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เม่ือวันท่ี 15 เมษายน ค.ศ. 2010 เวลา 13.30 น.
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ แถลงขาว “ผนกึ
กำลังผนูำ 3 ศาสนาเตือนสติสังคมไทย”  ณ หองประชุม
709 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ โดยมี ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ ประธาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ นายแพทยแทจรงิ
ศริพิานิช ดร.ปรญิญา ศริสิารการ นางวสิา เบ็ญจะมโน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และนายแพทย
ชูชัย ศุภวงศ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ รวมกบัผนูำ 3 ศาสนา ประกอบดวย

ศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม รักษาการจุฬาราชมนตรี
และประธานผูทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี (ผูนำศาสนา
อิสลาม)

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ
โกวิทวาณิช ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
(ผนูำศาสนาครสิต)

ทานพระธรรมโกศาจารย ประยูร ธัมมจิตโต
อธกิารบดีมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั (ผนูำศาสนาพุทธ)

ศาสตราจารยอมรา พงศาพชิญ ประธานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ กลาววา การเชิญผูนำท้ัง 3
ศาสนามาแสดงความเห็นตอสถานการณการชุมนุม
เพื่ อ ให ข อคิ ด เ ห็น มุมมองทางศาสนา เ พ่ื อชี้ นำ
ประชาชนใหใชสติวเิคราะหสถานการณ ปรบัตัวใหเขา
กับสถานการณตึงเครียดเพื่อหาทางออก  เ ช่ือวา
ขอเสนอแนะท้ัง 3 ศาสนา จะเปนประโยชนตอคนไทย
ทั้งประเทศ

ศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม ประธานคณะผูทรงคุณวุฒิ
จุฬาราชมนตร ีกลาววา สถานการณทีเ่กิดข้ึนในสังคมไทย
ทกุวนัน้ีเปนวกิฤติทีต่องชวยกนัหาทางออก ตองยอมรบั
ขอเท็จจริงวา อำนาจสำคัญในฝายบริหารถือวากำลัง
ลมสลาย รัฐบาลตองเรรอนหาท่ีประชุมตามสถานท่ี
ตางๆ สวนอำนาจตุลาการเวลาน้ีกำลังส่ันคลอน เพราะถูก
ประชาชนมองในแงมุมตางๆ

 สถาบันหลักทั้ง 3 สถาบัน คือ ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย เปนท่ีพึ่งของเราทุกคน สังคมไหน
ถาขาดความยุติธรรม ความสามัคคีจะไมเกิดข้ึนแนนอน
และไมวาฝายไหนตองเคารพกฎหมาย ตองทำให
กฎหมายศักด์ิสิทธ์ิ แตตองปราศจากจุดหมายปลายทาง
ธำรงไวซ่ึงความยุติธรรมท่ีตุลาการตองพิสูจนใหเห็น
และทุกคนตองยึดผลประโยชนชาติ

ผูนำตองมีสติและสงวนจุดตาง และมีจุดรวม
ผนูำตองมีคุณสมบัติอดทน

หลักศาสนาอิสลาม จะตองตอบโตความช่ัวราย
ดวยความดี อยาเอาไฟดับไฟ ตองเอาน้ำดับไฟ เช่ือวา
สถาบันศาสนาจะชวยแกวิกฤติได  เราตองสราง
วฒันธรรมใหมทางการเมือง

หากพูดในภาพรวมทุกคนตองปฏิบัติตามกติกา
ใหชาติบานเมืองเดินหนาไปได แตกฎกติกาน้ั น

ตองมีความยุติธรรม
ชดัเจน 100% ผมคิดวา
ก ฎ ก ติ ก า บ า น เ ร า
ที่ มีอยูตองใชอย าง
ระมัดระวัง มอง
ประโยชนของชาติ
เปนหลัก กฎหมายมี
ทั้ งหลักนิ ติศาสตร
แ ล ะ รั ฐ ศ า ส ต ร
กฎหมายกำหนดข้ึน
โดยมนุษยไมใชพระเจา ดังน้ันโอกาสท่ีผิดพลาดมีอยู
ตลอด

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

พระเจาทรงเปนองคความรักเมตตา เราเช่ือวา
พระเจาเปนบิดา เปนพอของมนุษยทุกคน ดังน้ัน
ส่ิงท่ีตามมาท่ีเราเช่ือเสมอคอืมนษุยทกุคนเปนพีน่องกนั
เพราะเราเชื่อในพระเจาซ่ึงเปนบิดาของเรา แมวา
ในสังคมของเราอาจจะเกิดมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน
จนบางคร้ังกลายเปนความขัดแยงแตพวกเราก็ยังเช่ือวา
พวกเราสามารถที่จะอยูรวมโลกกันได รวมประเทศ
กันได รวมสังคมกันได ทุกอยางสามารถประสาน
กลมกลืนไดข้ึนอยูกับวาเราตองเปดใจของเราใหกวาง
และเม่ือใดก็ตามท่ีมีปญหาและปญหานั้นถึงข้ันวิกฤติ
อาจจะบอกวาเปดใจใหกวางไมพอ อาจจะตองขยาย
ขีดจำกดัใหกวางมากข้ึน เพือ่จะใหมีทีท่ีส่ามารถรองรับ
ความคิดเห็นท่ีแตกตางจากเรา อยากจะเชิญชวนพวกเรา
ใหรวมกันแสวงหาทางออก ทำทุกวิถีทางจากสวน
ของเราเพราะหลายคร้ังท่ีเราคิดวาคนอ่ืนจะตองทำ
อยางน้ันอยางน้ี อยากเชิญชวนใหมารวมกันแสวงหา
ทางออก โดยเริ่มจากตัวเรากอนในฐานะท่ีเปนคนไทย
คนหน่ึง จงึขอใหทกุคนมีเวลานอก ใชชวงเวลา 18.00 น.
ของทุกวันอธิษฐานแผเมตตาจิตรวมใจในเวลาเดียวกัน
เช่ือวาการอธิษฐานภาวนาของคนไทยทุกคนจะทำให
สถานการณของประ เทศไทยดีข้ึน คนจะมีสติมากข้ึน

การ สูญเ สียที่ ผ านมาไมควรนำกลับมาอ า ง
กันอีกแลว และไมควรหมดหวังท่ีจะหันหนามาพูดคุย
เพือ่เจรจาหาทางออก ทกุฝายตองหยุดและหันมาทบทวน
อกีครัง้เพือ่ประเทศไทย หยดุเคล่ือนไหวใชความรนุแรง
หนัมาสกูารเจรจา โดยทาทีทีป่ระนีประนอม การเจรจา
ดวยสันติวิธีเทาน้ันจะเปนการแกปญหา เชื่อวาปญหา
ทีเ่กิดข้ึนจะสามารถหาทางออกไดดวยการเจรจาคร้ังท่ี 3
ถาฝายใดปฏิเสธการเจรจาไมยอมหยุด สังคมก็จะเห็น
เองวาใครเปนผกูอการราย การใหอภยักนัจะเปนหนทาง
สูการแกไขปญหา ขอเสนอเร่ืองนโยบายแหงชาติเปน
เรือ่งท่ีดีมาก แตทำไดอยากใหส่ือกระจายขาววันน้ีไปถึง
ประชาชนใหมาก เพือ่ใหเขาใจส่ิงดีทีเ่รากำลงัทำกนั

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธัมมจิตโต)
อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขณะน้ีประเทศไทยอยใูนสถานการณเผชญิหนากัน
มีผูถือนำรัฐฝายหน่ึงและผูชุมนุมอีกฝายหน่ึง และท่ีนา
วติกกังวลคือมีผสูนับสนุนของท้ังสองฝายกระจายไปท่ัว
ถาเราไม ต้ังสติแลวทำลายพรอมกันประเทศชาติ
ก็ยอยยับอับจน ชัยชนะที่ไดมาบนซากปรักหักพังของ
แผนดินจะมีประโยชนอะไร ด่ังท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเคยตรัสมาแลวครั้งหน่ึง

ไมวาเราจะชนะเขาแพ หรือคนอ่ืนชนะเราแพ
ซ่ึงท้ังสองแบบนี้นำไปสูความเคียดแคนชิงชัง ไมวา
ฝายไหนชนะก็จะผูกเวรกัน จองเวรกันไมรูจบ แมวา
จะมาใหต้ังโตะเจรจาก็ไปกันไมได และจะมาพูดวา
ไมพอใจ  ใครทำใครกอน  ไมไดนึกถึงปจจุบันวา
มันวิกฤติข้ึนแลว ที่อาตมาอยากพูดและเปนส่ิงท่ีพึง
ปรารถนา คือ ธรรมาธิปไตย หมายถึง ตางฝาย
ตางอะลุมอลวย ถอยกันคนละกาว การใหเขาชนะบาง
เราชนะบาง มันกต็องยอมกนับาง

บางทียอมแพศึกเพื่อชนะสงคราม ยอมแพแนวรบ
ยอยๆ แตสวนรวมเหลือรอดไว ประเทศชาติอยูรอด
สถาบันอยูรอด อาตมาวาท้ังสองฝายตองมาต้ังสติเพื่อ
ไมใหไปสูอาณาธิปไตย รักษาชาติบานเมืองเอาไว
ทำใหเกิดส่ิงท่ีเรยีกวาตางฝายตางได ตางฝายตางชนะ

ในสถานการณนี้มันถึงข้ันเสียหายถึงแกชีวิตและ
ทรพัยสินแลวมันเขาไปในวงจรของการจองเวร อาฆาต
พยาบาท ทัง้ 3 ศาสนาอยากขอใหตัดวงจรตรงนีด้วยการ
ใหอภยักนั เยียวยาบาดแผลท่ีอยใูนจิตใจของกันและกัน
อยาเยาะเยยกัน ที่สำคัญคือแผเมตตา มองกันในแงดี
มีสติไมไปซ้ำเติมสถานการณ การท่ีแตละฝายมาชวย
ไมวาจะเปนฝายไหนก็ตามอาจมาชวยเตือนสติสังคม
หรอืจะมาชวยคนละไมละมือเปนหนาท่ีของเรา

สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพกลาวไววา
ประเทศไทยมีคุณธรรมท่ีรักษาความเปนไทยอยู 3
ประการ คือ 1. ความรักอสิระเสร ี2. อวหิงิสา คือ ความ
อดทนอดกล้ันตอสิง่ท่ีแตกตางกัน และ 3. การประสาน
ประโยชน ซ่ึงคนไทยถนัดมาก ใครมีดีตรงไหนก็เอามา
รวมกัน มาชวยกันทำ

ผนกึกำลงัผนูำ 3 ศาสนา
เตือนสติสังคมไทย
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เสกเปดสักการสถานบุญราศี (ตอจากหนา 2)

รวมในพธิดีวย
สักการสถานบุญราศีนโิคลาส  บญุเกิด  กฤษบำรงุ

ทีว่ดันักบุญยอแซฟ  บานหัน  ไดสรางข้ึนเพ่ือถวายเกียรติ
แดคุณพอบญุราศีนโิคลาส  บญุเกิด  ณ  สถานทีศั่กด์ิสิทธ์ิ
แหงน้ี ในวันท่ี 12 มกราคม ค.ศ. 1941 คุณพอนโิคลาส
ไดทำหนาท่ีสงฆของทานอยางกลาหาญในการยืนยัน
ถงึความเช่ือในองคพระครสิตเจา ไดตีระฆังรวมชาวบาน
มาสวดภาวนา ไดถกูจบัขังคุก และเสียชวีติเย่ียงมรณสักขี
แตพระเปนเจาไดประทานชีวิตนิรันดรแกทาน

ดวยความเช่ือและความศรัทธาในทานบุญราศี
คุณพอเปรมปรี วาปโส เจาอาวาสและกลุมคริสตชน
วดันักบญุยอแซฟ บานหัน สีค้ิว ไดรวมกันสรางสักการ-
สถานเพ่ือเปนเกียรติแดทานท่ีไดเปนพยานดวยชีวิต
ในการปกปอง รักษา และถายถอดความเช่ือสำหรับ
ชมุชนคริสตชนแหงน้ี

ในการกอสรางน้ี ไดรบัความชวยเหลอืจากครอบครัว
ทานผูวาการทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ท.ทวีสิน
และคณุอรนชุ  รกักตญัู  รวมถึงบรรดาผท่ีูมีจติศรัทธา
อื่นๆ อีกมากมายท่ีไดรวมบริจาคเงินสมทบในการ
กอสราง ดำเนนิการกอสรางโดยกองพันทหารชาง  ช.พ.
202 ใชเวลาในการกอสรางท้ังส้ิน 75  วนั

ในพธีิเสกเปดสักการสถานคร้ังน้ี มีพระสงฆ นกับวช
และสัตบุรษุมารวมเปนจำนวนมาก พระสมณทูตไดกลาว
ปราศรัยหลังพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณตอนหน่ึงวา
“...รูสึกเปนเกียรติและดีใจมากท่ีไดมาท่ีบานหันเปน
ครั้งท่ี 5 แลว โดยคำเชิญของคุณพอเจาวัด ทุกๆ ป
ทีม่าท่ีนีก่จ็ะมีการพฒันาอยางตอเน่ือง  เปนพเิศษสำหรับ
ปนี ้  ซ่ึงเปนปพระสงฆ  คุณพอนโิคลาสเปนแบบอยาง
สำหรับพวกเราในการทำหนาท่ีอภิบาล แมอยูในคุก
ทานก็ไดสอนคำสอนและโปรดศีลลางบาป จึงขอให
พระสงฆทำหนาท่ีของตนอยางเขมแข็งและปราศจาก
ความหวาดกลัว...”

คณะศรชีมุพาบาล (ตอจากหนา 2)

โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน
เปนประธาน ในโอกาสนี้มีทั้งพระสงฆและซิสเตอร
คณะตางๆ ที่ทำงานในสังฆมณฑลเชียงใหมรวมทั้ง
พ่ีนองสัตบุรษุมารวมแสดงความยนิดีดวย

คณะภคินศีรีชมุพาบาล จงัหวดัเชียงราย นัน้ ไดกอต้ัง
ครั้งแรกเม่ือ  ค .ศ .  1996 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ใหการศึกษาและการอบรมอาชีพตลอดจนอบรม
ดานจริยธรรม คำสอน สิทธิมนุษยชน และการเปน
กุลสตรี ทั้งน้ีทางคณะไดเปดสอนใหการศึกษาระบบ
นอกโรงเรยีน หรอื กศน. และมีเด็กบางสวนเรยีนภาคปกติ
ซ่ึงชวยเยาวสตรีชนเผาท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา
หรือไมรูภาษาไทย ต้ังแตระดับเร่ิมตน ถึงมัธยมปลาย
และสนับสนุนพวกเขาจนจบการศึกษาระดับปรญิญาตรี
สวนหลักสูตรอบรมวิชาชีพที่เปดสอนมีตัดเย็บเส้ือผา
คอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ รวมถึงสอนการประกอบ
อาหาร โดยรับเด็กและเยาวสตรีทุกชนเผา ทุกศาสนา
อายุต้ังแต 12-18 ป โดยเฉพาะผทูีอ่ยใูนภาวะเส่ียง โดย
ไมคิดคาใชจายใดๆ นอกจากวาผูปกครองสามารถ
ชวยรวมสมทบคาใชจายไดบาง ปจจุบนัทางศูนยฯ มีเด็ก

จำนวน 40 คน เม่ืออาคารพระพรหลงัน้ีสรางเสรจ็ ทางศูนย
จึงไดจดทะเบียนเปนสถานสงเคราะหเม่ือตนป 2010
และสามารถรับเด็กเยาวสตรีไดจำนวน 72 คน

นอกจากนัน้ ทางคณะยังทำงานบริการพฒันาชมุชน
ในบริเวณหมูบานและตำบลใกลเคียงในโครงการ
ออมทรัพย โครงการตอตานการคามนุษย โครงการ
ทนุการศึกษาเด็กยากจน โครงการ HIV/เอดส โครงการ
อบรมอาสาสมัครของชุมชนในพ้ืนท่ี โครงการสงเสริม
อาชพี เชน การปกผา เยบ็ผา ซ่ึงเปนผลติภณัฑเสรมิรายได
ใหกบัครอบครัวแมบานและศูนย โดยมี NCCM และ
ศูนยพระวิสุทธิวงศ เปนเครือขาย โดยมีซิสเตอรคณะ
ศรชีมุพาบาลท้ังในและตางประเทศนำไปจำหนาย

สำหรับอาคารหลังแรกและโรงอาหารท่ีสรางโดย
คณะภราดาเซนตคาเบรียลในป ค.ศ. 1996 เปดเม่ือ
วนัท่ี 20 ตุลาคม 1996 นัน้ คับแคบ และไมมีทีพ่กัสำหรับ
ซิสเตอรทีท่ำงานดวย ดังน้ันในป ค.ศ. 2003 จงึไดสราง
บานพกัสำหรับซิสเตอรข้ึน ตอมา ค.ศ. 2007 ไดจดัซ้ือ
ทีดิ่นติดกับท่ีดินผนืเดิม โดยมีเน้ือที ่3 งาน 35 ตารางวา
จากน้ันในเดือนมีนาคม  ค.ศ. 2008  มงซนิญอรยอหน
โดซา ผูอำนวยการงานแพรธรรมแหงสหรัฐอเมริกา
ไดจัดหาทุนเพื่อสรางโรงอาหารหลังใหมให เพราะ
อาคารหลังเดิมคับแคบและทรุดโทรม ซ่ึงใชมานานถึง
12 ป

จากน้ันเดือนตุลาคม ค.ศ. 2008 ไดสรางอาคาร
พระพรหลังใหมนี้เปนอาคารอเนกประสงค 3 ชั้น
บนท่ีดินท่ีจดัซ้ือใหมนีพ้รอมกับสรางสนามกีฬาดวย โดย
ชัน้ท่ี 1 เปนหองประชุมสำหรับเด็กในศูนย และสำหรับ
กลุมตางๆ ในโครงการ หองจำหนายผลิตภัณฑสินคา
และหองทำงานของเจาหนาท่ี ชั้นท่ี 2 เปนหองเรียน
3 หอง หองรบัรอง 2 หอง ชัน้ท่ี 3 เปนหองนอนของเด็ก
หองพยาบาล และหองพกัเจาหนาท่ี โดยต้ังช่ือวา “อาคาร
พระพร”

“พัฒนาผูชวยผูอำนวยการฝายจิตตาภิบาล” เรื่อง
“การใหการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม” และ “จิตตารมณ
ยวุธรรมทตู” โดยมีคณุพอวรีศกัด์ิ วนาโรจนสุวชิ คณุพอ
เอกชยั โสรจัจกิจ คณุพอวชัศลิป กฤษเจรญิ และคณุพอ
สมเกยีรต ิบุญอนันตบุตร เปนวทิยากร ทีศ่นูยฝกอบรม
งานอภิบาล “บานผูหวาน” สามพราน จ.นครปฐม
มผีเูขารวมฝกอบรมทัง้ส้ิน 40 คน จาก 20 โรงเรยีน

เน่ืองจากพระศาสนจักรมีสภาพเปนธรรมทูต
ซ่ึงมีการประกาศขาวดีเปนงานเบ้ืองตน และเปนงานหลัก
ครสิตชนทุกคนจึงตองตระหนักถงึการมีสวนรบัผดิชอบ
ในงานธรรมทูต  (Can. 781) ดังน้ันตองสนับสนุนคริสตชน
ฆราวาสใหเขามามีสวนรวมงานธรรมทูตตามสภาพและ
เง่ือนไขชวีติของเขาดวย  (AG 41)

ดังน้ันฝายงานธรรมทูตและฝายการศึกษา กลมุงาน
จิตตาภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ไดเห็นถึง
ความสำคัญของการแพรธรรมในโรงเรียน โดยการสราง
กลุมยุวธรรมทูตเพื่อสนับสนุนใหเด็กๆ ไดเขารวม
โครงการ และเปนงานท่ีสำคัญสำหรับครูคาทอลิก
ในโรงเรียนที่จะตองเปนผูนำและคอยเอาใจใสเด็กๆ
ในเร่ืองท่ีเกีย่วกบัความเช่ือและในการแบงปนความเช่ือน้ี

ฝายการศกึษา (ตอจากหนา 2)

สำหรับทานท่ีประสงคจะสมทบกองทุนฯ โปรดสง
ธนาณัติ ส่ังจายในนาม “ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสด์ิ”
ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี
ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็คส่ังจาย
“การพมิพคาทอลกิ” หรอืโอนเงินเขาบัญชอีอมทรัพย
ชื่อบัญชี  “กองทุนการพิมพสรางสรรค” ธนาคาร
ทหารไทย สาขาเซนตหลยุส  เลขทีบ่ญัช ี186-2-01976-5

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรณุาแจงใหเราทราบ
ดวย ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จ
รับเงินใหทานดวยความขอบพระคุณ

คณุบุญศร ีคนพดูเพราะ 200 บาท
คณุวิลาสิน ีศภุลกัษณ อทุศิแด
เบเนดิกโต นคร ศภุลกัษณ ครบ 29 ป 200 บาท
ยวงบัปติสตา เต็กคมิ อกัแนส เชง็ แซลี้ 200 บาท
เปโตร มะล ิอนันา สาหราย ศภุลกัษณ 200 บาท
เปโตร ทองใบ
อมาดอีสุ จิตรกว ีศภุลกัษณ 200 บาท
ญาติพ่ีนอง และวิญญาณในไฟชำระ 200 บาท
มารอีา สุนนั สุขสดุจิตร
และวิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง 200 บาท

คณุดิลก เกยีรตนิยิม 200 บาท
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ขอเชิญพ่ีนองรวมกันสวดภาวนา
วอนขอพระเปนเจา

และพระแมมารอีา ประทานพระพร
เพ่ือชาวไทยมีความสงบสุข
และความเจริญกาวหนา

ของประเทศชาต ิและความเขาใจ
อนัดี ความยตุธิรรม และ
ความรักตอกันตลอดไป

ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
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ตอนที ่72

 ครบางคนเม่ือเห็นน้ำน่ิงใสในตุม
ของเพ่ือนบานแลวไมพอใจท่ีใสสะอาดเกินของตน
ก็แคเอาไมกวนน้ำใหมันขุน”

ใจคนเราเปนด่ังน้ำในตุมท่ีใสซ่ือ ไดรับการเสก
อวยพรลบลางบาปจากองคพระเยซูเจา พระองค
ทรงหลอเลี้ยงเราดวยพระวาจาและศีลมหาสนิท
พระวาจาของพระองคประทานพลังแกเราเพ่ือจิต
จะน่ิงใส เหมือนน้ำใสน่ิงในตมุ เพือ่ผอูืน่จะตักไปด่ืมกิน
ดับกระหายจากดวงใจของเรา

บางคนไมเคยหลอเลี้ยงใจใคร กลับไมพอใจ
เม่ือเห็นดวงใจของใครใสสะอาด เขาทำใจผูคนใสน่ิง
ไมเปน สามารถเพียงอยางเดียวคือ เอาไมกวนน้ำใหขนุ
เพราะเปนความสามารถท่ีไมตองฝกฝน ไมตองใชทกัษะ
ใดๆ เปนแรงงานข้ันต่ำจากแรงอิจฉา

(ลก 19:28-40)
เ ช า วั นอ า ทิ ต ย ก อนฉลองป สก าป สุ ดท า ย

ในพระชนมชีพของพระเยซูเจา พระองคเสด็จเขากรุง
เยรูซาเล็มอยางสงา ผูคนจิตใจใสซ่ือมิไดนัดหมาย
จัดฉากอันใด หรือเรี่ยไรเงินทองมาจัดงานพิธี พวกเขา
แคพรอมใจกันตัดก่ิงไมมาโบก เอาเส้ือยาวของตน
ปบูนหลงัลกูลา บางก็ปลูาดไปตามพืน้เดินบนถนนสาย
ที่พระอาจารยทรงลาเสด็จไป ทามกลางพริ้วไหว
ของก่ิงไมใบ และบทเพลงสรรเสริญ “โฮซานนา
แดโอรสของดาวิด ขอถวายพรแดผูที่มาในนามของ
พระเจา ขาแตพระราชาแหงอิสราเอล โฮซานนา
พระเจาสูงสุด”

“พวกเด็กชาวฮีบรูถือกิ่งมะกอก  ไปรับเสด็จ
พระสวามีเจา พลางสงเสียงโหรอง และกลาววา
โฮซานนา พระเจาสูงสุด”

เสียงเพลงดังข้ึนจากจิตใจใสซ่ือของผูคนตลอด
เสนทาง จนขบวนผานพวกฟาริสี พวกเขาเร่ิมเอาไม
กวนน้ำใหขนุ ทัง้ๆ ทีไ่มเคยทำใหผใูดมีจติใจใสน่ิง

“เฮย เยซู! บอกผูคนใหเบาๆ หนอย เลิกรองเพลง
เสียที”

พระอาจารยทรงสงสารท่ีวาจาเหลาน้ีกำลังกวนน้ำ
ในใจสัตบุรุษใหขุนข้ึน จึงทรงคืนความสงบใสซ่ือ
แกพวกเขาตามเดิม ดวยพระวาจาอันทรงอำนาจ

“แรงงานข้ันต่ำ กวนน้ำใหขนุ”

ตอฟารสีิวา “ถาคนเหลาน้ีนิง่เงยีบ กอนหินทัง้หลายกค็ง
จะรองแทน” เสียงเฮของประชาชนก็ดังข้ึนอยางสะใจ
และเริ่มรองเพลงโฮซานนา  ดังกวาเการวมกัน
อยางพรอมเพรียง

เม่ือคืน กอนจะเกิดเหตุการณเชาน้ี พระเยซูเจายัง
ไดทรงปรามอีกคนหน่ึงท่ีมอบดวงใจอันสงบน่ิงแกใคร
ไมได แตเอาไมไปกวนน้ำใจใสซ่ือของผอูืน่

(ยน 12:1-9)
พระเยซูเจาและลูกศิษยเสด็จมาพักท่ีบานของ

ลาซารสั มารธา และมารีย สามพีน่องแหงหมบูานเบธานี
ทั้งสามจัดงานเล้ียงเพื่อขอบคุณท่ีพระอาจารยทรงปลุก
ลาซารัสใหฟนจากความตายออกมาจากคูหาฝงศพ
อกีทัง้ขอโทษทีง่อนพระองค ดวยคำพดูเม่ือพระองคไม
ทรงเสด็จมารักษาลาซารัสเม่ือลมปวย แตเสด็จมา
หลงัจากฝงไปแลว 4 วนั (ยน 11:39) เพือ่นบานก็มารวม
ในงานเลีย้งนีด้วย นยัวามาช่ืนชมพระอาจารย แตกอ็ยาก
มาดูลาซารัสท่ีพระอาจารยประทานชีวิตใหฟนจาก
ความตายดวย มารียไมไดจางนักรอง หรอืมโหรสพใด
ในม้ืออาหารมาถวาย แตนางไดนำเงนิทีมี่ไปซือ้น้ำหอม
นารดา ราคาแพงมาชโลมพระบาทพระเยซูเจาและ
เอามวยผมของนางเช็ดพระบาทของพระอาจารยเจา
เปนการกระทำท่ีซ่ือใสจากดวงใจท่ีดีที่สุดเทาท่ีนาง

“ใ

จะทำได เพือ่ถวายพระเกยีรติ
แดพระอาจารยเจาผูที่นาง
เคารพรักและผูทรงคืนชีวิต
พี่ชายแกนาง  ใจใสน่ิง
ทีพ่ระเยซูเจาประทานใหแก
ม า รี ย โ ด ย ท ร ง ย อ ม รั บ
การแสดงออกของนางน้ี
กลบัถกูกวนใหขนุดวยวาจา
ของยดูาสท่ีวา “ทำไมไมเอา
น้ำ ห อ ม น้ี ไ ป ข า ย ร า ค า
สามรอยเหรียญ และนำเงิน
ไปแจกใหคนยากจนเลา
ของดีที่มารียถวายสุดชีวิต
ของนางกลายเปนของเสีย
จากไมกวนน้ำท่ียูดาสกวน
ใหขุน  เพราะคำพูดดูถูก
ก า รกระทำของนางต อ
พระเยซูเจาทันที
(มก 14:6-9)
      พระเยซูเจาทรงคืน
ความใสแกดวงใจของนาง
ทันที  ดวยพระวาจาท่ีวา
“ปลอยนางเถิด ทำใหนางยงุ
ยากใจทำไม นางไดทำกิจการ
ดีตอเรา ทานจะมีคนยากจน
อยูกับทานเสมอ  ทานจะ
ทำดีตอเขาเม่ือไรก็ได แต

ทานจะไมมีเราอยูกับทานเสมอไป นางไดทำส่ิงท่ีนาง
ทำไดแลว นางชโลมกายของเราลวงหนากอนจะถึงเวลา
ฝงศพ เราบอกความจริงกับทานท้ังหลายวา ทีใ่ดในโลก
ที่มีการประกาศขาวดี จะมีการกลาวถึงส่ิงท่ีนางได
ทำเพ่ือเปนการระลึกถึงนาง”

พระเยซูเจาทรงคืนดวงใจท่ีใสน่ิง แกชีวิตของเรา
เสมอยามท่ีใจเราถูกกวนใหขุนจากใครบางคนท่ีถนัด
ทำแบบน้ี เม่ือยูดาสอิจฉา จึงทำใหมืดบอดมองอะไร
คับแคบไปหมด เขาคิดวาเขาเปนผูพิพักษคุณธรรม
ชวยเหลือคนยากจนโดยตัดสินผูอื่นจากภายนอก
แตหารไูมวากำลงัพูดประโยคท่ีไมไดเหน็แกพระพกัตร
และพระ เ กี ยร ติของพระอาจารยที่ กำ ลั งได รั บ
การถวายพระเกียรติอยู เลย  ตรงขามกลับดูหม่ิน
พระอาจารยที่ทรงรับการกระทำของมารียอยูนั้น
เพราะทรงเขาพระทัยในความรักอยางใสซ่ือหมดหัวใจ
ของนาง พระองคทรงปกปองดวงใจท่ีใสซ่ือใหกลบัใส
นิ่งเหมือนเดิม และทรงสั่งสอนผูคนที่ทำไดเพียงแค
กวนน้ำใหขุน ใหรูจักคืนความสงบแกจิตใจผูคน หรือ
ถาทำใหน้ำใสนิ่งในใจผูอื่นไมเปน ก็อยาใดกวนน้ำ
ในดวงใจของใครใหขนุของหมองมัวเลย
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www.salit.org

 “จงขอเถิด แลวทานจะไดรบั เพ่ือความยนิดีของทานจะสมบูรณ”
(ยอหน 16:24)

บทอธษิฐานภาวนา

วอนขอดวยความไววางใจวอนขอดวยความไววางใจ

นายมารค การดีเนอร ชาวอังกฤษถูกลอตเตอรี เปนเงิน 11 ลานปอนด
แตเขาเลาใหหนังสือพิมพฉบับหน่ึงฟงวา ความโชคดีของเขามิไดทำใหเขา
มีความสุข แตกลบัเปนการฝนรายเปนเวลาหลายป เขากลาววา “ปญหามิใชเรือ่ง
เงิน แตมันเกี่ยวกับส่ิงที่เงินนำเขามาในชีวิต” เขากาวจากปญหาหนึ่งไปสู
อกีปญหาหน่ึง ดังคำคมท่ีวา “จงระวังตัวเกีย่วกบัส่ิงท่ีทานปรารถนาอยากได”

ในพระวรสารท่ีเรานำมาพิจารณาในวันน้ี เราไดรบัพระสัญญาวา ส่ิงใดท่ีเรา
วอนขอในพระนามของพระเยซูเจา เราจะไดรบั พระเยซูเจาตรัสวา “จงขอเถดิ
แลวทานจะไดรับ” พระเจาทรงปรารถนาอยางย่ิงท่ีจะทรงประทานอะไร
ตอมิอะไรใหแกเราอยางมากมาย ทรงปรารถนาที่จะทรงประทานส่ิงท่ีเรา
ตองการ เพื่อชวยเราในขณะเราเดินทางผานชีวิตน้ี เปนการเดินทางท่ีจะนำเรา
กลบัไปหาพระเจา พระบดิาเจาสวรรคของเราตลอดเวลา การแสวงหาแนวทาง
ทีจ่ะชิดสนิทกับพระเจา ผทูรงเปนฐานแหงชวีติท้ังปวง และทรงเปนแหลงท่ีมา
แหงคุณความดีทั้งหลาย นับวาเปนความตองการอันสูงสุดในชีวิตของเรา
การบรรลุถึงความตองการเหลาน้ีแหละ คือจุดหมายปลายทางแหงการมีชีวิต
ของเรา เราอาจจะวอนขอสขุภาพทีดี่ ความสุข ความร่ำรวย หรอืความสำเร็จกไ็ด
แตในการเดินทางไปหาพระเจาน้ัน พระองคจะทรงประทานแตเฉพาะสิ่งท่ีเรา
ตองการอยางแทจริง มิใชส่ิงท่ีเราคิดวาเราตองการ พระเจาทรงปรารถนาให
ความช่ืนชมยินดีของเราครบบริบูรณ

เราสามารถวอนขอดวยความไววางใจเกีย่วกบัส่ิงท่ีเราคดิวาเปนส่ิงท่ีถกูตอง
ซ่ึงเราสามารถวอนขอไดดวยความม่ันใจวา พระเจาจะทรงประทานทุกสิ่ง
ที่จำเปน พระเจาทรงปรารถนาใหเราขอ การวอนขอเปนการเตือนใจเราวา
เราเปนเพยีงผทูีถ่กูสรางข้ึนมา และพระเจาทรงเปนพระผสูราง ผทูรงเปยมดวย
ความรัก

ขาแตพระบิดาเจา ในพระนามของพระเยซูเจา ลูก
วอนขอทุกส่ิงท่ีลูกตองการเพ่ือลูกจะไดอยูใกลชิด
กบัพระองค โปรดใหชวีติของพวกลกูชวยใหพระอาณาจกัร
ของพระองค จงมาถึงในแผนดินเหมือนในสวรรค เพือ่ให
บรรดาส่ิงสรางท้ังหลายช่ืนชมยินดีในพระสิริรุงโรจน
ของพระองค และใหมนุษยทกุคนชืน่ชมยนิดีทีพ่ระองค
ไดทรงรบัการสรรเสริญตลอดไป อาแมน

เบ้ืองลึกแหงวิกฤติ
ยังมองไมออกวาสถานการณจะลงเอยอยางไร
ในเม่ือตางกลมุตางอางเหตุผลแหงความชอบธรรม
แมเปาหมายเหมือนจะอยูที่ประชาชนและประเทศชาติ
ทัง้กลมุผชูมุนุมก็ยนืยันท้ังรฐับาลก็ยนืหยดั
แตประชาชนกลับตองเดือดรอนเลือดตกยางออก
ประเทศชาติตองบอบช้ำหมดความนาเช่ือถือทุกระดับ
ลงเอยตางฝายตางโยนความผิดใหกัน
โดยท่ีประชาชนก็ยงัคงรับกรรมตอไปไรซ่ึงความหวังใดๆ
ประเทศชาติกค็อยๆ พงัยบัเยิบไปตอหนาตอตา
ขณะเดียวกันทุกอยางดูจะกลับตาลปตรไปหมด
เจาหนาท่ีบานเมืองผูมีอำนาจกฎหมายอยูในมือ
นาจะใชอำนาจดแูลควบคมุใหคนทำตามกฎหมาย
บำบัดทุกขบำรุงสุขผดุงไวซ่ึงความสงบเรียบรอย
กลับถูกอำนาจมืดจัดการเสียอยูหมัด
นอกจากตองเจ็บตัวแลวยงัตองเจ็บใจไปตามๆ กนั
เม่ือตองลาถอยวิง่หนหีวัซุกหวัซุนไรศักด์ิศรีหมดสภาพ
ประชาชนคนตาดำๆ เลยตองผวาหวัน่วติก
“อยางน้ีแลวจะไปพ่ึงใครไดอีก...”
หรอืจะตองควกัตำรา “ตัวใครตัวมนั”
เอาตัวรอดใหไดไปวันๆ ...จนถึงเม่ือไร?...

ในเม่ือพึ่งอำนาจกฎหมายอำนาจบานเมืองแทบไมได
เน่ืองจากขาดเอกภาพท้ังในกองทัพทัง้ในกรมตำรวจ
มีทหารแตงโมตำรวจมะเขือเทศใหเห็นประปรายแบบน้ี
ประชาชนจึงตองตัดสินใจออกมาแกไขสถานการณเอง
มีทัง้เล็กกลมุท้ังกลมุใหญใหเต็มท้ังบานเต็มเมือง
จากท่ีประชาชนกลุมหน่ึงมาเรียกรองตอรองกับรัฐบาล
กลายเปนประชาชนออกมาเผชิญหนาประชาชนกันเอง
โดยมีภาครัฐผูรักษากฎหมายผูปกปองประเทศไดแตดูอยูหางๆ
ไมมีทาทีจะมีมาตรการใดนอกจากแถลงออมแอม
อยางน้ีแลวชาติบานเมืองจะเหลืออะไร...นอกจากเหลือเชื่อ
อยางน้ีถือวาหมดความชอบธรรมบริหารประเทศแลวหรือยัง?
กระนัน้กดี็
วกิฤติประเทศชาติครัง้น้ีชีใ้หเหน็สัจธรรมอยางหน่ึงชดัเจน
นั้นคือกระแสนิยมที่ถือวาไมมีอะไรสูงสุดหน่ึงเดียว
ทกุอยางพอๆ กนั...ผดิถกูจรงิเท็จดีชัว่
แลวแตจะถือแลวแตจะคิดแลวแตจะตัดสินแลวแตจะพอใจ
จึงไมแปลกที่คุณคาซ่ึงเคยยกยองยึดถือ
ตองถูกมองขามถูกย่ำยีอยางไมไยดี
กฎหมายบานเมืองทีเ่คยเปนอำนาจควบคมุดูแลคนในชาติ
เหลอืแคเปนตัวอกัษรท่ีคนไมสนใจใหความสำคัญ
แมมีการย้ำมีการเตือนใหกระทำใหแสดงออกภายใตกฎหมาย
แตคนบางกลมุกลบัฮกึเหมิทำเหมอืน “ขาคือกฎหมาย”
ความเจริญพฒันาของประเทศชาติคือความดีสูงสุดของพลเมือง
แตบางกลมุบางคนถือวาประโยชนสวนตัวสำคญัยิง่กวา
พรอมจะทำทุกอยางเพ่ือไดมาประเทศชาติลมจมชางมัน
ความดีสวนรวมคือคณุคาสูงสงของพลเมืองชาติเดียวกนั
สิทธิและหนาท่ีจงึเปนความสำนกึอนัหนึง่อนัเดียวกนั
แตอีกหลายคนกลับเอาแตเรียกรองแตสิทธิของตัว
ในขณะท่ีกำลังทำลายสิทธิของคนอ่ืนอยางคิดเกรงอกเกรงใจ...

ถาจะวาไปแลว
กระแสนิยมนี้แทรกซึมแผแพรเขาไปในจิตใจคนมานานแลว
แตออกอาการหนักจนนาวิตกในวิกฤติครั้งน้ีอยางเห็นไดชัด
กอ็ยางท่ีหลายคนพากนัพดูวาน่ีคือชวงเวลาแหง “ธาตแุท”
หากไมพากนัสำเหนยีกตืน่ตัวปลกุจติสำนกึ
คุณคาสูงสงทุกอยางอาจจะถูกทำลาย...จนไมมีอะไรเหลือใหจดจำ
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พ่ีนองที่รักทั้งหลาย
พระศาสนจกัรคาทอลกิแหงประเทศไทยไดกำหนดใหวนัอาทติยในสัปดาหที ่ 2

ของเดือนพฤษภาคมเปนวนัรณรงคเพือ่กลมุชาติพนัธ ุในปนีต้รงกับวนัท่ี 9 พฤษภาคม
2010 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
การพัฒนาสังคม แผนกกลุมชาติพันธุ ตระหนักและสำนึกอยูเสมอในความสำคัญ
ของภารกจิกบัพีน่องกลมุชาติพนัธ ุวาภาระหนาท่ีทีจ่ำเปนเรงดวนในยุคปจจบุนัน้ีคือ
ชะตากรรมของชีวิตชนเผาท่ีกำลังถูกกลืนหายไปในกระแสทางหลักจากทุนนิยม
การทองเทีย่วนยิม บรโิภคนิยม เงินตรานิยม การเมอืงนิยม อำนาจนยิม ทรัพยากรนิยม
ภาวะโลกรอนนิยม เปนตน

ในอดีตท่ีผานมาบรรพชนของพ่ีนองชาติพันธุดำรงอยูในวิถีชีวิตท่ีสวยงาม
เขากำหนดชะตากรรมในการอยูรวมกันในสังคมเล็กๆ มีความเปนพี่เปนนอง
มีธรรมเนียมปฏิบติัตอกนัดวยความเคารพ การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทีบ่งบอกถึง
ความสัมพนัธของคน ธรรมชาติ ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ทีต่องพึง่พงิองิกันฉันพีน่องท่ีเนนระบบ
คุณคา ความหมายของชีวติ เปนด่ังวฒันธรรมชีวติ มีสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิทีท่กุคนในชุมชน
ตองใหเกียรติใหการเคารพเพื่อความสมดุลในระบบนิเวศ การดำรงอยูอยางพอเพียง
ที่เปนพลังของชีวิตในครอบครัว การเคารพผูอาวุโสท่ีชวยใหเกิดการวางรากฐาน
ของชีวิตท่ีสำคัญ การฟงเร่ืองเลาท่ีผูอาวุโสถายทอดสอดแทรกปรีชาญาณเปนด่ัง
แรงบันดาลใจท่ีเติมเต็มชวีติ การดูแลชวีติของผคูนในชุมชนใหพบความสุขโดยอาศัย
ภูมิปญญาและแนวปฏิบัติที่ดำเนินอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด ทั้งหลายน้ีบันดาลให
พีน่องกลมุชาติพนัธสุามารถประกาศตัวตนไดชดัเจน มีความภาคภูมิใจในชีวติท่ีปรากฏ
ออกมาในสังคมไทย

แตในปจจบุนัพีน่องกลมุชาติพนัธกุลบัประสบชะตากรรม ทีตั่วเองไมไดมีโอกาส
เตรียมตัวทีจ่ะตองเผชญิกบัส่ิงตางๆ ทีห่ลัง่ไหลเขามาในชีวติ ครอบครวั ชมุชน สังคม
กอใหเกิดความแตกแยกในครอบครัว ชมุชน มีการแบงแยกพวกเขาพวกเรา มีการชงิดี
ชงิเดน เอารดัเอาเปรยีบ การเหยยีบย่ำคนยากคนจนทีเ่ปนชนเผาดวยกนั การไมเคารพ
ผอูาวุโส เหลาน้ีเปนปญหาท่ีพีน่องชาติพนัธตุองประสบ และกำลงัจะกลายเปนมรดก
ตกทอดใหแกลูกหลานตอไปในวันขางหนาถาไมรีบยอนกลับมาไตรตรองถึง
เครื่องหมายกาลเวลาหรือสัญญาณท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันน้ีอยางผูรูเทาทัน

หากจะพิจารณาถึงประเด็นที่เกี่ยวของ กระแสการเมืองนิยมกำลังกลายเปน
ประเด็นท่ีสำคัญท่ีทำใหเกิดการแตกแยกในหมูของพี่นองชาติพันธุ การแบงพรรค
แบงพวก การตัดขาดญาติมิตร การโกหก การใสรายปายสี การอปุถมัภ ไดทำลายระบบ
คุณคาด้ังเดิมท่ีเนนวฒันธรรมแหงชวีติ แตการเมืองนยิมเนนวฒันธรรมแหงความตาย
ทีย่กยองคนดวยการมี ไมใชการเปน การเมืองทำลายการดำรงอยขูองพีน่องชาติพนัธุ
มีการสอนดวยตัวอยางในชีวิตประจำวัน ใหรูจักการกดข่ีขมเหง การดูถูก การรีดไถ
การเอารัดเอาเปรียบ การไมสนใจชีวิตคนแตสนใจเงินตรา จนลืมศักด์ิศรีของคนอ่ืน
ในความเปนมนุษย

ส่ิงท่ีควรแกการไตรตรองอีกนั้นมีหลายประเด็นไดแก กระแสภาวะโลกรอน
ที่โลกตะวันตกประเทศพัฒนาแลวกำลังผลักใหภาระเหลาน้ีตกอยูกับประเทศ
ทีก่ำลังพฒันาหรือ “ดอยพฒันา” โดยมองไปท่ีพีน่องชาติพนัธทุีอ่ยกูบัปาท่ีใหตองมา
รับภาระแกปญหาเหลาน้ีทั้งๆ ที่สาเหตุของปญหาน้ันอยูที่ประเทศอุตสาหกรรม
มากกวาประเทศเกษตรกรรม กระแสภาวะโลกรอนจึงเกิดกระบวนการเอารัด
เอาเปรียบพี่นองชาติพันธุ  ไมไดมีการเคารพใหพี่นองชาติพันธุ มีสวนรวม
ในการกำหนด กระแสการทองเท่ียวกเ็ปนอกีประเด็นหน่ึงท่ีพรากชวีติปกติสุข พอแมลกู
ทีอ่ยบูนดอยถูกดึงลงมาสใูนเมืองกลายเปนสลัมชาติพนัธใุนหลายแหง

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงตระหนักดีและเรียกรองใหเรา
เอาใจใสตอปญหาทางสังคมท้ังระดับโลกและทองถิ่น “การทองเท่ียวสามารถ
เปนปจจัยสำคัญประการหน่ึงในการพัฒนาเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของ
วัฒนธรรม แตมันก็สามารถเปนโอกาสสำหรับการเอารัดเอาเปรียบและความเส่ือม
ของศีลธรรมไดดวยเชนกัน....บอยคร้ังการทองเท่ียวสากลจะหนักไปทางรูปแบบ
ของบริโภคนิยมและสนุกนิยม” (พระสมณสาสน ความรักในความจริง) พระศาสนจักร
คาทอลิกในประเทศไทยเฝาระวังดวยความเปนหวงบรรดาพี่นองกลุมชาติพันธุ
ทีต่องเผชิญกับการพัฒนาและการเปล่ียนแปลง ซ่ึงมาพรอมกับวิธีการโฆษณาชวนเช่ือ
หลอกใหคิดวาชวีติมีความสำเร็จเพราะมีเงินมาก ฉะน้ันการกาวเดินแตละวนัของพีน่อง
กลุมชาติพันธุในยุคปจจุบันจึงตองเปนไปอยางมีความระมัดระวัง และมุงพัฒนาตน
สคูวามสัมพนัธทีม่คีวามเปนพีเ่ปนนองมากข้ึน

“การพัฒนามนุษยเหนือส่ิงใดข้ึนอยูกับการยอมรับวา มนุษยชาติเปนครอบครัว
เดียวกนั” (พระสมณสาสน ความรักในความจริง) จะเปนจรงิไดอยางไรถาไมไดมีการ
ตระหนกัและสำนึกถงึการหนัหนามารวมมือกนั “การรวมมือกนัในการพฒันา จะตอง
ไมเจาะจงอยูแตมิติเศรษฐกิจแตเพียงดานเดียว การรวมมือกันเปนโอกาสพิเศษมาก
ตอการพบกันระหวางวัฒนธรรมและประชาชน...หากประเทศยากจนเปดกวางใหกบั
ทุกวัฒนธรรมโดยไมมีการวิพากษและไมเลือก พวกเขาก็จะไมสามารถรับมือตอ
การพัฒนาท่ีเขามากระทบตอชีวิตของพวกเขาไดอยางถูกตองถองแท...การมองเห็น
ความสำคัญของคุณคามนุษย ซ่ึงเปนตัวหลอหลอมมนุษยข้ึนมา” (พระสมณสาสน
ความรักในความจริง ของสมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16)

“ความรวมมือจะตองพบความจริงท่ีมีการแบงปนและความเปนหน่ึงเดียว
กนั...จำตองมีความรักความเมตตาในความจริง ซ่ึงก็คือหลกัการในคำสอนดานสังคม
ของพระศาสนจักรคาทอลิกท่ีมงุสคูวามยติุธรรมและความดีสวนรวม...ความยุติธรรม
นี้เตือนเราใหมอบแกผูอื่น ส่ิงท่ีเปนของเขา...ความยุติธรรมเปนส่ิงท่ีแยกออกจาก
ความรักเมตตาไมไดเลย และเปนส่ิงท่ีอยภูายในความรกัเมตตาเอง ความยติุธรรมเปน
หนทางแรกแหงความรกัเมตตา” (พระสมณสาสน ความรักในความจริง ของสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16) พระศาสนจักรจึงหวังในความดีงามของพ่ีนอง
กลมุชาติพนัธทุีมี่วฒันธรรมแหงชวีติวาจะเบงบานในสังคมไทยใหไดพบสนัติสุขและ
กอใหเกิดการยอมรบัในกลมุชนเผาเลก็ๆ ทีมี่ความรกัทีย่ิง่ใหญตอชวีติมนุษย
     ขอพระแมมารียพรหมจารี มารดาของพระศาสนจักร “กระจกเงาแหงความ
ยุติธรรม” และ “ราชินีแหงสันติ” ปกปองและวิงวอนเพ่ือพี่นองกลุมชาติพันธุ
ในวันรณรงคเพือ่กลมุชาติพนัธใุนปนีเ้ทอญ

ดวยความปรารถนาดี

(พระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา)
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม

แผนกกลุมชาติพันธุ

สารจากคณะกรรมการคาทอลิก
เพือ่การพฒันาสังคม แผนกกลมุชาติพนัธุ

เน่ืองในวนัรณรงคเพือ่กลมุชาติพนัธุ
9 พฤษภาคม 2010



ปที่ 34 ฉบับที่ 19 ประจำวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2010 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 8

บวชพระสงฆอดุรฯ (ตอจากหนา 20)

อุดรธานี
สังฆานุกรนิโคลัส สราวุธ สหายแกน  สัตบุรุษ

อาสนวหิารพระมารดานจิจานเุคราะห จ.อดุรธานี เกดิวันที่
19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1981 เปนบุตรคนท่ี 6 ในจำนวนพ่ีนอง
9 คน ของนายประพนธ และนางทองสิน สหายแกน

ผสูงเขาบานเณร คณุพอเลโอ เทวสิ (Rev. Leo J. Travis)
การศึกษา

ค.ศ. 1987-1993 ชัน้ประถมศึกษาปที ่1-6 โรงเรียนบาน
หนองตุ ค.ศ. 1994-1996 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ค.ศ. 1997-1999 ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนประจักษศิลปาคาร ค.ศ. 2002-
2005 คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
วิทยาลัยแสงธรรม ค.ศ. 2007-2009 คณะศาสนศาสตร
สาขาวิชาเทววิทยา วทิยาลัยแสงธรรม

กระแสเรียก
ค.ศ. 1995-1999 สถานฝกธรรมสันติราชา ค.ศ. 2000
ครเูณรสถานฝกธรรมสันติราชา ค.ศ. 2001 สามเณราลัย
พระวสุิทธิวงศ นครราชสีมา ค.ศ. 2002-2005 สามเณราลัย
แสงธรรม สามพราน นครปฐม ค.ศ. 2006 ปฝกงานอภิบาล
ค.ศ. 2007-2009 สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน
นครปฐม

รบัแตงต้ังเปนผอูานพระคมัภีร  วนัท่ี 11  สิงหาคม
ค.ศ. 2007 โดยพระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน ศรดีารณุศีล

รบัแตงต้ังเปนผชูวยพธีิกรรม  วนัท่ี 16  สิงหาคม  ค.ศ.
2008  โดยพระคารดินลัไมเกิล้  มชียั  กจิบุญชู

รบัศีลบวชเปนสังฆานุกร วนัท่ี  15  สิงหาคม  ค.ศ.
2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา
     คติพจน “อานุภาพล้ำเลิศมาจากพระเปนเจา มิใช
มาจากตัวเรา” (2คร 4:7)

สังฆานุกรเปโตร ปยพงษ ลือเลื่อง  สัตบุรุษวัด
พระวิสุทธิวงศ โพนสงู เกดิวันที ่28 พฤษภาคม ค.ศ. 1981
เปนบตุรคนที ่8 ในจำนวนพีน่อง 8 คน ของยอหน ขาน
และมักดาเลนา ไสว ลือเลื่อง

ผูสงเขาบานเณร คุณพออังเฮล เบเคริล
การศึกษา

ค.ศ. 1988-1993 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียน
วิสุทธิวงศโพนสูง ค.ศ. 1994 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรยีนบานดุงวทิยา ค.ศ. 1995-1996 ชัน้มัธยมศึกษา
ปที ่2-3 โรงเรยีนดอนบอสโกวทิยา ค.ศ. 1997-1999 ชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนประจักษศิลปาคาร ค.ศ.
2002-2005 คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนาวิทยาลัยแสงธรรม ค.ศ. 2007-2009 คณะ
ศาสนศาสตร สาขาวิชาเทววทิยา วทิยาลยัแสงธรรม

กระแสเรียก
ค.ศ. 1995-1999 สถานฝกธรรมสันติราชา ค.ศ. 2000
ครเูณรสถานฝกธรรมสันติราชา ค.ศ. 2001 สามเณราลัย
พระวสุิทธิวงศ นครราชสีมา ค.ศ. 2002-2005 สามเณราลัย
แสงธรรม สามพราน นครปฐม ค.ศ. 2006 ปฝกงานอภิบาล
ค.ศ. 2007-2009 สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน
นครปฐม

รบัแตงต้ังเปนผอูานพระคมัภีร  วนัท่ี 11  สิงหาคม
ค.ศ. 2007 โดยพระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน ศรดีารณุศีล

รบัแตงต้ังเปนผชูวยพธีิกรรม วนัท่ี 16  สิงหาคม  ค.ศ.

2008  โดยพระคารดินลัไมเกิล้  มชียั  กจิบุญชู
รบัศีลบวชเปนสังฆานุกร วนัท่ี  15  สิงหาคม  ค.ศ.

2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา
ความรูสึก-ความในใจ
ขอสำนึกในพระคุณพระพรของพระเจาท่ีได

ประทานชีวติใหแกผม พระองคไดประทานพระหรรษทาน
นานัปการแกผม ต้ังแตปฏสินธิจนถงึปจจบุนัน้ีพระองค
ทรงดูแลรักษาผมตลอดเวลา

ขอบคุณพอขาน ลือเลื่อง พอที่ดีของผม ทานเปน
แรงกำลงัใจของผมตลอดเวลา แบบอยางของทานทำให
ผมประทับใจไมลืมเลือน ขอบคุณแมไสว ลือเลื่อง
ผูผลักดันใหผมเกิดกระแสเรียกในการติดตามพระเจา
แมวันน้ีแมจะจากผมไปแตผมยังรักและคิดถึงแมเสมอ
ในคำภาวนาท่ีผมภาวนาใหแมเพื่อพระเจาจะไดรับแม
ไปอยูกับพระองค ขอบคุณพี่ๆ ของผมทุกคนท่ีเปน
กำลังใจใหเสมอ ผมรกัและภูมิใจกับพี่ๆ  ของผมทุกคน
ขอบคุณญาติพี่นองทุกท านท่ี เปนกำลังใจใหผม
จนผมสามารถบวชเปนพระสงฆในวันน้ี

ขอบคณุพระสงัฆราชยอรช ยอด พิมพสิาร บดิาท่ีรกั
ทานเปนผทูีเ่ปนหวงและดูแลบรรดาสามเณรเปนอยางดี
ขอบคุณพระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชยั ธาตุวสัิย ทีอ่นญุาต
ใหผมไดมามีสวนในการรวมงานกับทาน ผมจะต้ังใจ
ทำงานท่ีพระคุณเจามอบหมายใหเปนอยางดี ขอบคุณ
คุณพอผูใหการอบรมทุกทานต้ังแตบานเณรเล็ก กลาง
และใหญ ผฝูกฝนชวีติของผมในการรับใชพระเจาอยาง
ไมรเูหนด็เหนือ่ย แบบอยางของทานเปนกำลงัใจใหผม
รักในการติดตามพระเจาสุดชีวิต  ขอบคุณคุณพอ
เจาอาวาสท่ีผมไปฝกงานอภิบาลทุกทานการที่คุณพอ
ใหโอกาสผมไดฝกงานอภบิาลทำใหผมรจูกัความหมาย
ของการเปนสงฆ การรับใช การใชชีวิตอยูกับผูคนได
เปนอยางดี ขอบคุณพระสงฆรุนพี่ในสังฆมณฑล
ทกุทานขอฝากตัวไวในการดูแลของพี่ๆ  ทกุทาน

ขอบคุณพี่นองสัตบุรุษทุกทานท่ีเปนกำลังใจ และ
ภาวนาใหผมเสมอ ขอสัญญาวาจะคิดถึงทุกคนใน
คำภาวนาและในการถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณ

สุดทายผมขอฝากผมและเพื่อนๆ ในคำภาวนา
ของทุกทาน เพือ่จะไดสามารถเปนพระสงฆทีศั่กด์ิสิทธ์ิ
เพื่อจะไดสามารถรับใชพระเจาและทุกคนไดอยางดี

สังฆานุกรยอหน ปรีชา  ศิลาโคตร สัตบุรุษวัด
นกับุญยดูาห บานดุง อ.บานดุง จ.อดุรธานี เกิดวันท่ี 10
สิงหาคม  ค.ศ. 1969  เปนบุตรคนท่ี 4 ในจำนวนพีน่อง 7
คน  ของเคลาดิอสุ สนิท และอากาทา หงส ศลิาโคตร

ผสูงเขาบานเณร  คณุพอฟาเบียน บัวทอง บุญทอด
(ค.ศ. 1999)

การศึกษา
ระดับช้ันประถมศึกษา  โรงเรียนบานศรีสุทโธ  อ.บานดุง
จ.อดุรธานี ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานดุง
วทิยา อ.บานดุง จ.อดุรธานี ระดับอาชีวศึกษา  โรงเรยีน
อาชีวดอนบอสโก กรุงเทพฯ ระดับปรัชญาและ
เทววิทยา วทิยาลัยแสงธรรม นครปฐม สามพราน

การอบรม
ค.ศ. 1999-2000 ครูเณรสถานฝกธรรมสันติราชา ค.ศ.
2001 สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ นครราชสีมา ค.ศ.
2002-2005 สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
ค.ศ. 2006 ปฝกงานอภบิาล ค.ศ. 2007-2009 สามเณราลัย

แสงธรรม สามพราน นครปฐม
รบัแตงต้ังเปนผอูานพระคมัภรี  วนัท่ี 11  สิงหาคม

ค.ศ. 2007 โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรดีารณุศลี
รบัแตงต้ังเปนผชูวยพธีิกรรม วนัท่ี 16  สิงหาคม  ค.ศ.

2008  โดยพระคารดินลัไมเกิล้  มชียั  กจิบุญชู
รบัศีลบวชเปนสังฆานุกร วนัท่ี  15  สิงหาคม  ค.ศ.

2009  โดยพระสังฆราชฟลปิ  บรรจง  ไชยรา
คติพจน  “ส่ิงท่ีตาไมเหน็ หไูมไดยนิ และส่ิงท่ีมนุษย

คิดไมถึง คือ ส่ิงท่ีพระเจาทรงจัดเตรียมไวสำหรับ
คนท่ีรกัพระองค” (1คร 2:9 ; อสย 64:4)

ความรูสึก-ความในใจ
กระแสเรยีกการเปนสงฆและชวีติถวายตัวเปนพระพร

พิเศษของพระเจา เปนสวนหน่ึงของความรักและ
ความรอดท่ีพระเจาทรงมีตอเราแตละคน หนาท่ีสำคัญ
ประการแรกคือ ตองใสใจตอการเรียกของพระองค
ใหสวดภาวนาสม่ำเสมอ ไมวาจะเปนในครอบครัว
ในระดับวัด บานเณรทุกบาน บานนักบวช ตลอดจนทุกๆ
หนวยงานในชีวติของสังฆมณฑล

คำขอบคุณ
ขอบพระคุณพระเปนเจ า ท่ีไดประทานชีวิต

กระแสเรยีกใหโอกาสติดตามพระเยซูเจา ขอบคุณพระสงฆ
ทกุองค โดยเฉพาะคุณพอผทูีไ่ดสงผมเขาบานเณร ขอบคุณ
พอแมพี่นองทุกคนท่ีมีสวนชวยสนับสนุนกระแสเรียก
และขอบคุณเพ่ือนๆ ชีวิตหมูคณะท่ีใหกำลังใจตอกัน
ดวยดีเสมอมา ที่รวมทุกขรวมสุขดวยกัน ผานรอน
ผานหนาวมาดวยกันและพวกเราจะกาวไปดวยกัน

สังฆานุกรเปโตร เลิศอัมพร พรมผาย สัตบุรุษ
วดัแมพระถวายพระกมุารในพระวิหาร บานหวยเลบ็มือ
จ.หนองคาย เกดิวันท่ี 10 มกราคม  ค.ศ. 1981  เปนบุตร
คนท่ี 8 ในจำนวนพีน่อง 9 คน ของนายจนัทร และมารอีา
นนั พรมผาย

ผสูงเขาบานเณร คณุพอชชูาติ ศรวีชิยัรตัน
การศึกษา

ค.ศ. 1987-1993 ชัน้ประถมศึกษาปที ่1-6 โรงเรียนบาน
หวยเล็บมือ หนองคาย ค.ศ. 1994-1996 ชัน้มัธยมศึกษา
ปที ่1-3 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อดุรธานี ค.ศ. 1997-
1999 ชัน้มัธยมศึกษาปที ่4-6 โรงเรียนประจักษศิลปาคาร
อดุรธานี ค.ศ. 2002-2005 คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชา
ปรชัญาและศาสนาวิทยาลยัแสงธรรม ค.ศ. 2007-2009
คณะศาสนศาสตร สาขาวิชาเทววิทยา วทิยาลัยแสงธรรม

กระแสเรียก
ค.ศ. 1995-1999 สถานฝกธรรมสันติราชา ค.ศ. 2000
ครเูณรสถานฝกธรรมสันติราชา ค.ศ. 2001 สามเณราลัย
พระวสุิทธิวงศ นครราชสีมา ค.ศ. 2002-2005 สามเณราลัย
แสงธรรม สามพราน นครปฐม ค.ศ. 2006 ปฝกงานอภิบาล
ค.ศ. 2007-2009 สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน
นครปฐม

รบัแตงต้ังเปนผอูานพระคมัภรี  วนัท่ี 11  สิงหาคม
ค.ศ. 2007 โดยพระสงัฆราชโยเซฟ  ประธาน  ศรดีารณุศลี

รบัแตงตัง้เปนผชูวยพธีิกรรม วนัท่ี 16  สิงหาคม  ค.ศ.
2008  โดยพระคารดินลัไมเกิล้  มชียั  กจิบุญชู

รบัศีลบวชเปนสังฆานุกร วนัท่ี  15  สิงหาคม  ค.ศ.
2009  โดยพระสังฆราชฟลปิ  บรรจง  ไชยรา

คติพจน “ชื่นชมยินดีในความหวัง มีความอดทน
ตอความทุกขยาก” (รม 12:12)
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ต.รุงโรจนต.รุงโรจนต.รุงโรจน
อะลูมิเนียม-กระจก, เลื่อน-สวิง, บานเกล็ด
ฝาเพดาน-ทีบาร-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
โครงหลังคาเหล็ก,  ประตูเหล็ก, มุงลวด,
เหล็กดัด, กันสาด
ผามาน, วอลลเปเปอร, พรม, ฉากกั้นหอง

ผลิตและจำหนายสายประคำ หินสีและแกวคริสตัล

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน
ติดตอ คณุสามารถ  ฮมีนิกลู โทร. 02-598-4878,  081-830-
1613 แฟกซ 02-598-4879

คณุวนัดี  ฮมีนิกลู โทร. 02-566-3393, 081-817-
5260

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

“จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจา และความชอบธรรมของพระองคกอน
แลวพระองคจะทรงเพิม่ทกุสิง่เหลาน้ีให” (มธ 6:33)

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเครือ่งยนต
หัวฉดีเบนซิน – ดีเซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
ซอมโชคอพัรถยนตเกาใหเหมอืนใหม
ยกสงู  โหลดเต้ีย  อดัลกูหมาก
โดยชางผชูำนาญ          (คาทอลกิลดพเิศษ)
ศักดิช์าย กจิประเสรฐิ

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

ขอบคุณสมาชิกทุกๆ ทาน ที่มอบความไววางใจกับพันปทัวรคะ
พีน่องทีส่นใจขอเชญิตดิตอสอบถามรายละเอียดไดที่
02-912-3339 (แฟกซ 02-585-1012)

081-899-7470, 086-541-2772

 
30 เม.ย. - 2 พ.ค. เชญิสมาชิกรวมบวชพระสงฆทาแร 5 องค

ทีส่องคอน จ.มุกดาหาร
7 - 8 พ.ค. เชญิสมาชิกไปใหกำลังใจวัดนายชุมพาบาลท่ีดี

อ.หลมสัก จ.เพชรบรูณ (เท่ียวเขาคอดวย)
15 พ.ค. 53 เชญิชวนสมาชิก ฉลองแมพระเปนท่ีพึง่

ดงแหลมโขด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (โดยเฉพาะ
ไปใหกำลังใจคุณพอเพิม่ศักด์ิ เสรีรกัษ)

26 - 30 พ.ค. เชิญสมาชิกไปพิสูจนอัศจรรยของคุณพอ
สเตฟาน หวอง ท่ีพมา

13 มิ.ย. 53 ฉลองนกับญุอนัตน โคกมดตะนอย
28 ก.ค. - 1 ส.ค. เชิญชวนสมาชิกรวมฉลองเซนตแอนน

(ทานยายของคริสตชนท้ังโลก)

ทัวรแสวงบุญ

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

E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดตอ คุณวีรชาติ/สจุติรา
โทร. 02-451-7341-42 081-816-7661

1. เซนตแอนน - บาหลี        23-27 กรกฎาคม
2. เซนตแอนน - สิงคโปร        30 ก.ค. - 4 ส.ค.
3. อินเดีย (เดินทางกันยายน)

เดลล ี - ทชัมาฮาล - เมอืงกวั - น.ฟรงัซสิ เซเวยีร -
บังกาลอร - ปราสาทไมซอร - โคชิน -
นักบุญอัลฟอนซา

4. ปารสี - ลรูด - ฟาติมา - โรม (เดนิทางตลุาคม)
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พระศาสนจักรมิไดใหความสนใจและ
ความสำคัญของรางกายของผูตายเทาน้ัน แตให
ความสนใจกับคุณคาอันยิ่งใหญเหนือความตายน้ัน
ดวยดังท่ีปรากฏชัดเจนในพิธีกรรมฝงศพแลว บัดน้ี
ผรูบัศีลลางบาปทุกคนไดเขามามีสวนรวมในนิรนัดรภาพ
อยางสมบูรณแบบของพระเจา ผตูายไดรบัการตอนรบั
และไดรบัการเปลีย่นแปลงจากพระเยซบูนไมกางเขน

ซ่ึงแผมือออกมาตอนรับ  หากชีวิตในโลกน้ีเปนการฉลองคือเปนการเผย
พระสริริงุโรจนของพระองค ชวีติหลงัความตายก็เปนการตอเนือ่งการฉลองชวีติดวย
มิใชฉลองความตายเพ่ือความตายหรือดวยความตาย

รางกายของผตูายถูกนำมาในวัดเพ่ือแสดงการคารวะเปนคร้ังสุดทายของญาติ
พี่นองและสัตบุรุษ เสียงระฆังดังกึกกองเพื่อเปนสัญญาณใหผูรับศีลลางบาป
แสดงคารวะเปนครัง้สุดทายและรวมกนัสวดภาวนาถวายวิญญาณของผตูายคืนแด
พระบิดาเจา รางกายของผูตายไดรับการพรมน้ำเสกอยางสงาและรับการถวาย
กำยานดวยความเคารพอยางสูงสง  มิสซาบูชาขอบพระคุณถูกจัดข้ึนขณะท่ีรางกาย
ของผตูายอย ูณ ทีน่ัน้ แมแตออกจากวัดเพือ่นำไปสสุาน รางกายก็ไมไดถกูทอดท้ิง
พระสงฆและบรรดาสัตบุรษุไดรวมเปนเพือ่นเดินทางไปสสุูสาน ในท่ีซ่ึงพระสงฆ
จะอวยพรและเสกหลมุ และจะพรมน้ำเสกรางกายของผตูายเปนครัง้สุดทายกอนที่
จะบรรจลุงไปในดินท่ีที ่“มาจากดินและกลบักลายเปนดิน” รางกายน้ียงัคงศักด์ิสิทธ์ิ
และบันดาลความศักด์ิสิทธ์ิในขณะท่ีรอคอยการกลับคืนชีพในเวลาอวสานตกาล
ดวยเหตุนี้ พระศาสนจักรจึงเรียกสุสานวา “coemeterium”  หรือ cemetery ซ่ึง
หมายถงึ  “dormitorio” หรอืทีพ่กัผอนนอนหลบั นัน่หมายความวา ผทูีไ่ดเคยดำรง

รางกายผูตาย

ชวีติไดตายลงไปน้ันกำลงัพกัผอนนอนหลบัในพระเจารอคอยการกลบัเปนข้ึนมา
ของรางกายของพวกเขา

รางกายของผตูายจะตองไดรบัการปฏิบติัดวยความรักและเคารพ ในความเช่ือ
และความหวังแหงการกลบัเปนข้ึนมา การฝงผตูายเปนงานแหงความเมตตา (เทียบ
ทบต 1:16-18) เปนการใหเกยีรติแกบตุรของพระเจา ผเูปนวหิารของพระจิต

เม่ือเปนเชนนี้ พระศาสนจักรกลาวอยางไรบางในเร่ืองการชันสูตรศพและ
การเผารางกาย หรือการเผาศพ เก่ียวกับเร่ืองน้ี พระศาสนจักรกลาววา “การ
ชันสูตรศพสามารถยอมรับไดทางศีลธรรม  สำหรับการเรียกรองทางกฎหมาย
หรือการคนควาทางวิทยาศาสตร การมอบอุทิศอวัยวะใหหลังจากท่ีตายแลว
เปนส่ิงท่ีถูกตองและเปนกุศล

พระศาสนจักรอนญุาตใหเผาศพได ถาการกระทำน้ันไมไดแสดงถึงการปฏิเสธ
ตอความเชื่อในเรื่องการกลับเปนขึ้นมาของรางกาย (เทียบ คำสอนของ
พระศาสนจักร มาตรา 2301 และ กฎหมายพระศาสนจักร 1176.3)”

นนทเพช็ร
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⌫⌫⌫
ดาเหลียน  จีน  (ยแูคน)  พระสงัฆราชจากญ่ีปนุและ
เกาหลี รวมถวายมิสซาวอนขอสันติภาพ ที่วัด

คาทอลิกในชุมชนดาเหลียน วันท่ี 26 มีนาคม โอกาสครบ 100 ป ที่ญี่ปุนสังหาร
ธรรมทูตชาวเกาหลีในจีน  มีคริสตชนมารวมพิธี 250 คน สวนใหญเปนชาวเกาหลี
และญีป่นุ

นายโธมัส อัน-จัง-กวน ถูกสังหารเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม ค.ศ. 1910 ระหวาง
ถูกจองจำในหองคุมขังท่ีลูชาน เปนผูตอตานการลาอาณานิคมของชาวญ่ีปุน และ
สนับสนุนใหเกาหลไีดรบัเอกราช

พระสังฆราชมัธธิอัส รี-ออง-ฮุน แหงสังฆมณฑลซูวอน เกาหลี เปนประธาน
พิธีมิสซา รวมดวยพระอัครสังฆราชโจเซฟ มิตซูอากิ ตากามิ แหงนางาซากิ และ
พระสงัฆราช มารเชลลโิน ไดจิ ตานิ แหงสังฆมณฑลไซตามะ

พระสงัฆราชตานิ กลาวขอโทษ “ตอประชาชนจีน คาบสมุทรเกาหล ีและประชาชาติ
ในทวีปเอเชีย” ในความทนทุกขและความเสียหายท่ีเกิดจากการ “รุกรานและ
ผลกระทบจากนโยบายการปกครองเมืองขึ้น” ของญี่ปุน โดยอางถึงคำกลาว
ของพระสงัฆราชญีป่นุหลายองค

พระสังฆราชตานิเชิญชวนทุกคนใหรวมสรางสังคมท่ีมีหลักประกันใน “ชีวิต”
และ “สิทธิข้ันพืน้ฐาน” ของทุกคน  “เพราะเปนส่ิงท่ี อนั-จงั-กวน ไดภาวนาวอนขอ
และควรเปนพนัธกจิสำคญัทีพ่ระศาสนจกัรทองถิน่พงึกระทำใหสำเรจ็”

ในบทเทศน พระสังฆราชรี-ออง-ฮนุ ไดสรปุชวีติของ โธมัส อนั และบรรยายถงึ
“สันติภาพในเอเชียตะวันออก” ตามแนวคิดของโธมัส อนั

พระสงัฆราช ร-ีออง-ฮนุ กลาววา “แม โธมัส อนั ไดจากเราไปนาน 100 ปแลว
แตแนวโนมอันตรายของสงครามในคาบสมุทรเกาหลียังคงเปนที่ประจักษ
ทัว่เอเชยี เราควรยอมรบัดวยความถอมตนวา ความพยายามและความกังวลทีจ่ะเผชญิ
ความจริงในขอนีย้งัไมเพียงพอ”

“ครสิตชนคาทอลิกจะตองสำรวจความพยายามของตนท่ีมีตอการสรางสันติภาพ
โลก”

คุณพอปโอ คิม ดอง-วอน แหงสังฆมณฑลซูวอนในเกาหลี ผูจัดเตรียมพิธี
กลาววา “ขาพเจาดีใจท่ีมิสซาวอนขอสันติภาพในวันน้ีไดสำเร็จผล และเชื่อวา
นายโธมัส อัน คงมีความสุข หากเราทำความเขาใจในปรัชญาแหงสันติภาพ
ตามแนวทางของ โธมัส อัน แลว ขาพเจาเช่ือวาเราสามารถชวยกันสมานบาดแผล
ในอดีตได” “ขาพเจาเช่ือวา แนวความคิดเร่ืองสันติภาพของ โธมัส อัน-จุง-กวน
เก่ียวของสัมพนัธกบัพระศาสนจักรในประเทศ  เกาหลี  ญีป่นุ และจีน”

คณุพอโจเซฟ วลิเฮม็ คณะมิสซังตางประเทศแหงกรงุปารีส ทำพธีิลางบาปใหกบั
นายโธมัส อนั-จงั-กวน ใน ค.ศ. 1897 ขณะอายุ 19 ป ทนัทีท่ีเปนครสิตชน เขาชวย
พระสงฆในงานประกาศขาวดี และรณรงคตอตานการลาอาณานิคมของชาวญ่ีปนุ

วนัท่ี 26 ตุลาคม ค.ศ. 1909 นายโธมัส อนั ไดลอบสังหาร นายกรฐัมนตร ีไอโตะ
ฮิโรบูมิ (Ito Hirobumi) (ค.ศ. 1841-1909) นายกรัฐมนตรีคนแรกของญ่ีปุน และ
เปนผูแทนรัฐบาลญ่ีปุนคนแรกที่ประจำสำนักงานญ่ีปุนในเกาหลีและจีน

การสงัหาร นายโธมัส อนั-จงั-กวน กระทำในวันที ่26 มีนาคม ค.ศ. 1910  ปเดียวกนั
ที่รัฐบาลเกาหลีไดรับเอกราชจากญ่ีปุน



นครรัฐวาติกัน (ซีนิต)  เม่ือสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงได

รบัเลอืกตัง้เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน ค.ศ. 2005 เพยีง 3 วนัหลงัครบ
78 ชนัษา พระองคตรัสแกสาธารณชนวา “ขาพเจาคงจะไมเสด็จ
เยอืนตางประเทศมากเหมือนสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล
ที ่ 2 ผดูำรงพระสมณสมัยกอนขาพเจา”  แตในความเปนจริงพระองค
ทรงเดินทางมากกวาความคาดหมาย

ตลอดพระสมณสมัยใน 5 ป แรก ทรงเยอืนทกุทวปียกเวน
ทวีปแอนตารกติกา เปนการเสด็จเยือน 17 ประเทศ ในการเดินทาง
13 ครัง้ สวนการเดินทางในประเทศอิตาลี สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16
เสด็จเยือนเมืองใหญ 23 เมือง โดยประเทศท่ีเสด็จสวนใหญอยูในแถบยุโรป
ตะวันตก ดังท่ีพระองคทรงใหความสำคัญเปนพเิศษท่ีจะทรงฟนฟรูากฐานความเช่ือ
ครสิตชนใหเขมแข็งดังเดิม

ค.ศ. 2010 พระสันตะปาปาทรงมีกำหนดการเสด็จเยอืนตางประเทศ 5 แหง
ไดแก กลางเดือนเมษายน เสด็จเกาะมอลตา กลางเดือนพฤษภาคม พระองค
จะเสด็จประเทศโปรตุเกส เดือนมิถุนายนจะเสด็จเกาะไซปรัส เดือนกันยายน
เสด็จองักฤษและสกอตแลนด และเดือนพฤศจกิายนจะเสด็จประเทศสเปน

จุดประสงคของการเสด็จเยือนสถานท่ีตางๆ เพื่อทรงประกาศขาวดี และ
สะทอนถึงคุณคาคริสตชนตอวัฒนธรรมและสังคม และปรากฏพระองคตอ
สาธารณชนในสถานท่ีเสด็จเยือน ซ่ึงพระชันษามิไดเปนอุปสรรคการเดินทาง

แมบางคร้ังระยะทางไกล เชนประเทศบราซิล ใน ค.ศ.
2007 ประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ค.ศ. 2008
และทวปีแอฟริกา ค.ศ. 2009



โรม (ซีเอน็เอส)  นาย สตีน ไฮเดอแมนน ชาวเดนมารก
ผรูวบรวมผลงานศลิปะภาพสกีวา 550 ภาพ จำนวน 320
หนา ตีพิมพหนังสือชื่อ “พระสงฆคาทอลิก ภาพลักษณ
พระเยซูครสิตเจาผานงานศิลปะในศตวรรษท่ี 15”  ออก
จำหนายวันท่ี 17 มีนาคมเพ่ือเปนท่ีระลึกโอกาสปพระสงฆ

นายไฮเดอแมนน กลาวแกผูรวมงานโอกาสเปดตัวหนังสือที่กรุงโรมวา
“จุดประสงคของหนังสือเพื่อถายทอดภารกิจสงฆในมุมมองจิตรกรผานงาน
อภบิาลพระศาสนจักรคาทอลิก ในหลายประเทศท่ัวโลก รวมท้ังประเทศจีน บาง
ภาพแสดงถึงความกลาหาญของชีวตินักบุญท่ีมีชือ่เสียงและพระสงฆทีไ่มโดงดัง”

“ผลงานหนังสือน้ีผมต้ังใจทำเพื่อขอบพระคุณพระเปนเจาท่ีชวยดลใจ
ใหผมกลบัใจมานับถอืศาสนาคาทอลิก ระหวางใชชวีติวัยหนมุในประเทศอังกฤษ
และประสบความยากลำบากมากมาย  จากนัน้ผมออกเดนิทางไปตามพิพธิภณัฑ
ในประเทศตางๆ เพือ่เกบ็ภาพวาดและถายภาพพระสงฆอภบิาลงานเปนภาพวาด
พระสงฆอภบิาลงานประจำวัน ไดแก ถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณ เทศนสอน งานสอน
คำสอน และใหคำปรึกษาแกครสิตชนในชุมชนวดั  ดูแลผปูวยโรคเรือ้น ใหกำลังใจ
คริสตชนท่ีถกูเบียดเบียน และภาพพระสงฆทีพ่ลชีวีติเปนมรณสักขี”
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ประกาศสังฆมณฑลอุดรธานี
เรือ่ง การแตงต้ังโยกยายพระสงฆ

เขาดำรงตำแหนงหนาที่
1. พระสังฆราชยอรช ยอด พิมพิสาร (เกษียณ) ประจำอยูที่อาสนวิหารพระมารดา
นิจจานุเคราะห
2. คณุพอยอแซฟ จรลั ทองปยะภมู ิเจาอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ บานโพนสูง เจาอาวาส
วัดนักบุญเทเรซา บานปากดง จิตตาภิบาลคณะพลมารีเขตโพนสูง จิตตาภิบาล
คณะเซอรรา โพนสูง
3. คุณพอยอแซฟ วิชัย อวนเย็นดี เจาอาวาสวัดนักบุญอันนา กุมภวาป ผูแทน
ผรูบัใบอนุญาตโรงเรียนมหาไถ กมุภวาป แผนกพฒันาสังคม แผนกความยุติธรรมและ
สันติ แผนกสุขภาพอนามัย คณะกรรมการเพ่ือมรดกวัฒนธรรมและสภาพแวดลอม
หนวยงานสงฆอสีาน หนวยงานวัฒนธรรมอีสาน
4. คุณพอโทมัส กำจัด เสาะกาน เจาอาวาสวัดนักบุญอักแนส บานหวยเซือมใต
เจาอาวาสวัดนักบญุมัทธิว บานกลาง เจาอาวาสวัดนักบญุโยเซฟกรรมกร บานชัยพร
แผนกพระสงฆ จติตาภิบาลคณะพลมารีเขตหวยเซือม
5. คณุพอเปโตร โกวทิย เจรญิพงศ เจาอาวาสวัดพระจิตเจา บานหวยหนิลาด โรงเรียน
มหาไถภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนมหาไถศึกษา ขอนแกน คณะกรรมการฯ
เพื่อการศึกษา จิตตาภิบาลชมรมขาราชการคาทอลิก
6. คณุพอเฟเบยีน บัวทอง บุญทอด เจาอาวาสวัดแมพระถวายพระกุมารในพระวิหาร
บานหวยเล็บมือ เจาอาวาสวัดนักบุญยอหน นอยมันส บานภูสวาท เจาอาวาส
วดันักบญุยอหน บปัติสตา บานโนนสา แผนกครอบครวั
7. คุณพอไมเกิ้ล ประสิทธิ์ ไกรโหล เจาอาวาสวัดแมพระประจักษเมืองลูรด บานไผ
เจาอาวาสวัดแมพระฟาติมา เมืองพล เจาอาวาสวัดนักบุญอิสิดอร บานหนองแขม
เจาอาวาสวัดแมพระนิจจานุเคราะห บานโนนโจด โรงเรียนมหาไถศึกษา บานไผ
โรงเรยีนมหาไถศึกษา เมืองพล จติตาภิบาลชมรมครูคาทอลกิ จติตาภิบาลคณะเซอรรา
บานไผและเมืองพล
8. คุณพอลูกา พัฒนา อุปการ เจาอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห
เจาอาวาสวัดนอยกาปูชิน เจาอาวาสวัดนอยมารียพิทักษ เจาอาวาสวัดนอยแมพระ
องคอปุถมัภ สำนักมสิซังคาทอลกิอดุรธานี เลขาธิการสงัฆมณฑล คณะกรรมการทีดิ่น
คณะกรรมการท่ีปรึกษาดานเทวศาสตร จิตตาภิบาลคณะพลมารีเขตอุดรธานี
จิตตาภิบาลชมรมรานคาและนักธุรกิจคาทอลิก ผูแทนผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ
โรงเรียนอนุบาลมหาไถศึกษา อดุรธานี
9. คณุพอลอเรนซ พรภริมย บุญทรพัย อปุสังฆราช อธิการสถานฝกธรรมสนัติราชา
ผูดูแลสามเณรใหญและสามเณรกลาง แผนกสามเณราลัยและกระแสเรียก
10. คณุพอซโีมน ไมตร ีทาสุวรรณ ผแูทนผรูบัใบอนุญาตและผจูดัการโรงเรยีนมหาไถ
ศึกษา เลย ผชูวยเจาอาวาสพระครสิตเจากษัตริยแหงสากลจักรวาล เลย แผนกการพิมพ
แผนกวิทยุและโทรทัศน
11. คุณพอเปโตร ประวัติ ญวนเหนือ เจาอาวาสวัดแมพระปฏิสนธินิรมล บานนอย
สามเหล่ียม เจาอาวาสชุมชนหมูบานสันติสุข ผูแทนผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ
โรงเรียนมหาไถศึกษา บานนอยสามเหล่ียม แผนกพิธีกรรมและศีลศักด์ิสิทธ์ิ
แผนกดนตรีศักด์ิสิทธ์ิ
12. คุณพอเปโตร สุรินทร อยูสุข เจาอาวาสวัดนักบุญยูดาห บานดุง เจาอาวาส
วัดบุญราศีทั้งเจ็ดแหงประเทศไทย บานทุงกวาง เจาอาวาสวัดนักบุญโรซาแหงลีมา
บานคำสดีา บานปูล ูและบานนาสีนวล แผนกเยาวชนสังฆมณฑล เลขานุการสภาสงฆ
13. คณุพอฟรงัซสิ อสัซีซ ี สุรพงษ ลาบุดดี ผชูวยเจาอาวาสวัดนักบุญยูดาห บานดุง
ผูชวยเจาอาวาสวัดบุญราศีทั้งเจ็ดแหงประเทศไทย บานทุงกวาง ผูชวยเจาอาวาส
วดันักบญุโรซาแหงลมีา บานคำสีดา บานปูล ูและบานนาสีนวล ผแูทนผรูบัใบอนุญาต
และผจูดัการโรงเรียนอนบุาลมหาไถศึกษา บานดุง และโรงเรยีนอนบุาลมหาไถศึกษา
โพนสงูนอย
14. คณุพอเปโตร วนิยั แสนงาม เจาอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห โพนสูงนอย
เจาอาวาสวดัพระบดิามหาการุญ บานโนนสมบูรณ เจาอาวาสวดันักบญุวนิเซนเดอปอล

บานศรีวฒันา (ประจำอยทูีบ่านพักพระสงฆ โพนสงู)
15. คณุพอหลยุส มเิกล อาบเีลส เจาอาวาสวัดนักบุญท้ังหลาย บานมวงใหญ เจาอาวาส
วดัพระคริสตประจักษ บานชาด
16. คุณพอเฟอรมิน รีอาโน เหรัญญิกสังฆมณฑล แผนกการเงินและทรัพยสิน
ศูนยคำสอนสังฆมณฑล วิญญาณรักษสถานฝกธรรมสันติราชา (ประจำอยูที่บาน
พระมารดาพระสงฆ)
17. คณุพอองัเฮล เบเครลิ เจาอาวาสวัดพระศรีหฤทยั โพนพสัิย เจาอาวาสวัดนักบุญ
ยอหน อคัรสาวก บานโปงเย็น เจาอาวาสวัดแมพระรบัสาร โนนสมบูรณ เจาอาวาส
วดันักบญุคลารา ปกหมู
18. คณุพอวนิเซนเต กเูตเรส เจาอาวาสวัดแมพระเหรยีญอศัจรรย บานผาสุข เจาอาวาส
วดัสันตะมารีอา บานหาญใจ
19. คณุพอเปโตร อทุยั ถาวร เจาอาวาสวัดพระเยซเูจาชาวนาซาเรธ พรเจรญิ เจาอาวาส
วัดแมพระปฏิสนธินิรมล บานสังคมพัฒนา เจาอาวาสวัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี
ซอมกอก เจาอาวาสวัดแมพระราชนิสีวรรคแหงนิกรเทวดา บานโนนยางคำ
20. คุณพอแดนนี อาโบกาโด ผูชวยเจาอาวาสวัดพระเยซูเจาชาวนาซาเรธ พรเจริญ
ผชูวยเจาอาวาสวัดแมพระปฏิสนธินริมล บานสังคมพัฒนา ผชูวยเจาอาวาสวัดนักบุญ
ฟรังซิส อัสซีซี ซอมกอก ผูชวยเจาอาวาสวัดแมพระราชินีสวรรคแหงนิกรเทวดา
บานโนนยางคำ
21. คุณพอฟรังซิสโก วีระศักด์ิ สุภาเพิ่ม ผูชวยเจาอาวาสอาสนวิหารพระมารดา
นิจจานุเคราะห ผูชวยเจาอาวาสวัดนอยกาปูชิน ผูชวยเจาอาวาสวัดนอยมารียพิทักษ
ผูชวยเจาอาวาสวัดนอยแมพระองคอุปถัมภ เลขานุการพระสังฆราช จิตตาภิบาล
สมาคมนักบญุวนิเซนเดอปอล คณะมนตรีสังฆมณฑลอุดรธานี
22. คณุพอยอแซฟ พนศร ีทองคำ เจาอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ทาบม
23. คณุพอเปโตร สมพร วรีะวงศร ีเจาอาวาสวัดครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิ บานหมันขาว
24. สังฆานุกรยอหนบัปติสต ปรชีา ศลิาโคตร ผชูวยเจาอาวาสอาสนวิหารพระมารดา
นิจจานุเคราะห ผูชวยเจาอาวาสวัดนอยกาปูชิน ผูชวยเจาอาวาสวัดนอยมารียพิทักษ
ผชูวยเจาอาวาสวัดนอยแมพระองคอปุถัมภ ชมรมผสููงอายุ
25. สังฆานุกรเปโตร เลศิอมัพร พรมผาย ผชูวยเจาอาวาสวัดแมพระประจักษเมืองลรูด
บานไผ ผูชวยเจาอาวาสวัดแมพระฟาติมา เมืองพล ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญ
อิสิดอร บานหนองแขม ผูชวยเจาอาวาสวัดแมพระนิจจานุเคราะห บานโนนโจด
คณะกรรมการฯ เพือ่เทคโนโลยสีารสนเทศ
26. สังฆานุกรนโิคลสั สราวธุ สหายแกน ผชูวยเจาอาวาสวัดพระวสุิทธิวงศ บานโพนสงู
ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญเทเรซา บานปากดง แผนกผูประสบภัยและผูลี้ภัย แผนก
ผูยากไรและดอยโอกาส
27. สังฆานุกรเปโตร ปยพงษ ลอืเลือ่ง ผชูวยอธิการสถานฝกธรรมสันติราชา

คณะที่ปรึกษาพระสังฆราช
1. คณุพอเปโตร ประสทิธิ ์ตรงสหพงษ 2. คณุพอเปาโล สมนึก สุทธิ
3. คณุพอเฟอรมนิ รอีาโน 4. คณุพอเปโตร โกวทิย เจรญิพงศ
5. คณุพอลอเรนซ พรภริมย บุญทรพัย 6. คณุพอลกูา พัฒนา อปุการ

คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน
1. พระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชยั ธาตุวสัิย 2. คณุพอจอหน ทาบอร
3. คุณพอเฟอรมนิ รอีาโน 4. คณุพอเปโตร โกวทิย เจรญิพงศ
5. คณุพอลอเรนซ พรภริมย บุญทรพัย 6. คณุพอไมเกิล้ ประสทิธิ ์ไกรโหล

“จงมอบงานของทานไวกบัองคพระผเูปนเจา และแผนงานของทานจะสำเร็จ”
(สภษ 16:3)

ขอใหพระสงฆทกุทานรับหนาท่ีใหมภายในวันท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2010
ประกาศ ณ วนัท่ี 9 เมษายน ค.ศ. 2010

พระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชยั ธาตุวสัิย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี



ปที่ 34 ฉบับที่ 19 ประจำวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2010 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 14

ในหัวขอ  “ภาวะโลกรอนกับวิ ถีชีวิตพ่ีนองกลุม
ชาตพัินธ”ุ ระหวางวนัที ่ 22-24  มนีาคม ค.ศ. 2010 ที่
ศนูยสังฆมณฑลเชยีงใหม มผีเูขารวมทัง้ส้ิน 56 คน  คอื
พ่ีนองลวัะ 5 คน ปกาเกอะญอ 22 คน โพลง 9 คน อาขา
2 คน ลาห ู1 คน ถ่ิน 2 คน ไทยใหญ 1 คน คะฉิน่ 1 คน
ไทยภาคตางๆ 12 คน และชาวตางประเทศ 1 คน

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน
เปนประธานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปดสมัชชา

วันท่ี 23 มีนาคม ภาคเชาเปนการบรรยายของ
วิทยากรคุณประยงค ดอกลำใย ที่ปรึกษาเครือขายเพื่อ
การปฏิรูปท่ีดินแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดนำเสนอ
ในประเด็นท่ีวา

“ความจริงแลวปญหาเ ร่ืองโลกรอนมีความ
เกีย่วของกบัการเมือง โดยเฉพาะในระดับชาติ การเมือง
ในปญหาโลกรอน คอื การตอรองผลประโยชนระหวาง
ประเทศพัฒนาแลวและประเทศกำลังพฒันา โดยมคีวามรู
ทางวิทยาศาสตรเปนเคร่ืองมือชี้วัดความเปนธรรม
ใหกบัประเทศท่ีมีทัง้ทุนทรัพย และกำลังการผลติในภาค
อุตสาหกรรมซ่ึงเปนสาเหตุหลักท่ีทำใหเกิดสภาวะ
เรือนกระจกอันเน่ืองมาจากการปลอยกาซคารบอนได-
ออกไซด ซ่ึงแนนอนทีเดียววาส่ิงท่ีปรากฏข้ึนก็คือ
การตอรองผลประโยชนระหวางประเทศ ยกตัวอยาง
ผลทีเ่กดิข้ึนของการตอรองเชน การเกดิข้ึนของโครงการ
Reducing Emissions from Deforestation and Degrada-
tion (REDD) หรือ “การลดการปลอยกาซเรือนกระจก
จากการทำลายปาและความเส่ือมโทรมของปาในประเทศ

กำลังพัฒนา” หรือแมแตในอดีตท่ีผานมา
จากการท่ีประเทศไทยของเราไดกูยืมเงินจาก World
Bank (ธนาคารโลก) เพื่อนำมาแกไขปญหาเศรษฐกิจ
ในยุคท่ีเศรษฐกิจตกต่ำน้ันสงผลใหเกิดการเรงรัด
การออกโฉนดท่ีดินใหกับกลุมคนท่ีไมใชคนไทย หรือ
การกอสรางเข่ือนที่เอื้อประโยชนในเชิงธุรกิจโดย
ปราศจากการเคารพในวิถีชีวิตของพ่ีนองท่ีอาศัยอยูใน
พื้นที่ เหลาน้ีเปนตน แตคนสวนใหญกลับไมทราบวา
เบื้องลึกแลวลวนแต มีผลประโยชนที่มาจากผล
ทางการเมืองท้ังส้ิน และผลท่ีตามมาก็คือ ชนเผาไรทีดิ่น
กลายเปนแรงงานรบัจาง เกดิการขยายตัวของพชืเศรษฐกจิ
เชน ขาวโพด ยางพารา สงผลใหชมุชนตองลดพ้ืนท่ีทำกินลง
และปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตแบบด้ังเดิมเพื่อ
การยงัชพีมาเปนการปลกูพชืเศรษฐกิจ ขาดความม่ันคง
ทางอาหาร และเกิดการบุกรุกพื้นท่ีปาเพิ่มข้ึน

ภาคบาย เปนการประชุมกลุมยอยเชิงปฏิบัติการ
หัวขอ เครือขายกลุมชาติพันธุระดับสังฆมณฑล เพื่อ
แลกเปลี่ยนวิ เคราะหสถานการณปญหาในพื้นท่ี
ในประเด็นภาวะโลกรอนและประเด็นอื่นๆ มีการ
ทบทวนเรื่องการสรางเครือขายแนวทางการทำงาน
และความตองการของเครือขายรวมถึงขอเสนอแนะ
ในการทำงานตอผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ
     ในทายท่ีสุดท่ีประชุมไดมีขอตกลงรวมกันวา “เรา
เครือขายกลุมชาติพันธุใน 5 สังฆมณฑลคือ เชียงใหม
นครสวรรค อดุรธานี ราชบรุ ีและสรุาษฎรธานี องคกร
พนัธกิจท่ีทำงานกับกลมุชาติพนัธ ุพรอมกบัคณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อกลุมชาติพันธุภายใตสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแหงประเทศไทย ในโอกาสมารวมสมัชชา
ชนเผาคร้ังท่ี 18 ทีศู่นยสังฆมณฑลเชียงใหม ระหวางวันท่ี
22-24 มีนาคม  มีขอตกลงฉันทามติดังตอไปน้ี

1. เราจะสงเสริมฟนฟูวัฒนธรรมชีวิตประเพณี
ทีดี่งามของชาติพนัธุ

2. เราจะสนับสนุนเด็กและเยาวชนใหคนพบตัวเอง
ศรทัธาในวิถชีวีติของบรรพชน

3. เราจะศึกษาติดตามแลกเปล่ียนขอมลูในสถานการณ
ตางๆ ทีมี่ผลกระทบตอพีน่องกลมุชาติพนัธ ุ เชน ภาวะ
โลกรอนและอ่ืนๆ

4. เราจะสงเสริมความเขมแข็งและความย่ังยืน
ของเครอืขายพีน่องกลมุชาติพนัธุ

5. เราจะประสานความรวมมือในทุกระดับดวย
ความเคารพในศักด์ิศรีของคนในธรรมชาติของชุมชน

6. เราจะเผยแพรรณรงคใหสาธารณชน และชุมชน
รับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับกลุมชาติพันธุ และ
ผลักดันใหเปนวาระของพระศาสนจักรคาทอลิก

ภาวะโลกรอน (ตอจากหนา 2)

คุณประยงค ดอกลำใย
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«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ¥‘π·¥ß

°∑¡. ‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√–‚Õ°“ 

©≈Õß«—¥«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 13

æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ

«—¥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.

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ Õ.‡¡◊Õß ®.√–πÕß

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠Õ‘ ‘¥Õ√å ∫â“π∫ÿ‰∑ Õ.∫—«„À≠à

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

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

ª√–∏“π

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

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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‡ªìπª√–∏“π ‡«≈“ 19.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ 

‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ ¥Á®¢÷Èπ «√√§å Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡  ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–µ√’‡Õ°¿“æ ÀπÕßÀ‘π Õ.‡¡◊Õß ®.π§√ª∞¡

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 30 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡ ‚∑√. 08-1857-0522)

«—¥‡´πµå·Õπ‚∑π’ ·ª¥√‘È« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 19 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√-

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

‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ∏π—π™—¬ °‘® ¡—§√

‚∑√. 08-1820-8681,  0-3851-2015)

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

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

10.30 π.

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟  —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’  ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å 4 Õß§å ‰¥â·°à

 —ß¶“πÿ°√π‘‚§≈—   √“«ÿ∏  À“¬·°àπ  —ß¶“πÿ°√

‡ª‚µ√ ªî¬æß…å ≈◊Õ‡≈◊ËÕß  —ß¶“πÿ°√¬ÕÀåπ ∫—ªµ‘ µ“

ª√’™“ »‘≈“‚§µ√ ·≈– —ß¶“πÿ°√‡ª‚µ√ ‡≈‘»Õ—¡æ√

æ√¡º“¬ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬

‡ªìπª√–∏“π „π«—π‡ “√å∑’Ë 15 æƒ…¿“§¡ 2010

‡«≈“ 10.00 π. ∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–¡“√¥“

π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õÿ¥√∏“π’

✟  Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ àß∑â“¬ªïæ√– ß¶å ·≈–

∫«™æ√– ß¶å 1 Õß§å ‰¥â·°à —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø

 ÿæ—≤πå À≈‘« ‘√‘‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π „π«—π‡ “√å∑’Ë

12 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010  ‡«≈“ 10.00 π. ∑’ËÕ“ π-

«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—°

✟   —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ªî¥ªïæ√– ß¶å ©≈ÕßÕ“ π«‘À“√

æ√–Àƒ∑—¬ ·≈–∫«™æ√– ß¶å 2 Õß§å ‰¥â·°à

 —ß¶“πÿ°√ ‡µ‡øπ  ‘√‘™—¬ ∫ÿÀß“ «√√§å ·≈–

 —ß¶“πÿ°√‚∑¡—  À‘√—≠ °≈‘Ëπ∫—«·°â« (§≥–‡∫∏“√“¡)

‚¥¬æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå

‡ªìπª√–∏“π „π«—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010

‡«≈“ 10.00 π. ∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–Àƒ∑—¬‡™’¬ß„À¡à

✟   —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ªî¥ªïæ√– ß¶å  ·≈–∫«™

æ√– ß¶å 1 Õß§å ‰¥â·°à —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø  “π‘µ¬å

æ≈¡“°

©≈Õß 25 ªï·Ààß°“√‡ªìπæ√– ß¶å¢Õß§ÿ≥æàÕ

π‘‚§≈“  ∂«—≈¬å æ—π∏å«‘‰≈ ·≈–§ÿ≥æàÕ™“√å≈ ‚∫‚√‡¡‚Õ

ª√–¿“  ∑ÕßÕ‘π∑√å

©≈Õß 50 ªï·Ààß°“√‡ªìπæ√– ß¶å¢Õß§ÿ≥æàÕ

¡“√å·™≈ ≈“‡«π—ß, MEP

‚¥¬æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπ

ª√–∏“π „π«—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010 ‡«≈“

10.00 π.  ∑’ËÕ“ π«‘À“√·¡àæ√–π‘√¡≈ Õÿ∫≈√“™∏“π’

✟   —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ªî¥ªïæ√– ß¶å  ·≈–∫«™æ√– ß¶å  1

Õß§å ‰¥â·°à —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø ªîµ‘»—°¥‘Ï æß»å-

®‘√æ—π∏ÿå ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 ¡‘∂ÿπ“¬π

2010 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ

‚§°¡¥µ–πÕ¬ Õ.¥”‡π‘π –¥«° ®.√“™∫ÿ√’

✟   —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ªî¥ªïæ√– ß¶å ·≈–∫«™

æ√– ß¶å 1 Õß§å ‰¥â·°à —ß¶“πÿ°√¬ÕÀåπ ∫—ªµ‘ µå

Õ¡√°‘® æ√À¡¿—°¥’ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π „π«—π‡ “√å∑’Ë 26

¡‘∂ÿπ“¬π 2010 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’ËÕ“ π«‘À“√

√“ø“‡Õ≈  ÿ√“…Æ√å∏“π’

8 æƒ…¿“§¡ ‡ªìπ«—π‡ “√å∑’Ë 22 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ Àâ«¬§≈ÿ¡ ®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“ ·≈– ¿“¿‘∫“≈ ‚∑√.

08-1944-8228 ‡ âπ∑“ß®“°√“™∫ÿ√’¡ÿàß Ÿà Õ. «πº÷Èß

64 °.¡. ·¬°¢«“‚√ß‡√’¬π «πº÷Èß«‘∑¬“ 8 °.¡. ∂÷ß

∑’ËÀ¡“¬)

«—¥·¡àæ√–‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß ∑à“À«â“ ®.°“≠®π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å ¥Õ¬ –‡°Á¥ ®.‡™’¬ß„À¡à

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 29 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå

‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ·∑√’Ë µ“‰ª¬å ‚∑√. 08-

1897-6706)

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

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

∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

«—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010 §ÿ≥æàÕ™«≈‘µ

°‘®‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—π‡ “√å∑’Ë 10 °√°Æ“§¡ 2010 §ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞

µ√√°‡«»¡å ‡ªìπª√–∏“π

«—π‡ “√å∑’Ë 14  ‘ßÀ“§¡ 2010 §ÿ≥æàÕ ÿæ—≤πå

À≈‘« ‘√‘  ‡ªìπª√–∏“π

∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…-

∫”√ÿß Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 19.00 π. (À≈—ß¡‘ ´“¡’·Àà

æ√–∏“µÿ)

����� «‘∑¬“≈—¬· 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 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

�����§Õπ‡ ‘√åµ§√∫ 18 ªï §≥–π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß

‡´´’≈’Õ“ §≥–π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß‡´´’≈’Õ“

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π ¢Õ‡™‘≠™¡

°“√· ¥ß§Õπ‡ ‘√åµ çWe Are Oneé  ‚Õ°“ §√∫

18 ªï °“√°àÕµ—Èß°≈ÿà¡ æ∫°—∫∫∑‡æ≈ß«—¥∑—Èß‰∑¬

·≈– “°≈À≈“°À≈“¬√Ÿª·∫∫ (Õà“πµàÕÀπâ“ 16)
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§◊π«—π‡ “√å∑’Ë 15 æƒ…¿“§¡ 2010 ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠

ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π ‡√‘Ë¡¥â«¬æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 19.00 π. ·≈–§Õπ‡ ‘√åµ‡«≈“

20.00 π. ‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬

�����·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)

�����§≥–´‘ ‡µÕ√åø√—π´‘ °—π·Ààß·¡àæ√–ºŸâªØ‘ π∏‘

π‘√¡≈Õÿ∫≈œ ¢Õ‡™‘≠∫√√¥“‡¬“«™πÀ≠‘ß∑’Ë°”≈—ß»÷°…“

Õ¬Ÿà„π√–¥—∫™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 6 ·≈–™—Èπ

¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 3 À√◊Õ®∫√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’  π„®

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

ø√—π´‘ ·ÀàßÕ— ´’´’   ¡—§√‡¢â“‡ªìπ‡¬“«‡≥√’¢Õß

§≥–‰¥âµ—Èß·µà∫—¥π’È‡ªìπµâπ‰ª   π„®µ‘¥µàÕ´‘ ‡µÕ√å

°‘µµ‘¬“°√ ¥â«ß∑Õß ‚∑√. 0-4520-5016, 08-

9505-1416, 08-9716-1764

����� §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕæ√– ß¶å ®—¥

‚§√ß°“√ª√–°«¥¿“æª√–∑—∫„® ç§ÿ≥æàÕ∑’Ë‡§“√æ

°—∫¿“æª√–∑—∫„®é

®ÿ¥ª√– ß§å  1. ‡æ◊ËÕ√à«¡©≈Õßªïæ√– ß¶å ·≈–

°“√¡’ à«π√à«¡®“°∫ÿ§§≈∑—Ë«‰ª 2. ‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡·≈–

‡ªìπ°”≈—ß„®·°àæ√– ß¶å°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë ß¶å

3. ‡æ◊ËÕ‡º¬·ºà§«“¡¥’ß“¡¢Õßæ√– ß¶å„Àâ‡ªìπ∑’Ë√—∫√Ÿâ

°«â“ß¢«“ß¬‘Ëß¢÷Èπ

À≈—°‡°≥±å°“√∂à“¬¿“æ 1. ‡ªìπ¿“æ∑’Ëª√–∑—∫„®

„πæ√– ß¶å (∫“∑À≈«ß) √–À«à“ßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë

2. ‡ªìπ°“√∂à“¬·∫∫∏√√¡™“µ‘ ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë®√‘ß (‰¡à„™à

°“√®—¥©“°‡æ◊ËÕ∂à“¬¿“æ) 3. ¿“æ∑’Ë àß¡“µâÕß‡ªìπ

¿“æ®“°µâπ©∫—∫®√‘ß (‰¡à¡’°“√µ°·µàß„À¡à ®“°

¿“æµâπ©∫—∫®√‘ß) 4. µ—Èß™◊ËÕ¿“æ «—π‡«≈“  ∂“π∑’Ë

·≈–√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß‡Àµÿ°“√≥å¥â«¬ (ª√–¡“≥ 3-5

∫√√∑—¥)

¢π“¥¿“æ ‡ªìπ¿“æ ’Ë ’À√◊Õ¢“«¥” ¢π“¥¿“æ

10 π‘È« x 12 π‘È«

√“ß«—≈∑’Ë 1 10,000 ∫“∑

√“ß«—≈∑’Ë 2  7,000 ∫“∑

√“ß«—≈∑’Ë 3  5,000 ∫“∑

√“ß«—≈™¡‡™¬  1,000 ∫“∑ (3 √“ß«—≈)

À¡¥‡¢µ «—π∑’Ë 31 æƒ…¿“§¡ 2010

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15)
√à«¡„π§”¿“«π“·≈–Õ“≈—¬ (µàÕ®“°Àπâ“ 20)

§ÿ≥æàÕ ÿ√ ‘∑∏‘Ï ™ÿà¡»√’æ—π∏ÿå §ÿ≥æàÕ«‘™“ À‘√—≠≠°“√

·≈–∫√√¥“æ√– ß¶å π—°∫«™™“¬-À≠‘ß ≠“µ‘æ’ËπâÕß

 —µ∫ÿ√ÿ…∑—Èß∑’Ë‡ªìπ§“∑Õ≈‘°·≈–æÿ∑∏»“ π‘°™π ¡“

√à«¡Õ“≈—¬‡ªìπ®”π«π¡“° ∑’Ë«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å  “∑√

‡¡◊ËÕ«—π»ÿ°√å∑’Ë 23 ‡¡…“¬π §.». 2010 ·≈–‡§≈◊ËÕπ»æ

‰ªΩíß∑’Ë ÿ “π»“πµ‘§“¡  “¡æ√“π

§ÿ≥æàÕ«‘«—≤πå ·æ√à ‘√‘ °≈à“«„π∫∑‡∑»πå«à“  ç°“√

‡ ’¬™’«‘µ¢Õßæ≈‡Õ°§√‘ ‚µ‡øÕ√å √à¡‡°≈â“ ∏ÿ«∏√√¡

¡—π‡ªìπ§«“¡®√‘ß∑’Ë√—∫‰¥â¬“°„π∞“π–ºŸâ∑’Ë‡ªìπ·¡à  „π

™’«‘µπ—ÈπºŸâ‡ªìπ·¡à®– àß‡ √‘¡„Àâ≈Ÿ°π—Èπ¡’§ÿ≥§à“ Ÿß ÿ¥

‡∑à“∑’Ë®–∑”‰¥â„πæ√–π“¡¢Õßæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“ „π

‡°’¬√µ‘·≈–»—°¥‘Ï»√’¢Õß°“√‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“

·≈–Àπâ“∑’Ë¢Õß™“¬§πÀπ÷Ëß∑’Ë®–√—∫„™âª√–‡∑»™“µ‘

„π∞“π–∑’Ë‡ªìππ“¬∑À“√√—∫„™â à«π√«¡ √—∫„™âª√–‡∑»

©–π—Èπ°“√ Ÿ≠‡ ’¬π“¬∑À“√π—°√∫¢Õßª√–‡∑»™“µ‘

®÷ß¡’§«“¡À¡“¬ ´÷Ëß‡™◊ËÕ«à“‡¢“°Á¡’§«“¡‡™◊ËÕ §«“¡

»√—∑∏“„πæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“ ·≈–∑√“∫«à“§√Õ∫§√—«π’È¡’

§«“¡‡™◊ËÕ ¡’§«“¡»√—∑“∏“ æ≈‡Õ°√à¡‡°≈â“°Á‰¥â‰ª√à«¡

¡‘ ´“°—∫§√Õ∫§√—«Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

æàÕ∑√“∫«à“ æ≈‡Õ°√à¡‡°≈â“‰¥âæ¬“¬“¡∑”Àπâ“∑’Ë

Õ¬à“ß¥’ ·πàπÕπ„π∞“π–¡πÿ…¬å ‡√“¬àÕ¡√Ÿâ ÷°∂÷ß

°“√ Ÿ≠‡ ’¬ ‡√“‡ ’¬„®°—∫°“√®“°‰ª¢Õß∑à“π

„π¢≥–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë ·µà‡√“°Á∑√“∫¥’«à“ π’Ë§◊Õ‡°’¬√µ‘

π’Ë§◊Õ»—°¥‘Ï»√’¢Õß™“¬™“µ‘∑À“√§πÀπ÷Ëß ·≈– ¡·≈â«

∑’Ë‡√“®–‡√’¬°«à“ π—°√∫ À√◊Õ«’√∫ÿ√ÿ… ‡æ√“–‡¢“‰¥â

æ¬“¬“¡ √â“ß§«“¡ ß∫ ÿ¢‡æ◊ËÕ à«π√«¡

æàÕ‡™◊ËÕ«à“ æ≈‡Õ°√à¡‡°≈â“®–‰¥â√—∫√“ß«—≈„π «√√§å

·≈–‰¡à„™à√“ß«—≈ «√√§å‡∑à“π—Èπ ·µà‡¢“√—∫‰¥â√—∫√“ß«—≈

‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘ ‰¥â√—∫°“√µÕ∫·∑π„π‚≈°π’È¥â«¬ ‡√“®–

‡ÀÁπ‰¥â®“° ‘Ëß∑’Ë∑ÿ°§π‰¥â‡¢’¬π„πÀπ—ß ◊Õ√–≈÷°∂÷ß

ºŸâ≈à«ß≈—∫ ¡’À≈“¬§π‡√’¬°æ≈‡Õ°√à¡‡°≈â“«à“‡ªìπ«’√∫ÿ√ÿ…

À≈“¬§π‡√’¬°«à“ π—°√∫ºŸâ°≈â“ ·≈–‡æ◊ËÕπÊ π“¬∑À“√

∑ÿ°§π°Á‡√’¬°Õ¬à“ßπ—Èπ

∑à“π√—∫°“√‡≈◊ËÕπ¬»„Àâ‡ªìπæ≈‡Õ°  ‘Ëßπ’È§◊Õ

√“ß«—≈¢ÕßºŸâ°≈â“ ºŸâ‡ ’¬ ≈– ºŸâÕÿ∑‘»µπ‡æ◊ËÕ à«π√«¡

©–π—Èππ’Ë§◊Õ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ¬à“ß§√∫ ¡∫Ÿ√≥åµ“¡

§”ªØ‘≠“≥∑’Ë‰¥â„Àâ‰«â æàÕ‡™◊ËÕ«à“«’√°√√¡‡À≈à“π’È∑’Ë

æ≈‡Õ°√à¡‡°≈â“‰¥âªØ‘∫—µ‘®– àßº≈„Àâ‡¢“‰¥â√—∫√“ß«—≈

 «√√§åÕ¬à“ß·πàπÕπ ·≈–‡√“«Õπ¢ÕµàÕæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“

‰¥â √— ∫¥«ß«‘≠≠“≥¢Õßæ≈ ‡Õ°√à ¡ ‡°≈â “ ‰«â „π

ÕâÕ¡æ√–À—µ∂å¢Õßæ√–Õß§å·≈–¿“«π“«Õπ¢Õ°”≈—ß„®

‡æ◊ËÕ§√Õ∫§√—«æ≈‡Õ°√à¡‡°≈â“„Àâ¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ§ß

„πæ√–Õß§åµ≈Õ¥‰ªé

∑à“πºŸâÀ≠‘ß®√ÿß®‘µµå ∑’¢–√– √Õß√“™‡≈¢“∏‘°“√

„π ¡‡¥Á®æ√–π“ß‡®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ‡ªìπ

ª√–∏“πæ‘∏’π”¥‘πæ√–√“™∑“π«“ß∫πÀ≈ÿ¡»æ

æ≈‡Õ°√à¡‡°≈â“ ∏ÿ«∏√√¡ √Õß‡ π“∏‘°“√ °√¡∑À“√

√“∫∑’Ë 2 √—°…“æ√–Õß§å ·∑πæ√–Õß§å ≥  ÿ “π

»“πµ‘§“¡ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

‚¥¬¡’π“¬ ÿ‡∑æ ‡∑◊Õ° ÿ∫√√≥ √Õßπ“¬°

√—∞¡πµ√’¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß æ≈.Õ.ª√–«‘µ√ «ß…å ÿ«√√≥

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß°≈“‚À¡ æ≈.Õ.Õπÿæß…å

‡ºà“®‘π¥“ ºŸâ∫—≠™“°“√∑À“√∫° æ≈.Õ.ª√–¬ÿ∑∏å

®—π∑√å‚Õ™“ √ÕßºŸâ∫—≠™“°“√∑À“√∫° æ≈.∑.§≥‘µ

 “æ‘∑—°…å ·¡à∑—æ¿“§∑’Ë 1 √«¡∑—Èß æ≈.µ.®”≈Õß

»√’‡¡◊Õß ·°ππ”æ—π∏¡‘µ√ª√–™“™π‡æ◊ËÕª√–™“∏‘ª‰µ¬

Õ’°∑—Èß≠“µ‘æ≈‡Õ°√à¡‡°≈â“√à«¡æ‘∏’ „πæ‘∏’¡’∑À“√

°Õß‡°’¬√µ‘¬»¥â«¬

Õπ÷Ëß æ≈‡Õ°√à¡‡°≈â“‡ ’¬™’«‘µ√–À«à“ßªØ‘∫—µ‘

Àπâ“∑’Ë°“√¢Õæ◊Èπ∑’Ë§◊π®“°ºŸâ™ÿ¡πÿ¡°≈ÿà¡ πª™. ‡¡◊ËÕ

«—π∑’Ë 10 ‡¡…“¬π ∑’Ëºà“π¡“
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§«“¡μ“¬‰¡ã‡≈◊Õ° ’ §«“¡¥’‰¡ã‡≈◊Õ°¢å“ß

    วาทกรรมของวันน้ี “เสวนา”
ศาสนสัมพันธ  คำท่ีมาแรงวันแรงคืน

แบบแรงไมตกทีเดียว แตใครจะเขาใจความหมาย
ไดอยางลึกซ้ึง ถองแท ในท่ีประชุมสมัชชา
ทิศทางงานอภิบาลสำหรับป ค.ศ. 2010-2015
พูดกันเยอะทีเดียวกับการเสวนากันระหวาง
ผูนับถือศาสนาคริสตตางนิกาย หรือผูนับถือ
ศาสนาตางกัน ลาสุดเร่ิมมี ผูถูกถือวาไมมี
ศาสนาดวยซ้ำไป อยากระน้ันเลย เรามีคูมือ
สำหรับการทำความเขาใจเร่ืองนี้ใหมากข้ึน

“คมูอื ทรพัยากรการเสวนาระหวางศาสนา
สำหรับชาวคาทอลิกในทวีปเอเชีย” (Dialogue
resource manual for Catholics in Asia) หนงัสือ
แปลเลมลาสุด จากแผนกศาสนสัมพนัธ ในฝายงาน
ธรรมทูตของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จดัแปล
และพิมพเผยแพร ซ่ึงแปลจากหนังสือของ

สำนักงานเพ่ือกิจการสากลเอกภาพและการเสวนา
ระหวางศาสนา ภายใต สหพนัธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย
โดยรวบรวมคำสอนทางการของพระศาสนจักรท่ีสำคัญ
ที่เกี่ยวกับการเสวนาระหวางศาสนา บทความและ
การไตรตรองสวนบุคคลตางๆ

หนงัสือหนา แตเบา ตัวอกัษรใหญชวยใหอานงาย
และสบายตาดวยกระดาษถนอมสายตา มีไวประจำ
(ไมใชประดับนะครับ) หองสมุด บนแผงชัน้หนงัสือ หรอื
ประกอบเพ่ือทำความเขาใจใหดี กอนจะเร่ิมเสวนากัน
อยางออกรส ติดตอหาซ้ือไดที่ โทร. 0-2266-9286
ในราคา 499 บาท

การซ้ือสักเลมของทานหรือขององคกรคงเปน
กำลังใจใหผูผลิต และเปนกาวแรกเพ่ือกาวตอไป
สกูารเสวนากันอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน

เสียงแตรทหารบรรเลงสอดรับประสานกัน
ดวยตัวโนตท่ีนมุนวลแตสับสน กงัวานแตชวนหดหใูจ
ผมคอยๆ เบนสายตาจากภาพผจูากไปและหลมุศพ
ขางหนา มองไปยังสายตาของผูรวมงานในกอน
เท่ียงวนัน้ัน เหมอืนบางคนพยายามสะกดก้ันไมให
เข่ือนก้ันน้ำตาทะลัก ส่ือมวลชนมากมายหลายสาขา
เก็บภาพใหไดมากท่ีสุด ผมเห็นชางกลองคนหนึ่ง
ถือกลองและเอาไหลที่พอจะชวยปาดหยาดน้ำตา
ไมตองเอยอางถึงญาติใกลชิด พอแม พี่นอง และ
ภรรยา กอนสะอ้ืนลูกแลวลกูเลา ถาโถม หวัใจชายใด
จะแข็งแกรงพอกับโมงยามน้ี ตอหนาผูจากไปและ
บรรยากาศพิธีปลงศพท่ีศานติคาม ของพลเอก
ครสิโตเฟอร รมเกลา ธวุธรรม

“มันยากท่ีสุดในชีวตินะลูก ทีจ่ะตองยอมรับวา
จะไมไดพบหนาลกูอกี เหตกุารณการจากไปของลกู
ครัง้น้ี แมจะรลูกูของแมทำงานหนัก รบัผดิชอบสูง
เกินตัวในหนาท่ีทหาร จนมีเวลาเพียงแคเยน็วนัอาทิตย
ทกุคร้ังๆ ละ 2-3 ชัว่โมงท่ีลกูและหนูเอจะมีโอกาส
มารวมทานขาวกับครอบครวั ทัง้พ่ีไก พ่ีศร ีหลานรัก
หนูเกรซและหนูพลอย ก็จะรอเวลาเดินทางมา
รวมคุยกนั แยงกันคุย สนุกสนานเพียงเวลา 1 ทมุ ถงึ
2 ทมุ ลกูก็ตองกลับปราจีนบุร ีเพยีงเทาน้ี แม พอ พี่ๆ
และหลานๆ กต้ั็งตารอคอยใหถงึวันอาทิตยเรว็ๆ แต
ในบางชวงเวลาบานเมืองไมสงบลูกตองปฏิบัติ
ภารกิจจนไมสามารถปลีกตัวมาหาพอและแม
ในชวงเดือนที่ผานมา แมแคโทรศัพทถึงดวยความ
คิดถงึทุกครัง้ ลกูกจ็ะตอบไดส้ันๆ เพยีง สวสัดีครบัแม
ทุกอยางสบายมาก ไมมีอะไรนาเปนหวง แมอดทนรอ
อกีนิดเดียว บานเมืองกจ็ะสงบ นะแมนะ”

วันท่ีเศราที่สุดในชีวิตพวกเรา (10 เมษายน
2010) เวลาประมาณ 09.00 น. ในตอนเชา...ลกูโทร

มาขอพรแมทางโทรศัพท...“แมตองสวดและสมาธิหนกั
ใหลูกดวย สำคัญนะแมนะ” แมรูทันทีวางานอะไร
ไมตองถามรายละเอียดอะไรถาเปนแมของนักรบ
เรารกูนั เพยีงตอบใหกำลงัใจกลบัไปวา “ปฏบิติัการสนาม
สินะ บานเมืองจะไดสงบเสียท ีลกูจะประสบความสำเร็จ
จะไมมีอนัตรายใดๆ โชคดีนะจะลูก”

โทรครัง้ท่ี 2 เวลาประมาณ 11.00 น. ....“ลกูทำสำเรจ็
แลวแม ลกูทำสำเรจ็แลว วนันีท้างใสสวางเหลอืเกนิแม”

โทรคร้ังท่ี 3 “แมตองสวดและสมาธิตอใหลกู ใหหนัก
เลยนะแม งานมันหนกั ทำไมยากนักวนัน้ี” ...นัน่เปนการ
ติดตอครั้งสุดทาย

เร่ืองราวจากปากคำจากคุณรพีพงศ และคุณวัชรี
(อดตีอาจารยวทิยาลยัแสงธรรม) ซ่ึงเปนพอและแมของ
พ.อ.รมเกลาท่ีบันทึกไวในหนังสือที่ระลึกพิธีปลงศพ
ผมถอดความรูสึกของการแบงสีเส้ือ หรืออุดมการณ
ทางการเมือง จะเพือ่ประชาไท หรอืประชาใคร ผมพบวา
“ความตายชางไมเลอืกส ีความดีไมเคยเลือกขาง”  ความตาย
เปนสมบัติที่ทุกคนตองไดรับ และความดีเปนส่ิงท่ี
ทุกคนตองแสวงหาและประพฤติปฏิบัติ คำถามก็คือ
ทีท่ำๆ กนัอยทูกุวนัน้ี ดวยมโนธรรมใฝดีแลวบอกตัวเอง
ไดไหมวา “เรามีพระอยูในอุดมคติและวิธีคิด เราเจริญ
ชวีติดวยความเชือ่และศรทัธาในโลกหนา” เม่ือผมถอด
สีเส้ือออกไปสิง่ท่ีเรานาจะพบตรงกันอกีกคื็อ “ไมมีใคร
ดีใจกับการสูญเสีย ทุกคนเบือนหนากับความรุนแรง
ความวุนวาย และในท่ีสุดถาทุกคนเปนญาติพี่นองของ
ผูที่ไดรับผลกระทบ เราจะตอยอดการสูญเสียดวยการ
สูญเสีย หรือเราจะตอยอดการสูญเสียดวยการกลับมา
มองอนสุาวรียทีฐ่านลางมีแตคนบาดเจ็บลมตาย ซ้ำราย
บาดแผลทางจิตใจยากยิ่งท่ีจะหายาชนิดใดมาเยียวยา”

ผมยอมรับวาความรูสึกแบงแยกเกิดข้ึนท่ัวทุกหัว
ระแหง จบรอบมิสซามีสัตบุรุษมาถามไถแบงปนเรื่อง
การเมือง บนโตะอาหาร ในหองประชุม หนาจอ
คอมพิวเตอร เว็บบอรด อีเมลกลุม รานกาแฟ หรือแม
กระท่ังในท่ีฟงแกบาป ฯลฯ ความหวาดระแวงและเร่ิม

คุยกนัไดยากข้ึน เพราะจุดยืนตางกัน เราเสพในส่ิงท่ี
เราอยากเสพ เราเชื่อในสิ่งท่ีเราเลือกเชื่อ เราจึงได
ขอมลูไมใชเพือ่เปนขอมลูตัดสินใจ แตบางคร้ังเราได
ขอมลูมาเพือ่จะเปนฐานความเช่ือมัน่ของเรา วาส่ิงท่ี
เราเช่ือม่ันน้ันถูกกวาคนอ่ืน ผมเองเคารพความเช่ือ
และการตัดสินใจของทุกคน แตในฐานะผูนำทาง
ความเช่ือ คนทำส่ือคนหน่ึง อยากจะส่ือเพยีงวา ความดี
ยังเปนส่ิงท่ีเราตองเลือก เพื่อจะใหดินกลบหนาเรา
อยางผูชอบธรรม และหลังจากดินกลบหนาชีวิต
จบส้ินลาลบัจากโลกนีไ้ป ความดีงามเหลาน้ันจะพา
เรากลับไปบานแทสรวงสวรรคนิรันดร ที่ซ่ึงไมมี
ความขัดแยงใด และความเช่ือมัน่ในลัทธิหรอืกลมุใด
จะมาบิดเบือนใหหลงไปไดอีก เพราะที่นั่นมีบิดา
ผูใจดีรอรับเราอยู

พ.อ.รมเกลา ธุวธรรม เกิดวันท่ี 23 เมษายน ค.ศ.
1966 มีพธีิฝงศพท่ีศานติคามในวันท่ี 23 เมษายน ค.ศ.
2010 เกิดมาและเกิดใหมในพระคริสตเจาในวันเดียว
กนั ชางแปลกแตกน็าอัศจรรยใจ “ความเปนทหาร มิได
ขายชีวิตแลกเปล่ียนกับอะไร แตทหารทุกคน
มีความภูมิใจ ในสวนลึกๆ วาเราไดเสียสละอะไร
หลาย  ๆอยางเพ่ือสวนรวม เพือ่คนสวนรวม และไดทำ
ในส่ิงท่ีนอยคนจะทำได” (คำพดูสมัยที ่พ.อ.รมเกลา
ธุวธรรม มียศรอยเอก ค.ศ. 1994/พ.ศ. 2537)

การจากไปของใครคนหน่ึง ถาไมทำใหเรา
ฉุกคิดอะไรบางอยางข้ึนมาในเชิงสัจธรรมแลวละก็
ผมสนับสนุนใหไปเชค็หวัใจ แลวถามหมอวา หวัใจเรา
ยงัเปนเน้ืออยหูรอืมันแข็งเปนหนิสนิทไปแลว

บรรณาธิการบริหาร

หมายเหตุ ขอรวมไวอาลัยและสงคำภาวนาใหกับ
คนไทยทุกคนท่ีตองสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บ
ในเหตุการณ 10 เมษายน ขออำนาจแหงส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ
และคุณความดีในสากลพิภพ จงเรงวันเรงคืนใหเกิด
สันติสุขท่ีแทจริงและหยุดอำนาจอธรรมโดยเร็ววัน



Àπâ“ 19Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 19 ª√–®”«—π∑’Ë 9-15 æƒ…¿“§¡ 2010

ç©≈Õß»“ ππ“¡é  —µ∫ÿ√ÿ…«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ª“°πÈ” ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√

√à«¡· ¥ß§«“¡¬‘π¥’°—∫§ÿ≥æàÕ«‘∑¬“ ≈—¥≈Õ¬ ‡®â“Õ“«“  ·≈–§ÿ≥æàÕ«‘π—¬ ƒ∑∏‘-

∫ÿ≠‰™¬ ºŸâ™à«¬

‡ ®â “ Õ “ « “  

‚Õ°“ ©≈Õß

» “   π π “ ¡

π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø

‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

21 ¡’π“§¡

2010 ∑’Ë «—¥

Õ— § √ ‡ ∑ « ¥ “

√“ø“·Õ≈

ç«—π‡ “√å»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïé §ÿ≥æàÕ»√’ª√“™≠å º‘«‡°≈’È¬ß ‡®â“Õ“«“ «—¥π—°∫ÿ≠

‡∑‡√´“ ‡«’¬ßªÉ“‡ªÑ“ ®.‡™’¬ß√“¬ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’‡ °πÈ” ‡ °‰ø ‡ °‡∑’¬πªí °“

‚Õ°“ «—π ¡‚¿™ªí °“ §◊π«—π‡ “√å»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë 3 ‡¡…“¬π 2010

ç©≈Õß«—¥é æ√–§ÿ≥‡®â“æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õß«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√ Õ“¢à“ °.¡.48 Õ.æ∫æ√– ®.µ“°

æ‘∏’√—∫»’≈¡À“ π‘∑§√—Èß·√° 2 §π ·≈–‚ª√¥»’≈°”≈—ß 4 §π À≈—ßæ‘∏’¡’¢∫«π·Àà

∑à“ππ—°∫ÿ≠¬Õ·´ø√Õ∫À¡Ÿà∫â“π«—¥Õ“¢à“ ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 20 ¡’π“§¡ 2010

ç1 ∑»«√√…
æ√–»“ π®—°√

ª√–°“»æ√–‡¡µµ“é
§ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ

ª√–¡«≈æ√âÕ¡

‡ªìπª√–∏“π

æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

©≈Õßæ√–‡¡µµ“

æ√âÕ¡¥â«¬§ÿ≥æàÕ‰æ±Ÿ√¬å

ÀÕ¡®‘π¥“ §ÿ≥æàÕ«‘®‘µ√

≈‘¢‘µ∏√√¡

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11 ‡¡…“¬π

2010

∑’Ë«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§”

°“≈À«à“√å

ç«—π»ÿ°√å»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïé §ÿ≥æàÕæ√¿‘√¡¬å  ∫ÿ≠∑√—æ¬å ‡ªìπª√–∏“π √–≈÷°∂÷ß

æ√–∑√¡“π¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ‡¥‘π√Ÿª 14 ¿“§ ∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå

Õÿ¥√∏“π’ «—π»ÿ°√å»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë 2 ‡¡…“¬π 2010



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 19 ª√–®”«—π∑’Ë 9-15 æƒ…¿“§¡ 2010Àπâ“ 20

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

µÕπ∑’Ë 58 ·¡àæ√–∫√√∑¡ (‰¡àÀ≈—∫)
¡À“«‘À“√·¡àæ√–∫√√∑¡ ‡ªìπÕ“§“√ ßà“ß“¡∑’Ë ÿ¥∫π¿Ÿ‡¢“»‘‚¬π ·≈–‡ªìπ

 ∂“π∑’Ë∑’Ëæ√–π“ß¡“√’¬å ‘Èπæ√–™π¡å„πªï §.». 1100 æ«°§√Ÿ‡ ¥‰¥â √â“ß«—¥„À≠à

∑’Ë¡’™◊ËÕ«à“ ç«—¥æ√–π“ß¡“√’¬å·Ààß¿Ÿ‡¢“»‘‚¬πé «—¥·Ààßπ’È∂Ÿ°™“«¡ÿ ≈‘¡∑”≈“¬„πªï

§.». 1219 ·≈–™“«¡ÿ ≈‘¡‡¢â“¬÷¥§√Õßæ◊Èπ∑’Ë∫√‘‡«≥π’È„πªï §.». 1898 ™“«‡µ‘√å°

‰¥â¡Õ∫ ∂“π∑’Ëπ’È„Àâ·°àæ√–®—°√æ√√¥‘‡¬Õ√¡—π ´÷Ëß∑√ß¡Õ∫µàÕ·°àπ—°æ√µ

‡∫‡π¥‘°µ‘π„Àâ √â“ß«—¥ªí®®ÿ∫—π„πªï §.». 1910 ¿“¬„π«—¥¡’√Ÿª‚¡´“Õ‘°

 «¬ß“¡¡“°¢Õß·¡àæ√–·≈–æ√–°ÿ¡“√ √Ÿª‚¡´“Õ‘°∑’Ëæ◊Èπ· ¥ß —≠≈—°…≥å¢Õß

æ√–µ√’‡Õ°¿“æ

‡√“Õ¬Ÿà∑’Ë™—Èπ„µâ¥‘π¢Õß«—¥ ´÷Ëß‡ªìπ«—¥Õ’°™—ÈπÀπ÷Ëß ∑’Ëπ’Ë¡’√Ÿª·¡àæ√–¡“°¡“¬

°≈“ß«—¥¡’√Ÿª·¡àæ√–∫√√∑¡√Ÿªπ’È ‡æ◊ËÕ√–≈÷°∂÷ß°“√ ‘Èπ„®¢Õßæ√–π“ß  ”À√—∫

§π‰∑¬‡√“‰¡à§ÿâπ°—∫·¡àæ√–„π≈—°…≥–π’È —°‡∑à“‰√ Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡‡√“°Á√—∫√Ÿâ‰¥â«à“

·¡àæ√–≈“‚≈°π’È‰ªÕ¬à“ß ß∫ ‚¥¬°“√‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å∑—Èß°“¬·≈–«‘≠≠“≥

 ∂“π°“√≥å∫â“π‡¡◊Õß‰∑¬¢≥–π’È ¢¡÷ß∑÷ß·≈–‡§√àß‡§√’¬¥ º¡§‘¥«à“·¡àæ√–®–

∫√√∑¡À≈—∫‰¥âÕ¬à“ß‰√?

∫«™æ√– ß¶åÕÿ¥√œ

 —ß¶“πÿ°√ √“«ÿ∏

 —ß¶“πÿ°√ªî¬æß…å

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å 4 Õß§å ‰¥â·°à  —ß¶“πÿ°√

π‘‚§≈—   √“«ÿ∏  À“¬·°àπ  —ß¶“πÿ°√‡ª‚µ√ ªî¬æß…å

≈◊Õ‡≈◊ËÕß  —ß¶“πÿ°√¬ÕÀåπ ∫—ªµ‘ µ“ ª√’™“ »‘≈“‚§µ√

·≈– —ß¶“πÿ°√‡ª‚µ√ ‡≈‘»Õ—¡æ√ æ√¡º“¬ ‚¥¬

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

„π«—π‡ “√å∑’Ë 15 æƒ…¿“§¡ §.». 2010 ‡«≈“

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

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

 —ß¶“πÿ°√ª√’™“  —ß¶“πÿ°√‡≈‘»Õ—¡æ√

√à«¡„π§”¿“«π“·≈–Õ“≈—¬

(∫π) ∑à“πºŸâÀ≠‘ß

®√ÿß®‘µµå ∑’¢–√–

√Õß√“™‡≈¢“∏‘°“√

„π ¡‡¥Á®æ√–π“ß‡®â“œ

æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂

(≈à“ß) §ÿ≥π‘™“ À‘√—≠-

∫Ÿ√≥– ¿√√¬“æ≈‡Õ°

√à¡‡°≈â“ ∏ÿ«∏√√¡

æ≈‡Õ°§√‘ ‚µ‡øÕ√å           √à¡‡°≈â“
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’

¡‘ ´“ª≈ß»æ æ≈‡Õ°§√‘ ‚µ‡øÕ√å √à¡‡°≈â“ ∏ÿ«∏√√¡ Õ“¬ÿ 43 ªï √à«¡¥â«¬

§ÿ≥æàÕ»—°¥‘Ï™—¬ ∑√—æ¬åÕ—ª√–‰¡¬ §ÿ≥æàÕ«‘«—≤πå ·æ√à ‘√‘  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 16)


	Udomsarn19_Cover_opt.pdf
	Udom19_opt.pdf
	udomsarn19_P15-16_opt.pdf
	Udomsarn19_Caption_opt.pdf

