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(อานตอหนา 4)

สมยัเปนเด็ก  ๆผมจะไดยนิผใูหญ รวมท้ังเต่ีย-แม พดูถงึ
สดุชายแดนวดันกับญุเปโตร สามพราน อยทูีป่ลองเหลีย่ม
คลองบางยาง และมีพอคาคนจีนแลนเรอืข้ึนมาขายรำขาว
สำหรับเลี้ยงหมู เรียกวา “ปอซา ปอสี่” เปนครอบครัว
คริสตังที่อยูไกลปลายชายแดน

ผมไดมีโอกาสพูดคุยกับบรรดาคนเฒาคนแก เขา
ไดเลาใหฟงวา เวลาไปกรงุเทพฯ หรือจากกรุงเทพฯ มา
นครชยัศร ีมาไดสองทางคือ 1. จากวัดกาลหวาร นัง่เรอื
มาขึน้รถไฟท่ีสถานีบางกอกนอย และมาลงท่ีสถานีงิว้ลาย
หรือนครชัยศรี และก็ลงเรือแลนลงมาเพ่ือไปวัดนักบุญ
เปโตร ใชเวลานัง่เรือประมาณ 1 ชัว่โมง

อกีทางหนึง่คอื แลนเรอืเขาคลองภาษีเจรญิ แลนตรงมา
ทะลุออกแมน้ำทาจีน บรเิวณคลองบางยาง และขึน้เรือใหญ
แลนเรอืขึน้มาตามแมน้ำทาจนีเรือ่ยๆ กจ็ะมาถงึวดันกับญุ
เปโตร หรอืวดันครชยัศร ีใชเวลาประมาณ 3-4 ชัว่โมง

วดันครชัยศรี สมัยกอน การปกครองยังเปนมณฑล
นครชยัศรี คริสตังเราก็เรยีกวา วดันครชัยศรี ทัง้  ๆทีเ่วลาน้ี
กลายเปนคนละทีก่นั หางกันต้ัง 20 กโิลเมตร ถาใครนัง่รถ
บขส. สายนครปฐม ก็ตองบอกวา “ลงแยกวัดโรมัน”
ถงึแน แตถาบอกกระเปารถวา ชวยจอดวดันครชยัศร.ี..
กโ็นนแหละครับ!

ผมเองก็ไม เคยมีโอกาสมาสุดชายแดนสักที
จนกระท่ังวันดีคนืดี นกึข้ึนมาไดกอนตายตองมาดูใหได
สกัท ีอยดูีๆ  กด็ยุๆ มาเรือ่ยๆ “โบราณวา หนทางอยทูีป่าก”

สมัยน้ี คนรุนใหมก็ตองบอกวา “หนทางอยูที่....
จพีเีอส. (GPS)!”

วนัหน่ึง หลงัจากเสร็จธรุะ ณ บานผหูวาน ยกนาฬิกา
ขอมือข้ึนมาแตไมไดดูนาฬิกา แตดูเวลาและคำนวณ
เข็มส้ันเข็มยาว มีชองวางระหวางเข็มบอกเวลาพอท่ี
จะออกสำรวจเสนทางสักที จงึจับรถคกูาย มงุสำรวจพ้ืนท่ี
จากบานผหูวาน เขาถนนวัดเทียนดัด ขางวิทยาลยัแสงธรรม
ตรงไปจนถึงวัดเทียนดัด ตองขามสะพานแมน้ำทาจีน
ตรงวัดเทียนดัด เพ่ือไป

“ปลองเหล่ียม ประตูน้ำคลองบางยาง คลองดำเนนิ
สะดวก!”

มขีอมลูเล็กๆ นอยๆ จากคนเฒาคนแกตดิหวัมาแคนี้
ไมเคยไป แตถาไมเจอก็ถือวามาเที่ยวสำรวจพื้นที่

ผมแลนไปตามถนนมีปายบอกเสนทาง ถนนตัดผาน
สวนนานาชนิด ฝรัง่ กลวยไม ไมประดับ “มทีั้งไมดอก
และไมแดก!”

ถึงส่ีแยกแรกก็งงแลว ซายไปถนนเศรษฐกิจ 1
กิโลเมตร จะพบสะพานขามแมน้ำทาจีน เลี้ยวขวา

ไปบานแพว สมุทรสาคร ตรงไปเปน “ปลองเหลี่ยม”
ไปตามถนนเล็กๆ มปีายบอก “โรงเรยีนวดัปลองเหลีย่ม”

มองเห็นแตไกลๆ รถตองแลนไปจอดบริเวณรั้ว
ดานนอกโรงเรียนและปลองไฟอยูริมแมน้ำ ในบริเวณ
โรงเรยีน  มอีาคารไมหลงัเกา 2 ชัน้ และหลงัใหม เปน
อาคาร 3 ชัน้ ดรูมรืน่ด ีเพราะตัง้อยรูมิแมน้ำ

ผมเดนิเขาไปใกลกเ็หน็เต็มตา โอ...บดัน้ีผมไดมาถึง
ปลองเหลี่ยมแลว ถาไมมีเยาวชนและนักเรียนกำลัง
เลนกีฬาอย ูผมคงตะโกนดังๆ “กมูาถึงแลว..!!!”

เ ดินใกล เขาไปอีกก็เห็นฐานและปลองยังอยู
ในสภาพท่ีด ีบรเิวณฐานมีรอยผกุรอนไปบางตามกาลเวลา
แตกย็งัถอืวาสรางไวไดแขง็แรงมาก เปนปลอง 8 เหลีย่ม
อิฐแตละกอนเรียงกันอยางเรียบรอย สวนปลองยังอยู
ในสภาพดี มขีอความเขียนไววา

“ชาวโปรตเุกส ชือ่กปัตนัฮติ (Hit) เปนผสูราง  ค.ศ.
1824 / พ.ศ. 2367

เปนปลองโรงงานน้ำตาล สูง 30 เมตร ฐานปลอง
กวาง 4 คณู 4 เมตร และฐานสงู 4 เมตร”

โอโฮ...สงู 30 เมตร!
มนัผานมาแลว 186 ปแลว!
ตรงกับปลายรัชกาลที่  2 (ค.ศ. 1808-1824)

ตนรชักาลท่ี 3 (ค.ศ. 1824-1851)
ค.ศ. 1840 คุณพออัลบรังด คณะเอ็มอีพี. ชาว

ฝรั่งเศส แตสามารถพูดภาษาจีนได ไดรับมอบหมาย
ใหไปสำรวจพ้ืนที่ตามแมน้ำทาจีน แมกลอง จาก
วดักาลหวาร ไดไปเย่ียมชุมชนชาวจีนท่ีลมุแมน้ำแมกลอง
บางชาง ดอนกระเบือ้ง  แมน้ำทาจนี  นครชยัศรี  และ
แมน้ำเจาพระยาบริเวณปากน้ำ ปากลัด และชลบุรี
ปากเพรยีว ฯลฯ

คณุพอคงไดพบและเห็นโรงงานแหงน้ีทีม่ปีลองสงู
แหงน้ีดวย และก็ไดนัง่เรอืข้ึนไปจนถงึบรเิวณวดันักบุญ
เปโตร กพ็บวามคีนจนีทีอ่าศยัอย ูปลกูออยอยกูลมุหน่ึง
อาศัยอยูริมแมน้ำ จึงไดพูดคุยกันและไดใหครูจีนหรือ
ซนิแส อยสูอนคำสอนใหกบัคนจนีท่ีกลับใจ

และเปนจุดเร่ิมตนชุมชนคริสตังกลมุแรกของวัดนักบุญ
เปโตร และวัดคนจนีอกีหลายๆ แหงในชวงเวลาน้ีเอง

ทีว่ดันักบุญเปโตรก็ยงัมีหมบูานหน่ึงเรยีกวา “โรงหีบ”
ซึ่งเคยเปนโรงหีบน้ำตาลเหมือนกับท่ีปลองเหลี่ยมนี้
เหมอืนกนั

หนังสือประวัติพระสังฆราชปลเลอกัวซ ซิสเตอร
ซมีอนา สมศรี บญุอรณุรกัษา เขยีน หนาที ่132 ไดเลา
ถงึพระคุณเจาปลเลอกัวซ ไดออกสำรวจและเยีย่มเยียน

คริสตัง ตามลำน้ำ ค.ศ. 1843 กับคุณพอวาชัล และ
คณุเอเตยีน อลับรังด

“... ทัง้สามเดินทางไปตามคลองเล็กๆ มงุหนาไปทาง
ตะวันออกเฉยีงใต ระหวางเดินทาง น้ำลงจนแหง จำเปนตอง
ลากเรือไปบนโคลนเลน จากนัน้ตองเปล่ียนเสนทางไปทาง
ทศิตะวนัตก และลองไปตามลำน้ำทีท่อดยาวเปนแนวตรง
จากลำน้ำน้ี ทานเดินทางมาจนถงึแมน้ำทาจีน ทีน่ีท่านพบ
อาคารใหญหลังหน่ึงซ่ึงใชเปนท่ีผลิตน้ำตาล หรือท่ีเรียกวา
โรงหบี สมัยน้ันการผลติน้ำตาลตองใชคนงานอยางนอย
200 คน จงึจะทำใหการผลติไดผลคอนขางสูง”

ไมทราบวา โรงหีบน้ีเลิกกิจการไปเม่ือไรแน?
สมัยเปนนักเรียนมีเพื่อนรุนเดียวกันอยูคนหน่ึง

ชื่อรังสรรค กิจจิว บานเขาก็อยูที่นี่และยังปลูกบาน
ทำสวนอยูเวลานี้

ผมก็พยายามถามหาตามรานยอมเสียคากาแฟ
สกัถวยหน่ึง กพ็อรวูา มคีนครสิตงัอย ูผมถามและตามมา
จนถงึบาน พอพบหนาพบตากันก็ดใีจ ไมพบกนั 30 ป
เหน็จะได

“เปนยงัไง มายงัไง”
เขาก็อยูของเขาที่นี่ มีแตผมเทานั้นที่ไมเคยมา!
สมัยเปนเดก็นักเรียน เพือ่น  ๆเรยีก “ไอทยุ” แตยงัจำกัน

ไดดี แตเพื่อนกลายเปนคนปวย เปนโรคเบาหวานอยู
ยังดีวา ไมมากนัก และมารูอีกวา มีบานคริสตังเพิ่งมา
ปลูกใหม อยอูีกบานหน่ึง เปนบานทรงไทย ครอบครัว
มาปลูกแบบปลกีวเิวกจากเมือง มาอยสูงบๆ

ขอยอนอดีตกลับไปสักสามรอยกวาป ถึงชาว
โปรตุเกสกลุมแรกๆ ที่เขามาสูสยามเพื่อ “รูไวใชวา
ใสบาแบกหาม” แตเปนการประดบัสมอง

ชาวโปรตุเกสเขามาติดตอคาขายกับประเทศไทย
สมัยอยุธยา ค.ศ. 1511 จากมะละกา สมัยสมเดจ็พระรามา-
ธิบดี ที่ 2 เพ่ือทำมาคาขาย

จากหนังสือ  ชาวโปรตุ เกสและสยามสมัย
คริสตศตวรรษท่ี 16 โดยมาเรีย ดา กงไซเซา ฟลอริส
เขียน และมธรุส ศภุผล แปล หนาท่ี 121 ไดกลาววา

“คร้ันราว ค.ศ. 1540 สมยัสมเด็จพระไชยราชาธริาช
ไดสนับสนุนชุมชนโปรตเุกส ตอนรับนักบวชของครสิต-
ศาสนาในสยาม อยางไรก็ตาม การอนุญาตใหมสิชนันารี
เขามาในสยาม ถือเปนการตอบแทนชาวโปรตุเกสของ
สมเด็จพระไชยราชาธิราช เพราะชาวโปรตุเกสเคยเขา
รวมรบกับเชยีงใหมใน ค.ศ. 1545 และ ค.ศ. 1547”

ขาฯ มา ขาฯ เห็น ขาฯ เขียน

แลนรถเท่ียวแมน้ำ
สามแมน้ำ สองคลอง
ปลองเหลีย่ม โปรตเุกส

โทนี ่ไทยแลนด
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แลนรถเทีย่วแมน้ำ (ตอจากหนา 3)

จากหนังสือชาวโปรตุเกสและสยามสมัยคริสต-
ศตวรรษท่ี 16 โดยมาเรีย ดา กงไซเซา ฟลอริส เขียน
และมธุรส ศภุผล แปล หนาท่ี 122-123ไดกลาววา

“ตอมาโปรตุเกสไดสงธรรมทูตเขามาเผยแผศาสนา
ค.ศ. 1567 สมัยสมเดจ็พระนารายณมหาราช สององค คอื
คณุพอเยโรนโีม ดา ครซู และคณุพอเซบาสเตยีน ดา กานตู
แตอยูไดไมนานคุณพอเยโรนีโม ถูกชาวมุสลิมฆาตาย
สมัยพระจักรพรรดิทรงทราบ ไดตัดสินพระราชหฤทัย
ลงโทษผกูระทำผิดเพือ่ท่ีจะรกัษาความสัมพันธกบัชุมชน
โปรตุเกส แตการลงโทษน้ี ไดถกูระงับไป เพราะคุณพอ
เซบาสเตียน ดา กานตู ไดมาออนวอนกับ “พระคลัง”
พระองคจงึทรงยินยอมตามความสมัครใจของทาน และ
ทรงปฏบิตัติอนักบวชดมีากย่ิงข้ึนกวาเดิม โดยโปรดให
พำนักเปนการถาวรในอาณาจักรและราชสำนักของ
พระองค พรอมกับพระราชทานที่พักและทรงยกยอง
นกับวชทานน้ีวา “เสมอืนสิง่ท่ีมคีาจากฟา”

จากหนังสือชาวโปรตุเกสและสยามสมัยคริสต-
ศตวรรษที ่16 โดยมาเรยี ดา กงไซเซา ฟลอรสิ เขียน และ
มธุรส ศภุผล แปล หนาท่ี 50 ไดกลาววา

“สมัยสมเด็จพระนเรศวร ตองการสรางความ
สมัพันธกบัตางชาติ ไดตดิตอขอใหโปรตเุกสสงธรรมทูต
มาอยุธยาผานทางคุณพอจอรจ ดา มอตา และคุณพอ
หลยุส ดา ฟงเซกา หลงัจากท่ี ทรงประกาศพระราชดำรนิี้
ไดเพยีงไมนาน สมเดจ็พระนเรศวรกท็รงสงคณุพอจอรจ
ดา มอตา เปนทูตไปมะละกาอีกคร้ัง เพ่ือรีบดำเนินการ
ขณะที่มีโอกาส แตปรากฏวาคุณพอจอรจ ดา มอตา
ไดเสียชีวิตขณะเดินทางไปมะละกา”

ผมขอยอนอดีตพอหอมปากหอมคอเล็กนอย
เปรี้ยวปากกันเล็กนอย สวนผมก็ยังยืนอยูขางปลอง
ดวยความรูสึกอ่ิมใจท่ีไดมา

หลงัจากเดินดูรอบๆ แลวก็นัง่พักช่ืนชมกับบรเิวณน้ี
และน่ังหลับตานึกถึงคุณจินตนา เอย “จนิตนาการ” วา
สมัยกอน บริเวณน้ีคงเต็มไดดวยเรือพวงเรือออยที่มา
จอดรอขึ้นออยกันเปนแพ ปลองเหลี่ยมแทงน้ี ก็คงพน
ควันไฟโขมงอยูตลอดเวลา เปลวควันลองลอยกระจาย
หายไปกับสายลม

ปลองแปดเหล่ียมน้ี คงจะเปนสิ่งกอสรางท่ีสูงเดน
สะดุดตาหาอะไรเทียบไมไดเลยสมยัน้ัน

ชาวโปรตุเกสสวนใหญเปนคริสตัง เพราะฉะนั้น
บริเวณน้ี กน็าจะเปนชุมชนครสิตังอีกแหงหน่ึงท่ีไกลสุด
เสยีงระฆงั ซึง่อยรูะหวางกลางหางจากวัดนกับญุเปโตร
และวัดนักบุญอันนา ทาจีน ประมาณ 10 กวากิโลเมตร
พอๆ กนั

ชุมชนชาวจีนที่วัดนักบุญอันนา ทาจีนไดเริ่มตน
พรอมกับชุมชนจีนหลายแหงตามลุมแมน้ำเจาพระยา
แมน้ำทาจนี แมกลอง ตอมาคณุพอปโอปลัดจากวดับางชาง
บางนกแขวก ไดมาดูแลคริสตังที่วัดทาจีน ไดเห็นวา
มคีริสตังจีนหลายครอบครัวแลว จงึไดซื้อท่ี ค.ศ. 1836
และเริม่สรางวัดเสรจ็ใน ค.ศ. 1888 ตัง้ช่ือวา วดันักบุญอันนา

ผมแลนรถตอไป ตามเสนทางไปบานแพว แลนไปตาม
ถนนทีค่ดไปคดมาในสวน ผานวัดทากระบือ และมาถึง
วัดบางยาง

ผมมาถึงคลองบางยางแลว ผมขับรถไปกลางสะพาน
ผมจอดรถอยบูนสะพานขามคลองบางยาง  เพราะ

มองดูแลวไมคอยมีรถวิ่งมากนัก “สะพานคลองดำเนิน
สะดวก พ.ศ. 2536  กรมโยธาธิการ” ขณะยนืช่ืนชมสขุสม
อรุาอยนูัน้ มคีุณลุงคนหนึง่เดินผานมา

“สวัสดีครับลุง...”
คณุลงุมงคล อายใุกลๆ  80 ป เปนคนทองทีบ่ริเวณน้ัน

ซึ่งเปนตำบลบางยาง ผมไมไดถามนามสกุลเขา คุณลุง
ไดเลาใหฟงวา นี่เปนคลองดำเนินสะดวก สมัยกอน
คลองดำเนินสะดวกเล็กกวาน้ีมาก ตอมานานไปๆ ตล่ิงพัง
เพราะน้ำกัดเซาะ ก็กวางข้ึนๆ สวนคลองบางยางน้ัน
เปนคลองเดิมที่ตอนน้ี กลายเปนแยกจากคลองดำเนิน
สะดวกไป

“บานผคูนไมคอยมี สวนใหญปลูกกันริมน้ำ สวนใหญ
ทำนากัน เวลาเดินไปไหน  ๆกเ็ดินตามคันนา จากท่ีนีเ่ดินไป
ปลองเหลี่ยมประมาณ 1 ชั่วโมง อยางเอาควายไปเลี้ยง
กป็ลอยควายไว และกไ็ปท่ีปลองเหลีย่ม

มันใหญมาก สรางเปนเหลี่ยมเกือบจะเปนวงกลม
ใหญขนาดคนไปน่ังเลนไพกนัไดวงหนึง่ และเวลาเอาฟาง
จดุไฟหอบหนึง่ๆ ควันมันยังไมเห็นปลายปลองเลย”

เกิดมาก็เพิ่งเคยไดยินคำเปรียบเทียบความใหญ
..เหมอืนวงไพกค็ราวน้ีแหละครบั!

“สมัย พ.ศ. 2485 (ค.ศ. 1942) เกิดน้ำทวมใหญ
โอยทวมหมดแถวนี้ ชวงนั้นญี่ปุนบุกเขามาถึงแมน้ำ
ทาจนีมาถึงบรเิวณปากคลองดำเนินสะดวกน้ีสวนองักฤษ
กใ็ชเครือ่งบนิ มาวนเวียนจะท้ิงระเบิดประตูน้ำ เพือ่ไมให
ญีป่นุใช  เสียงเคร่ืองบินมันดัง ไมเหมอืนสมยัน้ี สมัยน้ัน
“มันดังเหมือนเสียงปลาล้ินหมา?” เสียงมันดังมากและ
พวกขาวของในบานสัน่เลย

ยิง่คยุกย็ิง่สนกุ เพราะแตละคำเปรียบเทียบมนัแปลกดี
ผมเองก็ไมเคยไดยินปลาล้ินหมารอง สมัยกอนเคยแต
กินปลาลิ้นหมาเทาน้ัน

คณุลงุมงคล มบีตุร 6 คน แตงงานมีครอบครัวกนัไป
มหีลานกวา 10 คน เดิมเคยมาเลนมายากลอยใูนกรงุเทพฯ
สกัพกัหนึง่ หวัหนาวงเขากฝ็กให เชนตดัมอื ตดัคอ ฯลฯ
กห็ลอกคนดนูัน่แหละ แตตองทำใหรวดเร็ว คนดูจบัไมได

เคร่ืองมือก็ตองทำพิเศษ ตองใชกระจก ใชกลอง
และเลือดกใ็ชสแีดงมาผสมใหดีๆ  เวลาแสดงบางคนก็เสยีว
รองไหเลย

แตทำอยไูมนาน พอมคีรอบครวัแลว กเ็ลกิ และมา
ทำงานท่ีโรงงานวนุเสน อยทูีน่ี่จนเกษียณ

ขณะที่พูดคุยกันนั้น เรายืนอยูบนสะพานดำเนิน
สะดวก มองไปทางตะวันตกเห็นคลองสุดสายตา ทาง
ตะวันออก จะเห็นแมน้ำทาจนี ขวางอยเูปนสามแยก และ
โรงงานวนุเสนอยปูากคลอง รมิแมน้ำทาจนี และคลอง
ดำเนนิสะดวก

“เจาของโรงงานฯ เขาดีมากๆ รักลูกนองทุกคน..
ใครเจ็บใครปวย เขาก็ชวยเหลือดูแล..”

กอนข้ึนมาบนสะพาน จะเห็นวดัและโรงเรียนบางยาง
เปนอาคารไมเกาๆ สองช้ัน ยาวประมาณสักเกือบ 100
เมตร เสาธงสูงเดน มธีงชาติอยบูนยอดเสา

พระภิกษุ 4-5 รูปกำลังขนทรายใสกระสอบอยู
เพือ่นำมาเรียงเปนแนวปองกนัน้ำทวม ทัง้ๆ ทีร่มิคลอง
กม็แีนวกำแพงสงูสองสามฟุตปองกนัไวระดับหนึง่แลว
แตกย็ังมีซึมข้ึนมาจากพ้ืนเออทวมพ้ืนบางแหงแลว

ชาวสวนเองกต็องพยายามหาทางปองกนัดวยตนเอง
คลองดำเนินสะดวกน้ี ยาวท้ังหมด 8 หลักๆ ละ 4

กโิลเมตร รวมทัง้สิน้ยาว 32 กโิลเมตร จากแมน้ำทาจนี
เช่ือมตอกับแมน้ำแมกลอง บริเวณวัดแมพระบังเกิด
บางนกแขวก สมุทรสงคราม และขุดข้ึนในรัชกาลที ่ 3-4
โดยอาศัยแรงงานคนจีนที่เขามาอยูในประเทศไทย

รชักาลที ่4 พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยหูวั
มีพระราชดำริใหขุดคลองน้ี ตั้งแต พ.ศ. 2409 เพื่อให
การเดินทางสัญจรไป-มา สะดวกขึน้

สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ  (ชวง
บุนนาค) เปนผูควบคุมการขุด เร่ิมจากแมน้ำทาจีน
ต.บางยาง โดยใชแรงงานคนท้ังหมด ตั้งแตทหาร
ขาราชการ ประชาชน และคนจีน รวมใชเวลา 2 ปเศษ

สิน้คาใชจายไป 1,400 ชัง่ หรอื 112,000 บาท / ยาว
840 เสน หรอื32 กโิลเมตร

รชักาลที ่4 ทรงพระราชทานนามวา “คลองดำเนนิ
สะดวก”

เปดใชงานวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2411 / ค.ศ. 1868

จากแมน้ำเจาพระยา บริเวณคลองบางกอกใหญ
ปอมวิชัยประสิทธ์ิ และวัดกัลยาณมิตร (ใกลๆ กับ
วัดซางตาครูส-กุฎีจีน) และตอเชื่อมกับคลองภาษีเจริญ
ยาวเปนเสนตรง ไปเช่ือมตอกับแมน้ำทาจีน บริเวณ
วดัดอนไกด ีกระทมุแบน สมุทรสาคร ระยะทาง 620 เสน
หรือ 23.6 กิโลเมตร คาใชจายเร่ืองการขุดคลองน้ี
นำมาจากภาษีฝน

เปดใช พ.ศ. 2415 / ค.ศ. 1872 สมยัรัชกาลที ่5
คลองสายน้ี ผานหมูบาน ชุมชน สวน ทุงนา เปน

เสมือนเสนเลือดสูบฉีดน้ำไปยังรางกายสวนตางๆ และ
กเ็ปนทางระบายน้ำจากทุกทีล่งมาสลูำคลอง  และแมน้ำ
และไหลตอไปยังอาวไทย

จากแมน้ำเจาพระยา เขาคลองภาษีเจริญ ไปออกแมน้ำ
ทาจีน และเขาคลองดำเนินสะดวก ตรงบริเวณคลองบางยาง
ผานวดัแมพระสายประคำ หลกัหา ไปออกท่ีอาสนวิหาร
แมพระบังเกิด บางนกแขวก ถือวาเปนเสนทางหลัก
สำหรบัเดินทางเขากรงุเทพฯ ใชเวลา 1 วนัเต็มๆ

พระคุณเจาสิริพงษ จรัสศรี ลูกวัดบางนกแขวก
ไดเลาใหฟงวา “สมัยเปนเด็ก กเ็คยนัง่เรือมาขายมะพราว
กบับดิา ทีก่รงุเทพฯ เขา 2 คลองนีแ้หละ ออกจากบาน
เชา กวาจะมาถึงกรุงเทพฯ กเ็กอืบๆ เยน็แลว”

เห็นทีจะตองจบเพียงเทาน้ี คิดวาจะพาไปเท่ียว
ปลองเหล่ียม กลายเปนเขาคลอง ลงแมน้ำ จนสำลกัน้ำ
จวนเจียนจะจมน้ำตายซะแลวครับ

โอ...วาปลองเหล่ียมเอย... เจาเปนอนุสรณเตือนใจถึง
สัจธรรมความเปล่ียนแปลง ทุกอยางมีรุงเรือง แลว
รวงโรย วนัเวลาไดผานไปอยางเงียบๆ กลืนกินทุกอยาง
เพือ่ใหชวีติและส่ิงใหมเกดิข้ึนมาแทน เหลือไวเพียงชือ่
และปลองเกาๆ...สำหรบัเตือนใจใหคดิถงึอดตีเทานัน้

หมายเหตุ: คร้ังสุดทายเม่ือวันท่ี 22 มถินุายน ค.ศ.
2010 นี ้ไดแลนเรอืผานไป  ไดเห็นมีการปรับปรุงครัง้ใหญ
เปดพื้นที่บริเวณริมแมน้ำโลง ปลอดโปรง ภูมิทัศน
ดสูวยงามข้ึนมาก
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ตอนท่ี 81

“ขาวพรอมจะเก่ียว” แปลวาอะไร?

“ข   าวท่ีจะเก่ียวมีมาก แตคนงานมีนอย จงวอนขอ
เจาของนาใหสงคนงานมาเกบ็เกีย่วขาวของพระองคเถิด
จงไปเถิด  เราสงทานทั้งหลายไปดุจลูกแกะในฝูง
สุนัขปา...” (ลก 10:2-3)

พระเยซูเจาทรงเปนนักบริหารผูประเสริฐ กอนที่
จะมีวิชาบริหารการศึกษา วิชาบริหารธุรกิจ ฯลฯ
พระองคจะทรงใชบรรดาศิษยไปแพรธรรม สิ่งแรก
พระองคทรงสอนคนงานภายใตการบริหารของ
พระองคใหเขารูขอบเขตงานที่ทำเสียกอน วางาน
ของพระองคมเีน้ืองานกวางใหญไพศาล บคุคลเปาหมาย
คือคนในโลกจำนวนมาก ดังนี้บรรดาศิษยก็ตั้งหลัก
ไดถูก ไมประมาท ไมละเลยแตตองเตรียมตัวจะไป
ทำงานท่ีเขาอาจจะรับมือไมไหว

แตพระองคยังทรงหาทางออกใหบรรดาศิษยวา
ทางออกเม่ือทานรับมือไมไหวก็อยาหยิ่งจองหอง
จงสุภาพถอมตนและวิงวอนขอเจาของนาใหสงคนงานมา
พระเยซูเจาทรงเปรียบเทียบเนื้องานของพระองควา
เปรียบเหมือนทงุนา โลกท้ังโลกคือทงุนา ขนาดชาวนา
จะเก่ียวขาวของเขาครอบครัวเดียวยังทำไมไหวตองขอ
ใหเพื่อนๆ ครอบครัวอื่นในหมูบานมาชวยกันเกี่ยว
คนไทยเรียกวิธีนี้วา “ลงแขก” แลวเดี๋ยวพอบานคนอ่ืน
เกบ็เก่ียว เรากเ็ฮโลกนัไปชวยเกีย่วขาวใหบานเขาเสร็จงาน
อยางรวดเร็ว  เ น้ืองานของพระองคคือคนท้ังโลก
ทงุนาอนักวางใหญมหาศาล จะเกบ็เก่ียวใหหมดตองใช
แรงงานมาก จำนวนคนงานก็เลยตองมากตามไปดวย
แตขณะน้ีมีนอย พวกทานกอ็ยากลวั จงไปเถอะอยากลวั
และอยาหย่ิงยะโส แตจงสวดขอพระบิดาผเูปนเจาของนา
ใหทรงสงคนงานมามากข้ึน

“ขาวที่จะเกี่ยวมีมาก” หมายถึงมนุษยบนโลก
ที่พรอมแลวเหมือนขาวออกรวงสุกทองเหลืองอราม
แลว แตมใิชมนุษยทกุคนดีเย่ียมพรอมจะเขาสอูาณาจักร
สวรรคแลว เปลาเลย ตรงกันขาม

“ขาวที่จะเกี่ยว” มีความหมายวา บัดนี้เปนเวลา
ทีเ่หมาะสมแลว มนุษยทกุคนเจบ็ช้ำน้ำใจมามากพอแลว
พวกเขาสิ้นหวังมามากพอแลว หัวใจหอเห่ียวและ

รอคอยขาวดมีานานพอแลว บดันีถ้งึเวลาแลวทีพ่วกเขา
กระหายหาความดี ความหวัง พวกเขาเปดหัวใจจะฟง
พระวรสารของพระเยซูเจาแลว พวกทานจงไปพดูขาวดี
ใหเขาฟง ไปบอกพวกเขาวาพระอาณาจักรของพระเปนเจา
มาถึงแลว จงเปดใจรับฟงขาวดีและพวกทานจงทำอัศจรรย
พสิจูนความจริงขอน้ี โดยปกศีรษะรักษาเขาใหหายปวย
โดยเฉพาะทางดานจิตใจ แลวรางกายกจ็ะดีขึน้

ตนขาวออกรวงพรอมจะเก็บเกี่ยว หมายถึง จิตใจ
ของมนุษยรอคอยพระมานานพอแลว พระเยซูเจา
พระมหาไถใหรอดพนจากความชั่วรายเสด็จมายังชีวิต
ของเราแลว

พี่นองรอคอยฟงวาอาทิตยนี้พระคัมภีรจะพูดอะไร
กบัเราอกี คณุพอจะเทศนสอนเรือ่งอะไรอีก เราอยากฟง
เรากระหาย เรารอคอย เราเปนตนขาวท่ีพรอม
ใหพระองคทรงเก็บเก่ียว เพราะเรารอคอยมานาน
มากแลว เราผิดหวังมามากแลว เราแหงแลงมานานแลว
โปรดสงคนงานของพระองค มาเก็บเก่ียวเลาเร่ืองราวดีๆ
ในพระวาจาใหเราฟงและรักษาจิตใจโรคราย บาปความผดิ
ตาง  ๆในชีวติของเราใหเราหายดีเปนปกติทัง้ใจและกาย

จงเขามาในวัดนะพี่นองมาเปดใจรับฟงขาวดี
พระเปนเจาจะเก็บเก่ียวชีวิตตนขาวที่ออกรวงแลว
ของพี่นองเปนรวงขาวสวยๆ มาถวายบนพระแทน
เพื่อใหพระเยซูเจาทรงนำชีวิตของพ่ีนองไปมอบถวาย
แดพระบิดาบนสวรรค เปนพืชผลแรกท่ีสวยๆ ดีๆ
ถวายแดพระเปนเจา

พระเยซเูจาทรงสงศษิยเจด็สบิสองคน
ตอจากน้ันองคพระผูเปนเจาทรงแตงต้ังศิษย

อกีเจด็สิบสองคน และทรงสงเขาลวงหนาพระองค
เปนคูๆ ไปทุกตำบลทุกเมืองที่พระองคจะเสด็จ
พระองคตรัสกับเขาวา “ขาวที่จะเก่ียวมีมากแต
คนงานมนีอย จงวอนขอเจาของนาใหสงคนงานมา
เก็บเก่ียวขาวของพระองคเถิด จงไปเถิด เราสง
ทานทั้งหลายไปดุจลูกแกะในฝูงสุนัขปา อยานำ
ถงุเงิน ยามหรือรองเทาไปดวย อยาเสียเวลาทกัทาย
ผูใดตามทาง เม่ือทานเขาบานใด จงกลาวกอนวา
“สันติสุขจงมีแกบานน้ีเถิด” ถามีผูสมควรจะรับ
สันติสุขอยูที่นั้น สันติสุขของทานจะอยูกับเขา
มฉิะน้ัน สนัตสิขุของทานจะกลบัมาอยกูบัทานอกี
จงพกัอาศยัในบานน้ัน กนิและด่ืมของท่ีเขาจะนำ
มาให เพราะวาคนงานสมควรท่ีจะไดรับคาจาง
ของตน อยาเขาบานน้ีออกบานโนน เมื่อทานเขา
ไปในเมืองใดและเขาตอนรบัทาน จงกนิของทีเ่ขา
จะนำมาต้ังให จงรักษาผูเจ็บปวยในเมืองนั้นและ
บอกเขาวา ‘พระอาณาจักรของพระเจาอยูใกล
ทานท้ังหลายแลว’ (ลก 10:1-9)
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บทอธิษฐานภาวนา

“โปรดอธิบายอุปมา... ใหพวกเราดวยเถิด” (มทัธิว 13:36)

บ.สันติสุข

เรามักจะคิดวา พระเยซูเจาทรงใชนิทานเปรียบเทียบในการเทศนสอน
ของพระองค เพราะมันเปนส่ิงท่ีชวยใหเขาใจไดงายข้ึน ไมจำเปนตองอธิบาย
มากนัก ทีเ่ราคิดดังนี ้อาจเปนเพราะเราไดยนินทิานเปรียบเทียบน้ีบอยๆ สำหรบั
สานุศิษยของพระคริสตเจาและผูที่รับฟงพระองคเปนครั้งแรก แมพระองค
จะทรงใชคำเปรียบเทียบทีพ่วกเขาคนุเคยในชีวติประจำวัน แตบางคร้ังพวกเขา
ก็ไมสามารถเขาใจได เม่ือไดยินเปนคร้ังแรก

พระวรสารที่ เรานำมาพิจารณาน้ี เปนพระวรสารชวงท่ีพระเยซูเจา
ทรงเลานิทานเปรียบเทียบหลายเร่ืองโดยมิไดทรงอธิบาย และดูเหมือนวา
พวกสาวกมไิดเขาใจ พวกเขาลมืหมดทกุอยางหรือ? หรอืวาเปนเรือ่งท่ีพวกเขา
ไมสามารถเขาใจได มีอะไรพิเศษไหมท่ีพวกเขาไมสามารถเขาใจได?
พระเยซูเจาทรงอธิบายถึงความหมายใหพวกเขาฟงดวยความเพียรทน เหตุวา
ถาพวกเขาเองไมเขาใจ พวกเขาก็จะไมสามารถชวยผูอื่นใหเขาใจได

พระเยซูเจาตรัสวา เมล็ดที่ดีก็คือบรรดาสานุศิษยของพระองคที่อยูทั่วโลก
พวกเขาเจรญิชวีติทีห่อมลอมไปดวยความชัว่ชา ดงัเชนพวกสาวก เราจะเมินเฉย
ตอความช่ัวชาท้ังหลายน้ีไมได พระอาณาจักรของพระเจาประกอบดวยนักบุญ
และคนบาป พระเจาทรงปลอยใหความดีและความชั่วอยูเคียงขางกัน ในดาน
เกษตรตนหญาไมสามารถผลิตเมล็ดขาวได ตามแนวพระวรสารผูที่ไมผลิตผล
อาจเปลีย่นแปลงได สิง่ท่ีดเูหมอืนวาเปนตนหญาธรรมดา อาจเร่ิมผลดิอกออกผล
ไดในวันตอมา พระเจาทรงปรารถนาใหคนชั่วเปลี่ยนแปลง และไมเปนคนชั่ว
ตลอดไป แตพระองคก็มิไดทรงบังคับการเปล่ียนแปลง พระองคทรงเปยม
ดวยความพากเพียรและอดทน กอนที่จะมีการแบงแยกครั้งสุดทาย ในวันน้ี
มอีะไรบางท่ีฉนัสามารถทำได เพ่ือใหโลกเปนท่ีทีด่กีวาน้ี?

ขาแตพระเจา พระองคทรงประทานพระพรแหงเสรีภาพ
ฝายจิตวิญญาณแกลูก  พระองคทรงกระทำกับลูกดวย
ความระมัดระวัง และทรงเคารพเสรีภาพที่ทรงประทาน
ใหแกลูก พระองคทรงปลอยใหลูกทำผิด แตพระองคก็มิได
ทรงถอยหางออกไปจากลูก โปรดทรงประทานหูที่พรอม
เสมอท่ีจะรับฟงพระวาจาของพระองค และใหลูกมีหัวใจ
ทีจ่ะนำไปปฏบิตัดิวยเทอญ อาแมน

เขาใหถงึแกนศาสนา
หากมองวาเปนคริสตศาสนิกชนไมยากก็ไมยาก
ไมพูดถึงการเปนคริสตชนแตชื่อย่ิงงายเขาไปใหญ
แคไปวัดฟงมิสซาแกบาปรับศีลฟงเทศนก็ดูไมเหลือบากวาแรง
หากเทียบกับการไดบุญไดกุศลไดสวรรคถือวาคุมคา
ลำบากต่ืนเชาเสียเวลาเดินทางใชเวลาไมถึงช่ัวโมงรวมมิสซา
ก็ยังพอทำไดถึงอยางไรก็แคอาทิตยละคร้ังเทาน้ัน
ไดความสบายใจไดความม่ันใจไดความสงบใจ
ถือเปนการพักผอนใจกระชับความม่ันใจในชีวิตหนาก็ดีแคไหนแลว
ยิง่สงัคมยคุนีส้บัสนวนุวายเปลีย่นไปรวดเร็วแทบปรบัตวัไมทนั
การไดอยูกับตนเองอยูกับคนในครอบครัวอยูกับวัดบางนาจะดี
ไปวัดกลับมายังมีใหแวะทานขาวรานอาหารขางทางเปล่ียนรสชาติ
หรือเลยเขาหางผ่ึงแอรเดินชมซื้อของทานอาหารแบบหลายอยาง “อินวัน”
ถือวาทำศาสนกิจตอพระเจาทำกิจกรรมอ่ืนๆไดลงตัววันอาทิตย...

หากมองใหลกึลงไปในแกนแทแหงคริสตศาสนาแลวไมงายอยางคิด
เพราะความเปนครสิตชนไมอยใูน “การทำ” แตอยูใน “การเปน”
ความสำคัญจึงไมอยูที่ไปวัดการรวมพิธีกรรมการรับศีลการสวดภาวนา
แมในตัวกิจกรรมแตละอยางมีคุณคามีความหมายมีความจำเปน
แตอยใูน “การเปนลูกพระ” “เปนศิษยพระอาจารย” “เปนขาวดีใหทกุคน”
การปฏบิตัศิาสนกิจชวยเสริมสรางปนแตงการเปนศาสนกิจชน
แตหากเนนแตศาสนกิจมองขามการ “เปน” ศาสนิกชนก็ถอืวายงัไมถงึแกน
ยิง่ถาเอาศาสนกิจ “แทน” การเปนศาสนกิชนกย็ิง่ถือไดวาเปนแคชือ่
จะมีประโยชนอะไรท่ีจะแขวนพระเตม็คอหากพฤตกิรรมย่ำแย
จะมีคาอะไรหากเขาทุกวัดแตไมสนใจคนในครอบครัว
จะไดอะไรหากสวดเรียกหาพระเจาทุกคำแตไมชอบลูกของพระองค

อนัทีจ่รงิแลวครสิตศาสนาไมใชนบัถอืไมใชปฏบิตัติวัคนเดียว
สวดคนเดียวไดบญุคนเดียวทำดคีนเดียวไดขึน้สวรรคคนเดียว
เขาทำนองวาตนเปนที่พึ่งแหงตนท้ังเริ่มทั้งรับทั้งทำท้ังได
เพราะแกนแทแหงคริสตศาสนาคือความรักพระเจาและรักเพ่ือนมนุษย
จะเปนศาสนิกชนตองเริ่มจากการปฏิบัติความรักมีความรักเปนที่ตั้ง
และจะรักไดก็ตองมีอยางนอยสองคนขึ้นไปหากไมเอาแตหมกมุนกับตนเอง
การปฏบิตัศิาสนกิจจะสมบูรณไดตองมีสองคนสามคนส่ีคนหาคน...เกีย่วของดวย
ที่จะถือวารักพระอยางเดียวก็นาจะพอแลวคงคิดผิด
เพราะพระทรงยืนยันวารักพระตองรักคนรักคนก็คือรักพระ
พระและมนุษยจงึเปนแกนของการปฏิบตัิศาสนกจิทุกรูปแบบ...

หากเช่ือวาถือวาพระเจาทรงเปน “พระบิดา” ตามที่พระเยซูเจาทรงสอน
มนุษยทุกคนตางเปนลูกของพระองคเปนพ่ีเปนนองกัน
จะบอกวารักพระแตไมรักลูกพระไมรักพ่ีรักนองก็คงขัดแยงในตัว
จะเรียกพระเปนบิดาแตไมเรียกลกูของพระองคเปนพ่ีนองกค็งไมได
แตละครัง้ทีเ่อย “ขาแตพระบิดา” กร็วมพีร่วมนองเขาไปดวยโดยปรยิาย
แตละคร้ังทีส่วดใชสรรพนาม “ลกู” ใครก็ตามก็รวมอยดูวย
และหากใชคำวา “ลกู” แตใจตดัใครบางคนออกไปก็ถอืวาไมถกูตอง
มองจากแงนี้แลวศาสนกิจแตละอาทิตยจึงไมอยูแคในวัด
ชวงอยใูนวดัในพิธกีรรมเปนการกราบไหวขอพรฟงพระวาจา
ออกจากวัดก็ปฏิบัติศาสนกิจตอไปในพี่นองเพื่อนรวมโลกแตละคน
ในวัดแสดงความรักความรูคุณพระเจาออกนอกวัดรักและรูคุณพี่นอง
จะวาไปแลวก็คือศาสนกิจเดียวกันตอเนื่องไปในอีกรูปแบบนั่นเอง
ความเลือ่มใสศรทัธาจึงไมนาจะวัดกันท่ีสวดมากไปวัดบอย
แตตองวัดกันที่ความเขมขนแหงรักตอพระเจารักตอเพื่อนพี่นอง
การไปวัดแบบขาฯ มาคนเดียว ขาฯ สวดคนเดียว ขาฯ กลับคนเดียว
คงตองเปล่ียนเปนขาฯ มากับทุกคน ขาฯ สวดกบัลูกพระ ขาฯ กลับไปเปนพ่ีนอง
ศาสนาจึงไมใชเร่ืองของวดัเร่ืองของวนัอาทติยเร่ืองของวนัฉลองสมโภช
แตเปนเรื่องของทุกวันและแตละวันคือตัวพิสูจนความเปนศาสนิกชนแท
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PMS ขอความรวมมอืทุกประเทศ (ตอจากหนา 20)

 
ครั้งที่ วันเสาร-อาทิตยที่ หัวขอ วิทยากร 

1 24-25 ก.ค. 2010 มารูจักพระคัมภีรกันเถอะ ค.พ.ธรรมรัตน เรือนงาม 

2 7-8 ส.ค. 2010 ประวัติศาสตรพระศาสนจักรในประเทศไทย ค.พ.ธีรพล กอบวิทยากุล 

3 4-5 ก.ย. 2010 อะไรคือแกนธรรมคาทอลิก ค.พ.สหพล ต้ังถาวร 

4 2-3 ต.ค. 2010 คริสตชนกับการฉลองพิธีกรรม ค.พ.อนุสรณ แกวขจร 

5 6-7 พ.ย. 2010 ฝกอบรมลูกหลานอยางไรใหเปนคริสตังท่ีแทจริง ค.พ.เอกรัตน หอมประทุม 

6 4-5 ธ.ค. 2010 ผิด-ถูกใครกําหนด ค.พ.เชิดชัย เลิศจิตรเลขา 

7 8-9 ม.ค. 2011 การปฏิบัติธรรมของชาวคริสตเปนอยางไร ค.พ.เจริญ วองประชานุกูล 

8 5-6 ก.พ. 2011 สิทธิและหนาท่ีของคริสตชนมีดวยหรือ ค.พ.ไพยง มนิราช 

9 5-6 มี.ค. 2011 การประกาศขาวดี (แบบตัวตอตัว) ค.พ.วัชศิลป กฤษเจริญ 

10 2-3 เม.ย. 2011 ทําอยางไรเพื่อใหศาสนิกสัมพันธ ค.พ.เสนอ ดําเนินสดวก 

โดย กรรมาธิการฝายอภิบาลคริสตชน ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
สถาบันแสงธรรม และศูนยอบรมคริสตศาสนธรรม (ศูนย ซี.ซี.)

*** หมายเหตุ ตารางเวลาอาจเปล่ียนแปลงเพ่ือความเหมาะสม
ตดิตอไดที ่: คณุจิรวรรณ งอกเสมอ ศนูยอบรมคริสตศาสนธรรม (ศนูย ซ.ีซ.ี)
โทร. 0-2429-0443, 0-2812-7153-4 โทรสาร 0-2429-0239   E-mail : nccthai@hotmail.com
หรอื คณุอาวุธ กงมนตร ี  โทรศพัท 0-2681-3900 ตอ 1301, 1308  โทรสาร 0-2681-5369-70  E-mail : matthew.po@hotmail.com

เพ่ือเพิ่มพูนชีวิตคริสตชนใหเพียบพรอมสูสหัสวรรษใหม
ขอเชิญพี่นองคริสตชนและผูสนใจรวมรับการอบรม

“หลกัสตูรพฒันาคณุภาพชวีติครสิตชน” (ปที ่2)
ณ ศนูยอบรมครสิตศาสนธรรม (ศนูย ซ.ีซ.ี) ตารางการอบรม

วันเสาร
08.00-08.30 ลงทะเบียน
08.30-08.45 ภาวนาเชา
08.45-10.15 อบรมชวงท่ี 1
10.15-10.30 อาหารวาง
10.30-12.00 อบรมชวงท่ี 2
12.00-13.15 อาหารเที่ยง
13.15-14.15 อบรมชวงท่ี 3
14.15-14.30 อาหารวาง
14.30-15.30 อบรมชวงท่ี 4

วนัอาทิตย
08.30-08.45 ภาวนาเชา
08.45-10.15 อบรมชวงท่ี 5
10.15-10.30 อาหารวาง
10.30-12.00 อบรมชวงท่ี 6
12.00-13.15 อาหารเที่ยง
13.15-14.15 อบรมชวงท่ี 7
14.15-14.30 อาหารวาง
14.30-15.30 พธิมีสิซา

“ถาทานทัง้หลายยดึม่ันในวาจา
ของเรา ทานก็เปนศิษยของเรา
อยางแทจริง ทานจะรคูวามจริง
และความจริงจะทำใหทาน

เปนอิสระ”
(ยอหน 8:31-32)

ระหวางวันที่ 17-21 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 ณ บาน
ศนูยกลางคณะซาเลเซยีน ชานกรุงโรม โดยมผีอูำนวยการ
PMS จำนวน 118 คน จาก 5 ทวปีเขารวมประชมุ และ
ในวันสุดทายของการประชมุ ผเูขารวมประชมุท้ังหมด
ไดมโีอกาสเขาเฝาองคสมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดกิต
ที ่16 เปนกรณพีเิศษอกีดวย

หวัขอสำหรบัการประชมุในคร้ังนีไ้ดแก “Building
Ecclesial Communion is the Key to Mission” โดยมี
พระอคัรสงัฆราชปแอรโยเซปเป วอคเคลล ีประธานใหญ
ของ PMS และเลขาธิการสมณกระทรวงประกาศ
พระวรสารสูปวงชนเปนประธานในพิธีเปด ตอนหนึ่ง
ของคำกล าวในพิธี เป ดพระ คุณ เจ า ได กล าวถึ ง
สถานการณของโลกปจจุบันท่ีมีผลตอการทำงานของ
PMS วา “วิกฤติทางเศรษฐกิจไดทำใหคนจำนวนมาก
ตองตกงาน แมแตผูคนในประเทศอุตสาหกรรมเอง
ปรากฏการณเชนนีส้งผลกระทบตองานของ PMS ดวย
เชนกันและเรียกรองใหเราใครครวญอยางจริงจังเพื่อ
ที่ จะสืบสานการสนับสนุนงานแพรธรรมไดอยาง
มปีระสิทธภิาพตอไป” ทีท่านพูดเชนนีเ้พราะวาเงินบรจิาค
ประจำท่ี PMS สากลไดรบัจากประเทศตางๆ นัน้ลดนอย
ลงไปจากปกอน จึงทำใหการจัดสรรเงินเพ่ือสนับสนุน
งานแพรธรรมใหแกประเทศตางๆ ลดนอยลงไป (รวมถึง
ประเทศไทยดวย)

เรื่องที่ประธานใหญ PMS เนนใหกับผูอำนวยการ
แตละประเทศในการทำงานก็คือ “ความโปรงใส

ความรับผิดชอบ ความสม่ำเสมอ และความยุติธรรม
ในการจัดสรรเงินบริจาค”

เน้ือหาในการประชุมตอๆ มาน้ันไดมีการรายงาน
ของเลขาธิการที่รับผิดชอบในแตละสมณองคกรและ
เปดโอกาสใหสมาชิกไดอภิปรายกันในเร่ืองของ
การสนับสนุนท่ีแตละองคกรไดกระทำ เ ร่ิมต้ังแต
ระเบียบการทำงานของ PMS วิธีการระดมทุนหรือ
เงินบริจาค  การชวยเหลือสถาบันที่ทำการฝกฝน
ผแูพรธรรมท่ีตัง้อยใูนกรงุโรม การชวยเหลอืครูคำสอน
สามเณรจากบานเณรทั่วโลกที่ เปนความหวังของ
พระศาสนจักร การใหทุนสนับสนุนสรางวัดหรือ
สถานภาวนา และการสนับสนุนงานแพรธรรม
ในระหวางเด็กหรือยุวธรรมทตู

งานท่ีองคกรสนบัสนุนงานแพรธรรมของสันตะสำนัก
(PMS) จะตองปฏิบตักิค็อืการสนบัสนนุใหทกุประเทศ
ไดรวมมือกันในการทำงานแพรธรรมหรือการประกาศ
ขาวดตีามพระบญัชาของพระเยซเูจา โดยใหจดัการสงเสริม
ปลุกจิตสำนึกใหคริสตชนทุกคนไดเขามามีสวนรวม
ในการแพรธรรมของพระศาสนจักร ทั้งโดยการสวด
ภาวนาเพือ่การแพรธรรม การบริจาคเงินเพือ่สนบัสนุน
งานแพรธรรม การเขารวมกลุมหรือองคกรเพ่ือการ
แพรธรรมในชือ่ตาง  ๆการสนับสนุนบานเณร การสงเสริม
ใหเดก็ๆ มจีติวญิญาณของการเปนผแูพรธรรม ฯลฯ

ตดิตามขาวความเคล่ือนไหวขององคกรสนับสนุน
งานแพรธรรมของสันตะสำนัก  (PMS) ไดที่
www.thaicatholicmission.com (คณุพอวชัศลิป กฤษเจรญิ
ผอูำนวยการ PMS ประเทศไทย รายงาน)

สำหรบัทานท่ีประสงคจะสมทบกองทนุฯ โปรดสง
ธนาณัต ิสัง่จายในนาม “ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสด์ิ”
ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี
ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็คสั่งจาย
“การพมิพคาทอลกิ” หรอืโอนเงนิเขาบัญชีออมทรัพย
ชื่อบัญชี  “กองทุนการพิมพสรางสรรค” ธนาคาร
ทหารไทย สาขาเซนตหลุยส  เลขทีบ่ญัชี 186-2-01976-5

หมายเหตุ : เมือ่ทานสงเงนิแลวกรณุาแจงใหเราทราบ
ดวย ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพ่ือจะไดจดัสงใบเสร็จ
รับเงินใหทานดวยความขอบพระคุณ

คณุศกนุตลา ชณิโคตร ทำบุญเพือ่อทุศิแด
คุณปูวาสนา
คุณยาหนูจนัทร ดอนกระสนิธุ 500 บาท
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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บวชพระสงฆคามิลเลยีน (ตอจากหนา 20)

สังฆานุกรยอแซฟ วัชระ เส็งเจริญ สัตบุรุษ
วดัเซนตรอ็ค ทาไข จ.ฉะเชิงเทรา เกิดวันท่ี 18 สงิหาคม
ค.ศ. 1982 เปนบตุรคนที ่1 ในจำนวนพ่ีนองทัง้หมด  3 คน
ของนายสัมฤทธ์ิ อนประเสรฐิ และองัเยลา มกุดา เส็งเจริญ

ผสูงเขาบานเณร คณุพอบญุเสริม เนือ่งพลี
การศึกษา
ระดบัประถมศกึษา โรงเรยีนเซนตหลุยส จ.ฉะเชิงเทรา
มธัยมศึกษาตอนตน โรงเรยีนเซนตหลยุส จ.ฉะเชงิเทรา
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

จ.ฉะเชิงเทรา
มธัยมศกึษาปที ่5-6 โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา จ.ชลบรุี
ระดับอุดมศึกษา ศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาปรชัญา

และศาสนา วทิยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม ศาสนศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาเทววทิยา วทิยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม

ประวัติการเขาสูชีวิตนักบวช
เขาเปนสามเณรเล็กคณะคามิลเลียน ค.ศ. 1998

ที่บานเณรเล็กคามิลเลียน ศรีราชา จ.ชลบุรี
โปสตุลนัต วนัท่ี 15 พฤษภาคม  ค.ศ.  2000 ทีค่ามิลเลยีน

โซเชียล เซนเตอร จนัทบุรี
เขานวกภาพ วนัท่ี  1 พฤษภาคม ค.ศ.  2001 ทีค่ามลิเลยีน

โซเชยีล เซนเตอร ปราจนีบรุี
ปฏิญาณตนคร้ังแรก วนัท่ี  18 พฤษภาคม  ค.ศ.  2002

ทีค่ามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ปราจนีบรุี
ฝกงานปอภิบาล ค.ศ. 2006 ที่ศูนยอบรมเยาวชน

คามิลเลียนศรีราชา จ.ชลบุรี
ปฏิญาณตนตลอดชีพ วนัท่ี 15 ธนัวาคม ค.ศ. 2007

ทีว่ดัพระเยซเูจาเสด็จขึน้สวรรค สามพราน จ.นครปฐม
รับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร วันท่ี 11 สิงหาคม

ค.ศ. 2007 โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรดีารุณศลี
รบัแตงตัง้เปนผชูวยพธิกีรรม วนัที ่16 สงิหาคม ค.ศ.

2008 โดยพระคารดนิลัไมเกิล้ มชียั กิจบุญชู
รับศีลบวชเปนสังฆานุกร วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.

2009 โดยพระสังฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา
ปจจุบัน ศูนยอบรมเยาวชนคามิลเลียน ศรีราชา

จ.ชลบรุี

คติพจน : “ความสวางปรากฏข้ึนสำหรบัผชูอบธรรม
ความช่ืนชมยินดีเกิดข้ึนแกผมูใีจซ่ือตรง” (สดด 97:11)

สงัฆานกุรเปโตร เกรยีงไกร สขุจิต สตับรุษุวดัแมพระ
คนกลางแจกจายพระหรรษทาน โคกปราสาท จ.บรุรีมัย
เกิดวันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 1982 เปนบุตรคนท่ี 2
ในจำนวนพ่ีนองท้ังหมด  2 คน ของดต.ทองใบ  สขุจิต
และนางวราภรณ สุขจิต

ผสูงเขาบานเณร คณุพอบณัฑิต ประราศรี
การศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรยีนมารดาวนารักษ จ.บรุรีมัย
มธัยมศึกษาตอนตน โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา จ.ชลบรุี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

จ.ชลบรุี
ระดบัอุดมศกึษา ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

และศาสนา วทิยาลยัแสงธรรม จ.นครปฐม ศาสนศาสตร
บณัฑติ สาขาวิชาเทววทิยา วทิยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม

ประวัติการเขาสูชีวิตนักบวช
เขาเปนสามเณรเล็กคณะคามิลเลียน ค.ศ. 1993 ที่

บานเณรเล็กคามิลเลียน ศรีราชา
โปสตุลนัต วนัท่ี 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2000 ทีค่ามิลเลียน

โซเชียล เซนเตอร จนัทบุรี
เขานวกภาพ วันท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2001 ที่

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ปราจีนบุรี
ปฏญิาณตนคร้ังแรก วนัที ่18 พฤษภาคม ค.ศ. 2002

ทีค่ามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ปราจีนบรุี
ฝกงานปอภิบาล ค.ศ. 2006 ทีค่ามิลเลยีน โซเชยีล

เซนเตอร จ.ระยอง
ปฏิญาณตนตลอดชีพ วนัท่ี 15 ธนัวาคม ค.ศ. 2007

ทีว่ดัพระเยซเูจาเสดจ็ขึน้สวรรค สามพราน จ.นครปฐม
รับแตงตั้งเปนผูอานพระคัมภีร วันที่ 11 สิงหาคม

ค.ศ. 2007 โดยพระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน ศรดีารณุศลี
รบัแตงต้ังเปนผชูวยพธิกีรรม   วนัที ่16 สงิหาคม ค.ศ.

2008 โดยพระคารดนิลัไมเกิล้ มชียั กิจบุญชู
รับศีลบวชเปนสังฆานุกร วันท่ี 15 สิงหาคม ค.ศ.

2009 โดยพระสังฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา
ปจจุบัน ศนูยอบรมเยาวชนคามิลเลยีน เชยีงราย
คติพจน : “ความรักและสันติ”

สงัฆานุกรยอเเซฟ ทรนั วนั ฟต สตับุรษุวัดลองดนิห
สังฆมณฑลหมี ทอ ประเทศเวียดนาม เกิดวันที่ 24
ตลุาคม ค.ศ. 1978  ที่ประเทศเวียดนาม เปนบุตรคนท่ี 3
ในจำนวนพ่ีนองทั้งหมด  8 คน ของออกุสติน ทรัน
วนั เทียม และเทเรซา ว ูถ ิงวน

การศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนลองดินห ประเทศ

เวียดนาม
มัธยมศึกษา โรงเรียนบาว หลก เลิมโดง ประเทศ

เวียดนาม
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต เอกภาษา

องักฤษ Dalat University ประเทศเวียดนาม Ateneo de
Manila University ประเทศฟลปิปนส Loyola School of
Theology, Quezon City ประเทศฟลิปปนส

ประวัติการเขาสูชีวิตนักบวช
เขาคณะคามิลเลียน ค.ศ. 2000 ทีโ่ฮจิมนิหซติี ้ ประเทศ

เวียดนาม
โปสตุลนัต วนัท่ี 20 พฤษภาคม ค.ศ.  2001 ทีค่ามลิเลยีน

โซเชยีล  เซนเตอร สามพราน จ.นครปฐม
เขานวกภาพ วนัที ่1 พฤษภาคม  ค.ศ.  2002 ทีค่ามิลเลยีน

โซเชยีล เซนเตอร ปราจนีบรุี
ปฏญิาณตนคร้ังแรก วนัที ่1 พฤษภาคม  ค.ศ. 2003

ทีค่ามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ปราจีนบุรี
ปฏญิาณตนตลอดชีพ วนัที ่10 ธนัวาคม  ค.ศ. 2008

ทีว่ดัพระเยซเูจาเสด็จขึน้สวรรค สามพราน จ.นครปฐม
รับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร วันท่ี 14 สิงหาคม

ค.ศ. 2005 โดย Fr. Ivo Z.  Anselmi, MI
รบัแตงตัง้เปนผชูวยพธิกีรรม วนัที ่15 สงิหาคม ค.ศ.

2007 โดย Fr. Ivo Z.  Anselmi, MI
รับศีลบวชเปนสังฆานุกร วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.

2009 โดยพระสังฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา
ปจจุบัน ชวยงานอภิบาลของคณะคามิลเลียน

ในประเทศเวียดนาม
คติพจน : “Welcome one another, then, as Christ

welcomed you for the glory of God” (Romans 15:7)

ขอนำเสนอขอคิดเห็นจากคริสตังทานหน่ึง ที่มี
เร่ืองราวดีๆ  มาแบงปนกันเปนระยะๆ  ขอบคณุนะครับ

การแพรธรรมที่มีประสิทธิภาพ 36 วิธี (วิธีที่ 3
วิธีนี้พูดถึงคนที่ขาดวัด)

พดูกนัมานานวาจะทำอยางไรกับสตับรุษุทีข่าดวัด
(หมายถึงคนท่ีไมมารวมพธิมีสิซาทีว่ดัในวันอาทติย) ดงัที่
คณุทิพย ปากน้ำ (อางใน www.thaicatholicmission.com
หนาแรก) บอกวา “ดฉินัคิดวามีเพ่ือน  ๆคาทอลกิจำนวน
มาก ทีเ่หินหางจากการเขาวัดหรือกิจกรรมทางศาสนา
ดฉินัคดิวานาจะใหคณุพอหรอืสภาภบิาลประกาศวาใคร
มญีาติพีน่อง หรอืเพือ่นๆ ทีห่างเหินวดัไป ใหมาบอก
หรือเขียนช่ือและที่อยูมาให เพ่ือจะไดชวยกันไปให

กำลังใจหรือเย่ียมเยียน และใหทุกคนชวยกันภาวนาให
เปนพิเศษดวย”

จากการสัมภาษณกลมุท่ีกลับใจเปนคาทอลิกดวยแบบ
บนัทกึการศกึษารายกรณี (Case Study) ในสังฆมณฑล
นครราชสีมา ผทูีก่ลบัใจจำนวน 12 คน จาก 111 คน คดิเปน
รอยละ 0.11 เสนอวาวธิกีารแพรธรรมทีม่ปีระสทิธภิาพ
วธิหีนึง่ คอื “การตดิตามคนท่ีขาดวดัใหมาวัดทกุอาทติย”
คณะทำงานวิจัยเพ่ือการแพรธรรมไดนำหัวขอดังกลาว
มาอภิปรายรวมกนั เพ่ือหาแนวทางทีเ่ปนรูปธรรมชดัเจน
ลองพิจารณาการอภิปรายของคณะทำงานบางคน ตอไปน้ี

นก : เหน็ดวย ผมเคยไปชกัชวนใหเขาวัด แตเขาไมเช่ือ
ซ. มยรุยี : ซสิเตอรไดเขาไปชกัชวน แตไมประสบ

ผลสำเร็จ ซิสเตอรจนปญญาแลว อยากใหพระสงฆไป
ชกัชวน นาจะไดผลมากกวา

สรุางค : มคีณุพอไปติดตามถึงทีบ่านไมพบ ไดเขยีน
จดหมายทิง้ไว ซึง่กไ็ดผลดี

วรรณรัตน : ไมควรติดตามทันทีที่ขาดวัด ควร

ตดิตามเม่ือขาดติดตอกัน 3-4 คร้ัง
เนตรนาลิด : หากเกิดความเขาใจผิดระหวาง

คณุพอกบัสตับรุษุ ใหตดิตามทันที
แจมจันทร : มบีุคคลคอยตรวจสอบผทูีไ่มมาวัด

แลวแจงคณุพอไปติดตามหลังจากขาดวัด 3 คร้ัง
หนูจันทร : ควรมีคนไปตามกอน เมื่อไดขอมูล

แลว จงึแจงพระสงฆเพ่ือไปเยีย่มเยียน
ผลสรุป : ติดตามสัตบุรุษที่ขาดวัด 3 คร้ัง แต

หากเกิดจากความเขาใจผิดระหวางสัตบุรุษกับ
พระสงฆ ใหติดตามทันที โดยสงบุคคลท่ีเหมาะสม
ไปสอบถามกอน แลวพระสงฆไปเยีย่มเยยีนอกีครัง้

ยอหน บอสโก สุรพล จิตตอำไพ

(บทความน้ีเปนความคดิเหน็ของผเูขยีน “อดุมสาร”
นำมาลงเพื่อใหเห็นถึงความหวงใย วิญญาณและ
ความเช่ือของกันและกัน....บรรณาธิการ)

คณุพอวัชศิลป  กฤษเจรญิ
สนามความคิด
งานแพรธรรม
(ใครมกีจิกรรมดีๆ เขยีนมาแบงปนกนัไดที ่“สนามความคดิ”  อดุมสาร
122/11 ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120
หรือ  watchasin_k@hotmail.com)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 34 ฉบับที่ 30 ประจำวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2010

แสวงบุญและทองเที่ยว
โดย สายการบินกาตาร  7 คืน /  9 วัน

สาธารณรฐัฝรัง่เศส  วนัท่ี  2 – 10 กนัยายน  2553
- ปารสี วดัแมพระเหรียญอศัจรรย นกับญุแคธอรนี ลาบุเร ศนูยคณะ
มิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส (MEP) วัดนักบุญ วินเซนต เดอ ปอล
- แวรซายส พระราชวงั แวรซาย
- ปารสี วิหารพระหฤทัยศักด์ิสิทธ์ิ ซาเครเกอร บนเขา มองมารต
วิหารน็อตเตอรดาม ลองเรือในแมน้ำแซน
- เนอรแวร ที่เก็บศพ วัดเกา และพิพิธภัณฑ นักบุญแบรนาแด็ต
- ลูรด แมพระเมืองลูรด อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์
- ลีซีเออซ วิหารและบานนักบุญเทเรซา แหงพระกุมารเยซู

รับจำนวนจำกัด
รีบจองดวน หมดเขตวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2553

ตดิตอเบอร 081- 845-8122  คณุนวลฉว ี, 081- 867-7877 คณุเทวี
โทร. 02 - 611-3000  แฟกซ. 02 -611-2066 , 02 - 611-2088   บริษทั อบัรอด อนิเตอร
Email :  nual_abroad@hotmail.com ,  abroadtours@hotmail.com

หนา 9

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

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

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน
ตดิตอ คณุสามารถ  ฮมีนิกูล 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!
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เปดบรกิารทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดท่ี

โทร. 0-2243-0047-52, 08-1639-3305
เพื่อรับสวนลดพิเศษ
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ขอบคุณสมาชิกทกุๆ ทาน ทีม่อบความไววางใจกับพนัปทวัรคะ
พี่นองท่ีสนใจขอเชิญติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่

02-912-3339 (แฟกซ 02-585-1012)
081-899-7470, 086-541-2772


เดือนสิงหาคม จะนำช าวคณะฉลองวั ด แม พ ระ

เสดจ็ข้ึนสวรรคทีภ่เูก็ต และเทีย่วลงักาวี
เย่ียมศูนยคาทอลกิ จ.สตูล ฯลฯ

เดือนกันยายน นำคณะเยี่ยมชาวกัมพูชา สมัยอพยพ
ที่พระตะบอง-พนมเปญ ที่เกาะซ่ึงพบ
แมพระเราเรียกกนัวาแมพระแหงน้ำโขง
และอ่ืนๆ

เดอืนตลุาคม ฉลองการแตงต้ังเปนบญุราศีแหงสองคอน
เสรจ็แลวตอฮาลองเบย แมพระแหงลาวาง
เวียดนาม (เหนือกลาง)

ทัวรแสวงบุญ

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

E-mail : airclubinter@hotmail.com

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

1. เซนตแอนน - บาหลี        23-27 กรกฎาคม
2. เซนตแอนน - เกน็ต้ิง - สงิคโปร  30 ก.ค. - 4 ส.ค.

เดนิทางโดย สายการบินไทย TG
3. อินเดีย (เดินทางกันยายน)

เดลลี - ทัชมาฮาล - เมืองกัว - น.ฟรังซิส เซเวียร -
บงักาลอร - ปราสาทไมซอร - โคชนิ - นกับุญอัลฟอนซา

4. ปารสี - ลรูด - ฟาติมา - โรม (เดินทางตลุาคม)
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อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิช์าย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเคร่ืองยนต
หวัฉีดเบนซิน – ดเีซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกียร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอัพรถยนตเกาใหเหมือนใหม
ยกสูง  โหลดเต้ีย  อดัลูกหมาก
โดยชางผูชำนาญ          (คาทอลิกลดพิเศษ)

ศกัดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรีสมิตร ถ.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ขายคอนโด 30 ตารางเมตร
ชัน้ 4 ทพี ีคอนโดทาวน
ถนนจรัญสนิทวงศ 4 แขวงทาพระ

บางกอกใหญ กรงุเทพฯ
คณุตา 089-661-6573

ขอคำภาวนาอุทิศแด
ยอแซฟ ศลิป
อินทรวิศิษฏ
ชาตะ 13 ส.ค. 1921
เกิดใหมในพระเจา

23 ก.ค. 2006

ครบส่ีปแหงความอาลยัจากครอบครัวและญาติมติร
พวงเพ็ญ, เอกราช-อภิชาต-อรรถกฤต-อทิธิพร อนิทรวิศษิฏ

“ขาแตพระเจา บัดนี้พระองค
ทรงปลอยใหผูรับใชของพระองค
ไปเปนสุข... เพราะนัยนตาของ

ขาพเจาไดเหน็
องคพระผูชวยใหรอดพน”

(ลก 2:29-30)

  คุยกันเจ็ดวันหน
  ⌫
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ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
เทเรซา ปาหนัน สารธรรม

เกิดใหมในพระเจา
18 มถิุนายน 1992
ครบรอบ 18 ป

โยเซฟน รชัดา เลิศจตรุวิทย
เกิดใหมในพระเจา

11 เมษายน 2010 (วันพระเมตตา)

เยโนเวฟา แจม โกมล
เกิดใหมในพระเจา

25 พฤษภาคม 2010
โปรดประทานการพักผอนนรินัดรเทอญ

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

บอยครัง้ เมือ่เราไดยนิคำวารัก  อาจ
ใหภาพเกีย่วกบัอารมณ  หรอื  ความสัมพันธ
ทีเ่รามกีบับคุคลใดบคุคลหนึง่ เชน พอแม
เพือ่น เดก็ ความรักมคีวามหมายมากกวา
อารมณ ความรักแทมุงหาผูอื่นมากกวา
สิง่ท่ีไดรบัตอบแทน สดุยอดของความรัก

เปนสภาพที่พระเจาทำงานไดอาศัยเราเปนชองทางแหงพระพร
จดุประสงคชวีติ คอืการยอมใหความรักของพระเจาเผยแสดงในโลกอาศัยเรา

ดงันัน้  ความรกัคือการบริการท่ียิง่ใหญ ทีเ่ราสามารถมอบใหผอูืน่ ความรกัเปนพ้ืนฐาน
สำหรบัเราทกุคน  ทีค่วรจะเปน  เชน  รอยยิม้ของเด็กทารก  ในดอกกุหลาบ ในมิตรภาพ
ในบทเพลง  ในการปฏบิตัหินาทีโ่ดยมิไดคดิถงึตนเอง ในสุนทรพจนทีใ่หกำลังใจ
ในการใหน้ำถวยหน่ึงแกคนท่ีกระหาย

ความรักเปนสภาพความเปนอย ู ตระหนักวาเปนชองทางแหงพระพร
บทบัญญัติเอก
“ทานจะตองรักองคพระผูเปนเจา พระเจาของทานสุดจิตใจ สุดวิญญาณ

สุดสติปญญาของทาน นี่คือบทบัญญัติเอกและเปนบทบัญญัติแรก  บทบัญญัติ
ประการท่ีสองกเ็ชนเดยีวกนั คอืทานตองรกัเพือ่นมนษุยเหมอืนรกัตนเอง” (มัทธิว
22:37-39)

เมือ่เรารักพระเจามากกวารกัตนเอง  ในวนันี ้  ชัว่โมงน้ี  เราจะทำ  จะบริการ
โดยมิเห็นแกประโยชนสวนตัว  จะทำใหดทีีส่ดุ  โดยไมคดิหวังผลกลบัคืน
ความรักคือการให

ความรักท่ีไมคิดถึงตนเองจะปราศจากขอจำกัด และผานเราไปสูผูอื่น เปน
กระบวนการชีวิตชวยใหเติบโต  ใหบริการและรักกันและกัน  เหมือนดังท่ีพระผู
สรางทรงรักเรา  พระเจาทรงรักโลกอยางมาก  จงึประทานพระบุตรเพียงพระองค

เดยีวของพระองค  เพือ่ทกุคนจะมชีวีตินรินัดร
การเผยแสดงความรัก

บัญญัติเอกเตือนใจเราใหรักพระเจาสุดจิตใจ สุดวิญญาณและสุดสติปญญา
เราจะประยกุตในชีวติประจำวันไดอยางไร กโ็ดยการอธษิฐานภาวนา การไตรตรอง
รำพึง และการประยุกต ความจริงการอธิษฐานภาวนาและการไตรตรองรำพึง
เปนอุปกรณชวยเราใหรวูธิรีกั  ชวยเราใหเขาใจความรักแทของพระเจา ทีเ่ผยแสดง
ในพระเยซูคริสตเจา

“เราใหบทบัญญัติใหมแกทานทั้งหลาย ใหทานรักกัน เรารักทานทั้งหลาย
อยางไร  ทานก็จงรกักนัอยางน้ันเถดิ”  (ยอหน 13:34)

ตวัอยางหนึง่  คอื  ฟงผอูืน่อยางต้ังใจ ใหเวลาฟงคนอืน่ อยาพยายามตอบ ใชหู
ฟงวาเขาตองการอะไร พยายามเปนชองทางแหงความรักตอคนอืน่

สรุป ความรักของพระเจาไมมีขอบเขต ดังเชนดวงอาทิตยทอแสง และให
ความอบอนุแกทกุคนและทกุสิง่  โดยปราศจากการตัดสนิ  หรอืเงือ่นไขใดๆ พระเจา
ทรงรักทุกคนเทาเทียมกัน พระองคทรงรักท้ังคนดีและคนช่ัว ทั้งศรัทธาชน และ
ผูละท้ิงความเช่ือ ทั้งผูที่เรารักและไมชอบ ความรักของพระเจาพรอมเสมอ
ทกุสถานการณ การรักพระเจาสดุจติใจ สดุวญิญาณ สดุสติปญญา และการรกัเพือ่นบาน
เหมอืนรกัตนเอง  จงึเปนกฎของพระเจา  เปนจดุประสงคของเราในโลกนี้

เราเปนผูรวมงานกับพระเจา ใหเราเผยแสดงความรักที่พระผูสรางมีตอเรา
แตละวันใหปฏิบัติสิ่งท่ีพระองคทรงพระประสงค กลายเปนชองทางแหงพระพร
สำหรบัผอูืน่  เพือ่สมจะไดชือ่วาเปนบตุรของพระเจา

“ความรักยอมอดทน มีใจเอื้อเฟอ ไมอิจฉา ไมโออวดตนเอง ไมจองหอง
ไมหยาบคาย  ไมเห็นแกตวั  ความรักไมฉุนเฉียว ไมจดจำความผิดท่ีไดรบั ไมยินดี
ในความช่ัว แตรวมยินดีในความถูกตอง ความรักใหอภัยทุกอยาง เชื่อทุกอยาง
หวังทุกอยาง อดทนทุกอยาง... ขณะน้ียงัมคีวามเช่ือ  ความหวัง  และความรักอยทูัง้
สามประการ  แตทีย่ิง่ใหญกวาสิง่ใดท้ังหมด  คอื  ความรกั”  (1 โครนิธ  13:4-7, 13)
(แปลจากหนังสือ 12 บทเรียนสูชีวิตจิต ของเควนิ โทเดสกี ้หนา 154 – 168)

ความรัก
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กัสแตล  กันดอลโฟ
อติาลี  (ซนีติ)  วนัท่ี 9
กรกฎาคม ค.ศ. 2010

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 เสด็จประทับ
ณ บานพักกัสแตล กันดอลโฟ ในระหวางฤดูรอน
พระองคทรงตั้งพระทัยจะใชเวลาระหวางฤดูรอนปนี้
กบัพ่ีชายซ่ึงเปนพระสงฆ และจะประพันธหนังสือใหม

พระสันตะปาปาเสด็จถึงกัสแตล กันดอลโฟ
เย็นวันพุธ  ทันทีที่เสด็จถึง พระองคตรัสแกคริสตชน
ที่มาเฝารับเสด็จวา “เพ่ือนๆ ที่รัก การพักรอนของ
ขาพเจาเร่ิมตนบายวันนี้ ขาพเจารูสึกดีใจท่ีไดพบทาน
ทัง้หลาย ณ ทีน่ี้  สถานท่ีซึง่สะดวกสบาย  สวยงาม  และ
มีประวัติศาสตร รวมถึงความมีน้ำใจและมิตรภาพของ
ทานทัง้หลาย  ขาพเจาขอขอบคุณดวยความจริงใจ”

“ขาพเจาขออวยพรทกุทาน ขอใหมคีวามสุขกับการพักรอน
และขอขอบคุณในมิตรภาพและการตอนรับท่ีอบอนุ”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงประทบั
ณ พระราชวังฤดูรอน แทนการเสด็จไปพักยังบานพัก
บนเนนิเขาทางตอนเหนือของอิตาลี ดงัท่ีทรงเคยปฏิบตัิ
ในปกอนๆ

พระองคจะทรงประทับท่ีนี ่จนถึงปลายเดือนกันยายน
แมจะทรงมกีำหนดการเยอืนนอกสถานทีอ่ยางเปนทางการ
ถงึ 2 แหงก็ตาม  คอื ในวันท่ี 5 กนัยายน พระสนัตะปาปา
จะเสด็จการปเนโต โรมาโน โอกาสระลึกถึง 200 ป
วันคลายวันประสูติของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่
13 และจะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหวางวันที่
16-19 กนัยายน

พระสนัตะปาปายังทรงมีกำหนดการใชเวลาพักกบั
มงซินญอรจอรจ รัตซิงเกอร พี่ชายท่ีเปนพระสงฆ
ซึง่เพิง่เดนิทางมาจากบาวาเรยี ระหวางนี ้มงซนิญอรจอรจ
เกนสเวน ชาวเยอรมน ีและมงซินญอรอัลเฟรด ซอูีเรบ็
ชาวมอลตา เลขานุการสวนพระองคของพระสันตะปาปา
จะตามเสด็จดวย โดยระหวางนี ้พระสนัตะปาปาจะทรง
ใชเวลาอานหนังสือ และประพนัธหนังสือใหมๆ

เม่ือวันอาทิตยทีผ่านมา ขณะทรงรับประทานอาหาร
พระสันตะปาปาตรัสแกบรรดาพระสังฆราชในมณฑล
อาบรุสซีวา “ขาพเจาต้ังใจจะเขียนหนังสือชีวประวัติ
ในวัยเด็กของพระเยซูเจา” พระสันตะปาปาประพันธ
หนงัสอืชือ่ พระเยซูเจาแหงนาซาเร็ธ ซึง่ขณะน้ีอยรูะหวาง
การจดัแปลอย ู และเปนหนงัสอืเลมที ่2 ในชดุเดยีวกนั

เจาหนาทีไ่ดจดัเปยโนหลงัใหญไวภายในสถานทีพ่กั
เพ่ือใหพระสันตะปาปาทรงเลนบทเพลงคลาสสิก
ที่พระองคและพ่ีชายทรงชื่นชอบ เชนผลงานประพันธ
ของโมสารต นกัประพนัธเพลงชาวออสเตรยี

ระหวางน้ี สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
จะทรงตอนรับผูมาเยือนพระองค ไดแก พระคารดินัล
ทารชีซีโอ แบรโตเน เลขาธิการรัฐวาติกัน เพื่อถวาย
รายงานความเปนไปของพระศาสนจักรใหทรงทราบ

วันท่ี 11 กรกฎาคม พระสันตะปาปาทรงพบกับ
คริสตชนที่มาเฝา ณ สนามหนาสถานท่ีพัก เพ่ือสวด
ภาวนาในเวลาเที่ยงวันพรอมกัน

การเขาเฝาพระสันตะปาปา ทั้งสวนพระองคและ
อยางเปนทางการ จะงดระหวางฤดูรอน รวมถึงการ
พบปะประชาชนในวนัพธุที ่14  ที ่21 และที ่28 ของเดอืน
กรกฎาคม เชนเดียวกัน ทั้งน้ีคริสตชนจะสามารถเฝา
พระสันตะปาปาไดอกีคร้ังในวันที ่4 สงิหาคม

(CASTEL GANDOLFO   กสัแตล  กนัดอลโฟ  เปน
หมูบานเล็กๆ ตั้งอยูตอนกลางของอิตาลี ประมาณ 24
กโิลเมตรจากกรงุโรม  เปนสถานท่ีซึง่พระสนัตะปาปา
เสด็จประทับระหวางฤดรูอน)

พระสงฆ – บทบาทท่ีไมอาจทดแทนได
นครรฐัวาตกินั  (ซนีติ)  วนัท่ี 7 กรกฎาคม นายจีอนั  มาเรีย
เวยีน  บรรณาธิการหนงัสอืพมิพ  ลอสแซรวาตอเร โรมาโน
ไดตพีมิพบทความวา “แมมขีาวท่ีไมสดูเีก่ียวกับพระสงฆ
บางองคเม่ือไมนานมานี ้ แตพระสงฆสวนใหญมบีทบาท
หนาท่ีในงานอภบิาล โดยเฉพาะศลีศักด์ิสทิธ์ิตางๆ ซึง่เปน
ความจำเปนและไมอาจมีผทูำแทนหนาทีส่ำคญัเหลานีไ้ด”

บทความดังกลาวอางถึงการเสด็จเยือนซัลโมนา มณฑลอาบรุสโซ ในอิตาลี
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสแกบรรดาเยาวชนเพื่อประทาน

กำลงัใจพวกเขาวา “ขอลูกๆ จงรักพระศาสนจกัร บรรดาพระสงัฆราช และพระสงฆ
ทกุๆ องค  ในระยะเวลาแหงความยากลำบากเหลาน้ี”

“นอกจากความออนแอตามประสามนุษยแลว  ฤทธ์ิกุศลความถอมตนของ
พระสงฆ  เปนแบบอยางท่ีดแีละเปนของขวัญล้ำคาแกชวีติคริสตชน”

บรรณาธิการหนังสือพิมพกลาววา “พระสันตะปาปาทรงใหความสำคัญแก
พระสงฆคาทอลกิสม่ำเสมอไมเปลีย่นแปลง เพราะบทบาทหนาท่ีของพระสงฆในงาน
พนัธกิจของพระศาสนจกัรมีความสำคัญอยางย่ิงและไมมผีใูดทดแทนภารกิจนีไ้ด”

วกิฤติผสููงอายุในญ่ีปนุ
เกยีวโต  ญีป่นุ (ยแูคน)  วนัท่ี 19 มถินุายน พระศาสนจักรในญีป่นุจัดสัมมนาทีว่ดั
ทาคาโนะ ในกรุงเกียวโต เพื่อใหนักวิชาการรวมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปญหาผสูงูอายใุนญ่ีปนุ ผรูวมสัมมนาเห็นวา “พระสงฆและฆราวาสท่ีอายุใกลครบ
เกษียณควรไดรับการดูแลชวยเหลือท่ีพอเพียงในการดำรงชีวิต”

นางฟูมิโกะ มูรีโอะ หัวหนาพยาบาลที่รวมอภิปรายปญหาวิกฤติผูสูงอายุ
กลาววา “พระสงฆ-นักบวช เกษียณอายุพยายามหลีกเล่ียงท่ีจะทำตัวเปนภาระแก
ผอูืน่  ดงัน้ันบุคคลเหลาน้ีมกัไมไดรับการดูแลดานสุขภาพท่ีเหมาะสมกับวัย”

คณุพอ โตมะ มรูาคามิ ซึง่น่ังเกาอีม้ลีอสำหรบัคนพิการ กลาววา “การทีไ่มได
พบปะกบัผคูนหลงัอายเุกษียณ หรือตองยายไปอยบูานผสูงูอายทุำใหรสูกึเหงามาก
พระสงฆบางองคจงึปฏเิสธทีจ่ะทำเชนน้ัน”

ฆราวาสอายุ 72 ป คนหน่ึงกลาววา “พระสงฆสงูอายุยนิดีทีท่ำกิจกรรมท่ีให
ประโยชนและมีคณุคาแกเพือ่นพระสงฆและพีน่องครสิตชนจนกวาจะส้ินอายขุยั”

ผูอภิปรายทานหน่ึงเลาวา “เมื่อ 10 ป ที่แลว พระสงฆเกษียณองคหนึ่ง
ไมสามารถทำอาหารทานเองได แตละวนัจึงทานเพียงราเม็ง (บะหมีส่ำเร็จรูปของญ่ีปนุ)
ทำใหไดรบัสารอาหารไมครบตามวัย  จงึมีความเปนไปไดวา สิง่น้ีอาจเปนสาเหตุหน่ึง
ที่พระสงฆเกษียณในญ่ีปุนมรณภาพขณะอายุเพียง 60-70 ป และหลายองค
ไมมโีอกาสมารวมมสิซาและส้ินใจตามลำพังอยางนาเศรา”

ญี่ปุนมีประชากรประมาณ 124.7 ลานคน ซึ่งหนึ่งในส่ีมีอายุเกิน 65 ป
ประชากรสวนใหญนบัถือศาสนาชินโต  ประมาณ 16% นบัถือศาสนาพุทธ  และ
8% นบัถอืศาสนาอ่ืนๆ รวมทัง้ศาสนาคริสต

ฤทธ์ิกุศลของความเงียบ
นครรฐัวาตกินั (ซนีติ)  วนัที ่8 กรกฎาคม สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16
ทรงเปนประธานประกอบพิธีเสกน้ำพุภายในสวนของสำนักวาติกัน ซึ่งอุทิศแด
ทานนักบุญโยเซฟ เปนของขวญัจากสำนักผวูาการนครรัฐวาตกินั

ในโอกาสน้ี พระสันตะปาปาทรงเนนความสำคัญของ  “ความเงียบ”  ซึง่เปน
“คณุลักษณะท่ีโดดเดนของทานนักบุญโยเซฟ”  องคอปุถัมภของพระองค

พระสันตะปาปาทรงขยายความวา ความเงียบนี้ “หมายถึงความใสใจและ
พรอมเสมอที่จะรับใชพระเปนเจาทามกลางสังคมปจจุบันที่มีเสียงโตแยง
ทีส่รางความสับสน”

“พระสันตะปาปาทรงเตือนเยาวชนถึงความสำคัญของประวัติศาสตรวาเปน
บทเรยีนเพือ่ทีจ่ะเขาใจตนเอง   เตรียมพรอมเผชญิกบัอนาคต  และภาวนาเพ่ือชวย
ใหเราดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความจริงเสมอ”
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ขอเรยีนเชญิ พี-่นอง
รวมพิธีมิสซาและสวดภาวนาอุทิศในโอกาส

ครบ 1 ป แหงการจากไป
คุณแมมารธา สมถวิล ยันตเจริญ

คุณพอเปาโล จรูญ ยันตเจริญ (ครบ 32 ป)
วนัพุธท่ี 21 กรกฎาคม 2553

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร (วัดสามเสน)
เวลา 19.00 น.

ขอกราบขอบพระคุณในคำภาวนาของทุกทาน
“อยาตัดสินเขา และทานจะไมถกูพระเจาตัดสิน


ขอเชิญรวมเสวนา พระสมณสาสน “ความรักในความจรงิ” (Caritas in Veritate)

ซึ่งมีเน้ือหาที่ครอบคลุมถึงเร่ืองสิทธิสวนบุคคลและความรับผิดชอบตอประโยชน
สวนรวม เร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจและการมีสวนรวม
ทางการเมอืง เร่ืองการกระจายรายได และแรงงานอพยพ เร่ืองการทำงาน การดูแล
ลูกจาง การตลาด การแสวงหากำไร การเก็งกำไร และโลกาภิวัตน เร่ืองการพัฒนา
เทคโนโลยีและการส่ือสาร เร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ฯลฯ

ในฐานะที่คริสตชนทุกคนเปนสวนหนึ่งของพระศาสนจักร จึงถือเปนบทบาท
ที่สำคัญที่นักธุรกิจคาทอลิกจะไดมา

รวมกันเสวนา รบัฟง แบงปน ชวยเสริมใจแกกันและกันในงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
คำสอนคำสอนคำสอนคำสอนคำสอนพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16

เรื่อง “ความรัก ใน ความจริง”เรื่อง “ความรัก ใน ความจริง”เรื่อง “ความรัก ใน ความจริง”เรื่อง “ความรัก ใน ความจริง”เรื่อง “ความรัก ใน ความจริง”
Caritas in VeritateCaritas in VeritateCaritas in VeritateCaritas in VeritateCaritas in Veritate

ณ ศนูยพฒันาบคุลากร (มลูนธิเิซนตคาเบรียล) หองประชมุ ชัน้  4
สขุมุวทิ 55 ซอยทองหลอ 25 เขตวฒันา กรงุเทพฯ

วนัเสารที่  7 สงิหาคม 2010  เวลา 08:30 – 17:00 น

⌫⌫ 
ผสูนใจกรณุาอานรายละเอียดตารางเวลาไดที่

www.thaicatholicbiz.com
หรอืตดิตอสอบถามและสำรองท่ีนัง่ไดทีส่ำนกังานนธค.

57 อาคารคาทอลิกแพรธรรม ถนนเจริญกรุง 40 บางรกั กรงุเทพฯ
โทร. 02-234-1730 / 02-630-7711 แฟกซ 02-234-1730

มอืถือ 085-723-5571 / 084-549-3085
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กรุงเทพมหานคร  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการ
พัฒนาสังคม แผนกกลุมชาติพันธุ สภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย จดัเสวนาวันรณรงคเพ่ือกลมุ
ชาติพันธ ุ รวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน สถาบัน
การศกึษา พระสงฆ นกับวช บคุลากรในหนวยงานตางๆ
ภายในพระศาสนจักร พี่นองคริสตชน พี่นองกลุม
ชาติพันธุตางๆ ในหลายพื้นที่และบุคคลที่สนใจรวม
เสวนาและแบงปนความคิดเหน็รวมกนั  โดยการนำของ
คุณพอประสิทธ์ิ  รุจิรัตน ผูอำนวยการคณะกรรมการ
คาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคมแผนกกลมุชาติพนัธ ุ เม่ือ
วันพุธที่ 30 มิถุนายน ที่หองประชุมชั้น 10 อาคาร
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย โดยมี
คุณประยงค ดอกลำใย ที่ปรึกษาเครือขายปฏิรูปที่ดิน
แหงประเทศไทย คณุชัยประเสรฐิ โพคะ ชาวปกาเกอะญอ
ชมุชนหินลาดใน จ.เชียงราย และคณุบุญ แซจงุ  ตวัแทน
เครือขายองคกรปฏิรปูทีด่นิเทือกเขาบรรทดั  จ.ตรงั  เปน
วทิยากร มผีเูขารวมเสวนาจำนวน 21 คน

คุณพอประสิทธ์ิ รุจิรัตน กลาวเปดงานเสวนา
มใีจความวา  “พระศาสนจักรคาทอลิกไดใหความสำคัญ
กบัพ่ีนองกลมุชาติพันธมุาโดยตลอด  และทกุปกำหนด
ใหอาทิตยที่สองของเดือนพฤษภาคมเปนวันรณรงค
เพือ่พีน่องกลมุชาติพนัธ ุ สภาพระสังฆราชคาทอลกิแหง
ประเทศไทยไดประกาศใหพีน่องครสิตชนไดตระหนกั
ใหความสำคัญ  และยกยองใหเกียรติโดยอาศัยสาสน
ของพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา เพ่ือใหรบัทราบถงึ
ความหวงใยของพระศาสนจักรที่มีตอพี่นองกลุม
ชาตพินัธ ุ และครัง้น้ีทีเ่ราไดเปดเวทีใหกบัผทูีส่นใจหรอื
คุนเคยหรือใหความเปนหวงเปนใย ไดศึกษาเรียนรู
ทีส่ำคญัพ่ีนองกลมุชาตพินัธไุดมาเจอะเจอกัน โดยเฉพาะ
ผนูำหรอืผทูีเ่ปนเครือขายในการท่ีจะดำเนนิการอยางไร
เพื่อเปล่ียนวิกฤติใหเปนโอกาสเพ่ือใหแกปญหาได
วทิยากรก็มาเปนกระบอกเสียงแทน  คนจำนวนนอยนิด
สามารถเปล่ียนแปลงโลกได ซึ่งสอดคลองกับสุภาษิต
ฮบีรูทีบ่อกไววา “ชวยชวีติหนึง่คนกช็วยชวีติคนท้ังโลก”
และม่ันใจในคำสอนของพระเยซทูีว่า “ใหทานท้ังหลาย
จงรกักันและกนั” ”

คณุประยงค ดอกลำใย กลาววา “ตัง้แตป พ.ศ. 2535
เดมิผมทำงานดานผลกระทบพ้ืนทีป่าของรฐั หลงัจากน้ัน
เริม่มสีถานการณน้ำทวมภาคใต  มกีารยกเลิกสมัปทาน
กรมปาไม แตมนีโยบายใหมเขามาคือนโยบายการอนุรกัษ

ประกาศเขตปาอนุรกัษซึง่ทับท่ีชมุชนด้ังเดิมท่ีมกีารดูแล
รกัษาปามาตลอด ความขดัแยงเร่ิมมากขึน้เพราะไมมกีาร
กันพื้นที่ชาวบานออก ผมเห็นขอจำกัดของหนวยงาน
ราชการเปนความจริงที่เมื่ออางกฎหมายข้ึนมาชาวบาน
ก็เสียเปรียบอยูแลว และเห็นความไมเปนธรรมเรื่องใช
กฎหมาย  ชุมชนไมมีทางจะสูกฎหมายไดอยูแลว
ขณะเดียวกนัก็ไมมใีครเขาไปชวยใหความรกูบัชาวบาน
ใหรูเทาทันตอสถานการณ การท่ีไมออกมานอกกรอบ
กไ็มสามารถทีจ่ะแกไขปญหาของชาวบานได  ผมจงึเริม่
เขาไปศึกษาวาเกิดอะไรข้ึน มีการสนับสนุนใหกอต้ัง
เครือขายขึ้นเพื่อตอสูโดยเฉพาะภาคเหนือกอนเพราะ
เปนชนเผาซึง่ไมไดรบัการยอมรับจากสังคมอยแูลว  จงึ
เกิดเครือขาย “องคกรปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย”
เพือ่ชวยกันตอสทูางนโยบายใหมคีวามชัดเจนยิง่ขึน้ จงึ
เปนที่มาของ “องคกรมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ” ตั้งข้ึน
เม่ือป พ.ศ. 2539

เครอืขายปฏริปูทีด่นิเปนองคกรท่ีชวยเหลอืชาวบาน
ทีเ่ดือดรอนเร่ืองทีด่นิ เราทำงานอย ู3 สวน สวนทีห่น่ึงคือ
การทำงานเร่ืองรปูธรรมท่ีดนิและทรพัยากรของชาวบาน
สวนที่สองงานดานสาธารณะคือเราตองการเผยแพร
ปญหาของชุมชนวาภาวะโลกรอนเกิดผลกระทบกับ
ชมุชนอยางไร ปญหาเร่ืองการทับซอนของพื้นที่  และ
สวนที่สามคือการเคล่ือนไหวใหเกิดการเจรจาแกไข
เชิงนโยบายซึ่งกระบวนการตางๆ เราจะเช่ือมโยงกับ
นักวิชาการในสถานท่ีตางๆ โดยเฉพาะในจฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย นกัวิชาการเขามาชวยเร่ืองการประเมินคุณคา
กลาวถึงสถานการณเรื่องภาวะโลกรอนวาภาวะโลกรอน
ไมใชเร่ืองสภาวะสิง่แวดลอมอยางเดียว แตเปนการเมือง
ระหวางโลกท่ีพฒันาแลวกบัโลกทีก่ำลงัพฒันา เปนการ
ตอรองผลประโยชนระหวางประเทศ

เดิมทีมีนักกฎหมายจากสภาทนายความสนับสนุน
ใหเกิดเครือขายนกักฎหมายเพ่ือสิทธิชมุชน  พอหลงัจาก
มีนโยบายวาดวยเร่ืองโลกรอนชาวบานก็จะติดตาม
เร่ืองคดีมากข้ึน เร่ืองปญหาปาไมและท่ีดนิเปนปญหาท่ีมี
ความเหล่ือมล้ำทีเ่หน็ชดัเจนมาก  ในความเหล่ือมล้ำกม็ี
คนจำนวนหนึง่ท่ีถกูกระทำ  อยางนอยก ็12 ลานคนท่ีอยู
ในพืน้ทีป่าทัง้หมด ซึง่ไมใชนอยๆ แตเปน 1 ใน 5 ของ
จำนวนประชากรท้ังหมด ถาหากรัฐไมสามารถแกไข
ปญหานี้ไดในเรื่องสิทธิถือครองท่ีดินอยางเปนธรรม
การนำพาสูการปฏิรูปประเทศไทยหรือการขจัดความ

เหล่ือมล้ำเพ่ือความปรองดองก็ไมอาจจะเกิดข้ึนไดเลย
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนไวชัดเจนวาใหอำนาจ
จัดการกลับมาสูชุมชน ใหรัฐเปล่ียนบทบาทเปนการ
สนับสนุนแทนการควบคุม และทำอยางไรใหโครงสราง
การถือครองท่ีดินซ่ึงไปกระจุกอยูในมือคนจำนวนนอย
ใหกระจายสูคนช้ันลาง ชั้นกลาง ที่ขาดโอกาสในการ
ถอืครองทีด่นิ คดิวา 2 เรือ่งน้ีถาทำใหเกดิความเปนธรรมได
จะสงผลดตีอสงัคมไดอยางแนนอน”

 คณุชยัประเสรฐิ โพคะ ไดกลาววา  “เมือ่กอนชมุชน
ทำไรหมุนเวียนอยูแลวและอาศัยอยูมาหลายชั่วอายุคน
แตหลงัจากท่ีอทุยานมาทบัทีท่ำกนิ ทำใหชมุชนมีปญหา
เร่ืองท่ีดิน ทางกรมปาไมเขามาชวยทำการวิจัยแกขอ
กลาวหาท่ีวาชาวเขาทำใหโลกรอนน้ันจริงหรือไม เรา
เรยีกงานวิจยัน้ีวา “รอยเทานิเวศน” ผูนิยามคำศัพทนี้คือ
อาจารยจตุพร  จากมหาวทิยาลยัมหาสารคาม  ซึง่เปรยีบ
การใชทีด่นิน่ันเอง มชีาวตางชาติคนหนึง่ไดเปรียบเทยีบ
ใหผมฟงวาชาวเขาเกิดมาทั้งชุมชนเทาอเมริกาเกิดมา 7
วนั ผมถามวาทำไมถึงแตกตางขนาดน้ัน เขาบอกวาคนท่ี
เกดิมาตองใชการแพทยตัง้แตหองผาตัด ใชแอร คาอปุกรณ
ผาตดั คาตอบแทนแพทย จงึแปลวาใชทีด่นิเยอะกวา  แต
ถาปกาเกอะญอมีทีด่นิ 10 ไรแตใชเพยีง 1 ไร และมกีาร
ปลอยทิง้ไวและหมุนเวยีนเพือ่ใหเกดิความอุดมสมบูรณ
การเปรียบเทียบท่ีแทจริงคือตองเปรียบเทียบกับท่ีดิน
และเครือ่งมืออกีตวัหน่ึงคอืการตรวจวัดคารบอนในดนิ
และศึกษาสัดสวนการบริโภคอาหารของชาวเขาซึ่งมา
จากชุมชนถึง  91 เปอรเซ็นต อกี 1 เปอรเซ็นตเก็บหาได
ในปา และอกี 8 เปอรเซ็นตซือ้จากตลาด ทีด่นิแปลงเดยีวกนั
ปลูกพืชหลายชนิดทั้งพืชผักพื้นบานดวยท่ีเรียกวา
“ระบบวนเกษตร” สะทอนถงึความม่ันคงทางอาหาร

หมูบานท่ีศึกษาน้ีมี 3 ชุมชนหรือหยอมบานเล็กๆ
กระจายอยคูอื หนิลาดใน หนิลาดนอก  และผาเยอืง  หนิ
ลาดในยังใชการเกษตรแบบเดิม หินลาดนอกมีรายได
ติดลบเพราะปลูกพืชเศรษฐกิจคือขาวโพด พอมารวม
กนัทำใหรายไดติดลบท้ังหมด  สวนไมสรางบานใชแค
1 ลูกบาศกเมตร โดยเฉลี่ยในปที่มีการศึกษา น้ำมัน
เบนซินใชไป 20 ลิตรตอปตอคน น้ำมันดีเซล 19 ลิตร
ตอปตอคน นี่คือส่ิงท่ีชาวบานไดคนพบ มีทีมวิจัยจาก
มหาวิทยาเกษตรศาสตรและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมา
ชวยเก็บขอมลู  แมวาการเผาไรขาวโพดเฉล่ียมีอณุหภูมิ
สูงข้ึนและเปนการปลอยกาซเรือนกระจกจริงแตมี
ปรมิาณทีน่อยมาก พีน่องบนดอยมีผลกระทบคือถกูฟอง
ลมละลาย ถกูตดัสทิธิห์ลายอยางไป ขณะนีม้ทีนายทีช่วย
กันกอต้ังเรียกวา “เครือขายนักกฎหมาย” เพ่ือชวยให
ความรูกับประชาชนและใหความชวยเหลือเบ้ืองตนแต
ทนายกระจายกนัอยตูามภาคตางๆ ประมาณ 6-7 คน และ
สิง่ทีไ่ดรบัคอืชาวเขารคูณุคาของทรัพยากรในปาซึง่มคีา
มหาศาลแมจะไมคอยไดถกูเผยแพรในส่ือมากนัก  พวกเขา
สามารถพูดไดวาไรหมุนเวียนท่ีพวกเขาทำไมใชไร
เล่ือนลอย มีทีมวิจัยเปนเยาวชนในหมูบาน ขณะนี้
ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและจุฬาลงกรณ

ภาวะโลกรอนกบัวถิชีวีติพีน่องกลมุชาตพินัธุ

(อานตอหนา 14)
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จติสำนกึ... หมดอายุ

เมื่อยาหมดอายุ และคนเรากินเขาไปคงไมเปน
ผลดีตอรางกาย

ในหางสรรพสินคาหรือรานสะดวกซ้ือ สินคา
ทกุประเภทโดยเฉพาะอาหารมีวนัหมดอายุ เพือ่บอก
เราวาเมื่อไหร เราควรหยุดใชและทิ้งมันไป

เชนเดียวกับชวีติและรางกายของคนเรา วนัหนึง่
ก็คงตองหมดอายุ และยุติบทบาทของเราบนโลก
ใบนี ้เชนเดยีวกบัสรรพสิง่ทัง้หลาย

สิ่งท่ีหมดอายุ และถูกระบุไว เราเห็นเรารู
เราจัดการกับมันได

สิง่ท่ีเราไมเห็น รบัไดแตไมรตูวั และถกูสะสมไว
ในตัวเรา ทัง้ๆ ทีม่ันหมดอายุไปแลวน่ีสิ นาเปนหวง
และเปนเร่ืองที่นากลัว

ข าว เรื่ องหมอที่ ใช วิชาชีพของตนระดับ
ปญญาชน เบิกคาใชจายตางๆ จากเงินงบประมาณ
โดยมีผลประโยชนจากคาใชจายน้ันเปนวงเงิน
กวาหม่ืนลานบาท

ขาวความรุนแรงในสังคมรายวัน การวางระเบิด

การใชอาวุธสงครามยิงคลังน้ำมัน การเผาและลอบ
วางเพลงิ โดยมีประชาชนเปนตวัประกัน

ขาวอบายมุข สิ่งเสพติด คลับบารที่ผิดกฎหมาย
การเอาเปรียบเด็กทางเพศ การพนัน โดยหากินกับเด็ก
และเยาวชนเปนกลุมเปาหมาย

ขาวอาชญกรรม การปลนจี ้การทำรายกัน เพือ่ใหไดมา
ซึง่ของมีคาทรัพยสนิเงินทอง

การพดูโกหก การใหขาวรายวันโดยทำใหผอูืน่เสียหาย
การหาผลประโยชนจากส่ือมวลชน การใชสือ่มวลชนเพื่อ
ความสับสนของคนในสังคม ใชสือ่มวลชนในการแบงฝาย
อนันำมาซ่ึงความขัดแยงและความรุนแรงในสังคม

อกีทัง้ขาวตางๆ ทีไ่มนาเช่ือวาเร่ืองเหลานัน้สามารถ
เกิดข้ึนไดใกลตวัเราในสังคมไทย

เราเคยมี... สังคมไทยที่มีสภาพแวดลอม บมเพาะ
ใหคนไทยเรามีน้ำใจในการชวยเหลือเก้ือกลู มยีิม้สยาม
ในการสรางมิตรภาพ เปนสังคมที่นาอยูและไมเห็น
แกประโยชนสวนตวั

เราเคยม.ี.. ความขัดแยงกนัในสงัคมไทย แตไมเคย
มีความรุนแรงและพูดภาษาไทยท่ีไมเขาใจกันมาก
ถงึขนาดน้ี

เราเคยมี... สงัคมท่ีพรอม
ใหอภัย ไมอาฆาตมาดราย
รูจักผิดชอบชั่วดี

หรือวา... จิตสำนึก
ข อ ง ผู มี อำ น า จ บ า ง ค น

หมดอายุ สิ่งที่ เกิดขึ้นในสังคมจึงเปนพิษภัย
ของคนในสังคม คิดและทำอยางคนไรจิตสำนึก
เพ่ือสวนรวม แตละคนไมทำหนาท่ีของตน คิดถึง
แตผลประโยชน

มุมมองดานคุณธรรม จริยธรรม ความถูกตอง
ถึงเหือดหายไป

แบบอยางและสภาพแวดลอม อาจเปนปจจัย
ที่หลอหลอมทำใหจิตสำนึกของคนไทยรุนใหม
หมดอายุกอนเวลา ทำเร่ืองผิดปกติเปนเร่ืองปกติ
ตอมดานจริยธรรมและคุณธรรมตายดาน

จิตสำนึก มองไมเห็นแตรับรูและสัมผัสได
เมื่อ เหตุการณ น้ันมาถึง  ไมนา เชื่อวาทุกวันนี้
จิตสำนึกของคนเรามีวันหมดอายุ และบางคน
ไมสามารถกูกลับมาไดอยางไมรตูวั

คงตองเร่ิมตนท่ี เราแตละคน หม่ันตรวจเช็ค
วันหมดอายุของจิตสำนึก ไมประมาท อยาขาด
การทำบญุทำทาน ประกอบกิจทางศาสนา ทำสมาธิ
สวดภาวนา

อาจจะเปนทางหน่ึงและทางเดียว ทีเ่ปนความหวัง
ของคนในสังคมไทยก็เปนได

มหาวิทยาลัยจะบรรจุในหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อสอน
นิสิตใหเขาใจวิถีชีวิตชาวเขาในเร่ืองการปลูกพืชหมุน
เวียนซึ่งอาจจะลบลางความคิดที่วาชาวเขาตัดไมทำลาย
ปาและทำไรเล่ือนลอยออกได”

คณุบุญ แซจงุ  กลาววา “เปนคร้ังแรกท่ีไดมายืนอยู
ในสถานที่ที่เปนแหลงรวมความศรัทธาของคนจำนวน
มาก ภูมิใจท่ีชีวิตคนในชนบทยังมีคา ขอเทาความใน
เทือกเขาบรรทัด แตกอนมีความอุดมสมบูรณ  พอป พ.ศ.
2541 ไดถกูคกุคามคือมกีารใชอาวุธสงคราม  มกีารจบักมุ
ลาสุดก็ยังมีลูกจางสวมเคร่ืองแบบนำมีดพราไปโคน
ตนไมหรือแมแตตนท่ีมีอายุหลายสิบปก็นำเลื่อยไปตัด
มกีารยงิปนข้ึนฟาข ู แจงวาฟนฟูเพ่ือกลบัคืนสสูภาพเดิม
ผลไมทีก่ำลงัออกผลกเ็อามีดพราไปฟนท้ิง ขณะท่ีชาวบาน
กำลงัใสปยุดูแลพชืผลของตวัเองอยนูัน้มีการซมุยิงอาวธุ
สงครามเพ่ือขมข ู รวัปนเอสเค ผมก็เปนลูกหลานเกษตรกร
ดวย เราตองยอมรับอยางหน่ึงวาในชีวิตเขามีแคนั้น
มทีีด่ินแคคนละ 5-10 ไร  เพียงแคเขาไมมเีอกสารสิทธ์ิ
ก็ถูกคุกคาม แตที่พูดน้ีไมใชเจาหนาท่ีปาไมแตเปน
ลูกจางรายวันท่ีไมใชขาราชการประจำ เน่ืองจากมีการ
พสิจูนแลววามีการทำมาหากินเปนเวลายาวนาน  อยัการ
ก็จะส่ังยกเลิกฟอง หรือบางรายท่ีไมมีการตอสูศาล
จะพิจารณาใหรอลงอาญา  จำคุก 1 ปก็รอลงอาญาไว

ที่ผานมาก็จะเปนลักษณะน้ี หลังจากน้ันมีการรวบรวม
เอกสารแลวย่ืนตอศาลสวนใหญอยัการจะส่ังใหยกฟอง
โดยใชวาไมมเีจตนาบุกรุกปา เน่ืองจากมกีารทำมาหากิน
เปนเวลายาวนาน  เขาใชแผนท่ีกลางอากาศยอนหลังไป
50 ป แตไมสามารถแกปญหาไดทัง้หมดเพราะพ้ืนท่ีเดมิ
เปนปายางพารา แตพอเอาภาพถายมาก็จะหาวาชาวบาน
บกุรกุพืน้ที ่ การฟองรองอางถงึ พรบ.สิง่แวดลอมโดยมี
การคิดคาเสียหายจากการท่ีชาวบานโคนตนยาง วิธีคิด
ของเจาหนาท่ีคอื ซือ้ปยุไนโตรเจนข้ึนไปโปรยทดแทน
คำนวณจากการเอารถขนน้ำข้ึนไปบนเขา คำนวณจาก
การเปล่ียนแปลงความสูงของน้ำ  คำนวณจากการระเหย
และปริมาณน้ำฝน คำนวณแลว 5 หมืน่กวาบาท  อากาศ
รอนข้ึน 4,500 บาทคิดไดโดยเอาพื้นท่ีเหลาน้ันครอบ
แลวกต็ดิแอร  คดิคาไฟ  คาซือ้เคร่ืองแอร  ปริมาตรของ
อากาศในพ้ืนท่ีที่เสียหายคูณดวยความหนาแนน เพ่ือ
ตรวจหามวลอากาศแลวใชมวลหาปริมาตร แลวไป
ฟองรองกบัชาวบาน แตนีค่อืวิถชีวีติของชาวบานถาดูไป
ก็เหมือนกับปา โดยเฉพาะพวกซาไกอยูกับธรรมชาติ
ถาพวกเราเปนเหมือนซาไกไดโลกจะสงบเยอะ เขา
ไมสะสม หากนิไปเรือ่ยๆ และรจูกัแบงปน สมมตุมิคีน
ไปเย่ียมถาเอาผาขาวมาไปให 1 ผืนแตถามี 10 คน เขา
จะฉีกแบงกนัใหครบทกุคน ชาวบานก็มวีถิชีวีติคลายๆ
กนั  แตถกูฟองคนละ 2-3 ลานดวยขอหาทำใหโลกรอน

จงึเริม่มกีารศกึษาและประสานกับนกัวชิาการโดยมกีาร
กระตุนจากพี่นองทางภาคเหนือ เราจึงอยากพิสูจนวา
ธาตุอาหารในดินสูญหายไปจริงหรือเปลา เราตองการ
แกขอกลาวหาวาไมไดทำใหธาตุอาหารในดินหายไป
ปรากฏวาขอกลาวหาน้ันไมเปนความจริง แตการที่
ผมพูดก็ไมมีน้ำหนักเพราะเปนพวก “ไอตอ” คนใต
จะรูจักดีคือชาวบานธรรมดา จึงขอฝากทานไดเปน
กระบอกเสียงแทนพวกเราดวย คนที่มีการศึกษาพูด
คนอืน่ก็จะฟงมีน้ำหนกักวา ชวยอธิบายแทนพวกเราดวย
ถาทำลายบุคคลเหลาน้ีก็เทากับทำลายความรูภูมิปญญา
ทองถิ่นไปดวย ผมเช่ือวาท่ีนี่คงไมมีใครสูเร่ืองความ
หลากหลายของพวกเขาได  ยิ่งพวกซาไกแลวรูหมดวา
ตนไมชนิดใดใชรักษาโรคได  ไมเพียงแครักษาจิตใจ
เทานั้นแตรักษาองคความรูไวดวย ความเปนจริงแลว
ชาวบานไมเคยสูคดีเลยเพราะไมรูจะไปหาใคร ยังมีอีก
หลายสิ่งท่ีชาวบานถูกกระทำแตไมมีการเผยแพร
ออกมาสูสายตาชาวโลก ผมขอฝากขอคิดวามนุษยเกิด
จากธรรมชาติ เปนสวนหน่ึงของธรรมชาติฉะน้ัน
อยาแยกคนออกจากปา อยาเอาความคิดของคนไปแยกปา
ออกจากคนเลย และสิ่งสำคัญที่สุดท่ีคือใหยึดหลัก
ศาสนาเพราะศาสนาจะพาไปสคูวามเปนจริง  และจะได
ไมเบียดเบียนกัน”

ภาวะโลกรอน (ตอจากหนา 13)
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«—¥∫â“π‡´‡«’¬√å Õπÿ “«√’¬å-

™—¬ ¡√¿Ÿ¡‘ °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 25 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

10.00 π. §ÿ≥æàÕ ÿ®’‚¬ æ‘‚µ‚¬,

‡Õ .‡®. ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‚∑√. 0-2354-9091-4)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ∑à“®’π ®. ¡ÿ∑√ “§√ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 25 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

©≈Õß«—¥·≈–©≈Õß ÿ«√√≥ ¡‚¿™·Ààß™’«‘µ ß¶å¢Õß

æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1

 ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬

°‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–∫‘¥“‡®â“ ∑‘æ«—≈ °∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

8  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬

°‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π (ß¥∫√‘°“√¢“¬ ‘π§â“)

«—¥¥«ßÀ∑—¬π‘√¡≈¢Õß·¡àæ√– ª“°≈—¥

Õ.æ√–ª√–·¥ß ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√ ©≈Õß«—¥«—πæƒÀ— ∫¥’

∑’Ë 12  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥‡´πµå√ÁÕ§ («—¥∑à“‰¢à) Õ.‡¡◊Õß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√’¬å «√√§å ¥Õπ‡¡◊Õß °∑¡. ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 21  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

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

«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å  “∑√ °∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

22  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥π—°∫ÿ≠≈Õ‡√π´å π“ß“¡ Õ.‡¡◊Õß ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 7  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å Õ.‡¡◊Õß

®. √–·°â« ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õ.‡¡◊Õß ®.√–¬Õß

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√’ ¡¿æ °∫‘π∑√å∫ÿ√’ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 11 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ Õ.‡¡◊Õß ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ·À≈¡ª√–¥Ÿà Õ.‡¡◊Õß ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

Õ“√“¡§“√å·¡≈ Õ.‡¡◊Õß ®—π∑∫ÿ√’ ©≈ÕßÕ“√“¡

«—π‡ “√å∑’Ë 2 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§”  —µÀ’∫ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 9 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ Õ.‡¡◊Õß ®.π§√π“¬°

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘¿“æ Õ√—≠ª√–‡∑» Õ.«—≤π“π§√

®. √–·°â« ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡«π—π´’‚Õ Õ.‡¡◊Õß ®.‡æ™√∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ‡®…Æ“ ∫ÿ≠√µ‘«ß»å ‚∑√. 08-1942-

3670)

«—¥·¡àæ√–√“™‘π’·Ààß “°≈‚≈° °“≠®π∫ÿ√’

(À≈—ß ÿ “ππ“π“™“µ‘ ¥Õπ√—°) ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 29

 ‘ßÀ“§¡  ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚°

ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π  Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ

 ¡‡°’¬√µ‘ ®Ÿ√Õ¥ 08-4317-1055 §ÿ≥æàÕ π∏¬“

‰∑¬ π∏‘ 08-1880-3078 (°àÕπ°≈—∫∫â“π‡™‘≠‡∑’Ë¬«™¡

 –æ“π¢â“¡·¡àπÈ”·§«)

«—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å Õ.‡¡◊Õß ®.¿Ÿ‡°Áµ

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

����� »Ÿπ¬å»‘…¬å ‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ ¢Õ‡™‘≠√à«¡ πÿ°

ç‚∫«å≈‘Ëß√–¥¡∑ÿπé ‡æ◊ËÕ°“√°ÿ»≈ ™‘ß∂â«¬®“°æ√–-

§“√å¥‘π—≈·≈–æ√– —ß¶√“™ «—π‡ “√å∑’Ë 7  ‘ßÀ“§¡ 2010

∑’Ë‡¥Õ–¡Õ≈≈å ∫“ß·§ ‡«≈“ 08.30-12.00 π.  Õ∫∂“¡

»Ÿπ¬å»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ 122/11 ™—Èπ 3 Õ“§“√

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

14 (´.π“§ ÿ«√√≥) ·¢«ß™àÕßππ∑√’ ‡¢µ¬“ππ“«“

°∑¡. 10120 ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1308

‚∑√ “√ 0-2681-5369 ∂÷ß 70

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å¢Õ‡™‘≠‡¢â“√à«¡øíß

Lectio Divina ‡¥◊Õπ≈–§√—Èß ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡π’È µ√ß°—∫«—π‡ “√å∑’Ë

7  ‘ßÀ“§¡ 2010 ∑’Ë«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“° °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‡√‘Ë¡‡«≈“

09.00-16.30 π. ·≈–¡’æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

( π„®µ‘¥µàÕ§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬ ‚∑√. 08-4105-

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°

∑—π∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«

http://twitter.com/udomsarnnews

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
8585)

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

∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—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¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

�����·´¬‘¥»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ 60 ∫«°≈∫ 2  ¢Õ‡™‘≠

»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬æ∫ª– —ß √√§å‡æ◊ËÕπ√à«¡√ÿàπ 60

∫«°≈∫ 2 ªï „π«—π‡ “√å∑’Ë 25 °—π¬“¬π 2010 ∑’Ë

‚√ß‡√’¬ππ“π“™“µ‘‡¥Õ–√’‡®âπ∑å ß“π‡√‘Ë¡‡«≈“ 17.00 π.

 Õ∫∂“¡»Ÿπ¬å»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ 122/11 ™—Èπ 3

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

´.ππ∑√’ 14 (´.π“§ ÿ«√√≥) ·¢«ß™àÕßππ∑√’ ‡¢µ

¬“ππ“«“ °∑¡. 10120 ‚∑√. 0-2681-3900

µàÕ 1308 ‚∑√ “√ 0-2681-5369 ∂÷ß 70

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

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

¢—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)

�����·ºπ°‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»  Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ ‡ªî¥∫√‘°“√ ”À√—∫ºŸâ∑’Ë π„® SMS BIBLE

¢âÕ§«“¡æ√–§—¡¿’√å∫π¡◊Õ∂◊Õ Õ—µ√“§à“∫√‘°“√§‘¥‡ªìπ

Message ≈– 1 ∫“∑ µàÕ 1 ¢âÕ§«“¡ ∑à“π “¡“√∂

‡≈◊Õ°°“√™”√–‡ß‘π ‡ªìπ√–¬–‡«≈“ 3 ‡¥◊Õπ √“§“ 90

∫“∑ √–¬–‡«≈“ 6 ‡¥◊Õπ √“§“ 180 ∫“∑ ·≈–

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√„π‚≈°¥‘®‘µÕ≈

çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é „π‡ø´∫ÿâ§

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

& π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠¡Õπ‘°“·≈–π—°∫ÿ≠ÕÕ°ÿ µ‘π Õ. ÿ‰Àß-

‚°≈° ®.π√“∏‘«“  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 28  ‘ßÀ“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’-

¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ ÿ¢ —πµå

™“«ª“°πÈ” ‚∑√. 08-1840-7884)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ‚ππª√–‡ √‘∞ Õ.√—µπ«“ªï

®.ÀπÕß§“¬ ‡ªî¥·≈–‡ °«—¥„À¡à «—π‡ “√å∑’Ë 31 °√°Æ“§¡

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—≈øÕπ‚´ Õ.‡¡◊Õß ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 7  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

 —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π
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√–¬–‡«≈“ 12 ‡¥◊Õπ (1 ªï)  √“§“ 365 ∫“∑ µ‘¥µàÕ

√—∫ SMS æ√–«“®“‰¥â∑’Ë·ºπ°‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

‚∑√. 0-2237-5277 À√◊Õ‡¡≈å·®âß√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë

webmaster@catholic.or.th

�����§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕæ‘∏’°√√¡·ºπ°¥πµ√’

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡ªî¥ ÕπÀ≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π√âÕß‡æ≈ß·≈–

æ◊Èπ∞“π∑“ß¥πµ√’‡∫◊ÈÕßµâπ (°“√Ωñ°≈¡À“¬„® °“√

‡ª≈àß‡ ’¬ß °“√ÕÕ°Õ—°¢√–‡ ’¬ßµà“ßÊ  °“√√âÕß‡æ≈ß

„Àâ‰æ‡√“– ∑ƒ…Æ’¥πµ√’‡∫◊ÈÕßµâπ °“√Õà“π‚πâµ °“√

Ωñ°®—ßÀ«–√«¡∂÷ß∑—°…–µà“ßÊ ∑’Ë„™â ”À√—∫¢—∫√âÕß

∫∑‡æ≈ß„πæ‘∏’°√√¡)  Õπ‚¥¬Õ“®“√¬å»‘√“√—µπå   ÿ¢-

∫ÿ≠™—¬  ·≈–Õ“®“√¬åæ√‡∑æ «‘™™ÿ™—¬™“≠ ‡√’¬π

∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å ‡«≈“  13.00-17.30 π. ®”π«π 8

 —ª¥“Àå µ—Èß·µà«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1  ‘ßÀ“§¡  -  19 °—π¬“¬π

2010 §à“≈ß∑–‡∫’¬π∑à“π≈– 2,000 ∫“∑ (√«¡

Õ“À“√«à“ß) ºŸâºà“π°“√Õ∫√¡®–‰¥â√—∫«ÿ≤‘∫—µ√  π„®

 Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2681-3900  µàÕ 1407, 1413,

08-9890-0761 √—∫ ¡—§√∂÷ß«—π∑’Ë 20 °√°Æ“§¡

2010 ®”π«π®”°—¥‡æ’¬ß  40  ∑à“π‡∑à“π—Èπ

�����≈Ÿ°∑ÿàßÀ¡Õ≈” æ√–§—¡¿’√å ¡’«“ß®”Àπà“¬·≈â« ∑’Ë

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°  —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ ¡“°¥â«¬

∫∑‡æ≈ß √√‡ √‘≠æ√– „π√Ÿª·∫∫°“√¢—∫√âÕß∑”πÕß

¥πµ√’Õ’ “π ÕÕ°«“ß®”Àπà“¬·≈â« 3 ™ÿ¥ ≈Ÿ°∑ÿÿàßÀ¡Õ≈”

æ√–§—¡¿’√å ≈Ÿ°∑ÿàßÀ¡Õ≈”æ√–§—¡¿’√å ªïæ√–«“®“

™ÿ¥ 2 ≈Ÿ°∑ÿàßÀ¡Õ≈”æ√–§—¡¿’√å ªïæ√–«“®“ ™ÿ¥ 3

™ÿ¥¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“  π„®µ‘¥µàÕ∑’ËÀπà«¬ß“π ◊ËÕ¡«≈™π

§“∑Õ≈‘°Õÿ¥√∏“π’ µŸâ ª≥. 20 ª∑. ‚æ»√’ Õ.‡¡◊Õß

®.Õÿ¥√∏“π’ 41002 ‚∑√. 0-4222-2963, 08-1769-

1527, 08-1545-2069 §ÿ≥æàÕ‰¡µ√’ ∑“ ÿ«√√≥å

�����»Ÿπ¬å»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ „Àâ∑ÿπ°“√»÷°…“·≈–

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15) §◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟  §≥–π—°∫«™§“¡‘≈‡≈’¬πª√–‡∑»‰∑¬
¢ Õ ‡ ™‘ ≠ √à « ¡©≈Õß°“√¢÷È π ‡ªì π·¢«ß¢Õß

§≥–§“¡‘≈‡≈’¬πª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–æ‘∏’∫«™æ√– ß¶å

¢Õß —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø «—™√– ‡ Áß‡®√‘≠

 —ß¶“πÿ°√‡ª‚µ√ ‡°√’¬ß‰°√  ÿ¢®‘µ  —ß¶“πÿ°√

‚®‡´ø ∑√—π «—π øí∑ ‚¥¬æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π «—π‡ “√å∑’Ë 7  ‘ßÀ“§¡

2010 æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ë«—¥æ√–‡¬ Ÿ́‡®â“‡ ¥Á®¢÷Èπ «√√§å Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡

¡‘ ´“·√°¢Õß§ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø «—™√– ‡ Áß‡®√‘≠

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8  ‘ßÀ“§¡ 2010 «—¥‡´πµå√ÁÕ§

∑à“‰¢à ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ‡«≈“ 09.00 π.

¡‘ ´“·√°¢Õß§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ‡°√’¬ß‰°√

 ÿ¢®‘µ «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 12  ‘ßÀ“§¡ 2010 ∑’Ë

«—¥·¡àæ√–§π°≈“ß·®°®à“¬æ√–À√√…∑“π

‚§°ª√“ “∑ ®.∫ÿ√’√—¡¬å ‡«≈“ 10.00 π.

§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ·°à»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ ∑’Ëª√– ∫

ªí≠À“‰¡à “¡“√∂™à«¬‡À≈◊Õµπ‡Õß‰¥â ‡æ◊ËÕ √â“ß

‚Õ°“ ·≈–°”≈—ß„®„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µ¶√“«“ ∑’Ë¥’

µàÕ‰ª  Õ∫∂“¡»Ÿπ¬å»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ 122/11

™—Èπ 3 Õ“§“√ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»

‰∑¬ ´.ππ∑√’ 14 (´.π“§ ÿ«√√≥) ·¢«ß™àÕßππ∑√’

‡¢µ¬“ππ“«“ °∑¡. 10120 ‚∑√. 0-2681-3900

µàÕ 1308 ‚∑√ “√ 0-2681-5369 ∂÷ß 70

�����§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡·≈– —πµ‘

(¬ .) ‡ªìπÕß§å°√æ—≤π“‡Õ°™π ¥”‡π‘πß“π¿“¬„µâ

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

ª√– ß§å√—∫‡®â“Àπâ“∑’ËΩÉ“¬ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π 1 µ”·Àπàß

§ÿ≥ ¡∫—µ‘ ‡æ»À≠‘ßÀ√◊Õ™“¬ Õ“¬ÿ√–À«à“ß 25-30

ªï «ÿ≤‘ª√‘≠≠“µ√’  “¢“π‘µ‘»“ µ√å ¡’§«“¡√Ÿâ·≈–

∑—°…–„π°“√„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·≈–¿“…“Õ—ß°ƒ… (∑—Èß

æŸ¥·≈–‡¢’¬π) ‰¥â¥’¡“° ¡’ª√– ∫°“√≥å„π°“√

∑”ß“πÕ¬à“ßµË” 3 ªï ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√®—¥Õ∫√¡

®‘µ„®‡ªî¥°«â“ßµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√∑”ß“π

ºŸâ π„® àß®¥À¡“¬ ¡—§√æ√âÕ¡ª√–«—µ‘ à«πµ—«

À≈—°∞“π°“√»÷°…“ ¿“æ∂à“¬ 1 ¿“æ ·≈–‡ß‘π‡¥◊Õπ

∑’ËµâÕß°“√  àß¡“∑’Ë§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ§«“¡

¬ÿµ‘∏√√¡·≈– —πµ‘ 2492 ´.ª√–™“ ß‡§√“–Àå 24

∂.ª√–™“ ß‡§√“–Àå ‡¢µÀâ«¬¢«“ß °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

10400  Õ∫∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ‚∑√. 0-2277-4625 À√◊Õ

0-2275-7783 À√◊Õ∑’Ë E-mail : jpthai@jpthai.org

À¡¥‡¢µ√—∫ ¡—§√«—π∑’Ë 31 °√°Æ“§¡ 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

�����»Ÿπ¬å∫√√‡∑“„®   ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

‡æ‘Ë¡∫√‘°“√√—∫ª√÷°…“∑“ß‚∑√»—æ∑åÕ’° 1 À¡“¬‡≈¢

§◊Õ 1412 ®“°‡≈¢‡¥‘¡∑’Ë¬—ß„™âÕ¬Ÿà §◊Õ 0-2675-5533,

0-2675-5577

§“∑Õ≈‘°∫Õ°‡≈à“‡°â“�‘∫§“∑Õ≈‘°∫Õ°‡≈à“‡°â“�‘∫§“∑Õ≈‘°∫Õ°‡≈à“‡°â“�‘∫§“∑Õ≈‘°∫Õ°‡≈à“‡°â“�‘∫§“∑Õ≈‘°∫Õ°‡≈à“‡°â“�‘∫
FM 87.50 MHz «‘∑¬ÿ√—∞�¿“FM 87.50 MHz «‘∑¬ÿ√—∞�¿“FM 87.50 MHz «‘∑¬ÿ√—∞�¿“FM 87.50 MHz «‘∑¬ÿ√—∞�¿“FM 87.50 MHz «‘∑¬ÿ√—∞�¿“

∑ÿ°‡™â“«—πÕ“∑‘µ¬å∑ÿ°‡™â“«—πÕ“∑‘µ¬å∑ÿ°‡™â“«—πÕ“∑‘µ¬å∑ÿ°‡™â“«—πÕ“∑‘µ¬å∑ÿ°‡™â“«—πÕ“∑‘µ¬å
05.00-06.00 π.05.00-06.00 π.05.00-06.00 π.05.00-06.00 π.05.00-06.00 π.

æ‘®“√≥“∫∑Õà“π·≈–æ√–«√�“√æ‘®“√≥“∫∑Õà“π·≈–æ√–«√�“√æ‘®“√≥“∫∑Õà“π·≈–æ√–«√�“√æ‘®“√≥“∫∑Õà“π·≈–æ√–«√�“√æ‘®“√≥“∫∑Õà“π·≈–æ√–«√�“√
‰ª°—∫‰ª°—∫‰ª°—∫‰ª°—∫‰ª°—∫

§ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡§ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡§ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡§ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡§ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡
·≈–∑’¡ß“π§“∑Õ≈‘°·≈–∑’¡ß“π§“∑Õ≈‘°·≈–∑’¡ß“π§“∑Õ≈‘°·≈–∑’¡ß“π§“∑Õ≈‘°·≈–∑’¡ß“π§“∑Õ≈‘°

‡§√◊Õ¢à“¬«‘∑¬ÿ√—∞ ¿“ 16 ‡§√◊Õ¢à“¬

√–∫∫ FM

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ 87.50  MHz

‡™’¬ß„À¡à 106.75 MHz

æ‘…≥ÿ‚≈° 92.25 MHz

™—¬π“∑ 96.25 MHz

Õÿ¥√∏“π’ 87.50 MHz

 °≈π§√ 87.75 MHz

Õÿ∫≈√“™∏“π’ 87.50 MHz

π§√√“™ ’¡“ 87.50 MHz

°“≠®π∫ÿ√’ 106.25 MHz

√–¬Õß 87.75 MHz

ª√–®«∫§’√’¢—π∏å 89.25 MHz

 ÿ√“…Æ√å∏“π’ 87.50 MHz

¿Ÿ‡°Áµ 99.25 MHz

 ß¢≈“ 103.25 MHz

¬–≈“ 89.00 MHz

√–∫∫ AM

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ 1071 KHz

‚ª√¥∑√“∫!!!

∂÷ß‡«≈“∑”ªØ‘∑‘π§“∑Õ≈‘°
2011/2554 ·≈â«

«—¥ ‚√ß‡√’¬π Õß§å°√„¥
¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’ËÕ¬Ÿà
‡∫Õ√å‚∑√»—æ∑å  ‚∑√ “√

 ‚ª√¥·®âß‰¥â∑’Ë
§ÿ≥‡¬“«æ“ ¡πµå·°â«

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ  1806
µ—Èß·µà«—ππ’È∂÷ß°≈“ß‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ 2010

√“§“ 290 ∫“∑

π‘∑“πæ√–§—¡¿’√å

‚¶‡´à À≈ÿ¬ å ‚Õ‰≈¬‚´≈à“ ‡¢’¬π

√—»¡’ °ƒ…≥¡‘… ·ª≈

Àπ—ß ◊Õ
„À¡à ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬

 π„®µ‘¥µàÕ  ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801
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“เชยีรกฬีา” ใหเปน “ยาวิเศษ”
นนทเพ็ชร ชวงนี้ แฟนบอลโลก

ทัง้หลายกำลงัดูการแขงขนั
ฟตุบอลระดับโลกกันอยางเขมขน ตืน่เตน และจุใจ
อิ่มหนำจนบางคนอาจจะลืมนอนเพราะต่ืนเตน
ตอเน่ืองเชียรจนขามคืนขามวัน แถมยังไมมโีฆษณาค่ัน
ใหหมดอารมณในความตอเน่ืองของการดูอีกดวย

ผู เ ขียนไดติดตามชมการแขงขันฟุตบอล
มาโดยตลอด แตไมถึงขนาดท่ีตองอดนอนทุกคืน
เพื่อดูทุกแมตช นับวา วงการฟุตบอลมีการพัฒนา
ไปตามลำดับ แทบจะคาดคะเนหรือเดาดูไดยากวา
ทีมใดชนะ หรือทีมใดจะเขารอบ ทีมจากเอเชีย
กใ็ชยอยสามารถทะลุทะลวงเขาสรูอบ 16 ทมีสุดทาย
เชนทีมเกาหลใีต และทมีญ่ีปนุ แมจะผานไปไมถงึ
ดวงดาวก็ตาม แตมาถึงจุดน้ีนบัวา เกงอยางนาช่ืนชม
การแขงขันกำลังเขมขนข้ึนเร่ือยๆ ซึ่งไมทราบวา
กวาจะลงบทความน้ีใหไดอาน การแขงขันอาจ
จะจบลงไปแลวก็วาได อยางไรก็ตาม คงไมสาย

เกินไปทีจ่ะเขยีนในวันน้ีเพ่ือวันขางหนาท่ีจะมีการแขงขัน
อะไรก็ตาม อยากใหทุกทานคำนึงถึงจริยธรรมของ
ผูที่ทำหนาท่ีดูกีฬาอยางพวกเรา

ประการแรก กีฬาก็คือกีฬา มีผูชนะและมีผูแพ
ตามกติกาของการเลนในเกมสนั้นๆ แตทั้งคูแมจะเปน
ผชูนะหรอืผแูพตางก็เปนผชูนะ นัน่คือ การชนะใจตนเอง
การเลนตามกติกา การยอมรับชนะและการยอมรับ
ความพายอยางผมูใีจนกักีฬา  นบัเปนสวนหน่ึงของการ
เอาชนะใจตนเอง นัน่เอง

ประการท่ีสอง “กฬีา กฬีา เปนยาวเิศษแกกองกเิลส
ทำคนใหเปนคน” อันเปนเน้ือเพลงสวนหน่ึงของ
“เพลงกราวกีฬา” ซึ่งประพันธเน้ือรองโดยครูเทพ
เจาพระยาธรรมศกัด์ิมนตร ีหรือ นามจรงิ สน่ัน เทพหัสดิน
ณ อยุธยา กฬีาจะไมเปนยาวิเศษ กฬีาจะไมแกกองกเิลส
เลยแถมเพิ่มกิเลสหากกีฬาน้ันมาคูกับการเลนพนัน
การพนันเปนดุจยาเสพติดท่ีเลนแลวเลิกยาก หรือเลิก
ไมไดเลย คอื เริม่งาย เลกิยาก

ประการท่ีสาม เชียรอยางมีสติ รูจักขอบเขต
และคำนึงถงึสขุภาพตนเอง เปนตนสำหรบัผทูีม่โีรค
ประจำตัว เพยีงแตปรารถนาดี อยากใหทานไดเชยีร
กนันานๆ หลายๆ ป

ประการท่ีสี ่ประการสุดทาย ความจรงิการเลน
กฬีาใดกฬีาหนึง่ยอมมีบทสอน เชน สอนใหรจูกัอภยั
สอนเรื่องความอดทน ความพยายาม สอนเร่ือง
มติรภาพ ความสามัคค ีความหวัง ความสำเร็จ สอน
เร่ืองการทำงานเปนทีม ภาวะผนูำ และหลายขอคิด
หลายคำสอน อยากใหสิ่งเหลานี้แทรกซึมอยูในตัว
ทั้งผูดูและผูเลน

“อึม อึม อึม อึม อึม กีฬา กีฬา เปนยาวิเศษ...
ฮาไฮ ฮาไฮ กีฬา กีฬา เปนยาวิเศษ

แกกองกิเลสทำคนใหเปนคน ผลของการฝกตน
เลนกฬีาสากล ตะละลา”
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ไมวาจะหนัไปทางใด
พระพักตรของพระองคยังคงอยูตรงนั้นเสมอ

(บทรำพงึยาวๆ ทีย่งักรนุเมือ่ตองแบงปนเรือ่งนวิมเีดีย)

เพลงบางเพลง เปลีย่นโลก

งานอบรมพักหลังนีส้ะดวกจริงๆ มนัทำใหเรา
ขีเ้กียจไดเหมือนกัน มสีือ่อยกูบัตัวกลัวอะไร แมวา
จะพานพบประสบการณคลายๆ กบัวาตอนทดสอบ
โอเค ตอนเอาจริงมีปญหาทกุที แตนีย่ิง่กวาน้ันครบั
สื่อประเภทหลักท่ีใหการสนับสนุนการอบรม
อยางเยี่ยมยุทธ ที่นี่ไมมีคอมพิวเตอร โปรเจ็คเตอร
โนตบคุ เหลอืบไปเหน็เคร่ืองฉายดีวดี ีเอานาพอไหว
แตรโีมทดันไมอย ู มแีตไมโครโฟนกับอวยัวะท่ีพระ
ใหตดิตัวมาคือปากนัน่เอง พรอมกบัเรือ่งราวท่ีพรัง่พรู
จากประสบการณไปรอดเหมือนกันแตหืดข้ึนคอ

ผมถามผเูขารับการอบรมในวนัน้ันวา “เม่ือเรา
มปีญหา เรามีอะไรเปนท่ีพึง่?” หลายคนตอบเหมือน
ใจคิดและทางท่ีผมปเูอาไว พอแม ศาสนา เพือ่น ครู
แตชายคนหนึง่ตอบ “โทรถามบัก๊ เบอร 1333” (ฮา)

งานสัมมนาพระสงฆ 6 สังฆมณฑลท่ีผานมา
ในเร่ือง “นวิมีเดียกับการอภิบาล” ในวันท่ี 3 ของ
การสัมมนา ในฐานะคนทำงานส่ือสารมวลชนคนหน่ึง
จึงมีโอกาสข้ึนแบงปนเล็กนอย ชอบใจท่ีสุดท่ี
คุณพอผู เขารวมสัมมนาทานหน่ึงลุกขึ้นแสดง
ความคิดเหน็วา “การส่ือสารทีด่ทีีส่ดุ คอื การส่ือสาร
ระหวางบุคคลกับบคุคล คนกับคน สือ่และเทคโนโลยี
เปนเพียงอุปกรณเทาน้ัน การบอกวาไมมี เวลา
สำหรบัพระสงฆ คงไมใชคำตอบท่ีดใีนการทำหนาท่ี
สือ่พระวาจา และคำสอนของพระ”

เวทีใดก็ตามท่ีผมไดมโีอกาสแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับส่ือสมัยใหม ผมมักจะเร่ิมดวยความคิด
พืน้ฐานใหตรงกนักอนวา “สือ่เปนอุปกรณ แนนอน
วามันมีหลากหลาย พฒันา เปล่ียนแปลงไป แตเรา
สามารถใชอปุกรณเหลานัน้ทีพ่ระเปนเจาประทานมา
สื่อกับคนในยุคของเรา ใหเขาถึง และรวมสมัย”
ประเด็นนี้ผมดีใจท่ีมีคุณพอทานหนึ่งชวยเสริมวา

“สื่อท่ีเกิดข้ึนในสมัยน้ี  ทำใหเราเห็นความฉลาด
ปราดเปร่ืองของพระเปนเจาท่ีเราเรียนรไูมมสีิน้สุด”

เม่ือความคดิพืน้ฐานหลกัตรงกนัแลว ผมมกัจะตอไป
ดวยการพาไปดวูา “สนัตะสำนัก กรุงโรม สมณกระทรวง
ที่เก่ียวของ งานในสวนกลางของพระศาสนจักร มอง
และปฏิบัติเร่ืองน้ีอยางไร คำตอบงายๆ ก็คือ มีอะไร
พระศาสนจักรใชหมด มีเว็บไซตเกิดข้ึน วาติกัน
ทำเว็บไซต มีเฟซบุค วาติกันทำโปปทูยูเปนเฟซบุค
มทีวิตเตอร วาตกินั ทวิตบาง มยีทูปู ชาแนล วาตกินั เปด
วาติกันชาแนลบนยูทูปเลย ในไอโฟนมีแอพพลิเคชั่น
มากมาย มหีลาย  ๆแอพพลเิคช่ันสำหรับการสวดสายประคำ
การเดินรูป หรือแมกระทั่งการสวดทำวัตรกันไปเลย
ฯลฯ นีเ่ปนปรากฏการณใหเห็นวา พระศาสนจกัรไมได
บาเทคโนโลย ี  แตใช ไมไดเหอแตตามติด ทัง้รกุและรบั
ไมปฏิเสธแตนำของดีที่สุดของตนเองมาเผยแพร
ลงบนเคร่ืองมือทุกชนิดท่ีมอียใูนโลก

ความคิดพื้นฐานสุดทายท่ีผมคิดเสมอเก่ียวกับ
เรือ่งนีก้ค็อื “สือ่มทีัง้คณุและโทษ … ควรทำความเขาใจ
กบัมันกอนในระดับท่ีใชงานได...แลวก็ลยุเลย” ผมคิดวา
เวลาเราแบงปนไมใชเราแบงปนวา มนัมอีะไร ทำอะไร
ไดบางกบัเคร่ืองมอืเครือ่งใชเหลานี ้แตคำถามก็คอื “แลว
เราทำอะไรไปหรือยัง?” “แลวพระศาสนจักรคาทอลิก
ไทย เนี่ ย . . .สื่ อมวลชนคาทอลิกประ เทศไทย น่ี
มอีะไรทีส่ามารถบอกวา นีไ่งงานท่ีเราทำ หรอืใหคำแนะนำ
วาในระดับสังฆมณฑลควรทำอยางไร ในระดับวัด
ในระดับบุคคล  ฯลฯ  บางทีการรู เทาไมถึงการณ
กอ็าจจะสรางหลักฐานขอมูลวา คณุพอเลนเกมสออนไลน
ดกึจัง (เพราะเม่ือเราทำอะไรมันจะมีบนัทึกขอมูลเกบ็ไว)
หรือบางคนใชบอรด หรือโปรไฟลตามเว็บท่ีทำ และคิด

วาเปนเรื่องสวนตัว จึงระบายความคับแคนลง
ในบอรดน้ัน โดยไมระมัดระวัง วันหน่ึงก็จะมีคน
มารวมรับรูความคับแคนของเรา ฯลฯ ผมมักพูด
เร่ืองแบบนี้วา “ผมไมคอยรูเทาไรนัก บางทีจึงตอง
ถามเดก็ๆ ถามคนรนุใหม” ผมไมรสูกึดอยเลยสกันดิ
กบัคำพดูเหลาน้ัน มนักลับทำใหเราพบวา แผนดนินี้
มคีนหลายรนุ แลวคนแตละรนุลวนแลวแตอยเูพือ่กัน
และกัน เสริมสรางส่ิงดีเพ่ือกันและกัน

ภาพปกอุดมสาร นำภาพพระเยซูเจาประทับ
รวมอยูในครอบครัวของมารธาและมารีย แนนอน
วาคนหน่ึงกุลกีจุอเตรียมมากมายเพ่ือรับรองพระองค
อยางดี แตอีกคนเพียงอยูเฉพาะพระพักตร อยูกับ
พระองค “ไมวาเราจะหันไปทางใด ยังพบรอยยิ้ม
ของพระองคเสมอ” ผมเชื่อเชนน้ันไมวาโลก
จะเปล่ียนแปลงไปอยางไร เรายังสามารถฉายพระพักตร
ของพระองคใหคนทกุรนุไดรบัร ูสือ่สมยัใหมในทีส่ดุ
กเ็ปนเพยีงแคชื่อเทาน้ันเอง ผมยงัไมเห็นวามันใหม
ตรงไหนเลย มนัเพียงแตเอาอะไรๆ มาแปลงใหงายข้ึน
สะดวกขึ้น เพียงปลายน้ิวสัมผัส ถามันไมไดทำให
ความสัมพันธระหวางบุคคลตอบุคคลพัฒนาข้ึน
และในมุมของศาสนาถามันไมไดทำใหพระพักตร
ของพระเยซูเจาชัดเจนย่ิงขึ้น มันจะมีคาอะไร
ไมแปลกท่ีมารียกบัพระเยซเูจาเลือกน่ังเผชิญหนากัน
เพราะนั่นแหละคือการสื่อสารที่สุดยอดแลว ไมใช
สูงสุดคืนสูสามัญ แตเปนวิถีสามัญที่ไมวาจะมีสื่อ
อะไรเพิ่มเขามาอีกในอนาคตพระศาสนจักรก็หยิบ
มาใชเพ่ือจุดประสงคนีเ้ทาน้ันเอง

บรรณาธิการบริหาร

เสียงเพลงจากแผนซีด ี 2 ชดุน้ี อยใูนรถผม
หลายวนัแลว มนัเปดข้ึนมาพรอมกับการออกรถ
ไลเลยีงต้ังแตเพลงแรกยันเพลงสดุทาย แลวยอน
กลับไปอีกครัง้ เน้ือเสยีง และวัยท่ีเปลีย่นแปลง
ไปทัง้ของ เจมส เทยเลอร และคาโรลคงิค ในทาง
ประสบการณของสายอาชีพ หาเปนอปุสรรคไม
เพลงดีๆ เม่ือวันวานมาฟงวันน้ี ยิ่งรูสึกดีกวา
วันวานดวยซ้ำ

“Carole King และ James Taylor” คอนเสริต
ที่ทรูบาดอร ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไมใชเพิ่งเลน แตเลนตั้งแตพฤศจิกายน 2007
ใครทีค่ดิถึงเพลงเหลาน้ี You’ve Got A Friend,
Will You Love Me Tomorrow, Carolina In My
Mind ฟงไดเลยในชุดน้ี มีขายตามรานช้ันนำ

ทั่วไปครับ
ชุดที่ 2 เปล่ียน

โลกด ว ยบท เพลง
“Playing for Change
Live” เคยแนะนำ
กันไปแลว สำหรับ
กลุมนักดนตรีที่มา
รวมตัวกันจากคนละ
มุมโลก  เ พ่ือสราง-
สรรคดนตรแีบบไรพรมแดน วนันีม้าพรอมกับคอนเสิรต
หลากหลายสีผวิ และการขับรอง ไอเดยีใกลเคียงกับเรา
คริสตชน ใชดนตรีเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกในทาง
ทีด่ขีึน้ และใหกำลงัใจตอกัน ซีดทีัง้ 2 ชดุน้ี มทีัง้แผนฟง
และแผนคอนเสิรต ซื้อลิขสิทธ์ิกันดีกวา จายแพงกวา

สักหนอย เพื่อสิ่งดีๆ สนับสนุนใหคนทำความดี และ
ทีส่ำคัญ ไมเอาเปรยีบกัน

เพลงบางเพลงฟงเพลินๆ แตเพลงบางเพลง
คาดหวังไววาจะทำใหเกิดการเปล่ียนแปลง ผมวา
มันไดทำไปบางแลวละ
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çÕ∫√¡é »Ÿπ¬å àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß ®—¥Õ∫√¡

 —¡¡π“øóôπøŸ™’«‘µ§√Õ∫§√—« (øø.1) √ÿàπ∑’Ë 157 √à«¡ ¡‚¿™ 125 ªï ·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ

·≈–°“√·æ√à∏√√¡¢ÕßÕ—§√ —ß¶¡≥±≈œ (§√—Èß∑’Ë 6) ‚¥¬§ÿ≥æàÕ«’√æß…å  ¡—ß°“¬

√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√  ‡ªìπª√–∏“π‡ªî¥°“√Õ¡√¡ —¡¡π“ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ 5 §√Õ∫§√—« 10

§π √–À«à“ß«—π∑’Ë 11-13 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010 ∑’Ë«—¥·¡àæ√–√“™‘π’·Ààß “¬ª√–§”

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ∫â“π®Õ¡·®âß µ.∫â“π·ªÑπ Õ.‚æππ“·°â« ®. °≈π§√

ç§√Ÿ§” Õπ‰∑¬„π°√ÿß‚√¡é π. .Õ√ÿ≥ª√–¿“  ÿ¢° ’ ®“°«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘

π‘√¡≈ ª“°™àÕß π§√√“™ ’¡“ ·≈– π. .°ƒµ‘¬“ Õÿµ “À– ®“°«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ

‚§°¡¥µ–πÕ¬ √“™∫ÿ√’ °”≈—ß»÷°…“«‘™“§” Õπ·≈–°“√·æ√à∏√√¡ ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬

ÕŸ√å∫“π’Õ“π“

° √ÿ ß ‚ √ ¡

Õ‘µ“≈’(µ‘¥µ“¡

¿ “æ·≈–§”

„Àâ —¡¿“…≥å

‰¥â∑’Ë www.

thaicatholic

mission.com)

ç≈â“ß∫“ªé §ÿ≥æàÕ ¡∫—µ‘ ª√–∑ÿ¡ªï ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡∑»πå‡µ√’¬¡®‘µ„®‚Õ°“ ©≈Õß«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ÀπÕß‰¡âµ“¬ Õ.ª√–∑“¬

®.π§√√“™ ’¡“ ·≈–≈â“ß∫“ª‡¥Á°®”π«π 5 §π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 21 æƒ…¿“§¡ 2010

çÕ∫√¡Õ“ “ ¡—§√é √–À«à“ß«—π∑’Ë 28-29 æƒ…¿“§¡ 2010 Õ“ “ ¡—§√

§“∑Õ≈‘° ß‡§√“–Àå‚§‡ÕÕ√å®“°«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å «—¥æ√–∫‘¥“‡®â“ «—¥Õ—§√‡∑«¥“

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

∫“ß –·° «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø µ√Õ°®—π∑πå «—¥‡´πµå·Õπ‚∑π’ «—¥‡´πµå√ÁÕ§

«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈·Ààß‡À√’¬≠Õ—»®√√¬å «—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ «—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å

«—¥π—°∫ÿ≠¡“√å‚° ·≈–«—¥π—°∫ÿ≠Õ—π‡¥√ √«¡ 13 «—¥ ‚¥¬°“√π”¢Õß§ÿ≥æàÕÕπÿ™“

™“«·æ√°πâÕ¬ ®‘µµ“∏‘°“√‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡Õ“ “ ¡—§√· «ßÀ“·≈–™à«¬‡À≈◊ÕºŸâ¬“°‰√â

µ“¡·∫∫Õ¬à“ß¢Õß∫ÿ≠√“»’§ÿ≥·¡à‡∑‡√´“·Ààß°—≈°—µµ“ ∑’Ë∫â“π§√‘ µ‘π“ »Ÿπ¬åπ—°∫ÿ≠

¡“√åµ‘π «—¥æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬å ππ∑∫ÿ√’ ‚¥¬´‘ ‡µÕ√å·Õß‡®≈“ ºŸâ¥Ÿ·≈ ∂“π-

 ß‡§√“–Àå‡¥Á°æ‘°“√∫â“π‡∑«“ ‡ªìπ«‘∑¬“°√ ‚Õ°“ π’È‰¥â‡¢â“‡¬’Ë¬¡∫â“π‡∑«“¥â«¬



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 30 ª√–®”«—π∑’Ë 25-31 °√°Æ“§¡ 2010Àπâ“ 20

∫«™æ√– ß¶å§“¡‘≈‡≈’¬π

 —ß¶“πÿ°√«—™√–  —ß¶“πÿ°√∑√—π «—π øí∑

§≥–π—°∫«™§“¡‘≈‡≈’¬πª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß°“√¢÷Èπ‡ªìπ·¢«ß

¢Õß§≥–§“¡‘≈‡≈’¬πª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–æ‘∏’∫«™æ√– ß¶å¢Õß —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø

«—™√– ‡ Áß‡®√‘≠  —ß¶“πÿ°√‡ª‚µ√ ‡°√’¬ß‰°√  ÿ¢®‘µ  —ß¶“πÿ°√‚®‡´ø ∑√—π

«—π øí∑ ‚¥¬æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π  „π«—π‡ “√å∑’Ë 7

 ‘ßÀ“§¡ §.». 2010 æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë«—¥æ√–‡¬´Ÿ-

‡®â“‡ ¥Á®¢÷Èπ «√√§å  Õ. “¡æ√“π  ®.π§√ª∞¡  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

 —ß¶“πÿ°√‡°√’¬ß‰°√

π§√√—∞«“µ‘°—π ●

§ÿ≥æàÕ«—™»‘≈ªá °ƒ…-

‡®√‘≠ ºŸâÕ”π«¬°“√

PMS (Õß§å°√ π—∫ πÿπ

ß “ π · æ √à ∏ √ √ ¡ ¢ Õ ß

 —πµ– ”π—°) ª√–®”

ª√–‡∑»‰∑¬ ‰¥â ‡¢â“

ª√–™ÿ¡„À≠àª√–®”ªï

2010 ´÷Ëß®—¥‚¥¬Õß§å°√

 π—∫ πÿπ°“√·æ√à∏√√¡

¢Õß —πµ– ”π—° (PMS)

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

PMS ¢Õ§«“¡√à«¡¡◊Õ∑ÿ°ª√–‡∑»
 π—∫ πÿπß“π·æ√à∏√√¡

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

µÕπ∑’Ë 67 ™¡‡¡◊Õß‡°à“ß“¡ π“¡¬—øø“ (1)
™◊ËÕ°Á∫àß∫Õ°·≈â««à“ß“¡

ç¬—øø“é ‡ªìπ¿“…“Œ’∫√Ÿ ́ ÷Ëß·ª≈«à“ ç «¬ß“¡é ‡ªìπ∑à“‡√◊Õ ”§—≠ “¬°“√§â“

∑’Ë¡’™◊ËÕ‡√’¬°Õ’°™◊ËÕ«à“ çVia Marisé Õ¬Ÿàµ‘¥°—∫ª√–‡∑»Õ’¬‘ªµå √«¡∑—Èß‡¡‚ -

‚ª‡µ‡¡’¬ ∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ ºŸâ§âπæ∫‡¡◊Õß¬—øø“ ¡’™◊ËÕ«à“ ç¬“‡ø∑é (Japhet) ∫ÿµ√¢Õß

‚πÕ“Àå ¬âÕπ°≈—∫‰ª‡¡◊ËÕ 3500 ªï µ“¡§”Õ∏‘∫“¬®“°®¥À¡“¬Õ“¡“√åπ“

°…—µ√‘¬åø“‚√Àå·ÀàßÕ’¬‘ªµå∑’Ë¡’æ√–π“¡«à“∑ÿµ‚¡  ∑’Ë 3 ‰¥â¡’™—¬™π–‡Àπ◊Õ‡¡◊Õßπ’È

„πªï 1468 °àÕπ§√‘ µ°“≈ ‚¥¬π”∫√√¥“°Õß°”≈—ß∑À“√‡¢â“‰ªæ”π—°Õ¬Ÿà

„π‡¡◊Õßπ’È¥â«¬

„πÀπ—ß ◊Õæß»“«¥“√ ©∫—∫∑’Ë 2 ∫∑∑’Ë 2 ¢âÕ 16 ç°…—µ√‘¬å´“‚≈¡Õπ

∑√ß ”√«®®”π«π™πµà“ß¥â“«∑ÿ°§π ∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π·ºàπ¥‘πÕ‘ √“‡Õ≈ §≈â“¬°—∫

°“√ ”√«®®”π«πª√–™“°√∑’Ë°…—µ√‘¬å¥“«‘¥æ√–∫‘¥“‡§¬∑√ß°√–∑” ·≈–∑√ß

æ∫«à“¡’§πµà“ß¥â“«Àπ÷Ëß· πÀâ“À¡◊Ëπ “¡æ—πÀ°√âÕ¬§πé

πÕ°®“°π—Èπ¬—ßæ∫„πÀπ—ß ◊Õª√–°“»°‚¬π“Àå ∫∑∑’Ë 1 ¢âÕ 3 ç·µà‚¬π“Àå

§‘¥®–À≈’°‡≈’Ë¬ß ®÷ßÀ≈∫Àπ’æ√–‡®â“‰ª¬—ß‡¡◊Õß∑“√™‘™ ∑à“π‡¥‘π∑“ß‰ª‡¡◊Õß∑à“

¬—øø“ æ∫‡√◊Õ≈”Àπ÷Ëß°”≈—ß®–·≈àπ‰ª¬—ß‡¡◊Õß∑“√™‘™ ‚¬π“Àå™”√–

§à“‚¥¬ “√ ·≈â«≈ß‡√◊Õ‰ª°—∫æ«°°–≈“ ’é

À¡“¬‡Àµÿ¿“æ : «—π∑â“¬Ê ¢Õß°“√‡¥‘π∑“ß ∑—Ë«ª√–‡∑»Õ‘ √“‡Õ≈‡√“æ∫

√àÕß√Õ¬¢Õßª√–«—µ‘»“ µ√å·Ààß§«“¡√Õ¥‰¥â‡ ¡Õ

(µ‘¥µ“¡‡√◊ËÕß√“«¢Õß‡¡◊Õß¬—øø“°—∫æ√–∏√√¡„À¡à „πµÕπÀπâ“§√—∫)
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