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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2010 หน้า 3
“พระศาสนจักรในพันธกิจรับใช้ความรักต่อผู้ทุกข์ทรมาน”

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16
โอกาสวันผู้ป่วยสากล ครั้งที่ 18

11 กุมภาพนัธ ์ค.ศ. 2010
ฉลองครบ  25 ปีแหง่การกอ่ตัง้

สมณสภาเพื่อผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพอนามัย
(การอภิบาลสุขภาพอนามัย)

พี่น้องที่รัก
วันที ่11 กุมภาพนัธ ์ ค.ศ. 2010  ด้านพธีิกรรมตรงกบัวันระลกึถึงแมพ่ระประจกัษ์

ที่เมืองลูร์ด และเป็นวันฉลองผู้ป่วยสากล ครั้งที่ 18 ซึ่งจะจัดฉลองเป็นทางการที่
มหาวิหารวาติกัน โอกาสเดียวกันท่ีเราจะแสดงความชืน่ชมยินดีกับการก่อต้ังสมณสภา
เพ่ือผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพอนามัยครบ 25 ปี เป็นอีกวาระหน่ึงท่ีจะร่วมกันโมทนาคุณ
พระเจ้าสำหรับเส้นทางชีวิตและภารกิจในแวดวงการอภิบาลสุขภาพอนามัยที่ดำเนิน
มาจนถงึวนันี ้   ในใจจรงิๆ  ขา้พเจา้หวงัวา่ การฉลองครบ 25 ปนีีจ้ะเปน็โอกาสทีช่่วย
กระตุน้งานธรรมทตูแห่งเมตตาจติต่อการบรกิารรับใช้ผู้ป่วยและผู้ท่ีดูแลพวกเขาใหมี้
มากขึ้นอีก

อันท่ีจริง การฉลองผู้ป่วยสากลในแต่ละปี พระศาสนจักรได้มุ่งเน้นให้สมาชิกของ
พระศาสนจักรรู้สึกตระหนักอย่างถ่องแท้ในสายเลือดเกี่ยวกับความสำคัญของการ
บริการรับใช้ด้านการอภิบาลในโลกสุขภาพอนามัย อันเป็นการบริการรับใช้ที่ถือได้
ว่าเป็นส่วนสำคัญที่เชื่อมโยงติดอยู่กับพันธกิจของพระศาสนจักรเพราะการบริการ
รับใช้ในโลกสุขภาพอนามัยได้ถูกจารึกไว้ในรอยในร่องของแผนการนำความรอดของ
พระครสิต ์พระองคผู้์ทรงเปน็แพทยป์ระเสรฐิ “เสดจ็ผา่นไปทีใ่ด ทรงกระทำความดี
และรักษาทุกคนที่อยู่ใต้อำนาจของปีศาจ” (กจ 10:38) ความทุกข์ทรมานของมนุษย์
ได้รับการส่องสว่างให้เห็นคุณค่าความหมายและความสมบูรณ์โดยอาศัยพระธรรม
ล้ำลึกแห่งความทุกข์ทรมาน ความตาย และการกลับคืนชีพ ในพระโอวาทเร่ือง “ความหมาย
ของความทุกข์ทรมานแห่งมนุษย์จากแง่ของคริสตชน” (Salvifici Doloris) ผู้รับใช้
พระเจา้ สมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน์ ปอล ที ่2 ไดท้รงอธบิายใหเ้ขา้ใจอยา่งถอ่งแท้
เกี่ยวกับ “ความทุกข์ทรมานของมนุษย์” โดยทรงลิขิตไว้ว่า “ “ความทุกข์ทรมาน
ของมนุษย์ได้ขึ้นถึงระดับสุดยอดแล้วในมหาทรมานขององค์พระคริสต์ แต่ในเวลา
เดียวกัน ก็ห่อหุ้มตนด้วยมิติใหม่ และเข้าสู่ระเบียบใหม่ นั่นคือ ความทุกข์ทรมาน
ได้รับการนำใหไ้ปผูกพันกับความรัก กับความรักท่ีสร้างสรรค์ส่ิงดี โดยดึงส่ิงดีออกมา
แม้จากส่ิงร้าย ดึงส่ิงดีออกมาโดยอาศัยความทุกข์ทรมาน ทำนองเดียวกับท่ีคุณประโยชน์
สูงสุดของการไถ่กู้โลก เป็นส่ิงท่ีได้มาจากมหากางเขนขององคพ์ระคริสต์ และได้อาศัย
มหากางเขนนีเ้องเปน็จุดเร่ิมต้นตลอดไป มหากางเขนขององคพ์ระคริสต์ได้กลายเปน็
ทอ่ธารบอ่เกดิแหง่สายนำ้ “ธาราชวิีต” (ขอ้ 18)

พระเยซูคริสตเจ้า ในระหว่างอาหารคำ่คร้ังสุดท้าย ก่อนท่ีพระองค์ทรงกลับไปหา
พระบิดา ได้น้อมพระองค์ลงล้างเท้าอัครสาวก ถือเป็นการกระทำท่ีสุดยอดท่ีบอกล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงความรักแห่งไม้กางเขน ด้วยการกระทำเช่นนี้ พระองค์ทรงเชื้อเชิญ
บรรดาสาวกของพระองค์ให้เลียนแบบฉบับความรักในรูปแบบเดียวกันนี้ เป็นพิเศษ
แก่ผู้ต่ำต้อยและแก่ผู้ที่อยู่ในความต้องการมากที่สุด (เทียบ ยน 13:12-17) คริสตชน
แต่ละคนโดยอาศยัแบบอยา่งของพระองคก็์ได้รับการเรยีกให้ดำเนนิชีวิตรูปแบบใหม่
และในบรบิททีแ่ตกตา่งกนั ดังเร่ืองราวชาวสะมาเรยีใจดซ่ึีงเมือ่เดินผ่านชายทีถู่กปล้น
และถูกท้ิงอยู่ข้างทางแทบปางตาย “จึงเดินเข้าไปหา รู้สึกสงสาร เทน้ำมันและเหล้าองุ่น
ลงบนบาดแผลแลว้พันผ้าให้ นำเขาข้ึนหลังสัตว์ของตนพาไปถงึโรงแรมแห่งหน่ึงและ
ช่วยดูแลเขา วันรุ่งขึ้นเขานำเงินสองเหรียญออกมอบให้เจ้าของโรงแรมไว้กล่าวว่า
‘ช่วยดูแลเขาด้วย เงินท่ีท่านจะจ่ายเกินไปน้ัน ฉันจะคืนให้เม่ือกลับมา’ ” (ลก 10:33-35)

ในตอนจบเรือ่งราวชาวสะมาเรยีใจด ีพระเยซตูรัสว่า “ท่านจงไปและทำเชน่เดยีว
กันเถิด” (ลก 10:37) พระองค์ตรัสคำเหล่านี้แก่เราด้วย  พระองค์ทรงกระตุ้นเราที่
จะถ่อมตัวลงต่อการบาดเจ็บทางร่างกายและทางจิตใจของผู้คนมากมายที่เป็นพี่น้อง
ของเราซึง่เราไดพ้บกับพวกเขาตามถนนสายตา่งๆในโลกของเรา พระองค์ทรงช่วยเรา
ให้เข้าใจด้วยพระหรรษทานที่ได้รับและที่ดำเนินในชีวิตประจำวันว่า ประสบการณ์
แห่งความเจ็บป่วยและความทุกข์ทรมานสามารถกลายเป็นโรงเรียนแห่งความหวัง
อันท่ีจริง ตามท่ีข้าพเจ้าได้กล่าวในพระสมณสาส์นเร่ือง รอดพ้นด้วยความหวัง  (Spe Salvi)
“ไม่ใช่เป็นการเดินเลี่ยงหรือหนีไปจากความทุกข์ทรมานซึ่งเราควรได้รับการเยียวยา
รักษา แต่น่าจะอาศยัความสามารถทีจ่ะกลา้ยอมรับความทกุข์ทรมานนัน้ซ่ึงจะชว่ยเรา

ให้เจริญเติบโต และค้นหาคุณค่าความหมายโดยผ่านทางการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับ
พระครสิตซ์ึง่ทนทกุขท์รมานดว้ยความรกัสดุพรรณนา” (ขอ้ 37)

สภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 ได้ให้ความสำคัญกับภารกิจของพระศาสนจักรในการ
ดูแลเอาใจใส่ด้านความทุกข์ทรมานของมนุษย์ ในเอกสารธรรมนูญด้านพระธรรม
กล่าวถึง พระศาสนจักร (Lumen Gentium) เราได้อ่านว่า “พระคริสตเจ้าได้ทรงรับใช้
พระบดิามา ‘เพือ่ประกาศขา่วดแีกค่นยากจน… สมานแผลของผูท้ีเ่ปน็ทกุขใ์จ’ (ลก
4:18) ‘ตามหา และช่วยให้รอดส่ิงซ่ึงได้เสียไป’  (ลก 19:10) เช่นเดียวกัน  คนท้ังหลาย
ทีต่อ้งทกุขร้์อน  เพราะความปว่ยไขป้ระสามนษุย ์พระศาสนจกัรกเ็ขา้ชว่ยเหลอืดว้ย
ความรกัเมตตาจติ ย่ิงกวา่นัน้อกี  ทา่นยงัรบัรูว่้า : คนอยา่งนีแ้หละ เปน็ภาพลกัษณ์
ขององคผู้์สถาปนาสรา้งตัวท่านมา  คือเป็นคนทีย่ากจนและทกุข์ร้อน พระศาสนจกัร
จึงพยายามทุเลาบรรเทาพวกคนท่ีอยู่ในความต้องการ และมุ่งรับใช้พระคริสตเจ้าในตัว
พวกเขา (ข้อ 8)  ตลอดเวลาหลายศตวรรษทีผ่่านมา ภารกจิของพระศาสนจกัรในการ
ช่วยเหลือด้านเมตตาจิตและด้านชีวิตฝ่ายจิตแก่ผู้ป่วยและผู้ทุกข์ทรมานได้รับการ
ปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองในรูปแบบต่างๆ ท้ังท่ีอยู่ในโครงสร้างสุขภาพอนามัยและท้ังท่ีเป็น
รูปแบบของสถาบนักด็ ี ณ ตรงนีเ้อง ขา้พเจา้ขอสง่ความระลกึถงึไปยงัทกุหนว่ยงาน
ทุกรูปแบบเหล่านี้ที่ได้รับการจัดการโดยตรงจากสังฆมณฑลและจากความมีใจ
เมตตาของสถาบนันักบวชต่างๆ น่ีเป็น “มรดก” อันทรงคุณค่าท่ีเก่ียวข้องกับความจริง
ที่ว่า “ความรักจึงต้องมีการบริหารจัดการ หากต้องการจะให้มีการบริการชุมชน
อย่างเปน็ระเบยีบ” (พระสมณสาสน์ พระเจา้คอืความรกั - Deus Caritas Est ขอ้ 20)
การกอ่ตัง้สมณสภาเพือ่ผู้ปฏบิตังิานดา้นสขุภาพอนามยัช่วง 25 ปทีีผ่่านมาเปน็เรือ่ง
ของความพรอ้มของพระศาสนจกัรในโลกสขุภาพอนามยั  และขา้พเจา้อยากเตมิเตม็
ทีว่่า ณ ช่วงปจัจบุนัแหง่ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม สิง่หนึง่ทีส่มัผสัไดย่ิ้งกวา่นัน้
อีกคือ ความจำเป็นในการอยู่เคียงข้างผู้ป่วยอย่างจริงจังของพระศาสนจักรและการ
ปรากฏตนเองของพระศาสนจักรในสังคมด้วยซึ่งถือเป็นโอกาสสามารถถ่ายทอด
คุณค่าแห่งพระวรสารในวิธีที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด นั่นคือ การปกป้องชีวิต
ในทุกขั้นตอนตั้งแต่กำเนิดและตายอย่างธรรมชาติ

ข้าพเจ้าขอยกข้อความจากสารถึงผู้ยากไร้ ผู้ป่วย และผู้ทุกข์ทรมานซึ่งบรรดา
ปิตาจารย์แห่งสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ได้กล่าวแก่โลกในตอนจบของการ
ประชุมสังคายนา  “ท่านทุกคนที่รู้สึกถึงความหนักของกางเขน...ท่านผู้ซึ่งกำลัง
ร้องไห.้..ท่านซึง่ตกเปน็เชลยไรน้ามของความทกุขท์รมาน จงกลา้หาญเถดิ ท่านเปน็
บุตรท่ีช่ืนชอบย่ิงนักแห่งอาณาจกัรพระเจา้อันเปน็อาณาจกัรแห่งความหวงั ความสขุ
และชีวิต ท่านเป็นพี่น้องของพระคริสต์ที่กำลังทุกข์ทรมาน และพร้อมกับพระองค์
ท่าน หากท่านมีใจปรารถนา ท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่ช่วยให้โลกรอด” (Ench. Vat., I,
ข้อ 523, หน้า 313) จากใจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกท่านที่ทุกวันนี้กำลัง
“บริการรับใช้ผู้ป่วยและผู้ทุกข์ทรมาน” “การแพร่ธรรมในงานเมตตากรุณาควร
จะตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ”
(พระสมณสาสน์ของสมเดจ็พระสันตะปาปายอหน์ ปอล ท่ี 2 เร่ือง นายชุมพาบาลทีดี่
-Pastor Bonus, ขอ้ 152)

ในปีพระสงฆ์นี้ ข้าพเจ้าอยากจะกล่าวถึงท่านเป็นพิเศษ บรรดาพระสงฆ์ที่รัก
ท่านเป็น “ศาสนบริกรรับใช้ผู้ป่วย” อันเป็นเครื่องหมายและเครื่องมือแห่งความ
เมตตากรุณาของพระคริสต์ซ่ึงทุกคนท่ีถูกตราไว้ซ่ึงความทุกข์ทรมานจะต้องเข้าให้ถึง
ข้าพเจ้าขอเชื้อเชิญท่าน บรรดาพระสงฆ์ที่รัก ไม่ควรสงวนท่าทีของตนเองในการ
ใหก้ารดแูลเอาใจใสแ่ละบรรเทาใจพวกเขา เวลาทีถู่กใชไ้ปในการอยูเ่คยีงขา้งผูท้ีอ่ยู่
ในความทุกข์ยากลำบากเผยแสดงในตัวมันเองถึงพระหรรษทานอันอุดมสำหรับ
ทุกมิติอื่นๆ ของการอภิบาล ในที่สุด ข้าพเจ้าขอกล่าวกับท่าน บรรดาผู้ป่วยที่รัก
ข้าพเจา้ขอให้ท่านสวดภาวนาและยกถวายความทกุข์ทรมานของทา่นสำหรบับรรดา
พระสงฆเ์พ่ือพวกเขาจะไดซ่ื้อสัตย์ต่อกระแสเรยีกและเพือ่ศาสนบรกิารของพวกเขา
จะไดเ้กดิผลมัง่คัง่ทางชวิีตฝา่ยจติ ทัง้นีเ้พือ่ความดขีองพระศาสนจกัรทัง้มวล

ด้วยความรู้สึกท่ีดีเหล่าน้ี ข้าพเจ้าวิงวอนขอความคุ้มครองปกป้องเย่ียงมารดาของ
พระนางมารย์ี องค์ความรอดของคนไข ้     (Salus infirmorum) ลงมายงัผู้ป่วย และผู้ท่ี
ดูแลเอาใจใส่พวกเขา

และจากใจข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออวยพรมายังทุกท่าน
จากวาตกัิน 22 พฤศจกิายน : วันสมโภชพระเยซเูจา้กษตัรย์ิแหง่สากลโลก

เบเนดกิต ์ท่ี 16

(แปลโดยคณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย)
หากท่านต้องการต้นฉบับภาษาต่างๆ เปิดดูได้ท่ี  www.vatican.va/latest/latest_en.htm
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กาปูชิน บ้านโปง่ เม่ือวันจันทร์ท่ี 25 มกราคม  ค.ศ. 2010
ซิสเตอร์มารีอา เทเรซาแห่งนักบุญยอแซฟ (กิมไล้

วันมีเงิน)   นักบวชคณะซิสเตอร์กลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง
ได้กลับไปหาพระเปน็เจ้าอย่างสงบเมือ่เช้าของวันศุกร์ท่ี
22 มกราคม ค.ศ. 2010

ซิสเตอร์มารีอา เทเรซาแห่งนักบุญยอแซฟ (กิมไล้
วันมีเงิน) เกิดเมื ่อวันที ่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1922
เปน็สตับรุุษวดัดวงหทยันริมลของแมพ่ระ (วัดปากลดั)

“อาลัยรัก” (ต่อจากหนา้ 20)

สำหรับท่านท่ีประสงค์จะสมทบกองทุนฯ โปรดส่งธนาณัติ ส่ังจ่ายในนาม
“ซิสเตอร์ศรินทิพย์ กิจสวัสด์ิ” ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี
ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็คส่ังจ่าย “การพิมพ์คาทอลิก” หรือโอนเงิน
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ช่ือบัญชี “กองทุนการพิมพ์สร้างสรรค์” ธนาคารทหารไทย
สาขาเซนต์หลุยส์    เลขท่ีบัญชี 186-2-01976-5

หมายเหตุ:เม่ือท่านส่งเงินแล้วกรุณาแจ้งให้เราทราบด้วย ทางแฟกซ์  0-2681-
5401 หรือ 0-2681-5409 เพ่ือจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านด้วยความสำนึก
ในพระคุณ

ลูกหลาน ทำบุญกองทุนอุทิศแด่
มารีอา ล้ออิวจง 300 บาท

ครอบครัว “บุญฤทธิ์ฤทัยกุล”
อุทิศแด่วิญญาณในไฟชำระ 300 บาท
อุทิศแด่วิญญาณเปาโล สุวิทย์ บุญฤทธิ์ฤทัยกุล

300 บาท

มีพ่ีน้องชายหญิงอีก 7 คน พ่ีสาวคนหน่ึงได้มอบถวายตน
แด่พระเจ้าในคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่ง
กรุงเทพฯ คือ ซิสเตอร์มารีอา ลอเรนซิอา บุญมี วันมีเงิน
(มรณะ)  และน้องสาวคนหน่ึงคือ ซิสเตอร์มารีอา ยอแซฟ
ปีนา กิมช้วน วันมีเงิน (มรณะ) ได้มอบถวายตนแด่
พระเจา้ทีค่ณะกลารสิ กาปชิูน บา้นโปง่ดว้ยเชน่กนั

หลานสาว 2 คน ทีเ่ปน็นกับวช คอื ซสิเตอรรุ์ณณี
วันมีเงิน คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่ง
กรุงเทพฯ มรณะเมื่อปี 2009 และซิสเตอร์ประดับศรี
โถทอง คณะรกักางเขนแหง่จนัทบรีุ

ซิสเตอร์มารีอา เทเรซาแห่งนักบุญยอแซฟ (กิมไล้
วันมีเงิน) ปฏิญาณตนครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม
ค.ศ. 1942 ปฏิญาณตนตลอดชีพเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม
ค.ศ. 1948 สิ่งที่ซิสเตอร์มักจะกล่าวอยู่เสมอคือ “พระ
จะจดัอยา่งไรกส็ดุแลว้แตน่ำ้พระทยัของพระองค”์ และ
เมือ่ซิสเตอร์ทำงานแต่ละอย่างเสร็จแล้ว ซิสเตอร์กล่าวถึง
ความกตัญญูตอ่พระเจา้เสมอวา่ “ขอบคณุพระ”
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ตอนที ่67

“ร้ือร้ัวกำแพงและสร้างสะพานข้ึนแทน”

กำแพงเบอร์ลิน ถูกทำลายลงในปี ค.ศ.1989
เป็นสัญลักษณ์ของการยกเลิก ความแบ่งแยกระหว่าง
เยอรมันตะวันออกและเยอรมันตะวันตกออกไปเสีย
วันนั้นผู้คนต่างสะใจและขอมีส่วนร่วมในการทำลาย
กำแพงน้ีให้แหลกคามือของตนเอง แค่ทุบอิฐสักก้อนให้
หล่นจากกำแพงก็ยังดี บรรดาวัยรุ่น เยาวชนและนักศึกษา
ถือเอาเหตุการณ์นี ้เป็นบทเรียนของประวัติศาสตร์
ที่เต็มไปด้วยการเข่นฆ่าและพรากญาติพี่น้องร่วมชาติ
ในอดีตที่พวกเขาจะไม่ทำกันอีกแล้ว

ผมยังนึกถึงวันพบญาติของประชาชนในประเทศ
เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ แม้ที่นั่นจะไม่มีกำแพงแบบ
กรุงเบอร์ลิน แต่มีร้ัวลวดหนามตรงเสน้ขนานท่ี 38 องศา
เหนือ เป็นแนวแบ่งค่ัน  ชายชราใส่สูทผูกเน็คไท เขาแต่ง
ตัวดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เกียรติแก่ลูกหลานผู้มา
จากรัว้ฝ่ังโนน้ ก้มกราบลงคำนบัทีตั่กและเอาแตร้่องไห้
กั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ทั้งสองฝ่าย โอบกอดร่ำไห้ด้วยความ
ดีใจ และผ่านพ้นความขมข่ืนของจากพราก ไม่รู้ว่าไปอยู่
ไหนกันที่เกาะกินหัวใจอันยาวนาน แค่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่
อุ้มหลานเหลนกลับมาให้สัมผัสญาติทางสายโลหิตชั่ว
คนรุ่นใหม่ เพ่ือผู้เฒ่าจะได้นอนตายตาหลับ และกลบลบ
รอยขมขื่นแห่งจากพรากนั้นที่ทำร้ายชีวิตมาตลอดให้
หมดส้ินไป

“เฑอะ วอล” (THE WALL) อัลบมัเพลงอนัลอืล่ัน
ของวงดนตรีเลื่องชื่อหัวขบวนแนวเพลงโปรเกรสซีฟ
ร็อค (Progressive Rock) จากประเทศองักฤษนาม “พิงค์
ฟลอยด”์ (Pink Floyd) ยุคทศวรรษ ’70 เปน็อลับมัเพลง
ท่ีประสบความสำเร็จมากท่ีสุดของพวกเขา (แม้หลายคน
อาจจะชอบอัลบัม “Dark Side of The Moon” หรือ
“Wish You Were Here” มากกวา่) และกลายเปน็อลับมั
เพลงคลาสสิคตลอดกาลสาขาดนตรีร็อค ที่ยังอยู่ใน
หัวใจแฟนเพลงมาจนทุกวันนี้ “เฑอะ วอล” (THE
WALL) หรือ “กำแพง” คือระบบบรโิภคนยิม วัตถุนิยม
การหมกมุน่อยูก่บัอปุกรณส์ือ่สารฉาบฉวย ไมส่ามารถ
เข้าถึงจิตใจผู้คนท่ีเราทำตามๆกันไปโดยไม่ย้ังคิด ก็เหมือน
เรากำลังเรียงอิฐทีละก้อนก่อกำแพงล้อมรอบขังตัวเอง
อยู่ในห้องทึบสี่เหลี่ยมโดยไม่รู ้ตัว ระบบการศึกษา

ที่ก้มหน้าก้มตาเดินตามกระแสธุรกิจ ก็เหมือนโรงงาน
ปั๊มเด็กออกมาเป็นพิมพ์เดียวกันเหมือนโรงงานผลิต
อิฐบล็อกแต่ละก้อนจากบล็อกเดียวกัน แล้วเรียงเด็ก
ท่ีจบการศกึษาเหลา่น้ีออกมาเปน็กำแพงกกัขังโลกทัศน์
ของเขา ของสังคม ให้อยู่ภายในกำแพงนั้น ความคิด
เหล่านี้ อธิบายอยู่ในเนื้อร้องของเพลง “อนาเฑอะร์
บรคิ  อิน เฑอะ วอล” (Another Brick In The Wall) ซึง่
เป็นเพลงฮิตติดปากและรูจั้กกันมากทีสุ่ดในอัลบัมเพลง
ชุดนี ้เปน็เพลงทีล่งตวัทัง้เนือ้ร้อง ทำนอง วิธเีรยีบเรยีง
เสยีงประสาน ฝีมอืการเลน่ดนตรแีละเมโลดีท้ีส่วยงาม
ตลอดเพลง

แนน่อนวง “พงิค ์ฟลอยด”์ ออกตระเวนแสดงสด
ไปท่ัวโลก เม่ือแผ่นเสียงออกวางจำหนา่ยในปี ค.ศ. 1979
และ 10 ปีให้หลัง “โรเจอร์ วอลเทอร์” มือเบส ของวง
ซึ่งขณะนั้นแยกตัวออกไปแล้วก็นำเอาบทเพลงชุดนี้
ไปแสดงที่กรุงเบอร์ลินในโอกาสพังกำแพงเบอร์ลิน
น้ันด้วย

ไม่ว่าจะเป็นการแสดงตั้งแต่ครั้งแรกหรือครั้งใด
เมื่อร้องไปได้สัก 2 เพลง ผู้ช่วยเวทีก็จะยกก้อนอิฐ

ประดิษฐ์ขนาดใหญ่มาเรียงกันเข้าเพื่อก่อเป็นกำแพง
ปิดเวทีและค่อยๆ ทำไปเร่ือยๆ ตามช่วงรอยต่อของเพลง
แต่ละเพลงจนในที่สุดก็ปิดกั้นคนดูจากนักดนตรีด้วย
กำแพงอิฐเหล่านั้นจนมิดสูงท่วมท้นเวที และเมื่อเล่น
เพลงสุดท้ายหลังจากที่บทเพลงต่างๆ เล่าความหมาย
ผลร้ายของการปดิก้ันท่ีมนุษย์สร้างกำแพงกนัข้ึนมาด้วย
ระบบชีวิตที่ผิดพลาดจนครบถ้วนแล้วกำแพงก็ถูกพัง
ร่วงลงมากองอยู่บนเวที นักดนตรีและผู้ชมได้เห็นกัน
และกันอีกครั้งหนึ่ง ท่ามกลางความสะใจและเสียง
ปรบมือของผู้ชม เพ่ือเล่นบทเพลงอำลาส่งท้ายคอนเสิร์ต
ของพวกเขา และเมื่อคอนเสิร์ตจบลง การได้ฟังได้
ชมบทเพลง “เฑอะ วอล” ชุดนี้ทั้งหมดก็เหมือนการ
ได้ชมอุปรากร (Opera) เรื่องหนึ่งเลยทีเดียว แต่เป็น
“ร็อค โอเปรา”

การเขยีนเพลงทัง้อลับมักวา่ 20 เพลงโดยมแีนวคดิ
หลักสามประการคือ 1.ความล้มเหลวของการสื่อสาร
2.ความเปลี ่ยวเหงาจากบาดแผลของอดีตในชีว ิต
3.ระบบการศึกษาที่ถูกครอบงำโดยระบบที่ลดทอน
ความเป็นมนุษย์ แต่บทเพลงแต่ละเพลงก็มีท่วงทำนอง
อิสระแยกเป็นเอกเทศ ที่เรียกว่า “คอนเซ็ปท์ อัลบัม”
(Concept Album) เช่นนี้เองที่ทำให้บทเพลงทั้งชุด
คล้ายละคร หรืออุปรากร  “เฑอะ วอล” ประกอบดว้ย
แผน่เสยีง 2 แผน่ (สีด่า้น) บรรจแุผน่ละ 13 เพลง รวม
ทัง้ชดุ 26 เพลง นอกจาก “Another Brick In The Wall
(Part ll)” แล้ว ผมชอบเพลง “คอมฟอร์ทเทบิล นัม”
(Comfortably Num) คลา้ยวา่หลงัจากทีเ่รากกัขงัตวัเอง
อยู่ในกำแพงนานจนไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกกักขังอยู่นั้น
เราถูกทำให้กลายเป็นคนที ่ร ู ้สึกพอใจ คุ ้นชินและ
มีความสุขกับอาการเหน็บชา เฉื่อยชา และเอาแต่นั่ง
อยู่อย่างนัน้จนเปน็กจิวตัรนสิยั

(อ่านตอ่ฉบบัหนา้)
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วิถีพระเจ้า (3)
สร้างมนษุย์มาบนโลกใบนีท้ั้งที
พระเจา้คงไมไ่ดใ้หด้ำเนนิชวิีตแคผ่่านๆ ไป
กอ่นรา่งกายจะเสือ่มโทรมดบัลงไปตามวาระ
แลว้จติวิญญาณผา่นไปสูชี่วิตนรัินดร
หากแตท่รงประสงคใ์ห้ดำเนนิชีวิต
ด้วยความเต็มเปี่ยมในขีดจำกัดที่มนุษย์มี
ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าท้ังสำหรบัตนเองทัง้สำหรบัคนรอบขา้ง
โดยมีอารมณ์ความรู้สึกตัณหา
คอยจุดประกายและขับเคลื่อน
ทำให้ชีวิตแต่ละวันมีสีสันตื่นเต้นเร้าใจ
แม้ยามร่างกายหลับนอนพักผ่อน
ชีวิตใช่จะหยุดน่ิงเงียบงันในความมดืแห่งคืนก็หาไม่
หากความฝันยังบันดาลความนึกคิดให้โลดแล่น
เนรมิตความมชีีวิตชีวาให้ความงดงามสสัีนได้ไม่แพ้ยามต่ืน
แตล่ะรุง่อรณุวนัใหม่
ฟากฟ้าแต่งแต้มเส้นเมฆบางเปื้อนด้วยแสงแรกเรื่อ
เหมือนจะจงใจสรา้งฉากหลงัเวทีละครโรงใหญ่
ให้แต่ละชีวิตตื่นขึ้นมาแสดงไปตามบทบาท
แสงแดดใหค้วามอบอุน่และความสวา่ง
โลมตาโลมใจดว้ยความงามอนักลมกลนืแหง่ธรรมชาตริอบขา้ง
ท่ีขานรบัเชา้วันใหมด้่วยสีสันตามเหลา่ตามชนดิ
เหมอืนจะชบุความรูสึ้กผูค้นใหย้ิ้มรับแรกเริม่วัน
พร้อมความคาดหมายและความตืน่เตน้ทีไ่มค่าดคดิ
วันเคลื่อนเวลาคล้อยไปตามจังหวะไม่เร่งรีบ
ตามครรลองนาฬิกาคู่ไปกับนาฬิการ่างกาย
แสงในฟากฟา้เปลีย่นสีเพ่ิมอุณหภูมิ
ก่อนจะลดลงยามตะวนัคลอ้ยหลัง
กระทัง่อสัดงมาเยอืนจงึเปลีย่นไป
สีสันท้องฟ้าเหมอืนบอกเตอืนท้ิงท้ายวัน
ต้ังใจใหค้วามสขุตาพรอ้มบอกลาโดยนยั
เหลา่สตัวน์อ้ยใหญอี่กทัง้นกกาหลากประเภท
ต่างสง่เสยีงร้องขานรำ่ลาวนัดว้ยรู้คุณ...
หากมองให้ล้ำลึกเข้าให้ถึงแก่น
ชีวิตมนษุย์ในโลกใบนี้
มีมากกว่าแค่เกิดมาดำเนินชีวิตแล้วตายไป
ทุกอย่างทัง้ในตวัมนษุย์ท้ังธรรมชาตริอบขา้ง
ล้วนตอกย้ำพระประสงคข์องพระผูส้ร้าง
ให้เกิดมาให้มีชีวิตให้มีความสุขให้มีความเต็มเปี่ยม
พร้อมทรงเตมิเตม็ใหม้ากเกินพอ
ท้ังในธรรมชาตท้ัิงในตวัมนษุย์ท้ังในผูค้นรอบขา้ง
ไมแ่พ ้“เหลา้องุน่ชัน้เลศิ” ในวนันัน้ทีห่มูบ่า้นคานา
ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะเล่นด้วยหรือไม่
แคบ่อกตนเองวา่อยากมชีีวิตเตม็เปีย่ม
แค่บอกคนรอบข้างว่าอยากให้ทุกคนมีความสุข
ก็จะมีทุกอย่างเอ้ือให้สมหวังสมความตัง้ใจแลว้
เริ่มจากคนใกล้ตัวเป็นอันดับหนึ่ง
นา่เสยีดายทีม่กัจะมองคน “นอก” บ้านมากกวา่ “ใน”
ก็เลยแต่งหน้าแต่งตาเมื่อออกนอกบ้าน
ท้ังทีค่นในบา้นนา่จะไดเ้ห็นนา่จะไดช้มกอ่นใคร
ก็เลยใสชุ่ดสวยชดุใหมเ่ม่ือออกงาน
ท้ังทีค่นในบา้นนา่จะไดย้ลท้ังวัน
ก็เลยโกนหนวดอาบนำ้หวีผมเมือ่ไปขา้งนอก
ท้ังทีค่นในบา้นนา่จะรบัรู้สัมผัสไดต้ั้งแตเ่ช้า
กเ็ลยชอบยิม้ใหก้ลอ้งถา่ยภาพ
ท้ังท่ีคนรอบขา้งสมจะไดรั้บมากกวา่หมด
และนี่คือความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด
“วิถพีระเจา้” กบั “วิถมีนษุย”์

หน่ึงในจำนวนนักจิตวิทยาในปัจจุบันคือ คาล จุง ข้อคิดประการหน่ึงท่ีท่าน
นำไปพฒันาคอื “เงา” ซึง่หมายถงึสว่นทีม่ดืมดิทีส่ดุในจติวญิญาณของมนษุย์
ซ่ึงเรามักจะสะทอ้นไปยังผู้อ่ืน จนกระท่ังเราสำนกึว่ามันเป็นความมืดมิดในตัว
เราเอง บางทีเราอาจจะโยนไปยังพระเจ้า โดยกล่าวว่าการประจญล่อลวงมาจาก
พระเจา้ ซึง่นีเ่ปน็เพยีงตวัอย่างของการโยนความมดืมดินีไ้ปยงัผูอ่ื้น

อะไรคือรากฐานของความโอนเอียงไปยังความเชื่อในตัวมนุษย์เรา นี่คือ
คำถามทีอ่ยู่ในใจของนกัปรชัญาและเทววทิยาตัง้แตด้ั่งเดมิ ดว้ยความพยายาม
ที่จะหาคำตอบในเรื่องนี้ พวกอาจารย์ชาวยิวได้ก้าวไปในทางที่เสี่ยงภัยและ
กล้าหาญ เขากล่าวว่า ในเม่ือพระเจ้าทรงสร้างทุกส่ิง  พระองค์ก็คงจะทรงสรา้ง
ความโอนเอยีงไปในทางชัว่ของเราดว้ย ผลทีต่ามมากค็อื อาจจะเปน็การโยน
ความรับผิดชอบในการทำบาปไปยังพระเจ้า นักบุญยากอบพยายามท่ีจะต้านทาน
ความคิดเช่นน้ี ในจดหมายของท่าน ท่านเน้นว่าในพระเจ้าน้ันไม่มีมุมแห่งความ
มดืเลย มแีตค่วามสวา่งเทีย่งแทแ้หง่พระคณุความดช่ัีวนรัินดร

แม้เราจะไม่คิดเจาะจงไปยังพระเจ้า เหมือนกับธรรมาจารย์ชาวยิว แต่เรา
กค็วรสำนกึวา่เราอาจจะโยนความผดิไปยงัพระเจา้ ในชวิีตของเราหรอืผู้ทีเ่รา
รักกย่็อมจะมช่ีวงใดชว่งหน่ึงท่ีเรารู้สึกมืดมน เราอาจจะถามวา่ “ทำไมพระเจา้
จงึปลอ่ยใหส้ิง่นีเ้กดิขึน้ได?้” คำตอบของพระเจา้มไิดอ้อกมาเปน็คำพดู แตเ่รา
จะพบกับคำตอบนี้ เมื่อเราสิ้นสุดการเดินทางซึ่งเรากำลังจะเริ่มต้น กล่าวคือ
การเดินทางในเทศกาลมหาพรตไปสู่วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์และวันอาทิตย์ปัสกา

ความมดืเป็นของเรา-
ความสวา่งเปน็ของพระเจา้

ข้าแต่พระบิดาเจ้า โปรดทรงช่วยให้ลูกพ้นจาก
สิ่งกีดขวางระหว่างลูกกับพระองค์ โปรดทรงฟื้นฟู
ความเชื่อของลูกในความรักอันหาที่สุดมิได้ และ
ดว้ยพระเมตตา ซึง่พระองคท์รงมตีอ่ลูกแตล่ะคน

ความร ักซ ึ ่ งช ่วยให ้องค ์พระบ ุตรผ ่านพ ้น
ความมืดมนบนเขากัลวารีโอ ไปสู่ความชื่นชมยินดี
แห่งการกลบัคนืชีพ อาแมน

“ทุกอย่างที่ดี...ลงมาจากพระบิดาผู้ทรงสร้างความสว่าง”
(ยากอบ 1:17)
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เมื่อวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1883 (พ.ศ. 2426) ทำให้
คริสตชนที่นครพนมถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ
และนี่คือจุดเริ่มต้นทางความเชื่อของอัครสังฆมณฑล
ท่าแร่-หนองแสง

จากกลุ่มคริสตชนแรกที่นครพนมใน ค.ศ. 1883
(พ.ศ. 2426) นับเนื่องถึงปัจจุบันจะมีอายุครบ 126 ปี
นั ่นหมายความว่า จุดเริ ่มต้นของความเชื ่อและการ
ประกาศ พระวรสารคือ ค.ศ. 1883 (พ.ศ. 2426) ส่วนการ
ก่อตั้งกลุ่มคริสตชนเกิดขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. 1884
(พ.ศ. 2427) ดงันัน้ การประกาศเปดิ “125 ปีแหง่ความ
เชื่อและการแพร่ธรรม” โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์
จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ที่อาสนวิหารอัครเทวดา
มีคาแอลท่าแร่เมื่อวันเสาร์ที่ 18 เมษายน ค.ศ. 2009
(พ.ศ. 2552) จงึมคีวามคลาดเคลือ่นและลา่ชา้กวา่ทีค่วร
จะเป็น

2. กลุ่มคริสตชนทีส่กลนครและทา่แร่
เม่ือต้ังกลุ่มคริสตชนท่ีนครพนมเปน็ท่ีเรียบร้อยแล้ว

คุณพ่อโปรดม ได้เดินทางไปสกลนครพร้อมกับครูทัน
ในเดือนมิถุนายน  ค.ศ. 1884 (พ.ศ. 2427) เพื่อเยี่ยม
คริสตชนท่ีอพยพมาจากประเทศเวยีดนามตามท่ีได้ยินมา
คุณพ่อได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคริสตชน
ชาวเวียดนาม และมีชาวเวียดนามจำนวนหนึ่งมาขอ
สมัครเป็นคริสตชน คุณพ่อได้สร้างที่พักและอยู่กับ
พวกเขา 1 เดือนแล้วมอบให้ครูทันดูแล ก่อนจะ
เดนิทางกลบันครพนม

เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1884 (พ.ศ. 2427) คุณพ่อโปรดม
เดินทางไปสกลนครอีกครั ้งพร้อมกับคุณพ่อเกโก
เพื่อสอนคำสอนแก่ชาวเวียดนามที่สนใจ และโปรด
ศีลล้างบาปในวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้น
สวรรควั์นที ่15 สงิหาคมปเีดยีวกนั จากนัน้ไดม้อบกลุม่
คริสตชนใหม่ให้คุณพ่อเกโกกับครูทันดูแล หลังการ
ฉลองนักบุญทั้งหลายปีนั้นเอง คุณพ่อเกโกได้ย้ายกลุ่ม
ครสิตชนทีส่กลนครดว้ยแพใหญม่าตัง้รกรากทีท่่าแร่

คริสตชนกลุ่มแรกท่ีย้ายมามี 20 ครอบครัวประมาณ
150 คน รวมถึงผู ้ที ่กำลังเตรียมรับศีลล้างบาปซึ่งมี
ท้ังชาวเวียดนามและพ้ืนเมือง  ส่วนใหญ่เป็นทาสท่ีได้รับ
การไถ่ให้เป็นอิสระหรือพวกท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ
เมื่อคุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ เดินทางมาถึงท่าแร่
ในวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1885 (พ.ศ. 2427) คุณพ่อ
โปรดมได้แต่งตั้งคุณพ่อกอมบูริเออเป็นเจ้าอาวาสองค์
แรกและดำรงตำแหน่งน้ีจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม ค.ศ. 1937
(พ.ศ. 2480) นบัเปน็เจา้อาวาสทีย่าวนานทีส่ดุกวา่ 52 ปี

จากสกลนครสู่ท่าแร่ใน ค.ศ. 1884 (พ.ศ. 2427)
นบัเนือ่งถงึปจัจบุนัเปน็เวลา 125 ป ีทา่แรจ่งึเปน็ชมุชน
เก่าแก่ เป็นศูนย์กลางทางความเชื่อและการแพร่ธรรม
ของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ปัจจุบันท่าแร่
ได้รับการกลา่วขานวา่เป็นหมู่บ้านคริสตชนทีใ่หญ่ท่ีสุด
ในประเทศไทยทีม่ปีระวตัศิาสตรแ์ละเอกลกัษณเ์ฉพาะ
มีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและวัฒนธรรมประเพณี
ดีงามหลายอย่างที่ชาวท่าแร่ภาคภูมิใจ

3. ก่อนจะมาเปน็อัครสังฆมณฑล
ท่าแร่-หนองแสง

ความเป็นมาของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับประวัติการเผยแผ่คริสตศาสนาใน
ภาคอีสานของประเทศไทย ซ่ึงมีความพยายามหลายสมัย
ต้ังแต่แรกท่ีคริสตศาสนาเขา้มาในประเทศสยามในสมยั
พระสังฆราชหลุยส์ ลาโน แต่ความพยายามนี้มาสำเร็จ
ในสมัยพระสังฆราชหลุยส์ เวย์ ใน ค.ศ. 1881 (พ.ศ.
2424) ทีส่ง่คณุพอ่โปรดมและคณุพอ่เกโกเขา้มาบกุเบกิ
และแพรธ่รรมในภาคอสีาน

ผลจากการทำงานด้วยความร้อนรนและกล้าหาญ
เดด็เดีย่วของธรรมทตูรุน่แรก ไดก้อ่ใหเ้กดิครสิตชมุชน
ขึ้นในสามจุดใหญ่คืออุบลราชธานี นครพนม และ
สกลนคร ท่ีกลายมาเป็นรากฐานอันม่ันคงของ “มิสซังลาว”
ซึ่งครอบคลุมภาคอีสานของประเทศไทยและประเทศ
ลาวทัง้หมด โดยแยกออกจากมสิซงัสยามใน ค.ศ. 1899
(พ.ศ. 2442) ก่อนที่ภาคเหนือของประเทศลาวจะแยก
เป็น “เทียบมิสซังเวียงจันทน์และหลวงพระบาง”
เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน ค.ศ. 1938 (พ.ศ. 2481) จากน้ันเม่ือ
วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) มิสซังลาว
ได้แยกเป็น “มิสซังท่าแร่” ซึ่งครอบคลุมภาคอีสาน
ท้ังหมดกบั “มิสซังท่าแขก” ในประเทศลาว นับเป็นการ
ส้ินสุดมิสซังลาว

ตอ่มาเมือ่วันที ่7 พฤษภาคม ค.ศ. 1953 (พ.ศ. 2496)
มสิซงัทา่แรไ่ดแ้ยกออกเปน็ 3 มสิซงั คอื “มิสซงัทา่แร”่
“มิสซังอุบลราชธานี” และ “เทียบมิสซังอุดรธานี”
กระท่ังวันท่ี 25 มีนาคม ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) มิสซังท่าแร่
ได้รับยกฐานะเป็น “สังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง”
มีการเพิ่มชื่อ “หนองแสง” เข้ามาในฐานะที่เคยเป็น
ศูนย์กลางการแพรธ่รรมในอดีต ท่ีสุดได้รับการสถาปนา
เป็น “อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง” เมื่อวันที่ 18
ธนัวาคม ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508)

ดังนั ้น “การสมโภช 125 ปีแห่งความเชื ่อและ
การแพร่ธรรม” ในวันพฤหัสบดีท่ี 10 ธันวาคม ค.ศ. 2009
(พ.ศ. 2552) จึงเป็นช่วงเวลาแห่งพระพรและฟื้นฟู
ชีวิตครสิตชน ในความรกัเมตตาของพระเจา้ทีโ่ปรดให้
อัครสังฆมณฑลทา่แร่-หนองแสงผา่นช่วงเวลาตา่งๆ มา
อย่างราบรื่น นับเป็นแผนการและพยานสอดส่องของ
พระองค์ ท่ีโปรดให้มีพระสังฆราชผู้ปกครองในช่วงเวลา
ท่ีถูกต้องเหมาะสมกบัยุคสมยั ตามลำดบัดังน้ี

1. พระสังฆราชยอแซฟ
มารีย์  กืออาส (มิสซังลาว)
ค.ศ. 1899-1912 (พ.ศ.
2442-2455)

2. พระส ังฆราชยอห ์น
บัปตสิต ์โปรดม (มิสซงั
ลาว) ค.ศ. 1913-1920
(พ.ศ. 2456-2463)

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ (ต่อจากหนา้ 20)

กล่าวกันว่า หากต้องการยิงลูกธนูออกไปให้ไกลท่ีสุด
จำเป็นต้องดึงสายและโน้มคันธนูไปข้างหลังให้มากท่ีสุด
เชน่เดยีวกนัหากตอ้งการรูจ้กัปจัจบุนัและกา้วยา่งตอ่ไป
ในอนาคตอย่างมั่นคง การศึกษาและเรียนรู้อดีตเป็น
ส่ิงท่ีไม่ควรมองข้าม เป็นความจริงท่ีว่าพระศาสนจักรมิได้
เตบิโตขึน้ดว้ยความบงัเอญิ หากแตยื่นหยดัมัน่คงขึน้มา
ดว้ยหยาดเหงือ่ เลอืดเนือ้และชวิีตของบรรดามรณสกัขี
ในอดตี

ความเป็นมาของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
แม้จะถือกำเนิดขึ ้นอย่างเป็นรูปธรรมเมื ่อวันที ่ 21
ธันวาคม ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) ในฐานะ “มิสซังท่าแร่”
แต่สามารถเชื่อมโยงไปถึงการเข้ามาของคริสตศาสนา
ในภาคอีสานภายใต้การนำของคุณพ่อยอห์น บัปติสต์
โปรดม และคุณพอ่ซาเวยีร์  เกโก ใน ค.ศ. 1881 (พ.ศ.
2424) ที่ยึดเอาอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลาง

จากอุบลราชธานีมาถึงดินแดนท่ีเป็นท่าแร่-หนองแสง
ปัจจุบันได้อย่างไร แสงสว่างแห่งพระวรสารได้รับการ
ประกาศเป็นแห่งแรกที่ไหนและมีความเป็นมาอย่างไร
น่ีคือความมุง่หมายของบทความนี ้เพ่ือร่วมฉลอง 125 ปี
แห่งความเช่ือและการแพร่ธรรมอย่างรู้สำนึกและกตัญญู
ในอันท่ีจะช่วยกันสานตอ่มรดกทางความเชือ่น้ีให้ย่ังยืน
สืบไป

1. กลุ่มคริสตชนแรกทีน่ครพนม
จากบนัทกึของพระสงัฆราชยอแซฟ มารย์ี กืออาส

พระสังฆราชองค์แรกของมิสซังลาว เนื่องในโอกาส
ฉลอง 25 ปแีหง่การแพรธ่รรม ค.ศ. 1906 (พ.ศ. 2449)
และหนังสือ “ประวัติการเผยแพร่พระศาสนาในภาค
อีสานและประเทศลาว” ของพระสังฆราชเกลาดิอุส
บาเยต์ พระสังฆราชองค์สุดท้ายของมิสซังลาว ยืนยัน
ชัดเจนว่า แสงสว่างแห่งพระวรสารได้รับการประกาศ
เปน็ครัง้แรกทีน่ครพนมใน ค.ศ. 1883 (พ.ศ. 2426)

นับเป็นแผนการของพระเจ้า ที่ทรงประสงค์จะให้
เริ ่มงานแพร่ธรรมทางตอนเหนือของภาคอีสานและ
ประเทศลาว ดว้ยเหตผุลทีว่่ามคีนจากหวัเมอืงทางเหนอื
มาเชญิ คุณพ่อโปรดม (ซ่ึงเวลานัน้ต้ังกลุ่มคริสตชนและ
สรา้งวดัแหง่แรกของภาคอสีานทีอุ่บลราชธานแีลว้) ให้
เดินทางไปแพร่ธรรมที่หนองคายโดยอ้างว่ามีหลายคน
สนใจอยากเข้าศาสนา

คุณพ่อโปรดม ได้ตัดสินใจเดินทางไปพร้อมกับ
คุณพ่ออัลเฟรด รองแดล และครูทอง ครูคำสอน
โดยออกเดนิทางจากจากอบุลราชธานวัีนที ่26 เมษายน
ค.ศ. 1883 (พ.ศ. 2426) มาถงึนครพนมเปน็ครัง้แรกใน
เดือนมิถุนายนปีเดียวกัน โดยมีจุดมุ่งหมายในการสำรวจ
เส้นทาง สถานการณ์และการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน
เพื่อวางโครงการสำหรับการแพร่ธรรมในอนาคต

เมื ่อได้ใช้เวลาสำรวจเมืองหนองคายข้ามไปถึง
เวียงจันทน์ประเทศลาว และได้เรียนรู้สภาพท้องท่ีจนเป็น
ที่พอใจแล้วจึงเดินทางกลับอุบลราชธานี ในระหว่าง
เดินทางกลับได้แวะพักที ่นครพนมหลายสัปดาห์
โอกาสน้ันคุณพ่อท้ังสองได้สอนคำสอนให้ชาวเวียดนาม
ที่สนใจที่สุด ได้โปรดศีลล้างบาปคริสตชนกลุ่มแรก
จำนวน 13 คน และประกอบพิธีศีลสมรสหมู่ 4 คู่
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3. พระสังฆราชอังเยโล
มารีย์ แกวง (มิสซังลาว)
ค.ศ. 1922-1943 (พ.ศ.
2465-2486)

4. พระสังฆราชกาเยตาโน
ปาซอตตี (รักษาการ
มิสซังลาว) ค.ศ. 1941-
1945 (พ.ศ. 2484-2488)

5.  พระสังฆราชฮังรี อัลแบรต์์
   โทมนิ (มสิซงัลาว) ค.ศ.

1944-1945 (พ.ศ. 2487-
2488)

6. พระสังฆราชเกลาดิอุส
บาเยต์  (มิสซังลาวและมิสซัง
ท่าแร่) ค.ศ. 1947-1953 (พ.ศ.
2490-2496)

7. พระสังฆราชมิแชล มงคล
(อ่อน) ประคองจิต ค.ศ. 1953-
1958 (พ.ศ. 2496-2501)

8. พระอัครสังฆราชมีคาแอล
เกี้ยน เสมอพิทักษ์ ค.ศ.
1959-1980 (พ.ศ. 2502 -
2523)

9. พระอัครสังฆราชลอเรนซ์
คายน์ แสนพลอ่อน
ค.ศ. 1980-2004 (พ.ศ.
2523-2547)

10. พระสังฆราชยอร์ช
ยอด พิมพิสาร (รักษาการ
ผู้ปกครอง) ค.ศ. 2004-
2005 (พ.ศ. 2547-2548)

11.พระอัครสังฆราชหลุยส์
จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) -
ปัจจุบัน

พระเจ้าได้ทรงหล่ังพระหรรษทานและความรักเมตตา
ของพระองค์มายังอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
อย่างต่อเนื ่องตลอดระยะเวลาที ่ผ่านมาและจะเป็น
เช่นนี ้สืบไปไม่สิ ้นสุด ควรที่บุคลากรทุกระดับใน
อัครสังฆมณฑลฯ จะตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาขอบเขตมิได้ โดยการร่วมมือกับพระหรรษทาน
ของพระองค์ ในการนำอัครสังฆมณฑลฯ และรักษา
มรดกทางความเชือ่ให้วัฒนาถาวรสบืไป

คุณพอ่ขวัญ  ถ่ินวัลย ์
วัดนกับญุยอแซฟ ดอนทอย

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ

โดย ราฟาแอล

พระเจ้าผู้สร้าง (The Creator)
พระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ ผู้สร้างฟ้าดิน

ผู้สรา้งทกุสิง่ทกุอยา่ง มไิดท้รงจำกดัวงการสรา้งของ
พระองค์โดยพระองค์เอง  พระองค์ทรงสร้างโดยให้
ผู้อื่นมีส่วนร่วมสร้าง (co-creation) ด้วย และผู้ที่มี
บทบาทด้านร่วมสร้างนี้มากที่สุดก็คือมนุษย์นั่นเอง
(human beings – homo sapiens = ผู้มสีตปิญัญา)

พระเจ้าผู้เป็นนิรันดรภาพ (ไม่มีจุดเร่ิมต้น ไม่มีจุด
ส้ินสุด) พระองค์ทรงเป็นพระหรรษทานพระพรนิรันดร
(Uncreated Grace) ทีป่ระทานพระหรรษทานพระพร
(created grace) ให้แก่มนุษย์เพื่อเป็นตัวแทนของ
พระองค์ในการสร้างสรรค์ในมนุษยชาติ (humanity
and human world)  การประทับอยู่ของพระเจ้าใน
พระศาสนจักร (Ekklesia) ในตัวเรา  เป็นการสร้าง
ความ  “เปน็อยู”่ (being)  ของเราใหเ้ปน็  “ตวัแทน”
(agent)  ของพระองค์

ยอห์น 1:1-4
เมื่อแรกเริ่มนั้น  พระวจนาตถ์ทรงดำรงอยู่แล้ว  พระวจนาตถ์ประทับอยู่กับพระเจ้า และพระวจนาตถ์เป็นพระเจ้า  พระองค์

ประทับอยู่กับพระเจ้าแล้วตั้งแต่แรกเริ่มพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งอาศัยพระวจนาตถ์  ไม่มีสักสิ่งเดียวที่พระเจ้าไม่ทรงสร้างโดยทาง
พระวจนาตถ์  ชีวิตอยู่ในพระองค์  และชีวิตเป็นแสงสว่างสำหรับมนุษย์

โคโลส ี1:15-17
พระองค์ทรงเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่เรามองไม่เห็น  ทรงเป็นบุตรคนแรกในบรรดาสิ่งสร้างทั้งปวง เพราะสรรพสิ่ง

ทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดิน ทั้งที่แลเห็นได้และไม่อาจแลเห็นได้ เทพนิกรบัลลังก์  เทพนิกรนาย เทพนิกรเจ้า และเทพนิกร
อำนาจ  ล้วนถูกสร้างโดยพระองค์ทั้งสิ้น ทุกสิ่งถูกเนรมิตขึ้นโดยพระองค์ และเพื่อพระองค์ พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่ง
และสรรพสิ่งดำรงอยู่เป็นระเบียบในพระองค์

เพราะเหตุนี้ เรามนุษย์จึงสามารถทำความเข้าใจ
ใหมก่บัตวัเราเองไดว่้า ไมใ่ชพ่ระเจา้ทีท่รงสรา้งสิง่ของ
โดยตรง  แต่พระองค์ทรงสร้าง  “ตัวแทน”  ท่ีสร้างสรรค์
(creative agents)  เปน็พระจติเจา้ทีท่รงเปน็บอ่เกดิของ
ความสร้างสรรค์ต่างๆ (God’s Spirit as the spirit of
creativity)  ทีท่ำงานในบคุคล (ตวัแทน) เหลา่นี ้ พูดอกี
นยัหนึง่ไดว่้า  พระเจา้มไิดส้รา้งสิง่จบัตอ้งได ้(entities)
สิง่ของ (things)  เหตกุารณ ์(events)  การกระทำ/กจิการ
(actions)   หรือสถานภาพความเปน็อยู่  (state of affairs)
แตพ่ระองคส์รา้ง  “การเปน็/การเปน็อยู”่ (being)

การเป็น/การเป็นอยู่ (being) ของพระองค์เป็น
นิรันดรภาพ เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็น/การเป็นอยู่
(being) ของมนุษย์ท่ีเป็น  “ตัวแทน”  (secondary creative
agents)  ของพระองคใ์นการ  “ร่วมสรา้ง” (co-creation)
ของพระองค์
(จาก   The Disciples’ Jesus:  Christology as Reconciling Practice by
Dr.Terrence W. Tilley; Orbis Books, Maryknoll, N.Y.;  2008

ข้อคิด/ข้อรำพึง “ปีพระสงฆ์”
มิสซาขอบพระคุณและพิธีกรรมศาสนาอื่นๆ จึง

เป็นชีวิตของเราลูกๆ ทุกคน และ “คุณพ่อ” เป็น
ประธานผู้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ น้ี  “คุณพ่อ” จึงเป็น
สะพานสัมผัสสัมพันธ์กับลูกทางพิธีกรรมน้ีโดยตลอด
พิธีกรรมมิสซา และศาสนาพิธีอื ่นๆ จึงเป็นประตู
หน้าต่าง ท่ีเปิดเพ่ือความสัมพันธ์ (relations) เป็นความ
เช่ือมโยง (connectedness) ระหว่าง “คุณพ่อ” กับลูกๆ
ไดเ้ปน็อยา่งด ีดว้ยคำเทศน ์ (homilies) “คณุพอ่” พูด
กับเราได้ทุกอย่าง ทุกเรื่อง สุดแต่คุณพ่อ ประเด็น
อยู่ท่ีว่าจะทำให้ลูกๆ  นำคำพูดของ “คุณพ่อ” ไปปฏิบัติ
ในชวิีตประจำวนัอยา่งไร
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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

หน้า 9

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!

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เปโตร
ประเสริฐ ยังนึก
เกิดใหม่ในพระเจ้า
25 มกราคม 2548“ให้มีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเสมอ”

เปาโล บุญเลีย้ง
จิรวัฒนาพันธ์
เกิดใหม่ในพระเจ้า

23 กุมภาพนัธ์ 2550

ครบ 3 ปี

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง

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

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.์..

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

081-899-7470, 086-541-2772

วนัที ่20  กุมภาพนัธ ์ 2010 นำคณะแสวงบุญไปให้กำลังใจฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมาร
บ้านหนองพลอง อ. ประทาย  จ.นครราชสีมา

วนัที ่27  กุมภาพนัธ ์ 2010 เชิญร่วมฉลองเปิดและเสกวัดแม่พระลูกประคำ  อุตรดิตถ์
โดย พระคุณเจ้ายอแซฟ พิบูลย์  วิสิฐนนทชัย

วันที่ 13  มีนาคม 2010 เชิญสมาชิกไปฉลองนักบุญยอแซฟท่ีวัดอยุธยาวัดแรก
ของกรุงสยาม

วันที่ 20  มีนาคม 2010 เชิญสมาชิกร่วมฉลองวัดนักบุญยอแซฟ วัดพนัสนิคม จ.ชลบุรี
และไปสวดพระเมตตาทีวั่ดแม่พระประจักษ์ บางแสน
จากน้ัน ไปฉลองวัดแม่พระมหาชัย ท่ีหัวไผ่ เนินกลม
เป็นวัดของต้นตระกูล “ยุ่นประยงค์”

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสวงบุญกับสุภาทัวร์  ชราทัวร์ค่ะ

 

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
ยวงบปัตสิตา ก๊กเคีย้ง แซแ่พ้

เกิดใหม่ในพระเจ้า
25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2527

(ครบรอบ 26 ปี) จากลกูๆ หลานๆ
“จงดำเนินชีวิตโดยสวมพระเยซูคริสตเจ้าเป็นอาภรณ์
แต่อย่าทำตามความต้องการของเนื้อหนัง (รม 14:14)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ยอห์น บัปติสต์
สุวัฒน์

ซื่อเพียรธรรม
ครบรอบ 10 ปี

ในวันที่ 9 มกราคม
เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ผู้เลี้ยงแกะย่อมสละชีวิตเพื่อแกะของตน

(ยน 10:11)

คณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล OMI
ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจในชีวิตนักบวช

คณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล
เขา้รว่มสมัผสั  “ค่ายกระแสเรยีก”

ระหวา่งวนัที ่19-21 กุมภาพนัธ์ 2010
ณ บ้านมาเซอโนด ์สามพราน จ.นครปฐม

เริ่มลงทะเบียนวันที ่ 6 มีนาคม 2553 เวลา 09.00–11.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เยาวชนชายที่จบการศึกษาระดับชั้น ป.6 และ ม.3
2. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
3. มีความสนใจและตั้งใจจริงที่อยากจะสัมผัสชีวิตการเป็นเณร

คณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล
ติดต่อสอบถามไดท่ี้  คุณพ่อเจอร์ร่ี  โทร. 0-2812-5060

บ้านเณรคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล
42/239 หมู่ 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73120

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

อันนา
สุรีรัตน์

กิติศักดิ์กุล
ครบรอบ 10 ปี

ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ์

ถ้าเรารวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในการสิ้นพระชนม์
เราก็จะร่วมเป็นหนึ่งในการกลับคืนพระชนมชีพด้วยเช่นกัน

(รม 6:5)
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สื ่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
แผนกวิทยุ ร่วมกับชมรมวิทยุคาทอลิก
ประเทศไทย เปิดเว็บไซต์ วิทยุคาทอลิก
ชื่อ www.thaicatholicradio.com เพื ่อ
เป็นศูนย์รวมรายการวิทยุชุมชนของ
สังฆมณฑลต่างๆ และรายการวิทยุ
คาทอล ิกของต ่ างประเทศเป ็นต ้น
วิทยจุากสำนกัวาตกินั

“ว ิทย ุช ุมชนเป ็นของขว ัญจาก
พระเจา้” คุณพอ่เอกชัย ชิณโคตร ผู้ริเริม่
วิทยุชุมชน อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา ได้
ให้นิยามความเปน็วิทยุชุมชนไว้

“เนือ่งจากวทิยุชุมชนเปน็วทิยุท่ีมีความจำกดัในแรงสง่คลืน่กระจายเสยีง ฟังไดแ้คใ่นบรเิวณใกล้ๆ  ไม่เกิน 10 ตาราง
กิโลเมตร ดงันัน้การจดัทำเวบ็ไซต์นีจ้งึทำใหผู้้คนสามารถเขา้ถงึรายการตา่งๆ ของเราคาทอลกิไดท่ั้วโลกเพยีงคลกิเดยีว
หรอืสามคลกิ” (คุณรัตนาภรณ ์ทรายทอง สือ่มวลชนคาทอลกิฯ)

“เราได้จัดการพบปะดเีจหรือผู้จัดรายการวทิยุคาทอลิกมาแล้วคร้ังหน่ึงเม่ือปีท่ีแล้ว ทำให้ทราบว่าเรามีนักจัดรายการ
ดีๆ มากมาย ถ้าเราสามารถรวมตัวกันได้ ผมคิดว่าเมืองไทยของเราคงมีคลื่นวิทยุดีๆ ให้คนไทยได้รับฟังข่าวดีกัน
อยา่งทัว่ถงึ” (คุณสรุวุฒิ หมัน้ทรพัย ์หัวหนา้แผนกวทิย ุสือ่มวลชนคาทอลกิฯ)

จึงขอเชิญพี่น้องคริสตชนที่ดำเนินรายการวิทยุชุมชนในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศได้กรุณาส่งรายชื่อแจ้งที่อยู่
เพื่อจะได้เข้าเป็นสมาชิกในชมรมฯ และช่วยกันประกาศข่าวดีแห่งความเชื่อให้ทั่วถึงครอบคลุมทั้งประเทศ (สนใจ

คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจรญิ
สนามความคิด
งานแพรธ่รรม
(ใครมีกิจกรรมดีๆ เขียนมาแบ่งปันกันได้ท่ี “สนามความคิด”  อุดมสาร
122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หรือ  watchasin_k@hotmail.com)

“คลิกเดียวฟังรายการ
วิทยุคาทอลิกได้ท่ัวโลก”

เข้าร่วมชมรมฯ เขียนจดหมายถึงผมตามที่อยู่
ข้างบนได)้

ในการช ุมน ุมพี ่น ้องตาบอดของศ ูนย ์
ฝ ึกอาช ีพคนตาบอดสามพรานเม ื ่อเด ือน
ธันวาคมทีผ่่านมา สมาชิกท่านหน่ึงได้ “ขอให้มี
รายการทางวิทยุคาทอลิกเพื่อจะได้ทราบข่าว
ของพระศาสนจักร ท้ังน้ีเพราะพวกเขาไม่สามารถ
เดินทางมาวัดในวันอาทิตย์และอ่านหนังสือ
อุดมสารได้ ช่องทางเดียวที ่เขาใช้คือวิทยุ
ส่วนโทรทัศน์นั้นเขาก็ยังไม่มีเงิน” นอกจาก
คนตาบอดแล้ว บรรดาคนชราหรือผู ้ป่วยก็
สามารถฟังวิทยุของเราได้

ดังน้ันทางท่ีจะเป็นไปได้น้ัน ผมจึงขอเสนอ
ใหท้กุๆ ตำบล อำเภอ จงัหวดั ไดม้รีายการวทิยุ
คาทอลิก โดยสมัครเข้าเป็นอาสาสมัคร
จัดรายการในสถานีวิทยุชุมชนต่างๆ ที่จัดตั้ง
ขึ ้นมากมาย อาจจะจัดอาทิตย์ละ 1 ชั่วโมง
เพื่อนำเสนอข่าวดีแห่งความเชื่อและข่าวสาร
ในแวดวงคาทอลิกของเราให้กับชุมชนนี้เป็น
วิธีการหนึง่ในการประกาศขา่วดสู่ีมวลชนทีเ่รา
สามารถทำได้เลย

คุณภวูดล กล่ินสวสัดิ ์(สื่อฯ ราชบรีุ) web-
master ของ www.thaicatholicmission.com
กล่าวว่า “จะพยายามทำอย่างดีที่สุด อยากให้
คนฟังรายการของเรามากๆ และอยากให้
Download ไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด”

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
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เตเซ ่ ฝร่ังเศส • (ซนีติ) เยาวชนชาวเฮติ
ท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มภาวนาเตเซไ่ด้เชิญชวน
คริสตชนทั ่วโลกภาวนาร่วมกันเพื ่อ
ชาวเฮตทิกุวนัที ่ 12 ของเดอืน เริม่ตัง้แต่
วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ ต่อเน่ืองกันระยะเวลา
นาน 12 เดือน เป็นการระลึกถึงเหตุการณ์
แผ่นดินไหวในปอร์โตแปรงซ ์เมืองหลวง
ของเฮติ

เยาวชนชาวเฮติจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็น
อาสาสมัครของกลุ่มเตเซ่ในหลายปีที ่
ผ่านมา  ได้ให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ
เตเซ่ เป็นพยานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมือ่วันที ่12 มกราคม 2010

ริดชาร์ด เยาวชนคนหนึ ่งแสดง
ความรู้สึกว่า “เหตุการณ์แผ่นดินไหวคร้ังน้ี
ทำให้ชาวเฮติประสบกับความทุกข์


แสนสาหัส  ศพใต้ซากปรักหักพังจำนวนมาก
ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วชุมชนในละแวกนั้น
ตกกลางค ืนพวกเรานอนกลางแจ ้ง
ใกล้กองขยะ  มีกล่ินอุจจาระและปัสสาวะ
ทั่วบริเวณ”

“ภ ั ยพ ิบ ั ต ิ คร ั ้ งน ี ้ ส ่ งผลให ้คน
จำนวนมากตกงาน ขาดรายไดเ้พือ่ยังชพี
ไร้ท่ีอยู่อาศัย ไม่มีน้ำด่ืม อาหาร และแม้แต่
ไฟฟ้า”

ริดชาร์ดเล่าอีกว่า “ประชาชนต่ืนตกใจ
ทำให้เกิดความอลหม่าน สาเหตุหนึ่ง
เปน็เพราะเจา้หนา้ทีต่ำรวจมจีำนวนนอ้ย
และนักโทษหลายคนก็แหกคุกออกมา
ได้ ทุกคืนจะพบอาชญากรรมต่างๆ
ไม่ว่าจะเปน็ขโมยของ  ข่มขืน  ทำร้ายกัน
เป็นต้น”

“ข่าวลือต่างๆ เร่ิมแพร่ไปท่ัว จริงบ้าง
เกินความเป็นจริงบ้าง ทำให้เหตุการณ์
เลวร้ายลงอีก ประชาชนต่างตกอยู่ใน
อาการหวาดระแวงเพิ่มขึ้น”

“เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังแผ่นดินไหว
พวกขโมยกลุ่มหน่ึงท่ีจ้องขโมยทรัพย์สิน
ของผู้ประสบภัยในที่เกิดเหตุ วิ่งไปมา

ตะโกนว่า  “สึนามิ  สึนาม”ิ  หวังให้คนว่ิง
หนีเพื่อพวกตนจะเก็บข้าวของมีค่าได้
สะดวกขึ้น  ลองนึกถึงสภาพคนที่ได้รับ
บาดเจ็บ บางคนขาหัก  เมื่อได้ยินเสียง
ตะโกนเตอืนภยั ตา่งพากนัวิง่หนเีอาชวิีต
รอดกันอย่างโกลาหล”

ริดชาร์ด กล่าวว่า “ไม่ว่าอะไรจะเกิดข้ึน
พระเป็นเจ้าทรงย่ิงใหญ่ และเม่ือพระองค์
ทรงเป็นองค์ความรัก แผนการความรัก
ของพระองค ์จะทรงเตร ียมหนทาง
ที่เหมาะสมแก่เรา”

“บทเพลงท่ีผมได้เรียนจากการเข้ากลุ่ม
ภาวนาเตเซ่ตั้งแต่ ค.ศ. 2006 เตือนใจ
ผมเสมอว่าพระเป็นเจ้าจะทรงประทาน
พละกำลงัและกำลงัใจมากมายอยา่งทีเ่รา
คาดไม่ถึง”

ริดชาร์ดกล่าวท้ิงท้ายว่า “ขอคริสตชน
ทั่วโลกร่วมกันภาวนาอย่างตั้งใจ เพราะ
เปน็เรือ่งทีส่ำคญัมากทีเ่ราควรผนกึกำลงั
ภาวนาเพื่อจุดประสงค์เดียวกัน ผู้สนใจ
สามารถดูบทภาวนาที่เขียนโดย ภราดา
อะโลอิส (Alois) ได้ในเวบ็ไซตข์องเตเซ”่

สมาชิกกลุ่มภาวนาเตเซ่ยังกล่าวถึง

ข้อเตือนใจของพระสังฆราชปีแอร์-อันเดร
ดูมาส ประธานคาริตัสเฮติ ผู ้ให้การ
สนับสนุนสมาชิกเตเซ่อย่างดีว่า “พระ--
คุณเจ้าดูมาสเชื ่อว่างานเมตตากิจและ
วิถีการดำเนินชีวิตท่ามกลางวิกฤติของ
ชาวเฮตจิะช่วยเราใหมี้ความเมตตากรณุา
ต่อเพื่อนมนุษย์มากยิ่งขึ้น”

พระคุณเจ้าดูมาส กล่าวว่า “มนุษย์
จะใจกวา้งต่อกันมากขึน้  เปิดใจรับเพ่ือน
พี่น้องและช่วยเหลือกันและกันมากขึ้น
เพราะอาสนวิหาร สำนักนายกรัฐมนตรี
โรงเรียน คณะนักบวช และสถานท่ีสำคัญ
อ่ืนๆ ถูกทำลายราบ ซ่ึงจำเป็นต้องร่วมกัน
สร้างข้ึนมาใหม่”

พระสังฆราชดูมาส ให้กำลังใจบรรดา
คริสตชน “ภัยพิบัติในครั้งนี้เป็นโอกาส
ให้เราได้ร ่วมกันสร้างประเทศให้ด ี
กว่าเดิม ได้เข้าใจในคุณค่าของสายสัมพันธ์
แหง่ความเปน็มนษุย ์  ร่วมสรา้งทศันคติ
ท่ีดีต่อกัน ไว้วางใจซึง่กันและกัน  เพ่ือให้
เกิดความรักกันฉันพี่น้องต่อกันอย่าง
แท้จริง”

ผู ้ประสงค์จะร่วมภาวนาเพื ่อเฮติ
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์
http://www.taize.fr/en_article9707.html

เยาวชน คือ
ความหวังของ
พระศาสนจักร

นครรัฐวาติกัน • (ซีนิต) สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดกิต ์ ท่ี 16 ตรสัแกส่มาชกิสมณสถาบนัตา่งๆ ว่า
“ขอท่านสมาชิกได้เตรียมคำตอบที่สร้างสรรค์และ
มีเหตุผลบนพ้ืนฐานความเช่ือคริสตชน เพ่ือตอบปัญหา
ด้านวัฒนธรรมแหง่ยุค”

พระสันตะปาปาตรัสว่า “ขอให้เยาวชนที่เติบโต
ในสังคมที่ไม่มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ และมักยึดความ
ต้องการของตนเองเป็นสำคัญ ได้แสวงหาคุณค่า
คริสตชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต”

ผู้แทนจากสถาบันดังกล่าวประกอบด้วย สถาบัน
เซนต์โธมัส อาไควนัส, สถาบันเทววิทยา, สถาบัน
แม่พระปฏิสนธินิรมล, สถาบันแม่พระนานาชาติ,
สถาบันศิลปศาสตร์และวรรณคดี, สถาบัน “เดอี วีร์
ตูโอซี อัล ปันเธออน” (dei Virtuosi al Pantheon),
สถาบนัโบราณคด,ี  และสถาบนั “คลัตอรมุ มารต์รุีม”
(Cultorum Martyrum)

หน่วยงานด้านการศึกษาของพระศาสนจักร

จำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรม
ในสังคมและความคาดหวังของพระศาสนจักร  เพื่อ
พระศาสนจกัรสากล โดยเฉพาะสนัตะสำนกัจะสามารถ
ปรับตนให้เข้ากับวัฒนธรรมแห่งยุคสมัย เพ่ือตอบสนอง
ข้อท้าทายตา่งๆ ท่ีพระศาสนจกัรกำลงัเผชญิ โดยเฉพาะ
บรรดาเยาวชน

แต่งต้ังพระสังฆราชเกาหลี
และแอฟริกาใต้

ชุนชีออน เกาหลีใต้ •วันท่ี 28 มกราคม สมเด็จพระสันตะ-
ปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงประกาศแต่งตั้งอดีตผู้ช่วย
สังฆราชลูคัส คิม วูน-โฮ แห่งอัครสังฆมณฑลโซล
ใหด้ำรงตำแหนง่แทนพระอคัรสงัฆราชยอหน์ ชาง-ยิค
อาย ุ76 ป ีซึง่ขอลาเกษยีณ

พระอัครสังฆราชคิม อายุ 65 ปี เกิดที่กรุงโซล
บวชเป็นพระสงฆ์ ค.ศ. 1973 และอภิเษกเป็น
พระสังฆราช ค.ศ. 2002   อัครสังฆมณฑลชุนชีออน
มคีรสิตชน 75,702 คน มพีระสงฆ ์98 องค ์และนกับวช
292 คน

วันเดียวกันน้ีเอง พระสันตะปาปาทรงแตง่ต้ังคุณพ่อ

โจ โรดริเกส อายุ 54 ปี เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยศักด์ิสิทธ์ิ
ในแอคเคอร์วิลล์ แอฟริกาใต้เป็นพระสังฆราชแห่ง
ซานีน พระคุณเจ้าเกิดที่เมืองเคปทาวน์ รับศีลบวช
เปน็พระสงฆ ์ค.ศ. 1982 ในสงัฆมณฑลวติแบงค์

พระสังฆราชโรดริเกส ดำรงตำแหน่งแทน
พระสังฆราชฮิวจ์ แพทริค สแลตเตอร์รี อายุ 75 ปี
ซึ่งลาเกษียณ

สังฆมณฑลซานีน มีคริสตชน 50,000 คน
พระสงฆ ์27 องค์  สังฆานกุรถาวร 4 องค์ และนักบวช
55 คน  อัครสงัฆมณฑลดาเรสซาแลมเปน็เมอืงใหญ่
ที่สุดของแทนซาเนีย ประชากรประมาณ 5 ล้านคน
ในจำนวนนีเ้ปน็คาทอลกิ 1.5%  มพีระสงฆ ์193 องค์
นกับวช 737 คน  พระคารด์นิลัโปลคีราป เปญโก อายุ
53 ป ีปกครองอคัรสงัฆมณฑล

สำนักวาติกันรายงานว่า สมเด็จพระสันตะปาปา
ทรงแต่งตั้งพระสังฆราชผู้ช่วย 2 องค์ อภิบาลอัคร--
สงัฆมณฑลดาเรสซาแลม ประเทศแทนซาเนยี ไดแ้ก่
คุณพ่ออูเซบิอุส แอลเฟรด นิกิลวา อายุ 43 ปี อดีต
อธิการสามเณราลยัเซนตแ์มร ี  และคุณพอ่ซาลตูารสิ
เมลไควร ์ ลิเบนา อาย ุ 46 ป ีอดตีอาจารยวิ์ชาชวิีตจติ
ประจำสามเณราลัยเซนต์ปอล
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พร้อมกับพระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย  สมานจิต
พระส ังฆราชก ิตต ิค ุณแห ่งส ังฆมณฑลจ ันทบ ุร ี
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักด์ิ สิริสุทธ์ิ ประมุขสังฆมณฑล
นครราชสีมา และมงซินญอร์อันดรูว์ วิษณุ  ธัญญอนันต์
เม่ือวันเสารท่ี์ 16 มกราคม ค.ศ. 2010

ประวัติความเป็นมาของชุมชนแห่งความเชื่อ “วัด
มารีสมภพ กบินทร์บุรี” ราวปี ค.ศ. 1968 หรือ 42 ปี
ที่ผ่านมา มีสัตบุรุษอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากภาคอีสาน
ราชบุรี นครปฐม ชลบุรี ฉะเชิงเทราและภาคอื ่นๆ
เข้ามาประกอบอาชีพค้าขาย และทำการเกษตรในบรเิวณ
เมืองเก่ากบินทร์บุรี และเนื่องด้วยบริเวณนี้ยังไม่มีวัด
สัตบุรุษยังมีจำนวนน้อย ดังน้ันในวันอาทิตย์จึงพากันไป
วัดที ่อยู ่ใกล้เคียง เช่น วัดปราจีนบุรี วัดสระแก้ว
วัดโคกวดั วัดระเบาะไผ ่วัดพนมสารคาม

ค.ศ. 1971 คุณกุหลาบ (เกื้อ) สนิทนราทร ซึ่งเป็น
สัตบุรุษวัดชลบุรี เห็นว่าสี ่แยกกบินทร์บุรี (สี่แยก
สามทหาร) จะมีความเจริญในอนาคต ควรจะมีวัดและ
โรงเรียนของสังฆมณฑลจงึชวนให้สังฆมณฑลซือ้ท่ีดิน
และคุณกหุลาบเองกซ็ือ้ดว้ย ตอ่มากไ็ดย้กทีด่นิทัง้หมด
ให้กับสังฆมณฑล ซ่ึงรวมกบัท่ีดินของสงัฆมณฑล รวม
ท้ังส้ิน 62 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา โดยมีคุณพ่อหลุยส์ เฮโม
เจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้าบ้านทับ เป็นผู ้ร ับผิดชอบ
(คุณพ่อหลุยส์ เฮโม เป็นพระสงฆ์คณะซัม ที่เข้ามา
ทำงานในสังฆมณฑลจันทบุรี สมัยพระสังฆราชฟรังซิส
สงวน สุวรรณศร ีปกครองสงัฆมณฑลจนัทบรีุ) ต่อมา
คุณพ่อประสบอุบัติเหตุและได้เสียชีวิตเมื ่อวันที่ 3
มนีาคม ค.ศ. 1973 หลังจากนัน้ไมม่พีระสงฆม์ารบัชว่ง
ดูแลต่อ ปล่อยให้ที่บริเวณนี้รกร้างว่างเปล่า

ในช่วง ค.ศ. 1984-1990 คุณพ่อทวี อานามวัฒน์ ท่ีดูแล
วัดเขตสระแก้ว ได้มาดูแลกลุ่มคริสตชนที่กบินทร์บุรี
โดยจัดให้มีพิธีกรรมทางศาสนาในวันอาทิตย์และ
วันฉลองต่างๆ เวลานั ้นมีคริสตชนประมาณ 4-5
ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวคุณสายันต์ ล้อคำ ครอบครัว
คุณยุพิน ครอบครัวคุณบุหงา ครอบครัวคุณทศพล
ธัญญอนันต์ผล และบ้านชาวญวน (อาชีพทำโต๊ะ
ทำเก้าอี้) โดยใช้บ้านคุณสายันต์ ล้อคำ เป็นสถานที่
ประกอบพิธี ในระหว่างน้ันมีการเสนอโครงการใหก้ลุ่ม
โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (รสจ.) สร้างโรงเรียน

ค.ศ. 1990-1995 คุณพอ่นภา กู้ชาต ิเจา้อาวาสแขวง
สระแก้ว ได้สานต่องานโดยเข้ามาดูแลรับผิดชอบ
เรื่องที่ดินของวัด จัดให้มีการรางวัดที่ดิน กำหนดเขต
ที่ชัดเจนและปรับไถที่ดิน

ค.ศ. 1993 พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย  สมานจิต
ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี ได้แบ่งที ่ดินบางส่วน
จำนวน 25 ไร่ ให้แก่ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
ใช้ประโยชน์สร้างโรงเรียน ในสมัยคุณแม่ โจนส์ออฟ-
อาร์ค พเยาว์ ถาวรวงศ์ มหาธิการิณีคณะรักกางเขนแห่ง
จันทบุรีและได้เริ่มสร้างโรงเรียนมารีวิทยา กบินทร์บุรี
ตั ้งแต่ ค.ศ. 1994 และเปิดทำการสอนครั ้งแรกใน
ปีการศึกษา 1995 ต้ังแต่ช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีซิสเตอร์พนิดา สุขสำราญ เป็นผู้จัดการและ
ครูใหญ่ คนแรกจนถึงปัจจุบัน และเปิดทำการสอนจนถงึ
ระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 6 ปัจจุบันทางคณะซิสเตอร์

ได้จัดห้องภายในอาคารยาโกเบ ให้เป็นวัดน้อย เพื่อ
ประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และเป็นที ่พัก
ประจำของพระสงฆ ์สตับรุุษจงึไดม้ารว่มพิธีมสิซาบชูา
ขอบพระคณุ และมพีระสงฆอ์ยู่ประจำตัง้แต ่ค.ศ. 1995
เป็นต้นมา มีคุณพ่อสเตเฟน วิชิต ประสงค์ธรรม เป็น
เจา้อาวาสองคแ์รก คุณพอ่ยออากมิ สงา่  จนัทรสมศกัดิ์
เป็นเจ้าอาวาสองค์ท่ี 2 อยู่ประมาณ 3 เดือน คุณพ่อเปาโล
บญุเนอืง  วรศลิป์ เปน็เจา้อาวาสองคท์ี ่3 เปน็ผูต้ัง้ชือ่วัด
“วัดน้อยมารีสมภพ กบินทร์บุร ี” และจัดฉลอง
อย่างเป็นทางการ โดยใช้ห้องประชมุใหญ่ติดแอร์ ของ
โรงเรยีนมารวิีทยา กบนิทรบ์รีุ เปน็สถานทีป่ระกอบพธิี
คุณพ่อยอแซฟ ยอด เสนารักษ์ เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ 4
อยู่ประมาณ 5-6 เดอืน  คุณพอ่ยอแซฟ นคิม  โยธารกัษ์
เป็นเจ้าอาวาสองค์ท่ี 5 และปัจจุบัน คุณพ่อยอแซฟ ชูชาติ
ชุณหกิจ เป็นเจ้าอาวาส เมื่อ ค.ศ. 2006 มีการเลือกตั้ง
และแต่งตั ้งสภาภิบาลชุดแรกของวัด เมื ่อมีจำนวน
คริสตชนเพิ ่มขึ ้น สถานที ่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ
ทีใ่ชอ้ยู่คบัแคบ คณุพอ่เจา้อาวาสและสภาภบิาลจงึมมีติ
ร่วมกันเสนอโครงการสรา้งวัด เม่ือได้รับการอนมัุติจาก
ทางสงัฆมณฑล จึงเร่ิมจัดหาทุน และจัดพิธีวางศิลาฤกษ์
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 2007 ลงมือก่อสร้างเมื่อ
ต้นเดือนมกราคม ค.ศ. 2008 ดำเนนิการกอ่สร้างโดยฝ่าย

ก่อสร้างของสังฆมณฑล ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างวัด
เปน็เงนิ 13,668,791 บาท

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์  จรัสศรี ประธานในพิธี
ให้ข้อคิดว่า “วัดเป็นที่ประทับของพระเยซูคริสตเจ้า
ผู้ทรงชีวิตในศีลมหาสนิท เป็นศูนย์รวมของชีวิตคริสตชน
เพ่ือถวายบูชาขอบพระคุณ อธิษฐานภาวนา และประกอบ
ศาสนกิจต่างๆ เป็นการแสดงออกถึงความรัก ความศรัทธา
ต่อพระเป็นเจ้า และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพี่น้อง
ในชมุชน วัดจงึเปน็ชุมชนแหง่ความเชือ่ ชุมชนแหง่การ
ถวายคารวกิจ ชุมชนแห่งความรักและชุมชนแห่งการ
ประกาศข่าวดี การสร้างวัดท่ีเป็นวัตถุเป็นส่ิงดี แต่อย่าลืม
ทำตวัและดแูลชีวิตภายในใหเ้ปน็วิหารทีเ่หมาะสมกบัที่
ไดช่ื้อว่าครสิตชน และเปน็ทีป่ระทบัของพระเปน็เจา้”

ปจัจบุนั วัดมารสีมภพ กบนิทรบ์รีุ ตัง้อยูเ่ลขที ่582
หมู่ 17 ถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ตำบลเมืองเก่า
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240 มีสัตบุรุษ
25 ครอบครัว (80-100 คน) เป็นชุมชนที ่อยู ่แบบ
กระจัดกระจายประกอบอาชีพค้าขาย ครู ทำงานใน
โรงงาน และรบัจา้ง เปน็ตน้

คุณพ่อสุทัศน์  เภกะสุต รายงาน

เปิดและเสกวัดมารีสมภพ กบินทร์บุรี (ต่อจากหน้า 20)

ในโอกาสปีพระสงฆ์ คุณพ่อบรรจง พานุพันธ์ นักดนตรีรุ่นลายคราม ได้แต่งพลง
“ศิษย์ท่ีรัก” มาเพ่ือพระสงฆ์โดยเฉพาะ สามารถฟังได้จากเว็บไซต์  http://thaipriest.cbct.net
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Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 7 ª√–®”«—π∑’Ë 14-20 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2010 Àπâ“ 15

«—¥·¡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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡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)

«—¥∏√√¡“ 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.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√ ∑à“„À¡à ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠øî≈‘ª·≈–¬“°Õ∫ À—«‰ºà Õ.æ“π∑Õß

®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–∑’Ëæ÷Ëß·Ààß§√‘ µ—ß ¥ß·À≈¡‚¢¥ Õ.‡¡◊Õß

®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 15 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–∂«“¬æ√–°ÿ¡“√„πæ√–«‘À“√ ∫â“πÀâ«¬-

‡≈Á∫¡◊Õ Õ.∫ÿàß§≈â“ ®.ÀπÕß§“¬ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π  ∫â“πÀâ«¬‡´◊Õ¡ Õ.∫÷ß°“Ã

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

10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∂È” ‘ßÀå Õ.‡¡◊Õß ®.™ÿ¡æ√

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π (µ√’«“√ «—π∑’Ë 17-18 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 20.00 π.

·≈–«—π∑’Ë 19 ‡«≈“ 19.30 π.) µâÕß°“√∑’Ëæ—°µ‘¥µàÕ

§ÿ≥æàÕ “¡—§§’ ™—¬æ√–§ÿ≥ ‚∑√. 08-1929-4410,

0-7765-0137 ·≈– 08-9487-6122

«—¥·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ Õ.‡¡◊Õß ®.‡æ™√∫Ÿ√≥å

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

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

 Õ∫∂“¡‚∑√. 08-1626-0358

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” Õÿµ√¥‘µ∂å ‡ªî¥·≈–‡ °«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 27 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ß‡¬≈“ ´Õπµâ“ ®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ

‡Õ“°ÿ µ‘π ª√–¥‘…∞å «àÕß«“√’ Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ ‘∑∏‘™—¬ ‡æÁ≠§” ‚∑√. 08-1879-

7780)

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å (·æ√°Àπ“¡·¥ß) µ.¬’Ë “√

Õ.Õ—¡æ«“ ®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 28

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.  §ÿ≥æàÕ‡Õ“°ÿ µ‘π ª√–¥‘…∞å

«àÕß«“√’ Õÿª —ß¶√“™ ‡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

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π‰∑√∑¡ Õ.ÀπÕßÀß å

®.∫ÿ√’√—¡¬å ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20 ¡’π“§¡ ‡«≈“

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√ ∫â“πÀπÕßÀà“ß

Õ.∫—«≈“¬ ®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 æƒ…¿“§¡

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“πÀπÕß‰¡âµ“¬ µ.ÀπÕßæ≈«ß

Õ.ª√–∑“¬ ®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8

æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï

 ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ¡ÿ°¥“À“√ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

14 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å

®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å π‘√¡—¬ Õ.°ÿ ÿ¡“≈¬å ®. °≈π§√

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

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å∑’Ë≈Ÿ√å¥ πÈ”∫ÿâπ Õ.«“π√π‘«“ 

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

10.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢-

π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“πÀπÕßø“π¬◊π Õ.‚æ∏‘Ï‰∑√

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’
 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ ©≈Õß·≈–‡ °«—¥„À¡à «—π‡ “√å∑’Ë 27

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß

‰™¬√“ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ∫â“πÀπÕß§Ÿ Õ.‡ π“ß§π‘§¡

®.Õ”π“®‡®√‘≠ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 13 ¡’π“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß ∫â“π‚ππ «à“ß Õ.‚ππ§Ÿ≥

®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 13 ¡’π“§¡ ‡«≈“

10.00 π. §ÿ≥æàÕ·Õπ¥√Ÿ«å «‘∑¬“ ß“¡«ß»å Õÿª —ß¶√“™

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“πÀπÕß∑“¡πâÕ¬ Õ.°—π∑√“-

√¡¬å ®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20 ¡’π“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π‡´´àß Õ.ªÉ“µ‘È« ®.¬‚ ∏√

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

§ÿ≥æàÕ·Õπ¥√Ÿ«å  «‘∑¬“ ß“¡«ß»å Õÿª — ß¶√“™

‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

¢Õ‡™‘≠™«π∑ÿ° —ß¶¡≥±≈

§≥–π—°∫«™™“¬-À≠‘ß

Àπà«¬ß“π  Õß§å°√§“∑Õ≈‘°

·≈–æ’ËπâÕß§√‘ µ™π

∫√‘®“§∑√—æ¬å π—∫ πÿπ„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ

·°àæ’ËπâÕß¢Õß‡√“ µ“¡°”≈—ß§«“¡ “¡“√∂

¢Õß∑à“π  ‚¥¬ “¡“√∂¥”‡π‘π°“√ ¥—ßπ’È

‡™Á§ —Ëß®à“¬ :  ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

‚Õπ‡ß‘π  : ¡‘ ´—ßœ  ¿“æ√– —ß¶√“™

§“∑Õ≈‘°œ (∫√√‡∑“ “∏“√≥¿—¬)

∏π“§“√∑À“√‰∑¬

 “¢“æ—≤πåæß»å

∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å

‡≈¢∑’Ë  170-2-08597-6

‚¥¬ ¿“æ√– —ß¶√“™œ ®–√«∫√«¡

ß∫ª√–¡“≥∑’Ë‰¥â∑—ÈßÀ¡¥

 àß‰ª„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ „ππ“¡¢Õß

æ√–»“ π®—°√§“∑Õ≈‘°„πª√–‡∑»‰∑¬

®÷ßÀ«—ß‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß«à“®–‰¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ

√à«¡„®®“°æ’ËπâÕß∑ÿ°∑à“π

‡æ◊ËÕ™à«¬ºŸâª√– ∫¿—¬‡À≈à“π’È

„Àâ‰¥â√—∫§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ·≈–§«“¡∫√√‡∑“

 Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë   ”π—°‡≈¢“∏‘°“√
 ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬
‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1201



ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 7 ª√–®”«—π∑’Ë 14-20 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2010 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

✝ ‡ ° 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

❈ «—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

«—π‡ “√å∑’Ë 13 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 08.00 π.

§ÿ≥æàÕ ÿ‡∑æ æß…å«‘√—™‰™¬ ‡ªìπª√–∏“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≠Õ—ππ“ ∑à“®’π ®. ¡ÿ∑√ “§√ «—π‡ “√å∑’Ë

13 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 16.00 π

❈ «—¥¡“√’¬å ¡¿æ ∫â“π·æπ ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 14 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 09.30 π.

❈ «—¥§Õπ‡´Áª™—≠  “¡‡ π °∑¡. «—πæÿ∏∑’Ë 17

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 18.00 π.

❈ «—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß å ≈”‰∑√ ®.ª∑ÿ¡∏“π’ «—π‡ “√å∑’Ë

20 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 09.30 π. §ÿ≥æàÕ«ÿ≤‘‡≈‘»

·Àà≈âÕ¡ ‡ªìπª√–∏“π (∑“ß«—¥®—¥∫√‘°“√¥Õ°‰¡â·≈–

‡∑’¬π)

❈ «—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å ‡°“–„À≠à ®.æ√–π§√-

»√’Õ¬ÿ∏¬“

«—π»ÿ°√å∑’Ë 19 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 17.00 π.

§ÿ≥æàÕª√–¬ÿ∑∏ »√’‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—π‡ “√å∑’Ë 20 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 09.00 π.

§ÿ≥æàÕ∫—≠™“ »√’ª√–¡ß§å ‡ªìπª√–∏“π

(∑“ß«—¥∫√‘°“√¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π)

❈ «—¥À∑—¬π‘√¡≈¢Õß·¡àæ√– (ª“°≈—¥) Õ.æ√–ª√–·¥ß

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

09.00 π.

❈ «—¥æ√–·¡à °≈ ß‡§√“–Àå Õ.∫“ß∫—«∑Õß  ®.ππ∑∫ÿ√’

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

✝ §ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞ µ√√°‡«»¡å ‡ªìπª√–∏“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“¬)

❈ «—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ª“°πÈ” ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 17.00 π.

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

‡«≈“ 16.00 π. §ÿ≥æàÕ«‘∑¬“ ·°â«·À«π ‡ªìπª√–∏“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)

❈ «—¥·¡àæ√– “¬ª√–§” À≈—°Àâ“ Õ.¥”‡π‘π –¥«°

®.√“™∫ÿ√’ «—π‡ “√å∑’Ë 27 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 09.00 π.

❈ «—¥π—°∫ÿ≠¡“√å°“√‘µ“ ∫“ßµ“≈ ®.√“™∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 27 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π.

 —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

❈ «—¥π—°∫ÿ≠øî≈‘ª·≈–¬“°Õ∫ À—«‰ºà Õ.æ“π∑Õß

®.™≈∫ÿ√’ «—π‡ “√å∑’Ë 20 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 08.30 π.

‚∑√. 0-3829-4558

❈ «—¥‡´πµåªÕ≈ ·ª¥√‘È« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ «—π‡ “√å∑’Ë 20

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 09.30 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.

 àß¢à“«©≈Õß«—¥ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ ‡ ° ÿ “π

≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ‡¥◊Õπ

 àß°àÕπ‰¥â≈ßÀ≈“¬§√—Èß

E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡¡‘ ´“‡∑‘¥‡°’¬√µ‘∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“ 

∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 13 °ÿ¡¿“æ—π∏å  2010

§ÿ≥æàÕÕπÿ™“ ‰™¬‡¥™ ‡ªìπª√–∏“π ∑’Ë —°°“√ ∂“π

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“

19.00 π. (À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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

�����§ÿ≥æàÕ‡Õ°æ≈ ‰™¬√“ §ÿ≥æàÕ¡’™—¬  Õÿ¥¡‡¥™

§ÿ≥æàÕø√—ß´‘  ‚°‚∑√ §ÿ≥æàÕ«—≈≈¿ ®”Àπà“¬º≈

·≈– “¡‡≥√ ¢Õ‡™‘≠√à «¡©≈Õß∫â “π ‡≥√‡≈Á°

§≥–æ√–¡À“‰∂à »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’ («—π§√Õ∫§√—«

¡À“‰∂à) «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 ¡’π“§¡ 2010 æ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ¡æß…å

‡µ’¬«µ√–°Ÿ≈ ‡ªìπª√–∏“π

�����§≥–´“‡≈‡´’¬π ¢Õ‡™‘≠‡¬“«™π™“¬ ®∫™—Èπ

ª.5-¡.3 ‡¢â“√à«¡§à“¬¡‘µ√¿“æ √–À«à“ß«—π∑’Ë 22-29

¡’π“§¡ 2010 ∑’Ë§à“¬‡¬“«™π ¥Õπ∫Õ ‚°

‡¢“µ–‡°’¬∫ Õ.À—«À‘π ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å  Õ∫∂“¡

‚∑√. 0-3220-0117 http://sym.iamsit.net

�����¢Õ‡™‘≠‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√Ωñ°Õ∫√¡¶√“«“ ºŸâπ”

ª√–°“»¢à“«¥’ √ÿàπ∑’Ë 2 Parish Missionary Groups

: PMG ∑’Ë∫â“π§√‘ µ‘π“ ª“°‡°√Á¥ ®.ππ∑∫ÿ√’

√–¬–‡«≈“°“√Ωñ°Õ∫√¡ 5 §√—Èß

§√—Èß∑’Ë 1 «—π∑’Ë 12-14  °ÿ¡¿“æ—π∏å 2010

§√—Èß∑’Ë 2 «—π∑’Ë 19-21 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2010

§√—Èß∑’Ë 3 «—π∑’Ë 26-28 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2010

§√—Èß∑’Ë 4 «—π∑’Ë 12-14 ¡’π“§¡ 2010

§√—Èß∑’Ë 5 «—π∑’Ë 19-21 ¡’π“§¡ 2010

À¡“¬‡Àµÿ: ‡√‘Ë¡∑ÿ°‡¬Áπ«—π»ÿ°√å ®∫‡∑’Ë¬ß«—πÕ“∑‘µ¬å

¶√“«“ ∑à“π„¥∑’Ë π„®‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ µ‘¥µàÕ

‚¥¬µ√ß∑ ’Ë§ÿ≥ ÿ¥À∑—¬ π‘¬¡∏√√¡ ΩÉ“¬ß“π∏√√¡∑Ÿµ

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ 57 ´.‚Õ‡√’¬π‡µÁ≈

‡®√‘≠°√ÿß 40 ∫“ß√—° °√ÿß‡∑æœ 10500 ‚∑√. 08-

7981-2455

�����·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥ —¡¡π“øóôπøŸ™’«‘µ§√Õ∫§√—«

¢—Èπ∑’Ë 1 (øø.1)

√ÿàπ∑’Ë 125 «—π»ÿ°√å∑’Ë 19-21 ¡’π“§¡ ∑’Ë∫â“π

 «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 126 «—π»ÿ°√å∑’Ë 14-16 æƒ…¿“§¡ ∑’Ë

∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 127 «—π»ÿ°√å∑’Ë 16-18 °√°Æ“§¡ ∑’Ë

∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 128 «—π»ÿ°√å∑’Ë 17-19 °—π¬“¬π ∑’Ë∫â“π

 «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 129 «—π»ÿ°√å∑’Ë 19-21 æƒ»®‘°“¬π ∑’Ë

∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

www.thaicatholicradio.com
‡«Á∫‡¥’¬« øíß«‘∑¬ÿ§“∑Õ≈‘°‰¥â∑—Ë«‚≈°!

¢Õ‡™‘≠§Ÿà “¡’-¿√√¬“ ∑’Ë π„®µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë

§ÿ≥™—™™—¬  —ß¶∑‘æ¬å ‚∑√. 08-6546-2856 À√◊Õ

0-2681-3837 E-mail : flp_bkk@hotmail.com

µ‘¥µ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë  http://

flpbkk2008.multiply.com/ (‰¡à¡’§à“„™â®à“¬„¥Ê/

√—∫√ÿàπ≈–‰¡à‡°‘π 15 §Ÿà)

Õ—æ‡¥∑¢à“«§“∑Õ≈‘°§≈‘°

www.udomsarn.com

 ‘Ëß∑’ËÕÕ°®“°¿“¬„π¡πÿ…¬åπ—Èπ·À≈–
∑”„Àâ‡¢“¡’¡≈∑‘π
(¡“√–‚° 7:20)
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มีคนถามผมว่า “พ่อรู้จักปีชงไหม?” ผมคิดในใจว่า
จะรู ้ไปทำไม (เนี ่ย) แต่ยิ ่งผ่านวันเวลาในปีเสือ
ไปเรื ่อยๆ คำถามเกี ่ยวกับปีชงยิ ่งมาแรง ผมพบ
คำตอบในบทบรรณาธิการของนิตยสารเล่มหนึ่ง
ที่อ่านอยู่เป็นประจำเขาพูดเกี่ยวกับปีชงเหมือนกัน
เขาบอกว่า “ผมไม่ต้องรอให้ถึงปีชงหรอก ผมชง
ของผมเองได ้ อ้อ...แลว้ผมกช็งของผมทกุวนั” (ฮา)
ผมคิดว่างานนีค้นละชงกนัชัวร์

จะขวบป ีหรือเดอืน วัน มนษุยอ์ย่างเราๆ ทา่นๆ
ก็คงต้องดำเนินชีวิต ด้วยความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเองและผูอ่ื้นตอ่ไป และในทีส่ดุวนัเวลาไดพ้าเรา
มาถึงเดือนท่ีสองของปีกันแล้ว บางคนเรียกเดือนน้ีว่า
“เดือนแห่งความรัก”

เดือนแห่งความรกัท้ังที อุดมสารจงึขอชวนทา่น
รำพึงถึงประโยคสวยงามให้ความหมายครอบคลุม
ถึงความรักในทุกมิติ ข้อความในพระคัมภีร ์
ในบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์
ฉบบัที ่1 บทที ่13 ขอ้ 4-7 ลองคอ่ยๆ อ่านและรำพงึ
ไปพรอ้มกนันะครบั

“ความรักย่อมอดทน มีใจเอื ้อเฟื้อ ไม่อิจฉา
ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว
ความรักไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำความผิดท่ีได้รับ ไม่ยินดี
ในความชั่ว แต่ร่วมยินดีในความถูกต้อง ความรัก
ให้อภัยทุกอย่าง เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง อดทน
ทุกอย่าง” ผมสนใจประโยคแรกที่พูดถึงความรัก
“ความรักต้องอดทน”

ผมมีคนรู้จักจะแต่งงานในปีนี้ อย่างน้อย 4 คู่
ด้วยกัน มีบทเรยีนท่ีน่าสนใจเหมอืนกัน

คู่ที่ 1 นี่ครอบครัวใหญ่ เมื่อเริ่มคิดว่าแต่งงาน
แน่ๆ  ชีวิตเร่ิมยาก ต้องเร่ิมติดต่อทางวัด ดูวัน ดูสถานท่ี

เรียนคำสอน เตรียมจัดงานเล้ียง การ์ดเชิญ ฯลฯ เน่ืองจาก
ว่าเป็นครอบครัวใหญ่ทั้งคู่ ความพึงพอใจมิใช่จะเกิด
เฉพาะแตต่น พ่อแม ่ญาตพ่ีินอ้ง คนทีห่วังดอีีกมากมาย
แต่ย่ิงมากเท่าไรการตัดสินใจย่ิงยากเท่าน้ัน ท้ังคู่เร่ิมปรารภ
ว่า “จะแตง่ดไีหมนี”่

คู่ท่ี 2 เจ้าสาวไปร่ำเรียนเมืองนอกเมืองนา ปรารถนา
อยากแต่งกับคนอีกชาติหนึ่ง ผู้เป็นพ่อแม่ มองไว้อีก
คนหนึ่ง จูนเข้าหากันไม่ได้สักที จนในที่สุดก็ต้องยอม
ตามลูกเพราะคนทีแ่ต่งงานและตอ้งสร้างครอบครัวใหม่
คือตัวลูกน่ันเอง ชีวิตไมง่่ายเหมอืนท่ีคิด

คู่ท่ี 3 น่ีครอบครัวเล็ก รู้จักคนไม่เยอะ อยากแต่งงาน
เงียบๆ ไม่ต้องเชิญแขก ไม่มีงานเล้ียง รับรู้กันแค่ครอบครัว
ของทัง้สอง แตค่ณุคา่ของศลีกลา่วยงัอยูค่รบ

คู่ท่ี 4 คบดูใจกนัไปกอ่น แต่วันหน่ึงคงแตง่แน่นอน
คู่น้ีค่อยหายใจสะดวกหนอ่ย เพราะดเูหมือนว่ายังไม่เร่ิม
นับหนึง่ว่าแตง่แน่

จาก 4 คู่ ที่ผมเล่ามาทั้งหมด คิดว่าคู่ที่ตัดสินใจ
แต่งงานนั่นแหละ มหกรรมการเรียนรู้จักความอดทน
ไดเ้ริม่ขึน้แลว้

50 ปี
ชีวิตทีม่อบพลเีพือ่พระองค์

คุณพอ่มิเกล กาไรซาบาล สงฆเ์ยสอิุต ทีค่าทอลกิไทยและทีไ่มใ่ชค่าทอลกิ ถ้ามโีอกาสไดฟั้งทา่นพดู หรือ
ไดรู้้จัก คงสมัผัสไดถึ้งความนา่รัก รอยย้ิม และมติรภาพทีท่่านพรอ้มทีจ่ะสง่ใหเ้สมอ มิสชันนารชีาวสเปนทีม่า
ใชชี้วิตอยูใ่นเมอืงไทยหลายขวบป ีจนวนันีอ้ายแุหง่การรบัใชพ้ระเจา้ครบครึง่รอ้ย

หนงัสอื “ทางเดนิชวิีต พ่อมเิกล พระสงฆ.์..นกับวช”  ถูกเขยีนและเรยีบเรยีงโดยลกูศษิยลู์กหา พิมพก์บั
สำนกัพิมพ์หน้าต่างสูโ่ลกกวา้ง เล่มกะทดัรัด เน้ือหาบอกเลา่ตัวตน เร่ืองราว รวมท้ังยังรวบรวมขอ้คิดเห็น หรือ
บทความของคุณพ่อเอาไว้ด้วย

ผมพบคุณพ่อในวันก่อนงานกตัญญุตาพระคาร์ดินัลปลายปีที่แล้ว นัดสัมภาษณ์กันไว้ คงได้พูดคุย
และนำเรื่องราวของคุณพ่อมาลงให้อ่านกันเร็วๆ นี้ สำหรับคนที่อดใจรอไม่ไหว หรือสนใจหนังสือเล่มนี้
สอบถามที ่โทร. 0-5321-1076 - (สวนเจด็รนิ)

รักกันงอมแงม

ไม่มีความรักใด ไม่ต้องออกแรง ความรักเป็น
ส่ิงสวยงาม แต่ก็ต้องเรียนรู้ท่ีจะรัก ความรักพาเราไปสู่
โลกสีชมพู หวานสดใส แต่น่ันยังไม่ถึงฝ่ังของความรัก
ที่ครบครัน แท้จริง ความรักฟังดูไพเราะ เสนาะหู
อยากได้ยินซ้ำๆ แต่บทเรียนของความรักที่จำเป็น
ต้องผ่าน เร ียกร้องกำลังใจ และความเจ็บปวด
ดูเหมือนหลีกเล่ียงไม่ได้ ความรักจึงต้องอดทน...นาน
เพราะมใิชเ่พยีงอดทนเพือ่วันนีแ้ลว้เลกิรากนัไป แต่
ถ้ารักจริงต้องยืนยันท้ังชีวิต ฝ่าฟันและนำพาคนทีเ่รา
รักไปให้ถึงเป้าหมายในชีวิต ความรักยังยืนอยู่ได้
ก็เพราะมกัีนและกนั

แปลกนะ เวลาผมคิดถึงเรื่องความรักผมกลับ
ไมค่่อยนึกถึงดอกกหุลาบ หรือรูปหัวใจ มักจะนกึถึง
กางเขน กางเขนทีม่ชีายคนหนึง่ ตดิตรงึอยูพ่ร้อมกบั
เส้ือผ้าน้อยช้ิน หน้าตาปวดรา้ว แต่มีความหวัง เพราะ
บทพสิจูนส์ิน้สดุแลว้ บทพสิจูนแ์หง่ความรกั อดทน
มาอย่างเนิ่นนาน เพื่อรอวันประกาศชัย โดยโดน
ตรึงตายบนไมก้างเขนนัน่เอง

บรรณาธิการบริหาร
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ç·¢àß¢—π∑—°…–«‘™“°“√é §≥–°√√¡°“√ΩÉ“¬°“√»÷°…“ —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

®—¥·¢àß¢—π∑—°…–∑“ß«‘™“°“√¢Õß‚√ß‡√’¬π„π‡§√◊Õ§“∑Õ≈‘° §√—Èß∑’Ë 8 ®.¬‚ ∏√

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 22 ¡°√“§¡ 2010 ∑’Ë‚√ß‡√’¬π´àß·¬â∑‘æ¬“ ¡’§≥–ºŸâ∫√‘À“√ §≥–§√Ÿ

·≈–π—°‡√’¬π‡¢â“√à«¡∑—Èß ‘Èπ 1,145  §π π—∫‡ªìπ‚Õ°“ „Àâπ—°‡√’¬π‰¥â· ¥ß

´÷Ëß§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·≈–∑—°…–„π‡™‘ß √â“ß √√§å§√∫∑ÿ°√Ÿª·∫∫

çÕ∫√¡é  “¢“«‘™“§√‘ µ»“ π»÷°…“ «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ®—¥Õ∫√¡µàÕ‡π◊ËÕß

™’«‘µ®‘µ§√Ÿ§” Õπ„Àâπ—°»÷°…“™—Èπªï 1-3 §√—Èß∑’Ë 6 ®”π«π 28 §π ‚¥¬§ÿ≥æàÕ

«—™»‘≈ªá °ƒ…‡®√‘≠ √ÕßÀ—«Àπâ“ “¢“«‘™“œ ‡ªìπ«‘∑¬“°√ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 21 ¡°√“§¡

2010 ∑’Ë»Ÿπ¬åÕ∫√¡§√‘ µ»“ π∏√√¡ (»Ÿπ¬å´’´’)  “¡æ√“π

ç∂«“¬æ√–æ√é π“¬Õ¿‘ ‘∑∏‘Ï ‡«™™“™’«– π“¬°√—∞¡πµ√’ ∂à“¬¿“æ√à«¡°—∫ºŸâ·∑π

»“ π“µà“ßÊ ≥  ∂“π’‚∑√∑—»πå°Õß∑—æ∫°™àÕß 5 ‚Õ°“ «—π‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« 5 ∏—π«“§¡ æ.». 2552 π“¬‡°µÿ ‚ÕÃ“√‘° ºŸâ·∑π

»“ π“§“∑Õ≈‘° (§π∑’Ë “¡®“°´â“¬)

ç™à«¬‡À≈◊Õé ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë

21 ¡°√“§¡ 2010

Õ “  “ ¡— § √ ‚§ ‡ ÕÕ√å

«— ¥ π— ° ∫ÿ ≠ ‡ ª ‚ µ √

 “¡æ√“π „Àâ§«“¡

™à«¬‡À≈◊Õ§ÿ≥¬“¬‡ßÁ° ‘́¡

°‘®ª√–™ÿ¡ Õ“¬ÿ 79 ªï

‚¥¬¡Õ∫‡ß‘π ¢â“« “√

Õ“À“√·Àâß ‡ªìπª√–®”

∑ÿ°‡¥◊Õπ

ç67 ªï™’«‘µ

‡æ◊ËÕπÈ”æ√–∑—¬æ√–∫‘¥“é

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 25 ¡°√“§¡

2010 æ√–§ÿ≥‡®â“ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

æ‘∏’ª≈ß»æ

´‘ ‡µÕ√å‡∑‡√´“

·Ààßπ—°∫ÿ≠¬Õ·´ø

°‘¡‰≈â «—π¡’‡ß‘π

§≥–°≈“√‘  °“ªŸ™‘π

Õ“¬ÿ 88 ªï

ªØ‘≠“≥µπ‡ªìππ—°∫«™

§≥–°≈“√‘  °“ªŸ™‘π 67 ªï

‡ªìπ´‘ ‡µÕ√å™“«‰∑¬§π∑’Ë 4

¢Õß§≥–„πª√–‡∑»‰∑¬

çæ√–°ÿ¡“√ —¡æ—π∏åé ‚√ß‡√’¬πæ√–°ÿ¡“√√âÕ¬‡ÕÁ¥  ®—¥ß“π   çæ√–°ÿ¡“√ —¡æ—π∏å

2009 ·≈–‡©≈‘¡©≈Õß 4 √“ß«—≈æ√–√“™∑“πé ‚¥¬π“¬∏«—™™—¬ øí°Õ—ß°Ÿ√

ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ ‡ªìπª√–∏“π‡ªî¥ß“π  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 23 ∏—π«“§¡ 2009

ç»Ÿπ¬å‡¬“«™π·∫√å‚∑π’é §ÿ≥æàÕÕ—¡√‘π∑√å æ—π∏å«‘‰≈ ‡®â“Õ“«“ «—¥·¡àæ√–

∂«“¬æ√–°ÿ¡“√„πæ√–«‘À“√ ∫â“πÀπÕßæ≈«ß √à«¡°—∫ ¡“™‘°§≥–√Õ¬·º≈

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïœ (C.S.S.) ‡¢µ∫—«„À≠à·≈– “¡‡≥√°≈“ßæ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å π§√√“™ ’¡“

®—¥°‘®°√√¡»Ÿπ¬å‡¬“«™π·∫√å‚∑π’ ∑’Ë∫â“πÀπÕßæ≈«ß Õ.ª√–∑“¬ ®.π§√√“™ ’¡“

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 ¡°√“§¡ 2010
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Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß     ¡‚¿™      125    ªï
§«“¡‡™◊ËÕ·≈–°“√·æ√à∏√√¡Õ¬à“ß¬‘Ëß„À≠à

 °≈π§√ ●  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 10 ∏—π«“§¡  §.». 2009 æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√

 —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ¡‚¿™ 125 ªï·Ààß

§«“¡‡™◊ËÕ·≈–°“√·æ√à∏√√¡¢ÕßÕ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß æ√âÕ¡°—∫

æ√– —ß¶√“™¬Õ√å™ ¬Õ¥ æ‘¡æ‘ “√ æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“  ·≈–

§ÿ≥æàÕ‚¬‡´ø ‡µ√∫“ÕÕ≈ √—°…“°“√Õ∏‘°“√‡®â“§≥–¡‘  —́ßµà“ßª√–‡∑»·Ààß

°√ÿßª“√’ „πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬¡’∫√√¥“æ√– ß¶å π—°∫«™·≈–æ’ËπâÕß§√‘ µ™π

®“°À¡Ÿà∫â“πµà“ßÊ ∑—Ë«Õ—§√ —ß¶¡≥±≈√à«¡„πæ‘∏’ ∑’ËÕ“ π«‘À“√Õ—§√‡∑«¥“

¡’§“·Õ≈∑à“·√à  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

‡ªî¥·≈–‡ °«—¥¡“√’ ¡¿æ °∫‘π∑√å∫ÿ√’
ª√“®’π∫ÿ√’ ● æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å  ®√— »√’ ª√–¡ÿ¢ —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’‡ªî¥·≈–‡ °«—¥À≈—ß·√°¢Õß™ÿ¡™π ç«—¥¡“√’ ¡¿æé Õ.°∫‘π∑√å∫ÿ√’

®.ª√“®’π∫ÿ√’  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)

çÕ“≈—¬√—°é
´‘ ‡µÕ√å°“ªŸ™‘π
√“™∫ÿ√’ ●  æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚°

ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’

¡‘ ´“ª≈ß»æ´‘ ‡µÕ√å¡“√’Õ“ ‡∑‡√´“

·Ààßπ—°∫ÿ≠¬Õ·´ø (°‘¡‰≈â   «—π¡’‡ß‘π)

π—°∫«™§≥–´‘ ‡µÕ√å°≈“√‘  °“ªŸ™‘π

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

µÕπ∑’Ë 47 §π¢“¬æ√–
°“√‡¥‘π∑“ß· «ß∫ÿ≠ ”À√—∫§π‰∑¬∂â“‰¡à‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ¡’°“√®—∫®à“¬„™â Õ¬

§ß¡’‡§◊Õß ¢Õßæ°¢ÕßΩ“°‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë§π‡¥‘π∑“ß¬àÕ¡π÷°∂÷ß  ππ√“§“Õ¬Ÿà∑’Ë

§«“¡æ÷ß„®

‡√“‡¢â“√â“π¢“¬√Ÿªæ√–°—πÀ≈“¬√â“π ·µà≈–√â“π¡’‡Õ°≈—°…≥å¢Õßµπ‡Õß

√â“ππ’È¡’§«“¡æ‘‡»…µ√ß∑’Ë‡πâπ¢“¬¢Õß‡°’Ë¬«°—∫§√‘ µå¡“  ‡°’Ë¬«°—∫°“√∫—ß‡°‘¥

¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“Õ¬à“ß‡¥’¬«

º¡π÷°∂÷ß§”«à“ ç§π¢“¬æ√–é ‡¡◊ËÕæŸ¥∂÷ß§”Ê π’È‰¡à¡’„§√‰¡àπ÷°∂÷ß¬Ÿ¥“ 

™’«‘µ¢Õß‡¢“µ°µË”‡ªìπµâπ¡“µ—Èß·µà§‘¥®–¢“¬æ√–‡¬´Ÿ ·¡â°àÕπÀπâ“π—Èπ

πà“®–∑ÿà¡‡∑·≈–µ‘¥µ“¡‰¡àµà“ß®“°Õ—§√ “«°Õ’° 11 Õß§å  ·≈–„π∑’Ë ÿ¥‡¢“°Á¢“¬æ√–

 ”‡√Á®

§π¢“¬æ√–®“°√â“π√«ß‡À≈à“π’È∑”„Àâ‡√“‰¥â¢Õß∑’Ë√–≈÷° √Ÿªæ√– «¬ß“¡

¡“°¡“¬∑’Ëµ‘¥¡◊Õ¡“Ω“° ‡√“µâÕß¢Õ∫§ÿ≥§π‡À≈à“π’È¥â«¬´È”‰ª §π¢“¬æ√–∑’Ë™◊ËÕ

¬Ÿ¥“ ∑”„Àâ‡√“‡¢â“„®«à“ ·¡â„°≈âµ—«°ÁÕ¬à“‰¥â«“ß„® ·¡â‰¡à‡§¬§‘¥√â“¬°—∫æ√–

ª√–°“√„¥ ·µà°ÁÕ¬à“‰¥â‰«â„®µ—«‡Õß º¡§‘¥«à“‡√“µâÕß¢Õ∫§ÿ≥∫∑‡√’¬ππ’È‡™àπ°—π

À¡“¬‡Àµÿ¿“æ :  √Ÿª∂à“¬√â“π»“ π¿—≥±å∫π∂ππ Ÿà«—¥·¡àæ√–·ÀàßπÈ”π¡

(©∫—∫Àπâ“æ“‰ª¥Ÿ«—¥π’È§√—∫)

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