำเสนอในรูปแบบที่นาตื่นเตน ตามภาษาของ
สื่อมวลชน เพียงเพื่อจะใหคนสนใจติดตาม แลวก็กอใหเกิดความเชื่อมโยง
ระหวางความจริงและตัวเลขที่จอมปลอมขึ้นมา

¡ÒÃ·ŒÒ·ÒÂ¨Ò¡ÁØÁÁÍ§¡ÒÃÍºÃÁ
ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁàªÔ§ÇÑ²¹¸ÃÃÁãËÁ‹¹Õéà»š¹¼ÅÁÒ¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§

ÃÙ»áººÊÑ§¤Á ÇÑ²¹¸ÃÃÁ à·¤â¹âÅÂÕ ¡ÒÃàÁ×Í§ áÅÐàÈÃÉ°¡Ô¨  ÅÑ¡É³Ð¨Óà¾ÒÐ
¢Í§ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁãËÁ‹¹Õé¤×Í¡ÒÃ·ÕèÊÒÁÒÃ¶¹ÓÀÒÉÒμ ‹Ò§æà¢ŒÒ Œ́ÇÂ¡Ñ¹áÅÐ¡‹ÍãËŒà¡Ô´
¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§ÃÐËÇ‹Ò§¤ÇÒÁà»š¹ÃÐàºÕÂºáÅÐ¤ÇÒÁâ¡ÅÒËÅ ËÃ×Í¨Ð¾Ù́ ÍÕ¡¹ÑÂË¹Öè§
ÃÐËÇ‹Ò§ÊÔè§·ÕèàÃÒÁÕáÅŒÇáÅÐÊÔè§·ÕèàÃÒ¡ÓÅÑ§¨ÐÁÕ ÅÑ¡É³ÐàËÅ‹Ò¹ÕéàÍ×éÍãËŒà¡Ô´ÃØ»áºº
¡ÒÃà¢ŒÒËÒáÅÐÇÔ Õ̧¡ÒÃÊÓËÃÑººØ¤¤Å·Õè·Ó§Ò¹ Œ́Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹á§‹¢Í§¡ÒÃãËŒ¢Í§
áμ ‹ÅÐ¤¹áÅÐ¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í

ÇÑ²¹¸ÃÃÁáË‹§Ê×èÍÁÇÅª¹à»š¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁáË‹§¡ÒÃ¡ÃÐ·Ó ¡ÒÃÃ‹ÇÁÊ‹Ç¹
»¯ÔÊÑÁ¾Ñ¹¸• áÅÐ¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ¨ÃÔ§áÅÐªÕÇÔμ à¾ÃÒÐàËμ Ø¹ÕéàÍ§¨Ö§ÁÕ¡ÒÃãªŒ¤Ó
¡ÔÃÔÂÒÁÒ¡¡Ç‹Ò¤Ó¹ÒÁ ÊÔè§·Õè̈ Óà»š¹àÃ‹§ ‹́Ç¹¡Ç‹ÒËÁ´¤×Í¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ ÁÒ¡¡Ç‹Ò¡ÒÃÁÒ¾Ù́
¶Ö§àÃ×èÍ§¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ
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มันเปน วัฒนธรรมแหงกระบวนการ ที่ตั้งอยูบนโครงสรางหนึ่งหรือ
หลากหลายโครงสรางซึ่งตองโนมนาวแตละคนหรือหมูคณะใหกระทำ ใหสื่อ
และใหสราง ผลที่สำคัญกวาหมดของกระบวนการนี้คือการที่คนเขามามีสวน
รวมในกระบวนการนี้มากขึ้น

มันเปน วัฒนธรรมแหงพบปะกัน  ความไรพรมแดนของการสื่อสารชี้
ใหเห็นวาสถานที่ไมมีความสำคัญอีกตอไป สิ่งที่คัญคือกิจกรรมที่ทำระหวาง
คนที่มีสวนรวมในการพบปะกัน  สิ่งที่พึงใหความสำคัญคือบริบทสำหรับการพบ
ปะกันดานศึกษา แตกอนหนานี้ ตองมีคำนึงถึงวิธีการสื่อและเหตุผลที่ตองมีการ
พบปะกันเสียกอน

มันเปน วัฒนธรรมแหงการแบงปน และการแบงปนลิขสิทธิ์ดานปญญา
ซึ่งทุกคนสามารถเขาถึงและไดประโยชนในดานวัฒนธรรม สิ่งเหลานี้ เมื่อมอง
ในแงของรูปแบบและการแสดงออกทางประวัติศาสตรและทางภูมิศาสตร ควร
จะมีการแบงปน ตีความ ถกเถียง วิจารณและสรางขึ้นมาโดยทางกระบวนการ
พลวัตรแหงการรวมสวนของวัฒนธรรมที่หลากหลาย

มีการพูดกันวา วัฒนธรรมเชิงการสื่อสารมีมากจนเกินไปและเริ่ม
จะหมดคุณคาลง กระนั้นก็ดี เทคโนโลยีของอินเตอรเนตกอใหเกิดการแลก
เปลี่ยนวัฒนธรรมมากกวาจะเปนสงขอมูลขาวสารจากศูนยกลางไปที่อื่นๆ
เนือ่งจากโครงสรางดานการเมอืงและเศรษฐกจิกอใหเกดิมกีารแบงแยกเชงิวฒันธรรม
ขึ้น  ทวา โดยตัวมันเองแลว อินเตอรเนตเปนเทคโนโลยีที่สงเสริมใหมีการพบปะ
การเสวนาและการสื่อสารพนขอบเขตของพื้นที่ วัฒนธรรม ศาสนา การเมือง
และเศรษฐกิจไป

วัฒนธรรมทุกวันนี้พยายามสรางความกลมกลืนระหวางหลักตรรกะ
และเหตผุลทีพ่ฒันากนัขึน้ในศตวรรษทีผ่านมากบัการสือ่สารแบบอเิลคโตรนกิใหม
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ถือไดวาเปนวัฒนธรรมแหงความสำนึก สิ่งที่เราตองประสบพบเห็นคือเนื้อหา
ยุงยากของการเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมซึ่งทำใหเราตองมาคิดใหมไมเพียง
แคในระดับบุคคลเทานั้น แตในระดับสวนรวมดวย

คงไมใชความบังเอิญที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยูในความขัดแยงดาน
โลกาภิวัตนซึ่งทำใหเราตองพบเห็นความสุดโตงและการเคลื่อนไหวของชาตินิยม
ที่เลยเถิด การเปลี่ยนแปลงทุกอยางตองมีความขัดแยงตามมาดวย ถึงแมวา
ความพยายามจะเสวนาชวยทำใหความขัดแยงนี้นอยลงระดับหนึ่งและเปด
ไปสูการยอมรับของทางออกของกันและกัน จึงจำเปนตองมองทุกดานของ
ปญหาและขออางตางๆ สื่อชวยใหมีการพัฒนาวัฒนธรรมแหงความหลากหลาย
เนื่องจากในสื่อมีภาษาที่หลากหลายนั่นเอง

เพราะเหตุนี้เอง จึงมีการพูดวา “ประชาธิปไตยแหงความสำนึก”10

เปนเงื่อนไขของการแกไขวัฒนธรรมที่โอนเอนไปดานภาพและการอธิบายดวย
เหตุผลมากจนเกินไป ศิลปะและสื่อเปนสองอยางที่ทำใหเห็นถึงความจำเปน
เรงดวนในการสรางความกลมกลืนและสอดประสานองคประกอบตางๆของความ
สำนึกและภาษาเขาดวยกัน

เพราะฉะนั้น สมาชิกที่รัก เรามีงานตองทำอีกมาก ในเวลาเดียวกัน
ก็มีทรัพยากรมหาศาลซึ่งวัฒนธรรมของสื่อเสนอใหและกำลังมีอิทธิพลเหนือ
วิธีการอบรมและกลายเปนสวนหนึ่งของ การอบรมของเรา หากเราไมทำอะไร
เลย เราก็คงตองรับผลที่ตามมาจากการที่เราไมยอมเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให
กิจกรรมดานการอบรมของเรามีประสิทธิภาพ อยาลืมวา คณะของเรา“แพร
ธรรมดวยการอบรมและอบรมดวยการแพรธรรม”

10 Cfr. J.E. BERENDT, The Third Ear. On Listening to the Word, New York, Henry Holt &
Company, 1992.
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การทาทายจากมุมมองสถาบัน
การสื่อสารมวลชนทาทายคณะของเรา ทาทายชีวิตและการอบรม

ของเรา  เราตองทบทวนชีวิตของเราเกี่ยวกับวัฒนธรรมแหงสื่อ ในเวลาเดียว
กันเราก็ตองระวังสิ่งที่เราจะสื่อดวย โดยทางเทคโนโลยีใหมเราไมเพียงแตจะ
สามารถถายทอดขอมูลขาวสารและความรูมากมาย แตเราถายทอดสิ่งที่
เราเปนดวย เราจะไดรับการอบรมฝกฝนใหเปนผูเชี่ยวชาญเชิงอาชีพ แตเรา
อาจจะถายทอดความสอดคลองและความซื่อตรงหรือทัศนคติแคบๆ หรือ
ความจอมปลอมของเราก็ได

การทาทายการสื่อพระพรพิเศษ (charism) ของเรา
เราควรจะถามตัวเราวาเราในฐานะที่ เปนคณะกำลังสื่ออะไรดวย

รูปแบบชีวิตและดวยการเลือกของเรา เรากำลังสื่อการเลือกพระเจาและ
พระเยซูเจาอยางเด็ดขาด เลือกความเปนพี่นองในหมูคณะ เลือกเยาวชน
ที่ยากจนและถูกทอดทิ้งเปนอันดับแรก เลือกความหมายแหงชีวิตและความหวัง
เลือกการอุทิศตนอยางไมมีเงื่อนไขและเลือกความงดงามแหงการเปนของ
ขวัญใหผูอื่นหรือเปลา? จึงไมใชเรื่องของการระวังสิ่งที่เราสื่อ เครื่องมือที่เรา
ใชสื่อ ภาษาที่เราใช หรือเราสื่ออะไรบาง  แตเราตองสำนึกวาเรากำลังสื่อ
พระพรพิเศษ (charism) ของเราดวย

องคประกอบที่เปนลักษณะของรูปแบบชีวิตของเราคือวิธีการที่เรา
ดำเนินชีวิต การทาทายทุกวันนี้คือแกนสารของการเลือก ภาพลักษณของ
ชีวิตนักบวชที่มอบตนโดยไมหวังสิ่งใดตอบแทนตองสอดคลองกับรูปแบบชีวิต
ที่แสดงใหเห็นวาพระเจาเทานั้นก็เพียงพอแลวและเยาวชนที่เราไดรับมอบหมาย
ใหดูแลนั้นสำคัญสำหรับเรามากกวาสิ่งใด ในวัฒนธรรมที่เนนความฟุมเฟอย
เราตองเปนประจักษพยานของวัฒนธรรมแหงสิ่งที่ เปนแกนสาร หมูคณะ
และพระพรพิเศษ (charism) ของเราตองเปนสิ่งที่เห็นได แตสิ่งที่เห็นไดชัดคือ
การที่ เราเปนประจักษพยานแหงการเปน “เครื่องหมายและผูนำความรัก
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ของพระเจาสำหรับเยาวชน” (พระวินัย 2) นี่คือสิ่งที่ทาทายสำหรับกระบวน
การแหงการเปนคนศักดิ์สิทธิ์  แหงการทำใหชีวิตนักบวชมาอันดับแรก
และแหงการประยุกตใชสมัชชา 25  ที่ตองแสดงออกมาในการสื่อสารมวลชน
ของเรา ในแงนี้ สิ่งที่พอไดเขียนในจดหมายเวียนฉบับกอนๆสามารถสื่อได
ทางสื่อมวลชนดวย

เราตองมีความกลาที่จะทบทวนรูปแบบชีวิตของเราดวยความจริงจัง
เราตองเปนประจักษพยานของพระอาณาจักรพระเจาที่เปดโอกาสใหแกทุกคน
โดยไมคิดคาตอบแทนแตอยางใด เราตองยืนยันวาพระเจาและเพื่อนพี่นอง
เปนสิ่งสำคัญที่สุดดวยชีวิตและการเลือกของเรา  ในแงของการสื่อสารแลว สิ่งนี้
สำคัญยิ่งกวาเวบไซต วิทยุ รายการโทรทัศนหรือหนังสือพิมพเสียอีก เพราะถา
เราไมเปลี่ยนทัศนคติ สิ่งที่เราผลิตทางเครื่องมือสื่อสารเหลานี้ ก็สะทอนแค
ตัวเราอยางที่เราเปนเทานั้นเอง  การสื่อสารไมอยูท่ีคำพูดหรือภาพ แตอยูที่การ
เลือกและพฤติกรรมที่ตองมีความสอดคลองระหวางสิ่งที่เราเทศนสอนและสิ่ง
ที่เราปฏิบัติดวย

การฟนฟูไมอยูแคการขจัดริ้วรอยบนใบหนา แตอยูในการตัดสินใจที่
จะอุทิศตัวเราเต็มรอยเพื่อแกปญหาเยาวชนและปญหาความยากจนในรูปแบบ
ใหมๆ เรากำลังทำใหพระศาสนจักรและคณะของเรานาเชื่อถือโดยทางการ
ดำเนินชีวิตที่สอดคลองและปฏิบัติตามพระวรสารอยางถึงรากถึงโคน  การ
สื่อสารของเราตองทำใหเยาวชนพบความนาดึงดูดใจของกระแสเรียกซาเลเซียน
และเปนการสงเสริมกระแสเรียก

การทาทายของเทคโนโลยี
นี่คือสิ่งที่สำคัญมาก เรานาจะรำพึงเรื่องของดาวิดและโคไลอัธจาก

มุมมองของสื่อมวลชน พระศาสนจักรและคณะของเรากำลังเผชิญหนากับ
อาณาจักรยิ่งใหญของสื่อ เราจึงตองเลือกพื้นที่และยุทธศาสตรเพื่อเสนอ
ตัวเลือกที่แตกตางกับวัฒนธรรมที่ เปนอยู หรือจะพูดอีกนัยหนึ่ง เราตอง
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มีโครงสรางสำหรับการสื่อสารขนาดเล็กและเต็มดวยแรงบันดาลใจ แตก็ยืดหยุน
ไดเต็มที่  อินเตอรเนตเปดชองทางใหเขาถึงไดมาก แตสำหรับพื้นที่กำลังพัฒนา
วิทยุเปนตัวสื่อสารที่ดีมาก อยางที่ เราพบเห็นสถานีวิทยุในแดนธรรมทูต
ตางๆของเรา

เราตองไมลืมที่จะใหความสำคัญแกการสื่อสารของซาเลเซียนใน
อดีตที่ผานมา  ซึ่งเคยนำหนาทุกระดับ ครอบคลุมตั้งแตถนนไปถึงสนาม
โรงละคร ดนตรี และพิธีกรรม  ปญหาเรงดวนกวาหมดคือการปลูกฝงความอยาก
ที่จะอยูกับเยาวชนและคนจน ประสิทธิภาพของรูปแบบของการสื่อสารกับ
บุคคลและกลุมนั้นไมอาจจะทดแทนไดดวยการใชเครื่องมือสื่อสาร ไมวา
เครื่องมือดังกลาวจะมีประสิทธิภาพมากเพียงใดก็ตาม แมวาควรจะพัฒนา
การสื่อสารทั้งสองรูปแบบนี้แตการพบปะและความสัมพันธตัวตอตัวยังตอง
เปนอันดับแรกเสมอ

การทาทายการใชเวลาอยางมีคา
ปจจุบันนี้ตองมีการอบรมการใชเวลาที่มีอยูอยางมีคา  สถิติชี้ใหเห็นวา

เดก็ใชเวลาอยตูอหนาสือ่และอยกูบัสือ่มากขึน้เพราะเรากำลงัอยใูนวฒันธรรมแหง
สื่อ  พอคิดวาเราซาเลเซียนก็เหมือนกัน  การทาทายจึงอยูที่การอบรม ซึ่งไมเพียง
แคเปนการอบรมเกี่ยวกับสื่อ แตเปนการอบรมใหเกิดความรับผิดชอบในการ
บริหารชีวิตของแตตนเอง ชวงปแหงการอบรมจึงสำคัญอยางมากและควรจะ
เปนชวงเวลาที่มีการเตรียมดานวัฒนธรรมและดานอาชีพดวยความจริงจัง
หมูคณะตองเปนสนามฝกการสื่อสารและการพบปะมากกวาจะเปนแคสถานที่
สำหรับการแบงปนขอมูลขาวสารและการใชเครื่องมือสื่อสาร การรับขอมูล
ขาวสารมากเกินไปมักจะทำใหชีวิตแตกเปนเสี่ยงๆ  การอบรมจะชวยทำ
ใหคืนเอกภาพและความกลมกลืนใหแกชีวิตเรา
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การทาทายของเครื่องมือสื่อสาร
จากสิ่งที่เราไดพูดคุยมา เราสามารถเห็นไดชัดวา การสื่อสารมวลชน

ที่เราใชสอใหเห็นวาเราเปนใคร คณะซาเลเซียนตองอยูในโลกของการสื่อสาร
จึงเปนเรื่องของความคุนเคยกับการใชเครื่องมือสื่อสาร ในเวลาเดียวกันก็เปน
การใตรตรองถึงรูปแบบของการสื่อสารที่เรากำลังใชอยูเพื่อจะทำใหคณะของเรา
พัฒนาขึ้น พรอมกันนี้ก็พัฒนาการสื่อสารของคณะไปดวย

ในปจจุบันนี้ เราเสี่ยงที่จะใหความสนใจกับการใชเครื่องมือสื่อสาร
และประสิทธิภาพของเครื่องมือสื่อสารจนมองมขามความสามาถในการสื่อและ
สรางการสื่อสาร อีกทั้งสิ่งที่เราสื่อ ความรอนรนในภารกิจจะตองชี้นำสิ่งที่เรา
เปนและสิ่งที่ เราสื่อ  พอมองวาคุณพอบอสโกผู เต็มดวยความรอนรนตอ
เยาวชนที่ขัดสนไดประดิษฐและหาทางรวบรวมเยาวชนและสื่อกับพวกเขาอยาง
ไดผล ความรอนรนของเราหายไปไหนหมด? จิตใจของเราหมกมุนกับอะไร
อยู? เราสนใจอะไรกันแน? เราออกแรงทำอะไรอยู?

การทาทายของการอบรม
เครื่องมือสื่อสารและวัฒนธรรมที่เครื่องมือสื่อสารเหลานี้แพรหลาย

อยูนี้ทาทายพันธะแหงการอบรมของเรา ไมตองสงสัยเลยวา หนาที่แรกคือ
การอบรมใหใชเครื่องมือสื่อสารอยางมีวิจาณญาณและการอบรมมโนธรรม ใน
เวลาเดียวกันก็ตองมีการเรียนรูที่จะเห็นคุณคาของ “การอบรมมวลชน”(พระ-
-วินัย 43) ซึ่งเปนของประทานจากพระเจาที่เปดโอกาสใหเราใชเพื่อการอบรม
และการแพรธรรม แตเราก็ตองสำนึกวาสื่อมวลชนกำลังถูกใชเพื่อผลประ-
-โยชน ใชทำตามที่ตองการ ใชเพื่อควบคุม และใชเพื่อฉอราษฎรบังหลวง
จึงจำเปนตองมีการอบรมใหรูจักวินิจฉัยและเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับธรรม
ชาติของสื่อมวลชน ตลอดจนเทคนิคที่ใชและผลที่ เกิดขึ้นกับบุคคลที่ เปน
เปาหมาย  ตองมีการปลูกฝงหลักจริยศาสตรที่ชี้บอกวาบุคคลและหมูคณะคือ
จุดหมายและมาตรฐานของการใชการสื่อสารมวลชน  การสื่อสารจึงตองเปนการ
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กระทำของบุคคลเพื่อประโยชนแหงการพัฒนาแบบบูรณาการของบุคคลอื่น

การเปนแคผูบริโภคที่ดีของสื่อยังไมพอ เราตองรูจักใชสื่อเพื่อการอบรม
และอภิบาลดวย เพื่อทำเชนนี้ไดเราตองมีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่อง
สื่อสารตางๆ นอกนั้นยังตองรูจักสอดแทรกขาวดีของพระวรสารเขาไปใน
วัฒนธรรมแหงสื่อ เพื่อทำเชนนี้ได ไมเพียงจะตองมีความรูดานเทคนิคเทานั้น
แตตองสามารถเจาะลึกเขาไปในสถานการณของสังคมและวัฒนธรรมที่แพร
หลายอยูดวย

การสื่อสารมวลชนไมอยูแคสื่อมวลชนอยางเดียว แตการสื่อสารมวล-
-ชนกอใหเกิดวัฒนธรรมขึ้นมาดวย ซึ่งเปนการทาทายที่ยิ่งใหญสำหรับเรา โดย
เฉพาะอยางยิ่งในดานการอบรม ซึ่งไมอยูแคความรูและความชำนาญ แตตอง
ชวยใหมีการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งในแตละคนในระดับความรัก ความตระหนักใจ
และแรงจูงใจดวย เราเห็นไดวา บางแงของการสื่อสารมวลชนสมัยใหมกอ
ปญหาสำหรับการอบรม แตก็มีหลายแงที่สนับสนุนการอบรม

วัฒนธรรมแหงการสื่อสารมวลชนมองขามมิติภายในและมิติเหนือ
ธรรมชาติของบุคคล และพยายามสรางเอกลักษณของบุคคลในสิ่งที่เขาตอบ
รับสถานการณที่เขาดำเนินชีวิตอยู  เนื่องจากเปนวัฒนธรรมแหงภาพจึงติดอยู
แคสิ่งที่ไมจีรังและไมนำเขาสูภายในความสำนึกของบุคคล ก็เลยมักจะนำไป
สูความผิวเผิน ยิ่งไปกวานั้น วัฒนธรรมแหงสื่อสารมวลชนนำไปสูลัทธิไมถือ
วามีความจริงใดเด็ดขาด (relativism) ยึดความคิดเห็นเปนความจริงและ
จัดใหมีขอมูลขาวสารและความคิดเห็นทุกชนิดและปลอยใหผูบริโภคเลือกเอา
เองเชนนี้ความชัดเจนก็คอยๆหมดไปและความจริงก็จางหายไปในความคิดเห็นที่
สำรวจกันขึ้นมา  นอกนั้น วัฒนธรรมแหงการสื่อสารกอใหเกิดความรวดเร็วขึ้น
มา ซึ่งไมเอื้อตอการอบรม เพราะการอบรมเปนกระบวนการที่ชาและตองการ
ความพากเพียร  จึงตองมีการออกแรงพยายามและการกระทำที่จริงจัง
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กระนั้นก็ดี มีบางแงของวัฒนธรรมแหงการสื่อสารมวลชนที่ชวยพัฒนา
วิธีการสำหรับการอบรม เชนวาวัฒนธรรมแหงการสื่อสารมวลชนมักจะคำนึง
ถึงปฏิกิริยาของผูบริโภค จึงมีความสนใจตอภูมิหลัง ความสามารถ ความตอง
การ และความสนใจของผูบริโภคเปนหลัก  นี่คือแงที่จำเปนของการอบรม ดังนั้น
การอบรมไมควรเริ่มจากการทำตามหลักสูตร แตตองเริ่มจากบุคคล รวมทั้ง
ความสมารถ ทักษะ และการตอบรับของเขา

นอกนั้น วัฒนธรรมแหงการสื่อสารมวลชนเปนเชิงหยั่งรูมากกวาการ
วิเคราะหหรือระบบ จึงไมนิยมใชเนื้อหายาวและเปนนามธรรมซึ่งหยุดอยู
แคระดับสมอง แตใชสารที่สั้นๆ งายๆ และชัดเจนซึ่งโนมนาวความรูสึก พูด
งายๆ โนมนาวบุคคลทั้งครบ  พูดถึงเรื่องนี้แลวเราคงตองทบทวนวิธีการสอน
ที่เรามักใชในบานอบรมสมัยกอน นอกนั้น วัฒนธรรมแหงการสื่อสารมวลชน
ตั้งพื้นฐานอยูบนภาพมากกวาคำพูด  แคภาพใบหนาของพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที่ 2 ที่กำลังทนทรมานยังสามารถสื่อไดดีมากกวาคำบรรยายเกี่ยวกับ
ความทุกขทรมานของพระองคเปนไหนๆ
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3. แนวปฏบิตัิ
3.1. การเปลีย่นยทุธศาสตร

ในสุดทายของจดหมายเวียนนี้ ใหเราเลือกบางอยางที่เปนรูปธรรม
ในฐานะที่เราเลียนแบบอยางของคุณพอบอสโกและทำใหความมั่งคั่งและ
ประสิทธิผลของพระพรพิเศษ (charism) ของซาเลเซียนใหเกิดประโยชนสูงสุด
เราจะพยายามตอบรับการทาทายของวัฒนธรรมแหงการสื่อสารมวลชนเยี่ยง
สาวกและอยางสรางสรรค พรอมกับตอบรับความตองการใหมๆของเยาวชน
ผูเปนสวนที่ประเสริฐและบอบช้ำไดงายของสังคมมนุษย 11

ในการรางแนวทางที่เกิดจากการไตรตรองในตอนแรกของจดหมาย
เวียนนี้ พอคิดวา การเปลี่ยนยุทธศาสตร เปนเรื่องสำคัญกวาหมด ซึ่งจะชวย
ปรับปรุงการไตรตรองและการกระทำของเราไดมากขึ้น  ยุทธศาสตรนี้เกิดจาก
ขอสังเกตสองอยาง อยางแรกคือ เรามีเอกสารของพระศาสนจักรจำนวนมาก
รวมทั้งที่เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน  ซึ่งมีเนื้อหามั่งคั่งและมีประสิทธิภาพมาก
เอกสารเหลานี้ชี้ใหเห็นถึงวิธีการวิเคราะหและตีความสิ่งตางๆที่ทำกันมาโดย
ตลอด จึงเปนดังมาตรฐานสำหรับประยุกตพระพรพิเศษของเรา (charism)
และเปนโปรแกรมสำหรับงานแพรธรรมของภารกิจซาเลเซียน อยางที่สองคือ
เรากำลังเผชิญหนากับความยากลำบาก งานหนัก และความเสี่ยงที่จะทำอะไร
แบบไมสรางสรรค ไมมีผลผลิต และไมมีประสิทธิผลในการนำคำสอนของ
พระศาสนจักรมาประยุกตเขากับความเปนจริงของชีวิตและกิจการของเรา

นาเสียดายวา สิ่งที่ เขียนไมคอยมีใครอาน สิ่งที่อานก็ไมไดนำไป
ไตรตรองและเมื่อไมมีการไตรตรองก็ไมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสถานการณ
ปจจุบัน เราจะตัดกระบวนการแบบลูกโซนี้ที่ทำใหพลังในการแพรธรรมตอง

11 MB II, 45. Cf. Cost. 1.
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ชะงักงันไปไดอยางไร? เราจะเอาสิ่งที่กีดกันการสื่อสารออกมาไดอยางไร? เรา
จะทำใหเอกสารตางๆของเรามีความหมายและเปนภาคปฏิบัติไดอยางไร? เรา
จะทำอยางไรกบัจดหมายเวยีนของอคัรธกิารฉบบันี?้

ในบริบททุงนาของชาวนาที่ซื่อๆแตฉลาด ทำงานหนักและมีอารมณ
ขันแหงหนึ่ง พอไดยินคำพูดที่ทำใหพออดยิ้มไมไดและตองมาคิดใหลึกซึ้ง พอ
อยากจะแบงปนกับพวกทานใหเปนการผอนคลายและเปนขอเสนอสำหรับยุทธ
ศาสตร ชาวนาอาวุโสคนหนึ่งใหขอสังเกตวา คุณไมสามารถทำไขเจียวไดถา
ไมยอมเคาะไขใหแตก  เรารูดีวาไขมีสารอาหารมาก แตถาไขไมยอมแตกมันก็ไม
สามารถเปนอาหารอรอยได และไมเร็วก็ชาไขก็จะเนา หมดคุณคาทางอาหาร
แลวที่สุดก็สงกลิ่นเหม็นและอาจเปนอันตรายได

ดังนั้น ยุทธศาสตรที่พอเสนอคือ อยาสรางแนวทางใหมแตใหหาทาง
ทำใหเอกสารของคณะที่เก็บไวตามหิ้งหนังสือและหาทางทำใหเปนรูปธรรมในหมู
คณะเพื่อการอบรมและอภิบาลและในทองที่ที่เราสังกัดอยู   ในเอกสารตางๆของ
คณะ มีแนวทาง การดลใจแหงพระพรพิเศษ (charism)  และพลังแหงการแพร
ธรรม  แตก็เสี่ยงที่จะเปนแคตัวอักษรและไมไปหลอเลี้ยงชีวิตและกิจการของเรา
ดังนั้น พอจึงอยากจะเชิญพวกทานใหหาเวลาอานเอกสารเหลานี้ใหมและศึกษา
สถานการณของวัฒนธรรมปจจุบันใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น  ในเวลาเดียวกันก็ใชเพื่อการ
ไตรตรองเปนการสวนตัว ในหมูคณะ และในหมูคณะเพื่อการอบรมและอภิบาล
ใชสำหรับการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณจริงของเยาวชนและ
กลาที่จะรางแผนกิจกรรมเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและในงานอภิบาล

บางแขวงไดเริ่มทำอะไรหลายอยางในแผนกนี้ของภารกิจของเราแลว
หลายแขวงกำลังตัดสินใจอยางกลาหาญและสรางสรรค สวนบางแขวงก็กำลังจะ
เริ่ม เราจึงตองตัดสินใจเลือกเพื่อจะไดไมหยุดอยูที่ความตั้งใจดีอยางเดียว ใหเจา
คณะ ที่ปรึกษา ผูรับผิดชอบสื่อมวลชนระดับแขวงและทีมงาน ผูรับผิดชอบ
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การอภบิาลเยาวชนและการอบรมระดบัแขวงและอธกิารหมคูณะเพือ่การอบรมและ
อภบิาลถอืเปนพนัธะทีจ่ะหาแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมสำหรบัสถานการณของตน

นอกนั้น พอขอใหพวกทานปรับปรุงและนำแผนงานการสื่อสารมวลชน
ระดับแขวงซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนการอบรมและอภิบาลระดับแขวงของแขวง
ไปปฏิบัติ  พอขอเชื้อเชิญพวกทานใหศึกษาเอกสารสามฉบับนี้อยางสรางสรรค
และมีประสิทธิภาพ กลาวคือ จดหมายของคุณพอ Vecchi เรื่อง การสื่อสาร
ในภารกิจซาเลเซียน (AGC 370)  หนังสือแนวทางปฏิบัติที่จัดทำเมื่อตนปชื่อ
ระบบการสื่อสารมวลชนซาเลเซียน  และ แนวทางสำหรับการอบรมซาเลเซียนใน
ดานการสื่อสารมวลชน ซึ่งจัดทำรวมกันโดยแผนกสื่อสารมวลชน แผนกการ
อบรม และแผนกการอภิบาลเยาวชนที่จะมีการจัดพิมพในปนี้   แนวของเอกสาร
เหลานี้จะชวยเราวิเคราะหสถานการณ ชวยเราในการตัดสินหามาตรการเปน
รูปธรรมผานทางแผนอภิบาลของแขวง และชวยเราในการประยุกตใชอยาง
สอดประสาน พรอมกับมีการตรวจสอบเปนระยะวาเราไปถึงไหนแลว

ในยอหนาตอไปนี้ พอนำเสนอเอกสารสามอันนี้ โดยเนนบางประเด็น
(โดยเฉพาะประเด็นที่เปนภาคปฏิบัติ) และเชื้อเชิญพวกทานทำใหสิ่งเหลานี้
กลายเปนยุทธศาสตรของการรับใชเยาวชน  พอแนใจวาพวกทานยินดีที่จะรวม
มือในงานที่เรงดวนนี้

3.2. เครือ่งมอืทำงาน
3.2.1. จดหมายของคณุพอ Vecchi เกีย่วกบัสือ่สารมวลชน

ในจดหมาย “การสื่อสารมวลชนในภารกิจซาเลเซียน : พระองคทรงทำดี
ในทุกสิ่ง พระองคทรงทำใหคนหูหนวกไดยินและคนใบพูดได” (AGC 370)
คุณพอ Vecchi ไดมอบขอมูลเพื่อการไตรตรองและแนวปฏิบัติมากมายใหแก
เราซึ่งสามารถใหแนวทางและกระตุนเราในภารกิจซาเลเซียน   ซาเลเซยีนแตละ
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คน หมูคณะแตละแหง และแขวงทุกแขวงพึงสำนึกถึงความสำคัญของการ
สื่อสารและคำนึงถึงงานแพรธรรมเสมอ พอขอเนนความคิดและแนวทางปฏิบัติ
สองอยางที่มีอยูในเอกสารนี้แตก็อยากจะสนับสนุนใหพวกทานกลับไปอาน
เอกสารนี้ทั้งหมดและนำไปเปลี่ยนแปลงใหเปนชีวิต

คุณพอ Vecchi เขียนตามแนวทางของคำสอนของพระศาสนจักรวา
การสื่อสารมวลชนที่ประกอบดวยวิธีและเทคนิคใหมๆ เปนสิ่งสำคัญสำหรับ
ชีวิตและภารกิจของเรา ไมเพียงในแงที่วา การสื่อสารมวลชนเปดโอกาส
ใหเราขยายการอบรมและการแพรธรรมไปถึงคนเปนลานๆไดเทานั้น แตยัง
เปนองคประกอบสำคัญของวัฒนธรรม เปนโรงเรียนสรางนิสัยของความเขา
ใจความหมายของชีวิต ของจริยธรรมเพื่อตีความคุณคาตางๆ ของการใช
อำนาจและเศรษฐกิจดวย นี่คือความใหมที่มีความสำคัญและเด็ดขาด ดังที่
พอไดกลาวไวในตอนแรกๆของจดหมายเวียนฉบับนี้ การรูจักใชภาษาและวิธี-
-การสื่อสารใหมๆยังไมพอตองรูจักแทรกซึมสารทุกอยางเขาไปในวัฒนธรรม
ใหมดวย

ความใหมดานวัฒนธรรมนี้ทาทายทัศนคติของเราและทำใหเรามี การ
กลับใจดานวัฒนธรรม อยางแทจริง การจะทำดีแคในบานของเราเทานั้น
ไมพอ เราถูกเรียกใหขยายกิจการของเราออกไปขางนอก ใหรูจักรับฟงสิ่งที่
เปนความคาดหมายและความตองการของสังคมและตอบรับ เพื่อจะกอให
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในสังคม เราตองเสริมสรางการเสวนาและ
ความสัมพันธที่ครบวงจรกับฆราวาสและหมูคณะเพื่อการอบรม เราตองเปนผู
กระตุนชุมชนและเชิญสถาบันสังคมอื่นๆใหมาทำประโยชนใหแกเยาวชน เรา
ตองใชสื่อใหม รวมทั้งอินเตอรเนต เพื่อสรางโอกาสสำหรับการติดตอและเปน
เชือ้แปงในบรบิทใหมของการแพรธรรม
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คุณพอ Vecchi เสนอแนวปฏิบัติสองอยาง  อยางแรกมุงไปที่หมู
คณะทองถิ่นและความเรงดวนของการอบรมดานสื่อมวลชนในบานตาๆของ
เรา อยางที่สองมุงไปที่แขวงและความจำเปนในการเปลี่ยนสถานการณและ
วัฒนธรรมทางสังคมใหเปนประโยชนแกเยาวชน

หมูคณะแตละแหงตองปรับปรุงการสื่อสารระดับสถาบันใหดีขึ้น ใน
เวลาเดียวกันใหมีการวางโครงการและจัดการอบรมดานสื่อสารมวลชนใหแก
หมูคณะเพื่อการอบรมและอภิบาล อีกทั้งจัดการอบรมดวยสื่อ ซึ่งรวมไปถึง
การอบรมการใชภาษาและการใชสื่อดวย  นอกนั้นตองใชสื่อเพื่อการอบรมและ
การแพรธรรมในโรงเรียน วัด ศูนยเยาวชน ฯลฯ สนับสนุนใหมีการพูดคุยกับ
ผูทำสื่อ ศิลปนและสำนักพิมพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาบุคคลเหลานี้ยังเปนคน
หนุมสาว  ชวยเหลือคนที่ไดรับผลกระทบจากรูปแบบใหมของความยากจนและ
คนที่ตกขอบสังคมเพราะเทคนิคการสื่อสารใหมๆและปรับปรุงมาตรฐานของ
ความชำนาญดานสื่อ

ทุกแขวงตองตั้งโครงการและใชสิทธิแหงการเปนพลเมืองดวยการ
รูจักกฎหมายและหนาที่ของพลเมืองและทำใหทุกคนเคารพในกฎหมายและ
หนาที่พลเมือง ใหมีการปกปองสิทธิของครอบครัวและคนหนุมสาว ฯลฯ และ
เปดสถาบันเพื่อทำงานสำหรับความดีของสวนรวม  ถามองจากแงนี้ เราเห็นวา
การสื่อสารมวลชนเปดโอกาสสำหรับการอบรมและสรางโอกาสสำหรับการเปน
พลเมืองที่มีบทบาท  เพื่อจะกระตุนใหเกิดกิจกรรมตางๆเหลานี้ สมัชชาใหญได
กำหนดบทบาทของผูรับผิดชอบการสื่อสารมวลชนระดับแขวง (cf. GC 23) รวม
กับทีมงานและแผนงานของแขวงดานการสื่อสารมวชน (cf. GC 24) ไวใหแลว

งานนี้ไมใชงานสำหรับผูเชี่ยวชาญเทานั้น แตเปนงานสำหรับทุกคน
ผูเชี่ยวชาญจะชวยใหคนอื่นๆรวมงานดวย แตทุกคนมีบทที่ตองเลน เราพูด
ถึงวิธีและเทคนิคใหมๆเพราะสิ่งเหลานี้เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและคุณภาพของ
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ชีวิต และมีบทบาทในการสรางสังคมที่ชอบธรรมและมีความเปนพี่นองมากขึ้น
เครื่องมือสื่อสารจึงเปนสื่อกลางสำหรับพระอาณาจักรของพระเจา การไตร
ตรองและขอเสนอเพื่อการปฏิบัติที่เกิดจากการอานจดหมายเวียนฉบับนี้ในหมู
คณะนาจะนำเสนอเพื่อการใหจิตวิญญาณและการปกครองแขวงและใชขอ
เสนอเหลานี้ เพื่อทำโครงการของแขวงดานการสื่อสารมวลชนสำหรับงาน
ดานการอบรมและอภิบาลของแขวงดวย

3.2.2. ระบบการสื่อสารมวลชนซาเลเซียน
เราทุกคนรูจักระบบการอบรมแบบปองกัน เราเรียนรูระบบนี้จาก

สมาชิกซาเลเซียนที่ เคยสั่งสอนอบรมเรามา  แลวเราก็เรียนรูมันอยางลึก
ซึ้งในการศึกษาเปนระบบ  เราปฏิบัติระบบการอบรมแบบปองกันและสื่อระบบ
นี้ผานทางการเปนประจักษพยาน การแบงปนชีวิต และดวยการอบรมทั้ง
ในคำพูดและการสอน เราตางก็รูวาระบบการอบรมแบบปองกันซึ่งคุณพอ
บอสโกไดคนคิดและใชดำเนินชีวิตนี้ไมอยูแคในหนาหนังสือที่คุณพอไดเขียน
ไวในป 1877 เทานั้น  แตคุณพอ Egidio Vigano’ เคยกลาววา ระบบนี้ “เปนการ
รวบรวมความตระหนักใจ ทาที กิจกรรม การกระทำ วิธีการ และโครงสราง
ที่คอยๆพัฒนาขึ้นเปนลักษณะจำเพาะของวิธีการเปนและการกระทำของแตละ
คนและของหมูคณะ ของคุณพอบอสโก ของซาเลเซียนแตละคนและของ
ครอบครัวซาเลเซียน” (AGC 290, หนา 10)

ความคิดคลายกันกลายเปนความจริงในหนาหนังสือ“ระบบการ
สื่ อสารมวชนซาเลเซียน”  (SSCS) ซึ่ ง เสนอแนวทางสำหรับครอบครัว
ซาเลเซียน  ฝายการสื่อสารมวลชนของคณะไดรวบรวมคำสอนเกี่ยวกับชีวิตและ
ภารกิจซาเลเซียนดานนี้ และหลังจากที่มีการปรึกษาหารือก็ไดผลิตเครื่องมือ
สำหรับการทำงานนี้ขึ้นมา  พอหวังวาหนังสือเลมนี้จะใหความกระจางและประ
สิทธิผลสำหรับงานของเราในดานนี้ หนังสือเลมนี้เปนคูมือสำหรับการทำงาน
ซึ่งมีการอางอิงดานประวัติศาสตร คำสอนและนโยบายของคณะในการทำ
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สื่อสารมวลชน  พอขอมอบหนังสือเลมนี้ใหคุณพอเจาคณะและคณะที่ปรึกษา
ผูรับผิดชอบฝายการสื่อสารมวลชนและทีมงานไดทำการศึกษาเปนพิเศษ

ที่ปรึกษาใหญฝายการสื่อสารมวลชนไดเสนอเอกสารวาดวย “โครงการ
รวมและสอดแทรกที่มีมุมมองดานคุณคาและภารกิจที่เปนของซาเลเซียนโดย
เฉพาะ โดยมีนโยบายและกิจกรรมในดานการใหจิตวิญญาณ การอบรม การ
ประชาสัมพันธและการผลิต และการบริหารแบบโครงสรางและเครือขายกับฝาย
ตางๆในคณะและในครอบครัวซาเลเซียนและกับองคกรของพระศาสนจักรทั้ง
ระดับทองถิ่นและสากล” (SSCS 19) ในหนังสือคูมือสำหรับทำงานนี้จะมี
การพูดถึงเอกลักษณจำเพาะ (บุคคลเปาหมายของงานของเรา ภารกิจและ
เปาหมาย ความตระหนักใจ นโยบายและมาตรการของการกระทำ ผูกระทำ
ฯลฯ) นอกนั้นก็มีการพูดถึงวิธีการทำงานและการจัดระบบการสื่อสารมวลชน
ซาเลเซียนดวย

พอคงไมเขาไปในรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเลมนี้ เราตองอานเนื้อ
หาและคลอยตามแนวทาง แลวเราจะพบคำตอบสำหรับความตองการของ
หมูคณะเพื่อการอบรมและอภิบาล ณ ที่นี้ พออยากจะกลาวถึงบางหนาของ
หนังสือเลมนี้ที่ดูเรียบๆเลยทำใหเรามองขามไปไดงายๆ ในเอกสารเลมนี้
เราพบภาคผนวกสองอัน ภาคผนวกแรกมีรายการของแหลงขอมูลของคณะ
อาทิ พระวินัย ระเบียบการ สมัชชาคณะ จดหมายอัคราธิการ ฯลฯ ซึ่งพูดถึง
การสื่อสารมวลชนจากมุมมองซาเลเซียน ในภาคผนวกที่สองมีแผนผังสำหรับ
การทำโครงการระดับแขวงเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน

ภาคผนวกทั้งสองนี้เปนสัญลักษณที่เดนชัดและเปนโปรแกรมที่เรง
ดวนในเวลาเดียวกัน เปนสัญลักษณเพราะนำเรายอนกลับไปสูแหลงขอมูล
ที่เปนรากเงาของเรา เชนวา การอานพระวินัยขอ 6 และขอ 43 พรอมกับ
ตอบรับการทาทายการสื่อสารปจจุบันจะเปนการฟนฟูความสำนึกถึงพระจิตที่ดล
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ใจคุณพอบอสโกใหมองกาลไกลในการใชสื่อสารมวชนเพื่อการอบรมและการ
แพรธรรใหแกเยาวชนยากจนและเยาวชนชั้นกรรมกร พระจิตเดียวกันที่กำลัง
ดลบันดาลใหเรามีความสรางสรรค มีความกลา และบริหารงานของเราใน
ทางเดียวกัน นอกนั้น ภาคผนวกยังเสนอโปรแกรมซึ่งถาเราติดตามประเด็น
ตางๆที่จัดเปนแผนภูมิและคลอยตามแนวทางเหลานี้ เราก็สามารถวิเคราะห
วางแผน ประยุกตใช และสามารถจัดการสื่อสารมวลชนในแขวงของเราไดอยาง
เปนระบบ ภาคผนวกยังชวยเราในการวางแผน ใหจิตวิญญาณและใหการอบรม
ในดานการสื่อสารมวลชนดวยความรักอภิบาลเดียวกันของคุณพอบอสโกดวย

พอขอเพิ่มขอเสนอสองอยางในดานวิธีการโครงการของแขวงเกี่ยว
กับการสื่อสารมวลชนตองรางขึ้นมาและนำไปใชโดยมีการรวมสวนจากทุกระดับ
แลวตองมีการกระตุนและการทบทวนเปนระยะจากเจาคณะและที่ปรึกษา
สิ่งที่ตองคำนึงคือ โครงการที่มีสวนรวมสำคัญมากกวาโครงการที่เปนโครงสราง
เพราะจะชวยใหมีความกาวหนา เปนประโยชนในการรับใชเยาวชนและ
ประชาชนพรอมทั้งสามารถเปนเชื้อแหงวัฒนธรรมและเปลี่ยนแปลงสังคมได
ดวย พวกทานอาจจะเห็นวาพอเนนเรื่องนี้มากเกินไป แตพอถือวาการบรรลุ
เปาหมายตามลำพังกับการบรรลุเปาหมายโดยมีผูอื่นรวมดวยตางกันมากที
เดียว ยิ่งเรารูสึกวาเปนสวนหนึ่งของโครงการรวมกันเราก็ยิ่งจะสามารถสราง
หมูคณะและคุณภาพของชีวิตไดมากขึ้น

ขอเสนอที่สองเกี่ยวกับสถานการณที่หลากหลายของแขวง โครงการ
ที่มีการเสนอในแผนภูมินั้นไมใชจะทำไดทั้งหมดทีเดียว แตเราตองรูจักเลือก
ขั้นตอนที่จะเริ่มทำตามความเปนจริงของแขวงและดวยใจกวาง ตามความ
จำเปนที่เห็นและตามความสามารถของเรา เราไมมีพลังแบบโคไลอัธในดาน
การสื่อสารมวลชน แตในหมคูณะเพือ่การอบรมและในกลมุตางๆของเรา เรา
มีโอกาสหลายอยางแบบดาวิดในการแพรธรรม การอบรม และการสราง
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สังคมที่ชอบธรรมและมีความเปนพี่นองมากขึ้น การที่รูจักยอมรับในคุณคา
วิธีการและความเชี่ยวชาญ ความสามารถที่จะจัดและรวมพลังกันเพื่อทำให
คนอื่นๆที่มีน้ำใจดีที่อยูนอกบานของเราและรวมมือกับพวกเขา เปนนโยบาย
ชาญฉลาดที่ชวยเราใหรวมความฉลาดของงูกับความออนโยนของนกพิราบ
เขาดวยกันเพื่อสรางพระอาณาจักรในบริบทที่แตกตางที่เราดำเนินชีวิตอยู
แผนงานของแขวงในดานการสื่อสารมวลชนทำขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความหวัง
และศักยภาพแหงพระวรสารซึ่งพระเยซูเจาทรงเปรียบเหมือนพลังแหงเชื้อแปง
(Cf มธ 13,33)

3.2.3. แนวทางเพื่อการอบรมซาเลเซียนในดานการสื่อสารมวลชน
ไมมีหมูคณะซาเลเซียนหรือหมูคณะเพื่อการอบรมและอภิบาล

สามารถสื่อสารไดดีเทาหมูคณะที่เปนประจักษพยานของการติดตามพระคริสต
เจาในการรับใชเยาวชนและคนยากจน ประจักษพยานของพระคริสตเจาและ
พระวรสารของพระองคคือสารของการสื่อสารมวลชนทุกชนิด ถาขาดสิ่งนี้
แลว ก็ไมมีทฤษฎี เทคนิค หรือเครื่องมือสื่อสารใดจะแทนไดเลย ความสัตย
ซื่อของคุณพอบอสโกตอเยาวชนยากจนเรียกรองใหเราสื่อตัวเราดวยการเปน
ประจักษพยาน ดวยการแบงบันและทุมเทกายใจเพื่อภารกิจของเราจนถึง
“ลมหายใจสุดทาย” เพราะเหตุนี้ เอง คุณพอบอสโกไมเคยมองขามภาษา
วิธีการและเครื่องมือ ไมวาเกาหรือใหมคุณพอจะนำสิ่งเหลานี้มาใชประกาศ
ขาวดีใหแกเยาวชนและประชาชนเพื่อใหพวกเขาเปนพลเมืองซื่อสัตยและ
คริสตชนดี  เมื่อเราอานสิ่งที่คุณพอ  Vigano’ ไดกลาวถึงคุณพอบอสโก
วาเปนนักสื่อสารที่ชาญฉลาด เราก็ไดแตทึ่งไปตามๆกัน  (cf. AGC 302, หนา
8-10)  ความสัตยซื่อตอคุณพอบอสโกและตอเยาวชนกระตุนใหเราเปน
ประจักษพยานที่โปรงใสและเปนนักสื่อสารที่ดีดวยการพัฒนาพรสวรรคของเรา
ในการอบรม

ในป 1981 คุณพอ Egidio Vigano’ ไดเสนอเกี่ยวกับการอบรมดาน
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การสื่อสารมวลชนในสามระดับ ระดับพื้นฐาน ระดับผูดำเนินการดานการอบรม
และอภิบาล และระดับสูงสำหรับผูเชี่ยวชาญ (AGC 370 หนา 302) ในป 2000
คุณพอ Vecchi ไดหยิบยกขอเสนอนี้ขึ้นมาในจดหมายที่พอไดกลาวมาขางตน
และไดพูดถึงความจำเปนเรงดวนของคุณวุฒิ คือ “หนทางเดียวคือการอบรม
วรรณกรรมใหมๆ อาทิ การอานออกเขียนไดในวัฒนธรรมแหงการสื่อสารมวลชน
สงผลกระทบถึงทุกคน และในดานที่เกี่ยวกับความเชื่อก็กระทบสัตบุรุษทุกคน
ผูอบรมและแพรธรรมจึงตองใหความสนใจตอวรรณกรรมใหมนี้เปนพิเศษ”
(AGC 370 หนา 23)

ฝายการสื่อสารมวลชนไดศึกษาเนื้อหาใหมในป 2004 และไดศึกษา
ประวตัศิาสตรของโครงการในดานการอบรมการสือ่สารมวลชนของคณะทีผ่านมา
และไดรวบรวมขอมูลที่ทางคณะเสนอไวสำหรับการอบรมเบื้องตนในคณะ แลว
นั้นไดมีเรียกประชุมเพื่อสำรวจความคิดเห็นในระดับโลกที่กรุงโรมเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2004 ทางคณะกรรมการไดไตรตรองเกี่ยวกับโครงการการอบรม
และไดเสนอการวิเคราะหและการตีความเกี่ยวกับสถานการณการอบรมในคณะ
เกี่ยวกับดานนี้ใหแกฝายการสื่อสารมวลชนพรอมกับเสนอแนวทางเพื่อการ
อบรมและแนวปฏิบัติอีกแนวหนึ่งสำหรับแผนการอบรม

ฝายการสื่อสารมวลชนและฝายการอบรมไดราง แนวทางสำหรับการ
อบรมซาเลเซียนในดานการสื่อสารมวลชน โดยใชขอมูลจากคณะกรรมการ
ดังกลาวและจะตีพิมพในไมชานี้ ถือวาเปนขอมูลที่ใชในโครงการการสราง
จิตวิญญาณในชวงเวลา 6 ปนี้ (cf. AGC 380 หนา 48) พอขอใหผูรับผิดชอบ
การอบรมไดรับแนวทางดังกลาวเพื่อจะไดทำใหการอบรมของซาเลเซียนในฐานะ
นักอบรม นายชุมพาบาล และนักสื่อสารไดมีประสิทธิภาพขึ้น

ผูรับผิดชอบฝายอบรมและการสื่อสารมวลชนระดับแขวงพรอมกับ
ทีมงานควรใชแนวทางดังกลาวในการสรางเนื้อหาและนำไปใชทั้งในการอบรม
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ระดับเบื้องตนและการอบรมตอเนื่อง ในกรณีของการอบรมเบื้องตนนั้นตอง
มีการสอนวิชาการสื่อสารมวลชนในชวงตางๆของหลักสูตรการอบรมที่ทาง
Ratio ไดกำหนดไว  ในเวลาเดียวกันก็ตองใหความสนใจประเด็นอื่นดวย  อาทิ
ประเด็นของรูปแบบการสื่อสาร การใหจิตวิญญาณแกประสบการณและการ
ไตรตรองเกี่ยวกับชีวิตและงานซาเลเซียน โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมของเยาวชน
ปจจุบันนี้ การรูจักสื่อสารและการพัฒนามิติดานการสื่อสาร ซึ่งมีการระบุไว
ใน Ratio เชนเดียวกัน  นอกนั้นควรจัดใหมี workshop สำหรับการอบรมดาน
การสื่อสารใหคนที่ไมมีโอกาสอบรมในชวงการอบรมเบื้องตน การจัดการ
อบรมการเปนผูนำและการเปนครูใหแกสมาชิกที่อยูในชวงการอบรม  การจัด
workshop เกี่ยวกับภาษา ศิลปะและสื่อมวลชน เทคโนโลยีใหม โดยเฉพาะสิ่ง
ที่เหมาะสำหรับใชในการอบรม การประกาศพระวรสาร และการเฉลิมฉลอง
ความเชื่อ การแพรคุณคา การสื่อดานสัญลักษณและพิธีกรรม การเพิ่มพูน
ความเชี่ยวชาญดานการสื่อสารกับผูคน โดยใชภาษาแบบเดิมและวิธีการ
ที่จำกัดที่พวกเขามีอยู การเรียนรูไวยากรณของภาษาดีจีตอลและการใชเพื่อ
ความรู การสื่อสาร และการบันเทิงในการประชุมตางๆ ฯลฯ

ในกรณีนี้ ยิ่งเราเปดโอกาสใหบุคลากร ครู และสมาชิกที่อยูในการ
อบรมรวมสวนในการรางโปรแกรมสำหรับหมูคณะเพื่อการอบรมและการนำ
ไปใชในการอบรม เราก็ยิ่งจะสามารถบรรลุเปาหมายที่แนวทางไดตั้งไวมาก
ขึ้น ไมมีครูคนไหนที่จะสอนสิ่งที่นักเรียนยังไมพรอมจะเรียน โดยเฉพาะใน
ดานศิลปะและความชาญฉลาดของการสื่อสารซึ่งเปนเปนการแบงปนและความ
เปนน้ำหนึ่งในเดียวกันของชีวิต การอบรมก็เชนเดียวกัน
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4. สรปุ
พอจบจดหมายเวียนฉบับนี้ในวันสมโภชวันเกิดของนักบุญยอหน

บัปติสต ผูซึ่ง “ไมมีใครที่เกิดจากสตรีจะยิ่งใหญเทา” (มธ 11,11) ทานเปน
คนเครงครัดและเขาถึงแกน พูดตรงไปตรงมาและเปดรับสิ่งใหมๆ รักความ
จริงและเที่ยงแท เขมแข็งและโปรงใสในการเปนประจักษพยาน  ทานเปน
“เสียงที่รองในที่เปลี่ยว” ประกาศการเสด็จมาของพระวจนาถตของพระเจา ทาน
เปนครูที่ไดแนะศิษยใหรูจักพระชุมพาของพระเจาที่ประทับอยูทามกลางมนุษย
ทานเปนภาพลักษณที่ดีเลิศของผูสื่อสาร

วันนี้เปนวันที่คุณพอบอสโกเคยฉลองนามชื่อนักบุญ ซึ่งเปนฉลอง
แบบครอบครัวสำหรับเยาวชน ซาเลเซียน ผูรวมงาน และศิษยเกาที่ตางก็
แขงขันกันเพื่อแสดงแสดงความรักและความกตัญูตอ “บิดา” ของพวกเขา
คุณพอบอสโกคือผูที่เขาใจดีวาการจะเปนคนดีนั้นยังไมพอ แตตองทำใหคน
อ่ืนเห็นดวย การอบรมเปนเรื่องของหัวใจ และรักเทานั้นยังไมพอแตตองทำ
ใหคนอื่นรูสึกในความรักนั้นดวย นี่คือภาษาของซาเลเซียนในการสื่อสาร

เราอยากจะอยูลอมรอบคุณพอบอสโกในวันนี้ในฐานะที่เปนลูกของ
ทานและขอบคุณทานสำหรับทุกสิ่งที่ทานไดทำในชีวิตของเราแตละคน ถาไม
มีทาน ชีวิตของเราก็คงไรความหมาย เพราะทานไดสรางประสบการณแหง
ความเชื่อ แผนการชีวิต และความรักตอเยาวชนไวใหเราไดเห็นเปนแนวทาง
ความรักของเราตองตามดวยพันธะที่จะซื่อสัตยตอทาน ตอพระพรพิเศษ
(charism) ของทาน ภารกิจของทาน และการเลือกที่จะ “แพรหลายหนังสือ
ที่ดี”เพื่อประโยชสำหรับพระศาสนจักรและสังคม นอกนั้นเราจะซื่อสัตยตอ
เยาวชนปจจุบันนี้ ซึ่งตองรับอิทธิพลอยางมากจากเครื่องมือสื่อสารมวลชน
ซึ่งออนไหวตอภาษาใหมๆ ซึ่งตองการผูนำและผูอบรมที่เชี่ยวชาญ

นาจะเปนการดีที่จะอานจดหมายของคุณพอบอสโกอีกครั้งเพื่อจะ
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พบแสงสวางและแรงกระตุนสำหรับความซื่อสัตยตอทานในสองประเด็นที่
วามานี้ และมีความกลาหาญเชนเดียวกันทานในการที่จะอยูในแนวหนาของ
การสื่อสารมวลชน

พอขอมอบพวกทาน มอบความตั้งใจและความพยายามในการที่จะ
เปนนักอบรม นายชุมพาบาลและนักสื่อสารที่ดีไวกับแมพระมารียผูศักดิ์สิทธิ์ ผู
ทรงเปนมารดาและอาจารยของเรา

คณุพอปสกวลั ชาเวส
อคัราธกิาร
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