
 
 
 

 
บทท่ี 422 

พระสมณสาสน์ FRATELLI TUTTI 
 ข้าแต่พระเป็นเจา้ พระพรของพระเจ้ามาทันเวลาเสมอส าหรับผู้ที่มคีวามเชื่อความศรัทธาและความวางใจใน
พระองค ์
 เมือ่ตน้เดอืนต.ค. 2020 ทีผ่่านมา ในขณะทีล่กูตอ้งการก าลงัใจจากพระองคท์ีส่ดุ ส าหรบัการด าเนินโครงการ Food 
Waste ที่ลูกได้พยายามก่อตัง้มาทัง้ปี ลูกสาวคนเล็กของลูกก็ส่งบทความที่เป็นพระสมณสาส์นล่าสุดของสมเด็จพระ
สนัตะปาปาฟรงัซสิ FRATELLI TUTTI มาใหล้กูอ่าน ลกูตัง้หน้าตัง้ตาอ่านใหญ่เลย 
 มขีอ้ความที ่“โดนใจ” ลกูมากมาย แต่ลกูขออญัเชญิเพยีงบางบทจากพระสมณสาสน์น้ีทีล่กูรูส้กึว่าเกี่ยวกบัโครงการ
ของลกูเท่านัน้ มาเขยีนในบทสวดของฉนับทนี้ พระเจา้ขา้ 
 2. ……. Francis felt himself a brother to the sun, the sea and the wind, yet he knew that he was even 
closer to those of his own flesh. Wherever he went, he sowed seeds of peace and walked alongside the poor, the 
abandoned, the infirm and the outcast, the least of his brothers and sisters. 
 ลกูมบิงัอาจแปลพระสมณสาสน์ของสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรงัซสิอย่างเป็นทางการ แต่ขอเขยีนด้วยภาษาของ
ผู้น้อย พระเจา้ข้า ในข้อความข้างบนนี้ พระองค์ทรงเขยีนถึงนักบุญฟรงัซสิว่า แมท้่านนักบุญจะรู้สกึเป็นส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาตติัง้แต่ดวงอาทติย ์ทะเล และสายลม แต่นักบญุฟรงัซสิกย็งัรูส้กึว่าท่านใกลช้ดิกบัเพือ่นมนุษย์ของท่านมากกว่า ไม่
ว่าท่านจะไปทีใ่ด นักบญุฟรงัซสิไดห้ว่านเมลด็แห่งสนัตสิุขและเดนิเคยีงข้างคนยากจน ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้ เจบ็ป่วย และผู้ที่อยู่
ชายขอบสงัคม 
 4. ........He understood that “God is love and those who abide in love abide in God” (1 Jn 4:16). In this 
way, he became a father to all and inspired the vision of a fraternal society. Indeed, “only the man who 
approaches others, not to draw them into his own life, but to help them become ever more fully themselves, can 
truly be called a father”. 
 นักบญุฟรงัซสิทราบว่า “พระเจา้ทรงเป็นความรกั ผูใ้ดด ารงอยู่ในความรกั ย่อมด ารงอยู่ในพระเจา้ (1 ยอห์น 4:16) 
ดว้ยประการฉะนี้ ท่านนักบญุไดก้ลายเป็นบดิาแห่งมนุษยท์ัง้ปวงและเป็นแรงบนัดาลใจใหก่้อเกดิสงัคแห่งพีแ่ห่งน้อง แน่นอน
ว่าผูท้ ีเ่ดนิหาผูอ้ ื่น ไมใ่ช่ดงึใหผู้อ้ ื่นเขา้หาชวีติตวัเอง เพือ่ช่วยเหลอืพวกเขาควรจะไดร้บัการเรยีกขานว่าเป็นบดิาอย่างแทจ้รงิ 
 8. .........We need a community that supports and helps us, in which we can help one another to keep 
looking ahead. 
 เราตอ้งการชุมชนทีส่นับสนุนเรา ทีเ่ราสามารถช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั เพือ่เราจะมองไปขา้งหน้าได้ 

99. A love capable of transcending borders is the basis of what in every city and country can be called 
“social friendship”. Genuine social friendship within a society makes true universal openness possible.  

ความรกัทีส่ามารถขา้มพรมแดนไดค้อืพืน้ฐานแห่ง “มติรภาพสงัคม” มติรภาพสงัคมที่แท้จรงิในแต่ละสงัคมนี่แหละ
จะก่อใหเ้กดิการเปิดใจในระดบัจกัรวาลได ้

215. “Life, for all its confrontations, is the art of encounter”. 
ชวีติ แมจ้ะเตม็ไปดว้ยการผจญแบบซึง่หน้า แทจ้รงิแลว้คอืศลิปะแห่งการเผชญิหน้ากนั นัน่เอง 



สปัดาหก่์อนทีล่กูจะไดอ้่านพระสมณสาสน์ฉบบันี้ ลกูพรอ้มดว้ยผู้ร่วมก่อตัง้โครงการ Food Waste ไดป้ระชุมสรุปว่า 
เราน่าจะพรอ้มแลว้ในการจดทะเบยีนโครงการนี้เป็นมูลนิธอิย่างเป็นทางการ แลว้สิง่ที่ลูกไม่ได้ตัง้ตวัตัง้ใจมาก่อนเลยก็ได้
เกดิขึน้ ผูร้่วมก่อตัง้ท่านหนึ่ง ซึง่มทีัง้วยัวุฒแิละคณุวุฒสิงูกว่าลกู ซึง่ลกูเขา้ใจมาตลอดว่าเขาควรจะมตี าแหน่งสงูกว่าลกู กลบั
ขอใหล้กูเป็นผู้น าองคก์รโดยให้มตี าแหน่งสูงกว่าเขา ซึ่งลูกไม่ยอมรบัและไม่ต้องการรบั เพราะต าแหน่งไม่ ใช่เป็นสิง่ที่ลูก
ตอ้งการตัง้แต่ตน้ เราถกกนันาน เพือ่นผูก่้อตัง้ท่านน้ีใหเ้หตุผลว่า งานเกอืบทัง้หมดทีถ่งึจดุนี้ได้เพราะลูก เราจบการประชุม
โดยพกัเรื่องต าแหน่งไวก่้อน 

2-3 วนัต่อมา ลกูไดพ้บกบัเพือ่นๆ ทีท่ราบถงึโครงการนี้ทีล่กูพยายามก่อตัง้มาทัง้ปี ลกูไดบ้อกพวกเขาว่า “โครงการ 
Food Waste ทีพ่ ีไ่ดท้ ามาตลอดนัน้ ใกลส้ าเรจ็แลว้” เพือ่นคนหนึ่งซึง่เป็นผูใ้หญ่มาก เป็นนักธุรกจิระดบัแนวหน้าของประเทศ
ไทย มองหน้าลกูและพดูดว้ยหน้าตาทีจ่รงิใจว่า “พีท่ าโครงการนี้ไปท าไม?” พรอ้มกบัสา่ยหน้าแบบไมเ่หน็ดว้ย  

วนันัน้ตอนขึน้รถกลบับา้น เป็นครัง้แรกที่ลูกถามตวัเองประโยคนี้ว่า “ฉันท าโครงการนี้ท าไม เพื่ออะไร?” เหนื่อย
แสนเหนื่อย กว่าจะวิ่งเต้นไปเจรจาหา Food Donors ที่ยอมบรจิาคอาหารที่เหลอืจากวงจรธุรกจิของพวกเขา กว่าจะ
ประสานงานหา Food Recipients กว่าจะหาวธิทีีจ่ะจดัสง่อาหารเหลา่นี้ใหท้นัความต้องการ กว่าจะ ... ลูกส่งข้อความไปหา
ลกูสาวคนเลก็ “หม ่ามีท้ าโครงการ Food Waste นี้ไปเพือ่อะไร?” ลกูสาวทราบทนัทวี่าหม ่ามีข้องเธอคงเหนื่อยสดุๆ หรอืไมก่็
ทอ้ใจ หรอืไมก่ต็อ้งมปัีญหาอะไร เพราะค าถามน้ีไมเ่คยออกจากปากหม ่ามีเ้ธอเลย 

เปลา่เลย ลกูไมไ่ดท้อ้ ลกูไมไ่ดเ้หนื่อย แต่ในวนันัน้ที่เพื่อนนักธุรกจิทกัลูกว่าท าโครงการนี้ท าไม มนัไม่ใช่ครัง้แรก 
แต่ลกูไดร้บัค าถามเช่นนี้จากเพือ่นฝงูในสงัคมมาตลอด ทีส่นิทหน่อยกม็กัจะพดูว่าอายุปูนน้ีแลว้ หางานใส่ตวัท าไม ไปเที่ยว
ต่างประเทศกนัใหม้คีวามสขุ ไมด่กีว่าหรอื ... 

มใีครเขา้ใจฉนัไหมหนอว่าฉนัรเิริม่โครงการนี้เพราะอะไรและเพือ่ใคร? 
สปัดาหต์่อมา ลกูสาวสง่บทความพระสมณสาสน์ฉบบันี้ใหล้กูอ่าน พรอ้มบอกกบัลกูว่า “พระเจา้ทรงตอบหม ่ามีแ้ลว้

ว่าหม ่ามีร้เิร ิม่โครงการ Food Waste ท าไม” 
วนัที่ 10.10.2020 ลูกเชิญประชุมกรรมการมูลนิธิเรื่องที่ลูกจะจดทะเบยีน โดยตัง้ชื่อองคก์รนี้ว่า VV Share 

Foundation ลกูตัง้ชื่อโดยใชต้วัอกัษรแรกของชื่อผูร้่วมก่อตัง้ แต่ปรากฏว่า จาก Dictionary V ตวัแรกมคีวามหมายจากค าว่า 
Victual ซึ่งหมายถึงแหล่งหรือเสบยีงอาหารส าหรับมนุษย์และปรากฎอยู่ในพระคมัภรี์ถึง 32 บท และ V ตัวที่สองมี
ความหมายจากค าว่า Viands ซึง่หมายถงึอาหารปรุงแลว้หรอืกบัข้าว  และในวนัประชุม ประธานที่ปรกึษาได้บอกกบัที่
ประชุมว่า VVS คอืหน่วยการจดัระดบัของเพชรทีไ่รต้ าหนิ เพชรเมด็ใดทีไ่ดร้บัการประเมนิว่าเป็น VVS Diamond คอืเพชร
ล า้คา่! 

พระองคท์รงตอบลกูมากกว่าทีล่กูทูลถามเสยีอกี ลกูรกัพระองคท์ีส่ดุเลยพระเจา้ขา้  
“ท่านจะมัง่คัง่บริบรูณ์ทกุประการ เพือ่จะแจกจ่ายได้อยา่งใจกว้าง ท่านบริจาคของท่านซึง่เราจะจดัแจกน้ีจะท าให้มี
การขอบพระคณุพระเจ้า การบริจาคเพือ่สาธารณประโยชน์ครัง้น้ีไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของบรรดาผู้
ศกัดิสิ์ทธิ ์แต่ยงับงัเกิดผลมากมาย การบริจาคน้ีเป็นข้อพิสจูน์ว่าท่านเชือ่ฟังข่าวดีของพระคริสตเจ้า เพราะคน

จ านวนมากจะขอบพระคณุพระเจ้า ดงัทีท่่านประกาศยนืยนัความเชือ่ ทกุคนจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า  
เพราะความใจกว้างทีท่่านแบง่ปันกบัพวกเขาและกบัทกุคน  

เขาจะอธิษฐานภาวนาขอเพือ่ท่านและจะแสดงความรกัต่อท่าน” 2 โครินธ ์9:11-14 
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