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ธรรมเนยีมปฏบัิติท่ีสืบทอดกนัมาของผูน้ำพระศาสนจกัรคาทอลกินบัตัง้แตปี่
ค.ศ. 1891 สมัยสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ท่ี 13 ก็คือการออกพระสมณสาส์น สารเตือน
หรือจดหมายเวียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ในสังคม เพื่อเชิญชวนให้คริสตชนและ
ศาสนิกชนผู้สนใจท่ัวไป ได้หันมาสนใจต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโลกในช่วงเวลาต่างๆ ท้ัง
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนในสังคม และใช้
ข้อคำสอนด้านศีลธรรมมาไตร่ตรอง พร้อมกับเรียกร้องให้มีการลงมือกระทำเพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือวิกฤติการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นๆ

พระสมณสาส์นความรักในความจริง (Caritas in Veritate หรือ Charity in Truth)
เป็นช่ือพระสมณสาส์นด้านสังคมเล่มล่าสุด ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดกิต์ ท่ี 16
ประกาศใชเ้มือ่วันที ่29 มถุินายน ค.ศ. 2009 ซึง่เปน็การอา่นทบทวนพระสมณสาสน์
การพัฒนาประชาชาติ (Populorum Progressio) ของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ท่ี 6
ที ่ออกมาเมื ่อปี ค.ศ. 1967 ด้วยลักษณะของการศึกษาเปรียบเทียบจากเรื ่อง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่เคยถูกกล่าวไว้เมื ่อ 40 ปีก่อน ในบริบท
สงัคมปจัจบุนั พระสมณสาสน์เลม่นีม้ ี79 บท และมผู้ีเชีย่วชาญจากสาขาอาชพีตา่งๆ
ช่วยกันเตรียมเนื้อหา ต่างจากพระสมณสาส์น 2 เล่มแรกของพระสันตะปาปา
องคป์จัจบุนั  คอื พระเจา้คอืองคค์วามรกั (Deus Caritas Est) และรอดพน้ดว้ยความ
หวัง (Spe Salvi) ท่ีพระองคท์รงเขยีนเนือ้หาเปน็สว่นใหญ่

พระสมณสาสน์เล่มน้ี เร่ิมต้นด้วยจุดยืนว่า  ความรกัเมตตาในความจรงิ เร่ิมต้น
จากพระเยซูคริสต์ที่เป็นประจักษ์พยานด้วยการดำเนินชีวิตในโลกนี้ โดยเฉพาะด้วย
การยอมตายและการกลับคืนชีพของพระองค์  และการกระทำนี้เองเป็นแรงผลักดัน
เบือ้งหลงัของการพฒันามนษุยท์ีแ่ทจ้รงิ กลา่วอีกนยัหนึง่ เปน็ความรกัทีเ่รยีกรอ้งการ
กระทำออกจากตนเอง ด้วยความทุม่เท และเสยีสละอยา่งกลา้หาญ เพือ่รังสรรคค์วาม
ยุตธิรรมและสนัตใิหเ้กดิขึน้แกท่กุๆ คน

แก่นความคิดของความรักเมตตาในความจรงิ มาจากสองแหลง่คือ หน่ึงอธิบาย
ในทางเทววิทยาของชาวคริสต์ การปฏิบัติความรักเมตตาซึ่งเป็นความรักที่เราได้รับ
และได้มอบให้แก่ผู้อื่น ความรักเมตตา มีต้นกำเนิดจากความรักของพระบิดาที่มีต่อ
มนษุย์โดยทางพระบตุรอาศยัพระจติเจา้ และเปน็ความรกัทีไ่ถ่กู้จากการยอมสละชวิีต
ของพระเยซคูรสิตเจา้ เพือ่มนษุยถู์กสรา้งขึน้มาใหม ่  สอง หลักการของคำสอนดา้น
สังคม ถือว่าความรกัเมตตาสมัพันธ์กับความยติุธรรม และตอ้งเปน็ความรกัท่ีอยู่เหนือ
ความยุติธรรม เพราะความรักคือการให้ การมอบส่ิงท่ีเป็นของ “ฉัน” ให้ผู้อ่ืน  แต่แค่น้ัน
ยังไมพ่อ เพราะความยุติธรรมเรียกร้องให้เรามอบแกผู้่อ่ืน ในสิง่ท่ีเป็น “ของเขา” ด้วย
เหตุผลพื้นฐานแต่สำคัญยิ่ง นั่นคือเพราะว่าเขาก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเรา หากเรา
รักผู้อื่นด้วยความรักเมตตาอย่างแท้จริง เราต้องมีความยุติธรรมต่อตัวเขาก่อน ความ
ยุติธรรมเปน็สิง่ทีอ่ยู่ภายในความรกัเมตตา

โดยภาพรวมของเอกสารนี้พูดถึงการพัฒนาที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน
ระหว่างมนษุย์ ความสมัพันธ์ท่ีต้องมีต่อคนยากจนและผูท่ี้อ่อนแอ  โดยเฉพาะอยา่งย่ิง
การยืนยันบทบาทหนา้ท่ีของคนรวยทีติ่ดหน้ีคนจน (หมายถึงคนรวยไดข้โมยเอาสทิธิ
หรือความจำเปน็ขัน้พืน้ฐานของคนจนไป) ต้องคนืสทิธแิกค่นยากจนมากกวา่ทีจ่ะมา
พูดกนัว่า ทำอย่างไรคนจนถงึจะไมย่ากจนอกีตอ่ไป?  นอกจากนี ้ยังมองการพฒันาวา่
เปน็กระแสเรยีกทีม่คีวามรกัเมตตาเปน็หวัใจ  การทำงานพฒันาไมไ่ดส้ิน้สดุเพยีงแค่
การเจริญเติบโตทางด้านวัตถุแต่อย่างเดียว แต่การพัฒนาต้องนำไปสู่การค้นพบมิติ
ภายในของบคุคล น่ันคือ ต้องช่วยใหค้นในสงัคมค้นพบตนเองขึน้มาใหม ่และออกไป
สร้างความเป็นพี่เป็นน้องกับผู้อื ่นมากขึ้น ทั้งนี้เพราะสังคมโลกที่ไร้พรมแดน
ในปจัจบุนั  แมจ้ะทำใหม้นษุยเ์ป็นเพือ่นบา้นกนัมากขึน้  แตก่ลับไมไ่ดช่้วยใหม้นษุย์
เป็นพ่ีน้องกัน

พระสมณสาส์นความรักในความจริง
 (Caritas in Veritate หรอื Charity in Truth)

พระสมณสาส์นดังกล่าวได้ทบทวน
เนื้อหาความห่วงใยที่พระศาสนจักรมีต่อการ
พัฒนาในทศวรรษที ่60 ซ่ึงในขณะนัน้สังคมได้
เผชิญหน้ากับปัญหาความยากจนจากการขาด
ปัจจัยข้ันพ้ืนฐาน โรคระบาด ปัญหาการไมรู้่หนังสือ และการร่วมมือระหว่างประเทศ
และพบว่าความจริงในปัจจุบัน การพัฒนานั้นมีการเคลื่อนไหวไปอย่างไม่หยุดนิ่ง
โดยเฉพาะการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่ก้าวขึ้นมาเป็นตัวควบคุมการเมืองและสังคม
และเพิม่ความรนุแรงและสลบัซบัซอ้นมากขึน้  อาทิ

* จากทศวรรษที ่60 ภาคการเมืองมีอำนาจเหนือภาคเศรษฐกจิ แต่ในปัจจุบัน
อำนาจทางการเมืองของรัฐถูกครอบงำและแทรกแซงโดยกลไกการค้าและการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยปราศจากการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน

* การแข่งขันกันในภาคการผลติและตลาด โดยลดต้นทุนการผลิต ลดหย่อน
มาตรการตา่งๆ เพ่ือเอ้ือให้เกดิการเขา้มาของนกัลงทนุตา่งชาต ิและเรง่อำนาจในการ
ซือ้แกผู้่บรโิภค เปน็เหตใุหค้วามปลอดภยัทางสงัคมลดลง และเพิม่ปญัหาสทิธติา่งๆ
แกค่นงานมากขึ้น

* การอพยพย้ายถิ่นของแรงงานที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว และอนาคต
ของเดก็ๆ ในเรือ่งของการศกึษา

* ชาติมหาอำนาจสร้างกลไกต่างๆ เพ่ือมิให้มีการละเมิดสิทธิในผลประโยชน์
ของตนเอง แต่ในขณะเดียวกัน ยังมีประเทศยากจนจำนวนมากที่สิทธิขั้นพื้นฐาน
ยังไมเ่ปน็ทีย่อมรบั

* ปัญหาทรพัยากรธรรมชาตท่ีิกลายเปน็ประเดน็ร่วมสมยัของสงัคมโลก
* ปญัหาคอรรั์ปชัน่ และฉอ้ราษฎรบ์งัหลวง
* การใชส้ทิธบิตัรทางปญัญามาเปน็เงือ่นไขของการแสวงหาผลประโยชน์

ในประเดน็ของสขุภาพอนามยั  และอืน่ๆ
อย่างไรก็ตาม ขอหยิบยกบางเร่ือง (ในอีกหลาย  ๆเร่ืองท่ีน่าสนใจของพระสมณสาส์น

เลม่นี)้ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันามนษุย ์ทีพ่ระศาสนจกัรในยคุปจัจบุนัใหค้วามสนใจ
เปน็พเิศษ  และสมเดจ็พระสนัตะปาปาเปาโล ที ่6 ไดเ้คยแสดงความหว่งใยเอาไว้

เร่ืองประชากร :  ในชว่งเวลาของสมเดจ็พระสนัตะปาปาเปาโล ที ่6 เปน็ช่วง
เร่ิมแรกของการพัฒนาหลังสงครามโลกครัง้ท่ีสอง  พระองค์ให้ความสนใจตอ่การเพ่ิม
ของประชากรท่ีมีอัตราเร่งอย่างรวดเร็วว่า จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นครอบครัว
การเคลือ่นยา้ยไปเปน็แรงงานในภาคเมอืง ปญัหาของคนหนุม่สาว และความยากจน
ในภาคเมือง มีวาทกรรมในสมัยนั้นว่า  การเพิ่มจำนวนประชากร เป็นสาเหตุของ
ความดอ้ยพัฒนา   แตใ่น 40 ป ีให้หลัง สงัคมเผชญิกบัอตัราการเกดิของทารกนอ้ยลง
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเลือกจำนวนบุตร เป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการพัฒนา
มนุษย์ โดยเฉพาะประเดน็การเลือกเพศบุตรและการทำแทง้ มิติความสัมพันธ์ทางเพศ
ระหว่างหญิงชายถูกอิทธิพลของความคดิในเชิงเศรษฐกจิ  ลดคุณค่าลงไปเปน็เพียงแค่
ความสุขความบันเทิง  เพศศึกษาที่เป็นแค่การอบรมด้านเทคนิค เพื่อป้องกันการติด
โรคหรือการตั้งครรภ์  โดยไม่ให้ความสำคัญต่อการให้ความเคารพต่อคุณค่าของ
มนษุย ์และผลกัดนัผูค้นในสงัคมใหต้กเปน็เหยือ่ของความรนุแรงในรปูแบบตา่งๆ

ส่ิงแวดล้อมและนิเวศน์วิทยามนุษย์ : ปัญหาการพัฒนาในปจัจุบัน ยังเก่ียวข้อง
กับเรื ่องหน้าที ่อ ันเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ ่งแวดล้อมด้วย
พระศาสนจักรสอนว่า ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมิใช่เป็นดุจ “กองขยะท่ีกระจัดกระจาย”
แต่เป็นของขวัญของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ทุกคน มนุษย์ต้องตระหนักว่า ทุกคนต่าง
ได้รับประโยชน์จากธรรมชาติ ขณะเดียวกัน ก็มีหน้าที่ดูแล และฟื้นฟู ด้วยความ
รับผดิชอบ (ปฐก 2:15) (อ่านตอ่หนา้ 4)
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อิทธิพลจากความคิดสมัยใหม่ท่ีมองเร่ืองธรรมชาติและมนุษย์ เป็นผลจากทฤษฎี
วิวัฒนาการ หรือเกดิขึน้มาโดยบงัเอญิ (ไมม่คีวามเชือ่เปน็ตวักำกบั) กท็ำใหจ้ติสำนกึ
ต่อความรับผิดชอบของมนุษย์ที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติหายไป และการที่มนุษย์
เอารัดเอาเปรียบหรือใช้ความรุนแรงต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ก็เท่ากับมนุษย์กำลัง
ทำลายธรรมชาติมนุษย์เอง เพราะธรรมชาติมิใช่สสารวัตถุเท่านั้น แต่ธรรมชาติ
มจีติวญิญาณหรอืคณุคา่อยูด่ว้ย ซึง่เอือ้ใหม้นษุยด์ำรงชพีอย่างมกีฎเกณฑท์างศลีธรรม
และวัฒนธรรม หากธรรมชาติเสื ่อมโทรมลง ความสัมพันธ์ของผู ้คนในสังคม
ก็เส่ือมสลายลง

นอกจากนี้ พระศาสนจักรยังห่วงใยเรื่องนิเวศน์วิทยามนุษย์ที่มีเรื่องศีลธรรม
เป็นตัวกำกับ  โดยเฉพาะเรื่องการเคารพชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิที่จะมีชีวิตรอด
และสิทธิที่จะตายอย่างธรรมชาติ หากการถือกำเนิดมนุษย์มาจากการกระทำโดย
วิทยาศาสตร ์หรือการนำตวัอ่อนมนุษย์มาเปน็ส่วนหน่ึงของการคน้คว้าทดลอง ก็ถือว่า
มโนธรรมสำนึกทางสังคมที่มีต่อนิเวศน์วิทยามนุษย์สิ้นสุดลง ซึ่งสัมพันธ์กับนิเวศน์
วิทยาสิ่งแวดล้อมด้วย จะเป็นความขัดแย้งอย่างชัดเจน ถ้าต้องการให้ชนรุ่นต่อๆ ไป
เคารพต่อธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  ในขณะท่ีระบบการศึกษาสมัยใหม่ ส่งเสริมให้พวกเขา
ไม่เคารพชีวิตและคุณค่าของตนเอง   ดังนั้น การพัฒนามนุษย์แบบบูรณาการจำเป็น
ตอ้งสรา้งความตระหนกัวา่ หนา้ทีข่องมนษุยต์อ่ธรรมชาต ิผูกพนัอยา่งเหนยีวแนน่กบั
หนา้ทีข่องเราทีม่ตีอ่บคุคลมนษุย ์ทัง้ในมติทิีเ่ปน็ตนเอง และในความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น

ความยากจน  : นอกเหนือจากความยากจนทางวัตถุแล้ว ในปัจจุบันมีความยากจน
ทางจิตใจเกิดข้ึนหลายรูปแบบ ไม่ว่าจากการถูกทอดท้ิง ถูกโดดเด่ียว ไม่มีใครรัก หรือยาก
ท่ีจะรักใคร การปฏิเสธความเชือ่ทางศาสนา การคิดว่าตนเองเกง่เพียบพร้อมด้วยตนเอง
หรือคดิวา่ตนเองเปน็คนแปลกหนา้ในสงัคม มนษุยจ์ะผดิเพีย้นไป หากเขาถกูทอดทิง้
ให้อยู่ตามลำพัง ถูกถอดออกจากความเป็นจริง หรือเมื่อเขาขาดจากมิติของความเชื่อ
ซึ่งเป็นรากฐานของชีวิต หรือในทางกลับกัน เมื่อเขาเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไปว่า
สามารถจดัการทกุสิง่ทกุอยา่งได ้พระสมณสาสน์เลม่นีเ้รยีกรอ้งวา่ ต้องใชจ้ดุแขง็ของ
คุณลักษณะของโลกาภวัิฒน์ มาพัฒนามนษุย์แบบบูรณาการ มิใช่ปล่อยหรือเข่ียให้ผู้ใด
ผู้หนึ่งตกไปอยู่ที่ชายขอบสังคม หรือชายขอบของความสัมพันธ์มนุษย์ มนุษย์มิได้
สร้างคุณค่าของตนเองจากความสนัโดษ แต่ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน
และกบัพระเจา้ หรือความเชือ่สงูสดุทีแ่ตล่ะคนยดึถอื

วัฒนธรรมและศาสนา : วัฒนธรรมเชงิพาณชิย์ นำไปสูรู่ปแบบวฒันธรรมทาง
สังคม 2 รูปแบบ คือการนำเอาวัฒนธรรมต่างๆ มาผสมปนเปกัน และการทำให้
วัฒนธรรมอยูใ่นแนวระนาบเดยีวกนั  ก่อใหเ้กดิการแยกวฒันธรรมออกจากธรรมชาติ
มนุษย์ (ซึ่งเป็นธรรมชาติที่มนุษย์ได้ค้นพบตนเองในมิติเหนือธรรมชาติ หรือในมิติ
ความเชือ่ทีแ่ตล่ะคนม)ี  มนษุยล์งเอยหรอืลดคณุคา่เปน็เพยีงขอ้มลูทางวฒันธรรม

ในทางศาสนากเ็ช่นกัน หลายๆ ปรากฏการณเ์กิดข้ึนจากเหตผุลท่ีเข้าข้างตนเอง
ไม่ว่าจะมีกลุ่มความเชื่อใหม่ๆ เกิดขึ้นเป็นกลุ่มเล็กๆ ย่อยๆ หรือการปะปนกันทาง
ศาสนาตา่งๆ ท่ีแพร่หลาย (การเลือกเอาแต่ส่วนท่ีตนสนใจของแตล่ะศาสนามารวมกนั)
ซึ่งแทนที่จะเป็นผลดี กลับทำให้มนุษย์แตกแยกและไม่สัมพันธ์กัน หรือเข้าใจว่า
เสรีภาพในการนับถือศาสนา คือการนิ่งเฉยต่อศาสนา รวมไปถึงลัทธิคลั่งศาสนา ที่
นำไปสู่ความรุนแรง  เหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ขัดขวางความเจรญิกา้วหนา้ของสงัคมมนษุย์ พระศาสนจกัรเหน็ความจำเปน็ทีจ่ะตอ้ง
ชำระล้างเหตุผลของโลกียนิยมให้บริสุทธิ์ด้วยความเชื่อ นั่นคือ การนำเอาคุณค่าของ
ศาสนากลบัมาเปน็คำตอบ เปน็ทางออก หรือปลดชนวนความคดิทีห่ลงตดิกบัเหตผุล
ทีรั่บใชวั้ตถนุยิม ผลประโยชนน์ยิม สขุนยิม และอืน่ๆ

การอพยพย้ายถิ่นฐาน :  ปัญหาการย้ายถิ่นฐานเพื่อไปเป็นแรงงานในอีก
ประเทศหน่ึงๆ  กำลังเป็นปัญหาร่วมสมัยท้ังในตัวผู้อพยพเอง และประเทศทีรั่บผู้อพยพ
เข้าไปอยู่ทั้งเต็มใจและไม่เต็มใจ ไม่มากก็น้อยเราก็รับทราบถึงสาเหตุของการอพยพ
ความทุกข์ยากเมือ่มาเปน็คนแปลกหนา้ท่ีไม่ได้รับการตอ้นรับ และการถูกเลือกปฏิบัติ
ตา่งๆ ของพวกเขา  ซึง่เปน็ปญัหาทีไ่ดรั้บการแกไ้ขนอ้ยมาก แตอ่ย่าลมืวา่หยาดเหงือ่
จากแรงงานอพยพเหล่านี ้ สร้างผลสำเร็จต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เจ้าบ้านอย่างมากมาย และรายได้จากการขายแรงงานก็กลับไปช่วยพยุงสภาพ

ทางเศรษฐกจิของประเทศบา้นเกดิตนเอง แตส่ิง่ทีไ่ดรั้บคอื สถานะของบคุคลมนษุย์
ผู้ผันตนเองไปเป็นแรงงานนี้ ถูกกระทำเป็นเช่นวัตถุหรือปัจจัยในการผลิตเท่านั้น
หรือถูกตีความว่ามีคุณค่าต่ำ  พระศาสนจักรยืนยันว่าคนอพยพย้ายถ่ิน หรือผู้ใช้แรงงาน
รวมไปถงึ ผู้ต่ำตอ้ยคนใดกต็าม  พวกเขากมี็สิทธพ้ืินฐานอนัล่วงละเมดิมไิด ้และตอ้ง
ไดรั้บการเคารพจากทกุคนในทกุกรณ ี เชน่เดยีวกบัคนอืน่ๆ ในสงัคม

เศรษฐกจิและตลาด :  พระศาสนจกัรถือว่ากจิกรรมทางเศรษฐกจิใดๆ  ต้อง
ไม่ไปขัดแย้งกับมิติทางสังคม กิจกรรมทางเศรษฐกจิต้องมีเจตนาเพือ่ความผาสกุของ
ส่วนรวม หากเศรษฐกิจไม่สามารถดำเนินไปตามเจตนานั้น เป็นหน้าที่ของภาค
การเมืองที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดดุลยภาพแห่งความยุติธรรม นั่นคือมิใช่
ฝ่ายผู้ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะได้ผลประโยชน์แต่ฝ่ายเดียว แต่ประชาชน
กลุ่มต่างๆ ต้องได้รับประโยชน์ด้วย  และในเรื่องของตลาด ตลาดโดยตัวมันเอง
ต้องไม่กลายเป็นสังเวียนของฝ่ายที่เข้มแข็งกว่าเอาเปรียบฝ่ายที่อ่อนแอกว่า ในเรื่อง
ของผลกำไร  ในทางพฤตนิยัแลว้ ตลาดเปน็ทีชุ่มนมุแลกเปลีย่น และมอีงคป์ระกอบ
ทางวัฒนธรรม  แต่ตลาดทุกวันนี้ ถูกบิดเบือนไปด้วยเหตุผลอันมืดบอดของมนุษย์
ดังนั้น แทนที่จะเรียกร้องตลาดให้รับผิดชอบต่อสังคม แต่กลับต้องเป็นตัวบุคคล
จติสำนกึและความรบัผดิชอบของบคุคล  ตา่งหากทีต่อ้งแสดงความรบัผดิชอบ

เทคโนโลยี : เทคโนโลยีถือว่าเป็นผลผลิตส่วนหนึ่งของสติปัญญา ความคิด
สร้างสรรค ์(ท่ีพระเจา้ประทานมาให)้ และเสรภีาพของบคุคลมนษุย์  เทคโนโลยช่ีวย
ให้มนุษย์ก้าวข้ามข้อจำกัดทางกายภาพต่างๆ มากมาย แต่โลกาภิวัตน์ได้ทำให้
เทคโนโลยมีีอำนาจเชงิอุดมการณ ์หลายต่อหลายคร้ังท่ีเห็นว่ามนุษย์ตกเปน็ทาสหรอื
กลายเป็นเครื่องมือของเทคโนโลยี มันจำกัดหรือเหนี่ยวรั้งมนุษย์ไว้ มิให้พบกับ
“ความเป็น” (being) มนุษย์ และความจริงที่ว่ามนุษย์จะค้นพบความหมายของการ
กระทำและผลสำเรจ็ไดด้ว้ยความชว่ยเหลอืจากพระเจา้ หรือองคค์วามดสีงูสดุ (มใิช่
ตนมอีำนาจทกุอย่าง)  ส่ิงน้ีก็เช่ือมโยงกบัการพฒันาทีพ่ระศาสนจกัรเรียกร้อง น่ันคือ
เมื่อมนุษย์ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการพัฒนา มนุษย์ต้องใช้เทคโนโลยีอย่างมีความ
รับผิดชอบท้ังในทางศลีธรรมและคุณธรรม และมุ่งความผาสกุของส่วนรวม มากกว่า
จะทำให้ผู้คนยอมสยบและรับใช้ต่ออุดมการณ์ทางเศรษฐกิจ และการเมืองที่ทำเพื่อ
ประโยชนข์องพรรคพวกตนเอง

นอกจากนี ้ความเปน็เลศิทางเทคโนโลย ีตอ้งไมเ่ปน็อปุสรรคตอ่การทีม่นษุย์
ทำการพัฒนาตนเองในด้านจิตวิญญาณ การรู้มิใช่เป็นเรื่องของพฤติกรรมทางวัตถุ
ความรู้ทุกอย่างของมนุษย์ แม้จะเป็นเรื่องธรรมดาที่สุด แต่เป็นอัศจรรย์เล็กๆ
เสมอ เพราะมนัไมส่ามารถจะถกูอธบิายดว้ยเครือ่งมอืทางวตัถอุย่างเดยีวเทา่นัน้ แต่
มันมีจิตวิญญาณ หรือในการสอนของพระศาสนจกัรคาทอลิก คือ มีพลังแห่งความรัก
ท่ีมนุษย์ได้รับมาจากพระเจา้ หรือในศาสนาอืน่ๆ คือพลังธรรมหรือองค์ความดีสูงสุด
ท่ีดำรงอยู่ในทุกๆ คน เป็นปัจจัยสำคัญท่ีช่วยให้มนุษย์ได้บรรลุการพัฒนาท้ังในระดับ
ตนเอง และรว่มกบัผูอ่ื้น

ที่สุด ในการทำงานพัฒนามนุษย์ เราต้องอาศัยพลังความรักเมตตา ก้าวข้าม
ขีดจำกัดต่างๆ และกล้าหาญที่จะทำงานเพื่อผลประโยชน์ของทุกคน แม้ว่าอาจจะ
ไม่สำเร็จในทันทีทันใด  สำหรับชาวคริสต์ พระศาสนจักรเรียกร้องว่า การพัฒนา
ต้องการคริสตชนผู้ชูแขนขึ้นสู่พระเจ้า ในการภาวนา ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราต้อง
พ่ึงความรักของพระเจ้าเป็นอันดับแรกและสำคัญท่ีสุด นอกจากน้ี ความรักยังต้องการ
การให้อภัย การปฏิเสธตนเอง การยอมรับผู้อื่น ต้องการความยุติธรรมและสันติ
สิง่ตา่งๆ เหลา่นี ้จะทำให ้“ใจหนิ” (ทีห่วังครอบครองแตวั่ตถ)ุ ถูกเปลีย่นเปน็ “ใจทีมี่
เลือดเน้ือ” ท่ีเต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิตคุณธรรม เพ่ือความดีและความผาสกุของมนุษย์
ทุกคน ซ่ึงเปน็เปา้หมายสงูสดุของการพฒันามนษุย์

 อัจฉรา   สมแสงสรวง
แผนกยตุธิรรมและสนัต ิ(ยส.)

พระสมณสาส์น (ต่อจากหนา้ 3)
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ตอนที ่66

*จะเป็นพระสงฆ์ศักดิ์สิทธิ์ต้องลงทุนฝ่ายจิต
ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ ได้มีโอกาสเรียนเป็นพระสงฆ์

และสิง่ทีเ่ปน็อุปสรรคสำคญัคอื การไมมี่ความรู ้ซ่ึงเปน็
เงือ่นไขทีส่ำคญัสำหรบัการเปน็พระสงฆ ์แตส่ิง่ทีท่ำให้
คุณพ่อบาลเลยต้์องยอมจำนน เม่ือยอห์น มารีย์ เวียนเนย์
ได้เปลี่ยนมุมมองที่สำคัญกว่าความรู้ในวิชาต่างๆ คือ
ความรู้ที่มาจากพระเป็นเจ้าต่างหาก ที่มีความสำคัญ
มากกวา่ความรูใ้ดๆ ในโลกนี้

ความทีส่ตปัิญญาไมดี่ ทำใหท่้านไมส่ามารถเรยีนรู้
อะไรเลย เมือ่ไมส่ามารถทำในสิง่ทีค่นอืน่ทำได ้ยอหน์
มารีย์ เวียนเนย์กลับทำในสิ่งที่ท่านทำได้ แต่คนอื่นทำ
ไม่ได้ น่ันคือการทรมานกาย ท่ีท่านไดใ้ช้วิธีน้ีตลอดชีวิต
และทำให้ท่านสามารถชนะอุปสรรคต่างๆ การรับประทาน
ซปุเพยีงอยา่งเดยีวในมือ้อาหาร การกนิขนมปงันอ้ยลง
การทำบุญทำทาน การยอมแลกรองเท้าใหม่กับรองเท้าเก่า
ของคนขอทานดูเหมือนจะไม่ช่วยให้สติปัญญาของท่าน
แจ่มใสขึ้นแต่อย่างใด

เม่ือเห็นว่าวิธีการท่ีใช้อยู่จะไม่ช่วยให้สติปัญญาของ
ทา่นดขีึน้ ทา่นจงึไดใ้ชวิ้ธีการเลยีนแบบนกับญุบางองค์
นั ่นคือการเดินทางเหมือนนักบุญเบเนดิก โยเซฟ
ลาเบรอ ท่ีได้เดินทางขอทานและขอทีพั่กตลอดทาง และ
เลียนแบบนักบุญฟรังซิสโก เรซิล ที่ยอมตายในที่ฟัง
แก้บาป ส่ิงต่างๆ ท่ียอห์น เวียนเนย์ได้ทำน้ันเปรียบเหมือน
การเรียนรู้ฝ่ายจิต ที่จะทำให้ท่านสามารถใช้เมื่อบวช
เป็นพระสงฆ์แล้ว คือ การทรมานกายและฟังแก้บาป
สัตบุรุษวันละสิบแปดชั่วโมง และอาจจะเป็นบทสอน
สำหรบัทกุคนวา่ การทำงานฝา่ยจตินัน้ตอ้งมกีารลงทนุ
เหมือนการทำธุรกิจ ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องมีความพร้อมที่
จะทำให้ธุรกิจของตนก้าวหน้า เหมือนท่านนักบุญท่ีลงทุน
ด้วยการภาวนา การทรมานกายและการนั่งในที่แก้บาป
วันละหลายชั่วโมง ซึ่งมองดูแล้วเป็นงานที่แสนน่าเบื่อ

ความเรียบง่าย
ท่ีเราตอ้งไม่มองข้าม

ท่ีตอ้งนัง่ฟงัคนทีม่าสารภาพบาปซำ้ๆ ซากๆ แตภ่ายใต้
ความน่าเบ่ือน้ีเองท่ีพระเป็นเจ้าได้โปรยปรายพระหรรษทาน
มายังวิญญาณจำนวนมหาศาล ที่จะมีโอกาสได้เรียนรู้
ความรักอันแท้จริงของพระองค์ ที่เคยตรัสว่า “เรา
บอกท่านทั้งหลายว่าในสวรรค์จะมีความยินดีเช่นนี้
เพราะคนบาปคนหนึ ่งกลับใจมากกว่าความยินดี
เพราะคนชอบธรรมเกา้สิบเกา้คนทีไ่ม่ต้องการกลบัใจ”
(ลก 15:7)

เมื่อคุณแม่เทเรซา แห่งกัลกัตตายังมีชีวิตอยู่ ท่าน
จะวางเง่ือนไขประการหน่ึงให้แก่พระสังฆราช ท่ีต้องการ
ให้ท่านเปิดบ้านใหม่คือ ต้องมีพระสงฆ์ประจำ เพื่อ
ถวายมิสซาให้แก่บรรดาสมาชิกในคณะของท่าน
เง ื ่อนไขของคุณแม่เทเรซาไม่ใช ่ส ิ ่งท ี ่นอกเหนือ

ความต้องการอันแท้จริงของสมาชิกในคณะของท่าน
เพราะงานของท่านต้องการการหล่อเลี้ยงฝ่ายจิต ซึ่งมี
ความสำคัญมากกว่าการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์
เสียอีก และการหล่อเล้ียงฝ่ายจิตน้ันเกิดข้ึนจากมิสซา และ
ศีลมหาสนิท ซ่ึงพระสงฆ์เป็นผู้ประกอบพิธีดังกล่าว นักบุญ
ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ ได้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดสำหรับ
ทุกยุคทุกสมัย จึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที ่ 16 จึงประกาศให้มี
ปีพระสงฆ ์ เพือ่ใหบ้รรดาพระสงฆไ์ดต้ระหนกัว่า ยังมี
พระสงฆ์องค์หน่ึงได้เกิดข้ึนบนโลกใบน้ี ท่ีมีความลำบาก
ตั้งแต่เด็กต้องต่อสู้ทุกอย่างเพื่อบวชเป็นพระสงฆ์ และ
แม้เป็นพระสงฆ์แล้ว ก็ต้องพบกับอุปสรรคมากมาย
แต่ได้ทำหน้าท่ีสงฆ์อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆ ท่านนักบุญ
จึงเป็นกำลังใจที่ดีที่สุด ที่จะทำให้บรรดาพระสงฆ์และ

สัตบุรุษทุกคน ได้หันมาทบทวนชีวิตอีกครั้งหนึ่งว่า
การเป็นสงฆ์ของพระคริสตเจ้านั่นควรจะดำเนินชีวิต
เช่นไร? ถ้าสัตบุรุษเองต้องการพระสงฆ์ท่ีดีท่ีศักด์ิสิทธ์ิ
จะร่วมมือกับพระสงฆ์ ได้อย่างไร? สัตบุรุษเองก็ต้องสวด
ภาวนาใหพ้ระสงฆ ์โดยเริม่ต้นสวดใหแ้ก่พระสงฆท่ี์เรา
รู้จัก พระสงฆท่ี์เรามีโอกาสทำงานดว้ยและแกพ่ระสงฆ์
ทุกองค์

*ช่วงเป็นสามเณร
คุณพ่อบาลเลย์เจ้าอาวาสได้ดูแลท่าน และได้ส่ง

ท่านเข้าเป็นเณรที่บ้านเณรเล็ก แต่ท่านก็ต้องพบกับ
อุปสรรคอันใหญ่หลวง น่ันคือสติปัญญาของท่านต่ำมาก
ท่านยังมีอายุมากกว่าอาจารย์ท่ีสอน และมีปัญญาน้อยกว่า

เณรที่มีอายุน้อยที่สุด เหมือนกับว่าท่าน
กำลังถูกทดลองอย่างหนกั แต่พระเป็นเจ้า
ทรงมีแผนการของพระองค์เสมอ การมี
สติปัญญาเป็นปัญหาใหญ่ แต่ไม่ใช่
อุปสรรคในการเปน็พระสงฆ ์ เพราะชีวิต
ของพระสงฆ์ต้องการสิ ่งที ่สำคัญกว่า
ความรู ้สิง่นัน้คอื ความศรทัธา ท่านจงึใช้
วิธีสวดภาวนามากขึ้น ในขณะที่เรียนได้
น้อยลง ท่านไม่มีความรู้ภาษาละตินเลย
ตอนนี้ท่านต้องตัดสินใจอีกครั ้งหนึ่ง
คือต้องการจะไปบวชเป็นบราเดอร์ แต่
พระเป็นเจ้าทรงมีแผนการสำหรับผู้ท่ีพระ
ทรงเลือกสรรเสมอ คุณพ่อบาลเลย์ได้รับ
ท่านมาอยู ่ด้วย และได้สอนเรียนท่าน
ด้วยความพากเพียร ได้ส่งท่านไปรับศีลน้อย
แต่ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ไม่สามารถ
ตอบคำถามได้ เพราะความประหม่า
ค ุณพ่อบาลเลย ์ไม ่ละความพยายาม
พยายามให้ท่านตอบปัญหาอีกครั้งหนึ่ง
และ ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์สามารถ
ตอบปัญหาได้ดีกว่าเดิมเล็กน้อย ที่สุด
ผู ้ใหญ่ก็ตกลง จะส่งเรื ่องของท่านไปให้
พระอัครสังฆราช เป็นผู้ตัดสิน ซึ่งบังเอิญ
ต้องเดินทางไป นอกเมือง เลขานุการของ

ท่านจึงทำหน้าท่ีพิจารณา เรื่องแทน ซึ่งไม่ได้พิจารณา
เฉพาะเร่ืองความรู้เท่าน้ัน แต่ท่านมองดูความศรัทธา ของ
ยอห์น มารย์ี เวยีนเนยเ์ปน็หลกั ประกอบกบัการรบัรอง
อย่างแขง็ขนัของคณุพอ่บาลเลย ์ยอห์น มารยี เวยีนเนย์
จึงได้รับศีลน้อยในวันฉลองแม่พระเสด็จเยี ่ยมนาง
เอลซีาเบธ ในวดันอ้ยนกับญุยวงทีเ่มอืงลอีอง แผนการ
ของพระเป็นเจ้า ดำเนินต่อไป ยอห์นได้รับศีลบวชเป็น
สังฆานุกรและท่ีสุดได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ เม่ือวันท่ี
13 สิงหาคม 1815 และได้ถวายมิสซาคร้ังแรกในวันรุ่งข้ึน
ก่อนวันแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

(อ่านตอ่ฉบบัหนา้)

แก้คำผิด (ตอนที่ 65) ฉบับที่แล้วเรียงพิมพ์ภาษาละติน
ผดิพลาดวา่ MANANT ท่ีถกูตอ้งคือ “VERBA VOLANT,
SCRIPTA MANENT” (สิ่งที ่เขียนก็คงอยู่ วาจานั้น
โบยบิน)
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บทอธิษฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

จะเลน่บทบาทไหน?
วันเด็กผ่านพ้นไปอีกปีแล้ว
แตก่ารดำเนนิชีวิตเดก็เพ่ิงจะเริม่สำหรบัปีน้ี
อีกสามร้อยกว่าวันรอท่าอยู่ข้างหน้า
ทั้งสำหรับเด็กแต่ละวัย
ทั้งสำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์
ท้ังสำหรบัสงัคมรฐัหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง
แม้มองว่าเปน็วัยสดใสไรกั้งวล
ทว่ากว่าจะเติบโตกว่าจะเรียนรู้ชีวิตแต่ละขั้นตอน
ยังตอ้งลำบากยงัตอ้งพากเพยีรยังตอ้งลองผดิลองถกู
เพราะเรียนรู้วิชาการทักษะเทคโนโลยีไม่ยากนัก
แต่เรียนรู้วิชาชีวิตน้ันยากแสนยาก
เรียนกันท้ังชีวิตก็ยังไมมี่วันจบหลกัสูตร
แถมจะเรียนจะรู้ตัวคนเดียวไม่สำเร็จ
ต้องมีคนรอบขา้งช่วยแนะชว่ยสอนช่วยช้ีนำ
ท้ังด้วยคำพูดคำจาทัง้ด้วยแบบอยา่งชีวิต
เริ่มต้นในครอบครัวที่เด็กถือกำเนิดมานั่นแหละ
คุณพ่อคุณแม่มีบทบาทหล่อหลอมลูกน้อย
จะใหลู้กเตบิโตอยา่งไรมนีสิยัใจคอแบบไหน
ด้วยการปฏิบัติกับลูกวันต่อวันทุกด้าน
ปฏิกิริยาที่ลูกตอบโต้แต่ละท่าทีและคำพูดของพ่อแม่
ซึมซับพอกพูนเป็นนิสัยใจคอลูกวันแล้ววันเล่า
ท้ังแงดี่แงส่ร้างสรรคท้ั์งแงเ่สยีบกพรอ่งทำลาย...
นติยสารตา่งประเทศเลม่หนึง่พดูถงึการอบรม
เนน้ชดัสิง่ทีค่ณุพอ่คณุแมพึ่งหลกีเลีย่ง
หากไม่ต้องการเลี้ยงลูกเป็นอันธพาลโดยไม่ตั้งใจ
พร้อมกับระบุเป็นประเด็นที่คุณพ่อคุณแม่มักผิดพลาด
โดยคิดว่าเป็นความรักความหวังดีต่อลูก
หนึง่ ใหทุ้กอย่างทีลู่กตอ้งการ
ลูกจะเตบิโตพรอ้มกบัความตระหนกัใจวา่
โลกเป็นหนี้เขาในทุกสิ่งที่เขาต้องมีเพื่อดำเนินชีวิต
สอง หัวเราะชอบใจเมื่อลูกพูดคำหยาบที่คุณพ่อคุณแม่พูด
ลูกจะไดรู้้สึกฮกึเหมิและพดูอย่างมนัปาก
สาม อย่าอบรมลูกด้านจิตใจด้านศาสนา
ถือว่าเป็นเรื่องที่ลูกโตแล้วเลือกได้เอง
ทำไมไมส่อนใหลู้กพูดภาษาไทย
ไว้โตแล้วลูกจะเลือกพูดภาษาอะไรตามใจเขาบ้าง
สี่ ชมลูกให้มากไว้ต่อหน้าเพื่อนและคนรู้จัก
ลูกจะไดม้ัน่ใจวา่ฉลาดกวา่เพือ่นทกุคน
ห้า หลกีเล่ียงใชค้ำวา่ “ผิด”
เพราะอาจจะทำให้ลูกเกิดปมด้อยรู้สึกผิด
เมื่อโตขึ้นและถูกลงโทษเพราะทำผิด
เขาจะได้โทษว่าสังคมต่อต้านเบียดเบียนเขาตลอด
หก คอยเกบ็ทกุอย่างทีลู่กท้ิงไวร้ะเกะระกะ
ไมว่่าเสือ้ผ้า รองเทา้ หนงัสอื เครือ่งเลน่
คอยทำทุกอย่างให้ลูก
เขาจะได้เคยตัวโยนความรับผิดชอบให้คนรอบข้าง
เจด็ ปล่อยใหลู้กอ่าน ด ูคิด ทุกอย่างทีต่อ้งการ
เหมอืนกบัย่ืนถ้วยทองใหลู้กดืม่
ไม่สนใจว่าในถ้วยมีอะไรที่เขาดื่มเข้าไปบ้าง
แปด ทะเลาะตบตีกันต่อหน้าลูก
ลูกจะได้ทำเช่นเดียวกันเมื่อมีครอบครัวของเขาเอง
เกา้ พูดเข้าข้างลูกต่อหน้าครูต่อหน้าเพื่อนบ้านต่อหน้าตำรวจ
ยืนยันกับลูกว่าทุกคนมีอคติกับเขา
สิบ พอลูกโตขึ้นทำตัวเหลวไหลเป็นอันธพาล
พ่อแมค่อ่ยพูดแกต้วัวา่ “สัง่สอนแลว้ไมย่อมจำ”
แตค่งฟงัไมข่ึน้...กต็ัง้แตแ่รกแลว้นัน่แหละ
กว่าลูกจะโตก็สายเกินแก้แล้ว

เมื่อประธานาธิบดีโอบามา ได้รับการแต่งตั้งและเข้ารับตำแหน่ง
ประธานาธบิดีแล้ว นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ประชาชน ถึงความรู้สึกของพวกเขา
ในเรือ่งนี ้ส่ิงหนึง่ทีมี่คนสว่นมากเหน็พ้องตอ้งกนักคื็อ การกลบัใจ ความรูสึ้ก
นีค้อือะไร ประชาชนสว่นมากกลา่ววา่ เขามองดใูนมมุมองทีแ่ตกตา่งออกไป
ส่ิงท่ีเขาคิดไม่ถึงได้เกิดข้ึน กล่าวคือ ตำแหน่งทางการเมอืงท่ีมีอำนาจมากทีสุ่ด
สามารถอยู่ในมือของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาได้

นักบุญเปาโลได้เบียดเบียนคริสตชนที่กลับใจรุ่นแรก เพราะพวกเขา
ประกาศวา่ เยซูชาวนาซาเรธ็ ท่ีถูกกฎหมายตดัสินประหารชวิีตน้ัน พระเจา้ได้
ทรงโปรดใหก้ลับคนืชีพ และบดันีท้รงเปน็พระเมสสยิาห์ และกลุม่ชนใหมน้ี่
ต้อนรับชาวยิวและชนต่างชาติ เร่ืองน้ีเปาโลรับไม่ได้ ต่อมาพระคริสตเจ้าผู้ทรง
ถูกตรงึบนไมก้างเขนและกลบัคนืพระชนมชพี ทรงปรากฏพระองคม์าแกเ่ขา
ในขณะทีก่ำลังเดินทางไปยงัดามัสกัส การกลับใจของเปาโลนัน้หมายความวา่
ทา่นมองดพูระเจา้และโลกในทศันคตทิีแ่ตกตา่งออกไป ไมเ่พยีงแตก่ฎหมาย
จะไมเ่พยีงพอเทา่นัน้ แตพ่ระเจา้ยงัทรงเผยแสดงความรกัอนันา่พศิวงแกท่า่น
ความรกัซึง่แผไ่ปยงัสิง่สรา้งทัง้ปวง แลว้เปาโลกไ็ดถู้กเรยีกใหเ้ปน็อคัรสาวก
ใหแ้กช่นตา่งชาต ิซึง่ทา่นเคยดหูมิน่และไมย่อมคบหาสมาคมดว้ย

เป็นส่ิงท่ีง่ายดายมาก ท่ีคนเคร่งศาสนาจะกลายเป็นผู้ท่ีมีความกระตือรือร้น
ดังเชน่นกับญุเปาโล ท่ีจะคดิว่าการเบยีดเบยีนเปน็สิง่ทีถู่กตอ้ง หรือจะแยกตวั
ออกจากผูท้ีไ่มป่ฏบิตัติามกฎบญัญตัขิองพระเจา้ ซึง่อาจจะเปน็การกระทำไป
ดว้ยความตัง้ใจทีด่ทีีส่ดุ แตก่ารฉลองในวนันีเ้ตอืนเราวา่ พระเจา้ของพระเยซู
คริสตเจา้ทรงสามารถทำลายกำแพงทีแ่บง่ออกเปน็ ความแตกตา่งดา้นศาสนา
ด้านเชื้อสายและเผ่าพันธุ์ ที่เราตั้งขึ้นมาเอง ทรงสัมผัสใจเราด้วยความรัก
ต่อบรรดาสิง่สรา้งทัง้ปวง และชว่ยให้เรามองโลกในแงม่มุทีแ่ตกตา่งออกไป

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเผยแสดงพระองคเ์อง
ให้แก่นักบุญเปาโล ในขณะที่ท่านเดินทางไปยัง
ดามัสกัส และทรงเรียกให้ท่านไปประกาศพระวรสาร
แก่นานาชาติ โปรดทรงสัมผัสจิตใจของลูกด้วย
พระหรรษทานของพระองค์ เพื่อลูกจะได้เอาชนะ
อคตแิคบๆ ของลกู และมองดโูลกดว้ยสายพระเนตร
ของพระองค ์อาแมน

“ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดี
ให้มนุษย์ทั้งปวง” (มาระโก 16:15)

มองโลกจากคนละมุม
(ฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ)
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เยาวชนตัวอย่าง (ต่อจากหนา้ 20)

หน้า 7

ค.ศ. 2009 ครูประทีป อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ ประธานมูลนิธิ
ดวงประทีป ได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่เยาวชนดีเด่น
ที่มูลนิธิดวงประทีป คลองเตย โดยรับจากพระบรม
ฉายาลักษณ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสนี้ นางสาวธนารี (นุ้ย)
ฟุ้งภิญโญภาพ เจ้าหน้าที่ของศูนย์คณะมหาไถ่พัทยา
ได้รับเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2552

สำหรับปีน้ี เป็นปีท่ี 2  และผู้ท่ีได้รับรางวัล มีท้ังหมด
10 คน คือ ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง ได้แก่
นางสาวไอรดา บตุรเวช นางสาวประกอบ สง่ประดษิฐ์
นางสาวณัฐวรรณ การเสถียร ด้านสังคมและพัฒนา
ชุมชน ได้แก่ นางสาวณัฐชยา แสงพูน นายแสงทอง
โลหะพูนตระกูล นายโตบุตร สวัสดิ ์สุข และด้าน
คุณธรรม ได้แก่ นางสาวแคทรียา ทรงฉัตร นางสาว
กมาลวรรณ โพธสิทุธ์ิ และนางสาวยวุภาวด ีพวงแกว้

สำหรับ นางสาวธนารี ฟุ้งภิญโญภาพ คณะกรรมการ
ได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ เนื ่องจากเป็นคนเกิดมา
พิการ ไมม่แีขน ขา เหมอืนคนทัว่ไป แตไ่ดพั้ฒนาชวิีต
สามารถช่วยเหลือตนเองด้านการศึกษา การทำงานได้
เป็นปกติ

“อุดมสาร” เคยสมัภาษณ ์แนะนำชวิีตของนางสาว
ธนารี (นุ้ย) มาเมื่อ 2 ปีที่แล้ว และขอแสดงความยินดี
กับทุกคนด้วย

พลศีล วาย.ซี.เอส. และพลมารีเยาวชน จัดงานชุมนุม
เยาวชนอัครสังฆมณฑลกรงุเทพฯ โอกาสงาน “เฉลิมศก
สังฆภาพ สุวรรณสมโภชพระคาร์ดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู”
ที่ศาลาเซนต์ไมเกิ้ล บ้านผู้หว่าน และบ้านสวนยอแซฟ
สามพราน เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนแสดงออกถึงความเป็น
น้ำหน่ึงใจเดียวกันและร่วมยินดีฉลองครบ 50 ปีการบวช
เป็นพระสงฆ์ของพระคาร์ดินัล โดยมีตัวแทนเยาวชน
จากแตล่ะเขตและพีเ่ลีย้งมารว่มงานทัง้หมด 875 คน

คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้อำนวยการฝ่าย
อภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธาน
วจนพิธีกรรมเปดิงานชมุนุมเยาวชนฯ จากนัน้มีกิจกรรม
ฐานคณะบ้านนักบวชต่างๆ มาร่วมกิจกรรมให้กับบรรดา
เยาวชนในวันนี้เป็นจำนวนกว่า 14 ฐาน ให้เยาวชน
ได้ร่วมกิจกรรมกัน โดยคณะนักบวชที่มาจัดกิจกรรม
ในวันน้ีมี ดังน้ี 1. สามเณราลยัแสงธรรม (บ้านเณรใหญ)่
2. คณะรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิฯ  3. คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
4. คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  5. คณะภราดาน้อยกาปชิูน
6.คณะพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แหง่เบธาราม 7. คณะ
คามลิเลยีน 8. คณะเซนตค์าเบรยีล 9. คณะวนิเซนเชยีน
10. คณะดอมินิกัน 11. สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
(บ้านเณรเล็ก) 12. องค์กรพลศีล 13.คณะพระมหาไถ่
14. คณะคารเ์มไลท์

ต่อจากนั้นเวลา 11.00 น. เยาวชนร่วมต้อนรับ
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ที่กำลังเดินเข้ามา
ในบริเวณศาลาเซนต์ไมเกิ้ล พระคาร์ดินัลได้ทักทาย
บรรดาเยาวชนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม และได้พูดคุยกับ
เยาวชนอยา่งเปน็กนัเอง ทางผูจ้ดังานในวนันีใ้หบ้รรดา

ชุมนุมเยาวชน (ต่อจากหนา้ 20)

สำหรับท่านท่ีประสงค์จะสมทบกองทุนฯ โปรดส่งธนาณัติ ส่ังจ่ายในนาม “ซิสเตอร์
ศรินทิพย์ กิจสวัสดิ์” ป.ณ. ยานนาวา 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี
ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็คส่ังจ่าย “การพิมพ์คาทอลิก” หรือโอนเงินเข้า
บัญชีออมทรัพย์ ช่ือบัญชี “กองทุนการพิมพ์สร้างสรรค์” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนต์
หลุยส์ เลขท่ีบัญชี 186-2-01976-5

หมายเหตุ:เมื ่อท่านส่งเงินแล้วกรุณาแจ้งให้เราทราบด้วยทางแฟกซ์
0-2681-5401 หรือ 0-2681-5409 เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านด้วย
ความสำนึกในพระคุณ

บรษัิทรุ่งเรอืงแสงเพชร จำกดั
โมทนาคุณพระเจ้าที่ดูแลและคุ้มครองกิจการ
ใหเ้จรญิรุง่เรอืงกา้วหนา้ทกุๆ ปี 1,000 บาท

คุณวนิยั เนือ่งพล ี อุทิศแด ่ฟรงัซสิโก สายหยดุ
และมารีอา กระวาน 500 บาท

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 200 บาท
คุณสุมาล ี  จติตอ์ำไพ 700 บาท
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เยาวชนไดมี้ส่วนร่วม คือ ให้บรรดาเยาวชนเขยีนคำถาม
ท่ีอยากรู้เก่ียวกับพระคาร์ดินัลซ่ึงมีคำถามหน่ึงท่ีประทับใจ
พระคารดิ์นลัและทกุๆ คนทีร่่วมงาน คำถามคอื “อยาก
ทราบว่าพระคาร์ดินัลรู้สึกเหนื่อยและท้อใจบ้างไหม
ในการแบกแอกของพระเยซ”ู  เม่ือพิธีกรอ่านคำถามน้ีจบ
ทุกคนปรบมือเสียงดังสนั่นห้องประชุม พระคาร์ดินัล
เรียกหาคนตั้งคำถาม เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนพระแม่
สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง และได้เชิญขึ้นเวที พร้อม
แนะนำตัวเอง

หลังจากนั้นแล้วคุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ ผู้จัดการ
แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นตัวแทน
กล่าวขอบคุณพระคาร์ดินัล พร้อมมอบของที่ระลึก
ต่อจากนั้นได้เชิญพระคาร์ดินัลมอบของที่ระลึกแก่
คณะนักบวชที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน 14 คณะ และ
มอบรางวัลเสริมกำลังใจเยาวชนทั ้ง 6 เขต และ
พระคารดิ์นัลได้กล่าวให้โอวาทกบัเดก็เยาวชน หลังจาก
ให้โอวาทเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว พระคารดิ์นัลเดนิทางกลบั
ที่พักบ้านอับราฮัม และได้รับเสียงปรบมือจากเยาวชน
อีกคร้ังหน่ึง

ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมต่อเน่ืองของคณะนักบวชต่างๆ
เม่ือร่วมกิจกรรมเสร็จแล้วบรรดาเด็กๆได้มารับของรางวัล
บริเวณด้านหน้าเวที และสุดท้ายเป็นการจับรายชื่อ
เพ่ือมอบของรางวัลให้กับเด็กๆ เยาวชนท่ีมาร่วมงานในวันน้ี
โดยมีคุณพอ่ณรงค ์รวมอร่าม เปน็ผูจ้บัรายชือ่และมอบ
ของรางวัล ของรางวัลนี้ได้รับความใจดีจากคุณพ่อ
สราวุธ อมรดิษฐ์ คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร
คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม
คุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย คุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า คุณพ่อ
เอกรัตน ์หอมประทมุ และคุณพอ่วิทยา แกว้แหวน

จากนัน้ในชว่งเวลา 15.00 น. เปน็กจิกรรมเกีย่วกบั
เยาวชน ซ ึ ่ งทางแผนกเยาวชนอ ัครส ังฆมณฑล
กรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ ผู้จัดการแผนก
จัดกิจกรรมการแข่งขัน Bible Genius Award โดยเน้น
เป ็นพ ิ เศษเก ี ่ยวก ับพระคาร ์ด ิน ัล และพระสงฆ ์
ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึ ่งคำถามเกี ่ยวกับ
พระคาร์ดินัลนี้ทางคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯ
ได้ขอสัมภาษณ์พระคาร์ดินัล และจัดทำเป็นคำถามและ
คำตอบให้กับน้องๆ เยาวชนได้แข่งขันและตอบคำถามกัน
หลังจากแข่งขันกันอย่างสนุกสนานได้ผู ้ชนะเลิศ
จากโรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ โดยได้รับของรางวัล
จากพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ ์
โกวทิวาณชิ ช่วงทา้ยพิธตีืน่เฝา้

ท้ายสุดน้ีขอขอบคุณอัครสังฆมณฑลกรงุเทพฯ และ
ผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่สนับสนุน ให้การจัดงานชุมนุม
เยาวชนอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ สำเรจ็ลลุ่วงไปดว้ยดี
และขอขอบคุณคุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ เจ้าอาวาส
วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ที่ได้จัดทำป้าย we love
พระคาร์ดินัล ให้บรรดาเยาวชนได้ใช้ต้อนรับพระคาร์ดินัล
ในงานชมุนุมเยาวชนในวนัน้ัน

พิธีต่ืนเฝ้า
วันศุกร์ที ่ 18 ธันวาคม 2009 หลังจากที ่ได้มี

การชุมนุมเยาวชนอคัรสังฆมณฑลกรงุเทพฯ ในช่วงเช้า
ต่อจากนั้นช่วงค่ำได้มีพิธีตื่นเฝ้า เวลา 19.00-21.00 น.

โดยพระอัครสังฆราชสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ
โกวิทวาณชิ เปน็ประธานในพธีิต่ืนเฝา้ มีบรรดาเยาวชน
และนักบวชต่างๆ พร้อมด้วยผู้สนใจเข้าร่วมการตื่นเฝ้า
เป็นจำนวนมากพอสมควร โดยพระคุณเจ้าได้เทศน์
และมีการไตร่ตรองพร้อมทั้งรับศีลอภัยบาป จากนั้น
อวยพรศีลมหาสนิท เป็นการเสร็จส้ินพิธีในวันน้ี แต่ไม่ใช่
แค่เพียงตัวแทนเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ที ่มาร ่วมภายในงานนี ้ เท ่าน ั ้นท ี ่ได ้ม ีการต ื ่นเฝ ้า
บรรดาเยาวชนทกุๆ วัดกไ็ดม้กีารตืน่เฝา้ไปพรอ้มๆ กนั
โดยเปิดสัญญาณการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์
www.catholic.or. th และฉายผ ่านโปรเจคเตอร ์
เพราะฉะนั้นบรรดาเยาวชนในทุกๆ วัดก็ได้มีส่วนร่วม
และไดท้ำให้การต่ืนเฝ้าในวันน้ีมีไปท่ัวอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ของเรา

ท้ายทีสุ่ดหลังเสรจ็ส้ินพิธีต่ืนเฝา้แลว้บรรดาเยาวชน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้เซอร์ไพร์สพระคุณเจ้า
เกรียงศักด์ิ โดยได้เชิญพระคุณเจ้ามาน่ัง และบรรดาลกูๆ
เยาวชนได้ร้องเพลงวันคริสต์มาสพร้อมส่งความสุขให้
กับพระคุณเจ้าด้วย พร้อมกันนี้มีตัวแทนกล่าวขอบคุณ
พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ ์ พร้อมมอบของที ่ระลึกแด่
พระคุณเจ้า จากนั้นได้เชิญพระคุณเจ้ามอบของรางวัล
แก่ผู ้ที ่แข่งขัน Bible Genius Award จากโรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนตใ์นช่วงเย็นท่ีผ่านมา

จากนั้นพระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ได้กล่าวให้โอวาท
มีใจความตอนหนึ่งว่า “รู้สึกเซอร์์ไพร์สมากที่เยาวชน
มาร่วมร้องเพลงและส่งความสุขให้ในวันนี ้ และ
ในโอกาสพระคริสตสมภพนี้ขอให้พวกเราเยาวชน
เจริญชีวิตเป็นของขวัญแห่งความรัก เมตตาต่อบุคคล
รอบขา้ง ในครอบครวั ในแวดวงการงาน และในชมุชน
ที่เราอยู่ เพื่อทุกคนจะได้สัมผัสความรักของพระเจ้า
จากชวิีตและการกระทำของเรา สุขสันต์วันพระครสิต--
สมภพและปใีหมแ่กเ่ยาวชนทีรั่กทกุๆ คน” และจากนัน้
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันกับพระคุณเจ้า
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ร่วมสมทบทุนบริจาคเงนิได้ท่ี
พระคณุเจา้ยอแซฟ ชูศักดิ ์สิริสุทธิ์
โทร. 0-4425-6268
และคณุพ่อเปรมปร ีวาปีโส
โทร. 0-8994-96556

สังฆมณฑลนครราชสมีา
ขอเชญิรว่มบรจิาคเงนิสมทบทนุสรา้งสกัการะสถาน

บุญราศ ีนโิคลาส บุญเกดิ กฤษบำรงุ
ณ วัดนกับญุยอแซฟ บ้านหนั อ.สีคิว้ จ.นครราชสมีา

ขณะนีก้ำลงัเริม่ดำเนนิการกอ่สรา้ง และจะเปดิเสกในโอกาสฉลองวดั
วันเสารท์ี ่27 มนีาคม ค.ศ. 2010

หรอื โอนเงนิเขา้บัญช ี“ธนาคารกรงุเทพ” สาขา
“สีค้ิว” ประเภท “ออมทรพัย์”

ช่ือบัญชี “โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟศึกษา บ้านหัน”
เลขทีบั่ญช ี 404 0 81457 8

(กรุณาส่งแฟกซ์ใบโอนเงิน
โทรสาร. 0-4424-1840)

ส่ือเอเชีย ประชุมท่ีบาหลี (ต่อจากหนา้ 20)

ได้จัดประชุมข้ึนท่ีบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ให้กับบรรดา
พระสังฆราชและติดตามความคืบหน้างานด้านส่ือมวลชน
ในประเทศต่างๆ

การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม 35 คน จาก
12 ประเทศ ท่ีประชุมได้พิจารณาถึงส่ิงท้าทายด้านจริยธรรม
กับงานส่ือมวลชนในสังคมท่ียึดหลักประชาชนเปน็ใหญ่
(Civil Society)

พระคุณเจ้าเชลลี ประธานสมณสภาสือ่สารสังคม ได้
เลา่เรือ่งถงึการใชเ้ครือ่งมอืส่ือมวลชนวา่ “ในอเมรกิาใต้
มีชายคนหนึ่งเป็นนักดนตรีพเนจร และขี่ลาเดินทาง
เล่นดนตรีไปตามหมู่บ้านและเมืองต่างๆ ทำอย่างน้ีอยู่นาน

อยู่มาวนัหนึง่ ขณะทีข่ีล่าไปยงัหมูบ่า้นหนึง่ กม็โีจร
มาปลน้ เอากตีาร ์และเอาลาไปดว้ย เหลอืแตต่วั

แมจ้ะเสยีใจ แตเ่ขากท็ำใจได ้และกเ็ดนิทางดว้ยเทา้
ตอ่ไป และไปพบคนหนึง่ เขากถ็ามวา่

 “เมือ่เหลอืแตต่วัแลว้จะทำอะไรตอ่ไป?”
“ผมก็จะเล่นดนตรต่ีอไป”
“เอง็จะทำอยา่งไร?”
“ดนตร ีมนัอยูใ่นใจผม ไมใ่ชอ่ยู่ทีก่ตีารแ์ละลา”
เร่ืองน้ีเป็นตัวอย่างท่ีดีสำหรับผู้ทำงานประกาศขา่วดี

แม้จะไม่มีเครื่องมือ แต่เมื่อมีดนตรีอยู่ในใจ มีข่าวดี
อยู่ในใจ เรากป็ระกาศขา่วดไีดเ้สมอ

นายอัลวิน (Allwyn) จากมุมไบ อินเดีย ได้พูดถึง
เทคโนโลยี  “ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไปแล้ว แต่ละคน
สามารถเป็นผู้ผลิตรายการต่างๆ ด้วยตนเอง ด้วยคนๆ เดียว
ส่ือกระแสหลกัเริม่นับถอยหลัง เตรียมปิดฝาโลงไดแ้ล้ว

เพราะคนหนึ่งเมื่ออับโหลดขึ้นเว็บไซต์ ขึ้นยูทูบ มีคน
ดเูปน็แสน เปน็ลา้นคน ไมไ่ดใ้ชเ้งนิทนุอะไรเลย คดิด”ู

ส่วนสื่อกระแสหลัก ต้องลงทุนกันเป็นร้อยล้าน
พันล้าน หม่ืนล้าน!

“พระศาสนจักรต้องเปลี่ยนความคิดในเรื่องการใช้
สือ่ตา่งๆ ทีเ่คยทำมาแลว้ และตอ้งทำตวัใหเ้ขา้กบัสงัคม
ทีแ่ตกตา่งกนั เพือ่ไมท่ำตวัอยู่นอกกรอบ หรือชายขอบ
สังคม แต่อยู่เคียงข้างกับสังคม ผู้คน เพื่อเข้าใจ เรียนรู้
และเคารพในสิ่งที่แตกต่างกัน และหาวิธีการที่จะนำ
คำสอนของพระเยซูเจ้า และพระศาสนจักร เสนอให้
สังคมได้เป็นทางเลือก”

นอกจากน้ัน แต่ละประเทศไดร้ายงานกิจกรรมต่างๆ
ทีเ่กดิขึน้ในรอบปทีีผ่่านมา ในปนีี ้ซึง่หลายประเทศได้
พูดถึงการประชุม “ซิกนิสโลก” ที่เชียงใหม่ที่ผ่านไป
หมาดๆ คนท่ีได้มาและไปประชุมก็มีหลายคนประทับใจ
และไดม้ารว่มประชมุครัง้นีด้้วย

พระคุณเจ้าประธาน ศรีดารุณศีล ได้กล่าวกับ
“อุดมสาร” ว่า “รู้สึกดีมากๆ ท่ีได้ตัดสินใจมาร่วมประชุม
ครั ้งนี ้ ทำให้ได้รู ้จ ักพระคุณเจ้าจากหลายประเทศ
ที่รับผิดชอบเรื่องสื่อมวลชน และจากการรายงานของ
ประเทศต่างๆ ก็ทำให้ได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า แต่ละ
ประเทศทำอะไรกัน และตั้งใจว่า ตัวเองต้องเริ่มศึกษา
เอกสารสำคัญๆ ของพระศาสนจักรก่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่
สำคัญสำหรับคนทำงานสื่อมวลชนคาทอลิก จะต้องมี
คือ คำสอนของพระศาสนจักร และจิตตารมณ์หรือ
จิตวิญญาณ  (Spirituality)”

 “เมื่อได้รับหน้าที่นี้ก็ต้องขอบพระคุณพระคุณเจ้า
ยอด พิมพิสาร ที่ได้ทำงานมาถึง 32 ปี ได้ทำให้เจริญ

ก้าวหน้ามาถึงวันนี้ ส่วนพระวาจาซึ่งเป็นเรื่องที่ทำอยู่
ก็เชื่อว่าพระวาจาของพระและสื่อมวลชนไปด้วยกันได้
และที่ผ่านๆ มา ก็ชอบเรื่องเทคโนโลยีอยู่บ้าง ไม่ถึง
ขนาดเก่งอะไรแต่ก็ไม่ได้ตกขอบไปจากเรื ่องนี ้นัก
เพราะคณะซาเลเซียนเองก็ให้ความสำคัญกับเรื ่อง
ส่ือมวลชนเปน็พืน้อยู่แล้ว”

พระคุณเจ้าประธาน ยังได้พูดถึงงาน “วันเพื่อน
อุดมสาร คร้ังที ่10”  วันที ่14 พฤศจกิายน ณ อาสนวหิาร
อัสสัมชัญ ซ่ึงพระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร ประธานส่ือมวลชน
คาทอลิกได้ประกาศก่อนจบมิสซาว่า สมเด็จพระสันตะ--
ปาปาเบเนดกิต ์ ท่ี 16 ไดรั้บใบลาและอนมุตัใิหพ้้นจาก
หน้าท่ีประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี และได้แต่งต้ัง คุณพ่อ
ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เปน็พระสงัฆราชและประมขุ
แทน และการท่ีได้มาร่วมในวันน้ัน ซ่ึงก็ตัดสินใจอยู่นาน
เหมือนกัน เพราะไม่ได้อยู่สังฆมณฑลมาหลายวันแล้ว
เพราะไปเทศน์ให้กับพระสงฆ์ที่ฮ่องกงเพิ่งกลับมา แต่
เมือ่มารว่มงานแลว้ รู้สกึทนัทว่ีา

“เหมอืนพระจดัใหทุ้กอย่างลงตวัอย่างดมีากๆ”
“ทำให้ได้รู ้ได้เห็นพลังของเพื่อนอุดมสาร และ

เหมือนกับพระคุณเจ้ายอด ได้ส่งมอบงานและพอ่เองได้
มารับงาน เป็นท่ีรับทราบของพ่ีน้องอย่างเป็นทางการใน
วันนัน้ ดเูหมอืนทกุอยา่งชา่งลงตวัดมีากๆ ทัง้ๆ ทีไ่มไ่ด้
คดิไวก้อ่นเลย เพยีงแตต่ัง้ใจวา่จะไปรว่มงานเทา่นัน้”

ขณะกลับจากบาหลีจนถึงสุวรรณภูมิ ผมได้มีโอกาส
น่ังติดกันกับพระคุณเจ้า และเจ้าหน้าท่ีเขาอัพเกรดให้อยู่
“ชั้นบิซิเนส” ได้นั่งสบาย ได้พูดคุยกับพระคุณเจ้าใน
เร่ืองงานสือ่มวลชนคาทอลกิ และโดยเฉพาะ “แล็กซโีอ
ดีวีนา!”
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ปีพระสงฆ์คาทอลิก
สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ์ที ่16 ทรงประกาศให้
วันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 2009 - 19 มิถุนายน ค.ศ. 2010
เป็นปีพระสงฆ์คาทอลิก ทางสายการบินแอล อัล อิสราเอล

และ บรษิทั อับรอด อินเตอร ์จำกดั
ขอเชิญร่วมแสวงบญุดินแดนแหง่พันธสญัญา....อิสราเอล.....

23 กุมภาพนัธ ์ – 2 มีนาคม 2553
และ 2 – 9 มีนาคม 2553  5 คืน 8 วัน

เพียงแค่ 2 กรุ๊ปเท่านั้นในราคาพิเศษสำหรับพระสงฆ์
รีบจองดว่น! หมดเขตวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2553

ติดต่อเบอร์ 02 – 2498818  – 9 , 02 – 6714645 – 6 , 086 – 5296714
คุณปุณนภา สายการบินแอล อัล อิสราเอล

Email :   elalbkk.sales@gmail.com , gsabkk.sales@elalbkk.com
ติดต่อเบอร์ 081-8458122  คุณนวลฉวี , 081-8677877 คุณเทวี

บริษัท อับรอด อินเตอร์ จำกัด
Email : nual_abroad@hotmail.com, abroadtours@hotmail.com

พ่ีน้องท่ีสนใจขอเชิญติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี
02-912-3339 (แฟกซ์ 02-585-1012)

081-899-7470, 086-541-2772

วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2010 อภิเษกพระสังฆราชใหม่แห่งสังฆมณฑลอุดรธานี
คือคุณพ่อยอแซฟ  ลือชัย ธาตุวิสัย  ท่ีอาสนวิหาร
พระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานีเช่นกัน

วันที่ 20 มีนาคม 2010 ขอเชิญสมาชิกร่วมฉลองนักบุญยอแซฟ
วัดพนัสนิคม จ. ชลบุรี  และไปต่อวัดแม่พระมหาชัย
ที่เนินของต้นตระกูลยุ่นประยงค์

ขอขอบคณุทกุท่านทีร่ว่มแสวงบญุกบัสภุาทวัร ์  ชราทวัรค่์ะ

 
เร่ิมศักราชใหม่ 2010  สุภาทัวร์  แสวงบุญ ขอสุขสันต์วันคริสตมาส
และสวัสดีปีใหม่  ย้อนหลังและเชิญชวนสมาชิกร่วมแสวงบุญ

ขาย หรือใหเ้ช่า
สวนผสมขนาด 50 ไร่ ปลูกไผ่เศรษฐกิจและสักทอง 30  ไร่
ที่ว่างอีก 20 ไร่พร้อมบ้านพักขนาดใหญ่ มีบ้านคนงานและ
โรงรถ ทีส่วยตดิถนนและคลองชลประทาน เหมาะสำหรบั
ทำฟาร์ม สวนเกษตร รีสอร์ท หรือโรงงาน อยู่ในอำเภอขาณุฯ
จ.กำแพงเพชร สนใจตดิตอ่ 084-822-4295,085-866-0038

ต.รุ่งโรจน์ต.รุ่งโรจน์ต.รุ่งโรจน์
อะลูมิเนียม-กระจก, เลื ่อน-สวิง, บานเกล็ด
ฝ้าเพดาน-ทีบาร์-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
โครงหลังคาเหล็ก,  ประตูเหล็ก, มุ้งลวด,
เหล็กดัด, กันสาด
ผ้าม่าน, วอลล์เปเปอร์, พรม, ฉากกั้นห้อง
มู่ลี ่ และรับซักผ้าม่านทุกชนิด

ผลิตและจำหน่ายสายประคำ หินสีและแก้วคริสตัล
http://www.mary-lamb.com

บริการทุกท่านด้วยจิตตารมณ์คริสตชน
ติดต่อ คุณสามารถ  ฮีมินกูล โทร. 02-598-4878,  081-830-1613

แฟกซ์ 02-598-4879
คุณวนัด ี ฮีมินกลู โทร. 02-566-3393, 081-817-5260
แฟกซ์ 02-566-3201

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

1) อิสราเอล - อียิปต ์- จอรแ์ดน
(18 ก.พ. - 1 ม.ีค.)

2) แผน่ดนิศกัดิส์ทิธ์ิ  คณะพเิศษ
สำหรบัพระสงฆ ์(23 ก.พ. - 1 ม.ีค.)
โปรดติดต่อ คุณวีรชาติ 081-816-7661

อู่ศักดิ์ชายเซอร์วิสอู่ศักดิ์ชาย
ซอ่มรถยนต ์ ตดิตัง้เครือ่งยนต์
หวัฉีดเบนซนิ – ดเีซล  เบรก  คลัช  ช่วงลา่ง
ซ่อมโช้คอัพรถยนตเ์ก่าใหเ้หมือนใหม่
ยกสงู  โหลดเตีย้  อัดลกูหมาก
โดยชา่งผูช้ำนาญ          (คาทอลกิลดพเิศษ)
ศกัด์ิชาย กิจประเสรฐิ

1797 ซ.ศรสีมติร ถ.เทพารกัษ ์อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270
  02-383-7656-7,  081-921-9575

ขอเชญิรว่มแสวงบญุดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์...อิสราเอล และ อียิปต.์..
ในราคาพิเศษจากสายการบนิแอล อัล อิสราเอล และบริษัท อับรอด อินเตอร์
จัดกรุ๊ปพิเศษเดนิทางแสวงบญุจากประเทศอสิราเอลสูป่ระเทศอยิีปต์และนำทา่น
ร่วมพิธีศักด์ิสิทธ์ิและเข้าร่วมเดินขบวนแห่ใบลาน ณ กรุงเยรูซาเลมในวันท่ี….

22 มีนาคม – 1 เมษายน 2553   8 คืน 11 วัน
เพียงแค่กรุ๊ปเดียวเท่านั้น

ในราคาพเิศษสำหรบัทุกท่านทีส่นใจในการเดนิทางครัง้นี้
รีบจองดว่น  หมดเขตวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2553

ติดต่อเบอร์ 02 – 2498818-9, 02-6714645-6, 086-5296714
คุณปุณนภา และเจา้หน้าท่ีสายการบนิแอล อัล อิสราเอล
Email : elalbkk.sales@gmail.com , elalbkk.sales@hotmail.com

ติดต่อเบอร์ 081 – 8458122  คุณนวลฉวี,  081 – 8677877  คุณเทวี
บริษัท อับรอด อินเตอร์

Email : nual_abroad@hotmail.com, abroadtours@hotmail.com

ปีพระสงฆ์คาทอลิก
...อิสราเอล และ อียิปต.์..

“อย่าอวดความเก่งกล้า เมื่อเวลาอยู่กับเหล้า
เพราะคนเมาฉิบหายมามากแล้ว”

(บสร 31)“จงวางใจพระเจา้ของทา่นเถดิ แล้วพวกท่านจะยนืหยดัอยู่ได้”  (2พศด 20:20)

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุคาทอลิก
คุยกันเจ็ดวันหน

ทุกวันอาทติย์
 โดย ทีมงานคาทอลกิ

บนคลืน่ FM 98.75 MHz
เวลา 07.00 - 09.00 น.

มกราคม เดอืนแหง่ชวิีตใหมข่องพอ่และแม่
ฟรังซสิเซเวยีร์ ชอบ มณีน้อย

(อดตีนายกสมาคมหนงัสอืพมิพแ์หง่ประเทศไทย)
มารอีา ประสาน มณนีอ้ย

ขอความดีความรักอันศักดิ์สิทธิ์
โปรดตามติดชั่วฤดีชีวีข้าฯ
เข้าพำนักในนเิวศน์มโหฬาร์

แห่งพระเจ้าจอมราชาตลอดกาล
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เรียน ท่านสมาชกิท่ีนับถือ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจ และติดตามข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์จากหนังสือพิมพ์คาทอลิกของเรา ด้วยดีตลอดมา บัดน้ีสมาชิกหลายท่าน
สนใจและต้องการเป็นสมาชิกอีกในปีต่อไป สำหรับการต่อสมาชิกท่านสามารถ
ติดต่อชำระได้โดยทาง• ธนาณัติ ในนาม ซิสเตอร์ศรินทิพย์ กิจสวัสดิ์ สั่งจ่าย ป.ณ.ยานนาวา

(จ่าหน้าซองถึงการพิมพ์คาทอลิก 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี
แขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120)

• โอนเขา้บญัช ีธนาคาร กรงุเทพ สาขา ย่อยโอเรยีนเตล็ บญัชสีะสมทรพัย์
ช่ือบัญชี การพิมพ์คาทอลิก  เลขท่ี 226-0-006040  (ส่งสำเนาการโอนพรอ้ม
ระบช่ืุอ สมาชกิ และรหสัสมาชกิ (ถ้าทราบ) ทางโทรสาร 0-2681-5401 /
หรือแจง้ทางโทรศพัท ์0-2681-3900 ต่อ 1810)

• เช็คขีดครอ่ม สัง่จา่ย การพมิพค์าทอลกิ

ข้อมูลสมาชิก
    รหัสสมาชิก................................  ช่ือ/นามสกุล ................................................
จำนวนรับ
   อุดมสาร 400 บาท/ปี จำนวน.............................................ฉบับ

   อุดมศานต์ 400 บาท/ปี จำนวน.............................................. เล่ม
    เป็นเงินรวม..................................................................................................บาท

พระคณุเจ้าวรีะ อาภรณรั์ตน์

ส่ิงท้าทายสำคัญประการหน่ึงในชีวิต  หากเรา
ต้องการเป็นคนดีจริง จำเป็นต้องรู้จักตัวเอง
เพราะบ่อยคร้ัง เราสนใจแค่รูปร่าง บุคลิก  และ
ประสบการณ์ฝ่ายโลกมากกว่าสนใจตัวตน
ด้านจติใจ  การเอาใจใสชี่วิตจรงิๆ  เราตอ้งให้

เวลากบัตวัเอง  อยู่คนเดยีวบา้งเพือ่ดแูลชวิีตจติ  ตอ้งรูต้วัว่าเรามชีีวิตจติดว้ย
ลักษณะตรีเอกภาพของมนุษยชาติ  เอ็ดการ์ด เคสซ์ เชื ่อว่าวัตถุมีลักษณะ

ตรีเอกภาพ  กล่าวคอื
จติวญิญาณคอืชีวิต  ความคดิ  (mind)  เปน็ผูส้รา้ง  และรา่งกายเปน็ผล
จิตวิญญาณทำใหเ้กดิ  แรงกระตุน้และพลงัสรา้งสรรคใ์นชวิีต
ความคดิ  ช่วยรวมพลงัใหแ้สดงออกทางสรา้งสรรคก์ไ็ด ้ หรือ  ทำลายกไ็ด้
อำนาจของเจตนาอสิระ  แสดงผลออกมาในชวิีตของเรา
จติ  พลังสรา้งสรรค ์ และพระเปน็เจา้  มีความสามารถเสรมิศกัยภาพแกชี่วิต
แต่อำนาจของความคิดอิสระ เป็นผู้กำหนดพลังจิตในชีวิต  และปรากฏผลทางร่างกาย

มีผลกระทบต่อเราเอง และกระทบความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วย วิธีที่เรามุ่งเน้น
ความรู้สึกนึกคิดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะทำให้เรามีมิตรภาพยิ่งใหญ่ก็ได้ หรือ
เป็นปฏิปักษ์ก็ได้ นักบุญเปาโลจึงกล่าวว่า “จงมีความรู้สึกนึกคิด เช่นเดียวกับที่
พระครสิตเยซทูรงมเีถดิ” (ฟิลิปป ี2:5) เราเปน็เงาแหง่พลงัสรา้งสรรค ์ เรามสีว่นเปน็
ผู้ร่วมสรา้งสรรคโ์ลกกบัพระเจา้

ฐานะผู้ร่วมสร้างสรรค์
เราต้องตระหนกัว่า เรามิได้ประกอบดว้ยร่างกายและวญิญาณ แต่เราเปน็วิญญาณ

มากกว่า เราเป็นบุตรของพระผู้สร้าง ผู้ทรงกำลังเผยแสดงโลกฝ่ายวัตถุ ในมิติหนึ่ง
ร่างกายเป็นเหมือนบ้านของจิตวิญญาณท่ีกำลังท่องในวัตถุ ร่างกายอนุญาตให้จิตสัมผัส
มิติท่ีจำกดั  และมพีลังนำ้ใจอสิระ ในการเลอืก  ในการตดัสนิ  และเปน็เหตแุละผล

ในฐานะผู้ร่วมสร้างสรรค์ เราต้องจริงจังกับบทบาทในการร่วมสร้างชุมชนรอบตัวเรา

แต่ละคนต้องรับผิดชอบ  มิฉะน้ันเราจะเป็นผู้สร้างปัญหาสังคม  และความยากลำบาก
ให้ตนเอง

เราต้องการสังคมแบบใด วันนี้เราสามารถเริ่มตอบรับบทบาทชีวิต ในฐานะ
ผู้ร่วมสรา้งสรรคส์งัคม  เพราะเรามสีว่นรบัผดิชอบตอ่อนาคต  และสงัคมของเรา

การรูจั้กตัวเองโดยอาศยัผู้อ่ืน
การรู้จักรักเมื่อเห็นใบหน้าของเด็ก  การอยู่กับเพื่อนด้วยความอดทน การมี

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  ช่วยให้เราตระหนักรู้ข้อบกพร่อง  ความผิดพลาด  ความสามารถ
และพรสวรรค์ของเรา  อาศัยการพบปะกับผู้อื่นช่วยให้รู้ว่าเราจำเป็นต้องทำอะไร
กบัใคร  อาศยัผู้อ่ืนเราจงึเตบิโตในสมัพันธภาพกบัพระเจา้  และรูจ้กัเราเอง

แตล่ะคนรอบตวัเรา  เปรยีบเสมอืนกระจกเงา  บางคนอาจกำลงัทำใหเ้ราเครยีด
เพราะเรากำลงัมองเขา ดถููก (ดผิูด) ไมต้่องการยุง่เกีย่วด้วย ตรงกนัขา้ม บางคนทีเ่รา
ช่ืนชอบ กช่็วยเราใหเ้ขา้ใจคณุลกัษณะทีม่ปีระโยชนภ์ายในตนเอง

จงระลึกว่า  “แม้ศัตรูท่ีแย่สุดของฉัน ก็มีเพ่ือนท่ีดีสุดคนหน่ึง และแม้เพ่ือนท่ีดีสุด
ของฉัน ก็มีบางคนท่ีไม่ชอบเขา” ทำไมหรือ คำตอบคือ ความสนใจการรับรู้ของตนเอง

เราต่างยึดเหตุผล บางคร้ังเราใสอ่ารมณ์กับคนอ่ืน แต่หากเราตอ้งการพัฒนาชีวิต
จิต  เราต้องมองผู้คนรอบตัวท่ีทำให้เราเวียนหัวบ้าง  สนใจคนทีเ่ราช่ืนชอบจริงๆ บ้าง
หากทำเช่นน้ีได้  เราจึงเร่ิมเห็นจุดเด่นและจุดด้อยของตนผ่านทางผู้อ่ืน  การตระหนัก
รู้พลังนี ้ ช่วยเราใหม้ทีศันคตกิบัทกุคน  แตกตา่งไปจากเดมิ

กฎขอ้แรกคอื  ทา่นหวา่นอะไร  กไ็ดผ้ลเชน่นัน้  ดงันัน้  ท่านตอ้งรกัและจริงใจ
มากยิ่งขึ้นกับคนอื่น ท่านจะมีมิตรภาพกับคนอื่น เมื่อได้พบหนทางแล้ว ท่าน
จงปฏิบัติต่อพ่ีน้องของทา่น

“บทบญัญตัทิีข่า้พเจา้สัง่ทา่นในวนันี ้  ไมย่ากเกนิไป หรืออยู่สดุเอือ้มของทา่น
ไม่ได้อยู่สูงบนฟ้าจนต้องถามว่า  ‘ใครจะขึ้นไปเอาลงมาให้เราฟัง และปฏิบัติตาม
ได้เล่า’  บทบัญญัติเหล่านี้ไม่ได้อยู่โพ้นทะเล จนต้องถามว่า ‘ใครจะข้ามทะเลไป
เอามาใหเ้ราฟงั  และปฏบัิติตามไดเ้ล่า’ พระวาจานีอ้ยู่ใกล้กับท่านมาก คืออยู่ในปาก
และในใจของทา่น เพือ่ทา่นจะนำไปปฏบิตัไิด”้ (เฉลยธรรมบญัญตั ิ30:11-14)

(สรปุจาก “12 บทเรยีนในชวิีต” ของเควนิ โทเดสกี ่1997, หนา้ 15-25)

จงรู้จักตัวเอง
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ปีพระสงฆ ์กบัพระสงฆต์วัจรงิ
ความคดิและความรูสึ้ก หลากหลาย

โทนี ่ไทยแลนด์  สัมภาษณ์  จารุวรรณ ศรีวรกุล  ถอดเทปและเรยีบเรยีง

พระสงฆใ์นอดตีกับพระสงฆใ์นปจัจุบัน
คุณพ่อวัชรินทร์ ต้นปรึกษา กล่าวว่า “ในความต่างกัน

ผมคิดว่าพระสงฆ์ปัจจุบันจะเน้นการทำงานมากกว่า
พระสงฆ์สมัยก่อนเท่าท่ีเคยสัมผัสมา เขาจะมีชีวิตภายใน
ที่เต็มเปี่ยมและเป็นชีวิตภายในที่ทำให้เขามีความสุข
พระสงฆ์ทุกวันน้ีรู้สึกจะมีงานมากไปหนอ่ย จึงมีชีวิตจิต
หรือชีวิตภายในออ่นไปสกัหนอ่ยครับ”

คุณพ่อพิพัฒน์ รุ่งเรืองกนกกุล กล่าวเสริมว่า “ถ้า
จะมองไปถงึมสิชนันาร ีผมคดิวา่คงจะแตกตา่งกนัมาก
พอสมควร เรื ่องชีวิตภายในผมคิดว่าจะไม่ใช้คำว่า
แตกต่าง แต่เปลี่ยนแปลงไปบ้างในด้านความสัมพันธ์
กับพระเจ้าในฐานะที่เป็นผู้แทนของพระองค์ ตอนนี้
นาทีนี ้ ขณะนี ้ สังคมโลกปัจจุบันดึงดูดอะไรเรา
พอสมควร บางทีก็นำพาพวกเราให้สับสนว่าจะสื่อถึง
พระเป็นเจ้าในพันธกิจของตนอย่างไรบ้าง? บางทีปะปน
ไปกบัเทคโนโลยหีรือส่ิงทีพั่ฒนาไปอยา่งรวดเรว็ จะวา่
วิ่งก็ได้ แต่เมื่อเราวิ่งตามก็จะทำให้เราพระสงฆ์ในยุค
ปจัจบุนัอาจลมืบทบาททีแ่ทจ้รงิของตน คลอ้ยตามหรอื
อาจจะใชค้ำวา่ประยกุตเ์ขา้กบัสิง่ใหม่ๆ  ในปจัจบุนั แต่
เป็นการประยุกต์ตัวเองไปเข้ากับส่ิงปัจจุบัน โดยส่วนตัว
แล้วมองว่าอาจหลงไปประยุกต์สิ่งใหม่ๆ เข้ากับชีวิต
ของเรา น่าจะให้พระคริสตเจ้าเป็นหลักเพ่ือจะได้ปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมในฐานะทีเ่ป็นพระคริสตเจ้าในยุคปัจจุบัน
มากกวา่ โดยสว่นตวัผมมองอยา่งนัน้”

คุณพ่อณัฐพล ศรีมะณี กล่าวเสริมว่า “ต้องยอมรับว่า
คณุพอ่ในอดตี พ่อมสิชนันาร ีพ่อธรรมทตู มจีติตารมณ์
สูงมาก ศักดิ ์สิทธิ ์สูงส่ง มีความเชื ่อมั ่นคงเข้มแข็ง
และอุทิศตนในการทำงาน ซึ่งบางทีเราไปทบทวนดู
ประวติัศาสตรห์ลายอยา่ง รู้สกึอายทา่นเหลา่นัน้ เพราะ
ทุกวันนี้บางที เมื่อเรารู้สึกเหน็ดเหนื่อย ก็ท้อถอยแล้ว
เราเจบ็ป่วยนิดๆ หน่อยๆ ก็อยากท้อถอย แต่ในอดีตรู้สึก
คุณพ่อที่เป็นธรรมทูตมีความอดทน ขยันหมั่นเพียร
เชือ่ศรทัธาจรงิๆ ในการอทุศิตนและทำหนา้ทีพ่ระสงฆ์
ของท่าน”

คุณพ่อพิชาญ ใจเสรี กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า
“มิสชันนารีสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันนี้มีความแตกต่าง
อาจจะเปน็เรือ่งเปา้หมายทีชั่ดเจน สมยักอ่นเปา้หมายที่
ชัดเจนคือ การมาเพื่อประกาศข่าวดีเรื่องความรักของ
พระบดิาเจา้ในชวิีตของพระเยซคูรสิตเจา้ เพราะฉะนัน้
เขากจ็ะทุม่เทชวิีตใหท้ัง้หมด ซึง่อาจจะเปน็เพราะความ
สนใจรอบด้านในสมัยก่อนมีน้อยกว่าสมัยนี้ สมัยนี้
พระสงฆ์แต่ละองค์อาจมีภาระมากมายรอบด้าน

ซับซ้อนมากขึ้นตามสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไป
อันน้ีคิดว่าจะเป็นส่ิงท่ีท้าท้ายพระสงฆ์เป็นพิเศษในเร่ือง
งานอภบิาล และงานของเรากข็ยายขอบเขตไปมากกวา่
ที่จะทำงานในวัดเท่านั้น เรายังมีงานด้านการบริหาร
โรงเรียนบ้าง ด้านการจัดการต่างๆ บ้าง หลายๆ ด้าน
คิดว่าเป็นส่ิงท่ีพระสงฆ์จะต้องปรับตัว แต่อย่างไรก็แล้วแต่
ไม่ว่าเราจะทำงานอย่างไร เอกลักษณ์ของความเป็น
พระสงฆ์ท่ีเราวางไว้ในองค์พระเยซูคริสตเจ้า ต้องยึดถือ
สิง่นีเ้อาไวเ้ปน็หลกัสำคญั เมือ่เรามองดพูระสงฆท์ีเ่ปน็
พระสงฆ์อาวุโส  พระสงฆ์รุ่นพ่ี ส่ิงท่ีเราต้องช่ืนชมพวกท่าน
ก็คือ ท่านเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นต้นในด้านความเชื่อ
ความศรัทธา การมีระเบียบวินัยการจัดการชีวิต อะไร
ต่างๆ ในชีวิตของทา่น ถือว่าบรรดาพระสงฆรุ่์นพ่ีหรือ
พระสงฆ ์รุ่นอาวุโสนั้นเป็นแบบอย่างให้กับเรา ส่วน
พระสงฆ ์รุ่นหลังๆ จะมีจุดเด่นในด้านความคิด ความริเร่ิม
สร้างสรรค์ เป็นต้นการท่ีจะสามารถนำเอาเทคโนโลยมีา
ปรับใช้ เอาส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกับความเจรญิ
ก้าวหน้าในโลกปัจจุบันมาใช้ในการอภิบาลได้เป็น
อย่างดี ผมคิดว่าเป็นทั้งข้อดีและเป็นประโยชน์ที่เรา
สามารถจะไดรั้บแบบอย่างจากพระสงฆอ์าวุโส และใน
เวลาเดยีวกันพระสงฆรุ่์นนีก็้มีหลายสิง่หลายอยา่งทีดี่ท่ี
เป็นประโยชน์ในด้านการทำงานอภิบาล ถ้ารู้จักนำมา
ใช้อยา่งถูกทาง”

พระสงฆใ์นอดุมคต ิชวีติทีค่วรเปน็
คุณพ่อวัชรินทร์ ต้นปรึกษา ให้แนวคิดของพระสงฆ์

ในอุดมคติว่า “น่าจะเป็นพระสงฆ์ที ่มีความสุขใน
การทำงาน ผมมักจะพูดเสมอว่า ‘ปรอทที่วัดความ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์ก็คือความสุข’ ถ้าพระสงฆ์มี
ความสุขในการทำงาน ในงานอภิบาล แสดงว่าพระสงฆ์
มีความก้าวหน้าในชีวิต และจะทำใหชี้วิตน้ันมีความสุข
ในการรับใช้พระเป็นเจ้าครับ”

คุณพ่อพิพัฒน์ รุ่งเรืองกนกกุล ให้ความคิดเห็นว่า
“โดยส่วนตัวแล้วไม่ได้ศรัทธามากมายนัก แต่คิดว่า
อย่างไรก็แล้วแต่ ชีวิตสงฆ์ต้องสนิทกับพระผู้เป็นเจ้า
อันน้ีคือเป็นเจ้านายของเรา ต้องรู้จักพระองค์ ต้องทราบ
ว่าพระองค์มีพระประสงค์สิ่งใด พระองค์อยากให้สื่อ
อะไร เพราะฉะน้ันคงจะต้องเป็นพระสงฆ์ท่ีศรัทธาสนิท
ชิดกับพระเจ้า  จะว่าอย่างนั้นก็คงจะไม่ผิดอะไร และ
หลังจากน้ันก็รับเอาพระประสงคข์องพระองค์ แปลและ
ถ่ายทอดมาสูพั่นธกจิหนา้ที ่เพราะฉะนัน้คงจะตอ้งเปน็
สงฆ์ที ่ศรัทธา ภาวนา แล้วสิ่งเหล่านี ้จะสอดคล้อง

เช่นเดียวกัน จุดเด่นของพระสงฆรุ่์นหนุ่มๆ คิดว่าคงเป็น
เรื่องการพยายามที่จะให้พระเยซูคริสตเจ้าเป็นพระเยซู
คริสตเจ้าในสมัยปัจจุบัน โดยมีความรู้สึกนึกคิดของ
คนรว่มสมยัว่าเขากำลงักา้วสูป่ ี2009 และกำลงัจะเขา้สู่
ปี 2010 และปีต่อๆ ไป เพราะฉะนั้นจะต้องมีวิธีการ
ที่จะดำเนินชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน”

ซสิเตอรอ์รัญญา กิจบญุชู กลา่วว่า “รู้สึกวา่มคีวาม
ต่างกัน เพราะบริบทหรือกาลเวลาของสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลง เมื่อก่อนนี้ชุมชนคริสตชน อาจจะเป็น
ชุมชนเล็กๆ และไม่มีโครงสร้างอะไรมากนัก เพราะ
ฉะนั้นมิสชันนารีจึงอยู่กันแบบพ่อลูก ความสัมพันธ์
ค่อนข้างจะใกล้ชิดแบบพ่อลูก จะไปวัดไปวา หรือไม่ไป
พ่อกไ็ปตามถงึบา้น แตเ่ดีย๋วนีเ้นือ่งจากสงัคมเปลีย่นไป
มีอะไรที่เปลี่ยนไปเยอะ รูปแบบก็เปลี่ยนไป ในมิสซัง
ค่อนข้างจะมีระบบที่ชัดเจนขึ้น ไม่ทราบว่าโครงสร้าง
เหล่าน้ีทำให้พระสงฆ์กับสัตบุรุษห่างเหินกันหรือเปล่า?
หรือปัญหาเศรษฐกิจในทุกวันนี้ที่สัตบุรุษได้รับอาจ
จะทำให้ชีวิตของสัตบุรุษเข้าไม่ถึงพระสงฆ์ด้วยหรือ
เปล่า? เลยทำให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของพระสงฆ์ใน
เรื่องการปกครอง การอภิบาลในลักษณะทุกวันนี้ อาจ
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากมิสชันนารีรุ่นก่อน”

ซสิเตอรส์มปอง ทับปงิ กลา่วว่า “จริงๆ แลว้ คิดว่า
ตนเองไมใ่ชค่นโบราณมาก แตก่ไ็มใ่ชค่นสมยัใหม ่อยู่
กลางๆ แตม่ชีีวิตทีเ่คยสมัผสักบัพระสงฆรุ่์นมสิชนันารี
ดว้ย มองวา่บรรดาพระสงฆใ์นยคุกอ่นๆ นัน้จะมคีวาม
ร้อนรนเอาใจใสใ่นเร่ืองฝ่ายจิต เร่ืองการอภิบาล เป็นต้น
พระสงฆต์ามวดัพระสงฆกั์บสตับรุุษ ความใกลชิ้ดหรือ
ความสัมพันธ์ดูเหมือนว่าจะเหมือนพ่อลูก เป็นที่พึ่งพา
วัดเป็นศูนย์กลางของสัตบุรุษ แต่ปัจจุบันนี้เนื่องจาก
เป็นต้นเรื่องของโลกาภิวัตน์ การสื่อสารต่างๆ ทำให้
ดูเหมือนพระสงฆ์มีความสำคัญน้อยลงสำหรบัสัตบุรุษ
หรือเปล่า? ดูเหมือนพระสงฆ์จะสนใจเรื่องการบริหาร
การจัดการ องค์กร หรือเรื่องของโรงเรียน การอภิบาล
ดูเหมือนจะไดรั้บการเอาใจใสดู่แลน้อยกว่าแต่ก่อน เช่น
การฟงัแกบ้าป แตไ่มใ่ชท่กุคน สว่นใหญยั่งมพีระสงฆ์
อาวุโส รวมทั้งเวลาที่จะให้กับสัตบุรุษดูเหมือนว่ายาก
หาพระสงฆ์บางทีหายาก อะไรประมาณนี้ ซึ่งคิดว่า
บรรดาสตับรุุษตอ้งการ แตข่าดหรอืมนีอ้ย”

คุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์ แสดงความคิดเห็นในด้าน
ความแตกตา่งว่า “อุปสรรคใหญ่คือโลกเปล่ียนแปลงไป
คอ่นขา้งรวดเรว็ ดงันัน้ พระสงฆจ์ะตอ้งปรบัตวักบังาน
อภิบาลมากขึ้น เป็นต้นสมัยก่อนสัตบุรุษจะเข้ามาหา
พระสงฆ ์แตป่จัจบุนัเปน็เพราะหลายครัง้ พระสงฆต้์อง
ทำหน้าท่ีติดตามลูกแกะในการทำหนา้ท่ีอภิบาลท่ียุ่งยาก (อ่านต่อหนา้ 14)

(อ่านต่อฉบับที่แล้ว)
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• โรงเรียนเปิดสอนวิชาเลขานุการมานานกว่า 40 ปี
• ใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือในการเรียนการสอน
• ครูมีคุณวุฒิ และ พูดภาษาอังกฤษ
• หลักสูตรประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาภาษาต่าง

ประเทศสมัยใหม่ วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ วิชาคณิตศาสตร์
วิชาธุรกิจการพาณิชย์ วิชาจริยศึกษา และ วิชาพิมพ์ดีด

• โรงเรียนร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เปิดสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

• นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้
• ผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ได้รับการบรรจุ

เข้าทำงานทันทีในบริษัท และองค์กรภาคธุรกิจต่างๆ
• โรงเรียนเปิดขายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนใหม่
ระหว่างวันท่ี 4 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2553
คุณสมบัติของผู้สมัคร : สำเร็จช้ัน ม.3 หรือเทียบเท่า
ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม : โทรศัพท์  0-2311-1546, 0-2741-8550
โทรสาร 0-2741-8220   Website : http://www.ijconvent.ac.th

⌫⌫

“ซ่ือสัตย์ในคุณธรรม และเข็มแข็งในหน้าท่ี”

763 สุขุมวิท ซอย 101
พระโขนง กรุงเทพฯ 10260

“มุ่งพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ  คุณธรรม และ

ความเอ้ืออาทรต่อกันและกัน”
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ปีพระสงฆ์ (ต่อจากหนา้ 11)

หนา้ 14

ในพันธกิจ ในหน้าที่การงานประจำวัน ไม่ว่างานจะมี
ความละเอยีดอ่อน หรือมีความสูงส่ง หรือต้องการความ
สามารถมากๆ ถ้าหากชวิีตขององคพ์ระผู้เป็นเจา้ซ่ึงเปน็
เจ้านายของเราสามารถผูกพัน สัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว
ในชวิีตของพวกเราผา่นทางความศรทัธานี ้เช่ือว่าตรงนี้
จะเป็นพละกำลัง เป็นสงฆ์ในอุดมคติของพระศาสนจักร
ของพ่ีน้องคริสตชนได”้

คุณพ่อณัฐพล ศรีมะณี ให้ข้อคิดว่า “ผมอยากเห็น
พระสงฆ์ในปัจจุบันมีความสัตย์ซ่ือต่อหน้าท่ีของพระสงฆ์
ถึงแม้จะไม่ศักดิ ์สิทธิ ์ศรัทธาจนใกล้เคียงธรรมทูต
ในอดีตก็ไม่เป็นไร ขอให้สัตย์ซื ่อในการทำหน้าที ่
ของตนเองตามสมควร”

คุณพ่อพิชาญ ใจเสรี กล่าวว่า “น่าจะต้องเป็นชีวิต
ของพระเยซูคริสตเจ้าที่ทรงมีชีวิตอยู่เพื ่อช่วยเหลือ
คนในโลก คำทีห่นกัแนน่มากของพระเยซเูจา้คอื มาอยู่
เพ่ือเป็นผู้รับใช้ของพระบดิาเจา้ เพราะฉะนัน้เราตอ้งไป
เป็นผู้รับใช้ผู้อื่นต่อไป”

คุณพอ่ประเสรฐิ ตรรกเวศม ์เสรมิวา่ “เวลาทีพู่ดถงึ
ปพีระสงฆ ์มกัจะมอง 2 ดา้นคอื ดา้นหนึง่พระสงฆเ์อง
และอีกด้านหน่ึงคือด้านคริสตชนท่ีมีต่อพระสงฆ์ เพราะ
ฉะน้ันในด้านหน่ึงท่ีเป็นพระสงฆ์ “25 ปีท่ีบวชมา มองว่า
พระสงฆ์แม้จะผ่านงานมานานพอสมควร แต่ยังไม่ได้
บรรลุถึงความศักด์ิสิทธ์ิในแบบท่ีพึงจะเป็น เพราะฉะน้ัน
อุดมคติก็คือ พระคริสตเจ้าจะต้องเป็นภาพท่ีเด่นชัดท่ีสุด
และในฐานะท่ีพระคริสตเจ้าได้ให้แบบอย่างแก่พระสงฆ์
มามากโดยผ่านทางชีวิตของนักบุญต่างๆ และผ่าน
เหตุการณท่ี์ใกล้ตัวท่ีสุด มักจะคดิถึงองคส์มเดจ็พระสนั
ตะปาปายอหน์ ปอล ท่ี 2 ท่ีเห็นภาพพระพกัตรท่ี์ย้ิมแยม้
การที่พระองค์สามารถยื่นพระหัตถ์มาสู่คริสตชนต่างๆ
บุคคลท่ีได้สัมผัสมองว่าชีวิตพระสงฆ์ในปัจจุบันจะต้อง
ไปสู่ปวงชนและสัมผัสปวงชนได้ ขณะเดียวกันปวง
ชนก็สัมผัสพระองค์ได้”

คุณพอ่วิทยา คู่วิรัตน ์กล่าวย้ำอีกว่า “มาถงึตรงนีเ้รา
คงจะมองดูอุดมคติท่ีสำคัญท่ีสุดคือ ต้องมองดูแบบอย่าง
ขององค์พระเยซูเจ้าเป็นหลัก สิ่งที่คิดว่าพระเยซูเจ้าซึ่ง
เป็นนายชุมพาบาลทีดี่น่าจะเปน็แบบอย่างของพระสงฆ์
ท่ีบรรดาสตับรุุษจะมองเหน็ได ้ความเอาใจใสก็่ดี ความ
เสียสละของพระสงฆ์ก็ดี การเป็นพ่อ เป็นบิดาฝ่าย
จติอยา่งแทจ้รงิ คดิวา่นา่จะเปน็พระสงฆใ์นอดุมคต”ิ

คิดว่าสัตบุรุษคาดหวงัอะไรบา้ง
จากพระสงฆ์

คุณพ่อวัชรินทร์ ต้นปรึกษา แสดงความคิดเห็นถึง
ความคาดหวงัของสตับรุุษตอ่พระสงฆว่์า “เขาคาดหวงั
ว่าพระสงฆ์จะเป็นพระสงฆ์ที่มีความศรัทธาและเป็น
คนศักดิ์สิทธิ์ “ความหมายของผมความศักดิ์สิทธิ์ก็คือ
เป็นชีวิตท้ังหมดของพระสงฆ ์ไม่ใช่ในแงใ่ดแง่หน่ึง ไม่
ใช่ศรัทธาทีส่วดในวดัเทา่น้ัน หรือเฝ้าศีลเท่าน้ัน แต่เป็น
แง่มุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของพระสงฆ์  ผมคิดว่า
ส ัตบ ุร ุษต ้องการพระสงฆ ์ท ี ่ศ ักด ิ ์ส ิทธ ิ ์และเป ็น
คนศรัทธา”

คุณพอ่ณัฐพล ศรีมะณี กลา่วแสดงความคดิเหน็วา่
“ผมคิดว่าคงจะไม่คาดหวังพระสงฆ์ให้เป็นคนเก่ง
มีความรู้ความสามารถเลิศเลอ แต่ให้มีความศักดิ์สิทธิ์
พอสมควร อาจจะไม่ถึงท่านนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์
แต่ให้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างดี มีความศักดิ์สิทธิ์

ศรัทธาพอสมควร ทำหน้าท่ีอย่างดี เขาก็คงจะมคีวามสุข
และมคีวามพอใจ”

“พูดถึงเร่ืองเศรษฐกิจ เรามีขีดจำกัดในการช่วยเหลือเขา
ท่ีจริงเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายในเร่ืองน้ีในปัจจุบัน
เพราะทางภาครัฐหรือทางสังคมมีกิจกรรมหรือมีส่วน
ช่วยอยู่แล้ว ทางวัดทางวาไม่มีส่วนมากนักในเรื ่อง
เศรษฐกิจ อะไรที่เราช่วยเขาได้เราก็ช่วยไป เขาก็ดีใจ
เลก็ๆ นอ้ยๆ แตเ่ขาคงไมค่าดหวงัมากเหมอืนสมยักอ่น
อีกแลว้ เพราะทราบวา่ทางวดัวามขีดีจำกดั แตเ่ขากห็วัง
ให้เราทำหน้าที่ของเราอย่างดีก็แล้วกัน”

คุณพอ่พชิาญ ใจเสร ีไดก้ล่าวถึงความคาดหวงัของ
สัตบุรุษต่อพระสงฆ์ว่า “แน่นอนคงจะมีความคาดหวัง
มากมายผมคดิว่าถ้าเราสมมติุภาพของพระเยซคูริสตเจา้
เป็นภาพของเราคือพระสงฆ์พยายามอยู่กับสัตบุรุษ
ทำให้เขามีความอบอุ่นใจ คำสอนต่างๆ ก็จะเป็นส่ิงท่ีเขา
ตอ้งการมากทีส่ดุครบั”

ซสิเตอรอ์รัญญา กิจบญุช ูกลา่วแสดงความคดิเหน็
ว่า “จรงิๆ แลว้ตนเองเปน็คนทียั่งตดิอยูก่บัแกน่เกา่ๆ ว่า
รูปแบบพระสงฆท่ี์อยากเห็นก็คือ พระสงฆ์ท่ีเป็นผู้รับใช้
ของพระคริสตเจ้าจริงๆ ถ้าจะบอกเป็นพระสงฆ์ที่ดี
ก็น่าจะเป็นคนดีมาก่อน เป็นสุภาพบุรุษที่คิดถึงคนอื่น
และมคีวามเหน็อกเหน็ใจ ในขณะเดยีวกันกรั็กการแพร่
ธรรม คนทีเ่ราทำงานดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่รักสตับรุุษ
แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือรักพระคริสตเจ้าที่ตัวเองเป็นก่อน
และจะทุ่มเทให้กับลูกๆ ท่ีพระเยซูเจ้าทรงมอบหมายให้”

คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์ กล่าวแสดงความ
คิดเห็นว่า “พ่อคิดถึงภาพเดยีวคือ พระสงฆ์จะต้องได้รับ
การสนับสนุนการภาวนาจากคริสตชนในยุคปัจจุบัน
สำหรับท่าทีในยุคปัจจุบันและในอดีตที่พระสงฆ์มีนั้น
จะเห็นว่าในอดีตพระสงฆ์เป็นผู้หนึ่งที่สัตบุรุษจะให้
ความเคารพ คือให้ความเคารพแง่ที่ว่าบางครั้งยุ่งเกี่ยว
ด้วยไม่ได้ สัมผัสด้วยไม่ได้ เพราะท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์
เป็นผู้ท่ีจะต้องให้ความเคารพความยำเกรง แต่ในยุคใหม่
นี้พระสงฆ์จะต้องพยายามฟังความคิดเห็นจากบรรดา
สัตบุรุษ พระสงฆ์จะต้องถ่ายทอดความเช่ือ ให้ความร่วมมือ
และนำสิ่งที่สัตบุรุษสะท้อนกลับมาปฏิบัติ และให้เป็น
นโยบายทีจ่ะทำงานรว่มกบัสตับรุุษ”

คุณพ่อกำจัด เสาะก่าน กล่าวว่า “คิดว่าสัตบุรุษมี
ความคาดหวงัมากเลย จนบางครัง้รู้สึกว่าพระสงฆไ์ม่ใช่
มนุษย์ธรรมดา  พระสงฆ์อาจจะเป็นเทวดาหรือว่านักบุญ
ในความคาดหวงัของสตับรุุษ ทำใหเ้ราคดิวา่มนัเปน็ไป
ไมไ่ด ้เพราะเราเปน็มนษุยค์นหนึง่เทา่นัน้ เพยีงแตเ่รามี
หน้าที่พิเศษโดยการที่เราเลือกหน้าที่นี้และรับเอาวิถี
ชีวิต สำหรับตัวผมเองพยายามทำใหทุ้กอย่างท่ีตัวเองรับ
ผิดชอบให้ดีทุกอย่าง”

ข้อตั้งใจส่วนตัวโอกาสปีพระสงฆ์
คุณพ่อวัชรินทร์  ต้นปรึกษา กล่าวว่า “ผมมีความ

ตั้งใจว่าจะปรับปรุงชีวิตของตนเองให้ดี และแน่นอนที่
สุดให้ศักด์ิสิทธ์ิ  และให้มีความสุขในการรบัใช้พระเป็น
เจ้า”

คุณพ่อพิพัฒน์ รุ่งเรืองกนกกุล “โดยส่วนตัวคิดว่า
ประการแรกคงจะตอ้งกลับไปขุดหารากของตัวเอง คือ
รู้ว่ารากอยู่ตรงไหน? เป็นอะไร? อยากที่จะเข้าใจและ
จดจำให้แม่นมั่นว่า ตัวเองมายืนอยู่จุดนี้เพราะเหตุใด?
ด้วยความต้ังใจอะไร? เพ่ือท่ีจะอุทิศตนอย่างน้ี เพ่ือรับใช้
พระเปน็เจา้ในชวิีตของตน จะใชเ้วลาเขา้เงยีบตลอดปกี็
คงหนกัเกนิไปสำหรบัผม แตก่จ็ะพยายามใสใ่จกบัชวิีต

จากรากของตน เพ่ือจะไดเ้จริญชีวิตสู่ต้นสู่ใบแล้วก็สู่ผล
ผมคดิวา่คงขนาดนี ้ถ้าตัง้เปา้สงูเกรงวา่จะไปไมถึ่ง”

คุณพอ่ณฐัพล ศรมีะณ ี“สว่นตวัตัง้ใจวา่จะทบทวน
ชีวิตพระสงฆ์ของตนเอง ชีวิตความศรัทธา ความศักดิ์
สิทธ์ิ ความเปน็พระสงฆ ์ซ่ึงสมเดจ็พระสันตะปาปาทรง
กล่าวถึงนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ ก็เป็นโอกาสให้คิด
ทบทวนที่จะคิดเรื ่องตัวเอง ส่วนเรื่องการงานคิดว่า
จะตัง้ใจทำงานแมจ้ะไมเ่ดน่ ไมด่งั ไมเ่กง่ แตก่พ็ยายาม
ทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีด้วยความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
พระสงฆ์”

คุณพ่อพิชาญ ใจเสรี “ส่วนตัวอยากจะดำเนินชีวิต
เข้มข้นขึ้นเมื่อเวลาที่พระศาสนจักรทั้งหมดเห็นความ
สำคัญของเรามากขึ้น เราก็ต้องให้เกียรติกับตัวเอง
มากขึ้นในกระแสเรียกที่เราได้รับ”

คุณพอ่ประเสรฐิ ตรรกเวศม ์“คำวา่ ‘ทกุอยา่งมเีวลา
ของมนั’ ในหนงัสอืปญัญาจารย ์ผมชอบมาก ‘ทกุอยา่ง
มีเวลา’ พระเปน็เจา้ประทานใหมี้วาระตา่งๆ และสำเรจ็
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวมนุษย์ โอกาส 25 ปีนั้นคิดว่า
ชีวิตทีผ่่านมาเปน็พระพรและพระองคก์ใ็หพ้ลัง ผมเปน็
คนท่ีไม่ได้มองอนาคตไกลๆ ว่าจะมีแผนงานอย่างไร แต่
ในชีวิตนั ้นจะบอกว่ามีอัศจรรย์เสมอ พระองค์ให้
ทุกอย่างไว้พอดีๆ อันนี้เองก็จะบอกกับพี่น้องสัตบุรุษ
และผู้ร่วมงานด้วยว่า มีความเช่ือ ความไว้ใจ พระเป็นเจ้า
ก็จะประทานให้พอดีๆ ประสบการณ์ทุกอย่างที่ผ่านมา
ดเูหมอืนทกุอยา่งพระจะจดัไวพ้อด ีกจ็ะจบลงดว้ยด”ี

คุณพอ่กำจดั เสาะกา่น “สำหรบัตวัผมเองมขีอ้ตัง้ใจ
ว่าจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในเรื่องการอภิบาล
สตับรุุษทัว่ไป ในฐานะทีเ่ปน็พอ่เจา้วดัและในฐานะทีม่ี
หน้าที่ดูแลรับผิดชอบโรงเรียนด้วย เป็นเรื่องที่ท้าทาย
พระสงฆ์อย่างมากท้าทายเราไม่ใช่เฉพาะในเรื่องความ
เป็นพระสงฆ์เท่านั้น ส่วนโรงเรียน เรื่องความเป็นครู
พระสงฆ์ต้องทำหน้าที่ได้ไม่ใช่เป็นเฉพาะผู้อภิบาล
เป็นพ่อเจ้าวัด ต้องเปน็ครู เป็นผู้อบรม ผู้ให้การศกึษาแก่
เด็กและเยาวชนได้ด้วย และเห็นว่าเป็นสิ่งที่ท้าทาย
ในยุคปัจจุบัน และส่ิงท่ีเตือนใจตนเองเสมอคือ ความเจริญ
ความสะดวกสบาย ส่ิงท่ีอาจจะทำใหพ้ระสงฆ์เผลอหรือ
หลงไป ก็พยายามเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าเราเป็นพระสงฆ์
บางทีบางอย่างเราจะทำเหมือนกับสัตบุรุษฆราวาสท่ัวไป
ไม่ได้ ทั้งๆ ที่เรามีโอกาสและมีสถานการณ์ที่จะทำ
ก็ต้องเป็นไปอย่างนั้น ต้องเตือนตัวเองว่าเป็นพระสงฆ์
ไม่ได้ลืมในส่วนน้ี”

ปีพระสงฆจึ์งเป็นโอกาสลำ้ค่าท่ีจะเพ่ิมความเขม้ข้น
ให้กับคุณค่า พันธกิจสงฆ์ ในพระศาสนจักรและโลก
ไม่เพียง แต่สำหรับพระสงฆ์เท่าน้ัน แต่สำหรับคริสตชน
ทุกคนที่รับศีลล้างบาปแล้ว ก็ควรจะต้องตระหนักถึง
พันธกิจท่ีพระคริสตเจ้าทรงมอบให้ และสืบสานพันธกิจ
ของพระองคจ์นกวา่จะเขา้สูชี่วิตนรัินดร

ในโอกาสสัมมนาพระสงฆ์ทั่วประเทศ เมื่อเดือน
กรกฎาคม ค.ศ. 2009 ท่ีผ่านมาน้ี บรรดาพระสงฆไ์ด้สรุป
เป็นข้อตั้งใจเป็นแนวทางการปฏิบัติ 3 เรื่องคือ 1. การ
เทศน ์2. การอภิบาลศลีอภัยบาป และ 3. การสวดทำวตัร
เพ่ืออภิบาลพ่ีน้องให้ดีข้ึน

ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องทุกท่าน ได้ภาวนา
เพื ่อพระสงฆ์ผู ้โปรดศีลศักดิ ์สิทธิ ์ให้เรา และเพื ่อ
พระศาสนจักร ทุกวันนี้สังคมต้องการความศักดิ์สิทธิ์
ตอ้งการแบบอยา่งทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ทีเ่ปน็ตวัเปน็ๆ เหน็ได้
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สังฆมณฑลอดุรธานี
ขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเป็นเจ้า

โอกาสอภเิษกพระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชยั ธาตวิุสยั
วันเสารท่ี์ 6 กมุภาพนัธ ์ ค.ศ. 2010

พธิมิีสซาบชูาขอบพระคณุ เวลา 10:00 น.
ณ อาสนวหิารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อดุรธานี

สังฆมณฑลอดุรธานี
ขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเป็นเจ้า

โอกาสอภเิษกพระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชยั ธาตวิุสยั
วันเสารท่ี์ 6 กมุภาพนัธ ์ ค.ศ. 2010

พธิมิีสซาบชูาขอบพระคณุ เวลา 10:00 น.
ณ อาสนวหิารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อดุรธานี



ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 4 ª√–®”«—π∑’Ë 24-30 ¡°√“§¡ 2010 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫Õ ‚°

°∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 31

¡°√“§¡ ‡«≈“ 18.00 π.

æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬

°‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

«—¥æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬ å ππ∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

7 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π. §ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√  “π‘®

 ∂–«’√–«ß å Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬

 ‘π§â“)

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß –·° °∑¡.

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 10.00 π.

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï  ‚°«‘∑-

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À—«µ–‡¢â °∑¡.

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 10.30 π.

æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß °∑¡.

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 10.00 π.

¡’æ‘∏’‚ª√¥»’≈°”≈—ßπ—°‡√’¬π§“∑Õ≈‘° ‡¢µ 3 æ√–Õ—§√-

 —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï  ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπ

ª√–∏“π («—π‡ “√å∑’Ë 20 ©≈Õß¿“¬„π‡«≈“ 19.00 π.)

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 13

¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

«’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π (¡‘ ´“µ√’«“√ «—πæÿ∏∑’Ë

10 ·≈–«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 11 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 19.00 π.

«—π»ÿ°√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 19.30 π. (·Àà·¡àæ√–)

§ÿ≥æàÕªî¬–™“µ‘ ¡–°√§√√¿å ‡ªìπª√–∏“π)

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ª“°πÈ” ®.√–¬Õß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 30 ¡°√“§¡  ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ‚§°«—¥ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 6 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß· π ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß§≈â“ ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 13 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑à“·©≈∫ ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠«‘π‡´π‡¥ÕªÕ≈ ‡¢“¢“¥ ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 6 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø æπ— π‘§¡ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 20 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–√—∫ “√ ®.µ√“¥ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27

¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡∫‡π¥‘°µå ‡¢“©°√√®å ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 24 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

✝ ‡ ° ÿ “π
 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

❈ «—¥æ√–π“¡°√‡¬´Ÿ ∫â“π·ªÑß ®. ‘ßÀå∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 13 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 10.30 π.

(¿“§∫à“¬¡’°‘®°√√¡Õ‘Ë¡∫ÿ≠∑’Ë‚√ß‡√’¬πæ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

❈ «—¥‡´πµå√ÁÕ§ ∑à“‰¢à ®.©–‡™‘ß‡∑√“ «—π‡ “√å∑’Ë 6

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 09.00 π.

❈ «—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß

°∑¡. «—π‡ “√å∑’Ë 13 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 09.00 π.

(∑“ß«—¥®—¥∫√‘°“√¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π)

❈ «—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π °∑¡.

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 16.30 π.

¡‘ ´“„π ÿ “π (∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬)

❈ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“ «—π»ÿ°√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡

‡«≈“ 16.00 π. §ÿ≥æàÕ«‘∑¬“ ·°â«·À«π ‡ªìπ

ª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

❈ «—¥æ√–§√‘ µÀƒ∑—¬ («—¥‡æ≈ß) ®.√“™∫ÿ√’

«—π»ÿ°√å∑’Ë 19 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 19.00 π.

«—π‡ “√å∑’Ë 20 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 16.00 π.

❈ Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«°

®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ «—π‡ “√å∑’Ë 20 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

10.00 π. ( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-3470-3219)

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

❈ «—¥æ√–ºŸâ‰∂à ‡ “«¿“ ®.π§√π“¬°  «—π‡ “√å∑’Ë

13 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 08.30 π. æ√– —ß¶√“™

≈Õ‡√π´å ‡∑’¬π™—¬  ¡“π®‘µ ‡ªìπª√–∏“π

❈ «—¥æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡µ¬„À≠à

®.π§√π“¬° «—π‡ “√å∑’Ë 20 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

10.30 π.

❈ «—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å ∫â“π‡≈à“ ®.π§√π“¬°

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 09.30 π.

✝

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À“¥„À≠à ®. ß¢≈“

©≈Õß«—¥·≈–æ‘∏’‚ª√¥»’≈°”≈—ß «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 °ÿ¡¿“-

æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-7424-

5195)

«—¥·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ®. √–∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

30 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ

 ”√“≠ ≈ÕÕ ‘∑∏‘¿‘√¡¬å ‚∑√. 08-9065-8802

«—¥ 0-3621-1923)

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° Õ.‡¡◊Õß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 31 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπ

ª√–∏“π («—¥Õ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“√“™∫ÿ√’ ‚√ß‡√’¬π

¥√ÿ≥“√“™∫ÿ√’æ≥‘™¬°“√ ‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“√“™∫ÿ√’·ºπ°

 Õß¿“…“·≈–∫â“π‡≥√‡≈Á°√“™∫ÿ√’)

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß ‘́ ·ÀàßÕ—  ’́́ ’ À“¥·µß Õ.»√’ «— ¥‘Ï

®.°“≠®π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

10.30 π. §ÿ≥æàÕ‡Õ“°ÿ µ‘π ª√–¥‘…∞å «àÕß«“√’ Õÿª-

 —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ ÿ‡∑æ ¿Ÿº“

‚∑√. 08-1012-3192, 08-1628-2430)

Õ “   π «‘ À “ √ · ¡à æ √ – ª √ – ®— ° …å ∑’Ë ‡ ¡◊ Õ ß ≈Ÿ √å ¥

®.π§√√“™ ’¡“ ©≈ÕßÕ“ π«‘À“√«—π‡ “√å∑’Ë 13 °ÿ¡¿“-

æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï

 ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–∂«“¬æ√–°ÿ¡“√„πæ√–«‘À“√ ∫â“π

ÀπÕßæ≈«ß Õ.ª√–∑“¬ ®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 20 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π‚ππß‘È« Õ.Àâ«¬·∂≈ß

®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 6 ¡’π“§¡ ‡«≈“

10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπ

ª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’
§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟  §≥–´“‡≈‡´’¬π ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫«™

æ√– ß¶å„À¡à  —ß¶“πÿ°√°“‡∫√’¬≈ ¡≥±≈

‚√®π ÿ∑—»πå°ÿ≈ «—π‡ “√å∑’Ë 30 ¡°√“§¡ 2010

æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ‡´ø ∫â“π‚ªÉß ®.√“™∫ÿ√’ ‚¥¬

æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπ

ª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡àæ√–°ÿÀ≈“∫∑‘æ¬å ≈“¥æ√â“«

124 ¢Õ‡™‘≠√à«¡»÷°…“ çæ√–§—¡¿’√å‡æ◊ËÕ™’«‘µé ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ™—¬¬– °‘® «— ¥‘Ï ∑ÿ°«—π‡ “√å∑’Ë 2 ·≈– 4

¢Õß‡¥◊Õπ ‡«≈“ 16.00-17.30 π. µàÕ¥â«¬¡‘ ´“‡¬Áπ

‡«≈“ 18.00 π. ∑’Ë«—¥·¡àæ√–°ÿÀ≈“∫∑‘æ¬å  Õ∫∂“¡

‚∑√. 0-2539-4211

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’Õ¿‘ ‡…°æ√– —ß¶√“™„À¡à

§ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ª√–¡ÿ¢ —ß¶¡≥±≈

Õÿ¥√∏“π’ «—π‡ “√å∑’Ë 6 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2010 ‡«≈“

10.00 π. ∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå

Õÿ¥√∏“π’

����� ¢Õ‡™‘≠©≈Õßæ√–√Ÿªæ√–‡¬´Ÿ‡®â“∑√ß√—°…“

§πµ“∫Õ¥ (æ√–‚µ) «—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π

°∑¡. «—π‡ “√å∑’Ë 13 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2010 ‡«≈“

19.00 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕª√–∑’ª °’√µ‘æß»å ‡ªìπª√–∏“π

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

Õ—æ‡¥∑¢à“«§“∑Õ≈‘°§≈‘°

www.udomsarn.com

www.catholic.or.th
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นนท์เพ็ชร์

วันน้ี มีโอกาสได้ไปสถานีตำรวจภูธรนครปฐม เพ่ือพาเพ่ือนรุ่นน้องท่ีมาจากต่างจังหวัด
ไปเสียค่าปรับเพราะรถยนต์ยางแตกกีดขวางทางจราจร ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี
ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกที่ดีจากเจ้าหน้าที่ที่นั่น ขณะที่นั่งรอคอย
กม็เีจา้หนา้ทีต่ำรวจทีเ่ดนิผา่นไปผา่นมาถามทกัทายดว้ยความเปน็หว่งอยูต่ลอดเวลาวา่
กำลงัรอใคร และกบ็อกวา่ คงตอ้งรออีกนดินงึ ท่านกำลงัมา  ใจรูสึ้กอบอุน่ เปน็กนัเอง
สมกบัเปน็โรงพักเพ่ือประชาชนจรงิๆ  สังเกตวา่ หน้าประตหู้องทำงานทกุห้องเขยีนไว้
ว่า “ยินดตีอ้นรบั” และสามารถเขา้ออกไปพบเจา้หนา้ทีไ่ดต้ลอดเวลา

ขณะที่กำลังจะเดินทางกลับออกมา เผอิญไปเห็นคำขวัญหนึ่งที่ติดเอาไว้อย่าง
เดน่ชดั และเพือ่จำได ้จงึไดเ้อากลอ้งจากโทรศพัทถ่์ายเอาไว ้คำขวญันัน้ เขยีนไวว่้า

“ตำรวจดต้ีองม ี 4  อย่าง เครง่ครดัวนิยั เหน็ใจชาวบา้น ประสานสามคัคี
ทำความดีทุกวัน”

“ตำรวจ” ตามที่ระบุไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 คือ
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำ
ผิดกฎหมาย” หรือกลา่วอกีนยัหนึง่ ตำรวจ กค็อื ผู้พิทกัษส์นัตริาษฎร ์คำวา่ “พิทักษ์”
แปลว่า ดูแลคุ้มครอง โดยดูแลคุ้มครองให้ประชาราษฎร์พบสันติสงบสุข และเพื่อ
ประโยชนสุ์ขของประชาชน  พูดงา่ยๆ ว่า ตำรวจอยูท่ีใ่ด ประชาอุน่ใจทีน่ัน่

คำวา่ “ตำรวจ” จงึมคีนแยกแยะคำศพัทแ์ตล่ะตวัออกมาดงันี้
“ต” หมายถงึ ตรวจตรา จบักมุ ผู้กระทำผดิตามหนา้ที่    “อำ” หมายถงึ อำนวยความ

โดย เงาเทยีน

ตำรวจเพือ่ประชาชน สะดวกให้ประชาชน “ร” หมายถึง ระงับเหตุ
รักษาความสงบเรยีบร้อยของบ้านเมือง “ว” หมายถึง
วาจาดี มีกิริยาสุภาพ “จ” หมายถึง จรรยาดี มีศีลธรรม

ความจริง ตำรวจทุกนายก็เป็นตำรวจที ่ดีที ่
ประกอบด้วย 4 อย่างข้างบนตามคำขวัญน้ัน อย่างน้อย
ทุกนายพยายามอย่างยิ ่งที ่จะเป็นตำรวจที่ดี แม้
ความพยายามของตำรวจแตล่ะนายอาจจะไมเ่ท่ากัน
กต็าม ณ วันนี ้เราเหน็ภาพของตำรวจทีค่อยบรกิาร
ประชาชนในที่ต่างๆ ท่ามกลางความร้อนแรงของ
แสงแดดเจิดจ้าของกลางวัน  ความง่วงเหงาเงียบสงัด
ของกลางคืน บางท่านเคยทำคลอดระหว่างทาง
ไปโรงพยาบาล บางทา่นถกูยงิบาดเจบ็และเสยีชีวิต
บางท่านถูกตำหนิในระหว่างการปฏิบัติหน้าที ่
บางท่านเหนื่อยแสนเหนื่อย  เครียดแสนเครียด
กยั็งคงตอ้งปฏบิตัหินา้ทีต่อ่ไป พวกเขาพรอ้มเสมอ
สำหรับการเป็นตำรวจที่ดีที่เคร่งครัดวินัย เห็นใจ
ชาวบ้าน ประสานสามัคคี ทำความดีทุกวัน ตลอด
24 ชั่วโมง เราขอเป็นกำลังใจให้กับตำรวจทุกนาย
เพราะทา่นกค็อืผู้หนึง่ทีไ่ดช่ื้อว่า เปน็ผูส้ง่เสรมิชวิีต
ด้วยเช่นกัน

สวัสดีครับ เพ่ือนๆ เยาวชนท่ีรัก กำลังเร่ิมต้นปีใหม่
ที่ดี และมีความสุขกันอยู่นะครับ ช่วงนี้งานของทาง
แผนกเยาวชนก็กำลังจะเริ่มต้นเข้าสู่โครงการของปี
2010 ตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้เหมือนกันครับ...
ปีใหม ่ . . .ค ิดแง ่บวก . .มองโลกในแง ่ด ี . . .ทำด ีให ้
มากกวา่...เร่ิมต้นโครงการปน้ีีด้วยงาน “การจารกิความ
วางใจบนแผ่นดิน” ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
ซึ ่งจะจัดขึ ้นระหว่างวันที ่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2010
โครงการนี้ ทางแผนกฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้นำ
เยาวชนคาทอลิกจำนวน 6 คน จากทั ่วประเทศที ่
มีคุณสมบัติเหมาะสมและมคีวามพร้อมท่ีจะเข้าร่วมงาน
นี้ในนามประเทศไทย ซึ่งเยาวชนทั้ง 6 คนนี้จะเข้ารับ
การอบรมเพื่อเตรียมเข้าร่วมงานจริงในวันที่ 19-20
มกราคมนี ้ทีบ่า้นอบรม “ครสิตนิา” ปากเกรด็ นนทบรีุ

การเดินทางจาริกความวางใจบนแผ่นดิน เป็น
โอกาสการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความเชื่อ
ระหว่างเยาวชนในทวีปต่างๆ เพื่อรื้อฟื้นชีวิตคริสตชน
และให้ความเข้มแข็ง ร้อนรนย่ิงข้ึน โดยอาศัยการศึกษา-
ไตรต่รองพระคมัภร์ี และการสวดภาวนา

การเดินทางจาริกความวางใจ
บนแผ่นดิน ได้รับการริเริ ่มขึ ้นโดย
ภราดาโรเจอร์ ผู้ก่อตั้งหมู่คณะเทเซ่ขึ้น
และได้ดำเนินการเดินทางจาริกความ
วางใจอย่างต่อเนื่องทั้งในทวีปยุโรป
อเมริกา แอฟริกา และเอเชีย ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต
ในป ี 2005 ทา่นไดม้อบหมายพนัธกจิใหห้มูด่ำเนนิการ
อย่างต่อเนื่องต่อไป นั่นคือ การช่วยให้เยาวชนและ
คริสตชนไดพ้บความรกัและการประทบัอยู่ของพระเจา้
ในชีวิตของพวกเขาใหแ้ผ่ขยายกว้างย่ิงข้ึน ดังน้ัน ภราดา
อลุยส์อธิการเจ้าคณะ ผู้สืบทอดตำแหน่งจากภราดา
โรเจอร์ และหมู่คณะจึงเริ่มเดินทางจาริกความวางใจ
บนแผน่ดินในเอเชยีในป ี2006 ท่ีเมืองกัลกัตตา ประเทศ
อินเดีย และระหว่างปี 2007-2009 การเดินทางจาริก
ความวางใจฯ น้ียังคงดำเนนิไปในประเทศตา่งๆ ท่ัวโลก
อย่างต่อเนื่อง  และในปี 2010 การเดินทางจาริกความ
วางใจฯ ที่เยาวชนจากทวีปต่างๆ จะมารวมกัน ชุมนุม
ภาวนา และศึกษาพระคัมภีร์ เพื่อค้นหาว่า “ความเชื่อ

และความไวว้างใจ ในพระเจา้ ในผูอ่ื้น ในตนเอง และ
ในอนาคต จะช่วยเราก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างไม่ท้อแท้
ได้อย่างไร” ภายใต้หัวข้อท่ีว่า “We are pilgrims, on the
way with Christ” ...เราเดินทางจารกิกับพระคริสตเจ้า...

เชิญชวนท่านพี่น้อง ผู้อ่านทุกท่าน ร่วมภาวนา
เพื ่อเพื ่อนเยาวชน ทั ้ง 6 คน พร้อมกับเยาวชนอีก
หลายร้อยคน ท่ีจะจารกิเดินทางมาพรอ้มกันในช่วงเวลา
ดังกล่าว เพื่อให้พวกเขาจะค้นพบความรักของพระเจ้า
และการประทับอยู ่ของพระองค์ในตัวของพวกเขา
อย่างแท้จริง... มีพระเจ้าเท่านั้นก็เพียงพอ...พบกันใหม่
ฉบับหน้า... สวัสดีครับ
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โดยรวมๆ เรามักเรียกการที่ผู้ใหญ่มาเรียนคำสอน
เพือ่รับศลีล้างบาป เพือ่เขา้นบัถอืศาสนาครสิตข์องเราวา่
“กลับใจ” คำว่ากลับใจ ในความหมายแบบไทยๆ แล้ว
ฟังดูแย่จัง แต่เมื่อเรานึกถึงที่มาที่ไปว่าทำไมเราไปเรียก
แบบนั้น เราก็สามารถตอบได้ว่า การเปลี่ยนจากศาสนา
หน่ึงเพ่ือมานับถือศาสนาคริสต์ และรับศีลล้างบาปมศัีพท์
ภาษาอังกฤษท่ีใช้คือ “Convert” แล้วคำท่ีแทนความหมาย
นี้ได้เข้าใจง่ายที่สุดคือ “กลับใจ” การกลับใจจึงไม่ใช่
ความหมายที่เป็นเชิงลบ แต่เป็นความหมายที่บอกว่า
ทุกวันที่ผ่านไป เรายังทำได้ดีกว่านั้น เรายังต้องการ
การเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอด ผมสงสัยเหมือนกันว่า
วันที่เราฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ คงเป็นความหมาย
คล้ายๆ แบบน้ี มากกว่านักบุญเปาโลเคยทำตัวแย่ๆ มาก่อน

ผมมีโอกาสได้สอนผู้ใหญ่เพื ่อจะรับศีลล้างบาป
เหมือนกัน ติดตามดูจำนวนในระดับสังฆมณฑล ในระดับ
ประเทศ ทุกปีมีการเพ่ิมข้ึนของคนกลุ่มน้ี มากบ้าง น้อยบ้าง
แต่ก็มีผู้สนใจ มาเข้าศาสนาคาทอลกิของเราทุกปีไม่มีขาด
แตส่ถติทิีเ่รายงัไมเ่คยทำเลยกค็อื แลว้ทีน่บัถอืศาสนากนั
ตั้งแต่อ้อนแต่ออก ละทิ้งศาสนาไม่เข้าวัดเข้าวา หรือ
ปฏิบัติตนเหมือนคนไม่มีศาสนา ไปเท่าไรแล้ว มีอัตราส่วน
ที่หายไปกับได้มาสมดุลกันหรือเปล่า

ปลายปี 09 อากาศกำลังเย็นสบาย ผู้คนมีความสุขกับวันท้ายๆ ของปี เพื่อนชาวพุทธของผมคนหนึ่ง
มีความตัง้ใจเพยีงจะมาซือ้ขนมทีข้ึ่นช่ือ แถบวดัคาทอลกิแหง่หนึง่ ลัดเลาะผา่นยา่นชมุชน โบสถ ์วัด มัสยิด
และในที่สุดก็มาหยุดอยู่ที่วัดคาทอลิกของเรา เขาเดินเข้าไปในวัด ที่ดูเหมือนคุ้นเคยตั้งแต่วัยเรียน และ
เคยวิ่งเล่นซนสมัยเป็นเด็ก แต่เมื่อวัยวันเปลี่ยนไป หน้าที่การงานรุมเร้า เรื่องราวผิดหวัง สมหวังเกาะกุม
การเข้าวัดครั้งนี้กลับเปลี่ยนไป ความสงบที่หายากในสังคมรอบด้าน วัดคาทอลิกในวันนั้นให้คำตอบ
ท่ีแสวงหามานาน เธอเล่าให้ฟังว่า “วัดคาทอลิกทำไมสงบจัง ถ้าจะวอนขออะไรจะไดไ้หม ถ้าจะสวดจะสวด
อะไร วันหลังมาร่วมพิธีได้ไหม?” เร่ืองบางเร่ืองในชีวิตเหมือนเราไม่เคยเห็นประโยชน์ของขนตา มันอยู่ใกล้
เกนิไป จนตอ้งเหลอืบมองในกระจก มันตดิตาเกนิไปจนเราแทบไมเ่คยสงัเกตวา่มนัมคุีณคา่แคไ่หน

คุณพ่อท่านหนึ่งเล่าเรื่องขำๆ ให้สัตบุรุษฟังโอกาสเตรียมฉลองวัด คุณพ่อเล่าว่า “หญิงสาวบางคน
ผู้ปรารถนาจะมชีีวิตคู ่เมือ่วัยล่วงไปไกลแลว้ ดว้ยความเชือ่ศรทัธาในแบบของเธอ คณุพอ่เจา้วดันา่จะเปน็
ที่ปรึกษามหัศจรรย์และช่วยคลี่คลายได้ทุกเรื่อง เย็นวันนั้นจึงนำความเรื่องราวของการอยู่เดี่ยวเอกา
มาเนิ่นนานเล่าแจ้งให้คุณพ่อเจ้าวัดได้สดับรับฟัง ไม่ได้ห่วงว่าจะไม่มีคู่ครอง แต่ไหนๆ มาทั้งทีแล้ว
ถ้าไดช่้วยกนัสกัหนอ่ยคงเปน็การด ีทีบ่า้นลกูมรูีปนกับญุยอแซฟไหม ตอ่หนา้ทา่นจงวอนขอคูค่รองเถอะ
แล้วอีกไม่นานลูกคงพบคำตอบ

สาวเจา้จากไปพรอ้มความหวงั ขวบปเีคลือ่นผา่น จากหนึง่ป ีสูป่ทีีส่อง สามและสี ่จนเจา้วดัจะถงึครา
ต้องย้ายจากวัดไป คำปรึกษาสุดท้าย “น่ีหนูจะได้คู่ครองไหม?” คุณพ่อรับปากด้วยความม่ันใจ ปีท่ีห้า ปีสุดท้าย
แห่งวาระของงานอภิบาลที่วัดแห่งนี้ พร้อมกับความว่างเปล่าของคำทูลขอ ไม่ต้องปรึกษาใครอีกต่อไป
สาวสวยแต่อาภัพรักมุ่งตรงไปยังพระรูปน้ัน เธอกำไว้แน่นก่อนท่ีจะเขว้ียงออกไปนอกหน้าต่างด้วยความโมโห
เสียงรูปพระไม่กระทบพ้ืน แต่กลับไปโดนเน้ือนุ่มของชายคนหน่ึง เลือดสีแดงสดๆ ไหลอาบทันที ทา่นผูอ่้าน
ลองเดาสคิรบัวา่เกดิอะไรขึน้ ระฆงัววิาหก์งัวาน จากคำอธษิฐานและรปูพระทีต่ัง้ใจจะทำลายทิง้

ผมไมเ่ชือ่นะครบัวา่ เหตกุารณแ์บบนีจ้ะเกดิขึน้ไดบ้อ่ยๆ คงเปน็เรือ่งเลา่สนกุๆ การเสาะแสวงหาเพือ่
เข้าใจชวิีตต่างหากเปน็บทพสูิจน์ว่าใครคนหนึง่เช่ือม่ันในอะไร เม่ือความเชือ่ม่ันเปลีย่นไป เราอาจเลอืกวิถี
ชีวิตในอกีแบบหนึง่กไ็ด ้คำวา่ “กลบัตวั-กลบัใจ” ฟังดรูู้สกึวา่เหมอืนเราเปน็คนแย่ๆ  แตท่ีจ่รงิแลว้ทกุวนั
เราก็คงไม่กล้าปฏิเสธว่าเรามีความบกพร่องต้องแก้ไขอยู่ดี ท่านนักบุญเปาโลน่าจะเป็นความเข้าใจ
เรื่องการกลับใจได้เป็นอย่างดี กลับใจ ไม่ใช่เพราะไม่ดี แต่เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบกพร่องของเรา เพื่อ
ไปสู่ความดีครบครันทุกวัน โดยอาศัยพลังทั้งสิ้นจากองค์พระเยซูคริสตเจ้า อย่าโกรธนะครับ ถ้าวันหนึ่ง
จะมีคนทักคุณด้วยคำถามที่ว่า “วันนี้กลับตัว-กลับใจหรือยัง?” แต่แบบว่าไม่ต้องมาถามผมก็ได้นะครับ
(รู้ตัว...ฮา)

บรรณาธิการบริหาร

กลับตวั กลับใจ

สีหน้าและแววตาดหู่างเหินจากบุคคลท่ีมีความใจดี
หน้าของคุณพ่อดูนิ่งจนน่ากังวลว่ามีอะไรเครียด
หรือเปล่า บทเพลงท่ีไพเราะ และน้ำเสียงท่ีดีอยู่แล้ว
นา่จะทำใหเ้ราเกดิรอยยิม้ไดม้ากกวา่นี้

การเดนิเขา้หาสือ่มวลชนในตลาดทีก่วา้ง อาจ
จะมีหลายจุดที่เสี่ยงต่อกระแสตอบรับและปฏิเสธ
แต่ในที่สุดเราก็ได้ฟังเพลงศาสนาจากผู้นำศาสนา
หาฟังกนัไดต้ามแผงซดีีใหญ ่คงมแีนน่อน

ที่ร้อง การประสานกลมกลืนกันระหว่างพระสงฆ์กับ
การร้องเพลงท้ังแนวเพลงด้ังเดิมของศาสนา บทเพลงละติน
เพลงสวด เพลงวัด เพลงพ้ืนเมือง และเพลงพอ็พท่ัวไป

จุดแข็งของงานในชุดนี้ยังเหมือนเดิม คือน้ำเสียงที่
ทรงพลังของคุณพ่อทั้งสาม แต่สำหรับผมมีบางอย่างที่
ชอบและบางอย่างที่รู้สึกน่าจะทำได้ดีกว่านี้ ส่วนที่ชอบ
คอืคำอธบิายบทเพลงทัง้ 15 บทเพลง ในชดุนีข้องคณุพอ่
ทั้งสาม ที่สลับกันมาบอกที่มาที่ไป ประวัติศาสตร์ของ
บทเพลง และเหตุท่ีเพลงน้ีมาลงไว้ในซีดีชุดน้ี แต่ส่ิงท่ีควร
ทำได้ดีกว่านี้ ผมว่าการปรับภาพของคุณพ่อแต่ละท่าน

ฟังพระสงฆ์
ร้องเพลง
(อกีสกัคร้ัง)

เมษายนปทีีแ่ลว้ ผมเดนิอยูแ่ถวประเทศเกดิของ
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 พบดีวีดี
คอนเสิร์ตของวงพระสงฆล้์วนๆ ชาวไอร์แลนด์ ท่ีช่ือ
“The Priests” เป็นบันทึกการแสดงที่อาสนวิหาร
อามาร์ท ประเทศบ้านเกิดของท่านน่ันแหละ บทเพลง
ส่วนใหญ่มาจากซีดีเพลงชุดแรก บัดนี้มีซีดีชุดที่ 2
แล้วครับ

The Priests ใชช่ื้อชุดที ่2 นีว่้า Harmony แปลวา่
ความประสานกลมกลืน เป็นคำที่สื่อให้เห็นอะไร
บางอย่าง การประสานกลมกลืนกันของแนวเพลง
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‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ‚§√ß°“√ ß‡§√“–ÀåºŸâ ŸßÕ“¬ÿ¬“°‰√â ª√–®”ªï 2553 ·°àºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

‚¥¬¡’§≥–ºŸâ∫√‘À“√π—°∫«™§“¡‘≈‡≈’¬π„Àâ°“√µâÕπ√—∫·≈–√—∫¡Õ∫‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ ∑’Ë

§“¡‘≈‡≈’¬π ‚´‡™’¬≈ ‡´π‡µÕ√å ª√“®’π∫ÿ√’

ç»Ÿπ¬å‡¬“«™π·∫√å‚∑π’é §ÿ≥æàÕæ‘æ—≤πå √ÿàß‡√◊Õß°π°°ÿ≈ √Õß‡≈¢“∏‘°“√

 ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’‡ªî¥»Ÿπ¬å‡¬“«™π

·∫√å‚∑π’ ‡¢µ∫—«„À≠à ®.π§√√“™ ’¡“ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 20 ∏—π«“§¡ 2009

çÕ∫√¡æ—≤π“®‘µé  ΩÉ“¬°“√»÷°…“ —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’ ®—¥Õ∫√¡æ—≤π“

®‘µ‡æ◊ËÕ§«“¡√—°·≈–§«“¡ºŸ°æ—πµàÕπ—°‡√’¬π·≈–‚√ß‡√’¬π §√—Èß∑’Ë 2 ª√–®”

ªï°“√»÷°…“ 2552  ‚¥¬¿√“¥“»‘√‘™—¬  øÕπ´’°“ ‡ªìπ«‘∑¬“°√ ∑’Ë‚√ß·√¡∏π‘π∑√

°√’πª“√å§ ®.√âÕ¬‡ÕÁ¥ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 10 µÿ≈“§¡ 2009

ç√à«¡· ¥ß§«“¡

¬‘π¥’é æ√–§ÿ≥‡®â“

™Ÿ»—°¥‘Ï     ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï

√à « ¡ · ¥ ß § « “ ¡

¬‘ π ¥’ °— ∫ ¿√ “¥ “

ª√–¿“   »√’‡®√‘≠

ºŸâ Õ” π « ¬ ° “ √

‚ √ ß ‡ √’ ¬ π≈ “´ “≈

®—π∑∫ÿ√’ (¡“√¥“

æ‘∑—°…å ) æ√âÕ¡

§≥–§√Ÿ·≈–π—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈º≈ß“π

¥’‡¥àπ ç°“√®—¥ß“π

 — ª ¥ “Àå  à ß ‡   √‘ ¡

»“ π“·≈–®√‘¬∏√√¡

3 ªïµàÕ ‡π◊ËÕß

(ª√–®”ªï 2006-

2008) ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ ¡À“¡ß§≈‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“

Õ¬ŸàÀ—«é ®“°§≥–°√√¡°“√‡Õ°≈—°…≥å¢Õß™“µ‘   ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë  30

æƒ»®‘°“¬π 2009 ∑’Ë‚√ß·√¡‡´Áπ®Ÿ√’Ë æ“√å§ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 4 ª√–®”«—π∑’Ë 24-30 ¡°√“§¡ 2010Àπâ“ 20

(¢Õß°”π—≈®“°·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï „πªïæ√–«“®“ 2007-2010)

µÕπ∑’Ë 44 ¢â“·µàæ√–∫‘¥“ (1) „π«—¥·Ààß°“√√âÕß‡√’¬°æàÕ®ã“
æ«°‡√“Õ¬Ÿà„π ç«—¥¢â“·µàæ√–∫‘¥“é °”≈—ß√à«¡¡‘ ´“°—πÕ¬Ÿà «—¥·Ààßπ’È

 √â“ß¢÷Èπ¡“ ≥ ∑’Ë´÷Ëßµ”π“π§√‘ µ™π∂◊Õ«à“æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‰¥â∑√ß Õπ∫∑¿“«π“

¢â“·µàæ√–∫‘¥“·°à∫√√¥“»‘…¬å ∑√ß∑”π“¬∂÷ß°“√∑”≈“¬°√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ·≈–°“√

‡ ¥Á®°≈—∫¡“¢Õßæ√–Õß§å‡¡◊ËÕ ‘Èπæ‘¿æ (¡∏ 24:1-3, ≈° 21:5-7)

æ√–®—°√æ√√¥‘§Õπ ·µπµ‘π‰¥â √â“ß«—¥∫π¬Õ¥‡¢“¡–°Õ°‡∑» ‡æ◊ËÕ√–≈÷°

∂÷ß§”∑”π“¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡°’Ë¬«°—∫°“√∑”≈“¬°√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ·≈–°“√‡ ¥Á®

°≈—∫¡“¢Õßæ√–Õß§å «—¥·Ààßπ’È∂Ÿ°™“«‡ªÕ√å‡´’¬∑”≈“¬„πªï §.». 614 ·≈–

æ«°§√Ÿ‡ ¥‰¥â √â“ß¢÷Èπ„À¡à„π»µ«√√…∑’Ë 12 µàÕ¡“°Á∂Ÿ°™“«¡ÿ ≈‘¡∑”≈“¬Õ’°

„πªï 1868 ‡®â“À≠‘ß‡Õ“‡√≈’Õ“ ‡¥∫Õ ´’ ‰¥â´◊ÈÕ ∂“π∑’Ë·≈–¡Õ∫∂«“¬·°à

ª√–‡∑»Ω√—Ëß‡»  ·≈–„πªï 1875 ‰¥â √â“ßÕ“√“¡ ”À√—∫¿§‘π’§≥–§“√å‡¡‰≈∑å

¿“¬„π«—¥·≈–µ“¡Ω“ºπ—ß¢Õß√–‡∫’¬ßÕ“√“¡®–‡ÀÁπ∫∑¢â“·µàæ√–∫‘¥“®“√÷°Õ¬Ÿà

¡“°°«à“ 62 ¿“…“ æ√–»æ¢Õß‡®â“À≠‘ß°Á∂Ÿ°∫√√®ÿÕ¬Ÿà„πÕ“√“¡·Ààßπ’È

º¡‡À≈◊Õ∫‰ª‡ÀÁπ¿“ææ√–æ—°µ√åæ√–‡¬´Ÿ‡®â“∑√ß «¡¡ß°ÿÆÀπ“¡ ¡ÿ¡´â“¬

¢Õßæ√–·∑àπª√–°Õ∫æ‘∏’ ™à«ß‡«≈“„¥°—ππ– ∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‡®â“Õ¬“°√âÕß‡√’¬°À“

∫‘¥“¡“°∑’Ë ÿ¥?

‡¬“«™πµ—«Õ¬à“ß
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 22 æƒ»®‘°“¬π  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7) ◊ËÕ‡Õ‡™’¬ ª√–™ÿ¡∑’Ë∫“À≈’

‡ªî¥µ—«æ√–§ÿ≥‡®â“ª√–∏“π
Õ‘π‚¥π’‡´’¬ ●  æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡√‘Ë¡‡ªî¥µ—« ◊ËÕ¡«≈™π

§“∑Õ≈‘°µà“ßª√–‡∑» √–À«à“ß«—π∑’Ë 16-21 æƒ»®‘°“¬π §.». 2009

§ÿ≥æàÕ‚¬‡´ø ‰Õ‡≈Õ√å ‡≈¢“∏‘°“√°√√¡“∏‘°“√ ◊ËÕ “√ —ß§¡„π Àæ—π∏å

 ¿“æ√– —ß¶√“™·Ààß‡Õ‡™’¬ (FABC-OSC)  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

™ÿ¡πÿ¡‡¬“«™π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ
π§√ª∞¡ ●  ‡¡◊ËÕ«—π»ÿ°√å∑’Ë 18 ∏—π«“§¡ §.». 2009 ·ºπ°‡¬“«™πÕ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ √à«¡°—∫Õß§å°√°ÕßÀπâ“√à“‡√‘ß  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)
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