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เตรียมทิศทางงานอภิบาลฯ 2010-2015

ทมีสือ่มวลชนคาทอลกิฯ สมัภาษณ์
จารวุรรณ  ศรีวรกลุ ถอดเทปและเรยีบเรยีง

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

หม่อมหลวงจตุรพิธ   ชมพูนุท  ผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ
วิถีเชิงบวกเป็นอย่างไรบ้าง?สามารถนำไปใช้ในองค์กร
ได้อย่างไร?

เรื ่องการปฏิบัติเราต้องยอมรับว่าที ่ทำเชิงบวก
ที ่อบรมมาประมาณ 5 วัน โดย ดร.โรส  ลูกศิษย์
ดร.โกเปอไรเดอร์  มาสอนท่ีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค)
เป็นแบบฉบับย่อแต่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการที่หน้าดำ
คร่ำเครียด อะไรคือปัญหาเราก็เปล่ียนจุดความคิดออกไป
โดยส้ินเชิง แค่ 5 วันกับคนทีไ่ม่รู้จักวิถีเชิงบวกเลยก็ยัง
เปลี ่ยนแปลงชีวิตนักวิชาการอย่างพวกเราได้มาก
ขนาดน้ีในเร่ืองพระศาสนจักรเช่ือว่าเกิดการเปล่ียนแปลง
มาก วิถีเชงิบวกพระเจา้ไดต้อบปญัหาดว้ยการที่คุณพ่อ
วิชชุกรณ์ เกตุภาพได้ย้ายจากบ้านเณรเล็กไปอยู่วัด
ธรรมาสน์นักบุญเปโตร (วัดบางเชือกหนัง) คุณพ่อ
ก็โทรศัพท์มาหาผม บอกว่าให้ผมช่วยเขียนสารวัดให้หน่อย
ผมเขียนให้ท่านตอนหนึ่ง ศุกร์ถัดมาก็โทรมาอีกว่า
หม่อมเขยีนสารวดัใหพ่้อหน่อย ผมบอกวา่เขยีนไปแลว้
คุณพ่อบอกว่าขอเขยีนทุกอาทิตย์ ผมจะเอาเรือ่งราวจาก
ไหนมาเขียน ผมเลยคิดว่าจะลองลงไปสัมผัสชีวิต
แต่ละคนที่อยู่ในวัด แล้วก็เอาเรื่องพวกท่านมาเขียน
ชุมชนวัดนี้เก่าแก่มีที่ดินรอบวัดให้สัตบุรุษเช่าอยู่คือ
สัตบุรุษทั้งหมดมีฐานะสามารถออกไปอยู่บ้านจัดสรร
ที่ดีๆ มีสระว่ายน้ำ มีสโมสรได้ แต่เขาไม่ไปทำไมมาอยู่
ในท่ีดินท่ีไม่ใช่ของเขา เสยีคา่เชา่เปน็รายป ีตรงนีเ้ปน็จดุ
เริม่ตน้นา่ไปคน้หา เวลาไปพบปะผูค้น เราจะมอีคตอิยู่
3 ข้อคือ ไมรู้่ว่าจะพดูอะไร ไมรู้่ว่าจะสอนอะไร และมกั
คิดว่าสัตบุรุษไม่มีความรู้  ไม่ให้ความร่วมมือเป็นคน
มีปัญหาไม่มาวัด สิ่งเหล่านี้เราตัดสินเขาด้วยความคิด
ของเราเอง หากใช้วิธีเอไอ เร่ืองความรู้น้อยตัดท้ิงไปเลย
เพราะเราไม่ได้ไปสอน AI ย่อมาจาก Appreciate Inquiry
ไปถามในเร่ืองดีๆ ท่ีซาบซ้ึงใจท่ีสุดของเขา เขาพูด เราฟัง
เรามองว่าทำไมสัตบุรุษไม่อยากมาวัด แต่เจอคุณป้าคุณยาย
ท่านไม่ชอบให้พระสงฆ์มาส่งศีล ท่านอยากไปวัด
ถ้ามีคนพาไป ท่านอยากไปวัดเป็นตัวอย่างหน่ึง วัดเล็กๆ
ที่เวลาเราเข้าไปจะสามารถกระตุ้นให้ท่านแสดงออก
ซึ่งจิตตารมณ์ดีๆ ของความเป็นคริสตชนที่อยู่ในตัว
พอท่านพดูกรู้็ว่าเปน็เรือ่งเดยีวกันในทศิทาง ยกตวัอย่าง
เชน่ หลายทา่นบอกวา่ชวิีตครสิตชนทีด่ขีองทา่นพอ่แม่
เป็นผู้สอน ครอบครัวเข้มแข็ง การเป็นหนึ่งเดียวกัน
หลายครอบครัวตอนเยน็ๆ ทานขา้วดว้ยกนั
วัดในฝนัเป็นอย่างไรบา้งครบั?

วัดในฝนัเราสามารถลงไปเหน็ไดเ้อง ชาวบา้นมอง
เขารูว่้าใครเปน็ใคร พระสงฆไ์ม่ควรเปน็แตผู้่อภิบาลศลี
ศกัดิส์ทิธิเ์ทา่นัน้ ไมไ่ดเ้ยีย่มคนแกเ่ทา่นัน้ พระสงฆต์อ้ง

รู้จักแกะของตนเองทุกๆ ตัวเหมือนที่พระเยซูเจ้าตรัส
มคีรคูำสอนทีวั่ดบางเชอืกหนงั คณุครรูู้ว่าใครปว่ย รู้ว่า
วันน้ีใครไปโรงพยาบาล ท่ีรู้แล้วต้องคุยกับคุณพ่อเจ้าวัด
คุณพ่อเจ้าวัดรู ้ก็ไปเยี ่ยมสัตบุรุษเมื่อเยี ่ยมสม่ำเสมอ
สัตบุรุษก็จะมาวัดเองผมม่ันใจ มีตัวอย่างคนป่วยคนหน่ึง
ในครอบครัวเป็นคาทอลิกคนเดียว มีลูกชาย ลูกชายมีภรรยา
และญาติของภรรยามาอยู่กับท่านหมดในโรงพยาบาล
คุณครูสุนีย์ และผมไปเยี่ยมเราคุยกับคุณพ่อวิชชุกรณ์
ท่านก็ไปเย่ียม ไปโปรดศีล ทำแค่น้ีญาติของท่านท่ีอยู่ในบ้าน
ก็ซ้ึงใจ ร้องไห้ เห็นว่าคือความห่วงใยจริงๆ อาทิตย์ต่อมา
ครอบครวันีท้ีไ่มใ่ชค่าทอลกิเขากม็าวดั นีเ่ปน็ตวัอย่างที่
ชัดเจน ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าวัดกับลูกวัดและญาติ
ท่ีอยู่รอบๆ มีมาเองโดยไม่ต้องใช้ทฤษฎีอะไรในการอภิบาล

เอไอเปล่ียนชีวิตของผมจากเดมิท่ีเป็นคนมองตวัเอง
ว่ามีความรู้ ความสามารถเวลาไปไหนกมั็กจะพูดมากกว่า
ฟัง เวลาใครคุยด้วยก็พยายามจะอธิบายทฤษฎีให้คนอ่ืนฟัง
ตลอดเวลา พอมาสัมผัสเอไอ ผมจำไดผ้มจับคู่กับคุณพ่อ
วรยุทธ กิจบำรุง คุณพ่อเล่าเรื่องซึ่งผมไม่เคยได้รับฟัง
มากอ่นจากคณุพ่อ ถ้าผมไมน่ิ่งและฟงัผมกจ็ะไมไ่ดพ้บ
เร่ืองดีๆ แบบน้ี ชีวิตของผมนับจากได้รู้จัก ดร.โรส รู้จักเอไอ
ผมเชือ่ว่าชวิีตผม เปลีย่นแปลงไปเปน็ผูฟั้งมากกวา่ผูพู้ด
และไดรั้บสิง่ดีๆ  มากมายจากการฟงั

ผศ.ดร.มนต์ชุลี   นิติพน
ผู้แทนจากอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

ปกติเราจะคุ้นเคย
กับสวอท (SWOT) ท่ีมีท้ัง
บวกและลบแต่ครั้งนี้เรา
จะไม่พูดถึงในแง่ลบเลย
มาดูเฉพาะแง่บวกแล้วก็

เอาสิ่งที่ดีๆ ในชีวิตของเรามาเป็นแนวคิดอีกแนวหนึ่ง
ที่จะทำให้สร้างสรรค์แนวบวก น่าจะเอาไปใช้ได้ดีมาก
เพราะคนเราส่วนใหญ่จะคิดในแง่ลบกัน ต้องเปล่ียนทัศนคติ
เราจะไม่ดูส่ิงท่ีเป็นลบดูเฉพาะส่ิงท่ีเป็นบวกและสร้างสรรค์
สังคม ครอบครัว จนถึงตัวเราเองด้วย เป็นกำลังใจให้
คนรอบข้างและตัวเองด้วย มองเฉพาะสิ่งที่ดีๆ เท่านั้น
เราจะไม่มองอะไรที่เป็นลบจะทำให้มีกำลังใจเพราะว่า
เห็นแต่สิ่งที่ดีๆ รอบข้างเรา ทั้งตัวเราเองและพัฒนา
ครอบครวั หนว่ยงานได้

คุณพิเชษฐ์    พวกแสน
ผู้แทนจากสงัฆมณฑล
ราชบุรี
     เป็นการร่วมมือ
ของพระศาสนจ ักร
ซ ึ ่งทางส ังฆมณฑล
ราชบุรีต้องการอยู่แล้ว
เป ็นการรวมต ัวก ัน
แสดงให ้ เห ็นว ่าเรา

ต้องมีครอบครัวที่ดีเพื่อจะได้ทะนุบำรุงสังฆมณฑลให้
เจริญก้าวหน้าย่ิงๆ ข้ึนไป อันน้ีคือชีวิตประจำวันของเรา
ต้องรักและแบง่ปัน ทะนุบำรุงคือช่วยกันถึงเวลาชวนกนั
ไปวัด ช่วยกันในระดับวัดก่อนจึงกระจายไปถึงสังฆมณฑล
ต้องอยู่ในครอบครัวของเราก่อน ครอบครัวดีสังฆมณฑล

ก็จะดี ผมทำธุรกิจเก่ียวกับเร่ืองดอกไม้จัดท้ังงานมงคลแดง
มงคลดำ ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ผมกระจาย
อำนาจคือรู ้ว ่าเราเป็นคริสต์ พุทธเขาก็ร ู ้ว ่าผมมี
บทบาทอย่างไรเพราะถ้าคิดอะไรไม่ออกก็มาปรึกษา
ผมว่าการทำงานแบบนี้บอกเลยว่าพระเจ้าอวยพรผม
อาชีพผมเป็นอาชีพที่รับใช้เพราะผมต้องทำงานแข่งกับ
เวลา ผมมีลูกน้องที่ดีพระเจ้าอวยพรให้ผมได้มีเวลา
มาประชมุทิง้งานได ้ 3-4 วัน จรงิๆ ตอ้งคมุงานอยูบ่า้น
ผมเช่ือว่าแน่ว่าน่ีเป็นส่ิงมหัศจรรย์อย่างหน่ึง ผมรับงานไม่ใช่
เฉพาะแต่ในวัดนักบุญโยเซฟอย่างเดียวผมรับงาน
ในสังฆมณฑลด้วย

คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข อุปสังฆราชสังฆมณฑล
นครสวรรค์

ผมรู้สึกว่าวิธีการเอไอเป็นวิธีการท่ีดีอันหน่ึงเพราะว่า
โดยทั่วไปคนเรามักมีแนวโน้มที่จะมองกันในแง่ลบ
มองปัญหามากกว่า วิธีการเอไอ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่โชว์
ประเด็นมองในแง่ดี ชื่นชม และพยายามทำให้ดีขึ้นอีก
เป็นวิธีสร้างขวัญ สร้างกำลังใจ ในการบริหารจัดการ
ไม ่ว ่ าจะ เป ็นองค ์กรใดก ็ตามแม ้แต ่องค ์กรใน
พระศาสนจกัรของเรา ในสงัฆมณฑลนครสวรรคคิ์ดว่า
ใช้ได้เหมือนกันคงต้องประยุกต์ใช้บางเร่ือง บางประเด็น
โดยเฉพาะในกลุม่พระสงฆ ์นกับวช แมแ้ตบ่รรดาผูน้ำ
ฆราวาสทั้งหลายว่าวิธีการนี้น่าจะช่วยเสริมกำลังใจ
ความเป็นหน่ึงเดียวกันให้มากข้ึนในสังฆมณฑล  ส่วนตัว
ก่อนหน้าน้ีได้มาประชุมบ้างเป็นคร้ังคราวเห็นว่าเป็นวิธีการ
ทีด่สีามารถนำไปใชใ้นชวิีตประจำวนัไดด้ว้ย

คุณพ่อวัชรินทร์  ต้นปรึกษา เลขาธิการสภาสงฆ์
อัครสังฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง

วิถีเชิงบวกเป็นวิธีใหม่ท่ีเราจะได้นำมาใช้ในองค์กร
ของเราหรือมิสซังให้อยู ่ในแนวทางที่พัฒนาเพราะ
แตก่่อนเรามกัจะมองวา่อันนีเ้ปน็เรือ่งทีดี่ อันนีเ้ปน็เรือ่ง
ที่ไม่ดี มักมาแก้ไขในเชิงลบเชิงด้อยมากแทนที่จะมอง
คณุคา่ของความดขีองแตล่ะองคก์รหรอืแตล่ะคนทีม่อียู่
ฉะน้ันถ้าเอาความดีออกมาพัฒนาเสริมสร้างในทางท่ีดีน้ัน
จะเปน็สิง่ทีง่ดงามมากกวา่ เปน็สิง่ทีด่มีากทีจ่ะนำไปใช้
ในมิสซังในเรื่องการวางแผนการทำงาน ร่วมมือกับ
บุคลากรตา่งๆ มองและดแูลกนัและกนัในเชงิบวก เปน็
ผลสำเร็จและทำให้เรามีความสุข  ได้ใช้กับส่วนตัวมากๆ
เป็นต้นตอนเช้าเวลาตื่นนอนขึ้นมาจะมองโลกในแง่ดี
มองการปฏิบัติศาสนกิจเป็นชีวิตและนำมาเจริญชีวิต
ในการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นทำให้คนที่อยู ่รอบข้าง
มีความสุขไปด้วย

ซสิเตอรอ์รัญญา   กิจบญุช ู ผู้แทนคณะพระหฤทยัของ
พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

เวลาไดยิ้นคำวา่ วิถีเชงิบวกพอมปีระสบการณแ์ลว้
ร ู ้ส ึกว ่าการค ิดอะไรท ี ่ เป ็นบวกซ ิสเตอร ์ เช ื ่อว ่า
มนัทำใหม้ชีีวิตชวีา  มพีลัง เวลาคดิอะไรทีเ่ปน็ลบกจ็ะ
รู้สึกหดหู่ หมดหวัง เพราะฉะนั้นวิถีเชิงบวกถ้าถามว่า
ใหม่ไหมก็ไม่ใหม่ ทำให้เราทบทวนวิธีคิดวิธีทำงาน
อีกคร้ังหน่ึงในจุดเร่ิมแต่ในมุมมองท่ีใหม่เป็นการนำคุณค่า
ในเชิงบวกท่ีมีในอดีตเอากลับเข้ามาใหม่ ซิสเตอร์ม่ันใจว่า
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นำไปใช้ในองค์กรก่อนได้ ในคณะของเราก็ตั้งใจว่า
สมัชชาคราวหน้าจะใช้ในการกำหนดวถีิการดำเนนิชีวิต
ของสมาชกิ  แมแ้ตต่วัเราเองถา้คดิในเชงิบวกกบัพีน่อ้ง
แม้แต่วิธีการทำงานก็ใช้ได้อยู่แล้ว  วิถีเชิงบวกอยู่ที่
การต้ังคำถามเท่าน้ันเอง ถ้าถามว่าทำไมเป็นปัญหาก็จะลบ
แตถ้่าเราคดิวา่จะทำอยา่งไรในสิง่ทีม่นัมอียู่แลว้  เคยใช้
กับผู้ฝึกหัดให้เขามองว่าคุณค่าดีๆ ในครอบครัวท่ีนำมาใช้
ในชีวิตร่วมมีอะไรบ้าง เป็นสิ่งที่ดีถึงเวลาแล้วที่เห็นว่า
จะเอาไปตอ่ยอดได ้  ไมว่่าจะเปน็ตวัเราเองหรอืในหอ้ง
ทำงานหรือในงานอบรมของเรา การสัมมนาครั ้งนี ้
ซิสเตอร์ก็มีความหวังว่าจะมีทิศทางที่ดีในการเป็น
ประชากรของพระเจ้า ให้ประกาศข่าวดีได้อย่างสร้างสรรค์
ตอ่ไป  บรรยากาศทีเ่ราอยูก่เ็ปน็หนึง่เดยีวกนัจรงิๆ

คุณพ่อนที ธีรานุวรรตน์
อุปสังฆราชสังฆมณฑล
สุราษฎร์ธานี

ว ิถ ี เช ิงบวกเป ็น
การเอาประสบการณ์ของ
แต่ละคนท่ีมีอยู่มาแบ่งปัน

กัน ไม่นึกไม่ฝันว่าจะเห็นภาพว่าวัดของเราที่เราอยาก
เป็นที่เราฝันนั้นมันเป็นอย่างไร บางคนรู้สึกว่าเป็น
สัตบุรุษธรรมดา แบ่งปันเรียบๆ ง่ายๆ ทึ่งว่าเป็นไปได้
อย่างไรสิ ่งที ่มีอยู ่เล็กน้อยเมื ่อมารวมกันถือว่าเป็น
จ๊ิกซอทีท่ำใหภ้าพของวดัมคีวามครบ  ทุกคนมส่ีวนร่วม

อยากเปน็เจา้ของ วิถีเชงิบวกเปน็วธิทีีด่ี
ในฐานะเปน็ประธานคณะกรรมการบรหิารสังฆมณฑล
เป็นอุปสังฆราชคิดว่า 10 ปี  5 ปีข้างหน้าจะวางแผนเชิงบวก
จะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของสังฆมณฑล
รู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญ รู้สึกว่าสามารถสร้างสังฆมณฑล-
ได้ไม่ใช่หน้าท่ีของสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช แต่ว่าทุกคน
บางคนคดิว่าตัวเองไม่สำคัญแต่พอแบ่งปันแล้ว  ส่ิงท่ีเขา
แบ่งปันกลายเปน็ขุมทรัพย์ท่ีล้ำค่าและคิดว่าตรงน้ีแหละ
มันจะดึงความมีส่วนร่วมของสัตบุรุษท่ีจะร่วมมือกันในการ
สร้างสงัฆมณฑลทีเ่ตม็เปีย่มไปดว้ยชีวิตชีวา

ส่วนตวัเวลาเขา้วิถีชีวิตเอไอ ทำใหเ้วลาพดู เวลาคดิ
เจอปัญหาก็พยายามย้ำตัวเองว่าเอไอนะ พูดเชิงบวก
คิดเชิงบวกเราจะได้มีกำลังใจถือว่าเอาสิ่งที่เป็นแรง
บันดาลใจ  เอาอดีตท่ีมีคุณค่ามาสร้างอนาคต  ทำให้มองคน
เหตุการณ์  สถานการณ์  ในเชิงบวกและเรามีกำลังใจ
ที่จะก้าวไปข้างหน้า

คุณพอ่ลือชัย   จนัทรโ์ป๊   ผู้แทนสงัฆมณฑลจนัทบรีุ
ส่วนตัวได้เรียนรู้หลายท่ี หลายทฤษฎี หลายสถาบัน

มาศึกษาตรงนี้แล้วเห็นว่าเป็นทฤษฎีที่นำสิ่งดีๆ ของ
แต่ละคนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มองตัวเราด้วยคุณค่า
ของตวัเรา มองคนอืน่ดว้ยคณุคา่ทีด่ขีองเขา เปน็ทฤษฎี
ท่ีบริหารหลายทฤษฎีไม่มีเอกลักษณ์ตรงน้ีพ่อสนใจและ
ชอบมาก ในส่วนตัวถือว่าเราเอาเครื่องมือที่จะพัฒนา
สังฆมณฑลหรือพระศาสนจักรมาใช้ พ่อว่าเป็นวิธีที่
ถูกต้องและถ้าย้อนไปในอดีตพระเยซูเจ้าก็ใช้เชิงบวก

กับลูกศษิย์  ชุมชน  ทุกคนทีพ่ระองคไ์ปพบ พระองคใ์ห้
กำลังใจให้ความมั่นคงให้ความมั่นใจกับทุกคน  ถ้าเรา
เป็นคนท่ีมองคนในแง่ดี มองทุกอย่างท่ีจะเลวร้ายบ้างแล้ว
เราเปลี่ยนเป็นสิ่งดีว่านี่คือสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตของเรา
ความผิดพลาดเป็นการเรียนรู้ ความบกพร่องทำให้เรา
แข็งแกร่งม่ันคง มองว่าอะไรเป็นเร่ืองดีก็ดีต่อ เร่ืองไม่ดี
ถ้ามองว่าเป็นสิ่งดีเป็นประสบการณ์ทำให้เราก้าวหน้า
ทำใหเ้ราไมล้่มอกี ใช้สิง่บกพรอ่งเปน็คณุคา่ในชวิีต

คิดว่าถ้าเราพระสงฆ์มองตัวเองในเรื่องบกพร่อง
บ้าง สามารถลุกขึ้นมาสู้ มองคนอื่นในแง่ดีจะเทศน์ดี
ไมด่ไุมว่่า  เทศนใ์หก้ำลงัใจ  พ่อเชือ่ว่าสตับรุุษทีม่าฟงั
ท่ีมีความทุกข์เขาจะฟืน้ ภูมิใจในคำเทศนเ์หล่าน้ัน เขามี
ความหวังว่าเราที่เป็นพระสงฆ์จะมองเขาในสิ่งที ่ดี
คำเทศน์ของเราถ้าเทศน์แต่สิ่งดีๆ ก็เหมือนพระเยซูเจ้า
เทศน ์ใหก้ำลงัใจ ใหค้วามสขุ แมจ้ะอยูใ่นวกิฤต ิในพายุ
แม้อยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้าย คิดว่าต้องพัฒนาตัวเอง
ว่าจะทำอย่างไรบางครั้งโมโห มีอารมณ์ เราต้องทำ
ให้เป็นเชงิบวกใหไ้ด ้ขอโทษกอ่น คืนดก่ีอน อย่ามทิีฐิ
อย่าถือว่าตัวเองใหญ่กว่าเขา ลงไปขอโทษและนั่น
คือสิ่งที่ผมต้องทำให้ได้และต้องทำ คิดว่าผู้ใหญ่ที่มี
ตำแหน่ง มีวิถีเชิงบวกรู้จักให้กำลังใจ รู้จักที่จะพูดดี
เม่ือผิดพลาดรู้จักขอโทษ คืนดี ให้อภัย น่ีคือหลักคำสอน
ที่แท้จริงคือพระวาจาของพระเจ้า

รณรงค์ป้องกันการค้ามนุษย์ (ต่อจากหนา้ 20)

จัดประชุมและสัมมนาในหัวข้อ“ป้องกันการค้ามนุษย์
ระหวา่งเทศกาลการแขง่ขนัฟตุบอลโลก 2010”  ตัง้แต่
วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์  2010 ที่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก
ประเทศแอฟริกาใต้ มีนักบวชหญิงจากประเทศ
แอฟริกา บราซิล ไอร์แลนด์ และไทย เข้าร่วมประชุม
จำนวน 19 คณะ ซึง่เปน็ตวัแทน 11 ประเทศ จาก 4 ทวปี
ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วย
ในฐานะผ ู ้ประสานงานก ับชมรมน ักบวชไทย
นิวซีแลนด์ ออสเตรเลียและโอเชียเนีย

นักบวชหญิงที่เป็นเครือข่ายกันจากประเทศที่มี
การค้ามนุษย์ไปแอฟริกาใต้ ได้ร่วมกันศึกษารายละเอียด
ของขบวนการคา้มนษุย์ข้ามชาตแิละการรณรงคต่์อต้าน
การค้ามนุษย์  ที่เคยเกิดขึ้นในการแข่งขันฟุตบอลโลก
ปี 2006 ท่ีประเทศเยอรมนี มีการคาดการณ์ว่าในการแข่งขัน
ฟุตบอลโลกครัง้นี ้จะมกีารคา้มนษุยม์ากกวา่ครัง้ทีแ่ลว้
เพราะมีข้อมูลที ่เอื ้อหลายอย่าง การค้ามนุษย์จาก
ประเทศต่างๆ เริ ่มแล้วในขณะนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างการ
เตรียมการ จนถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก วันที่ 11
มถุินายน – 11 กรกฎาคม  2010   ทีป่ระเทศแอฟรกิาใต้

การแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ที่แอฟริกาใต้ เป็น
ความภูมิใจของทุกประเทศในทวีปแอฟริกาด้วย มีการ
ประชาสัมพันธ์เชิญแฟนบอลทั่วโลกไปชมการแข่งขัน
ทำให้เกิดธุรกิจในรูปแบบต่างๆท้ังภายในประเทศเจ้าภาพ
และในประเทศที่จะเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้  ประเทศ
แอฟริกาใต้ในฐานะเจ้าภาพลงทุนอย่างมหาศาลในการ
สร้างสนามฟุตบอลใหญ่ 9 แห่งในแต่ละเมือง สนาม
แตล่ะแหง่รบัแฟนบอลได ้60,000-70,000 คน  มกีารจดั

ระบบความปลอดภัยและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
แหลง่ใหบ้รกิารดา้นตา่งๆ ทัว่ประเทศ รัฐบาลประกาศ
ให้มหาวิทยาลัยและโรงเรียนทั้งประเทศหยุดเรียน
1 เดือน และยังลดหย่อนกฎหมายชั่วคราวให้กับธุรกิจ
ที่เกี ่ยวข้องกับการให้บริการ ข้อมูลดังกล่าวช่วยให้
ผ ู ้ เข ้าร ่วมประชุมเห็นปัญหาที ่จะตามมาในเร ื ่อง
ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ข้ามชาติ จึงร่วมกันศึกษา
แนวทางเพ่ือการรณรงค์พร้อมกันท่ัวโลกท้ังน้ีเพ่ือป้องกัน
ไมใ่หม้กีารคา้มนษุยต์ัง้แตบ่ดันีเ้ปน็ตน้ไป

ในการรณรงค ์ป ้องก ันการค้ามนุษย ์ระหว่าง
ฟุตบอลโลก 2010 ที่ประชุมตกลงใช้ทุกวิธีตามความ
เหมาะสมของแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทย
ที่ระยะหลังมีการค้ามนุษย์ไปแอฟริกาใต้มาก อาจใช้
การจัดสัมมนาให้ข้อมูลกับกลุ ่มเสี ่ยงตามโรงเรียน
หมู่บ้าน หรืออาจจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ จดหมาย
สติก๊เกอร ์วิทยชุุมชน  เวบ็ไซต ์ฯลฯ  เพือ่ปลกุจติสำนกึ
ให้หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคล
ท่ีเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ท้ังทางตรง ทางอ้อม ซ่ึงได้แก่
บริษัทจัดหางาน ตัวแทน นายหน้า ผู้ค้า  ผู้ถูกค้า  แฟนบอล
รวมทั ้งผู ้นำพระศาสนจักร นักบวชหญิงชายและ

สำหร ับท ่านท ี ่ประสงค ์จะสมทบกองท ุนฯ
โปรดส่งธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “ซิสเตอร์ศรินทิพย์
กิจสวัสดิ์” ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นาคสุวรรณ
ถ.นนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็คส่ังจ่าย
“การพมิพ์คาทอลิก” หรือโอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรพัย์
ชื ่อบัญชี “กองทุนการพิมพ์สร้างสรรค์” ธนาคาร
ทหารไทย สาขาเซนต์หลุยส์  เลขท่ีบัญชี 186-2-01976-5

หมายเหตุ:เม่ือท่านส่งเงินแล้วกรุณาแจ้งให้เราทราบด้วย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพ่ือจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงิน
ให้ท่านด้วยความขอบพระคณุ

คุณโอภาส สงัขม์ณวีงศ์ 200 บาท
คุณชยกร ชัยกิจ 200 บาท
คุณฉตัรชนก ชัยกิจ 200 บาท
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คริสตชน ถ้าทุกคน
ต่ืนตัว เกิดความสำนึก
ช่วยกันให้ข้อมูลที ่
ถ ูกต้อง ให้ความ
ระมัดระวัง แนะนำ
ปกป้อง คนใกล้ชิด
หรือหาทางช่วยเหลือ
ผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อ
ก็จะช่วยกันลดหรือ
ขจดัการคา้มนษุย ์ซึง่

เป็นดังการค้าทาสสมัยใหม่นี ้ให้หมดไปได้ ทั้งใน
ระหว่างเทศกาลแข่งขันฟุตบอลโลกและตลอดไป

(อ่านตอ่ฉบบัหนา้)
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ตอนที ่70 “พวกเขาไปเข้าบ้านเณรกันอย่างไร” (ตอนท่ี 1)

อยู่มาวันหน่ึง พ่อไปเล่นท่ีบริเวณวัดนักบุญยอแซฟ
ตามปกติ วันนั้นเพื่อนๆ มาช้า พ่อเห็นมีแสงไฟเปิดอยู่
ที ่ห้องท้ายวัด (เรียกว่าห้องซาคริสเตีย คือห้องเก็บ
ศาสนภัณฑ์และใช้เป็นห้องแต่งตัวพระสงฆ์และเด็ก
ช่วยมิสซาก่อนจะออกไปทำมิสซา ที่วัดนักบุญเปโตร
สามพรานคนจัดวัดสมัยก่อนเรียกชื่อนี้เพี้ยนไปเป็น
ห้องซังกะเซีย...ฮา)ประตูก็เปิดอยู่ด้วยพ่อจึงเดินเข้าไป
ดูว่ามีอะไรใครหรอื? พอเข้าไปกพ็บว่าคุณพ่อเจ้าอาวาส
องค์ใหม่ที่เพิ ่งย้ายมาไม่นานกำลังใช้เครื่องมือขูดสี
ที ่พระรูปพระเยซูที ่ถูกตรึงกางเขนอยู่อย่างใจจดจ่อ
คณุพอ่ย้ายมาทีต่รอกจนัทนใ์นวยัทีค่อ่นขา้งอาวโุสมาก
แล้ว เป็นคนเช้ือสายโปรตุเกส-ไทย ช่ือคุณพ่อเลโอนาร์ด
เดอ เยซู หรือมีช่ือเล่นว่า พ่ออ้วน ย้ายมาจากวัดมารีย์สมภพ
บ้านแพน อ.เสนา จ.อยุธยา ท่านใส่ผ้ากันเป้ือน รูปพระเยซู
นอนอยูบ่นโตะ๊ยาว คุณพ่อยืนอยู่ข้างๆ โต๊ะกำลงัทำงาน
อันเป็นงานที่พระสงฆ์ทำได้ด้วยหรือ? คุณพ่อเห็นเรา
แลว้กไ็มไ่ดพู้ดอะไร พ่อจงึถามวา่ คณุพอ่ทำอะไรครบั
คุณพ่อก็ตอบว่า ซ่อมรูปพระท่ีเอาลงมาจากกางเขนใหญ่
ซอ่มสเีสรจ็กจ็ะเอาขึน้ไปทีเ่ดมิ ทีเ่ดมิกค็อืบนผนงัใหญ่
เหนือตู้ศีล ตรงน้ันเป็นส่ิงแรกท่ีโดดเด่นท่ีสุดเม่ือคนเข้าวัด
มองเขา้มา คณุพอ่ย้ายมาอยูท่ีวั่ดเราแลว้กเ็ชญิรปูนกับญุ
ยอแซฟท่ีเคยต้ังอยู่ในช่องเว้าตรงกลางผนังฉากพระแท่น
ลงมา แล้วปิดช่องเว้าท่ีต้ังพระรูปน้ีหายไป กลายเป็นผนัง
เรียบไปหมดและเอากางเขนขนาดใหญติ่ดต้ังเข้าไปแทน
สัตบุรุษตรอกจันทน์ไม่ค่อยพอใจคุณพ่อเท่าไรที่มาทำ
เช่นน้ีกับวัดของเขา แต่คุณพ่ออ้วนก็สอนว่าปัจจุบันหลังจาก
สงัคายนาวาตกินัครัง้ที ่2 พระศาสนจกัรขอใหวั้ดทกุวดั
เม่ือเข้าไปแล้ว ทุกคนสามารถมองเหน็กางเขนท่ีพระเยซู
ถูกตรึงให้เด่นชัดท่ีสุด ไม่ใช่รูปนักบุญประจำวัดใดๆ คุณพ่อ
ก็เพียงทำตามคำส่ังของพระศาสนจักรให้ถูกต้อง แม้จะรู้ว่า
ผู้คนจะไมรั่กและไม่ชอบก็ตาม แต่พ่อก็เฉยเสีย ไม่มีใคร
สรรเสริญคุณพ่อที่เอารูปนักบุญยอแซฟจากที่ตรงนั้น
ไปต้ังอยู่บนช่องใหญ่เหนือปากประตูบานเอกของวัด ซ่ึงรูป
นักบุญยอแซฟไปอยู่ตรงนั้นยิ ่งจะโดดเด่นสวยงาม
ประกาศการเปน็วัดนกับญุยอแซฟไดดี้กว่าอีกหลายเทา่
พ่อเป็นเด็กพ่อยังคิดเช่นน้ีออกได้ แต่พวกผู้ใหญ่กลับไม่ชอบ
พ่ออ้วนที่มาทำเช่นนี้ ปัจจุบันรูปนี้ก็ยังอยู่ที่หน้าวัด
ตามท่ีพ่ออ้วนจัดไว้และตัวท่านก็เสียชีวิตไปต้ังนานนมเน
แลว้ดว้ย พวกทีด่า่วา่วจิารณค์ณุพอ่กต็ายไปแลว้เชน่กนั

แตจ่ะได้ไปเจอกันที่สวรรค์หรือเปล่า หรือคลาดกันไป
ชั่วนิรันดร์ก็ไม่ทราบได้

“แล้วไม่มีใครมาช่วยคุณพ่อเลยหรือครับ?” พ่อถาม
ซ่ือๆ

“ก็เธอไง...เด๋ียวเธอโตข้ึนเธอก็มาช่วยพ่อซิ!”คุณพ่อ
ตอบโดยไม่ได้มองหน้าเรา แต่ยังคงขูดสีที ่พระรูป
อย่างตัง้ใจตอ่ไป...

คำพูดของคุณพ่อในวันนั้นก้องอยู่ในหูในหัวและ
ในใจของเดก็น้อยอย่างลบไมอ่อก ไอ้ท่ีเคยคิดอยู่คร่าวๆ
มาหลายปีก่อนหน้านี้ว่าอยากไปเป็นพระสงฆ์ บัดนี้
ดูเหมือนพระเป็นเจ้าเข้ามาบอกเราผ่านทางคำพูดของ
พ่อเจ้าวัดว่าโตขึ ้นก็มาเป็นพระสงฆ์แล้วจะได้มา
ช่วยกันทำอย่างเน้ียะ!...ทำอะไรหรือ? ก็ทำส่ิงท่ีผู้คนชอบ
เอาแต่เห็นแล้วว่าๆๆแต่ก็ต้องก้มหน้าก้มตาทำไปคนเดียว
ในวัด มกีแ็ตเ่ดก็เลก็ๆ มายนืดเูปน็เพือ่นบา้งในบางเวลา
...แต่พระเป็นเจ้าจะอยู่กับเราตลอดเวลา กว่าผู้คนท่ีเรารัก
และมอบชวิีตใหรั้บใช ้จะรูอ้ะไรเปน็อะไร เรากค็งตอ้ง
จากไปแล้วนั่นแหละ ชีวิตอย่างนี้ช่างมีเสน่ห์เสียจริง
เราไมเ่คยไดอ้ะไรจากคนทีเ่รารกั แตพ่ระเปน็เจา้ชดเชย
ให้เราได้ครบเม่ือถึงเวลาท้ังๆ ท่ีเราไม่ได้ขอส่ิงเหล่าน้ีเลย
ช่างเหมือนกับพระเยซูที่นอนให้คุณพ่อเจ้าวัดขูดสีออก
จากรา่งพระองคใ์นวยัชรา อยากมาประทบัอยูต่รงกลาง
กำแพงหลังพระแท่นของวัด มันเป็นที่ของพระองค์
โดยแท้มิใช่หรือแต่ผู้คนท่ีใจร้ายและหยาบคายก็ไม่พอใจ
จะใหพ้ระองคม์าอยู่ตรงน้ัน ผิวของพระองค์เก่าแตกแล้ว
ผู้คนพวกเดยีวกันก็ไม่เคยคิดจะซอ่มผิวให้พระองค์ใหม่
มีก็แต่พระสงฆ์ท่ีเป็นผู้รับใช้ผู้โง่เขลาและอึดเหมือนควาย
มาทวนกระแสทุกคนเพื่ออัญเชิญพระองค์กับกางเขน
ของพระองค์ข้ึนไปประดิษฐานไว้ในท่ีท่ีพระองค์อยากอยู่
ท่ีสุดในวัด และเป็นพระสงฆ์คนเดียวท่ีกำลังคืนชีวิตชีวา
แด่ผิวพรรณของพระมหาไถ่ที ่ยอมตายแทนทุกคน
พ่อคดิไดว่้า ณเวลาทีไ่มม่ใีครอืน่ไดเ้หน็หรอืไดยิ้นสิง่ที่
เกิดข้ึนส้ันๆ ในห้องซาคริสเตียของวัดตรอกจันทน์น้ีเอง
เป็นท่ีท่ีพระเยซูตรัสกับเราอย่างอ่อนโยน จนทำให้ความคิด
คร่าวๆที่อยากเป็นพระสงฆ์มาหลายปี ได้มาถึงจุดที่
ตัดสนิใจอยา่งจรงิจงั มันเปน็ผลพวงของบคุคลมากมาย
ก่อนหน้านี้ที่ตบแต่งชีวิตเราให้เข้ารูปเข้ารอย เป็นการ
นำทางจากพระเป็นเจ้าให้เส้นทางวิ่งเล่นของเด็กน้อย
ค่อยๆ หุบเข้ามาใกล้พระแท่นของพระองค์ และที่สุด
ให้เข้าไปหาหลังพระแท่นเพื่อพระองค์จะได้ตรัสคำ
ที่สัญญาต่อเราเป็นการส่วนตัวพ่อไม่เคยคิดว่าต้องไป
เล่นบอลที่บ้านเณร เพราะที่วัดตรอกจันทน์พวกเรา
ก็เล่นบอล เล่นบาสฯ เล่นปิงปอง เล่นกีฬาสีกันอยู่เป็น
ประจำอยู่แล้ว ไม่ต้องไปหาเพื่อนที่บ้านเณร เพราะที่
ตรอกจันทน์บ้านเราก็มีเพ่ือนเยอะแยะอยู่แล้ว อีกอย่างคือ
เราอยู่ที่บ้านและที่วัดที่โรงเรียนของเราก็มีความสุข
สนุกสนานดีอยู่แล้ว พระเป็นเจ้ารู้ดีว่าไม่ต้องเอาอะไร
พวกนี้มาล่อเด็กคนนี้ แต่ต้องเอาประเด็นตรงๆ ซื่อๆ
มาบอกตรงๆ มากกวา่ พ่อเขา้บา้นเณรคดิแคเ่พยีงจะได้
โตข้ึนมาช่วยงานคุณพ่อ ช่วยงานพระเยซู ขอบคุณพระเป็นเจ้า
ท่ีเช่ือว่าพ่อคิดเช่นน้ีมาโดยตลอด และไม่จำเป็นต้องรอใคร
ให้เช่ืออีกแล้วในเรือ่งน้ี

และแล้ววันน้ันก็มาถึง วันท่ีพ่อบอกแม่เป็นคร้ังแรก
ว่าพ่ออยากเป็นพระสงฆ์แม่เงียบไปสักครู่ แล้วบอกว่า
เป็นพระสงฆ์ก็ต้องสวดภาวนาเก่งๆ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้
แม่จะปลุกพ่อแต่เช้ารีบล้างหน้าแล้วไปช่วยมิสซาเช้า
ตี 5 ครึ่งดีมั้ย? พ่อก็ตอบว่าดี ตั้งแต่วันนั้นฝนจะตก
ฟ้าจะร้องหรือจะหนาวเหน็บและร้อนเพียงใด พ่อก็
กระเสือกกระสนตื่นขึ้นมาล้างหน้าถูฟันแล้วเดินไปวัด
ช่วยมิสซาทุกวันที่เดินเข้าไปในวัดจะเห็นบราเดอร์
ฟรังซัวส์ ชาวฝร่ังเศส ผู้เป็นอธิการโรงเรียนของเรา คุกเข่า
ข้างเดียวสวดทำวัตรอยู่อย่างสงบในชุดบราเดอร์ พร้อมกับ
มีพวกมาแมร์ของคณะอุร์สุลินจากโรงเรยีนวาสุเทวีท่ีอยู่
ติดกันมารอเตรียมตัวร่วมมิสซาอยู่แล้ว

ชีวิตดำเนินไปจนกระทัง่ถึงช้ันประถม 4 อันเป็นช้ัน
ทีบ่า้นเณรยอแซฟ สามพราน จะรบัเดก็เขา้บา้นเณร พ่อ
ก็คิดว่าจะได้เข้าบ้านเณรแล้ว ท้ังๆ ท่ียังไม่รู้เลยว่าบ้านเณร
เป็นยังไง อยู่ๆ พ่อเจ้าวัดก็แจ้งให้ทราบว่า พอดีปีน้ันเป็น
ปีแรกที่บ้านเณรเปลี่ยนระบบใหม่ คือเขาจะรับเด็ก
เข้าบ้านเณรโดยเริ่มจากชั้นประถม 7 เป็นต้นไป พ่อ
ก็เลยต้องอยู่เรียนท่ีเปรมฤดีศึกษา อีก 3 ปี ซ่ึงก็ยาวนาน
มากพอสำหรับเด็กๆ เพราะเม่ือ 3 ปีผ่านไป เพ่ือนอีก 2 คน
ท่ีตกลงนัดแนะกันจะเข้าบ้านเณรเกิดเปลี่ยนความตั้งใจ
เสียแล้วเลยเหลือพ่อเพียงคนเดียว...แต่ยังไงเราก็ไม่นึก
จะเปล่ียนใจ มันเหมือนกับว่าเราได้สัญญากับพระเป็นเจ้า
ไว้แล้ว จะคืนคำได้อย่างไร ทั้งๆ ที่รู ้สึกเคว้งคว้าง
เน่ืองจากรู้ว่าจะไม่มีคนรู้จักแม้สักคนเดียวในบ้านเณรน้ัน
เม่ือจบช้ันประถม 7 แล้ว แม่ก็พาไปหาพ่อเจ้าวัด ซ่ึงบัดน้ี
เปล่ียนมาเป็นคุณพ่ออ้วนซ่ึงเพ่ิงย้ายมาอยู่ ไม่เป็นท่ีคุ้นเคย
และยังดุมากอีกด้วย แต่สำหรับพ่อแล้วไม่เคยรู้สึกว่า
ดุเลย มีแตค่นพดูว่าด ุพ่อไปชว่ยมิสซาทกุครัง้ พ่อเจา้วัด
ก็ไม่เห็นดุอะไร เพียงแต่ท่านเป็นผู้ใหญ่ท่ีเงียบๆ พูดน้อย
และอาวโุสมากแลว้ ท่านเปน็คนทีซ้ื่อกีตารโ์ปร่งอย่างดี
3 ตวั เมโลเดีย้นอกี 2 ตวั มาใหพ้วกรุน่พี่ๆ  ทีเ่ลน่ดนตรี
เก่งๆ และมาช่วยขับร้องอยู่ใต้ถุนบ้านพ่อเสมอ เสียงเพลง
จากพวกเราไมเ่คยขาด  นอกจากเพลงวดัแล้วพวกรุ่นพ่ีๆ
ยังร้องและเล่นเพลงฝรั ่งที ่เปิดอยู ่ตามวิทยุในยุคปี
หกศูนย์-เจ็ดศูนย์ มันคือดนตรี ร็อค แอน โรล นั่นเอง
พวกเราเด็กๆ ก็มานั่งฟังกันสนุกสนาน พลางหัวเราะ

คณุพอ่เลโอนารด์ เดอ เยซู

(อ่านตอ่หนา้ 8)

อ
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(วันศกุร์ศกัด์ิสิทธ์ิ)
 “พระองคถ์กูท่ิมแทงเพราะความผดิของเรา พระองคถ์กูเหยยีดหยาม

เพราะบาปของเรา” (อิสยาห ์53:5)
ในปี ค.ศ. 1963 มาร์ติน ลูเธอร์ คิง กล่าวสุนทรพจน์ เรียกร้องขอให้มี

ความยุติธรรมและสันติแก่ทุกคน โดยสรุปความหวังของท่านด้วยวาจาอมตะท่ีว่า
“ผมมคีวามฝนัอยู่ในใจ” ต่อมาทา่นอธบิายใหผู้้ติดตามทา่นฟงัว่า“ผมอาจจะไป
ไม่ถึงจุดน้ันกับพวกคณุ แต่พวกเราประชาชนจะไปถงึดินแดนแหง่พระสญัญา”
วันรุง่ขึน้ทา่นถกูลอบสงัหาร ทา่นเอาชวิีตเปน็เดมิพนัใหก้บัความฝนัของทา่น

องค์พระผู้ไถ่ให้รอดพ้นของเราก็ทรงมีความฝันด้วย ความฝันที่จะให้
คนบาปได้คืนดีกับพระบิดาเจ้าและกับกันและกัน ความฝันที่จะให้มีสันติภาพ
และความยติุธรรม ความฝนัทีจ่ะใหช้ายและหญงิกลายเปน็บตุรธดิาของพระเจา้
ความฝันท่ีจะทรงนำเราทุกคนไปสู่ดินแดนแห่งพระสัญญา กล่าวคือสวรรค์น่ันเอง
ในวนัศกุรศ์กัดิส์ทิธิเ์ราระลกึถงึความจรงิทีว่่า พระองคท์รงสิน้พระชนมเ์พือ่ให้
ความฝันนั้นเป็นความจริง พระองค์เสด็จมายังโลกของเราซึ่งเปี่ยมไปด้วยบาป
ทรงถ่อมพระองค์มาเป็นมนุษย์ดังเช่นเรามนุษย์ การเดินทางของพระองค์
เพ่ือกลับไปยังพระบิดา ไม่อาจเปน็การเดนิทางทีส่งบปราศจากความเจบ็ปวดได้
มันจะเป็นการต่อสู้ด้วยพระชนมชีพของพระองค์ อันเป็นเหตุให้พระองค์ส้ินพระชนม์
แต่ในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เรามิได้เพียงมุ่งความสนใจของเราไปยังพระทรมาน
ของพระองค์เท่าน้ัน แม้จะเป็นส่ิงท่ีเลวร้าย แต่ให้เราสนใจในความรักอันหาขอบเขต
มไิด ้ทีพ่ระองคท์รงมตีอ่เรา นกับญุยอหน์แหง่ไมก้างเขนเขยีนไวว่้า “ลูกมองดู
ไมก้างเขนของพระองค ์ข้าแตพ่ระครสิตเจา้ และลกูกไ็ดอ่้านเพลงแหง่ความรกั
ของพระองค์”

พระเยซูเจ้าถูกทรยศ ด้วยการจุมพิตของศิษย์ของพระองค์คนหน่ึง เม่ือเราจูบ
หรือกราบกางเขนในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ มันเป็นการจูบหรือกราบด้วยความเชื่อ
ด้วยความกตัญญู แต่เหนือสิ่งอื่นใดด้วยความรัก เป็นการน้อมรับว่าการทำให้
ความฝนัของพระองคเ์ปน็จรงิขึน้มานัน้ พระเยซเูจา้ทรงปรารถนาใหเ้รามคีวาม
มั่นใจว่า ความฝันของเรา ความฝันที่เราภาคภูมิใจ ความฝันอันสูงส่งของเรา
จะเปน็ความจรงิขึน้มาอยา่งยิง่ใหญต่ลอดไป

ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระทรมานและการส้ินพระชนม์
ของพระองค์  เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดใจที่สุด แต่
วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์นี้ เป็นวันแห่งชัยชนะแห่งความรัก
ของพระองค์ เป็นวันท่ีพระองค์ทรงบันดาลให้ความฝัน
ของลูกเป็นจริงขึ้นมา เป็นวันที่ลูกจะต้องเป็นหนี้
พระองค์ตลอดไป ลูกขอบพระคุณสำหรับความรัก
อันย่ิงใหญข่องพระองค ์อาแมน

บทอธิษฐานภาวนา

ความฝนัทีเ่ป็นจรงิ

เบือ้งหลงั (1)
อ่าน “ลูกล้างผลาญ” แลว้
อดชื่นชมชื่นชอบกับเนื้อหาเรื่องไม่ได้
ย่ิงใชเ้วลาอา่น “ระหวา่งบรรทดั” กใ็หรู้้สกึซาบซึง้
เพราะเบือ้งหลงัมคีวามรูสึ้กของ “ผู้เล่า” เอง
ที่ใช้รายละเอียดแต่ละอย่างเพื่อสื่อออกมา
ในเวลาเดียวกันก็บรรยายท่าทีของบุคคลในเรื่อง
จนเหน็จดุขดัแยง้ในนสัิยใจคอแตล่ะคนแบบสดุโตง่
กระทั่งอ่านเรื่องราวในภาพรวมแล้ว
อดจะเทใจรว่มความรูสึ้ก “อิน” ดว้ยไมไ่ด.้..

ถ้าจะคิดว่าเป็นการบอกเล่าบางอย่างที่อัดอั้นอยู่นาน
กเ็ขา้ใจความรูสึ้กของ “ผู้เลา่” ไดร้ะดบัหนึง่
มีหลายอย่างเหลือเกินที่อยากจะบอก
ส่ิงท่ีมนุษย์คิดไม่ถึงนึกไม่ได้
รู้มาคนเดียวเก็บไว้ในใจมานาน
ที่สุดก็ได้โอกาสได้พูดได้บอกได้ชี้แจง
เลยบรรยายละเอียดทุกมุมมอง
กอ่นนีค้นถอืว่าพระเจ้าทรงอยูห่่างไกล
ขนาดพูดกันว่าใครได้พบได้เห็นพระเจ้า
ไมส่ามารถมชีีวิตต่อไปได้
แถมยังมีการเล่ากันปากต่อปาก
พระเจ้าทรงฤทธิ์ทรงปกครองดูแลทรงเคร่งครัด
คนทำผิดแม้เล็กน้อยไม่เคยเล็ดลอดพระเนตร
ตามเช็คบิลแต่ละการกระทำแต่ละพฤติกรรมตามเนื้อผ้า
ไม่เมตตาไม่ยกเว้นไม่ปล่อยเลยตามเลย
ส่วนความดท่ีีทำพฤตกิรรมชอบธรรมทีป่ฏิบัติ
ถือเป็นหน้าที่ต้องทำอยู่แล้วด้วยความสำนึกในพระคุณ
ไม่ต้องถูกลงโทษถูกสาปแช่งก็ถือว่าบุญแล้ว
แต่ในความเป็นจริงแล้วคนละเรื่องกัน
และคนทีรู้่เรือ่งนีด้กีวา่หมดคอื “คนเล่า” เร่ือง
ซึง่พยายามสดุความสามารถถา่ยทอดออกมา
จะบรรยายตรงไปตรงมาคนฟังคงรับยาก
เพราะยึดติดกับสิ่งที่ถ่ายทอดกันมา
จึงต้องเล่าเปน็คำอุปมาใกลตั้วคนฟังกว่าหมด
เรื่องพ่อเรื่องลูกเรื่องพี่เรื่องน้อง
พร้อมกับบริบททอ้งเร่ืองท่ีคนฟังคุ้นเคย
เรื่องการผลาญเงินสุรุ่ยสุร่ายเรื่องอดอยากเรื่องรับจ้างเรื่องหิว
ซ่ึงกน่็าจะธรรมดาและเปน็ตรรกะสำหรบัคนฟงั
แตพ่อตวดัเรือ่งราวตวดัเรือ่งราวจากจดุตำ่สดุ
ส่ิงทีต่ามมาเริม่ขดักบัความรูสึ้กจนแทบรบัไมไ่ด้
ตัง้แต ่“ลูกลา้งผลาญ” ซมซานกลบัมาบา้นพอ่
หวังแคอ่าหารเลีย้งทอ้งตามทีค่นรบัใชท่ี้บ้านมสิีทธิกิ์น
กลับพบกับท่าทีเหนือคาดคิดของผู้เป็นพ่อ...

เมื่ออ่านต่อไปว่าท่าทีของพ่อเป็นท่าทีเดียวกับ “พระบิดาเจ้า”
แม้จะต่างกันในความเข้มข้นแห่งความรักอันไร้ขอบเขต
แตใ่ครทีฟั่งใครทีรั่บรูแ้ลว้คงตอ้งเปลีย่นทา่ททีีเ่คยมอีย่างสิน้เชงิ
ก่อนนี้เป็นคนที่กลัวเกรงพระเจ้าจนต้องร้องขอพระเมตตา
มีสัตว์มีผลไม้มีส่ิงของมเีงินมีทองต้องนำไปเซน่ถวายบูชา
ทว่าในความเป็นจริงแล้ว
เป็นพระเจา้เองทีท่รงเกรงกลวัมนษุย์
ค่าที่ทรงรักมนุษย์มากอย่างคิดไม่ถึงอย่างไม่มีเงื่อนไข
ความรักเลยทำให้พระองค์เปราะบางในแง่หนึ่ง
อย่างที ่“คนรกัแท”้ ย่อมรูส้กึกนัทกุคน
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อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก (Convention
on the Rights of the
Child-CRC) เป็นสัญญา
ด ้านส ิทธ ิมน ุษยชน
ร ะ ห ว ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
ที่ได้รับความเห็นชอบ

มากที่สุดในโลก ใน พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้ให้
สัตยาบันในอนุสัญญาน้ีด้วย

แน่นอน อนุสัญญาฉบับนี้ย่อมมีความสำคัญ
ไม่น้อย เป็นอนุสัญญาท่ีให้สิทธิแก่เด็ก (เด็กหมายถึง
มนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เว้นแต่จะบรรลุ
นิติภาวะก่อนหน้าน้ันตามกฎหมายทีใ่ช้บังคับแก่เด็ก
นั้น) นั่นหมายความว่า รัฐภาคีที่ใหส้ัตยาบันจะต้อง
รับประกันสิทธิเหล่านี้แก่เด็กในประเทศของตน
อย่างเข้มแข็ง น่ันคือ สทิธิท่ีจะมชีีวิตรอด - ไดรั้บการ
ดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน มีสันติภาพ ปลอดภัย สิทธิ
ท่ีจะได้รับการพัฒนา – มีครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับ
การศกึษาทีดี่ และภาวะโภชนาการทีเ่หมาะสม สทิธิ
ท่ีจะได้รับความคุม้ครอง - ให้รอดพ้นจากการทำรา้ย
การล่วงละเมิด การละเลย การนำไปขาย การใช้

แรงงานเด็ก และการแสวงประโยชน์โดยมิชอบ
ในรปูแบบอืน่ๆ และ สทิธิท่ีในการมสีว่นรว่ม – ในการ
แสดงความคิดเห็น แสดงออก การมีผู้รับฟัง และมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบกับตนเอง โดยเฉพาะ
ในอนุสัญญาดังกล่าว ส่วนท่ี 1 ข้อท่ี 6  เขียนไว้ว่า 1. รัฐภาคี
ยอมรบัวา่ เดก็ทกุคนมสีทิธติดิตวัทีจ่ะมชีีวิต  2. รัฐภาคี
จะประกนัอย่างเตม็ท่ีเท่าท่ีจะทำได ้ให้มีการอยู่รอด และ
การพัฒนาของเด็ก

แม้ประเทศไทยจะเข้าร่วมและรับรองในหลักการ
โดยร่วมเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้มานานแล้ว
แต่ท่ีเห็น ยังมีข่าวเก่ียวกับเร่ืองท้ิงเด็กแรกเกิดตามท่ีต่างๆ
ให้ปรากฏอยู่เป็นนิจ จนน่าจะกล่าวได้ว่า เป็นเรื่องที่
ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกในสังคมศาสนาอย่างประเทศเรา
คงมีหลายองค์ประกอบท่ีทำให้สิทธิติดตัวท่ีจะมีชีวิตรอด
ของเด็กไม่ได้บรรลุผลอย่างที ่ต้องเป็น อันดับแรก
เราต้องเข้าใจว่า สิทธิไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องเรียกร้อง
แต่เป็นธรรมชาติท่ีต้องทำให้สิทธิน้ันเกิด และเราเองต้อง
ส่งเสริม สนับสนุน สร้างบรรยากาศที่จะให้สิทธินั้น
เกิดด้วย ถือได้ว่าเป็นธรรมชาติที่ติดตัวมา อันดับสอง
เราต้องเข้าใจว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่ที่ยังเป็นวัยรุ่น
และตั ้งครรภ์ไม่พร้อมและตั ้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
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เพ่ือเย่ียมคารวะ
พระคุณเจ้าเกรียงศักด์ิได้ให้การต้อนรับและสนทนา

เป็นเวลาคร่ึงช่ัวโมง พระคุณเจ้าแอนดรูว์ได้มอบหนังสือ
ภาษาฝรั่งเศส-เกาหลี เรื่องพระศาสนจักรเกาหลี ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับมิสซังสยามด้วย เน่ืองจากพระสังฆราช
ฟลอรังส์ ซึ่งทำงานในประเทศสยามได้อาสาไปเป็น
มิสชันนารีในเกาหลีและได้เป็นพระสังฆราชองค์แรก
ของประเทศเกาหลี

จากนั้นคณะได้ร่วมถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณ
ท่ีอาสนวิหารอัสสัมชัญหลังมิสซาเย่ียมชมสถานท่ีบริเวณ
อัสสัมชัญ-อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม ช้ันคำสอนผู้เตรียม
กลบัใจเปน็ครสิตชน ช้ันคำสอนวันอาทติย ์โดยคุณพอ่
สุรสิทธ์ิ ชุ่มศรีพันธ์ุ เจ้าอาวาสอาสนวิหาร เป็นผู้บรรยาย
     จดุประสงคข์องการมาเยอืนประเทศไทยครัง้นีเ้พือ่
ดูสถานที ่และการจัดการบ้านผู ้หว่าน เข้าคารวะ
พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สนทนาแลก เปล ี ่ ยนความค ิด เห ็นก ับสมาช ิ ก
คณะกรรมการคาทอลิกเพื ่อคริสตชนฆราวาสของ
สภาพระสังฆราชประเทศไทย และพบปะสภาภบิาลของ
อัครสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ

ทั้งนี้สืบเนื่องจากสมณสภาเพื่อฆราวาส กำหนด
วันงาน Congress of Asia catholic Laity / ประชุมฆราวาส

คาทอลิกเอเชีย ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่าง
วันท่ี  31 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน 2010 ในหัวข้อ “ประกาศ
พระเยซคูรสิตเจา้ในเอเชยีวันนี”้ (Proclaim Jesus Christ
in Asia Tooday)

สภาพระสังฆราชประเทศเกาหลี โดยคณะกรรมการ
เพื่อฆราวาสจึงได้มาประเทศไทย เพื่อศึกษาการจัดการ
เตรียมงานประชุม ท้ังด้านสถานท่ีและการจัดการประชุม

จากสภาพระสังฆราชประเทศไทย โดยการติดต่อ
ประสานงานของคุณพ่อ Min Myong Dok เลขาธิการ
คณะกรรมการคาทอลกิเพือ่ฆราวาส สภาพระสงัฆราช
ประเทศเกาหลีใต้ กับคุณพ่อเอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน
เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลกิเพ่ือคริสตชนฆราวาส
และผู้ช่วยเลขาธิการสภาพระสังฆราช ฝ่ายอภิบาลคริสตชน
เป็นผู้จัดโปรแกรมให้

ที่บางท่านเรียกว่า เด็กชายพ่อ-เด็กหญิงแม่ เท่านั้น
แต่อยู่ที่องค์ประกอบอื่นๆ เช่น แบบอย่างที่ดีของ
ผู้ใหญ่ที่ได้มาเป็นพ่อเป็นแม่ของเขาเองหรือของ
ผู้อ่ืน เป็นรูปแบบหรือแบบอย่างท่ีดีเหมาะสมหรือไม่
ในสมัยปัจจุบันยากที่จะหาพ่อแม่ที่สมบูรณ์ที่เป็น
แบบอย่างดีท่ีเห็นชัดๆ นับว่ายากขึน้ทุกวัน ท้ังน้ีมิใช่
ผู ้ เข ียนมองในแง่ลบ แต่ต้องการสื ่อให้เห็นว่า
ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ควรนำมาพิจารณาเป็นภาพรวม
ที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเป็นใยแมงมุมและลูกโซ่
อย่างแยกกันไม่ออกเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

นนท์เพ็ชร์
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ซึ ่งเป็นผู ้ร ับผิดชอบทั ่วไปสำหรับการเตรียมงาน
ประเมนิผลฯ และประชมุสมชัชาฯ เพือ่กำหนดทศิทาง
และภราดาทินรัตน์ คมกฤส  ผู ้อำนวยการสำนัก
นโยบายฯ และทีมงานติดตามแผนทิศทางงานอภิบาล
2000-2010 ได้ประชุมเตรียมงานมาเปน็ระยะ และหลาย
ระดับ ทั้งในระดับภูมิภาคกรุงเทพฯ ประกอบด้วย 6
สังฆมณฑล คือกรุงเทพฯ ราชบุรี จันทบุรี เชียงใหม่
สรุาษฎรธ์าน ีและนครสวรรค ์ และระดบัภมูภิาคอสีาน
4 สังฆมณฑล คือ ท่าแร่-หนองแสง อุบลราชธานี
อุดรธาน ีและนครราชสมีา

 ขั้นต่อไปคือ คณะกรรมการต่างๆ เช่นทีมงาน
ประเมินผลการทิศทางฯ คุณพ่อไพยง มนิราช เป็น
ประธาน คณะศึกษาด้านเทววิทยา พระอัครสังฆราช
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
คุณพ่อวัชรินทร์ สมานจติ ผู้ประสานงาน ด้านงานวจัิยฯ
ร ่วมก ับทางสำงานว ิจ ัยมหาว ิทยาล ัยอ ัสส ัมช ัญ
ภราดาทินรัตน์ คุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร และศูนย์วิจัย
วิทยาลัยแสงธรรม และคณะกรรมการยกร่าง พระคุณเจ้า
ปัญญา กฤษเจริญ ประธาน และคุณพ่อพิพัฒน์
รุ่งเรอืงกนกกลุ ผู้ประสานงาน ไดป้ระชมุปรกึษาหารอื
กันมาอย่างต่อเน่ือง และได้ยกร่างข้ึน จากผลการประชมุ
ของทัง้ 2 ภูมิภาค และจากคณะกรรมการดา้นตา่งๆ เพือ่
เป็นแนวทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในเดือนเมษายน

สำหรับเอกสารต่างๆ ที่จะใช้ประชุมนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชมุจะไดรั้บกอ่นประมาณ 1 เดอืน เพือ่จะไดศ้กึษา
ล่วงหนา้ เพือ่ใหก้ารประชมุไดบ้งัเกดิผลเตม็ที่

สำหรับผู้แทนจากสังฆมณฑล แต่ละสังฆมณฑล
ประมาณ 10-20 คน ทัง้พระสงฆ ์นกับวชและฆราวาส
รวมท้ังหน่วยงานต่างๆ ในสภาฯ  รวมท้ังส้ินกว่า 200 คน
ซึ่งได้รับแต่งตั้งและคัดเลือกจากพระสังฆราชฯ แต่ละ
สังฆมณฑลเอง และได้ผ่านการประชุมระดับภูมิภาค
มาก่อนแล้ว

หัวขอ้ “อภิบาลชมุชนศษิยพ์ระครสิต ์ ร่วมพนัธกจิ
แบ่งปันข่าวดี”

สำหรับวิธีการและขั ้นตอน ซึ ่งคณะกรรมการ
จัดเตรียมการประชุมได้ นำวิถีเชิงบวก (AI., Appreciative
Inquiry) มาเปน็แนวทางการประเมนิผลและการเตรยีม
กำหนดทิศทางฯ อีก 5 ปีข้างหน้า ซึ ่งก่อนหน้านี ้
ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ศึกษาอบรม ร่วมกัน เพื่อทำความ
เข้าใจร่วมกันมาก่อนหน้านี้แล้ว

เนื้อหาจะแบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้ 1. การเป็นศิษย์
พระเยซู  2. การสร้างชุมชนศิษย์ ชุมชนวัด  3. ครอบครัว/
เยาวชน  4. ผู้อภิบาล  5. การธรรมทตูของพระศาสนจกัร
6. การศึกษาคาทอลิก 7. การเสวนา-ศาสนสัมพันธ์
8. งานอภิบาลสังคม  9.  บทบาทสื่อสารสังคม และ
10. การประสานสมัพันธ ์เปน็ตน้

เนื้อหาที่มาจากการประชุมทั้งสองภูมิภาคนี้ ก็จะ
รวบรวมไว้เป็นข้อมูลที่นำเข้ามาในที่ประชุม และจาก
ที่ประชุม ใครจะพิจารณาเห็นสมควร และเมื่อเสร็จ
การประชุมแล้วถึงแก้ไข และเสนอต่อสภาพระสังฆราชฯ
และจะประกาศใช ้วันที ่15 สงิหาคม ค.ศ. 2010

คณะกรรมการเตรียมงานฯ ได้เชิญชวนพ่ีน้องทุกท่าน
ได้มีส่วนร่วมกันมากขึ้น โดยอาศัยการสวดภาวนา
ท้ังส่วนตัว และส่วนรวมโดยเฉพาะในวันอาทิตย์ ท้ังก่อน

และในระหวา่งการประชมุฯ เพ่ือขอพระพร ความสวา่ง
จากพระเป็นเจ้า ทรงนำทางผู ้เข้าร่วมประชุม และ
แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมและความเป็นหนึ่งเดียว
กนัดว้ย

ทิศทางงานอภิบาลฯ 5 ปีใหม่ (ต่อจากหนา้ 20)

ไปกับท่าทางของนักดนตรีรุ ่นพี่ๆ ที่ยียวนกวนโอ๊ย
ตามประสาวัยรุ ่นพลังแรง เก้าอี ้ร้านกาแฟแถวหน้า
ปากประตูรั้ววัด กลายเป็นกลองสแนร์ ไม้กวาดของ
เจ ้าของร ้านท ี ่พ ิงอย ู ่ม ุมห ้องหน้าร ้านกลายเป ็น
ไมโครโฟนหลอกๆ ที่คนร้องนำกำไว้เลียนแบบ มิค
แจ้คเกอร์ ของวงโรลล่ิง สโตน มือกีตาร์ลีดก็รูดสายเหล็ก
เสยีงดงัฟงัชดัของเพลง อัพ อะราวด ์เดอะ เบนด ์ของวง
ซีซีอาร์ ได้เหมือนเปี๊ยบ นักร้องอีกคนมีเชื้อฝรั่งสลับ
ข้ึนมารอ้งเพลง โคลด ์โคลด ์ฮารต์ ของ แฮง้ค ์วิลเลีย่ม
ด้วยลีลาเสียดโอดขึ้นจมูกแบบต้นฉบับ แต่พวกเรา
ก็ร้องเพลงวีดี อากวัม ตอนที่คุณพ่อเดินสาดน้ำเสก
เริ่มมิสซาวันอาทิตย์ได้ดีเท่ากัน พวกเราไม่เคยเกลียด
หรือกลัวคุณพ่อเจ้าวัดองค์ใด มีแต่รู ้สึกว่าคุณพ่อ
เป็นพวกเดียวกับเรา นี่กระมังที่พระอวยพรพวกเรา
มาจนทุกวันนี้ เราไม่อยากให้คุณพ่อตามใจพวกเรา
แต่อยากให้คุณพ่อสั่งสอนเรามากกว่า เพราะบางครั้ง
พวกเราเป็นเด็กก็ย่อมมีเกเรเป็นธรรมดา เพราะเด็กๆ
ที่ฉลาดก็มักมีความคิดเป็นของตัวเอง คุณพ่อองค์ใหม่
แม้ไม่คุ ้น แต่พอแม่พาพ่อไปหาเพื่อจะเข้าบ้านเณร
หลังจบประถม 7 คุณพ่อก็เอาเอกสารให้และให้คำแนะนำ
ต่างๆ

(อ่านตอ่ฉบบัหนา้)

เร่ิมต้นตรงน้ี (ต่อจากหนา้ 5)

สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหง่ประเทศไทย
ประชมุสมชัชาทศิทางงานอภบิาล ค.ศ. 2010-2015

“อภิบาลชมุชนศษิยพ์ระครสิต ์ร่วมพนัธกจิแบง่ปนัขา่วด”ี
วันที ่19-23 เมษายน ค.ศ. 2010

ณ บา้นผูห้ว่าน สามพราน นครปฐม
ขอเชญิพีน่อ้งมสีว่นรว่ม ดว้ยการสวดภาวนา เพือ่ประโยชนท์ีจ่ะเกดิแกส่งัคมไทย

ดำเนนิงานโดย สำนกันโยบาย (ทศิทางงานอภบิาลฯ)
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ทัวร์แสวงบุญ

       บ.แอรค์ลับฯ
โทร. 02-451-7341-42 โทรสาร 02-451-8206

E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดตดิตอ่ คุณวีรชาต/ิสุจิตรา
โทร. 02-451-7341-42 081-816-7661

1. อียิปต์-จอร์แดน-อิสราแอล 25 เม.ย. - 4 พ.ค.
2. ยุโรป -พิธีแห่พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ 7 – 16 พ.ค.

(มลิาน - ตริุน ชมผา้ตราสงั - น. ยอห์นเวยีนเนย ์- น. แบรน์าแดต๊
-ปารสี - แหพ่ระโลหติศกัดิส์ทิธิท์ีเ่บลเยีย่ม - แมพ่ระประจกัษ์
แหง่สากลโลก - ฮอลแลนด ์- สวนทวิลิป - ล่องคลองอมัสเตอรด์มั)
(คณะที่ 1,2 ปิดรับสมัคร 30 มีนาคม 2553)

3. แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ 15-20  มิ.ย.
4. ฉลองเซนตแ์อนน ์ - บาหลี เดินทาง 30 ก.ค.
* (มีราคาพิเศษสำหรับพระสงฆ์ทุกคณะ)

ขอเชิญร่วมพิธีอภิเษกพระสังฆราชของประเทศลาว
“คุณพ่อปรีดา อินทิราช”

ท่ีอาสนวหิารนกับญุหลยุส ์ท่าแขก แขวงคำมว่น สปป.ลาว
วันที ่9-11 เมษายน 2010

ย้อนรอยการแพร่ธรรมพระศาสนจักรในเอเชียตะวันออก
ที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้-มาเก๊า

                     9 – 15 พฤษภาคม 2010 (7 วัน 6 คืน)
สังฆมณฑลมาเก๊า-โซล-คังวันโด-เกาะนามิ-ชุนชอน-นัมซาน-

มรดกโลกซูวอน
 (มคีณุพอ่จติตาภบิาลประจำคณะ)

ตดิตอ่เรา วันนี ้ด่วน ท่ีโทร:  080-449-2819 ,
081-383-8137 , 02- 580-6766  Fax: 02-580-6766

ศรัทธาทัวร์ศรัทธาทัวร์ศรัทธาทัวร์ศรัทธาทัวร์ศรัทธาทัวร์

***********************************************

***********************************************

ศรัทธาทัวร์ศรัทธาทัวร์ศรัทธาทัวร์ศรัทธาทัวร์ศรัทธาทัวร์

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!

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

081-899-7470, 086-541-2772

 
วันที่ 20 มีนาคม 2010 เชิญสมาชิกร่วมฉลองวัดนักบุญยอแซฟ วัดพนัสนิคม

จ.ชลบุรีและไปสวดพระเมตตาท่ีวัดแม่พระประจักษ์
บางแสนจากน้ัน ไปฉลองวัดแม่พระมหาชัย ท่ีหัวไผ่
เนินกลมเป็นวัดของต้นตระกูล “ยุ่นประยงค์”
ขอเชิญลูกหลานตระกูลน้ีมากันครบ  ๆนะคะ รุ่นท่ี 1
พระเพ่ิงยกไปเป็นคนสุดท้าย รุ่นท่ี 2 ก็ใกล้แล้ว

วันที่ 9-11 เมษายน 2010 เชิญสมาชิกร่วมอภิเษกพระสังฆราชใหม่ท่ีท่าแขก
 อาสนวิหารนักบุญหลุยส์ ส.ป.ป.ลาว และสองคอน
เท่ียวในลาวด้วย
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เรียน ท่านสมาชกิท่ีนับถือ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจและติดตามข่าวสารที่เป็น

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

เปิดประตู
สู่แสงธรรม

เรื ่องราวแห่งค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน
คร้ังที ่11  “โอ ้ชุ โอ ้เคล ทอ โบ”1 กำลงัจะเริม่ข้ึน

“แสงธรรมอาสาฯ พัฒนาชุมชน คนสู ่ธรรม”
เป็นคำขวัญที่นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมท่านหนึ่ง
ได้เขียนเพื่อแสดงออกถึงอัตลักษณ์สำหรับการจัดค่าย
อาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ซึ่งค่ายอาสาฯ เป็นงาน
ด้านจิตอาสาฯ ที่โดดเด่นมากของนักศึกษาวิทยาลัย
แสงธรรม ในฐานะผู้ท่ีเตรียมตัวเองสำหรับการทำหน้าท่ี
ผู ้อภิบาลและแพร่ธรรม รวมถึงผู ้ที ่จะเป็นครูสอน
ครสิตศาสนธรรม .. ซึง่ในครัง้นี ้คา่ยอาสาฯ แสงธรรม
ได้ดำเนินการมาเป็นครั้งที่ 10 แล้ว ในปีการศึกษานี้
ชมรมสังคมพัฒนา วิทยาลัยแสงธรรม ได้ดำเนินการ
จัดค่ายอาสาฯ ขึ้นที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านห้วยน้ำเย็น
อ.แม่ระมาด จ.ตาก เป็นหมู่บ้านปกาเกอะญอ ในเขต
สังฆมณฑลนครสวรรค์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-24
มนีาคม 2010

สำหรับงานต่างๆ ของโครงการค่ายอาสาฯ คร้ังน้ี คือ
งานจริยธรรมชุมชน ได้แก่ จัดค่ายคำสอน สนทนาธรรม
(พูดคุยเร่ืองความเชือ่ ส่งเสรมิจรยิธรรมในกลุม่วัยต่างๆ
ทั้งเด็กๆ เยาวชน และบรรดาผู้ใหญ่) และพิธีรับศีล
ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ร่วมกับชาวบ้านในการจัดงานฉลองวัด
และเปน็โอกาสทีร่่วมฉลองปสักาสำหรบัหมู่บ้านนีด้้วย
โดยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ให้เกียรติ

เป็นประธานในพธีิ นอกจากนียั้งมีงานโครงสรา้ง ได้แก่
สรา้งหอ้งนำ้ 8 ห้อง ซอ่มแซมหอ้งสมดุ ทาส ีหรืออาจ
จะวาดภาพต่างๆ และถ้ายังพอมีเวลาก็จะช่วยกันปรบั
สนามกีฬา มีงานสัมพันธ์ชุมชน ได้แก่ การออกเย่ียม พบปะ
พูดคุย สอบถามความเป็นอยู่ ความยากลำบากในชีวิต
และร่วมกับชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
สังฆมณฑลนครสวรรค ์ในการตรวจรกัษาโรค และใน
โอกาสปพีระสงฆ์ การไดร่้วมชวิีตกบัพระสงฆใ์นพืน้ที่
เพ่ือเป็นการเรียนรู้ รับทราบ เข้าใจ สภาพพ้ืนท่ีของดินแดน
ทีม่กีารประกาศขา่วด/ีแพรธ่รรม สมัผสั ประวตัศิาสตร์
อันเป็นเร่ืองราวของการแพรธ่รรม วิธีการ วิถีดำเนินชีวิต
ของผูแ้พร่ธรรม การอทิุศตนตามแบบอยา่งพระสงฆใ์น
พ้ืนท่ี และผู้ท่ีเคยดำเนินชีวิตในเวลาน้ัน ซ่ึงมีพระคริสตเจ้า
เป็นแบบอย่างของพระสงฆ์

สิ ่งที ่คาดว่าจะได้รับคือ มิติแห่งการเป็นผู ้ให้
ด้วยรูปแบบของกิจกรรมการออกค่ายแบบจิตอาสาฯ
มุ่งเนน้กิจกรรมการเปน็ผู้ให้ ออกแรงในการสรา้งสรรค์
โครงการ เพื ่อสร้างสังคมที ่เป็นสุข ส่วนในมิติ

แห่งการเป็นผู ้ได้รับนั ้น ผ่านทางรูปแบบของชีวิต
ที ่เร ียบง่าย สุภาพ อ่อนน้อม และการดำเนินชีวิต
กับธรรมชาติของพ่ีน้องบนดอยจะเป็นรูปแบบให้ชาวค่าย
ไดสั้มผัสคณุคา่ทีแ่ทจ้ริงของชวิีต

และน่ีเป็นกิจกรรมดีๆ อีกโครงการหน่ึงท่ีเป็นการนำ
ความรู ้จากห้องเรียนมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
เพือ่ฝึกฝนตนเองในการเปน็ผูอ้ภิบาลและแพรธ่รรมทีด่ี
เพื่อเป็นสงฆ์และศิษย์ของพระคริสตเจ้าตามแบบอย่าง
ของพระอาจารย์เจ้า ต้นแบบแห่งงานจิตอาสาฯ ท่ีย่ิงใหญ่
ท่ีสุด

1 โอ้ ชุ โอ้ เคล ทอ โบ (ภาษาปกาเกอะญอ) แปลว่า
“มีความส ุขตลอดไป” เป ็นช ื ่อของค ่ายอาสาพ ัฒนา
จริยธรรมชุมชน ครั ้งที ่ 10 ประจำปีการศึกษา 2552
ซึ่งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายอาสาฯ แสงธรรม
หวังอย่างยิ่งว่าทุกคนจะมีความสุขทั้งในค่ายอาสาฯ และ
ตลอดไปซึ่งจะได้รับคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนิน
ชีวิตของตน
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ที ่สสท 036/2010

วันที ่12 มนีาคม ค.ศ. 2010

เรื่อง ภาวนาเพือ่สันติภาพ
เรียน พระสงฆ ์นกับวช และครสิตชนทีรั่กทกุคน

ในเทศกาลมหาพรต พระศาสนจักรคาทอลิกทั่วโลก เชิญชวน
ใหพ่ี้นอ้งครสิตชนทกุคน ร่วมกนัสวดภาวนา พลีกรรม และบรจิาค
ทาน  เพือ่แสดงถงึความเมตตา ความรกัตอ่เพือ่นพีน่อ้ง และเปน็การ
เสียสละน้ำใจของตนเอง โดยการจำศีลอดอาหารดังที ่ปฏิบัติ
เป็นธรรมเนียมจนทุกวันนี้ เป็นช่วงเวลาชำระจิตใจให้บริสุทธิ์
ปราศจากความลุม่หลงในส่ิงต่างๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน โดยอาศัย
การช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องที่ยากไร้ ทุกข์ยากลำบาก

เน่ืองจากเปน็ท่ีทราบกนัดีอยู่ในขณะนีว่้า พ่ีน้องชาวไทยมคีวาม
แตกแยก มีความรุนแรงอยู่ในสังคมไทย และทำให้พี่น้องชาวไทย
อีกจำนวนมาก เป็นทุกข์กังวล มีความห่วงใยประเทศชาต ิและสังคม
ไทยด้วยกัน เกิดความรู้สึกหวาดกลัวถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ทุกเวลา

ดังน้ัน ขอเชิญชวนพ่ีน้องคริสตชนทุกท่าน ร่วมใจเป็นหน่ึงเดียวกัน
สวดภาวนา พลีกรรม วอนขอพระเป็นเจ้า พร้อมกับพระแม่มารีอา
เป็นกรณีพิเศษ ทั ้งส่วนตัว และส่วนรวมเมื ่อมีพิธีพร้อมกัน
ในวดั เพ่ือวอนขอใหทุ้กคนอยูร่่วมกันอย่างมคีวามสงบสขุตลอดไป

ขอพระเป็นเจ้าประทานพระพร

         (พระสงัฆราชยอหน์ บอสโก ปัญญา กฤษเจรญิ)
 เลขาธกิาร

   สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหง่ประเทศไทย

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ประกาศแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนนิงาน
จดัตัง้ฝา่ยงานจติตาภบิาล

“งานจิตตาภิบาล” เป็นงานเร่งรัดเฉพาะหน้า และมีความจำเป็น
เร่งด่วนสำหรับการดำเนินงานโดยรวม เป็นต้น งานด้านอภิบาล
และธรรมทตูของอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ

คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมสมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 (2/2010)
จึงมีดำริให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อศึกษาเรื ่องงาน
จิตตาภิบาล อีกท้ังให้กำหนดอำนาจ บทบาทหนา้ท่ี รวมท้ังระเบียบปฏิบัติ
ในการดำเนนิงานจติตาภบิาลของอคัรสงัฆมณฑล

คณะกรรมการบริหารฯ จึงได้กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว
อันประกอบดว้ย :-
1. คุณพอ่เดชา อาภรณรั์ตน์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการศึกษา

ประธาน
2. คุณพอ่สานจิ สถะวรีะวงส์ อุปสังฆราช

รองประธาน
3. คุณพอ่ประยุทธ ศรเีจรญิ เลขาธิการอัครสังฆมณฑล

กรรมการ
4. คุณพอ่ปิยะชาต ิมะกรครรภ์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานอภิบาล

กรรมการ
5. คุณพอ่สมเกยีรต ิบญุอนนัตบตุร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

กรรมการ
6. คุณพอ่ทน ุเจษฎาพงศภั์กดี ผู้ช่วยพระสังฆราชฝา่ยสังคม

กรรมการ
7. คุณพอ่วิทยา แกว้แหวน ผู้ช่วยพระสังฆราชเขตปกครองวัด

เขต 6 กรรมการ
8. คุณพอ่สขุุม กิจสงวน ประธานกลุม่งานจติตาภบิาลฯ

กรรมการ

ทั้งนี ้ ให้คณะกรรมการดำเนินงานฯ ดังกล่าวปฏิบัติงาน ตั้งแต่
วันประกาศนี้เป็นต้นไป และคณะกรรมการจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่
เมือ่การดำเนนิงานจดัตัง้ฝ่ายงานจติตาภบิาลสำเรจ็เสรจ็สิน้เปน็ทีเ่รียบร้อย
แล้ว

ประกาศ ณ วันที ่4 มนีาคม ค.ศ. 2010

  (คุณพอ่สานจิ สถะวรีะวงส)์
ประธานคณะกรรมการบริหารฯ

ข้าพเจ้าไม่อยู่ในโลกอีกต่อไป  แต่เขายังอยู่ในโลก และข้าพเจ้ากำลัง
กลับไปเฝ้าพระองค์ ข้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์  โปรดเฝ้ารักษาบรรดาผู้ที่
ทรงมอบใหข้า้พเจา้ไวใ้นพระนามของพระองค ์  เพือ่เขาจะไดเ้ปน็หนึง่เดยีวกนั
เหมอืนกบัพระองคแ์ละขา้พเจา้  เมือ่ขา้พเจา้อยูก่บับรรดาผูท้ีพ่ระองคท์รงมอบ
ให้ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าเฝ้ารักษาเขาเหล่านั้นไว้ในพระนามของพระองค์ ข้าพเจ้า
เฝ้ารักษาไว้ และไม่มีผู ้ใดพินาศ เว ้นแต่ผู ้ท ี ่ต ้องพินาศเพื ่อให้เป็นจริง
ตามพระคัมภร์ี  แตบ่ดันี ้ ขา้พเจา้กำลงักลบัไปเฝา้พระองค ์ ขา้พเจา้กลา่ววาจานี้
ขณะที่ยังอยู่ในโลก เพื่อบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงมอบให้ข้าพเจ้าจะมีความยินดี
บริบูรณ์พร้อมกับข้าพเจ้า

ยอหน์ 17:11-13
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«—¥π—°∫ÿ≠À≈ÿ¬ åœ ∫“ß·§

°∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 2

æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπ

ª√–∏“π √à«¡°—∫æ√–Õ—§√ —ß¶√“™´—≈«“µÕ‡√

‡ªππ—°§’‚Õ ‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—πª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ‡ª√¡ª√’ «“ªï‚  ‚∑√. 08-9949-

6556)

«—¥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≠Õ—π¥√Ÿ«å ∫â“πÀπÕß·´ß Õ.‡¡◊Õß

®.π§√æπ¡ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27 ¡’π“§¡ ‡«≈“

10.00 π.

«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ ∫â“ππ“®“√ Õ.«“π√π‘«“ 

®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥«—π®—π∑√å∑’Ë 12 ‡¡…“¬π ‡«≈“

10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π§”‡°‘È¡ Õ.‡¡◊Õß ®.π§√æπ¡

©≈Õß«—¥«—π®—π∑√å∑’Ë 12 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–¡À“°“√ÿ≥¬å ∫â“πÀπÕß∫° Õ.§”µ“°≈â“

®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥«—πæÿ∏∑’Ë 14 ‡¡…“¬π ‡«≈“

10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π‚§°°≈“ß Õ.‡µà“ßÕ¬

®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 15 ‡¡…“¬π ‡«≈“

10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π¥Õπ¥Ÿà  Õ.æ—ß‚§π

®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 16 ‡¡…“¬π ‡«≈“

10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¡“√’Õ“ ¡—°¥“‡≈π“ ∫â“ππ“‚æ∏‘Ï„À≠à

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

æ∫°—∫Àπ—ß ◊Õ¥’
 ◊ËÕ§“∑Õ≈‘°

‰¥â∑’Ë∫Ÿ∏ S36
„πß“π

 —ª¥“ÀåÀπ—ß ◊Õ·Ààß™“µ‘
§√—Èß∑’Ë 38

·≈–Àπ—ß ◊Õπ“π“™“µ‘
§√—Èß∑’Ë 8

26 ¡’π“§¡
∂÷ß 6 ‡¡…“¬π 2010

»Ÿπ¬å°“√ª√–™ÿ¡
·Ààß™“µ‘ ‘√‘°‘µ‘Ï

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

Õ.°ÿ ÿ¡“≈¬å ®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17 ‡¡…“¬π

‡«≈“ 10.00 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ Õ.‡¡◊Õß ®.¡ÿ°¥“À“√ ©≈Õß«—¥

«—π»ÿ°√å∑’Ë 23 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 11.00 π.

«—¥·¡àæ√–·®°®à“¬æ√–À√√…∑“π ∫â“π¥Õπ¡à«¬

Õ.æ√√≥“π‘§¡ ®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 24

‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

µ“√“ßæ‘∏’°√√¡ —ª¥“Àå»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ªï 2010
«—¥‡´πµå®ÕÀåπ ≈“¥æ√â“«

«—πæƒÀ— ∫¥’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë 1 ‡¡…“¬π

18.00 π. ¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥√–≈÷°∂÷ß

°“√µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑ æ‘∏’≈â“ß‡∑â“

‡ΩÑ“»’≈¡À“ π‘∑

«—π»ÿ°√å»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë 2 ‡¡…“¬π

18.00 π. ‡¥‘π√Ÿª æ‘∏’√–≈÷°∂÷ßæ√–∑√¡“π

π¡— °“√°“ß‡¢π

«—π‡ “√å»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë 3 ‡¡…“¬π

18.00 π. æ‘∏’‡ °‡∑’¬π-‡ °‰ø

·Àà‡∑’¬πªí °“ ‡ °πÈ”

≈â“ß∫“ªºŸâ„À≠à

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 ‡¡…“¬π

07.30 π. / 09.00 π. / 10.00 π. (¿“…“Õ—ß°ƒ…)

/ 18.00 π.  ¡‚¿™ªí °“

«—¥æ√–¡À“‰∂à °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

«—πæƒÀ— ∫¥’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë 1 ‡¡…“¬π

18.00 π. √–≈÷°∂÷ßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“∑√ßµ—Èß»’≈

¡À“ π‘∑

«—π»ÿ°√å»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë 2 ‡¡…“¬π

18.00 π. æ‘∏’√–≈÷°∂÷ßæ√–∑√¡“π

«—π‡ “√å»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë 3 ‡¡…“¬π

18.00 π. æ‘∏’‡ °πÈ”-‡ °‰ø

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 ‡¡…“¬π

06.30 π. / 07.30 π. / 12.30 π.

 ¡‚¿™ªí °“

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  “¡æ√““π

«—πæƒÀ— ∫¥’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë 1 ‡¡…“¬π

19.00 π. ¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥√–≈÷°∂÷ß

°“√µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑ æ‘∏’≈â“ß‡∑â“

‡ΩÑ“»’≈¡À“ π‘∑

«—π»ÿ°√å»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë 2 ‡¡…“¬π

18.00 π. ‡¥‘π√Ÿª

19.00 π. æ‘∏’√–≈÷°∂÷ßæ√–∑√¡“π

π¡— °“√°“ß‡¢π

«—π‡ “√å»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë 3 ‡¡…“¬π

18.00 π. æ‘∏’‡ °‡∑’¬π-‡ °‰ø

·Àà‡∑’¬πªí °“ ‡ °πÈ”

≈â“ß∫“ªºŸâ„À≠à

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 ‡¡…“¬π

06.30 π. / 09.30 π. / 19.00 π.  ¡‚¿™ªí °“

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

ª√–∏“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.

«—¥æ√–®‘µ‡®â“ ∫â“π∑—æ Õ.‡¡◊Õß ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 29 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ®â“ ¢≈ÿß ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 5 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥ª√–®”∫â“π‡≥√æ√–Àƒ∑—¬ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥‡´πµåªÕ≈ ·ª¥√‘È« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 26 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈ ‚§°«—¥ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 17 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“  √–‰¡â·¥ß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 24 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ—§√‡∑«¥“§“‡∫√’¬≈ Õ.‡¡◊Õß ®.ªíµµ“π’ ©≈Õß

«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡

§ÿ≥æàÕ ÿ¢ —πµå ™“«ª“°πÈ” ‚∑√. 08-1840-7884)

«—¥·¡àæ√–·Ààßæ√–À√√…∑“π ª“°®—Ëπ ®.√–πÕß

©≈Õß«—¥·≈–©≈Õß 25 ªï «—π‡ “√å∑’Ë 8 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

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

‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ«√—≠êŸ ‡À≈à“∫ÿ≠¡“ ‚∑√.

08-1842-5940)

«—¥Õ—§√‡∑«¥“§“‡∫√’¬≈ ∫â“π —πµ‘ ÿ¢ ®.‡æ™√∫Ÿ√≥å

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ¡πµ√’ ‡æ’¬√√ÿàß‡√◊Õß ‚∑√. 08-216-

8527)

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“πÀ—π ®.π§√√“™ ’¡“

©≈Õß«—¥·≈–‡ªî¥‡ ° —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“ 

∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 27 ¡’π“§¡ ‡«≈“

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



ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 13 ª√–®”«—π∑’Ë 28 ¡’π“§¡ - 3 ‡¡…“¬π 2010 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

�����§≥–æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“·Ààß°√ÿß‡∑æœ

¢Õ‡™‘≠æ√– ß¶å π—°∫«™  “¡‡≥√ ¶√“«“  ‡¢â“‡ß’¬∫

‚¥¬„™â°“√¿“«π“ ç¥â«¬¥«ßæ√–∑—¬æ√–‡¬´Ÿé π”‚¥¬

‘́ ‡µÕ√å Kwon·≈– ‘́ ‡µÕ√å Son (®“°ª√–‡∑»‡°“À≈’)

°≈ÿà¡ 1 «—π∑’Ë 22-30 ¡’π“§¡ 2010

°≈ÿà¡ 2 «—π∑’Ë 30 ¡’π“§¡ - 7 ‡¡…“¬π 2010

 π„®µ‘¥µàÕÕ“√“¡æ√–Àƒ∑—¬œ ‚∑√. 0-2249-

0054 À√◊Õ´‘ ‡µÕ√å°—≈¬“ µ√’‚ ¿“ ‚∑√. 08-1904-

2138

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡ ¡∑∫∑ÿπ°àÕ √â“ß —°°“√ ∂“π

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—¥π—°∫ÿ≠

¬Õ·´ø ∫â“πÀ—π ‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ‡ª√¡ª√’ «“ªï‚  ‡®â“Õ“«“ 

‚∑√. 08-9949-6556 ®–¡’æ‘∏’‡ªî¥·≈–‡ °«—π‡ “√å∑’Ë

27 ¡’π“§¡ 2010 ‡«≈“ 10.00 π.

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡∑‘¥‡°’¬√µ‘

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 10

‡¡…“¬π 2010 §ÿ≥æàÕ™—™«“≈  »ÿ¿≈—°…≥å ‡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)

����� §≥–æ√–‡¡µµ“Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß ‡∑æœ

¢Õ‡™‘≠√à«¡

ç©≈Õßæ√–‡¡µµ“é «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 ‡¡…“¬π 2010

14.00 π.  «¥ “¬ª√–§”æ√–‡¡µµ“

14.30 π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥·≈–

∂«“¬™àÕ¥Õ°‰¡â·¥àæ√–√Ÿª ∑’Ë

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” °“≈À«à“√å

çπæ«“√æ√–‡¡µµ“é ‡µ√’¬¡©≈Õß

12.00 π. «—π»ÿ°√å∑’Ë 2 ·≈–«—π‡ “√å∑’Ë 3

‡¡…“¬π 2010 ∑’Ë«—¥·¡àæ√–

≈Ÿ°ª√–§” °“≈À«à“√å

14.30 π. «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 ∂÷ß«—π‡ “√å∑’Ë 10

‡¡…“¬π 2010 ∑’Ë«—¥·¡àæ√–

≈Ÿ°ª√–§” °“≈À«à“√å

�����°àÕπ‡∑’Ë¬« ß°√“πµå ‡™‘≠√à«¡æ—°ºàÕπ øóôπøŸ®‘µ„®

°—∫™¡√¡π—°∏ÿ√°‘®§“∑Õ≈‘° √–À«à“ß«—π∑’Ë 10-11

‡¡…“¬π 2010 ∑’Ë√–‡∫’¬ß‡√◊Õ∫’™ √’ Õ√å∑ √—∫øíß

∫√√¬“¬®“°§ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘ µ√’π‘°√ §à“≈ß∑–‡∫’¬π

1,500 ∫“∑/∑à“π

 π„®µ‘¥µàÕ ”π—°ß“π π∏§. ‚∑√. 0-2234-1730

À√◊Õ 08-5723-5571, 08-4549-3085

¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥®“° www.thaicatholicbiz.com

�����«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ‡ªî¥√—∫ ¡—§√π—°»÷°…“À≈—° Ÿµ√

»‘≈ª»“ µ√∫—≥±‘µ §≥–»“ π»“ µ√å  “¢“«‘™“

§√‘ µ»“ π»÷°…“ (Bachelor of Arts : Christian

Studies)  ”À√—∫§√Ÿ®‘µµ“¿‘∫“≈ §√Ÿ§” Õπ §√Ÿ§“∑Õ≈‘°

¶√“«“ ·æ√à∏√√¡ ‡¬“«™π§“∑Õ≈‘°  “¡‡≥√

À√◊Õπ—°∫«™π‘°“¬‚√¡—π§“∑Õ≈‘°  ¡—§√‰¥âµ—Èß·µà

‡¥◊Õπ¡’π“§¡ - 20 æƒ…¿“§¡ 2010 µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë

§ÿ≥«π‘¥“ »√’¥«ß (§ÿ≥‡Õ) «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ‚∑√.

0-2429-0100-3 ‚∑√ “√ 0-2429-0819 E-mail :

college@saengtham.ac.th, http://www.saengtham.ac.th

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ À√◊Õ∑’Ë§ÿ≥®‘√«√√≥ ßÕ°‡ ¡Õ »Ÿπ¬åÕ∫√¡§√‘ µ»“ π-

∏√√¡ (»Ÿπ¬å´’´’) ‚∑√. 0-2429-0443, 0-2812-

7153-4 ‚∑√ “√ 0-2429-0239 E-mail :

nccthai@hotmail.com

�����§≥–∏‘¥“æ√–√“™‘π’¡“‡√’¬ºŸâπ‘√¡≈ (æ√–·¡à¡“√’)

¢Õ‡™‘≠ ¡“™‘°Õ“ “ ¡—§√ «¥ “¬ª√–§” √à«¡

™ÿ¡πÿ¡æ√âÕ¡°—π „π«—π‡ “√å∑’Ë 10 ‡¡…“¬π 2010

‡«≈“ 08.00-19.00 π. ∑’Ë‚√ß‡√’¬πæ√–·¡à¡“√’ “∑√

°∑¡. ‚¥¬§ÿ≥æàÕ∫√√®ß  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ·≈–Õ“®“√¬å

™—¬≥√ß§å ¡π‡∑’¬√«‘‡™’¬√©“¬ ‡ªìπ«‘∑¬“°√

 π„®µ‘¥µàÕ´‘ ‡µÕ√å»—°¥‘Ï»√’ ß“¡«ß»å ‚∑√. 08-

7751-0040

�����¢Õ‡™‘≠©≈Õßæ√–‡¡µµ“ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 ‡¡…“¬π

2010 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈

¥Õπ°√–‡∫◊ÈÕß ®.√“™∫ÿ√’ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‰æ¬ß ¡π‘√“™

‡ªìπª√–∏“π (¢Õ‡™‘≠π”æ√–√Ÿªæ√–‡¡µµ“®“°∫â“π

¡“‡ °„πæ‘∏’¥â«¬)

�����¢Õ‡™‘≠ µ√’§“∑Õ≈‘°·≈– µ√’∑’Ë π„®§“∑Õ≈‘°

√à«¡ªØ‘∫—µ‘∏√√¡ (·∫∫§“∑Õ≈‘°) √–À«à“ß«—π∑’Ë 23-

25 ‡¡…“¬π 2010 ∑’Ë «à“ß√’ Õ√å∑ ‡¢“¬âÕ¬ ‡æ™√∫ÿ√’

 «¡™ÿ¥¢“« - ∂◊Õ‡ß’¬∫ -  «¥¿“«π“ - ∑“ππâÕ¬

π”°“√ªØ‘∫—µ‘∏√√¡‚¥¬§ÿ≥æàÕ ÿ√‘π∑√å ™ÿπøÑß ·≈–§≥–

√—∫®”π«π 40 §π

 π„®µ‘¥µàÕ §ÿ≥æàÕ«—™»‘≈ªá °ƒ…‡®√‘≠ 08-1293-

5611 À√◊Õ watchasin_k@hotmail.com

§√—Èßπ’È ç µ√’é ‡∑à“π—Èπ

ç∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬®ß¡“æ—°ºàÕπ°—∫‡√“µ“¡≈”æ—ß

„π∑’Ë ß—¥√–¬–Àπ÷Ëß‡∂‘¥é

¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë www.thaicatholicmission.com

�����§≥–§“¡‘≈‡≈’¬π√à«¡°—∫ Àæ—π∏åÕ∏‘°“√‡®â“§≥–

π—°∫«™„πª√–‡∑»‰∑¬ ®–®—¥„Àâ¡’°“√Õ∫√¡ ”À√—∫

ºŸâ∑”ß“π„Àâ°“√Õ∫√¡„π∫â“π‡≥√·≈–∫â“πÕ∫√¡¢Õß

§≥– „πÀ—«¢âÕ çIntegral Religious Formation -

a modern approaché ‚¥¬«‘∑¬“°√ §◊Õ Rev. Law-

rence Pinto Ph.D. (Clinical Psychology)

æ√– ß¶å™“«Õ‘π‡¥’¬ „π√–À«à“ß«—π∑’Ë 23-28 ‡¡…“¬π

2010 ∑’Ë»Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈§“¡‘≈‡≈’¬π ≈“¥°√–∫—ß

ºŸâ π„® “¡“√∂ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë

§ÿ≥æàÕ™—¬»—°¥‘Ï  ‰∑¬ π∏‘ ‚∑√. 0-2812-7374 À√◊Õ

08-1929-2519 À√◊Õ E-mail : chaisakt@hotmail.com

�����  ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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‘∏’ªØ‘≠“≥µπµ≈Õ¥™’æ¢Õß´‘ ‡µÕ√å

§≥–√—°°“ß‡¢π·Ààß∑à“·√à«—π‡ “√å∑’Ë 30 ‡¡…“¬π 2010

æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë

Õ“ π«‘À“√Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ∑à“·√à ®. °≈π§√

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

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

¢—Èπ∑’Ë 1 (øø.1)

√ÿàπ∑’Ë 126 «—π»ÿ°√å∑’Ë 14-16 æƒ…¿“§¡ 2010

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 127 «—π»ÿ°√å∑’Ë 16-18 °√°Æ“§¡ 2010

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 128 «—π»ÿ°√å∑’Ë 17-19 °—π¬“¬π 2010

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 129 «—π»ÿ°√å∑’Ë 19-21 æƒ»®‘°“¬π 2010

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

¢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)

����� ∫â“π‡≥√§≥–√Õ¬·º≈»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï √—∫ ¡—§√

‡¬“«™π™“¬ºŸâ π„®‡ªìπ “¡‡≥√§≥–√Õ¬·º≈»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

§ÿ≥ ¡∫—µ‘

1. ‡ªìπ‡¬“«™π™“¬§“∑Õ≈‘° ¡’§«“¡ª√–æƒµ‘¥’

2. ‡ªìπ∫ÿµ√¢Õß§√Õ∫§√—«∑’Ë¡’§«“¡»√—∑∏“

3. ®∫°“√»÷°…“™—Èπ ª.6 À√◊Õ ¡.3

4. ¡’ µ‘ªí≠≠“¥’ º≈°“√‡√’¬π‡©≈’Ë¬ 2.50 ¢÷Èπ‰ª

5. ¡’∫ÿ§≈‘°¿“æ¥’∑—Èß°“¬·≈–„®

6. ¡’ ÿ¢¿“æ¥’ ‰¡à‡ªìπ§π∑ÿææ≈¿“æ

‰¡à¡’‚√§ª√–®”µ—«

 π„®µ‘¥µàÕ∫â“π‡≥√√Õ¬·º≈»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï 95 À¡Ÿà 6

´.«—¥‡∑’¬π¥—¥ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ 73110

‚∑√. 0-2429-0615,   0-2812-5503  08-1909-

2191

����� §≥–¿√“¥“πâÕ¬ø√—π´‘ °—π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

¢Õ‡™‘≠∫√√¥“‡¬“«™π™“¬∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫

™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 3 ‡ªìπµâπ‰ª À√◊Õ∑’Ë®∫√–¥—∫

Õÿ¥¡»÷°…“ª√‘≠≠“µ√’·≈â« π„®√Ÿª·∫∫·π«∑“ß

°“√¥”‡π‘π™’«‘µµ“¡®‘µµ“√¡≥å¢Õßπ—°∫ÿ≠ø√—π´‘ 

·ÀàßÕ— ´’´’  ¡—§√‡¢â“‡ªìπ‡≥√¢Õß§≥–‰¥âµ—Èß·µà∫—¥π’È

‡ªìπµâπ‰ª ®π∂÷ß ‘Èπ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ 2010

 π„®µ‘¥µàÕ∫√“‡¥Õ√å∫ÿ≠∏√√¡ ·À«π©‘¡æ≈’

‚∑√. 08-4334-2317, 0-2563-1203 À√◊Õ àß∑“ß

Õ’‡¡≈å ofmthailand@hotmail.com, buntham_97@

hotmail.com ¥Ÿ‡«Á∫‰´µå‰¥â∑’Ë www.ofmthailand.org

����� ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„πæ‘∏’°√√¡ ¡’Àπ—ß ◊Õ

∫∑‡æ≈ß ∫∑ √âÕ¬ - ∫∑ ¥ÿ¥’ ”À√—∫æ‘∏’ —ª¥“Àå

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï·≈–Àπ—ß ◊Õ∫∑‡æ≈ß≈–µ‘πæ√âÕ¡´’¥’®”Àπà“¬

À“°ºŸâ„¥¡’§«“¡ π„®À√◊Õª√“√∂π“‡ªìπ‡®â“¢Õß

 “¡“√∂µ‘¥µàÕ —Ëß´◊ÈÕ‰¥â∑’Ë§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°

‡æ◊ËÕæ‘∏’°√√¡ ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1407, 1413

‚∑√ “√ 0-2681-5369-70 À√◊Õ “¡“√∂À“´◊ÈÕ

‰¥â∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π ·≈–·ºπ°∫√‘°“√ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ

æ√–‡®â“ºŸâª√–∑“π°”≈—ß„®∑ÿ°ª√–°“√
æ√–Õß§åª√–∑“π°”≈—ß„®

„π§«“¡∑ÿ°¢å¬“°µà“ßÊ ¢Õß‡√“
‡æ√“–‡√“‰¥â√—∫°”≈—ß„®®“°æ√–‡®â“·≈â«
‡√“®÷ß„Àâ°”≈—ß„®ºŸâ¡’§«“¡∑ÿ°¢å∑—Èß¡«≈‰¥â

(2‚§√‘π∏å 1:3-4)
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ผมเป็นคนท่ีต้องใช้รถใช้ถนนเส้นสายเลือดใหญ่
ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเดินทางไปทำงานอภิบาล
สตับรุุษในวนัเสาร-์อาทติย ์ตามการมอบหมายของ
ผู้ใหญ่ ข่าวท้ังกรองและไม่กรองเส้นทางการเดินทาง
ของผม เป็นสายที่คาบเกี่ยวอยู่บ้างกับการชุมนุม
ของคนบางกลุ่ม เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย มีข้อ
แนะนำหลายประการ ชวนวิตก แต่ในท่ีสุดเม่ือเลิกวิตก
และต้ังหลักว่า ออกไปก่อนคงไม่มีอะไรนะ และมัน
ก็ไม่มีอะไรจริงๆ แต่เม่ือคิดถึงพ่ีน้องสัตบุรุษท่ีต้องใช้
เส้นทางเพื่อเดินทางมาวัดเหมือนกัน ผมว่างวดนี้
นอกจากถนนจะโลง่แล้วคนคงโล่งด้วย การคำนวณ
ผิดถนดั ผู้คนเดนิทางมาเขา้วดั แนน่ขนดัทกุมสิซา
จนผดิสงัเกตเพราะบางมสิซาไมแ่ปลกท่ีคนจะเยอะ
แต่บางมิสซาคนเยอะขนาดนี ้น่ีสิแปลก

ผมชอบเหน็คนเยอะๆ ในทกุรอบมสิซา แตผ่ม
ก็อยากให้คนท่ีมาร่วมมิสซาได้อะไรกลับไปหลังจาก
ท่ีพระสงฆ์บอกว่า “พิธีส้ินสุดแล้ว” แม้ว่าสังคมไทย
จะเริ ่มคุ ้นกับคำว่าม็อบ การชุมนุม บางคน
อาจจะบอกว่าน่ารำคาญ นำความเดือดร้อน แต่เรา
จะปฏิเสธหัวใจเสรีของคนบางคนได้อย่างไร และ
เราจะปฏิเสธความคิดที่เป็นอิสระจากพระได้อย่าง
สนิทใจสักแค่ไหน ผมเลยคำเหล่าน้ีไปเพ่ือจะบอกว่า
“แนวทางแห่งสันติภาพ เพื่อจะนำมาซึ่งสันติสุข
เป็นทางสายท่ีศาสนิกชนแสวงหาร่วมกัน” จริงๆ แล้ว
ผมยังพูดต่อไปอีกว่า “พ่อพูดแค่น้ีเพราะคิดว่า พ่ีน้อง
คงไปคิดต่อได้เองอยู่แล้ว ว่าจะทำอย่างไรให้บ้านเมือง
ของเราเกดิสนัตสุิขขึน้โดยเรว็วัน”

มหาพรตทัง้ 5 สปัดาหจ์งูมอืเรามาสง่ทีอ่าทติย์
ใบลานหลังจากที่ปูพื้น การลด-ละ-เลิก การจำศีล
อดอาหาร การหมั่นทำกิจศรัทธา แก้บาป รับศีล
พลีกรรม ฯลฯ อาทิตย์ท่ี ผู้คนโห่ร้องต้อนรับพระเยซูเจ้า
เยี่ยงกษัตริย์ ให้ฝ่ายรัฐ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายอำนาจ
หนาวๆ ร้อนๆ กนัไปตามๆ ผู้กมุอำนาจเริม่สบัสน
และในที่สุดเมื่อทางเลือกตีบตันและเหลือน้อยลง

ความตายเท่านั้นที่จะจบบทบาทผู้นำของชายที่ชื่อเยซู
และแรงสั่นสะเทือนของผู้ที่ติดตามที่ยิ่งวันยิ่งมากขึ้น
เม่ือเด็ดหัวผู้นำ ล่ิวล้อก็ถอยร่น แต่ทางออกของความเชือ่
และหนทางของพระเจ้าหาเป็นเช่นนั้นไม่ การเป็น
กษัตริย์ของพระเยซูในเมืองกันดารอย่างอิสราเอล
มันแคบไป พระองค์เป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล
การเด็ดชีวิตคนเดียวเพื่อแลกกับอำนาจที่ยังรักษาได้อยู่
จะของโรมัน หรือของมหาสมณะ ต้านอำนาจทั่วโลก
ของพระองค์ไม่ไหว แต่อำนาจนี้ไม่ได้มีเพื่อทำลาย
แต่เป็นแนวทางเพื่อพาคนกลับไปสู่บ้านแท้ สายธาร
แห่งความรักและท่อธารแห่งสันติสุขท่ีไม่รู้จักแห้งเหือด

ผมนึกถึงกลไกของสังคม เม่ืออำนาจยังส่งกล่ินหอม
อยู่ช่ัวนาตาปี คนท่ีอยู่ในมันก็เหมือนข่ีหลังเสือ คนท่ีบาดเจ็บ
และล้มตายอาจจะเป็นคนละคนกับคนที ่ เสวยสุข
คำสวยหรูอาจเปน็เพยีงคำอา้ง เราฟงัคำเหลา่นีจ้นนกึขึน้
ได้ทันที ประชาธิปไตย สันติสุข ความเท่าเสมอกัน
ขจัดความจน สังคมเข้มแข็ง ฯลฯ แต่ถามคำถามที่ง่าย
ท่ีสุด เราเข้าใจมันแค่ไหน ส่ิงสำคัญจึงไม่ใช่การทวงถาม
คำนิยาม แต่คือผลิตผลแห่งชีวิตที่จะเกิดขึ้น และควร
จะเกดิข้ึน ผมยกตวัอย่างงา่ยๆ เม่ือเราบอกวา่ “สันติวิธี”
เราไปด่า ไปว่าเขา สาดเสียเทเสีย ผมงง ว่ามันสันติตรงไหน?

สงครามมักจะก่อเกิดวีรบุร ุษ มองสังคมไทย

ด้วยความคิดเชิงบวก เมื ่อมีความขัดแย้งย่อมมี
ผู้ต้องการให้สมานฉันท์ เมื่อมีความไม่สงบย่อมมี
คนทีรั่กสนัต ิเมือ่ผู้รับผดิชอบไมส่ามารถดแูลไดท้ัง้
ระบบ กลไกป้องกันตัวเองจึงเกิดขึ้น ผมนึกถึงฉาก
ที่พระเยซูเจ้ากำลังจะถูกจับ ถูกพยานเท็จกล่าวหา
ถูกตบตีเหยียดหยามสารพัด “เงียบ” คือคำตอบ
ทีพ่ระเยซเูจา้เลอืก แตเ่มือ่ตอ้งตอบกเ็สยีดแทงใจดำ
กนัทัว่หนา้ เพราะมนัคอืความจรงิของแท ้วิธแีบบนี้
หรือเปล่าท่ีเป็น “ทางแห่งสันติ” เราใช้สติในการได้มา
ซึ่งสันติ ลองพูดคำว่า “สันติ” เร็วๆ สิครับ มันเหลือ
เพียง แค่ “สติ” เอง อันไหนมากอ่นกันครับระหว่างสติ
และสันติ แต่ผมคิดว่าตอนนี้สังคมไทยคงต้องการ
พอกันท้ังสติและสันติแหละครับ

บรรณาธิการบริหาร
ป.ล. ภาพปกอุดมสารฉบบัน้ี เป็นรูปพระเยซูเจ้า

อยู่ท่ามกลางฝูงแกะ ให้โทนสีอบอุ่น พร้อมถ้อยคำ
ท่ีเราคุ้นเคย “ลูกแกะพระเจ้า ผู้พลีพระชนม์” อีก 1 ปี
ที่ปฏิทินพิธีกรรมพาเรามายังเรื่องราวของการเสด็จ
เขา้กรงุเยรซูาเลม็ ต้ังศลีมหาสนทิ ล้างเทา้อคัรสาวก
ส้ินพระชนมแ์ละกลบัคืนพระชนมเ์พ่ือมนุษย์ทุกคน
ภาพวาดผลงานจากประเทศฟลิิปปนิส์

ท่ามกลางความขัดแย้งทางสังคม ผมเห็น
กลุ่มทำงานเลก็ๆ กลุ่มหน่ึง เขาพูดเร่ืองสันติวิธีครับ

แนวทางของสภาพระส ังฆราชคาทอล ิก
แห่งประเทศไทยช ัดเจนเช ่นเด ียวก ันถ ึงการ
สนับสนุนให้เกิดสันติ มีจดหมายที่ลงในอุดมสาร
ฉบับนี ้ มีบทภาวนาเพื ่อสันติสุขถูกเผยแผ่ไป
น่ันเป็นทางออกของเรา แต่ท่ามกลางความขดัแย้งน้ี
ยังมีกลุ่มทำงานเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง เขาพูดเรื่องสันติ
เช่นเดียวกันครับ

เครือข่ายสันติวิธี เปิดตัว PEACE ROOM� เพ่ือ
เผยแผ่ข้อมูลข่าวสารสันติวิธี และเปิดช่องทาง

“สต ิ- สนัต”ิ

การมีส ่วนร่วมของประชาชนในการส ่งข ่าวและ
ข้อเท็จจริงต่างๆ เพื ่อนำมาประมวลและวิเคราะห์
เสนอมาตรการปอ้งกนั ระงบั และบรรเทาความรนุแรง
ตลอดจนคล่ีคลายความขดัแย้ง ในขณะเดยีวกันก็มุ่งหวัง
ให้เกิดการเชื่อมเครือข่ายสันติวิธีต่างๆ ด้วย ผู้สนใจ
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ www.facebook.com/
เครือข่ายสันติวิธี หรือเว็บไซต์ www.nonviolencenetwork
.com หรือติดตามผ่านทวิตเตอร์ http://twitter.com/
nonviolencenet

นอกจากนี้ เครือข่ายยังเปิดรับผู้สนใจร่วมเป็น
อาสาสมัคร สันติอาสาสักขีพยาน เพ่ือทำหน้าท่ีเป็นพยาน
ขอ้เทจ็จรงิในทีชุ่มนมุ เพือ่ลดโอกาสของการใชข้า่วลอื

กระตุ้นความรุนแรงด้วย โดยเร่ิมรับสมัครต้ังแต่วันท่ี
14 มีนาคม เป็นต้นไป ทั้งนี้จะมีการอบรมให้อาสา
สมัครก่อนปฏิบัติงานจริง

เครือข่ายสันติวิธีประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาสนัตวิิธ ีมหาวทิยาลยัมหดิล เครอืขา่ยพทุธกิา
กลุ่มเยาวชนศึกษาสันติวิธี กลุ่มประชาชนผู้ไม่เอา
สงครามกลางเมอืง เครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2883-2971 โทรสาร 0-2424-7401
โทรศัพท์มือถือ 08-6300-5458 ลองดูนะครับ อาจ
เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถช่วยกันทำให้เกิด
สันติสุขได้บ้าง

    ถ้าต้องเลือกข้างเราจะเลือกข้างสันติ
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çæ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ ¥Á®®“°∑’Ëπ—Ëπ‰ª¬—ß¿Ÿ‡¢“¡–°Õ°‡∑»‡™àπ‡§¬ ∫√√¥“»‘…¬å

µ“¡‡ ¥Á®‰ª¥â«¬ ‡¡◊ËÕ‡ ¥Á®∂÷ß∑’Ëπ—Ëπ·≈â« æ√–Õß§åµ√— °—∫‡¢“‡À≈à“π—Èπ«à“ ®ß

Õ∏‘…∞“π¿“«π“‡∂‘¥ ‡æ◊ËÕ®–‰¡à∂Ÿ°∑¥≈Õß

·≈â«æ√–Õß§å‡ ¥Á®Àà“ßÕÕ°‰ª®“°∫√√¥“»‘…¬åª√–¡“≥√–¬–ª“°âÕπÀ‘π

∑√ß§ÿ°‡¢à“≈ß Õ∏‘…∞“π¿“«π“«à“ æ√–∫‘¥“‡®â“¢â“ ∂â“æ√–Õß§å∑√ßª√– ß§å ‚ª√¥

∑√ßπ”∂â«¬π’È‰ª®“°¢â“æ‡®â“‡∂‘¥ °√–π—Èπ°Á¥’ Õ¬à“„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡„®¢â“æ‡®â“ ·µà

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–ª√– ß§å‡∂‘¥ ∑Ÿµ «√√§åÕß§åÀπ÷Ëßª√“°Ø¡“∂«“¬æ≈–°”≈—ß

·¥àæ√–Õß§å æ√–Õß§å∑√ßÕ¬Ÿà„π§«“¡∑ÿ°¢å°—ß«≈Õ¬à“ß “À—  ®÷ß∑√ßÕ∏‘…∞“π

Õ¬à“ß¡ÿàß¡—Ëπ¬‘Ëß¢÷Èπ æ√–‡ ‚∑µ°≈ß∫πæ◊Èπ¥‘πª√–¥ÿ®À¬¥‚≈À‘µ

æ√–Õß§å∑√ß≈ÿ°¢÷Èπ®“°°“√Õ∏‘…∞“π¿“«π“ ‡ ¥Á®‰ªæ∫∫√√¥“»‘…¬å

´÷ËßÀ≈—∫Õ¬Ÿà¥â«¬§«“¡‚»°‡»√â“ æ√–Õß§å®÷ßµ√— °—∫‡¢“«à“ πÕπÀ≈—∫∑”‰¡?

®ß≈ÿ°¢÷ÈπÕ∏‘…∞“π¿“«π“‡∂‘¥‡æ◊ËÕ®–‰¡à∂Ÿ°∑¥≈Õßé (≈° 22:39-46)

∫∑√”æ÷ß∑’Ëæ√–«√ “√∫Õ°‡≈à“‡√◊ËÕß√“«∑’Ë «π‡°∑‡ ¡π’·Ààßπ’È ‡√“‡™◊ËÕ«à“

À‘π∑’Ë¡’√Ÿª·°– ≈—°¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“∑√ß√–∑¡∑ÿ°¢å À‘π°âÕππ’È·À≈–§◊ÕÀ‘π

∑’Ëæ√–Õß§å‡Õπ°“¬≈ß æ—°æ‘ß ·≈–√”æ÷ß∂÷ßæ√–¡À“∑√¡“π¢Õßæ√–Õß§å

‰¡à∏√√¡¥“‡¡◊ËÕ‡Àß◊ËÕ‰À≈‡ªìπ‚≈À‘µ

æ√–«√ “√µÕππ’È®∫≈ß¥â«¬∂âÕ¬§”∑’Ë«à“ ç‡¢“∑—ÈßÀ≈“¬‰¥â®—∫°ÿ¡æ√–‡¬´Ÿ‡®â“

·≈–π”æ√–Õß§å‡¢â“‰ª„π∫â“π¢Õß¡À“ ¡≥– ‡ª‚µ√µ‘¥µ“¡‰ªÀà“ßÊé (≈° 22:54)

‡¡◊ËÕ‚»° ≈¥®÷ßæ∫∑“ß Àπ∑“ßÀ≈—ß®“°π’È§◊Õ°“√‡¥‘π‰ª Ÿà§«“¡µ“¬

‡æ◊ËÕ®–‰¥â™’«‘µ øíß¥Ÿπà“ª√–∑—∫„® ·µà®–¡’ —°°’Ë§π∑’Ë‡≈◊Õ°∑“ß “¬π’È ‡ ’¬ß√âÕß

ªÉ“«ª√–°“»µ≈Õ¥‡«≈“„π‡¡◊Õß‰∑¬¢≥–π’È«à“ ∑”‡æ◊ËÕ™“µ‘ ‡æ◊ËÕª√–™“∏‘ª‰µ¬

®–¡’ —°°’Ë§π∑’Ë‡≈◊Õ°Àπ∑“ß·∫∫æ√–Õß§å

§≥–°√√¡°“√¶√“«“ 
‡°“À≈’‡¬◊Õπ‰∑¬

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 7 °ÿ¡¿“æ—π∏å §.». 2010

§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ§√‘ µ™π¶√“«“  ¢Õß

 ¿“æ√– —ß¶√“™ª√–‡∑»‡°“À≈’ π”‚¥¬æ√– —ß¶√“™

·Õπ¥√Ÿ«å Yeom Soo-jung ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√œ

æ√– —ß¶√“™ºŸâ™à«¬ ·≈–Õÿª —ß¶√“™¢ÕßÕ—§√ —ß¶¡≥±≈

‚´≈ æ√âÕ¡¥â«¬§ÿ≥æàÕ Min Myong Dok ‡≈¢“∏‘°“√

§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ¶√“«“  §ÿ≥æàÕ Cho

‡À√—≠≠‘°¢ÕßÕ—§√ —ß¶¡≥±≈‚´≈ ·≈–§≥– °«à“ 10 ∑à“π

‰¥â‡¢â“æ∫æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™ ∑’Ë ”π—°¡‘  —́ß‚√¡—π§“∑Õ≈‘°Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

√≥√ß§åªÑÕß°—π°“√§â“¡πÿ…¬å
™à«ß·¢àß¢—πøÿµ∫Õ≈‚≈°      2010
‚®Œ—π‡π ‡∫‘√å° ·Õø√‘°“„µâ  ●  ‡§√◊Õ¢à“¬π—°∫«™À≠‘ßªÑÕß°—π°“√§â“¡πÿ…¬å

π“π“™“µ‘ çTALITHA KUMé ¢Õß§≥–°√√¡°“√¬ÿµ‘∏√√¡·≈– —πµ‘

„π Àæ—π∏å‡®â“§≥–π—°∫«™À≠‘ßπ“π“™“µ‘ (UISG) °√ÿß‚√¡ √à«¡°—∫

Õß§å°√™à«¬ºŸâ≈’È¿—¬π“π“™“µ‘ (IOM)  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

∑‘»∑“ßß“πÕ¿‘∫“≈œ 5 ªï„À¡à
‡πâπ¡’ à«π√à«¡·≈–«‘∂’‡™‘ß∫«°

°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π∑‘»∑“ß°“√∑”ß“π∑’Ëºà“π¡“ §√∫

10 ªï ·≈–‡µ√’¬¡ ”À√—∫°”Àπ¥∑‘»∑“ßœ ´÷Ëß ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‰¥â¡’¡µ‘„Àâ°”Àπ¥‰«â‡æ’¬ß 5 ªï

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

 ¿“æ√– —ß¶√“™œ  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)
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