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นี่เปนรางวัลชนะเลิศของการประกวดเร่ืองราว
เกี่ยวกับพระสงฆที่ Catholic.net จัดข้ึน จาก 820
บทความท่ีมาจาก 78 ประเทศ คุณพอ Manuel Julian
Quiceno Zapata แหงสังฆมณฑล Cartago, Colombia
ไดรับรางวัลชนะเลิศ โดยไดรับต๋ัวเครื่องบินไปเท่ียว
นครศักด์ิสิทธ์ิ 1 ทีน่ัง่

กอนท่ีจะมีการฟงแกบาปเจาปศาจ ขาพเจาจำไดวา
ไดทำส่ิงตางๆ ดังน้ี

ในฐานะท่ีเปนคุณพอเจาวัดในหมบูานเล็กๆ แหงหน่ึง
ขาพเจามักจะเดินไปตามถนนตางๆในวันอาทิตยเพื่อ
เย่ียมทักทายสัตบุรุษและแจกแผนใบปลิวเก่ียวกับ
คำสอนในประเด็นตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับ
สัตบุรุษท่ีไมมาวัดดวยเหตุผลตางๆ นานา แตสำหรับ
วดันักบญุยอแซฟนอยๆ ของขาพเจา สัตบุรษุสวนใหญ
ถือวาเปนธรรมเนียมและเปนหนาท่ีที่จะตองไปวัด
วันอาทิตยกัน

อยูมาวันหน่ึงหลังจากท่ีเดินไปเย่ียมสัตบุรุษ
เสร็จแลว มีสตรีผูหนึ่งเดินเขามาหาขาพเจาถามวา
ขาพเจารูจัก “เจาปศาจ” หรือเปลา เธอบอกวาวันน้ี
ขาพเจาเขาไปทักทายเขาแถมยังแจกแผนพับใหเขาดวย

ขาพเจาไมเคยเห็น “เจาปศาจ” หรืออยางนอย
ขาพเจาก็จำไมไดวาไดเหน็สตรีหรอืบรุษุคนไหนท่ีหนาตา

เหมือนเจาปศาจ
วันหน่ึงขาพเจาตองเดินทางไปยังอีกหมูบานหน่ึง

เพือ่ชวยเพือ่นพระสงฆดวยกัน แตรถของขาพเจาเกิดเสีย
กลางทาง ขาพเจาจึงจำเปนตองใหใครสักคนชวยให
ขาพเจาติดรถไปยังหมูบานน้ัน

ขาพเจาตองประหลาดใจเน่ืองจากในขณะท่ีกำลัง
ถามหาคนชวยอยูนั้น มีเด็กผูชายคนหน่ึงกลาวกับ
ขาพเจาวา “คุณพอครับ หากคุณพอไมรงัเกียจ ผมจะบอก
‘เจาปศาจ’ ใหมาชวย”

ทานคงเดาไมถกูดอกวาขาพเจาคิดอยางไรในตอนน้ัน
ดูจะเปนเรื่องขำขันซะมากกวา แตในท่ีสุดขาพเจาก็รับ
ขอเสนอ แลววนัน้ันขาพเจาก็ไดพบกบัผทูีเ่ขาเรียกกนัวา
‘เจาปศาจ’ เปนคร้ังแรก

ขาพเจาน่ังเงียบเปนครใูหญ เพราะมันเปนคร้ังแรก
ที่ขาพเจามีโอกาสเดินทางแบบน้ี รายไปกวาน้ันอีก
ขาพเจาไมรูวาจะเร่ิมตนอยางไรดีกับเจาปศาจ?

ขาพเจาพยายามท่ีจะสนทนากับเขา แตดูจะเปนการ
สัมภาษณซะมากกวาท่ีจะเปนการสนทนา  กอนท่ีจะถึง
ปลายทางขาพเจาวางเส้ือจำพวกแมพระแหงคารแมลไว
ในรถของเขาโดยท่ีไมไดพูดอะไร

จากบัดน้ันเปนตนมา ขาพเจาพบเห็นเขาทุกหน
ทุกแหง บัดน้ีขาพเจารูจักเขาดี แมขาพเจาจะพยายาม

“คุณพอท่ีเคารพ” ขาพเจาฟงแกบาปเจาปศาจ
Fr. Manuel Julian Quiceno Zapata เขยีน

ว. ประทปี แปล

ชวนเขาใหมารวมพธีิมิสซาบูชาขอบพระคุณ เขาจะตอบ
เสมอวา “ยงัไมใชตอนน้ีครบั  สักวนัผมคงจะไป ผมมี
เหตุผลของผมครับ”

วันเวลาผานไปเน่ินนาน  และแลวอยูมาวันหนึ่ง
มีเด็กผูชายคนหน่ึงรอท่ีหนาประตูวัดเพ่ือพบขาพเจา
เขาบอกขาพเจาวามีชายคนหนึง่ตองการพบขาพเจาดวน
ชายคนน้ันกำลังปวยหนักมาก ขาพเจาจึงเตรียมทุกส่ิง
อันจำเปนสำหรับการไปเย่ียมคนปวยหนัก

ขาพเจาตองประหลาดใจเปนอยางย่ิงท่ีพบวาชายท่ี
รอคอยพบขาพเจามา 2-3 วันน้ันคือรามอน คนท่ีใครๆ
พากนัเรยีกวา “เจาปศาจ” นัน่เอง

รามอนจำไมไดวาชาวบานต้ังสมญานามเขาเปน
“เจาปศาจ” ต้ังแตเม่ือใดและดวยเหตผุลใด แตเขากเ็คยชนิ
กับสมญานามน้ันเสียแลว บัดน้ีเขานอนซมอยูบนเตียง
เขากำลังทรมานกับมะเร็งข้ันสุดทาย

ขาพเจายังจำไดดีส่ิงท่ีเขาพูดกับขาพเจาในวันนั้น
“คุณพอจำผมไดไหมครับ?  ผมเปนคนท่ีใครๆ เขาเรียกวา
“เจาปศาจ” แตผมไมยอมมอบวิญญาณของผมใหมัน
หรอก  วญิญาณของผมเปนของพระเจา  คุณพอชวยฟง
แกบาปผมดวยครับ”

มันชางเปนเวลาท่ีแสนประเสริฐเสียน่ีกระไร
ขณะท่ีขาพเจากำลงัฟงแกบาปเขาอยนูัน้ ขาพเจาเหน็เขา
กำเสือ้จำพวกในมอื ซ่ึงเปนเส้ือจำพวกอนัเดียวกนักบัท่ี
ขาพเจาจงใจท้ิงไวในรถของเขา  บดัน้ีเขากำลังกำตดิมือ
พรอมกบัการเดินทางไปสชูวีตินิรนัดร

ตอมาขาพเจาเห็นแผนพับเก่ียวกับการแกบาปท่ี
ขาพเจาเคยแจกใหเขาตอนเท่ียงวันของวันอาทิตยใน
สัปดาหหน่ึง

พระเจาชางย่ิงใหญและล้ำลกึเสียน่ีกระไร  พระองค
ทรงทำงานแบบเงียบๆ และงายๆ  เพราะฉะน้ันขอใหเรา
จงนำส่ิงท่ีพระเจาทรงมอบไวกับเรานั้นไปแบงปน
ใหกับผูอื่นดวย  วันน้ันผูคนท้ังหมูบานพากันคุยกัน
แตเรือ่งน้ี และขาพเจากคิ็ดไปกบัพวกเขาดวยเหมอืนกนั :
ขาพเจาไดฟงแกบาปของเจาปศาจ!
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ภราดาศักดาเกิดและเติบโตมาในครอบครัว
คาทอลกิทีมี่ความเชือ่ความศรัทธา เคยเปนเด็กชวยมสิซา
ทำใหไดมีโอกาสใกลชดิกับพระสงฆ นกับวช ประกอบกับ
มีญาติพีน่องเปนพระสงฆ นกับวชหลายทาน จงึซึมซับ
และรับแบบอยางมาโดยอัตโนมัติ

จุดเร่ิมตนของชีวิตนักบวช เม่ือเห็นรุนพี่ๆ จาก
ศรีราชากลับมาเย่ียมบาน มาวัดตอนเชาเฝาศีลตอนบาย
พดูคุยกันสนุกสนาน มีความสงางาม ยิม้แยมเจมใส จงึเร่ิม
สนใจเณรกลุมน้ี  จึงบอกพอวาจะขอไปเปนแฟร
(FRERE) แตติดตอไมทนั นัง่กินขาวกับพอ...คิดวาไมได
เขาแลว พอกลบัปลอบใจวาไมเปนไรพอจะสงเรียนเอง
ตอนน้ันเรียนอยชูัน้ประถมศึกษาปที ่5

เหตุผลทีเ่ลอืกคณะเซนตคาเบรียล เพราะมเีพือ่นๆ
รุนพี่และรุนนองเขาบานเณรเล็กยอแซฟ 20 กวาคน
คิดวามากไปและบานเณรอยูใกลบานดวย เผอิญเห็น
ภราดาสุนัย กาญจนารัญ มาเย่ียมเณร ขับรถตูมาท่ีวัด
บอยๆ จึงตัดสินใจเลือกคณะเซนตคาเบรียล ตอน
เขาบานเณร (ยุวลัย) ไมทราบหรอกวาเปนคณะอะไร
ขางบานก็แซววา “เปนแฟร ไมมีเงิน เปนพระสงฆ เซกลูา
เซกูโลรมุ ก็ไดเงินใช เอามาชวยพอแมได ดูพอนี้...พอ
โนนซิ” ผมเฉยๆ เขายังแซวตอวา “เปนพอใหญกวาแฟร
นะโวย!” กน็าแปลกดี พอแมไมเคยพดูเร่ืองเงิน  ๆทอง  ๆเลย

ชวีติในบานเณรกบัส่ิงทีค่าดหวัง บานเณรเลก็ (ป.5-
7) อยทูีโ่รงเรยีนอสัสัมชัญระยอง ลำบากมาก คิดถึงบาน
รองไหจนน้ำตาหมด ต่ืนก็เชามืด อาหารไมอรอยเหมือน
ที่บาน เรียนก็ไมรูเรื่อง ภาษาอังกฤษมีกี่ตัวยังไมรูเลย
ไล A-Z ยงัไมถกู โดยหวดกนทุกวนั ไมรวูาชีวติบานเณร
เปนอยางไร และไมรวูามาผิดหรอืถกู แตเขาใจวาถาไมออก
ก็จะเปนเหมือนบราเดอรที่ดูแลเราน่ันแหละ!

หลกัการดำเนนิชวีตินักบวช ไมมีอะไรพิเศษ เรยีบๆ
งายๆ หม่ันสวดภาวนาดวยความสม่ำเสมอ หาเวลา
ทดแทนเม่ือไมสามารถรวมกับหมูคณะได ทำตัวใหมี
ความสุข ปรับตัวเขากับทุกสถานการณและสถานท่ี
รักษาระเบียบวินัย ทำในส่ิงท่ีถูกตอง ไมใชส่ิงท่ีถูกใจ
กอนถวายตัวตลอดชีวิต อยากจะลาออกไมรูวาก่ีครั้ง
กี่หนเพราะบางคร้ังเกิดความเบ่ือเหมือนกัน ยิ่งเห็น
เพือ่นๆ ลาออกไปดวย มักถามตัวเองบอยๆ วาคิวของเรา
เม่ือไร แตรูสึกวาเม่ือเกิดความเบ่ือหนายทีไร จะมีพลัง
อะไรสักอยางมาหนุนใหสตูอ...มานึกถงึภายหลัง กคิ็ดวา
เปนคำภาวนาจากพอแมญาติพี่นอง

มองชี วิ ตที่ ผ านมา กับคณะเซนตคา เบรี ยล
คณะเซนตคาเบรียลไดสอน ไดใหอะไรผมมากมาย
บุญคุณชาตินี้ใชไมหมด ผมเปนและมีวันน้ีไดก็เพราะ
ภราดารุนพี่ๆ และครูบาอาจารยที่ดีๆ ที่ส่ังสอนผมมา
แมจะเรียนปรัชญา-เทววิทยา และชีวิตจิตผมก็ยังรัก
ความเปนบราเดอรอย ูผมมคีวามรแูละมีสิทธ์ิจะขอบวช
เปนภราดา-สงฆ เม่ือไรก็ได

ภราดาศักดา เมื่อครั้งเปนอธิการเจาคณะแขวง
เยี่ยมเยือนใหกำลังใจสมาชิก เนนคุณภาพการศึกษา
คาทอลิกไทย โรงเรียนของเรามุงรักษามาตรฐาน มุง
ผลิตนักเรียนของเราใหเปนเสมือนเกลือ เปนท่ีพึ่งของ
คนยากจน คนท่ีสังคมละท้ิง เปนนักบญุหลยุส มารี องคที่
2 ใหโรงเรยีนเปนสนามแพรธรรม การสงเสริมกระแสเรยีก
ของคณะ

ภราดาศักดา กจิเจริญ (ตอจากหนา 20) ผลงานเดนเนนการศึกษา เอกลักษณ และลักษณะ
เดนของคณะเซนตคาเบรียล คืออบรมสั่งสอนเยาวชน
โดยเฉพาะเยาวชนดอยโอกาส มีจติตารมณโดยยอๆ คือ
เปนหนึ่งเดียวกับพระคริสตองคปญญานิรันดร ผูทรง
รับเอากายโดยการ 1. ปรารถนาพระเจาเพียงเทาน้ัน
2. ภาวนาเสมอๆ 3. ยินดีพลีกรรม 4. ภักดีแทจริงตอ
พระแมมารีย สมาชิกของคณะตระหนักในจิตตารมณนี้
เสมอ มีการพูดคุยกันระหวางกลุมสมาชิกตามอายุ
การถวายตัว เพื่อประเมินและชวยเหลือกัน

ประวตัภิราดาซลัวโีน ศกัดา  กจิเจรญิ

ความตัง้ใจท่ีอยากจะทำเปนพิเศษ คิดวาเราทำหมด
แลวนะ ที่อยากทำเปนพิเศษคือการสรางความสัมพันธ
ที่ดีตอทุกๆ คณะ เพื่อวาเราจะไดเดินไปดวยกันอยางมี
ประสิทธิภาพ นำพระครสิตเจาไปสผูทูีเ่ขามาสัมผสัชวีติ
ของเรา ซ่ึงเปนปรัชญาของคณะเซนตคาเบรยีล “จดุหมาย
ของชีวิต คือ การรูจักสัจธรรม และการเขาถึงธรรม
อนัสูงสุด ซ่ึงเปนบอเกดิของชีวติ”

ขอมูลคัดตัดตอนบทสัมภาษณภราดาศักดา
นติยสารอดุมศานต เดือนมนีาคม ค.ศ. 2002

ภราดาศกัดา กจิเจรญิ เกดิวันท่ี 2 กนัยายน ค.ศ.
1954 / พ.ศ. 2497 สัตบุรษุวัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน
จ.นครปฐม เปนบตุรคนท่ี 5 ในจำนวนพีน่อง 9 คนของ
นายสวสัด์ิ และนางจินดา กจิเจรญิ
ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษาตอนตน โรงเรยีนนกับญุเปโตร
อ.สามพราน จ.นครปฐม ระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จ.ระยอง
ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
รนุ 2710 เลขประจำตวั 7036

พ.ศ. 2527 - 2533 เดินทางไปศึกษาตอ ทีก่รงุโรม
ประเทศอิตาลี พ.ศ. 2530 ปริญญาตรี สาขาปรัชญา
(B.Ph.) และสาขาเทววิทยา (S.T.B.) มหาวิทยาลัย
เกรโกเรียน

พ.ศ. 2531 ปริญญาโท สาขาชีวิตฝายจิต มหา-
วทิยาลยัแองเจลกีมุ (M.A. Spirituality) ประเทศอติาลี

พ.ศ. 2541 ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
(M.Ed.) มหาวิทยาลัยแหงเดยตัน ประเทศสหรัฐ
อเมริกา
ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2516 - 2517 เตรียมถวายตัวเปนภราดา ที่
ประเทศอินเดีย

พ.ศ. 2518 เดินทางกลับประเทศไทย และ
ถวายตัวเปนภราดา (เปนภราดารุนแรกท่ีถวายตัว
ในประเทศไทย)

พ.ศ. 2518 - 2526 ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน
อสัสัมชัญธนบุรี

พ.ศ. 2527 - 2533 เดินทางไปศึกษา ที่กรุงโรม
ประเทศอิตาลี

พ.ศ. 2533 - 2535 อธิการบานนักศึกษาคณะ
เซนตคาเบรียล อ.สามพราน จ.นครปฐม

พ.ศ. 2535 - 2539 รองผอูำนวยการ หวัหนาฝาย
นักเรียนประจำ และหัวหนาฝายบริการโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา กรรมการท่ีปรึกษาของอธิการ
เจาคณะซนตคาเบรียล แขวงประเทศไทย กรรมการ
บริหารมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย

พ.ศ. 2539 - 2541 เดินทางไปศึกษาตอ ทีป่ระเทศ
สหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2541 - 2543 ผอูำนวยการโรงเรียนอสัสัมชัญ
ศรีราชา กรรมการท่ีปรึกษาของอธิการเจาคณะ
เซนตคาเบรียลฯ กรรมการบริหารมูลนิธิคณะ

เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2544 - 2549 อธิการเจาคณะเซนตคาเบรียล

แขวงประเทศไทย
- ประธานมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ
- นายกสภามหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ
- ผอูำนวยการโรงเรียนอสัสัมชัญสมุทรปราการ
- ประธานสหพันธอธิการเจาคณะนักบวช

ในประเทศไทย
- ประธานชมรมนักบวชชายแหงประเทศไทย
- ประธานชมรมศิษยเกาอัสสัมชัญศรีราชา

รนุ 2710
ปจจุบัน
- ผอูำนวยการโรงเรยีนอสัสัมชัญศรรีาชา
- ประธานสถานศึกษาโรงเรยีนอสัสัมชญัศรีราชา
- กรรมการสภามหาวทิยาลยัอสัสัมชญั
- นายกสมาคมผูบริหารโรงเรียนเอกชนอำเภอ

ศรีราชา
- ประธานชมรมศิษยเกาอัสสัมชัญศรีราชา

รนุ 2710
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ

เขตพ้ืนท่ี การศึกษาชลบุร ีเขต 3
ผลงานดีเดน / ความภาคภมูใิจ

พ.ศ. 2537 ไดรับโลเกียรติคุณ ศิษยเกาดีเดน
ACS รนุ 2710

พ.ศ. 2541 ไดรับโลเกียรติคุณ ผูบริหารดีเดน
ระดับมัธยมศึกษา สมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยม
ศึกษาแหงประเทศไทย

พ.ศ. 2542 ไดรับโลเกียรติคุณ ผูบริหารดีเดน
สาขาพัฒนาการศึกษา และบำเพ็ญประโยชน
ตอสาธารณกุศลจากมูลนธิิเพือ่สงัคมไทย

พ.ศ. 2546 ไดรับโลเกียรติคุณ ศิษยเกาดีเดน
60 ป อสัสัมชญัศรรีาชา

พ.ศ. 2550 ไดรับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ
“คุรสุดุดี”

พ .ศ .  2551 ไดรับโล เกียรติคุณสนับสนุน
โครงการ “To be Number One” ในทูลกระหมอม
หญงิอบุลรตันราชกัญญา สิรวิฒันาพรรณวดี

พ.ศ. 2552 ไดรับรางวัล ผูบริหารสถานศึกษา
เอกชนดีเดน จากสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี
เขต 3 ไดรบัรางวัล ผบูรหิารสถานศึกษาเอกชนดีเดน
จากคุรสุภา จงัหวดัชลบุรี
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ตอนที่ 73 “ทุกขทน 15 ประการของพระเยซูเจา
ท่ีเราไมเคยรมูากอน”

1. พวกเขามดัเทาเราดวยเชอืกและลากเราลงมาทาง
บนัไดหิน ทิง้เราเขาไปในหองเหม็นอบัสกปรกใตดิน

2. พวกเขาเปล้ืองเส้ือผาของเราออกและเอาเหล็ก
แหลมทิ่มแทงเน้ือตัวของเรา

3. พวกเขามัดรอบตัวเราดวยเชือก ลากไปตามพ้ืน
เหวี่ยงเรากระแทกกำแพงดานหน่ึงไปสูอีกดานหน่ึง

4. พวกเขามัดแขวนเรากับขื่อไมดวยเงื่อนหลวมๆ
จนคลายปมทำใหเราตกลงกระแทกพื้น เจ็บปวดจาก
ทรมานน้ี เรารองกระอักออกมาเปนเลือด

5. พวกเขามัดเรากับเสาหลักและเฆ่ียนเราดวยอาวุธ
หลากชนิด ขวางหินมายังเรา นาบเราดวยถานไฟและ
คบเพลิง

6. พวกเขาแทงเราดวยเหล็กหมาดและเหล็กเง่ียง
ขูดผวิเราดวยปลายหอก  เฉือนผวิหนังช้ันนอก เน้ือ และ
เสนเลือดบนรางกายของเรา

7. เขามัดเรากับเสาหิน และใหยนืเปลือยเทาบนแผน
โลหะเผา

8. เขาสวมมงกุฎหนามโลหะใสเราท่ีศีรษะ ผูกปด
ตาเราดวยเศษผาข้ีริ้ว

9. ใหนัง่บนเกาอ้ีตะปูแหลมท่ีทิม่ตำรางกายของเรา
10. พวกเขาเทตะก่ัวหลอมและยางไมลงบนบาดแผล

หลังทรมานเชนน้ีแลวก็ผลักและจับเรากระแทกทับ
เกาอ้ีทีเ่ต็มไปดวยตะปู เพือ่ตะปูเหลาน้ีจะจมลกึมากยิง่ข้ึน
ในเน้ือของเรา

11. เพื่อใหเราอับอายและเพิ่มการทรมาน พวกเขา
ถอนหนวดเคราเราออกแลวเอาเข็มท่ิมเขาบริเวณ
รขุูมขนแทน

12. พวกเขาผลักเราลงบนกางเขน มัดตรึงอยาง
แนนหนาจนเราไมสามารถหายใจไดเลย

13. ขณะท่ีเรานอนลงกับพื้น พวกเขาเหยียบศีรษะ
เราและใครคนหน่ึงเอาเทาย่ำบนหนาอก หักหนามจาก
ศีรษะท่ีพวกเขาสวมใหเรานำมาท่ิมทะลุลิน้ของเรา

14. พวกเขาเทของเสียเนาเหม็นท่ีสุดในปากเรา
ตะโกนดาทอเราดวยถอยคำหยาบคายอยางที่สุด

15. พวกเขามดัมือเราไพลหลงั ผลกัไสเราออกจาก
ทีคุ่มขังดวยแสฟาด
  ใหเราภาวนา :   พระสวามแีละพระเจาของลกู ลกูต้ังใจ
ม่ันคงจะขอถวายเกยีรติแดพระองคผานทางทุกขทรมาน
ไมเปนท่ีเปดเผยท้ัง 15 ประการซ่ึงพระองคทรงรับทน
และผานทางพระโลหิตอันประเสริฐท่ีทรงหลั่งออก
มหาศาลดุจเม็ดทรายในทะเล เมล็ดขาวในทงุนา ใบหญา
บนทุงกวาง ไมผลในไร ไมใบบนตน ดอกไมในสวน
ดวงดาวบนเวหา เทวดาบนสวรรค ส่ิงสรางบนพ้ืน
แผนดิน ทวมทนทวีมากกวาจำนวนท่ีพรรณนานับหม่ืน
นบัพนัเทา

โอพระสวามีเยซูเจาขา ผูทรงคูควรแหงความรัก
พระองคผูทรงพระเกียรติมงคล ขอพระองคทรงไดรับ
การสรรเสริญและถวายพระเกียรติแดพระองคเอง
ดวงพระทัยอันศักด์ิสิทธ์ิยิ่งของพระองค พระโลหิตอัน
ประเสริฐย่ิงของพระองค การยอมสละพระชนมชีพ
พระเจาผศัูกด์ิสิทธ์ิแดมวลมนุษยชาติ พระองคเองผทูรง
ประทับในศีลมหาสนิทศีลศักด์ิสิทธ์ิยิ่งบนพระแทน

ขอสรรเสรญิพระนางพรหมจารมีารยีผศัูกด์ิสิทธ์ิยิง่
นพเทพผูประสานเพลงศักด์ิสิทธ์ิ วิญญาณศักด์ิสิทธ์ิยิ่ง
ของบรรดานักบุญ ขอพระสิริรุงโรจน พระเกียรติ
คำสรรเสรญิ จงมีแดทาน จากลกูและมนุษยทกุคน บดัน้ี
และตลอดนิรันดร

พระเยซูเจาท่ีรักยิ่ง ลูกปรารถนาขอบพระคุณ
พระองคบอยๆ จะรับใชพระองคและทำใหพอพระทัย
เพือ่ชดเชยการลบหลทูีก่ระทำตอพระองค เพือ่ลกูจะได
เปนของพระองคหมด ส้ิน ท้ังกายและ วิญญาณ
ลกูปรารถนาจะสำนึกเสียใจตอบาปของลูกบอยๆ และทูล
ขอการอภยัโทษจากพระองค พระเจาของลูก ขอทรงอภัย
และเมตตาตอลกูดวยเทอญ ลกูปรารถนาจะถวายบุญกุศล
อนัไมรจูบส้ินของพระองคแดพระบดิานิรนัดรเพ่ือชดเชย
ขอบกพรอง บาปและโทษทัณฑที่ลูกควรจะไดรับ
ลูกสัญญาม่ันคงวาจะเปล่ียนแปลงชีวิต และวิงวอน
พระองคเพือ่เม่ือวาระสุดทายในชีวติของลูกมาถึง โปรด
ใหลกูไดพบพระองคอกีในสันติสุขและความชืน่ชมยินดี
ตลอดนิรนัดรดวยเทอญ

- ลูกยังปรารถนาภาวนาเพ่ือวิญญาณท่ีนาสงสาร
ในไฟชำระ

- ลูกปรารถนาจะสรรเสริญความรักของพระองค
และชดเชยบาปผิดตอพระองคดวยบทสรรเสริญน้ี
ทกุขณะในชวงวันและคืน อยางซ่ือตรงจนวาระสุดทาย
ของชวีติ

- ลกูขอยดึพระองคไว พระเยซูเจาทรงความดีและ
สมควรท่ีเราจะรักพระองคอยางท่ีสุด ขอทรงค้ำจุนความ
ต้ังใจจริงของลูกไวในเมืองสวรรคอยาใหถูกทำลายไป
โดยมนุษยหรอืซาตานเลย อาแมน

ความเดิมจากฉบับท่ีแลว
ชาวยวิจดัเราเปนดังผทูำความช่ัวรายท่ีสุดในยุคสมัย

ของพวกเขา ในค่ำวนัท่ีจบัตัวเราไปยงับานของมหาสมณะ
เพือ่ไตสวนและคมุขัง นีเ่ปนส่ิงท่ีเขาปลอยผคูนทารุณกรรม
เราอยางโหดเห้ียม

(ตอนจบ)

บทภาวนาตอพระมหาทรมานและรอยบาดแผล
ของพระเยซเูจา

บทภาวนาทรงพลังซึ่งจะไดรับตามท่ีวอนขอ
โอพระมหาทรมาน! บาดแผลอนัสุดลึก!
พระโลหติท่ีหลัง่ออกอยางทวมทน!
องคความสงบ ยอมรบั
โอองคพระเจาผูยอมทน!
โอมรณาการอันโหดราย

ทรงเมตตาเราเทอญ และขอทรงประทานแกลกู
หากคำทูลขอนีจ้ะเปนไปเพือ่ความรอดพนของลูก

คำสัญญาของพระสวามีเจา
“เราจะประทานแกทุกคนที่ทูลขอจากเรา ดวย

คำทูลขอผานทางบาดแผลอันศักด์ิสิทธ์ิของเรา”
“พรอมกับบาดแผลและดวงหฤทัยของเรา ลูก

จะไดรับทุกประการ”

คำภาวนา
“พระบดิานิรนัดร ลกูขอถวายรอยบาดแผลของ

องคพระเยซู พระสวามีเจา เพือ่เยยีวยาดวงวิญญาณ
ของเราดวยเทอญ”

(พระคณุการณุย 300 วนั เม่ือภาวนาบทนี)้

“พระเยซูเจาขา โปรดอภัยและทรงเมตตา ดวย
อาศัยบุญญาบารมีแหงรอยแผลอันศักด์ิสิทธ์ิของ
พระองค”

(พระคณุการณุย 300 วนั เม่ือภาวนาบทนี)้
บทภาวนาน้ีมาจากอาราม “พระมารดา

แหงภเูขาคารแมล” 745 เซนตจอหน เพลส, บรคูลิน,
นิวยอรก 11216
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บ.สนัติสขุ
www.salit.org

 “ดังน้ัน ทานจงช่ืนชม แมวาในเวลาน้ีทานยงัตองทนทกุข
จากการถูกทดสอบตางๆ ชัว่ขณะหนึง่” (1เปโตร 1:6)

บทอธษิฐานภาวนา

ไมเจบ็-ก็ไมไดกำไร

ขอคดิท่ีวา “ไมเจบ็-กไ็มไดกำไร” เปนขอคิดท่ีอาจจะเขามาในชีวติของเรา
ผูที่ไดรับความสำเร็จในชีวิต ไมวาในเร่ืองการเมือง หรือในวงการกีฬาก็ตาม
ยอมผานความเจ็บปวดมาแลวเกือบทั้งส้ิน ความสำเร็จในดานตางๆ ในชีวิต
ของเรา ยอมตองมีการเสียสละและตองมีความไวเน้ือเชือ่ใจวาส่ิงท่ีเราทำไปนัน้
จะกอใหเกดิส่ิงท่ีดีข้ึนมา

ความทุกขทรมานท่ีอางอิงถึงในจดหมายฉบับแรกของนักบุญเปโตร เปน
เรื่องของการถูกเบียดเบียนและความทุกขทรมานของคริสตชน ภายใตการ
ปกครองของชาวโรมันในตอนปลายของศตวรรษแรก เม่ือคริสตชนตองเผชิญ
กบัความเขาใจผิด การถกูขมเหง แมกระท่ังการเปนมรณสักขี ครสิตชนเหลาน้ัน
ไดรบัการเตือนใจวา พระครสิตเจาประทับอยกูบัพวกเขา พระองคคือพลงัและ
รางวัลของพวกเขา ความเช่ือม่ันในพระคริสตเจาไดถูกหยิบยกข้ึนมาใหเปน
แหลงท่ีมาแหงความช่ืนชมยินดี และพวกเขาไดรับการทาทายใหไววางใจ
ในพระองค ในขณะท่ีพวกเขาตองเผชิญกับความไมแนนอนในชีวิตประจำวัน
ความรอดพนซ่ึงมาจากพระองคนัน้เปนส่ิงท่ีแนนอน

บางคนเหมาเอาเองวา การเปนคริสตชนน้ันเปนการเจริญชีวิตท่ีงายและ
สะดวกสบาย แตกางเขนจะเปนเงาตามตัวของผทูีต่องการดำเนินชวีติใกลชดิกับ
องคพระผเูปนเจา ครสิตศาสนาต้ังอยใูนชีวติท่ีเปนจรงิ ครสิตศาสนามิใชเปนแต
เพียงคำม่ันสัญญาวา ทุกส่ิงทุกอยางจะเรียบรอยเม่ือชีวิตส้ินสุดลงไปแลว
คริสตศาสนาชวยใหเราสำนึกถึงความจริงในชีวิตของเรา และสอนใหเรา
รบัส่ิงท่ียากลำบากควบคไูปกับส่ิงท่ีนำมาซึง่ความสงบฝายจิตวิญญาณ เปนเร่ือง
ปวดเศียรเวยีนเกลาท่ีควบคไูปกับความสุขใจ พระครสิตเจาทรงรับความทรมาน
และส้ินพระชนมเพือ่เรา พระองคคือแบบฉบับของเรา การกลับคืนพระชนมชีพ
และการเสด็จสสูวรรคของพระองค คือความหวงัและความสุขของเรา ในทามกลาง
ความเหน่ือยยากและน้ำตาของเรา

ขาแตพระเยซคูรสิตเจา พระองคทรงเปนแหลงท่ีมา
แหงความช่ืนชมยินดี และทรงเปนแรงบันดาลใจของลูก
ในทามกลางการด้ินรนของชีวติประจำวัน โปรดใหลกู
ยดึม่ันในพระองค และไมหวาดกลัวท่ีจะยกกางเขนของ
ลูกใสบาแบกตามพระองคดวยความเช่ือและความ
ไววางใจ อาแมน

มากกวาท่ีคิด
ชีวิตทุกวันน้ีชางเรงรีบไปซะทุกอยาง
กอนนีค้อย “ลุน” ใหเวลาแตละชัว่โมงผานไป
เพราะมีเวลาเหลอืเฟอสำหรบัทำนัน่ทำนี่
แถมมีเวลาใหเปนโบนัสพกัผอนวนัละหลายช่ัวโมง
กับขาวกับปลาอรอยอยางลงตัวเพราะมีเวลาพิถีพิถัน
แตละคำเค้ียวไปลิ้มรสชาติไปใหอรอยทั้งปาก
แตเด๋ียวนีต้อง “แขง” กบัเวลาแทบตองวิง่ขาปด
แมเวลาจะเทาเดิมในแตละชั่วโมงแตละวัน
แตส่ิงท่ีตองทำชางมากมายจนทำไมทนั
ทศกัณฐผมีูสิบหนาย่ีสิบกรในวรรณคดีมีใหเหน็ตัวเปนๆ
วนัๆ ตองเปลีย่นสหีนาวนัละหลายครัง้ตามบทบาท
มือกพ็ลัวนักับงานบานงานสำนักงานธุรกจิแทบไมไดหยดุน่ิง
กับขาวกับปลาก็ตองพึ่งพาอาหารสำเร็จรูป
แตละคำตองรีบเค้ียวรีบกลืนอรอยแคปลายล้ินขอใหอิ่มทอง
หนามืดทีก็แวะรานกวยเต๋ียวขางทางที
กนิงายไมแพงรสชาติกลมกลอมชามเดียวอิม่ทอง
ฝากทองกอนเขาบานหรือไมก็หิ้วติดมือมากินมาเผ่ือคนใกลตัว
รานกวยเต๋ียวเลยอยูไดขายไดขายดีทั้งวันท้ังคืน
อยางรานรมิถนนหนาบานเปดขายตอนเยน็เลยไปเทีย่งคนื
กอนนี้มีคนเขาออกแทบไมมีที่นั่งเพราะเปนรานเดียวยานน้ี
เด๋ียวน้ีก็ยังพอมีคนเขาออกท้ังมากินท้ังมาพูดคุย
นอกจากรสชาติน้ำซุปยังเขมขนอรอยถูกปากแลว
ยังมีลูกชายวัยสามขวบท่ีคนอยากจะคุยดวยแทบใจขาด
ปากตอปากร่ำลอืกนัหนาหวูาเจาหนนูอยม ี“องคประทบั”
ใหเลขสามตัวไดแมนยำจนเจามือหวยตองตามหา
หนักเขาท้ังพอทั้งแมตองปดรานกวยเต๋ียวพาลูกไปเก็บตัว
รานราดหนาขางๆ กเ็ลยขายดีจนตองหาเด็กชวยเพิม่ดวน
กระท่ังเม่ือตนเดือนจึงกลับมาเปดรานขายใหม
ยงัความโลงอกท้ังนักชมิขาประจำท้ังนักลาเลขสามตัว
เจาหนูนอยกย็งัคงสนุกสนานไปวันๆ ประสาเด็กวยัน้ัน
มองเผนิๆ กดู็ไมออกวามีอะไรแตกตางจากเด็กอืน่นกั
ทัง้ท่ีคนอืน่ยืนยันวามีองคประทับอยจูรงิ
พรอมสำทบัวาไมเชือ่กอ็ยาลบหล.ู..

จะเชื่อหรือไมเชื่อก็คงไมมีใครวาใครบังคับ
เพราะคนท่ีพดูก็เราๆ ทานๆ วาไปตามศรัทธาเล่ือมใส
ฟงไปแอบย้ิมไปหรือฟงไปแอบตะลึงไปไมวากัน
แตที่ไดยินกันในวัดวันอาทิตยกอนไมธรรมดา
ผูที่พูดเชื่อถือไดเต็มรอยคำไหนคำน้ัน
เปนการยืนยนัหนกัแนนวา “ศษิย” แตละคนมี “องคประทบั”
“ผใูดรักเรา ผนูัน้จะปฏิบัติตามวาจาของเรา
พระบดิาจะทรงรักเขา
พระบิดาจะเสด็จพรอมกับเรามาหาเขา
จะทรงพำนกัอยกูบัเขา....”
ชดัเจนกวาน้ีคงไมมีแลวหากจรงิจงัตามคำพดู
แตศิษยจะสำนกึจะช่ืนชมจะภาคภูมิใจหรือไมแคไหน
วัดไดเห็นไดเปนประจักษในทาทีในพฤติกรรมในวิธีนึกคิด
ไมอยูคนเดียวไมทำอะไรคนเดียวไมตัดสินอะไรคนเดียว
ทกุอยาง “แมนยำ” ตามจริงตามหลักการตามความเช่ือ...

คนท่ีรตัูววามี “องคประทับ” มีเคลด็ตองปฏบิติัอยางเครงครัด
ทำผิดทำพลาดเม่ือไรถือวาทำผิดทำแสลงองคประทับ
หนักเขาถึงขนาดองคประทับตองตีจากเหลือแตตัวคนเดียว
ผเูปน “ศษิย” จะรหูรอืถงึขอกำหนดขอปฏบิติัเหลาน้ีบางหรอืเปลา
สำนึกในการมี “องคประทับ” ยงัคงไมพอ
หากแตตองจรงิจังเครงครดักับการรกัษา “องคประทบั” ไวใหตลอด
ส่ิงใดไมถกูตองสิง่ใดไมโปรงใสส่ิงใดทำใหแสลง
พงึตองหางพึงตองละเวนพงึตองระวัง...แมแตจะคดิก็ไมนา
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นครปฐม  เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2010
คณุพอจำเนียร กจิเจริญ อดตีอปุสังฆราช เปนประธาน
มิสซาปลงศพ อากาทา ยวง เตงตระกลู (ไซกวย) อายุ
94 ป มารดาของ ภราดาอาจณิ คณะเซนตคาเบรียล
ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน ทามกลางพระสงฆ
คณะภราดา และพ่ีนองสัตบุรษุเปนจำนวนมาก

อากาทา ยวง เตงตระกูล (ไซกวย) เกิดวันท่ี 7
ธันวาคม  ค.ศ. 1916/พ.ศ. 2459 บดิาช่ือนายเลก็ มารดา
ชือ่นางบาง มีพีน่อง 9 คน เดิมนับถอืศาสนาพุทธ ครัน้
มีอายรุคูวาม ไดมาพักศึกษาหาความรอูยบูานซิสเตอร
พรอมกบัเด็กหญงิอกีหลายๆ คน สมัยคณุพอเอวเยน
เลต็แชร เจาอาวาสองคที ่6 ของวดันักบญุเปโตร และ
ไดรับศีลลางบาปในเวลาตอมา ตลอดระยะเวลาท่ีพกั
อยูบานพักภคินี  ไดร่ำเรียนวิชาการเรือน  การ
ทำอาหาร และอ่ืนๆ มากมาย จากรุนพี่ๆ และจาก
คณะซิสเตอร ไดเรียนจบช้ันประถมปที่ 4 สมัยนั้น
ทานก็สามารถทำอะไรตางๆ ไดทุกอยาง ไมวา
จะชอนกงุ ตกปลา ทำนา เล้ียงหมู ทำกับขาว ทำขนม
เยบ็ปกถกัรอย ตัดผม และอ่ืนๆ

เม่ือแมมีอายุพอสมควร คุณพอเอวเยนก็อนญุาต
ใหสมรสกับครูโรงเรียนนักบุญเปโตรชื่อ วัฒนา
(เซงเจ่ีย) เตงตระกลู และมีบตุรธิดารวม 7 คน ชาย 2

คน หญงิ 5 คน ภราดาอาจิณ เปนคนท่ี 4
เ ม่ือสมรสแลว จึงตองออกจากบานพักภคินี

มาอยูกับครอบครัวบานใหญของสามีที่โรงหีบกับญาติ
พี่นอง ประกอบอาชีพเล้ียงหมู ทำนา ดังเชนชาวบาน
ทั่วไป บราเดอรเลาวา “ต้ังแตจำความได แมไมเคย
ละเลยดูแลลูกๆ เรื่องการเรียนและไปวัด โดยเฉพาะ
วันอาทิตยเชา และรวมพิธีสวดสายประคำและอวยพร
ศีลมหาสนิทในชวงบายๆ สมัยน้ันทุกๆ ค่ำหลังอาหาร
เต่ีย แม และลูกๆ ทุกคนจะรวมกันหนาแทนพระ
ซ่ึงต้ังอยูกลางบานรวมสวดภาวนาค่ำ โดยเต่ียเปนผู
กอสวด โดยไมเวนแมสักวนัเดียว”

คุณแมยงัสอนวา “จงซ่ือตรงตอหนาท่ี ไมวาจะรับ

⌫  
 

มอบหมายหรือใหทำหนาท่ีใดๆ กต็าม จงปฏิบติัหนาท่ี
นั้นๆ โดยซ่ือสัตยสุจริต ใชความอุตสาหะวิริยภาพ
เต็มสติกำลังของตน ทำกิจการท่ีรับมอบหมายนั้น
ใหบรรลุความสำเร็จ จะมีใครควบคุม จะมีคนรูเห็น
หรอืไมกต็าม แมคงไดรบัคำส่ังสอนน้ีจากคณุพอและ
ซิสเตอรเม่ือตอนเล็กๆ”

คุณแมยังสอนไวอีกวา  “ เราควรปฏิบัติตอ
ทุกคนเหมือนกัน เพราะคุณคาของคนมิใชดูเพียง
ภายนอก สถานะการเงนิและฐานะทางสังคม”

คุณแมไดส้ินใจอยางสงบเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม
2010 รวมอายุ 94 ป
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ที่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
เมือ่วนัท่ี  10 เมษายน ค.ศ. 2010  ในหัวขอ “เสรมิสราง
ผสููงวยั  สุขกายใจ  รกัผกูพนั” โดยมพีระสังฆราชซลิวโีอ
สิรพิงษ จรสัศร ีพระสังฆราชลอเรนซ เทยีนชยั สมานจิต
พระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา  กฤษเจรญิ รวมเปน
ประธานการชุมนุม โอกาสนี้มีพิธีประกาศเกียรติคุณ
และมอบใบพรพระสันตะปาปาแก “ลูกกตัญู” และ
“ผสููงอายคุาทอลิกตัวอยาง” จำนวน 35 ทาน

วตัถุประสงคของการจัดงานชุมนุม  1. เพือ่แสดงพลัง
ของผสููงอายุคาทอลิกในเร่ืองความเช่ือ ความศรัทธาตอ
สังคมและพระศาสนจกัร 2. เพือ่สงเสริมฟนฟใูหสังคม
ไทยเห็นความสำคัญของผูสูงอายุและหันมาใสใจดูแล
ผสููงอายุทัง้ฝายกายและจิตใจ รวมถึงแสดงความกตัญู
รูคุณตอบิดา มารดาของตนเองโดยรณรงคจัดกิจกรรม
“โครงการลกูกตญัู” และ “โครงการผสููงอายคุาทอลิก
ตัวอยาง” 3. เพื่อกระตุนผูสูงอายุไดมีบทบาทในสังคม
ใหมากข้ึน

กิจกรรมงานชุมนุม ครั้งท่ี 5 เริ่มต้ังแตบายวันท่ี 9
เมษายน โดยมีทีมเวชบุคคลสังฆมณฑลจันทบุรีมาให
บริการตรวจสุขภาพใหกับผูมารวมงาน จากน้ันมีพิธี
รดน้ำดำหัวผูสูงอายุโดย นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล
ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี เปนประธานในพิธีรดน้ำ
ดำหวัขอพรผสููงอายุ จากน้ันในวันท่ี 10 เมษายน มีพธีิ
เปดงานชุมนุมผูสูงอายุคาทอลิกระดับชาติครั้งท่ี 5
อยางเปนทางการ มีพระสงฆ ผสููงอายุ ผแูทน/ผปูระสานงาน
ผสููงอาย ุ10 สังฆมณฑลรวมงานประมาณ 1,200 คน

โอกาสนี้ คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูสูงอายุ
ขอยกย อง เ ชิด ชูผู สู งอา ยุที่ ทำ คุณประโยชนต อ
พระศาสนจักรสวนรวมมาอยางตอเนื่องใหแก มารีอา
มกัดาเลนา สอางค สุรพฒัน อาย ุ70 ป สัตบุรษุอาสนวิหาร
นกับุญอนันา นครสวรรค

สำหรับรายช่ือผูรับการประกาศเกียรติคุณและ
รบัใบพรพระสนัตะปาปาประจำป ค.ศ. 2010 มีดังตอไปนี้
ผูสูงอายุคาทอลิกตัวอยาง

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
อันนา เพลินพิศ กิจเจริญ อายุ 83 ป สัตบุรุษวัด

เซนตรอ็ค (ทาไข) ฉะเชิงเทรา มารีอา ปทุม สังขรัตน
อายุ 76 ป สัตบุรษุวัดแมพระประจักษแหงภเูขาคารแมล
สุพรรณบุรี ยอหน บัปตสิ ประสงค  อญัญะมณี อายุ 68
ป สัตบุรษุวัดราชินแีหงสันติสุข กรุงเทพฯ

อัครสังฆมณฑลทาแรฯ
เปโตร สมนึก จิตจักร อายุ 71 ป สัตบุรษุวัดแมพระ

ราชนิแีหงสันติภาพ กาฬสนิธ ุลซูอีา เสด็จ วงศมาแสน
อาย ุ70 ป สัตบุรษุวัดพระวิสุทธิวงศ บานนิรมยั สกลนคร
เปาโล คำพงษ เนอืงทอง อายุ 66 ป สัตบุรุษวัดนักบุญ
มารีอามักดาเลนาบานนาโพธ์ิ สกลนคร

สังฆมณฑลเชียงใหม
เปาโล ปุหลุ บุญลือ อายุ 67 ป สัตบุรุษวัดนักบุญ

เปาโล บานหวยตอง เชยีงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค

เปโตร กิตติ ปตินิตยนิรันดร อายุ 73 ป  สัตบุรุษ
วดัเซนตนโิกลสั  พษิณุโลก

สังฆมณฑลราชบุรี
ยอแซฟ พงษพัฒน สุรยิะฉนัทนานนท อายุ 84 ป

สัตบุรุษอาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก
สมุทรสงคราม อนันา ศรนีวล โจสรรคนสุนธ์ิ อาย ุ68 ป
สัตบุรษุวัดนักบญุอนัตน โคกมดตะนอย ราชบรุี

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
อนัเดร สงัด ยนปลดัยศ อาย ุ75 ป สัตบุรษุวดัแมพระ

ฟาติมา บานแสงอรณุ ประจวบครีขัีนธ
สังฆมณฑลจันทบุรี

ยออากมิ ใจ ลดัลอย อายุ 83 ป สัตบุรษุวัดพระหฤทยั
แหงพระเยซูเจา ขลงุ จนัทบุร ีเทเรซา สอน  ประทมุเทา
อายุ 81 ป สัตบุรุษวัดนักบุญวินเซนตเดอปอล เขาขาด
สระแกว ยอแซฟ ปรดีา อานามวัฒน อายุ73 ป สัตบุรษุ
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินริมล จนัทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา
เปโตร สิน วาปกัง อายุ 74 ป สัตบุรุษวัดแมพระ

แจกจายพระหรรษทาน โคกปราสาท บรุรีมัย
สังฆมณฑลอุดรธานี

นิโคลัส วิโรจน รุจิเกียรติกำจร อายุ74 ป สัตบุรุษ
วดัแมพระฟาตมิา เมืองพล  ขอนแกน

สังฆมณฑลอุบลราชธานี
เทเรซา กองแพง พวงอก อายุ 64 ป สัตบุรุษ

วดัแมพระฟาติมา บานนาคำ อบุลราชธานี
ลกูกตญัปูระจำป ค.ศ. 2010

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เทเรซา อารี มีแสงธรรม สัตบุรุษวัดเซนตหลุยส

(สาทร) กรุงเทพฯ ลูซีอา ทองสุข สรกุล สัตบุรุษ
วดัซางตาครสู (กฎีุจนี) กรงุเทพฯ ยอแซฟ อภนินัท อาศยั
สัตบุรษุวัดเซนตรอ็ค (ทาไข) ฉะเชิงเทรา

อัครสังฆมณฑลทาแรฯ
มารีอา กิตติมา ผิวสิงหชัย สัตบุรุษวัดนักบุญ

ยอแซฟ ดอนทอย สกลนคร มารอีา ซอนกลิน่ สังวรจติร
สัตบุรษุวัดนักบญุยอแซฟ บานดอนด ู สกลนคร เทเรซา
สุมาล ีไตรจักร สัตบุรษุวัดแมพระแหงกวาดาลูเป บานผึ้ง
นครพนม

สังฆมณฑลเชียงใหม
ยอแซฟ อรุณ จันทรสม สัตบุรุษวัดนักบุญไมเกิล

การีกอยส เชยีงดาว  เชยีงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค

ยอหน กติต ิสายชลอภบิาล สัตบุรษุวัดนักบุญเปโตร

ผาเดะ แมสอด  ตาก
สังฆมณฑลราชบุรี

มีคาแอล  พันเอกวีรวัฒน  ธิติธรรม สัตบุรุษ
วัดนักบุญยอหนบอสโก ราชบุรี มารีอา เยาวดี พรศิริ
กาญจน สัตบุรษุวดัแมพระมหาทกุข ทามวง กาญจนบุรี

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
ยอแซฟ เอกราช เปรโต สัตบุรษุวัดแมพระฟาติมา

บานแสงอรุณ ประจวบคีรขัีนธ
สังฆมณฑลจันทบุรี

มารีอา ชลธิชา  ชัยพิบูลย  สัตบุรุษอาสนวิหาร
พระนางมารีอาปฏสินธินริมล จนัทบุร ีมารอีา พิชญสินี
ประดิษฐธรรม สัตบุรุษอาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ลอเรนซ เอกอมัรนิทร ธถุาวร
สัตบุรษุวัดนักบุญยอแซฟ  พนัสนิคม  ชลบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา
ยอแซฟ ประธาน เชาวดี สัตบุรษุวัดแมประปฏสินธิ

นริมล ปากชอง นครราชสมีา
สังฆมณฑลอุดรธานี

ฟลิป วรพจน ลำดวน สัตบุรุษวัดพระคริสตเจา
ทรงกลบัคืนชพี ขอนแกน

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

คณุชฎาพร รตะสขุารมย 200 บาท
คุณประคัลภ อุดมอักษร 200 บาท
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“จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจา และความชอบธรรมของพระองคกอน
แลวพระองคจะทรงเพิม่ทกุสิง่เหลาน้ีให” (มธ 6:33)

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

081-899-7470, 086-541-2772

 
26 - 30 พ.ค. 53 เชญิสมาชิกไปพสูิจนอศัจรรยของคุณพอ

สเตฟาน หวอง ท่ีพมา
20 มิ.ย. 53 เชิญสมาชิกไปรวมบวชพระสงฆใหม
ของสังฆมณฑลราชบุรี ที่วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย
อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบรุี
25-26-27 มิ.ย. 53 ขอเ ชิญรวมพิ ธีบวชพระสงฆ ใหม
ของสังฆมณฑลสุราษฎรธานี พรอมปดปพระสงฆและไปให
กำลงัใจ สังฆานุกรยอหน บปัติส อมรกจิ พรหมภกัดี เสร็จการบวช
นำเท่ียวภาคใตตอ
28 ก.ค. - 1 ส.ค. 53 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.ฟรงัซิส เซเวยีร -
บังกาลอร - ปราสาทไมซอร - โคชิน -
นักบุญอัลฟอนซา

4. ปารสี - ลรูด - ฟาติมา - โรม (เดนิทางตลุาคม)

ต.รุงโรจนต.รุงโรจนต.รุงโรจน
อะลูมิเนียม-กระจก, เลื่อน-สวิง, บานเกล็ด
ฝาเพดาน-ทีบาร-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
โครงหลังคาเหล็ก,  ประตูเหล็ก, มุงลวด,
เหล็กดัด, กันสาด
ผามาน, วอลลเปเปอร, พรม, ฉากกั้นหอง
มู ล่ี และรับซักผามานทุกชนิด

ผลิตและจำหนายสายประคำ หินสีและแกวคริสตัล
http://www.mary-lamb.com

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

แฟกซ 02-598-4879
คุณวันดี  ฮีมินกูลโทร. 02-566-3393, 081-817-5260
แฟกซ 02-566-3201

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเครือ่งยนต
หัวฉดีเบนซิน – ดีเซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
ซอมโชคอพัรถยนตเกาใหเหมือนใหม
ยกสงู  โหลดเต้ีย  อดัลูกหมาก
โดยชางผูชำนาญ          (คาทอลกิลดพิเศษ)
ศักดิช์าย กจิประเสรฐิ
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สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดกิต ที ่ 16 ทรงประกาศแตงตัง้ใหพระอคัรสงัฆราช
ซัลวาตอเร เปนนักคีโอ เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย กัมพูชา
ลาว เมียนมาร มาเลเซีย สิงคโปร และบรูไน ไปรับหนาที่เอกอัครสมณทูต
วาติกันประจำประเทศอินเดีย

พระสมณทูตซัลวาตอเร  เปนนักคีโอ  เดินทางมาเข า รับตำแหนง
เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย วันท่ี 8 มกราคม ค.ศ. 2004 ทาน
เปนชาวอิตาเลียน เกิดเม่ือวันท่ี 7 กันยายน ค.ศ. 1952 ที่มาราโน เขตเนเปลส
ประเทศอิตาลี บวชเปนพระสงฆวันท่ี 18 กันยายน ค.ศ. 1976 โดยหลังจาก
จบการศึกษาจากสถาบันอบรมทางการทูตของพระศาสนจักรแลวทานได
ทำงานในสถานทูตวาติกันประจำประเทศตางๆ  และตำแหนงสุดทาย
กอนจะยายมาประจำท่ีประเทศไทย ทานดำรงตำแหนงเอกอัครสมณทูต
วาติกันประจำประเทศรวันดา

และในขณะท่ีทานปฏิบัติหนาท่ีเปนเอกอัครสมณทูตประจำประเทศ
ไทย ทานยังตองดำรงตำแหนงเปนเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศ
กมัพชูา สิงคโปร และเปนผแูทนพระสันตะปาปาในเมียนมาร ลาว มาเลเซีย
และราชอาณาจักรบรูไน

ระหวางท่ีประจำอยูประเทศไทย 6 ป มีการแตงต้ังพระสังฆราชใหม
9 องค ไดแก พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล พระสังฆราชยอหน
บอสโก ปญญา กฤษเจริญ พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา พระสังฆราช
ยอแซฟ ชูศักด์ิ สิริสุทธิ์ พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร  เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน พระสังฆราช
ซิลวี โอ  สิริพงษ  จรัสศรี  พระสังฆราชยอแซฟ  พิบูลย  วิ สิฐนนทชัย
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

พระสมณทูตรบัหนาท่ีใหม (ตอจากหนา 20)
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⌫
กัสแตล กันดอลโฟ  อิตาลี (ซีเอ็นเอส)  พระคารดินัล
เซเวริโน โปเลตโต อัครสังฆราชแหงตุรินจัดนิทรรศการ
ผาตราสังขแกสาธารณชน ณ อาสนวิหารนักบุญยอหน
บปัติสต ระหวางวันท่ี 10 เมษายน ถงึวนัท่ี 23 พฤษภาคม

กอนปดทำความสะอาดและซอมแซมคร้ังใหญต้ังแต ค.ศ. 2002
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา “ขาพเจาหวังวาการจัดแสดง

ผาหอพระศพพระเยซูเจาจะชวยใหผูเชื่อศรัทธาไดแสวงหาพระเปนเจา  เพราะ
นอกจากจะดึงดูดความสนใจผแูสวงบุญยงัเปนแรงบันดาลใจใหทำการศึกษา และ
รำพึงถึงธรรมล้ำลึกแหงพระมหาทรมานของพระเยซูเจาเปนพิเศษ”

คุณพอเฟเดริโก ลอมบารดิ ผูอำนวยการสำนักขาววาติกัน กลาวโอกาสท่ี
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 เสด็จตุรินเพื่อชมนิทรรศการผาตราสังข
เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม วา “ความเช่ือวาพระเยซูเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพมิได
เกิดจากการไดเหน็ผาหอพระศพ  แตการเสด็จชมนทิรรศการของพระสนัตะปาปา
เปนประจักษพยานใหคริสตชนไดเขาใจคุณคาของการสิ้นพระชนมและกลับคืน
พระชนมชพีไดลกึซ้ึง”

คุณพอลอมบารดิ กลาววา “สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 มิไดทรงเรยีก
ผาหอพระศพวาเปน ‘พระธาตุ’ แตทรงเรียกวาเปน ‘พระฉายาลักษณพระเยซูเจา
ทีเ่ขียนดวยพระโลหิต’ ดังรายละเอียดตามท่ีระบุในพระคัมภีร”

“เชนเดียวกบัสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่ 2 ท่ีเสด็จแสวงบุญผาหอ
พระศพใน ค.ศ. 1998 พระองคมิไดทรงเรยีกวาเปน ‘พระธาตุ’ เชนกนั  แตทรงเรยีก
วาเปน ‘กระจกเงาแหงพระวรสาร’ สัญลกัษณสะทอนใหเหน็พระมหาทรมานและ
การส้ินพระชนมของพระคริสตเจา”

  
นครรฐัวาติกนั (ซีเอน็เอส)  ค.ศ. 2008  ณ สามเณราลยั
เซนตโจเซฟ ในนิวยอรก เยาวชนคาทอลิกไดรวมตัว
กันขับรองเพลง “สุขสันตวันเกิด” เปนภาษาเยอรมัน
ถวายแดสมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 โอกาส
พระชนมายุครบ 83 ชนัษา ซ่ึงพระองคทรงใหคะแนน
เอบวก  แกเยาวชน  เหตุการณครั้ง น้ันเผยใหเห็นความสัมพันธที่อบอุน
ที่พระสันตะปาปาทรงมีแกบรรดาเยาวชน

ความสนิทสัมพนัธกบัเยาวชนเริม่ต้ังแตพระสนัตะปาปาทรงเปนพระสงฆ และ
อาจารยเทววิทยาประจำมหาวิทยาลัยตางๆในเยอรมนี เชนท่ีกรุงบอนน เมือง
มุนสเตอร หรอืเมอืงเรเกนสเบิรก  เม่ือทรงไดรบัเลอืกต้ังเปนประมุขพระศาสนจักร
คาทอลิกตอจากสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 พระองคทรงสานตอ
ความสัมพันธที่แนนแฟนกับเยาวชน ทรงดำริใหสำนักวาติกันส่ือสารกับเยาวชน
ทั่วโลก ผานอุปกรณส่ือสารทันสมัยตางๆ เชน อินเตอรเน็ต เฟสบุค ยูทูป และ
ทวิตเตอร เปนตน

ขณะดำรงตำแหนงพระสันตะปาปา  พระองคตรัสแกประธานาธิบดีนิโคลัส
ซารโกซีระหวางการเสด็จเยือนฝรัง่เศสวา “ขาพเจาใหความสนใจอยางยิง่แกบรรดา
เยาวชน และหวงใยพวกเขาเสมอ”

ในการเสด็จเยือนตางประเทศ สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรง
พบปะกับเยาวชนเปนพิเศษในหลายประเทศ รวมถึงเยาวชนในบราซิล คาเมรูน
สาธารณรัฐเชค  และฝร่ังเศส

นางาซากิ (ยูแคน) 
เ ย า ว ช น ใ น ชุ ม ชน
อาสนวิหารยูราคามิ

ในเมืองนางาซากิ ทีก่ำลงัเตรียมรับศีลมหาสนิทคร้ังแรก
กิจกรรมหน่ึงท่ีเปนการเตรียมตัว คือ การปลูกขาวสาลี
นำมาใชทำศีลมหาสนิท

คุณพอซาคาเอะ  โกจิมา พระสงฆอภิบาลสัตบุรุษ
วดัฟกูเูอะ ประมาณ 100 กโิลเมตรทางตะวันตกของเมือง
นางาซากิ เปนผูริเริ่มใหเด็กๆ ไดชวยกันปลูกขาวสาลี
ที่ใชทำศีลมหาสนิท ในแปลงนาของอารามท่ีอยูใกลๆ
วัด และเม่ือคุณพอไดมอบหมายใหยายมาอภิบาล
ครสิตชนท่ียรูาคามิ ทานไดนำแนวคิดเดียวกนัน้ีมาใชใน
ชมุชนครสิตชนในความดูแลของทาน

คุณพอโกจมิา กลาววา “การใหเด็กๆ ไดลงมือปลกู
ขาวสาลีนี้มีเปาหมายเพ่ือสอนพวกเขาวา พระเปนเจา
ทรงสรางสรรพส่ิงรวมท้ังตนขาวสาลีที่พวกเด็กๆ ปลูก
แตเรามนุษยสามารถชวยพระองคได”

“สัตบุรุษสวนใหญเห็นดวยกับกิจกรรมน้ีต้ังแต
คร้ังแรกท่ีนำไปใชในชุมชนวัดเดิม รวมถึงผูฝกอบรม
อปุสังฆราช และคริสตชน พวกเขาตางใหความรวมมือ
อยางดี”

โครงการปลูกขาวสาลี เริม่ดวย “พธีิอวยพรแปลงปลูก
และเมล็ดพนัธ ุกวา 3.5 ลติร กอนจะสอนเด็กๆ ถงึวิธีการ
ปลูกดวยการใหพวกเขาลงมือปลูกเอง”

คุณพอโกจิมา กลาววา “ผลปรากฏวาในปแรก
นกพริาบมากินเมล็ดพนัธทุีห่วานลงในแปลงนาเกือบหมด
มีบางสวนท่ีตนขาวเติบโต  แตกไ็ดแปงสาลีเพยีงพอทำ
ศีลมหาสนทิได”

“ปตอมา  เราซือ้ตาขายโปรงๆ คลมุแปลงปลกูเพือ่
ปองกันนกมาจิกกนิเมล็ดพนัธ ุแตกพ็บกบัปญหาของวัชพชื”

เม่ือคณุพอโกจมิา เปนเจาอาวาสอาสนวิหารยรูาคามิ
เม่ือเดอืนเมษายนปนี ้ คุณพอยงัคงสืบสานโครงการปลกู
ขาวสาลีตอไป และในชุมชนวัดแหงใหมคุณพอพบสถานท่ี
เหมาะสมใชเปนแปลงปลูกท่ีจูจิคายามา หรือแปลวา
“เนินไมกางเขน” (Hill of the Cross)  หางจากวัดดวยการ
เดินประมาณ 40 นาที

ที่ดินแปลงนี้ คริสตชนท่ีลี้ภัยไปอาศัยที่อื่นในชวง
เหตุการณเบียดเบียนครสิตชนคร้ังใหญในญ่ีปนุ เม่ือพวกเขา
กลับมายังบานเกิดก็ไดซ้ือเนินเขาน้ีและสราง “มรรคา
ศักด์ิสิทธ์ิ” (Stations of the Cross) ข้ึนในบรเิวณเนนิเขา
เพื่อเปนสัญลักษณแหงความเช่ือ

คุณพอโกจมิา เลาวา “ปลายเดือนพฤศจกิายน เด็กๆ

กลุมแรกเร่ิมหวานขาว และเม่ือถึง
เวลากำจัดวัชพืชมีเด็กๆ 70 คน
มาชวย ประมาณกลางเดือนมีนาคม
ขาวจะเร่ิมออกรวง  และเติบโต

สมบูรณพรอมเก่ียวขาวในเดือนพฤษภาคม”
ซิสเตอรโมโมอิ  คิมูระ  ครูคำสอนคณะดวงหทัย

นิรมลของพระแมมารีย ในนางาซากิ กลาววา “นี่เปน
ครั้งแรกที่เด็กๆ ไดถือรวงขาวท่ีพวกเขาเกี่ยวดวยมือ
ตัวเอง เปนภาพนาประทับใจท่ีเหน็เด็กๆ จองมองเมล็ดขาว
อยางสนใจ”

เยาวชนคนหนึ่งกลาววา “ผมรวมโครงการปลูก
ขาวสาลี และต้ังใจขยันทำงาน เพราะอกีไมนานนองสาว
ของผมจะรบัศีลมหาสนิทครัง้แรก  ผมดใีจมากครับ”
(นางาซากิ  เมืองทาทางชายฝงตะวันตกของเกาะกิวชู
ประเทศญ่ีปุน ไดรับความเสียหายจากการวางระเบิด
เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 โดยสหรัฐอเมริกา
ในสงครามโลกคร้ังที ่2 ชวง ค.ศ.1939-45 ระหวางกลมุ
พนัธมิตร ไดแก องักฤษ ฝร่ังเศส สหภาพโซเวียต และ
สหรฐั ฯลฯ และกลมุอกัษะ ไดแก เยอรมน ี อติาลี  ญีป่นุ
ฯลฯ  นางาซากิ มีประชากร 438,000 คน  เปนเมืองแหงท่ี 2
ทีใ่ชทำสงคราม อกีเมืองทีเ่สียหายจากสงครามคือเมือง
ฮิโรชิมา  เมืองทาทางตะวันตกเฉียงใตของเกาะฮอนชู
มีประชากร 1,077,000 คน ถกูระเบิดเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม
ค.ศ. 1945……..Webster’s New World Dictionary&
Thesaurus)

⌫⌫
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เสวนาเร่ือง “ชวีติ : สงเสริมหรือทำลาย”

นนทเพช็ร

พันธกิจของคูสมรส
และครอบครัว มีความหมาย
ต อพระศาสน จักรและ
สังคมบานเมืองเปนพิเศษ
ครอบครัวนับเปนเซลล
หนวยเล็กพืน้ฐานของสังคม
บานเมือง ขณะเดียวกัน

ครอบครัวคริสตชนก็มีฐานะเปนเซลลหนึ่งของ
พระศาสนจักร เปนเมล็ดพันธุหรือจุดเร่ิมตนของ
พระอาณาจักรพระเจาบนโลกน้ี แตปจจบุนัครอบครัว
ตองเผชญิกบัปญหาท่ีมีความสลับซับซอน มีเง่ือนไข
ตางๆ มากข้ึน ครอบครัวคริสตชนตองเผชิญกับ
ความทาทายดานความเช่ือและการปฏิบัติตน
โดยเฉพาะในเร่ืองเก่ียวกับชีวิตและจริยธรรม เชน
การคุมกำเนิด การทำแทง การการุณยฆาต ปญหา
ทองวยัทนีในเด็กและเยาวชน ฯลฯ

เพื่อเปนการติดอาวุธทางปญญาและเสริมพลัง
ความเช่ือของกลมุสตรี คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่
สตรี อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รวมกบัองคกรสงเสรมิ

ชีวิตแหงประเทศไทย (Prolife Movement, Thailand)
จึงไดรวมกันจัดเสวนาในหัวขอ “ชีวิต : สงเสริม
หรอืทำลาย” เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2010 ทีห่องประชุม
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โดยมีคณุพอสรินนท  สรรเพ็ชร
คณะนักบวชคามิลเลียน รองประธานองคกรสงเสริม
ชีวิตแหงประเทศไทย เปนวิทยากร และคุณพอทนุ
เจษฎาพงศภักดี ผูชวยพระสังฆราชฝายสังคม เปน
ประธานเปดสัมมนา

วิทยากรไดกล าวนำถึงความหมายของชีวิต
ในบริบทความเช่ือของคริสตชน โดยย้ำวา ทุกชีวิต
เปนคุณคา เปนศักด์ิศรี เรามิใชเพียงมีชีวิตท่ีมีคุณคา
แตชีวิตเราเองเปนคุณคา ซ่ึงจะไมสามารถทำลายหรือ
เอาออกไปจากตัวเราได พระศาสนจักรในฐานะมารดา
และอาจารย ยอมสอนส่ิงท่ีดีที่สุดใหกับลูกบนหนทาง
ความจริง และชีวติในโลกนี ้ โดยเฉพาะอยางยิง่คำสอน
ที่เกี่ยวของกับชีวิต “อะไรคือดีที่สุดสำหรับชีวิตหนึ่ง
ที่พระเจาสรางมาและควรไดรับการปกปอง ดูแลและ
สงเสริม” พระศาสนจักรใหความสำคัญเปนพิเศษ
เฝาระวังระไวมิใหใครก็ตามมีอำนาจเหนือชีวิต ชีวิต

รายงานโดย  คณะกรรมการคาทอลกิเพือ่สตร ีอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ
ตอนหน่ึง

เปนของพระเจา พระเจาสรางมนุษยข้ึนมาตาม
ภาพลักษณของพระองค เราตางจากพืชหรือสัตว
ตรงท่ีมีจติวิญญาณท่ีสำนึกไดวาตนเองเปนใคร กำลัง
ทำอะไร ทำไปทำไม และกำลังไปไหน ดังน้ัน เปาหมาย
ทีค่รสิตชนมงุประเด็นไปถงึ คือ ชวีติท่ีสมบูรณ และ
คำวา “ชวีติ” มีความหมายโดยนัยสำคัญเดยีวกบัคำวา
“สุขภาพ” ตอนน้ี เราคำนึงถึงสุขภาพแบบองครวม
ทีป่ระกอบไปดวย มิติกาย มิติใจ มิติสังคม และมติิ
จิตวิญญาณ ดังน้ัน ชีวิตและสุขภาพจึงไปดวยกัน
สงเสริมซ่ึงกันและกัน การดำเนินชวีติท่ีดียอมสงเสริม
สุขภาพท่ีดีทั้งทางกาย  ใจ  สังคม  จิตวิญญาณ
การดำเนินชีวิตท่ีขัดแยงกับจริยธรรมความดีงาม
ยอมนำผลรายหรือผลเสียตอชีวิตและสุขภาพ
ในตัวมันเองไมทางใดก็ทางหน่ึง  เชน พระศาสนจักร
สอนแนะนำใหใชวิธีธรรมชาติในการวางแผนชีวิต
ครอบครัว เพราะถือวาปลอดภัยที่สุด นำมาซ่ึง
สุขภาพดีในทุกๆ ดาน อีกทั้งสงเสริมความเจริญ
กาวหนาทางกาย ทางใจ เปนท่ียอมรับของสังคม และ
ชวยพฒันาดานจิตวิญญาณของมนุษยดวย

เด็กสาธุฯ

 “บานเมืองของเรา เหมือนเรือกำลังเจอคล่ืนใหญ
ในความมดื ชวยกนัจุดเทยีนสักเลมหน่ึง ดีกวาบนดาวา
ความมืด!”

 เบื้องหลังทิศทางฯ การประชุมเพ่ือยกรางทิศทาง
งานอภิบาลฯ อกี 5 ป มาถึงวันน้ี พอปรบัทิศทางชัดข้ึน
แมไมใชเรือ่งใหมทัง้หมด แตปรบัใหชดัเจนข้ึนสำหรบั
ทกุๆ คน พระคณุเจาปญญา กฤษเจรญิ พอใหญในฐานะ
เลขาธิการสภาฯ พรอมกับทีมงานเร่ิมกันมาเปนป เพือ่ให
เกิดประโยชนสูงสุด คร้ังน้ีมีผูรวมประชุม 170 คน
ทั้งพระสงัฆราช พระสงฆ นักบวชชาย-หญิง ฆราวาส
ตางหนาดำ คร่ำเครง กอนสัมมนาก็มีการบานใหทำ และ
ระหวางสัมมนาท้ัง 14 กลมุ กท็มุเทกันเต็มท่ี

 หลงัจากน้ี คณะกรรมการยกรางทิศทางฯ ตองเสนอ
ตอสภาพระสงัฆราชฯ อกีครัง้ และประกาศใชอยางเปน
ทางการ วนัท่ี 15 สิงหาคม ณ อาสนวิหารอสัสัมชญั เม่ือ
10 ปทีแ่ลวกเ็ริม่ตนท่ีตรงน้ี

 หนักนักพักเหน่ือย กวาจะถึงวันประชุม คนท่ีอยู
เบ้ืองหนาและเบ้ืองหลังตางก็ตองเตรียมการ

 สมัชชาฯ ครั้งน้ีเพื่อใหไดผลเต็มท่ี คนท่ีเกี่ยวของ
ตองประชุมกันกอนหลายคร้ัง มาถึงวันจริง ทำเอา
แตละคน “เด้ียง” กนัไป ต้ังแต บราเดอรทนิรตัน คมกฤส
ผอูำนวยการสำนักนโยบายฯ อาจารยชยัณรงค มนเทียร-
วิเชียรฉาย คุณพอประเสริฐ โลหะวิริยะสิริ เขาแถว
เขาโรงพยาบาลกัน หมอไมกลาออก “วซีา” ใหมาทำงาน
“กลัววาจะเด้ียงจนดับ”

 คุณพลชาติ  ไกรบุญ  ม .ล .จตุรพิธ  ชมพูนุช
คุณประจวบ ตรีนิกร คุณพอพิพัฒน รุงเรืองกนกกุล
คณุพอสมเกยีรต ิตรนีกิร และคณุพอวชัรนิทร สมานจิต
อาจารยสุมติรา พงศธร ทมีงานยกราง ทัง้กอนและหลัง
ทั้งบนท้ังลาง เพื่อใหทุกอยางลงตัว และกองเลขาฯ
ซสิเตอรกฤษดา สาตรพันธ  คณุพอประยทุธ ศรเีจรญิ
และทีมงาน ตองเตรียมเอกสารเปนกองๆ รองรับ
การประชุม

 สีสันสมัชชา คณุพอวชัรนิทร ตนปรกึษา และคณุพอ
วุฒิเลิศ แหลอม ชวยสรางบรรยากาศความสัมพันธ
ใหการประชมุไมเครยีดนกั โดยเฉพาะงาน “ราตรสัีมพนัธ”

 ขวญัใจสมัชชาฯ พระคณุเจาบุญเลือ่น หมัน้ทรพัย
อาย ุ81 ป ผเูขาประชมุอายมุากสุด  ติดตามทุกประเด็น
อยางใกลชิด ยกมือครั้งใด ไดขอคิดและเสียงฮา...ดวย
ลีลาภาษาอีสานบานเฮา

 อาจารยลกัขณา สุกใส   ประธานเซอรราเมืองอบุลฯ

บนิไปประชุมท่ีสิงคโปรพรอมกับกลมุคนไทยรวม 120
คน มากเปนพเิศษ รวมกับคณุนิพนธ แสงประดบั อดีต
ประธาน ลงจากสนามบิน ไปเขาบานผหูวาน ประชมุตอ
กลบับาน “ลกูหลานจะจำไดหรอืเปลา?”

 จรงิจัง แทจรงิ เม่ือยกรางทิศทางฯ แตละบท แตละ
เรื่อง แตละกลุมรายงานใหที่ประชุมลวนเนนย้ำสองคำ
“แทจรงิ-จรงิจัง” นบัไปนับมา รวมแลวกวา 10 ครัง้ คือ
สรปุวาอยากใหเอาจริงๆ สักท ีไหวครูอยนูานแลว

 พณิแกวภาคพเิศษ คณุวรีะพงศ ทวศีกัด์ิ นักดนตรี
พิณแกว เขารวมประชุมดวย พอแฟนพันธุแทมาเจอ
หนากันในวันประชมุ ตางถามหาและอยากชมการแสดง
เม่ือคุณขอมาดังน้ี ตองขับรถกลับบาน ไปยกเอาเครื่อง
ดนตรีมาแสดงค่ันรายการ ครัง้หนาใสทายรถไวเลย

 พระคณุเจาหลุยส จำเนียร สันติสุขนรินัดร ประธาน
สภาฯ ขอบคุณทุกๆ คนท่ีรวมประชุมกัน ต้ังแตครัง้แรก
4 สังฆมณฑลและคร้ังท่ี 2 เม่ือ 4 อีสาน แยกประชุม
ประสานกันทำงาน อันดับตอไปคือ ภาคปฏิบัติใหเปน
จรงิ

 “ทำความดี ไมตองรอเวลา เริ่มทำทันที คนข้ีเกียจ
ชอบแกตัว คนฉลาดชอบแกไข”

 “ปญหาของวันน้ีคือ แตละคนไมทำหนาท่ีของตน
ดวยความซือ่สตัย สุจรติ”

 ขอเชญิพีน่องทกุคน เรารวมกันภาวนาเพือ่ประเทศ
ไทยของเรากันใหมากๆ

 สวัสดีครบั
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1. หมคูณะดวงหทัยนริมล  ซ.อรุษา ทองอำไพ อธิการหมคูณะ
1.1 สำนกังานกลางคณะผรูบัใชฯ อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขัีนธ

1. ซ.วิไลวรรณ ยนปลัดยศ อธิการิณีเจาคณะ 2. ซ.มะลิวัลย ปรมัตถวิโรจน
รองอธิการิณีเจาคณะ 3. ซ.อุรษา ทองอำไพ อธิการบาน 4. คุณแมลัดดา สัตยวินิจ
ภาวนา 5. ซ.ธิดาเพ็ญ  จรัสศรี เลขานุการของคณะ/ฟนฟูจิตใจ 6. ซ.อังเนส ถวิล
เสรพีรพงศ โรงครัวบานเณร หวัหนิ 7. ซ.มลัลกิา  ปานมศีรี ดูแลเยาวนารีมัธยมตน

1.2  ฝายงานธรรมทตู กมัปงธม กมัพชูา
1. ซ.พรทิพย แกวกิ่ง 2. ซ.สุดาทิพย เจริญพานิช 3. ซ.กัลยา ฉัตรบรรยงค

4. ซ.สุขลนิ  กกึ
2.  หมคูณะลุยยนีา ซ.ศรเีวยีง  อาภรณรตัน   อธิการิณหีมคูณะ
      2.1  ร.ร.นารีวทิยา จ.ราชบุรี

1. ซ.ศรีเวียง อาภรณรัตน อธิการบาน ผูจัดการ 2. ซ.ปรีดา ระงับพิศม
ชวยงานบริบาล 3. ซ.บุญเรอืน หมัน้ทรพัย งานแนะแนว 4. ซ.นรา นยิมไทย ผอูำนวยการ
5. ซ.วรรณา วสิิฐนนทชยั โภชนาการ/ดูแลงานกอสราง 6. ซ.ชลอรตัน  สวสัดี ดูแล
นกัเรยีนประจำ 7. ซ.สุมติรา โจสรรคนสุนธิ์ งานอภบิาล ในโรงเรยีน 8. ซ.พวงทพิย
ผลประดิษฐ ผูดูแลเยาวนารีมัธยมปลาย

2.2  บานผอูาวุโส (บานน.อนันา)
1. ซ.จรัสพรรณ บุญเจริญ อธิการ 2. ซ.สมปอง ทับปง อภิบาลผูอาวุโส

งานประวติัศาสตร
พัก – ภาวนา

1. ซ.ถวลิ เปยมศริ ิ2. ซ.แจมฟา ประสตูรแสงจันทร 3. ซ.จำป สิรสุิทธิ ์4. ซ.ราตรี
โลกะวทิย 5. ซ.พิกลุ  สงวนวงษ 6. ซ.วชริา กฤษบำรุง 7. ซ.จำเนยีร ชนุฟง 8. ซ.มาลี
เจรญิวชิา 9. ซ.อรณุ ี พ่ึงฮัว้
     2.3  บานธารหทัย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี

1. ซ.ประพศิ  เอน็ดู
3. หมคูณะธิดาแมพระ ซ. มนฤดี ฤกษมณชียั อธิการิณีหมคูณะ

3.1  โรงเรยีนธิดาแมพระ อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
1. ซ.มนฤดี ฤกษมณีชยั อธิการบาน โภชนาการ 2. ซ.ดรณุ ีศรมีงคล ผอูำนวยการ

3. ซ.ลดัดา ทศไพสนธ ิชวยฝายโภชนาการ 4. ซ.นติวดา ออนเทศ ผชูวยผอ./งานอภิบาล
ในโรงเรียน 5. ซ.วนัเพญ็ เชือ้รมัภ  ดูแลนักเรียนประจำ

3.2  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
1. ซ.นาร ีแกวทวี 2. ซ.สายรงุ สระทองเถือ่น

3.3  บานชมุพาบาล สำนักงานมิสซังฯ
1. ซ.พวงผกา ราชธน 2. ซ.สุภา ทองอำไพ ทมีงานประกาศฯ

4. หมคูณะปาซอตตี  ซ.ศรสีมร  ชอยเครอื   อธิการิณีหมคูณะ
4.1 โรงเรยีนดรุณานุเคราะห – นารีวฒันา

1. ซ.ปญญาวดี   วงศานพัุนธ 2. ซ.จรญัญา เปาเลง
4.2  โรงเรยีนดำเนนิวทิยา  โคกมดตะนอย

1. ซ.ศรสีมร ชอยเครอื 2. ซ.นภิา ศรขีจรลาภ
4.3  โรงเรยีนวนัทามารีอา หลกัหา

1. ซ.ละออง เทาลิม้ 2. ซ.ดารารตัน  เพงพินจิ
4.4  โรงเรียนดรุณานุกลู

1. ซ.สมลิม้ เลงพวง 2. ซ.สุนทร ีลิม้จ้ีจง
5.  หมคูณะดอนบอสโก  ซ.มาล ี ธรรมอปุกรณ  อธิการิณีหมคูณะ

5.1  โรงเรียนเทพินทรพทิยา
1. ซ.พรพรรณ วเิศษบุญชยั 2. ซ.อไุร ทพัศาสตร

5.2  โรงเรยีนดรุณาราชบุรี
1. ซ.อรวรรณ   สินสมรส 2. ซ.สายสดุา กจิประยรู

5.3 โรงเรยีนธรีศาสตร

1. ซ.มาล ีธรรมอปุกรณ 2. ซ.อำไพ นดัดาศรี
6.  หมคูณะเทเรซา ซ.อษุา พรศริกิาญจน อธกิารณีิหมคูณะ

6.1 โรงเรียนเทพวิทยา
1. ซ.อษุา พรศริกิาญจน 2. ซ.สุวน ีศรขีจรลาภ

6.2 โรงเรยีนวรีศลิป
1. ซ.ฐติมิน ถาวร 2. ซ.ประภา แจวเจรญิ

6.3 โรงเรยีนดรณุากาญจนบุรี
1. ซ.ประไพ ทศไพสนธิ 2. ซ.สายทพิย บุญถนอม

7.   หมคูณะยอแซฟ ซ.สุธ ี เจรญิพานิช อธิการิณีหมคูณะ
7.1  นวกสถานผรูบัใชฯ จ.นครปฐม

1. ซ.สุธ ี เจรญิพานิช อธิการบาน และท่ีปรกึษาฝายการอบรมเบ้ืองตน/ผดููแล
อสัปรนัต 2. ซ.พนารัตน เพงพินจิ นวกจารย 3. ซ.อรสิรา สุรปิะ 4. ซ.อทุมุพร แซโลว

7.2  บานหทัยนิรมล กรงุเทพฯ
1. ซ.นลิบุล  ทวิากร 2. ซ.อาร ี  มวงโมรี

7.3  โรงเรยีนอาชวีะดอนบอสโก กรงุเทพฯ
1. ซ.ปราณ ี  มวงโมรี

7.4  บานเจาคณะซาเลเซียน กรงุเทพฯ
1. ซ.พรประภา  ริว้สขุสันต

8. หมคูณะคาเร็ตโต ซ.สุดาพร สวนจิตต อธกิาริณีหมคูณะ
8.1  โรงเรียนนิรมลชุมพร

1. ซ.สุดาพร สวนจิตต อธิการบาน / ผอูำนวยการ 2. ซ.อษุณีย เหมบุตร ทีป่รกึษา
ฝายเศรษฐกิจ/ผจูดัการ 3. ซ.ศริพิร เสยีงไพเราะ แผนกโภชนาการประถม 4. ซ.นอย
ทบัปง โภชนาการ 5. ซ.สายชล สุสุทธมิงคล ดูแลนกัเรยีนประจำ

8.2 โรงเรียนอรณุวิทยา จ.ประจวบคีรขัีนธ
1. ซ.ลดัดา ทะนุผล 2. ซ.ลดัดา ชอยเครอื

9. หมคูณะแมพระองคอปุถมัภ ซ.ประยงคศร ีแยมสุนทร  อธิการิณีหมคูณะ
9.1 โรงเรยีนดาราสุมทร  ภเูกต็

1. ซ.ประยงคศร ีแยมสนุทร อธิการบาน /ผอูำนวยการ 2. ซ.วนีา ชนุฟง ผจูดัการ
3. ซ.ดารณ ียนปลดัยศ ดูแลนักเรียนประจำ 4. ซ.ดาริกา มากนาดอน โภชนาการ

9.2  ศูนยอภบิาลดานสังคม ตะก่ัวปา จ.พงังา
1. ซ.สุภาวดี แขง็กจิ ทีป่รกึษาฝายแพรธรรม 2. ซ.วรรณา  เลาหบุตร

9.3  โรงเรียนอุปถมัภวทิยา จ.สุราษฎรธานี
1. ซ.สุภาพร ฤทธปิญญา 2. ซ.จีรนนัท  กมิเลก็

10.  หมคูณะดอมินกิ ซ.สายทิพย ระดมกจิ อธิการิณีหมคูณะ
10.1  โรงเรียนดรุณศึกษา จ.นครศรีธรรมราช

1. ซ.สายทิพย ระดมกิจ ที่ปรึกษาฝายการศึกษา อธิการบาน/ผูจัดการ
 2. ซ.ประทมุวลัย กจิแกว โภชนาการ 3. ซ.สุภา อดุลยเกษม สอนคำสอน/ครสิตศาสตร
4. ซ.นติยา โจสรรคนสุนธ์ิ ผอูำนวยการ/อบรมฟนฟ ู5. ซ.มนีา พ่ึงพรพระ รกัษาการแทน
ผูอำนวยการ

10.2  โรงเรียนมารียพิทกัษศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
1. ซ.จินตนา   รตันศักด์ิชยัชาญ  2.  ซ.ระเบยีบ  ชอยเครอื

11.   หมคูณะแมพระรบัสาร ซ.อารยา  ภานศุร ีอธกิารณีิหมคูณะ
11.1  โรงเรยีนถนอมศรีศึกษา จ.ยะลา

1. ซ.อารยา ภานศุร ี2. ซ.จันทรศร ีกนกภูผา 3. นอวิสหทัยทพิย ยอดสุขประเสรฐิ
11.2  โรงเรยีนมานะศึกษา จ.ยะลา

1.  ซ.เจนตา  รตันศักดิช์ยัชาญ 2.  ซ.อทุยัวรรณ  กมิเลก็
11.3  โรงเรยีนเจรญิศรศึีกษา จ.ปตตานี

1. ซ.มนีา   อดุลยเกษม 2. ซ.ลาวลัย กกเครอื

ประกาศมา  ณ  วนัท่ี 24  มีนาคม 2010/2553
ขอใหเขารับหนาท่ีใหมภายในวันท่ี 1 พฤษภาคม  2010  นี้

(ซสิเตอรวไิลวรรณ  ยนปลดัยศ)
อธิการิณีเจาคณะ
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ÀπÕßÀ‘π Õ.‡¡◊Õß ®.π§√ª∞¡

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  30

æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

©≈Õß«—¥·≈–ªî¥ªïæ√– ß¶å¢Õß —ß¶¡≥±≈ «—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·´ø ∫â“πÀπÕß‰¡âµ“¬ µ.ÀπÕßæ≈«ß

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

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

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

ª√–∏“π

«—¥·¡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

«—¥æ√–‡¡µµ“‰∑√ß“¡ µ.¬“ßÀ—° Õ.ª“°∑àÕ ®.√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡ ‚∑√.

08-1857-0522)

«—¥»’≈¡À“ π‘∑ µ≈‘Ëß™—π °∑¡. ©≈Õß«—¥ ·≈–

«“ß»‘≈“ƒ°…å«—¥„À¡à «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

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

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥‡´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)

«—¥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«—¥·≈–©≈Õß™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕªï∑’Ë 140

«—π‡ “√å∑’Ë 5 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π

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

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

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

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ªî¥ªïæ√– ß¶å «—π»ÿ°√å∑’Ë 11 ¡‘∂ÿπ“¬π

2010 ∑’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¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ªî¥ªïæ√– ß¶å ‚Õ°“ ©≈Õß∫â“π‡≥√

æ√–Àƒ∑—¬ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’  «—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡‘∂ÿπ“¬π

2010 ‡«≈“ 10.30 π.  ∑’Ë«—¥ª√–®”∫â“π‡≥√æ√–Àƒ∑—¬

✟   —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

¥Õπ¡¥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’

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

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ ¥Õπ¡¥µ–πÕ¬ Õ.¥”‡π‘π –¥«°

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

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

‡ªìπª√–∏“π («—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 10 - «—π‡ “√å∑’Ë 12

¡‘∂ÿπ“¬π µ√’«“√‡µ√’¬¡©≈Õß«—¥ ‡«≈“ 19.30 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—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß ¢Õ‡™‘≠√à«¡

æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡®â“‚Õ°“ ©≈Õß

25 ªï™’«‘µ ß¶å§ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ ∫—ªµ‘ µå æ√∑«’

‚ √‘π∑√å §ÿ≥æàÕ¡’§“·Õ≈ ∑«’»‘≈ªá æß»åæ‘»

§ÿ≥æàÕ¡’§“·Õ≈ π‘‡«»πå Õ‘π∏‘‡ π ‚¥¬æ√–Õ—§√-

 —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√   —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“π

∑’ËÕ“ π«‘À“√Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ∑à“·√à «—π»ÿ°√å∑’Ë

28 æƒ…¿“§¡ 2010 ‡«≈“ 10.00 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)

�����·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„πæ‘∏’°√√¡  ¿“æ√–-

 —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ √à«¡°—∫∫√‘…—∑

 ¬“¡¥πµ√’¬“¡“Œà“ ®”°—¥ ‡ªî¥Õ∫√¡°“√‡≈àπ

Õ‘‡≈Á°‚∑π„π«—¥‡™‘ßªØ‘∫—µ‘‚¥¬ Õ.‡√¡’¬å π“¡‡∑æ

√–À«à“ß«—π‡ “√å∑’Ë 22 ·≈–«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 æƒ…¿“§¡

2010 ‡«≈“ 09.00-17.00 π. ∑’Ë™—Èπ 4 Õ“§“√

 ¬“¡°≈°“√ ª∑ÿ¡«—π §ÿ≥ ¡∫—µ‘ºŸâ‡¢â“√à«¡§◊Õ 1. ‡ªìπ

ºŸâ‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑π„π«—¥À√◊Õ∫â“ππ—°∫«™ 2. ‡≈àπ

Õ‘‡≈Á°‚∑π„π«—¥‰¡àµË”°«à“ 2 ªï À√◊Õ‡√’¬πÕ‘‡≈Á°‚∑π

„π‚√ß‡√’¬π¥πµ√’‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï 3. Õ“¬ÿ√–À«à“ß

15-55 ªï 4. ‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß®“°‡®â“Õ“«“  À√◊Õ

Õ∏‘°“√‡®â“§≥– √—∫ ¡—§√«—ππ’È∂÷ß«—π∑’Ë 15 æƒ…¿“§¡

2010 ‡æ’¬ß 20 ∑à“π‡∑à“π—Èπ  Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2681-

3900 µàÕ 1413, 1407 À√◊Õ 08-9890-0761

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

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥ —¡¡π“øóôπøŸ™’«‘µ§√Õ∫§√—«
(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)



ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 21 ª√–®”«—π∑’Ë 23-29 æƒ…¿“§¡ 2010 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

¢—Èπ∑’Ë 1 (øø.1)

√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)

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

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

ª√–∑—∫„®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 ®“°¿“æ

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15) µâπ©∫—∫®√‘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

����� »Ÿπ¬åæ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘µ·≈– —ß§¡∫â“π‡´‡«’¬√å

(JESS) ·≈–∑’¡ß“π‰¥â®—¥æ‘¡æåÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡„À¡à ”À√—∫

ª°“‡°Õ–≠Õ ‡ªìπµ”√“‡√’¬π¿“…“ª°“‡°Õ–≠Õ ‡À¡“–

 ”À√—∫™—Èπª√–∂¡»÷°…“ ¡—∏¬¡»÷°…“ ·≈–

 ”À√—∫ºŸâ∑’Ë π„®¿“…“ª°“‡°Õ–≠Õ ·≈–ª√—∫¿“…“

„Àâ¥’¬‘Ëß¢÷Èπ æ‘¡æå ’Ë ’  «¬ß“¡  π„®¬‘π¥’≈¥√“§“æ‘‡»…

50% ®“°√“§“‡µÁ¡‡≈à¡≈– 30 ∫“∑ ‡À≈◊Õ‡≈à¡≈– 15

∫“∑ µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë‚∑√. 0-2354-9090

�����·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„πæ‘∏’°√√¡  ¿“æ√– —ß¶√“™

§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠√à«¡™¡§Õπ‡ ‘√åµ

Te Deum Laudamus «—π‡ “√å∑’Ë 5 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010 ‡«≈“

18.00 π. ∑’Ë«—¥·¡àæ√–°ÿÀ≈“∫∑‘æ¬å ´.≈“¥æ√â“« 124

§Õπ‡ ‘√åµπ’È‡ªìπ°“√√«¡§≥–π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß

®”π«π 100 §π®“°∑—Èß§“∑Õ≈‘°·≈–‚ª√‡µ ·µπ∑å

√à«¡¢—∫√âÕßº≈ß“π‡æ≈ß¿“…“≈–µ‘π®“°∑ÿ°¬ÿ§ ¡—¬

·≈–À≈“°À≈“¬√Ÿª·∫∫„πæ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

Õ“∑‘ Te Deum Laudamas in C Major ‚¥¬ F.J. Haydn

·≈– Miss Sancti Martini ‚¥¬ V. Miskinis

Õ—æ‡¥∑¢à“«§“∑Õ≈‘°§≈‘°

www.udomsarn.com

Õ”π«¬‡æ≈ß‚¥¬ »√‘π∑√å ®‘πµπ‡ √’ ‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬

„π°“√‡¢â“™¡

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“π‡ «π“‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ «—π√≥√ß§å

‡æ◊ËÕ°≈ÿà¡™“µ‘æ—π∏ÿå ª√–®”ªï 2010 ç¿“«–‚≈°√âÕπ

°—∫«‘∂’™’«‘µæ’ËπâÕß°≈ÿà¡™“µ‘æ—π∏ÿå·≈–™ÿ¡™π∑’ËÕ¬Ÿà°—∫ªÉ“é

«—πÕ—ß§“√∑’Ë 25 æƒ…¿“§¡  ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡™—Èπ 10

Õ“§“√ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

‡«≈“ 08.00-12.30 π. √à«¡øíß·≈–‡ «π“·≈°‡ª≈’Ë¬π

°—∫§ÿ≥ª√–¬ß§å ¥Õ°≈”„¬ ∑’Ëª√÷°…“‡§√◊Õ¢à“¬ªØ‘√Ÿª

∑’Ë¥‘π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ „πÀ—«¢âÕ°“√‡¡◊Õß‡√◊ËÕß‚≈°√âÕπ

æ’ËπâÕßª°“‡°Õ–≠Õ™ÿ¡™πÀ‘π≈“¥„π Õ.‡«’¬ßªÉ“‡ªÑ“

®.‡™’¬ß√“¬ „π‡√◊ËÕß™ÿ¡™π°—∫°“√·°â‰¢ªí≠À“‚≈°

√âÕπ∑’Ë‡ªìπ∏√√¡·≈–¬—Ëß¬◊π §ÿ≥∫ÿ≠ ·´à®ÿàß ·≈–æ’ËπâÕß

®“°‡§√◊Õ¢à“¬√—°…å‡∑◊Õ°‡¢“∫√√∑—¥  ®.µ√—ß ‡°’Ë¬«°—∫«‘∂’

§πÕ¬ŸàªÉ“ ¿“§‡°…µ√¢Õß™ÿ¡™π·≈–°√≥’»÷°…“ ‡√◊ËÕß

§¥’‚≈°√âÕπ„π¿“§„µâ  Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2681-3900

µàÕ 1702 (‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬„π°“√‡¢â“√à«¡)

�����«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ‡ªî¥√—∫ ¡—§√∫ÿ§≈“°√  3 Õ—µ√“

µ”·ÀπàßºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√Õ∏‘°“√∫¥’  ‡®â“Àπâ“∑’ËΩÉ“¬

°‘®°“√π—°»÷°…“ ‡®â“Àπâ“∑’Ë»Ÿπ¬å àß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“

ß“π«‘™“°“√ µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2429-0100-3 µàÕ 607

����� ‚ª√¥∑√“∫! ∫â“π‡≥√ —πµ‘√“™“ Õÿ¥√∏“π’

‡ª≈’Ë¬π‡∫Õ√å‚∑√»—æ∑å„À¡à 0-4224-9339
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จะเปนดังหยดน้ำหรือประกายไฟ

    รวมสนกุกับบธูหนังสือคาทอลิก

ชวงนี้ถาใครทำงานส่ือแลวไมพาดพิงถึงแผน
ปรองดองเพ่ือแกไขวิกฤติของประเทศไทย ตองเรียกวา
ตกขาวครับ เพราะขอหนึง่ในน้ันส่ือโดนไปเต็มๆ

การตอกย้ำบทบาทของส่ือมวลชนที่มีอิทธิพล
สามารถชีน้ำสังคม แตในขณะเดียวกนักต็องนำเสนอ
ความจริง ตรวจสอบได มีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็น ประเด็นที่สำคัญก็คือ ส่ือตองทำงาน
ในเชิงสรางสรรคมากกวาท่ีเห็นและเปนอยู

ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย มีประวัติศาสตร
มายาวนาน ผานยุคสมัย รอนหนาวไปกบัสังคมไทย
ยืนยันเจตนารมณแหงการเผยแผความรักและ
สันติสุข ทำงานภายใตรมของสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย แมวาเสนทางเดินน้ัน
จะยาวไกลแคไหน เจตนารมณ ปณิธานยังแนวแน
ไมแปรเปล่ียน แนนอนวา รปูแบบอาจจะถูกปรับแตง
ใหสอดรับกับยุคสมัย เพราะความเปนสื่อท่ีตอง
ฉับไว ทันสมัย หรือบางทีตองนำสมัยดวยซ้ำ แต
เน้ือแทและแกนสาระ คงอยคูรบถวนกระบวนความ

การทำหนังสือพมิพคาทอลิก “อดุมสาร” กเ็ชนกัน
ในโลกของขาวสารขอมูลของพระศาสนจักรทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศ ทั้งในระดับสากลและ
ในระดับทองถ่ิน เรายังมุงม่ัน ติดตามเผยแพร
ดวยความถูกตองและฉับไว ดังน้ันแมอุดมสาร
จะออกมาเปนรายสัปดาห ซ่ึงก็ตองถือวาออกแรงกัน
สุดๆ ภายใตขอจำกัดนานา แตอาจจะไมสามารถ
สนองตอบความไวของขาวได ดังน้ันในปนี้ เราจึง
ตัดสินใจเปดชองทางอีกทางหน่ึงเพ่ือการรับขอมูล
ทีฉ่บัไวย่ิงข้ึน ซ่ึงเปนส่ือสมัยใหมทีเ่รยีกวา ทวิตเตอร
โดยสามารถมาเปนผูติดตามขาวสารขอมูลไดที่
http://twitter.com/udomsarnnews โดยทางผูมีสวน
เกีย่วของไดจดัคนทวิต (คนท่ีสามารถสงขอมลูเพือ่แจง

เรือ่งตางๆ...ผเูขียน) ไวหลายคนทีเดียว ในกรณีขาวของ
สันตะสำนัก ขาวทองถิ่น ขาวแตงต้ังโยกยาย ขาว
การประชุมตางๆ ของหนวยงานในสภาพระสังฆราช
คาทอลิกฯ ขาวการเผยแพรส่ือทั้งทางทีวี วิทยุ การให
สัมภาษณรายการชองฟรทีวี ีหรอืชองรายการตางๆ หรอื
แมกระท่ังคำคมในอุดมสาร - อุดมศานต ผมรับรองวา
ทานผติูดตามจะไมพลาดขาวสำคัญๆ ของพระศาสนจักร
อยางแนนอน อันน้ีอาจจะเขาถึงยากสักหนอยสำหรับ
ผูที่ มีอายุมาก แตเราก็สามารถบอกลูกบอกหลาน
ใหติดตามใหได หรอืสำหรบัสนามแพรธรรมของคนยุคน้ี
จะไดมีทีมี่ทางใหติดตามเร่ืองของศาสนาดวย

นอกจากน้ันสำหรับสังคมเครือขาย (Social Net-
work) เปนตนในเฟสบุค ที่กำลังเปนที่สนใจ และยัง
ประโยชนในการสรางเครือขาย เรากำลังเตรียมอุดมสาร
แฟนคลบั ในหนาของเฟสบคุอย ูและคิดวาเม่ือพรอมแลว
คงไดประชาสัมพันธใหทราบกันอีกครั้ง สวนเว็บไซต
อุดมสาร (http://www.udomsarn.com) บัดน้ีก็ไดรับ
การดูแล ปรับปรุง และทำขอมูลใหเปนปจจุบันแลว
สำหรบัคนท่ีสนใจ หรอืพลาดเนือ้หาเลมเกาๆ สามารถ
เขาไปอานยอนหลงัได ปจจุบนัมีฉบับต้ังแตตนป ทัง้ของ
รายเดือนและรายสัปดาห คงตองขอขอบคุณผูมีสวน
เกีย่วของทกุทานเปนพเิศษมา ณ ทีน่ีด้วย หลงัจากท่ีเปดตัว
หรือจะเรียกวาเกิดใหมข้ึนมาอีกครั้ง เม่ือเช็คขอมูล
ผู เขา เยี่ ยมชมจึงพบวามีผู เยี่ ยมชมจากทั้งในและ
ตางประเทศ ในจำนวนท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ขอคนพบก็คือ
คาทอลิกยังกระหายสื่อของพระศาสนจักรอยูมาก

พาไปเยี่ยมส่ือในโลกยุคใหมซะนาน ส่ือส่ิงพิมพ
ของพระศาสนจักรยงัรับใชพีน่องอยางตอเนือ่งเหมือนเคย
สำหรับงานสัปดาหหนังสือแหงชาติประจำป ระหวาง
วันท่ี 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2010 ยังไดรับความรัก
ความรวมมือ และความสนใจของพ่ีนองเปนอยางดี
ไมวาจะเปนยอดขาย การแวะเวียนมาทักทายใหกำลงัใจ

การรวมมือของสำนักพิมพตางๆ อาสาสมัคร และ
ที่สำคัญสปอนเซอรคาเชาบูธ ในคร้ังน้ี คุณวนิดา
องัศพัุนธ ุผมอาจจะกลาวขอบคุณไดไมครบ แตการ
รับรูถึงแรงใจเหลาน้ันไมไดยิ่งหยอนไปกวากันเลย
จากการประชมุประเมินผลทีผ่านมาย่ิงทำใหพบวา 6
ครัง้แลวทีเ่รารวมมือกนั มีความกาวหนาอยางตอเนือ่ง
ทุกครั้งไป พบกันใหมสำหรับงานสัปดาหหนังสือ
ในเดือนตุลาคมปนีค้รบั

“จะเปนดังหยดน้ำ หรือประกายไฟ” คำท่ีผม
นึกรำพึงอยูในวันอาทิตยหน่ึง ขณะรอฟงแกบาป
บางทีหยดน้ำก็สรางความชุมฉ่ำเย็น สดช่ืน สดใส
บางทีประกายไฟก็ใหความรอนแรง แตก็แฝงไป
ดวยพลงั และจำเปนเหมอืนกนั น้ำใชเพือ่ดบักระหาย
แตก็ไมวายเม่ือมันเออลน เกินพอ หายนะก็ตามมา
ใชใหถูกที่ ใชใหถูกเวลา ไมมากและไมนอย เม่ือ
เปนส่ือคงตองนำความถูกตอง ทกุคร้ังจึงตองยืนยัน
ความจรงิ แมจะเผด็รอนกาวราว แตบางคร้ังก็เปนดัง
แสงแหงธรรม เม่ือเปนส่ือคงตองสรางสรรคสังคม
เปนดังสายน้ำที่รดราดแผนพื้นดินท่ีแหงผาก

จะเปนหยดน้ำ หรือประกายไฟ ขอใหแนใจวา
เราไดพยายามทำหนาท่ีส่ือดวยความรับผิดชอบ
ตระหนักถงึบทบาทและอิทธิพลของมัน การอยขูาง
ความจริงเปนส่ิงท่ีส่ือตองทำเสมอมา และการเปน
เครือ่งมือทีมี่ประสทิธิภาพเปนบทบาทท่ีตองตระหนกั
เสมอไป ผมคดิวาท่ีพดูมาท้ังหมดน้ี จดุต้ังตน และการ
ดำรงอยขูองอุดมสาร บางคร้ังก็เปนดังหยดน้ำ สราง
ความชุมช่ืน บางคร้ังก็เปนดังไฟฉายแสงความจริง
สุดแตวา เม่ือถงึเวลาไหนเราตองเลนบทใดเทาน้ันเอง
บทใดก็ตามเพ่ือนำความรักและสันติสุข

บรรณาธิการบริหาร

เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม ที่ผานมา แผนก
การพมิพนดัรวมพลพรรค สำนักพมิพคาทอลกิ
อันประกอบไปดวย ส่ือมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย  ศูนยส่ือมวลชนคณะพระมหาไถ
ศูนยวรรณกรรมซาเลเซยีน สำนักพมิพแมพระ
ยคุใหม วทิยาลัยแสงธรรม เพือ่สรปุประเมินผล
งานออกบูธสัปดาหหนังสือแหงชาติ เม่ือวันท่ี
26 มีนาคม - 6 เมษายน 2010 ทีศู่นยการประชมุ
แหงชาติสิรกิต์ิิ

ควันหลงจากวันน้ันคือ เม่ือมีผูมาซ้ือของ
ในจำนวนเงิน 500 บาทข้ึนไป เราไดขอใหพวกเขา
เหลาน้ันเขียนชือ่ ทีอ่ย ูเบอรโทรศัพท ทีส่ามารถ
ติดตอกลับได ไดมา 106 ชิ้น เพื่อมามอบ
ของสมนาคุณสำหรับผูที่ไดใหเกียรติแวะมา
หอบหิ้วของจากบูธเรากลับบาน

บัดน้ีจับรายช่ือของผูที่เราขอมอบรางวัลให เปน
สมาชิกนิตยสารตางๆ ในกลมุของพวกเรา โดยมีรายช่ือ
ผทูีไ่ดรบัรางวัล และรางวัลทีไ่ดรบัดังน้ี

1. สมาชิกหนังสือพิมพอุดมสาร 1 ป  คุณใจฟา
อินทศร  ชลบุรี  2. สมาชิกนิตยสารอุดมศานต 1 ป
คุณนงคราญ ฤทธิ์อิ่ม กทม. 3. หนังสือ “เดินทางไกล
ไปกบัพระคารดินลั” โดยคณุพออนชุา ไชยเดช คณุพีระ
โภคทวี ปทุมธานี 4. สมาชิกนิตยสาร อิสระ 1 ป
คุณดารณี กิจบำรุง กทม. 5. สมาชิกวารสารแสงธรรม
ปริทัศน 1 ป คุณพฤษภ พรมวงษ  กทม.  6. สมาชิก
นิตยสารแมพระยุคใหม 1 ป คุณทรงพล จันทรเพชร
กทม. 7. สมาชิกนิตยสารดอนบอสโก 1 ป คุณอุทัย
ลชัชานนท  นนทบุรี

รายช่ือของทุกทานท่ีไดรับรางวัลจะไปปรากฏ
ในนิตยสารของทุกส่ือส่ิงพิมพของเราคาทอลิกดวย

นะครับ เพราะฉะนั้นอาจจะโดงดังชั่วขามคืน กรุณา
ทำตัวเปนปกติ (ฮา) สวนผทูีไ่มไดรบัรางวัลเราจะติดตอ
กลบัไปเชนกนั งานสัปดาหหนังสือครัง้หนาคอยวากัน
ใหมนะครบั

ความสุขเล็กๆ นอยๆ ที่ไดรับและสงตอ มีพลัง
สรางเสริมท้ังกายและใจจริงๆ ลองคิดกิจกรรมที่ทำให
สมองมีรอยหยักและหัวใจมีรอยยิ้มไวนะครับ จะได
มีพลังในการเจริญชีวิตทามกลางสังคมย้ิมไมออก
อยางทุกวันน้ีกันครับ



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 21 ª√–®”«—π∑’Ë 23-29 æƒ…¿“§¡ 2010 Àπâ“ 19

ç√—∫»’≈¡À“ π‘∑ - »’≈°”≈—ß ‡¢µ 5é §ÿ≥æàÕ “π‘®  ∂–«’√–«ß å Õÿª —ß¶√“™

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥π—°‡√’¬π§” Õπ‡¢µ 5

√—∫»’≈°”≈—ß 140 §π ·≈–√—∫»’≈¡À“ π‘∑§√—Èß·√° 76 §π √à«¡°—∫§ÿ≥æàÕ ”√«¬ °‘® ”‡√Á®

‡®â“Õ“«“ «—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  §ÿ≥æàÕ™—™«“≈ »ÿ¿≈—°…≥å §ÿ≥æàÕ‡Õ°æ√ π‘µµ–‚¬ ·≈–§ÿ≥æàÕ‰æ√‘π

‡°‘¥ ¡ÿ∑√ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1 æƒ…¿“§¡ 2010 ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  “¡æ√“π («—¥„π‡¢µ 5 ∑’Ë¡“

√—∫»’≈ª√–°Õ∫¥â«¬ «—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ «—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ ¥Á®¢÷Èπ «√√§å «—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ∑à“®’π

«—¥æ√–µ√’‡Õ°¿“æ ÀπÕßÀ‘π ‚√ß‡√’¬π¬Õ·´øÕÿª∂—¡¿å ·ºπ°™“¬ ‚√ß‡√’¬π¬Õ·´øÕÿª∂—¡¿å

·ºπ°À≠‘ß)

çß“π ß°√“πµåé »Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡´πµåÀ≈ÿ¬ å (≈”‰∑√) ®—¥ß“π

«—π ß°√“πµå 17 ‡¡…“¬π 2010 ‚¥¬§ÿ≥æàÕ∏π—π™—¬ °‘® ¡—§√ ‡ªìπª√–∏“π

¡’°‘®°√√¡¥—ßπ’È  ¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ °“√· ¥ß®“°æπ—°ß“π·≈–™¡√¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

‡¢µ 4 √¥πÈ”¢Õæ√ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ·≈–√à«¡√—∫ª√–∑“πÕ“À“√
ç —¡¡π“é §ÿ≥æàÕ«‘∑¬“  ≈—¥≈Õ¬ ‡®â“Õ“«“ «—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ª“°πÈ”

®‘µµ“∏‘°“√‡¬“«™π π”‡¬“«™π¢Õß«—¥®”π«π 30 §π  —¡¡π“·≈–‡¬’Ë¬¡™¡

Õ“ π«‘À“√æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ®.®—π∑∫ÿ√’ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ¬Õ¥ ‡ π“√—°…å

‡®â“Õ“«“  ·≈–§ÿ≥æàÕ«‘‡™’¬√  ©—π∑«‘√‘¬–°ÿ≈ ºŸâ™à«¬‡®â“Õ“«“  „Àâ°“√µâÕπ√—∫

‡¡◊ËÕ«—πÕ—ß§“√∑’Ë 23 ¡’π“§¡ 2010

ç¢Õæ√ºŸâ ŸßÕ“¬ÿé §ÿ≥æàÕ ¡™“¬ Õ—≠™≈’æ√ —πµå ‡®â“Õ“«“ «—¥æ√–™ππ’

¢Õßæ√–‡ªìπ‡®â“ √—ß ‘µ √¥πÈ”¢Õæ√®“°ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ‚Õ°“ «—π ß°√“πµå ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11

‡¡…“¬π 2010

 àß¿“æ¢à“« ∑’Ë°Õß ∫.°. çÕÿ¥¡ “√é  E-mail : udomsarn@gmail.com
‰ø≈å .jpg §«“¡≈–‡Õ’¬¥¿“æ  3 MB ¢÷Èπ‰ª

 àß·≈â«¢Õ„Àâ‚∑√»—æ∑å·®âß 0-2681-3900 µàÕ 1805



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 21 ª√–®”«—π∑’Ë 23-29 æƒ…¿“§¡ 2010Àπâ“ 20

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

µÕπ∑’Ë  60  «—¥...¬“¡Õ— ¥ß

 ¡—π§ß‡ªìπ«—¥·ÀàßÀπ÷Ëß„π°√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ¬Õ¥‚¥¡°“ß‡¢π

¬—ß„Àâ¿“æ¢Õß»“ π“§√‘ µå ·¡â¬“¡∑’Ë· ßÕ“∑‘µ¬å„°≈â≈—∫¢Õ∫øÑ“

º¡™Õ∫· ß¥«ßÕ“∑‘µ¬åµÕπ°”≈—ß®–µ°¥‘π ‡À¡◊Õπ§«“¡

‡Àπ◊ËÕ¬ÕàÕπµ≈Õ¥∑—Èß«—π°”≈—ß¬ÿµ‘ ‡ªìπ· ß‡¥‘¡·µàÕàÕπ‚¬π°«à“

¬°°≈âÕß¢÷Èπ∂à“¬¿“æ∑’‰√ ¡—Ëπ„®‰¥â‡≈¬«à“ÕÕ°¡“¥’ ‡æ’¬ß·µà√Ÿâ®—°

‡√◊ËÕß¢Õß· ß - ‡ß“ ·≈–µ—¥°√Õ∫„Àâ‰¥â¡ÿ¡»‘≈ªá

º¡§‘¥∂÷ß«—¥...¬“¡Õ— ¥ß ¢Õß‡¡◊Õß‰∑¬ ¿“ææàÕ - ·¡à

®Ÿß≈Ÿ°À≈“π¡“‡≈àπ√Õ∫«—¥ ºŸâ‡≤à“ºŸâ·°à‡¥‘π‡≈àπÕÕ°°”≈—ß°“¬æŸ¥§ÿ¬

 π∑π“ «—¥¬—ß‡ªìπ∑’Ëæ—°æ‘ß ¬—ß‡ªìπ∑’Ë∑’Ëæ«°‡¢“§‘¥∂÷ß°àÕπ‡ ¡Õ

‰¡à„™à∑’Ë∑’Ë®–¡’§π‡¥‘πÕÕ°¡“¥â«¬ ’Àπâ“‡§√àß¢√÷¡‡æ◊ËÕ∫Õ°«à“

ç¡“«ÿàπ«“¬∑’Ë«—¥∑”‰¡é

º¡™Õ∫«—¥....¬“¡Õ— ¥ß ∑’ËºŸâ§π¡“°—π‡¬Õ–Ê ¬“¡‡¬Áπ¡“°°«à“

™ÿ¡πÿ¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ§“∑Õ≈‘°√–¥—∫™“µ‘§√—Èß∑’Ë 5
§≥–Õπÿ°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕºŸâ ŸßÕ“¬ÿ √à«¡°—∫ ¿“¿‘∫“≈Õ“ π«‘À“√

æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ®—π∑∫ÿ√’ §≥–°√√¡°“√ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

®—¥ß“π  ç™ÿ¡πÿ¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ§“∑Õ≈‘°√–¥—∫™“µ‘ §√—Èß∑’Ë 5é  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

¿√“¥“»—°¥“        °‘®‡®√‘≠       ∂÷ß·°à°√√¡
¿√“¥“´—≈«’‚π »—°¥“  °‘®‡®√‘≠ §≥–¿√“¥“

‡´πµå§“‡∫√’¬≈ Õ“¬ÿ 56 ªï ∂÷ß·°à°√√¡Õ¬à“ß°–∑—πÀ—π

¥â«¬ ¿“«–À—«„®≈â¡‡À≈«  ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 8 æƒ…¿“§¡

§.». 2010  ‡«≈“ 07.10 π.

‚¥¬¿√“¥“§≥–‡´πµå§“‡∫√’¬≈·¢«ßª√–‡∑»‰∑¬

‰¥â®—¥«®πæ‘∏’°√√¡·≈–æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

µ—Èß·µà«—π‡ “√å∑’Ë 8 æƒ…¿“§¡  ∂÷ß«—π»ÿ°√å∑’Ë 14

æƒ…¿“§¡  2010 ‡«≈“ 19.00 π. ∑’ËÀÕª√–™ÿ¡À≈ÿ¬ å

™“·π≈ ‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠»√’√“™“  ®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’

 à«πæ‘∏’¡‘ ´“ª≈ß»æ «—π‡ “√å∑’Ë 15 æƒ…¿“§¡

2010 ‡«≈“ 16.00 π. ∑’Ë ÿ “π¿√“¥“¿“¬„π∫√‘‡«≥

‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠»√’√“™“

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

∑à“·√àœ ®—¥ß“π  25 ªï·Ààß —ß¶¿“æ

§ÿ≥æàÕæ√∑«’ §ÿ≥æàÕ∑«’»‘≈ªá §ÿ≥æàÕπ‘‡«»πå

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡®â“‚Õ°“ ©≈Õß 25 ªï™’«‘µ ß¶å§ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ ∫—ªµ‘ µå

æ√∑«’ ‚ √‘π∑√å §ÿ≥æàÕ¡’§“·Õ≈ ∑«’»‘≈ªá æß»åæ‘» §ÿ≥æàÕ¡’§“·Õ≈

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

‡ªìπª√–∏“π ∑’ËÕ“ π«‘À“√Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ∑à“·√à «—π»ÿ°√å∑’Ë 28

æƒ…¿“§¡ §.». 2010 ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– ¡≥∑Ÿµ
√—∫Àπâ“∑’Ë„À¡à
‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë  8 æƒ…¿“§¡ §.». 2010

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 10)
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