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พีน่องชายหญิงทีร่กั
หวัขอสำหรบัวันส่ือมวลชนสากล “พระสงฆและงานอภบิาลในโลกดิจติอล :

สือ่ใหมเพือ่นำเสนอพระวาจา” มจีดุประสงคใหตรงกับการเฉลิมฉลองปพระสงฆ
ของพระศาสนจักร ที่มุงไปยังความสำคัญและความละเอียดออนของสื่อดิจิตอล
ในงานอภิบาล ซึ่งพระสงฆสามารถคนพบแนวทางในการนำเสนอพระวาจา
ของพระเจา ชมุชนพระศาสนจกัรไดใชเครือ่งมอืทีท่นัสมยั เพือ่ใชในการส่ือสาร
ในการใหความสนใจกับสังคม และมีมากข้ึนในการสงเสริมการเสวนาในวงจร
ทีก่วางขวางออกไป แตในชวงเวลาน้ี การกาวหนาอยางกะทันหนั และผลกระทบ
ของส่ือสารตางๆ เหลาน้ีตอสังคม ยิง่ทำใหมคีวามสำคัญมากข้ึนในงานอภบิาลของ
พระสงฆ

หนาท่ีหลักของพระสงฆทุกทาน ก็คือการประกาศพระเยซูคริสตเจา
พระวจนาตถของพระเจาผูทรงรับเอากาย และสานตอพระหรรษทานอันบันดาล
ความรอดพนของพระองคในศีลศักด์ิสิทธ์ิ พระศาสนจักรในฐานะท่ีไดรวบรวม
และไดรับการเรียกรองจากองคพระวจนาตถ ยอมเปนเคร่ืองหมายและเคร่ืองมือ
แหงความเปนหนึ่งเดียวกัน ซึ่งพระศาสนจักรไดจัดใหมีขึ้นกับประชาชน และ
พระสงฆทุกทานก็ไดรับกระแสเรียกใหเสริมสรางความเปนหนึ่งเดียวกันน้ี
ในพระคริสตเจาและพรอมกบัพระองค นีค่อืเกยีรตอินัสูงสง และงดงามแหงพันธกจิ
ของพระสงฆ ซึง่ใหการตอบสนองเปนพเิศษตอคำทาทายของอัครสาวกเปาโลท่ีวา
“พระคัมภีรกลาววา ทุกคนที่มีความเชื่อในพระองคจะไมไดรับความอับอาย...
เพราะทุกคนที่เรียกขานพระนามขององคพระผูเปนเจาก็จะรอดพน แตเขา
จะเรียกขานพระองคไดอยางไร ถาพวกเขาไมเช่ือ จะเชื่อไดอยางไร ถาไมเคย
ไดยนิ จะไดยนิไดอยางไร ถาไมมใีครประกาศสอน จะมผีปูระกาศสอนไดอยางไร
ถาไมมีใครสงไป” (โรม 10:11, 13-15)

การตอบสนองส่ิงท่ีทาทายนี้อยางเหมาะสม ในทามกลางการเปล่ียนแปลง
ดานวัฒนธรรม ซึ่งเยาวชนเขาใจดีเปนพิเศษ จำเปนตองมีการใชเทคโนโลยี
ในการส่ือสารท่ีเหมาะสม ในยุคการส่ือสารในระบบดิจิตอล ซึ่งประกอบดวย
การแสดงออกอยางไรขอบเขต ชวยใหเราสำนึกในถอยคำของนักบุญเปาโล
มากข้ึน เม่ือทานกลาววา “หากขาพเจาไมประกาศขาวดี ขาพเจายอมไดรับ
ความวิบตั”ิ (1โครินธ 9:16) ยิง่เทคโนโลยใีหมๆ  มมีากเทาไร กจ็ำเปนท่ีผรูบัผดิชอบ
ในการประกาศขาวดี จะตองมคีวามรับผดิชอบมากขึน้ นอกจากนัน้ ความพยายาม
ของเขายงัตองมีความมงุม่ัน เช่ียวชาญ และนาเช่ือถืออีกดวย พระสงฆกำลงัยืนอยู
ที่ธรณีของยุคใหม ในขณะท่ีเทคโนโลยีใหมๆ กอใหเกิดความสัมพันธที่ลึกซึ้ง
ในระยะทางท่ีหางไกลมากย่ิงข้ึน พวกทานไดรบัเชญิใหสนองตอบในดานอภิบาล
ดวยการนำส่ือไปใชใหมีประโยชนมากข้ึนในการประกาศพระวาจา

การแผขยายของส่ือสารในรูปแบบตางๆ มากมาย และรายการที่มีใหเลือก
มากมาย อาจทำใหเราคิดวาการปรากฏในเวบ็ไซตกค็งจะพอเพยีงแลว หรือมองวา
เปนเพยีงชองวางทีจ่ะตองเติมใหเตม็ แตพระสงฆไดรบัการคาดหวงัอยางถกูตอง
ที่จะใหเขาไปอยูในโลกของส่ือทางดิจิตอล ในฐานะประจักษพยานท่ีซื่อสัตย
มั่นคงตอพระวรสาร โดยประกอบหนาท่ีในฐานะผูนำของมวลชน ซึ่งมักจะ
แสดงออกซึ่งซุมเสียงท่ีแตกตางออกไป ซึ่งตลาดของดิจิตอลไดเบิกทางไวให
ดงัน้ันพระสงฆจงึไดรบัการทาทายใหประกาศพระวรสาร โดยใชเครือ่งมอืส่ือสาร
ลาสุด (ภาพ วดิโีอ animated features บลอ็ก เว็บไซต) ซึง่สามารถเปดหนทางใหม
ในการเสวนา การเผยแผพระวรสารและการสอนคำสอน ควบคูไปกับ
เคร่ืองมือเกาท่ีเคยใชกันมา

ในการใช เทคโนโลยี
การสือ่สารแบบใหม พระสงฆ
สามารถเปดใหประชาชนท่ัวไปไดรูจักกับชีวิตของพระศาสนจักร และชวย
ใหผูคนรุนเดียวกับเราใหไดพบพระพักตรพระคริสตเจา พระสงฆจะสามารถ
บรรลุถงึจุดมงุหมายน้ีได หากพวกทานจะเรียนรเูก่ียวกับเทคโนโลยตีางๆ เหลาน้ี
ตั้งแตชวงเวลาแหงการอบรม เพื่อใหรูถึงการใชเทคโนโลยีเหลาน้ีอยางถูกตอง
และไดผล โดยมแีนวทางของเทววิทยาท่ีถกูตอง ควบคไูปกับชีวติฝายจิตวิญญาณ
ของพระสงฆ ซึง่ยดึมัน่ในการเสวนากับองคพระผเูปนเจาตลอดเวลา การกระทำ
ดังน้ี มิใชเพียงแตจะชวยใหทานเห็นชัดถึงการออกไปสูงานอภิบาลของทาน
เทาน้ัน หากแตยงัทำใหการส่ือสารทาง “เว็บไซต” มจีติวญิญาณข้ึน

ความเอาพระทัยใสดวยความรกัของพระเจาตอมวลมนุษยในองคพระครสิตเจา
ตองไดรบัการแสดงออกในโลกดจิติอล มใิชวาเปนเรือ่งในอดีตท่ีผานไปแลว หรือ
เปนเร่ืองราวดานสติปญญาเทาน้ัน หากแตเปนเร่ืองท่ีแตะตองไดในปจจุบันและ
กำลงัดำเนินอย ูการทีเ่ราเขาไปอยใูนโลกนัน้ เปนการแสดงใหเพ่ือนรวมยคุของเรา
โดยเฉพาะมนุษยในปจจุบนั ทีต่องเผชิญกับความไมแนนอนและความสับสนวา
“พระเจาประทับอยใูกลตวัเรา และเราเปนของกนัและกนัในองคพระครสิตเจา”
(พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตอเจาหนาที่วาติกัน
21 ธนัวาคม 2009)

ในฐานะท่ีพระสงฆเปนบุคคลของพระเจา ไมมีใครที่จะทำไดดีไปกวาทาน
ในฐานะผูที่มีความสามารถดานเทคนิคในยุคดิจิตอล ทานสามารถท่ีจะทำให
พระเจาทรงประทับอยูในโลกปจจุบันในภาคปฏิบัติ ดวยการแสดงใหเห็นวา
ความเฉลยีวฉลาดดานศาสนาในอดีตคอืสมบตั ิซึง่สามารถดลใจเราใหเจรญิชวีติ
ในปจจุบนัอยางมีศกัด์ิศรี ในขณะท่ีกำลงัเสรมิสรางอนาคตท่ีดกีวาปจจุบนั นกับวช
ชายหญิงที่ทำงานดานส่ือมวลชนมีหนาที่พิเศษท่ีจะเปดประตูตอนรับการสัมผัส
ในรูปแบบท่ีใหม รักษาไวซึ่งคุณสมบัติของการมีปฏิกิริยาตอกันในดาน
มนุษยสัมพันธ และแสดงความสนใจตอเพื่อนมนุษยและความตองการทางดาน
ฝายจิตวิญญาณของพวกเขา ดังน้ันเขาจึงจะสามารถชวยชายหญิงในยุคดิจิตอล
ของเราใหสำนกึวา องคพระผเูปนเจาทรงประทับอยทูามกลางพวกเขา ใหพวกเขา
กาวหนาในความปรารถนาและความหวัง และพยายามใกลชิดกับพระวาจา
ของพระเจา ผทูรงประทานความรอดและทรงสนับสนุนการพัฒนามนุษยทัง้ครบ
ดวยวิธีนี้พระวาจาก็จะสามารถผานทางแยกมากมายของถนนหนทางของ
“ยุคไซเบอร” และแสดงใหเห็นวาพระเจาทรงมีที่พำนักอันถูกตองของพระองค
ในทุกยุคทุกสมัย รวมทัง้ยุคสมัยของเราดวย ขอบคณุส่ือสารสังคมใหมทีบ่ันดาล
ใหองคพระผูเปนเจาทรงดำเนินอยูบนถนนในเมืองตางๆ ของเรา ทรงหยุดอยู
หนาประตูบานและในหัวใจของเรา เราสามารถกลาวไดอีกครั้งหนึ่งวา “ดูเถิด
เรากำลังยืนเคาะประตู ถาผูใดไดยินเสียงของเราและเปดประตู เราจะเขาไปกิน
อาหารรวมกบัเขา เขาจะกินอาหารรวมกบัเรา” (ววิรณ 3:20)

ในสาสนของเราเมือ่ปทีแ่ลว เราไดเนนใหผนูำแหงโลกของส่ือไดสนับสนุน
วฒันธรรมแหงความเคารพในสิทธิและคุณคาของมนุษยแตละคน นีค่อืหนทางหน่ึง
ที่พระศาสนจักรไดรับการเรียกรองใหสนับสนุนความเคารพตอวัฒนธรรม
ในยุคดิจิตอลของเราในปจจุบัน อาศัยพระวรสารในมือและในหัวใจของเรา
เราตองเนนถึงความจำเปนท่ีเราจะตองเตรียมทางท่ีจะนำไปสูพระวาจา

สมณสภาสือ่สารสงัคมสนัตะสำนกั
วนัสือ่มวลชนสากล ครัง้ท่ี 44

“พระสงฆและงานอภิบาลในโลกดิจิตอล :
สื่อใหมเพ่ือนำเสนอพระวาจา”

       พระคณุเจายอด พมิพสิาร ถอดความ

(อานตอหนา 4)
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สาสนวันส่ือมวลชน คร้ังท่ี 44 (ตอจากหนา 3)

ของพระเจาตอไป ในขณะเดียวกันก็ใหความสนใจกับผูที่ยังคงแสวงหาตอไป
อันที่จริงแลวเราควรสนับสนุนการแสวงหาของพวกเขา ในฐานะที่เปนกาวแรก
ของการประกาศพระวรสาร การอยใูนโลกของส่ือดิจติอลในรูปแบบของงานอภิบาล
เนือ่งจากเปนการนำเราใหเขาไปสมัผสักบัผทูีน่บัถอืศาสนาอืน่ ผทูีไ่รศาสนา และ
ประชาชนตางวัฒนธรรม เราก็ควรพยายามเขาใจผูที่ไรความเช่ือ ผูที่ทอใจ และ
ผูที่มีความปรารถนาอันลึกซึ้งตอความจริงที่ยั่งยืนและส่ิงที่สูงสุด ดังที่ประกาศก
อิสยาหวาดมโนภาพของบานแหงการอธิษฐานภาวนาสำหรับมนุษยทุกคน (ดู
อิสยาห 56:7) เราพอจะเห็นไดไหมวา “เว็บไซต” ก็มีที่ไวดังเชน “ลานสำหรับ
คนตางศาสนา” ของพระวิหารท่ีกรุงเยรูซาเล็มสำหรับผูที่มิไดรูจักกับพระเจา

การพฒันาเทคโนโลยใีหมๆ  และโลกดจิติอลทีก่วางไกลข้ึน นบัเปนขุมทรพัย
อันย่ิงใหญของมวลมนุษยชาติโดยสวนรวมและมนุษยแตละคน และสามารถ
เปนสิ่งที่จะชวยกระตุนใหมีการพบปะและเสวนากัน แตความกาวหนาในเร่ืองนี้
นับเปนโอกาสทีด่ีสำหรบัผทูีม่ีความเช่ือดวย ไมควรมีประตูทีป่ดตาย สำหรบัผทูี่
อทุศิตนเพ่ือใกลชดิกับผอูืน่ใหมากข้ึน ในพระนามของพระครสิตเจาผทูรงกลบัคนื
พระชนม โดยเฉพาะสำหรบัพระสงฆ สือ่ใหมๆ   เปนการเปดโอกาสใหมและกวางไกล
สำหรบังานอภิบาลชวยใหทานนกึถงึพนัธกจิสากลของพระศาสนจักร ใหกำลงัใจ
ทานใหเสรมิสรางมติรภาพทีก่วางไกลและเท่ียงแท และเปนประจักษพยานแกโลก

ถึงชีวิตใหม ซึ่งมาจากการสดับรับฟงพระวรสารของพระเยซูเจา องคพระบุตร
นิรันดรผูเสด็จมาประทับอยูทามกลางเรา เพื่อความรอดพนของเราเอง แต
ในขณะเดียวกันพระสงฆก็ควรสำนึกอยูเสมอวา การบรรลุผลขั้นสูงสุดแหงงาน
อภบิาลของทานนัน้ มาจากพระครสิตเจาพระองคเอง พระครสิตเจาทีท่านสมัผสั
และรับฟงในการอธิษฐานภาวนา ปาวประกาศในการเทศนสอนและชีวิตที่เปน
ประจักษพยาน พระองคผทูีท่านรจูกั รกัและเฉลิมฉลองในศีลศกัดิส์ทิธิ ์โดยเฉพาะ
ศีลมหาสนิทและศีลอภัยบาป

ดงัน้ัน เราจึงขอเชิญชวนบรรดาพ่ีนองสงฆของเราอีกคร้ังหน่ึง ใหพยายามใช
ใหดีที่สุด ซึ่งส่ิงท่ีเปนไปไดอาศัยส่ือสารมวลชน ขอพระเจาทรงโปรดใหทาน
เปนผเูบิกทางท่ีมจีติใจรอนรน นำพระวรสารไปสยูคุใหม ซึง่ส่ือตางๆ ในปจจุบนั
ไดเปดใหไปถึง

ดวยความไววางใจดังน้ี เราจึงวอนขอพระมารดาพระเจา และทานนักบุญยอหน
มารีย เวียนเนย ไดปกปองคมุครองทาน และเราขอสงพรของทานอัครสาวกมายงั
ทานทุกคน

ใหไว ณ สำนักวาติกนั วนัท่ี 24 มกราคม 2010
วนัฉลองนักบญุฟรงัซสิ เดอซาลส

สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16
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สวัสดีครับพี่นองที่รัก
เนื่องจากชวงป 2009-2010 เปนปพระสงฆ องคสมเด็จพระสันตะปาปา

เบเนดกิต ที ่16 จงึทรงใชวนั “สือ่มวลชนสากล คร้ังท่ี 44” นี ้สงสาสนถึงพระสงฆ
โดยเฉพาะ โดยใชหัวขอวา “พระสงฆและงานอภิบาลในโลกดิจิตอล : สื่อใหม
เพื่อนำเสนอพระวาจา”

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงกลาวถึงหนาท่ีหลักของพระสงฆ อันไดแก
การประกาศพระเยซูคริสตเจา และสานตอพระหรรษทานอันบันดาลความรอดพน
ของพระองคในศีลศักด์ิสิทธ์ิ  ยิ่งกวาน้ัน พระสงฆทุกองคยังไดรับกระแสเรียก
ใหเสรมิสรางความเปนหนึง่เดยีวกนั อนัเปนพนัธกจิทีพ่ระเยซเูจาทรงมอบหมายไว
ใหกบัพระศาสนจักร

ดงัน้ัน พระสงฆจงึควรใชเคร่ืองมือตาง  ๆโดยเฉพาะเครือ่งมือส่ือสารในโลกดิจติอล
เชน ภาพ วิดีโอ บล็อก เว็บไซต ฯลฯ เพ่ือประกาศพระวรสาร เคร่ืองมือเหลาน้ี
กำลังเปนท่ีแพรหลายในปจจุบัน และเปนท่ีสนใจของบรรดาเยาวชนอยางมาก

เครื่องมือเหลาน้ีมีทั้งขอดีและขอเสีย แตพระสงฆก็ไดรับการทาทายใหใช
เคร่ืองมือเหลาน้ีอยางเหมาะสม เพราะเปนโอกาสดีทีจ่ะทำใหพระวาจาของพระเจา
ถกูประกาศในวงกวาง พระสงฆ “สามารถคนพบแนวทางในการนำเสนอพระวาจา
ของพระเจา.....ใหความสนใจกับสงัคม...และสงเสรมิการเสวนาในวงจรท่ีกวางขวาง
ออกไป”

“ในการใชสือ่นี ้สมเด็จพระสนัตะปาปาทรงเนนถงึความจำเปนทีผ่รูบัผดิชอบ
ในการประกาศขาวดี จะตองมีความรับผิดชอบมากขึ้น.....และตองมีความมุงมั่น
เชี่ยวชาญ และนาเชื่อถืออีกดวย”

พระองคทรงย้ำวา “การปรากฏในเวบ็ไซต” เทาน้ันไมเพยีงพอ แต “พระสงฆ
ไดรับการคาดหวังอยางถูกตองท่ีจะใหเขาไปอยูในโลกของส่ือทางดิจิตอล
ในฐานะประจักษพยานที่ซื่อสัตยมั่นคงตอพระวรสาร โดยประกอบหนาท่ี
ในฐานะผนูำของมวลชน ซึง่มักจะแสดงออกซ่ึงซุมเสียงท่ีแตกตางออกไป”

อาศัยเทคโนโลยกีารสือ่สารแบบใหม  พระสงฆสามารถทำใหประชาชนท่ัวไป
รจูกักบัชวีติของพระศาสนจักร และชวยผคูนรวมสมยัไดพบพระพกัตรพระครสิตเจา
เพือ่บรรลุเปาหมายนี ้พระสงฆตองเรยีนรเูกีย่วกบัเทคโนโลยตีางๆ โดยมแีนวทาง
ของเทววิทยาท่ีถูกตองควบคูไปกับชีวิตฝายจิตวิญญาณของพระสงฆ ซึ่งยึดม่ัน

ในการเสวนากับองคพระผูเปนเจา
ตลอดเวลา การกระทำดังน้ี จะชวย
ใหการสื่อสารทาง “เว็บไซต” มี
จติวิญญาณข้ึน

 การอยูในโลกของส่ือดิจิตอล
เปนโอกาสใหเราไดสมัผสักบัผทูีน่บัถอื
ศาสนาอ่ืน ผูไรศาสนา และประชาชน
ตางวัฒนธรรม พระสันตะปาปาทรงแนะใหเรา
มทีาทีใหความเคารพตอวัฒนธรรม พยายามเขาใจผไูรความเช่ือ ผทูีท่อใจผทูีแ่สวงหา

“เว็บไซต” จึงมีที่ไวเชน “ลานสำหรับคนตางศาสนา” ของพระวิหาร
ที่กรุงเยรูซาเล็มสำหรับผูที่มิไดรูจักกับพระเจา

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงใหกำลังใจพระสงฆในการเสริมสรางมิตรภาพ
ที่กวางไกลและเท่ียงแท และเปนประจักษพยานแกโลกถึงชีวิตใหม ซึ่งมาจาก
การสดับรับฟงพระวรสารของพระเยซูเจา

แตที่สำคัญพระสงฆตองสำนึกอยูเสมอวา “การบรรลุผลข้ันสูงสุดแหงงาน
อภบิาลของทานนัน้ มาจากพระครสิตเจา พระองคเอง พระครสิตเจาทีท่านสมัผสั
และรับฟงในการอธิษฐานภาวนา ปาวประกาศในการเทศนสอนและชีวิต
ที่เปนประจักษพยาน พระองคผูที่ทานรูจัก รัก และเฉลิมฉลองในศีลศักด์ิสิทธ์ิ
โดยเฉพาะศีลมหาสนิทและศีลอภัยบาป”

สุดทาย สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเชิญชวนบรรดาพี่นองสงฆ ใหพยายาม
ใชสื่อเหลานี้ใหดีที่สุด เพื่อนำพระวรสารไปสูยุคใหม ซึ่งสื่อตางๆ ในปจจุบัน
ไดเปดใหไปถึง

สาสนขององคสมเด็จพระสันตะปาปา ตองทำใหเราพระสงฆมีความม่ันใจ
และกลาเขาไปอยใูนโลกนี ้เพือ่เปน เกลอื เชือ้แปงและแสงสวางในทามกลางโลก

(พระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน ศรดีารณุศลี)
ประธานส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

สาสนจากประธานส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
วนัสือ่มวลชนสากล ครัง้ท่ี 44
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ตอนท่ี 82

ผีเขาสิง

ไ   มวายุคไหนๆ และโดยเฉพาะยุคสมัยปจจุบนั
ปศาจจะชกันำมนษุยใหเขาสบูคุลกิภาพ แบบน้ีคอื

1. คดิเสมอวาเราเกง และดีกวาคนอ่ืน
2. ตองสำเร็จมีชื่อเสียงเปนที่นิยมของผูคนโดย

ไมสนใจความทุกขของคนรอบขาง
3. หากำไรจากการเสีย่งโชค
4. เอาชนะยามพนันขันตอ แตหากแพแลวตอง

เอาคืนดวยการทุมสุดตัวทุกวิถีทาง
5. ลอยตวัอยเูหนอืปญหาของทุกคน
6. ปรารถนาจะมอีาณาจกัรสวนตวัเรว็ๆ
7. หลีกเล่ียงทุกปญหาเพ่ือรักษาภาพลักษณของ

ตวัเองมิใหดางพรอย
8. เอาสังคมศาสนามาปดบังความปวยไขทางจิต

ของตนเอง
9. โกหกเพือ่ผลประโยชนตวัเอง
10. ชอบพดูคำวา “เอาไวกอนกไ็ด”

พระเยซูเจาทรงเทศนสอนที่เมือง
คาเปอรนาอุมทรงรักษาคนถูกปศาจสิง

พระเยซูเจาเสด็จลงไปยังเมืองคาเปอรนาอุม
เมืองหน่ึงในแควนกาลิลี ทรงส่ังสอนประชาชน
ในวนัสับบาโต คำส่ังสอนของพระองคทำใหผฟูง
ประทับใจอยางมาก เพราะพระวาจาของพระองค
ทรงไวซึ่งอำนาจ

ในศาลาธรรม ชายคนหน่ึงถูกจิตของปศาจราย
สิง รองตะโกนเสียงดังวา “ทานมายุงกับพวกเรา
ทำไม เยซูชาวนาซาเร็ธ ทานมาทำลายพวกเรา
ใชไหม ฉนัรวูาทานเปนใคร ทานคือองคผศูกัดิส์ทิธิ์
ของพระเจา” พระเยซเูจาทรงดุปศาจและทรงสัง่วา
“จงเงยีบ ออกไปจากผนูี้”  ปศาจผลกัชายนัน้ลมลง
ตอหนาทุกคน แลวออกไปจากเขาโดยมิไดทำราย
แตประการใด ทุกคนตางประหลาดใจมากและ
ถามกันวา “วาจาน้ีคือส่ิงใด จึงมีอำนาจและ
อานุภาพบังคับปศาจรายและมันก็ออกไป”
กิตติศัพทของพระองคเล่ืองลือไปทั่วทุกแหงใน
บริเวณน้ัน (ลก 4:31-37)

ใหเราภาวนา... ขาแตพระเจา ลูกเขามาพึ่งพา
พระองค เพราะในพระวรสารเขียนไววา

“เยน็วนันัน้ ประชาชนนำผถูกูปศาจสงิจำนวนมาก
มาเฝาพระองค พระองคทรงขับปศาจเหลาน้ีออกไป
ดวยพระวาจา และทรงบำบัดรักษาผูปวยทุกคน...”
(มธ 8:16)

ขอพระองคทรงรักษาอาการปวยไขทั้งกายและใจ
แกลูก ขับไลผีปศาจใหหางไกล ออกไปจากชีวิตลูก
ขออยาใหลูกเยอหยิ่ง จองหอง เปนคนปวยท่ีไมรูจัก
ตัวเองอีกตอไปเลย  ขอพระองคทรงย่ืนพระหัตถ
มาสัมผัสแตะตองดวงใจรักษาลูก และขอใหลกูเขมแข็ง
กลาเดินเขาไปหาพระองค

ในศีลอภัยบาป ศีลมหาสนิท และรับฟงพระวาจา
ในมิสซาดวยเถิดพระเจาขา

“พระองคทรงรับเอาความออนแอของเราไว
และทรงแบกความเจบ็ปวยของเรา” (อสย 53:1-5)

ราฟาแอล

มธ 18:12-14

.........“ทานท้ังหลายคิดอยางไร ถาชายคนหน่ึงมีแกะอยูรอยตัว แลวแกะตัวหนึ่งบังเอิญหลงทาง เขาจะไมปลอยแกะ
เกาสบิเกาตวัไวบนภเูขา  เพือ่คนหาแกะตวัทีห่ลงไปหรอื”  เราบอกความจรงิแกทานท้ังหลายวา “ถาเขาหาแกะตัวนัน้พบแลว
เขาจะรูสึกยินดีที่พบมันมากกวายินดีในแกะเกาสิบเกาตัวท่ีมิไดพลัดหลง” พระบิดาของทานผูสถิตในสวรรคก็เชนกัน
ไมทรงปรารถนาใหคนธรรมดาๆ เหลานีแ้มเพยีงผเูดยีวตองพนิาศไป”

คุณพอคนหน่ึงไปหาอาจารย เพื่อปรึกษา
เก่ียวกับลูกชายของเขา.........คุณพอบนเร่ืองลูกชาย
ใหอาจารยฟงวา:

“..........ลูกชายของผมแยมากๆ ไมยอมเชื่อฟง
ผมเลย ชอบมีความคิดแหวกแนว ถกเถียงกับผม
เรื่อย”

อาจารยนั่งนิ่งเงียบ  แตตั้งใจฟง......บิดาของ
เด็กหนมุจึงสาธยายตอวา:

“บอยครั้ง มักจะออกนอกบานกับเพื่อนๆ

ทีด่แูลว มลีกัษณะเปนเดก็เกเร ไมเอาใจใสการเลาเรยีน
.........เลยเปนหวงวา  พวกเขาหนีไปเที่ยวสถานท่ี
ไมสมควรหรือเปลาก็ไมรู?!!!”

บิดาระบายความในใจตอไปวา:
“ทีส่ำคญัท่ีสดุก็คอื  ผมไมรวูาเขาคดิอะไร  คดิอยางไร

กับชีวิตของเขาเองวา โตข้ึนจะเลือกทางชีวิตอยางไร
เปนอะไรเมื่อโตเปนผูใหญแลว .......อาจารยชวย
ใหคำแนะนำผมดวยครับ”

อาจารยนัง่น่ิงเงียบตอไปอีกสักครใูหญ  ขยับตัว
ในเกาอี้ เอนกายไปขางหนาใกลชิดตัวบิดาที่นั่ง
กระวนกระวาย แลวกลาวดวยเสียงชัดถอยชดัคำวา:

“จงรักลูกของคุณใหมากขึ้น”

(จาก Matthew: The Book of Mercy by Megan
McKenna New City Press, N.Y; 2007)
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บทอธิษฐานภาวนา

 “เมฆกอนหน่ึงลอยมาปกคลุมเขาไว” (ลกูา 9:34)

บ.สันติสุข

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที ่6 สิน้พระชนมเมือ่วนัที ่6 สงิหาคม ค.ศ.
1978 เมือ่พระองคเสดจ็ไปทีส่หประชาชาติ พระองคตรสัวา “หยุดสงครามเถิด”
ในวันเดยีวกันนี ้65 ปมาแลว มเีครือ่งบินลำหนึง่บนิจากเมอืงทีเนยีนในแปซฟิก
ตะวนัตก หกชัว่โมงตอมาเคร่ืองบินลำนีบ้นิไปถึงเมอืง “ฮโิรชมิา” ในประเทศ
ญี่ปุน เม่ือเวลา 08.16 น. ตามเวลาทองถ่ิน ระเบิดปรมาณูลูกแรกก็ระเบิดข้ึน
มีควันในรูปแบบใหมเกิดข้ึนในทองฟา รูปเหมือนเห็ด เปนรูปท่ีประทับอยู
ในความทรงจำของมนุษยสบืตอมา เปนควนัของเมืองทีเ่คยเปนเมอืงซึง่มีผอูาศยั
อยปูระมาณ 80,000 คน

ในพระวรสารวนัน้ี เราเหน็เมฆทีม่าจากฝมอืของมนุษย มใิชพระหตัถของ
พระเจา มิใชเปนกลีบเมฆแหงความตายแตเปนกลีบเมฆแหงชีวิต ตั้งแต
การอพยพครั้งใหญของชาวยิว เมฆเปนสัญลักษณแหงการประทับอยูของ
พระเจา จากกลีบเมฆน้ี มพีระสุรเสียงของพระบดิาตรัสวา “ทานผนูีเ้ปนบตุรของ
เรา ผทูีเ่ราไดเลือกสรร จงฟงทานเถดิ”

วนันี ้เรานมัสการพระธรรมชาติพระเจาของพระคริสตเจา เรารวมเปนเสียง
กับเปโตร เนนถึงความจริงของส่ิงท่ีไดรับการเผยแสดงในภูเขาศักด์ิสิทธ์ิ
เราระลกึถึงพระทรมาน การสิน้พระชนม การกลับคืนพระชนมชีพท่ีพระคริสตเจา
ทรงนอมรบั เพราะทรงรกัมวลมนุษยชาติ เราระลกึถงึคณุคาของการไถโทษบาป
เหนือสิ่งอื่นใด เราตอบสนองพระดำรัสตรัสเชิญของพระบิดาเจา เราสัญญาวา
จะนอมรบัพระสรุเสยีงของพระเยซูเจา เหนอืสิง่อืน่ใด พระองคคอืพระสรุเสยีง
ที่ตรัสถึงสันติภาพ บรรดาผูที่ เก็บและปรับปรุงอาวุธนิวเคลียรจะรับฟง
พระสุรเสียงน้ีหรอืไม วนันีข้อใหเราอธษิฐานภาวนาและกลาวถึงสนัติภาพ

ขาแตพระเยซูเจา ลกูถวายนมสัการพระองค ผทูรงเปน
พระบุตรนิรันดรของพระเจา ลูกขอบพระคุณพระองค
องคพระผูไถกู  ผูทรงส้ินพระชนม  และทรงกลับคืน
พระชนมชีพขึ้นมาอีกคร้ังหน่ึง เพื่อพวกลูกทุกคน ขอให
พระธรรมคำสอนและพระฉบับแบบของพระองค ชวยใหลกู
เปนผนูำสาสนแหงความรอดพนน้ี ไปเผยแผในยุคปจจุบนั
และตลอดไปเทอญ อาแมน

ตืน่เถดิชาวไทย
อกีคร้ังท่ีสงัคมไทยตองชวยกันคิดชวยกันรับผิดชอบ
โดยเฉพาะหากเปนเรือ่งกระทบเด็กและเยาวชน
นอกจากจะมองวาลูกหลานคืออนาคตของชาติแลว
ยงัตองยอมรบัวาส่ิงท่ีเราทานเปนเราทานทำสงผลถึงชนรนุใหมเต็มๆ
ในเม่ือแตละชั่วอายุคนตางก็สงทอดตอเนื่องกันไปเปนมรดกตกทอด
แตละรุนพึงสำนึกและรับผิดชอบสิ่งท่ีสงตอใหอีกรุน
การชี้นิ้วตอวาตอขานรุนถัดไปก็คือการชี้นิ้วตอวารุนตน
เพราะทุกอยางเริ่มจากรุนเรากอนสานตอไปยังรุนเขาน่ันเอง
ทุกครั้งช้ีนิ้ววาเด็กวาเยาวชนมีอีกสามนิ้วช้ีกลับเขาตัวผูใหญยุคน้ี
จนตองรูสึกกระดากรีบรอนหามาตรการเยียวยาแกไขกันใหวุน
ไมไดพิจารณาใหรอบคอบแกอยางหนึ่งเพิ่มปญหาใหอีกอยาง
อยางกรณขีองเดก็นกัเรยีนตัง้ครรภระหวางเรยีนทีต่วัเลขเพิม่นาวติก
พรอมผลกระทบตอการเรียนการศึกษาของแมวัยเด็กที่ตามมา
จนมีความคดิผลกัดัน พ.ร.บ. คมุครองอนามยัเจรญิพนัธุ
“บังคับใหผูบริหารสถานศึกษาทุกแหงทุกระดับ
ตองอนญุาตใหนกัเรยีนนกัศกึษาท่ีตัง้ครรภระหวางเรียน
ยังสามารถเรียนและเม่ือคลอดบุตรแลวยังสามารถมาเรียนตอได”

มองผวิเผนิก็ดจูะเปนการแกปญหาไดระดับหน่ึง
ยิง่เมือ่ดตูวัเลขจากงานวิจยัการละเมิดสิทธิการเจริญพันธใุนวยัรนุหญงิ
ระหวาง 13-22 ปมถีงึ 83.9%  ตัง้ครรภไมพรอม
กลมุอายุระหวาง 19-22 ป มสีดัสวนเคยต้ังครรภมากท่ีสดุ 24.9%
รองลงมาคือกลมุอายรุะหวาง 13-15 ป 22.7% นาหวงเพราะเปนวยัเรยีน
และหากมองแงดีในความไมดไีมเหมาะสมน้ีกถ็อืรับไดระดับหน่ึง
แมวัยเด็กวัยรุนเหลาน้ีไมคิดขจัดชีวิตใหมที่ถือกำเนิดมา
การมีโอกาสไปเรียนไปศึกษาเมื่อตั้งครรภก็ถือวาชวยไดมาก
อยางนอยก็ไมทำใหสถานการณเลวรายไปกวาท่ีเปนอยู

แตเม่ือมองใหลกึลงไปขณะแกปญหาก็สรางปญหาข้ึนมา
หากด ู“ตวัเลข” เดก็ตัง้ครรภเปนตวัแปรในการแกปญหาดวย พ.ร.บ. นี้
แทนที่จะลดจำนวนใหนอยลงกลายเปนเพ่ิมจำนวนอยางส้ินสุด
หาก “ตวัเลข” ชีบ้อกถึงความไมถกูตองความผดิความไมชอบธรรม
การแกปญหานาจะมุงไปที่การลดจำนวน “ตัวเลข” ดังกลาวใหนอยลง
เปนการลดความไมถกูตองความผิดความไมชอบธรรมใหลดลง
ถือไดวาเปนการแกปญหาไดถูกจุดแกปญหาเพ่ือใหหมดปญหา
หากแกปญหาแตกลับทำให “ตวัเลข” ปญหาบานปลาย
การแกปญหาไมตรงจุดพยายามแกปญหาแตทำใหปญหามากขึ้น
กลายเปนวาท้ังกฎหมายท้ังโรงเรยีนสงเสรมิใหหญงิไทยไมรกันวลสงวนตัว
ไมตองพูดถึงผลเสียแกรางกายของผูเปนแมที่ยังไมพรอมต้ังครรภ
เส่ียงตอการคลอดกอนกำหนดกระทบสุขภาพลูก
นอกนั้นไมเพียงกายแตใจของแมวัยเด็กยังไมพรอมอีกตางหาก
สงผลใหเกิดความเครียดท้ังตัวแมทั้งตัวลูก
คลอดลูกแลวท้ิงภาระใหปูยาตายายเล้ียงดูกลายเปนปญหาสังคม

การต้ังครรภในวัยเด็กวัยเยาวชนที่ยังไมมีความพรอมทั้งกายและใจ
นาจะถือเปน “อุบัติเหตุ” จากการรูเทาไมถึงการณปลอยใจปลอยกาย
จงึเปนเรือ่ง “กรณพีเิศษ” ไมใชเร่ืองปกติวสิยั
การแกไขเยียวยานาจะทำในฐานท่ีเปน “อุบัติเหตุ” เปน “กรณีพิเศษ”
เปดโอกาสใหเดก็หยดุพกัการเรยีนเพือ่คลอดเลีย้งดลูกูในชวงแรก
ในเวลาเดียวกันก็พกัฟนรางกายและจติใจจนเปนปกติ
เม่ือพรอมก็กลับเขาเรียนตอในระบบการศึกษา
หรอืไมกส็ามารถเลือกเรียน กศน. หรอืมหาวทิยาลยัเปด
ซึง่นาจะเปนทางออกสำหรับกรณี “อบุตัเิหตุ” หรือ “กรณีพเิศษ”
การพยายามดัน พ.ร.บ. คมุครองอนามัยเจรญิพนัธุ
เปนการทำให “อบุตัเิหตุ” และ “กรณีพเิศษ” กลายเปนเร่ืองปกติวสิยัไป

“เมฆแบบไหน?”
(ฉลองพระเยซูเจาทรงประจักษพระวรกายตอหนาอัครสาวก)

“เมฆแบบไหน?”
(ฉลองพระเยซูเจาทรงประจักษพระวรกายตอหนาอัครสาวก)
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เรยีน ทานสมาชกิทีน่บัถอื
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีใหความสนใจและติดตามขาวสารท่ีเปน

ประโยชนจากหนังสอืพมิพคาทอลิกของเรา ดวยดีตลอดมา บดันีส้มาชิกหลายทาน
สนใจและตองการเปนสมาชิกอกีในปตอไป สำหรบัการตอสมาชิกทานสามารถ
ติดตอชำระไดโดยทาง

• ธนาณัติ ในนาม ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสดิ์ สั่งจาย ป.ณ.ยานนาวา
(จาหนาซองถึงการพิมพคาทอลิก 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120)

• โอนเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย
ชือ่บญัช ีการพิมพคาทอลกิ  เลขที ่226-0-006040  (สงสำเนาการโอนพรอม
ระบุชือ่ สมาชิก และรหสัสมาชิก (ถาทราบ) ทางโทรสาร 0-2681-5401 /
หรอืแจงทางโทรศัพท 0-2681-3900 ตอ 1810)

• เชค็ขดีครอม สัง่จาย การพิมพคาทอลิก

ขอมูลสมาชิก
    รหสัสมาชิก................................  ชือ่/นามสกุล ................................................

จำนวนรับ
   อดุมสาร 400 บาท/ป จำนวน.............................................ฉบับ

   อดุมศานต 400 บาท/ป จำนวน.............................................. เลม

    เปนเงนิรวม..................................................................................................บาท

  ⌦

นครปฐม  คุณพอวิชาญ กิจเจริญ เปนประธานพิธีมิสซาปลงศพเทเรซา
ซิว้ฮอ กจิเจริญ (มารดา) อายุ 87 ป รวมกบัคุณพอจำเนียร กจิเจริญ คณุพอธีระ
กจิบำรงุ คณุพอสมบรูณ แสงประสิทธิ ์(สงฆราชบรุ)ี คณุพอประดิษฐ วองวารี
(สงฆราชบุรี)พรอมดวยคณะพระสงฆสังฆมณฑลราชบุรี และกรุงเทพฯ
จำนวนกวา 50 องค และบรรดาญาติพี่นองมารวมอาลัยจำนวนมาก
ทีว่ดันักบุญเปโตร สามพราน เม่ือวันพฤหัสบดีที ่24 มถินุายน ค.ศ. 2010

เทเรซา ซิว้ฮอ กจิเจริญ สมรสกบัยอแซฟ กิมมาน กจิเจรญิ มบีตุร 10 คน
ชาย 8 คน หญงิ 2 คน คณุพอวชิาญเปนคนท่ี 6 นายวชิยั นางสมบูรณ นายวเิชยีร
นายวเิลิศ นายวริญั คณุพอวิชาญ นายวมิล นางวิชดุา นายวโิรจน และนายวิฑรูย
กิจเจริญ

หลงัพธิมีสิซาเปนการรับดนิพระราชทานสำหรบัมารดาของคุณพอดวย



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 34 ฉบับท่ี 31 ประจำวันท่ี 1-7 สิงหาคม 2010หนา 8

จำนวน 64 ทาน นักบวชหญิง 42 ทาน นักบวชชาย 22
ทาน ระหวางวนัท่ี 5-6 กรกฎาคม  ทีบ่านเขาเงยีบคณะ
เซนตปอล เดอ ชารตร วดัแมพระแหงเหรยีญอศัจรรย

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ
นำวจนพิธีกรรมเปดการสัมมนา โดยนำขอเตือนใจ
จากพระสมณสาสนเร่ิมตนสหัสวรรษใหมของสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เร่ืองการดำเนินชีวิต
ตามจิตตารมณพระคริสตเจา คือการฟงพระวาจาของ
พระเจา เพ่ืออบรมความคิดและจิตใจ และนำสคูวามเช่ือ
อนัสมบรูณ

เซอรไอรนี ชำนาญธรรม รองประธานสหพันธฯ ใน
ฐานะเจาภาพสถานท่ีประชุม กลาวตอนรับและแนะนำ
สถานท่ีแกผู เขาประชุม  ภราดาศิริชัย  ฟอนซีกา
ประธานสหพันธฯ กลาวตอนรับและแจงวัตถุประสงค
การสัมมนา หัวขอ “บทบาทของนักบวชคาทอลิกกับ
วิกฤตสังคมไทย” เพื่อใหพี่นองนักบวชรวมกันคิด
วิเคราะห และไตรตรองสถานการณ รวมกันแบงปน
ประสบการณ และรวมกันคนหาแนวทางดำเนินการตอไป
จากน้ันเปนการเสวนาโดย ภราดาอนศุกัด์ิ นธิภิทัราภรณ
ผูอำนวยการโรงเรียนเซนตคาเบรียล เปนผูดำเนินการ
เสวนา  ดร.ชาตรี วาทีทิพย กรรมการผูจัดการ บริษัท
ซีทูวี เอสแสท แมเนจเมนท จำกัด อดีตผูอำนวยการ
อาวุโส บริษัท บีเอ็มดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด
อาจารยบรรยายในมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ อาทิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(นดิา) และมหาวทิยาลยัในประเทศออสเตรเลยี อาจารย
ปรชีา นพินธพทิยา ครูผสูอน ผบูริหารการศกึษา ศกึษา
นเิทศกระดบั 9 ประธานกรรมการผคูวบคุมงานวิจยั และ
ขาราชการดีเดนของกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ชาตรี กลาวถึงสถานการณของประเทศไทย
ปจจบุนัอยใูนสภาพทีไ่มมผีใูดคาดการณได ปจจยัสำคญั
คือปจจัยทางการเมืองที่ตองควบคุมซ่ึงสงผลตอ
การลงทุนและทางเศรษฐกิจ ปจจยัดานแรงงานจะไดรบั
ผลกระทบ และหากปจจัยทั้งสองไมสามารถกำหนด
ใหอยูในทิศทางท่ีเหมาะสม  ปจจัยดานความสุข
ของประชาชนจะไมเกิดขึ้น ในปจจุบันคนในสังคม
ขาดความเคารพรักกันและกัน ขาดความเช่ือถือเช่ือใจ
ขาดการเปดเผยจรงิใจ ดงันัน้ สงัคมจึงจำเปนตองสราง
คณุธรรมทัง้สามประการ คอื สรางความเคารพกันและกนั
(Respect) ไววางใจ (Trust) และเปดเผย (Openness)
โดยเริ่มจากในครอบครัว สถาบัน และสังคม บทบาท
ของพอแมที่สนับสนุนการสรางคุณธรรมและปลูกฝง
ตั้งแตลูกยังอายุนอยๆ  วิธีการหนึ่งที่  ดร .ชาตรี
เคยใชกับลูกๆ และไดผลคือการใชเวลาอานนิทาน
รวมกันกับลูกๆ เพ่ือเปนโอกาสใหไดแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็ระหวางสมาชกิในครอบครวั รวมทัง้ผทูีเ่ปน
พอแมควรเปดโอกาสใหลูกบอกความรูสึกหรือแสดง
ความคดิเห็นไดอยางอิสระ และอยใูนกรอบของการเคารพ
ซึ่งกันและกัน อีกท้ังยังเปนการปลูกฝงประชาธิปไตย
ตั้งแตในบานดวย และหากการพูดคุยกันเปนจุดเริ่มตน
ของความแตกแยกแลว จำเปนตองหาทางออกดวยการ
เปลี่ยนประเด็นการพูดคุย

ดร.ชาตรี เสนอความคิดเหน็ในดานการลงทุนและ

เศรษฐกิจดานการศึกษา จำเปนตองพจิารณาวา การลงทุน
ทางการศึกษาจะไดผลผลิตทีด่ ีคอื ตวัเด็กนัน้ เมือ่สำเรจ็
การศึกษาแลว สามารถสรางคุณประโยชนใหสังคม
เพียงไร เด็กมีคุณภาพทางวิทยาการและคุณสมบัติ
ทางดานคุณธรรมดวยหรอืไม

อ.ปรีชา แสดงความคิดเห็นในฐานะนักการศึกษา
ซึ่งมองเห็นการดำเนินงานของโรงเรียนคาทอลิกหรือ
โรงเรียนมูลนิธิเนนการปลูกฝงความรูคูคุณธรรม
อยางตอเนื่องเปนจุดเดนที่ควรสนับสนุนและยึดถือไว
ในการจัดการศึกษา โดยตัวผูเรียนจะเห็นแบบอยาง
ของครูและนำไปปฏิบัติไดอยางแทจริง นอกจากน้ัน
ตัวครูผู สอนจำ เปนตองปรับตัวใหทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และทันเหตุการณ จึงจะ
สามารถแกปญหาได การเชิญชวนผูปกครองเขามา
มีสวนรวมเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยแกปญหา สาระ
สำคัญของระบบการศึกษา คือ ใหการศึกษาตลอดชีวิต
โดยสังคมมีสวนรวม การพัฒนาสาระการศึกษา และ
มุงใหคนไทยมีความรูคูคุณธรรม คุณภาพของตัวเด็ก
ตองใหกำลังใจในการเรียนและศึกษา เพ่ือใหเด็กเติบโต
เปนพลังของสังคมที่มีการคิดอยางเปนระบบ คิดอยาง
มเีหตผุล มคีวามปกตสิขุ ใหเขารจูกัตนเอง รพูฤติกรรม
ของตนเอง ความถนัด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เปนการพฒันาท้ังคุณภาพเชงิวชิาการและเชงิจิตวญิญาณ
พรอมทั้งการศึกษาดวยการสรางจิตสำนึกใหรูวา
ตนเองมคีณุคา สามารถชวยเหลอืตนเองได และปองกนั
ตนเองจากกระแสหาผลประโยชนใหตน แตเพิกเฉย
ตอสภาพการณของสังคมสวนรวม

ภาคบาย ภราดาเชาวชัยพัฒน ศนัสนยทุธ นำผเูขา
ประชุมสัมมนาตอบคำถามและแบงปนขอคิดและ
ประสบการณในกลุมยอย

1. เพื่อชวยพัฒนาสังคมไทยในภาวะสับสนและ
แตกแยกขณะน้ี

1.1. พวกเรา (นกับวช) ตองทำสิง่ตอไปน้ีใหมากๆ
(Do More)

- การปฏิบตัิศาสนกิจอยางดี
- การกระทำท่ีมผีลชัดเจนตอสาธารณชน ทัง้ดาน

เมตตาจิต ดานการอบรม (ชาวบานและเยาวชน)
- การอบรมเพื่อใหรูเทาทันสังคม (การปฏิบัติตน

ในสังคม และการพูดเชิงบวก การใหกำลังใจ) รูสภาพ
สงัคม สงเสริมความสมานฉันท

- มีความยุติธรรมตอผูรวมงาน ในการจายคา
ตอบแทน และรางวัลตางๆ

- ภาวนาขอพระชวย
1.2. พวกเรา (นกับวช) ตองทำสิง่ตอไปน้ีใหนอยๆ

(Do Less)
- การพดูเชงิลบ การตัดสิน การมีอคติ
- การแจกส่ิงของหรือเงนิทอง
2. แนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน

อยางมีความสุข ตามสภาพของสังคมไทยปจจุบันและ
อนาคต
แนวทางชวีตินกับวช

1. ปฏิบตัติามจิตตารมณของคณะ ตามพระพรพเิศษ
ของคณะ เปนหน่ึงเดยีวกนั มชีวีติหมคูณะ เปนหน่ึงเดยีว
กับผูนำคณะ เปนประจักษพยาน รักและรับใชจะนำ
ความสุข

2. ภาวนามากข้ึนและซ่ือสัตยตอการภาวนา มชีวีติ
สนิทสัมพันธกับพระ จะเหน็น้ำพระทัยของพระชัดเจน
ขึน้

3. ใสใจกับธรรมนูญของคณะท่ีผูกอต้ังคณะเขียน
หรอืแนะนำไว เปนการเพ่ิมพลงัในการทำงาน

4. ปฏิบตัติามคุณคาพระวรสาร
5. ทำงานเปนทีมท้ังในคณะและรวมกับฆราวาส

ผรูวมงานตามท่ีผใูหญมอบให
6. มีชีวิตพอเพียงในชีวิตประจำวัน  การเปน

ประจักษพยาน
7. คณะนักบวชตางๆ รูจักหยุดและไตรตรอง

ทบทวนชีวติ งานแพรธรรมตางๆ จะไดเหน็ชดัมากข้ึน
8. ทาทีของเรา  ไมแบงแยก  อภัย  ไมมีอคติ

ไมสงเสริมความรุนแรง แกไขปญหาดวยสันติวิธี
ใหความหวังแกคนท่ีอยรูอบขาง
แนวทางอภิบาล

1. ผลิตส่ือท่ีดี อบรมเด็กใหรูเทาทันโฆษณา เลือก
ใชสือ่ถกูตอง แยกแยะไดเมือ่มผีมูาชักชวน และสามารถ
แนะนำส่ือท่ีดไีด

2. อบรมชวีติภายในท้ังศาสนาพุทธ – คริสต เขาใจ
ในศาสนาของตน สอนดวยตัวอยาง และแสดงความรัก
ตอคนรอบขาง

3. เปนผูรับฟงท่ีดี โดยเฉพาะเยาวชนท่ีตองการ
ความเอาใจใส

4. สงเสริมสถาบันครอบครัว การเคารพศักดิ์ศรี
มนุษยชายหญิงและสิ่งสราง ควรมีการจัดอบรมท้ัง
ชาวพุทธและชาวคริสต

3. แนวทางจัดการศกึษาคุณภาพแท ทีเ่หมาะสมกับ
บรบิทของสงัคมไทย คอื ดานคณุธรรม

3.1. คุณธรรม 3 ประการ ไดแก การเคารพซ่ึงกัน
และกนั ความไววางใจ และการเปดเผย

แนวทาง – สรางจากครอบครัว สสูถาบัน และสังคม

สหพนัธอธกิารเจาคณะนักบวช (ตอจากหนา 20)

(อานตอหนา 13)
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ขายคอนโด 30 ตารางเมตร
ชัน้ 4 ทพี ีคอนโดทาวน
ถนนจรัญสนิทวงศ 4 แขวงทาพระ

บางกอกใหญ กรงุเทพฯ
คณุตา 089-661-6573

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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

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. ปารสี - ลรูด - ฟาติมา - โรม
(5-16 ตลุาคม 2553)

2. อนิเดยี (เดนิทางพฤศจิกายน-ธนัวาคม)
เดลลี - ทชัมาฮาล - เมอืงกวั - น.ฟรงัซสิ เซเวียร
- บงักาลอร - ปราสาทไมซอร - โคชิน - นกับุญอลั
ฟอนซา

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)



คยุกันเจด็วันหน
  ⌫

        “บตุรแหงมนุษยมาเพ่ือแสวงหา และชวยผทูีเ่สียไป
ใหรอดพน” (ลก 10:10)

“ทานทำส่ิงใดตอพ่ีนองผตู่ำตอยท่ีสดุของเราคนหนึง่
ทานก็ทำสิ่งนั้นตอเรา” (มธ 25:40)

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)
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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

เปดประตู
สูแสงธรรม

เปนพระสงฆผู เปนศาสนบริกรของพระเจานั่นเอง โอกาสน้ีจึงขอแนะนำ
ผูอานไดรูจักกับความสำคัญและหนาท่ีของศาสนบริกรดังกลาว

ผูอานพระคัมภีร (Lector)  เปนตำแหนงทางการข้ันแรกท่ีพระศาสนจักร
มอบใหแกสามเณรในการอานบทอานจากพระคัมภรีในเวลาประกอบพธิมีสิซาบูชา
ขอบพระคุณ หรือในพิธีกรรมอ่ืนๆ  ยกเวนบทพระวรสาร ซึ่งสงวนไวสำหรับ
สงัฆานุกรหรือพระสงฆ  นอกจากน้ียงัมหีนาทีใ่นการสอน อบรมสัตบรุษุใหเขามา
รบัศีลศักด์ิสทิธ์ิอยางเหมาะสม

ผูชวยพิธีกรรม (Acolyte) มีหนาท่ีในการชวยสังฆานุกรและพระสงฆ
ใกลพระแทนศักด์ิสทิธ์ิในเวลาประกอบพธิกีรรม (ในกรณพีเิศษหรือจำเปน ยงัสามารถ
แจกศีลมหาสนิทใหแกสัตบุรุษและผูปวยได นอกจากน้ีผูชวยพิธีกรรมยังไดรับ
หนาท่ีเปน “ผูตั้งศีลมหาสนิท” ในพิธีอวยพรศีลมหาสนิทดวย แมจะยังไมมีสิทธ์ิ
ยกศีลมหาสนทิอวยพรแกสตับุรษุก็ตาม)

สำหรับตำแหนงทางการทัง้สองน้ี  ฆราวาสกอ็าจไดรบัหนาท่ีนีห้ากพระสงัฆราช
สมณประมขุทองถิน่เหน็วาจำเปนและเหมาะสม

สังฆานุกร (Deacon) เปนฐานันดรศักด์ิขั้นแรกของศีลบวช กอนท่ีจะกาว
เขาสูศีลบวชเปนพระสงฆตอไป โดยตำแหนงนี้ไดมีมาตั้งแตสมัยของอัครสาวก
ดงัท่ีบนัทึกไวในหนงัสือกิจการอคัรสาวกบทที ่6

“...พี่นองทั้งหลาย จงเลือกบุรุษเจ็ดคนจากกลุมของทานทั้งหลาย เปนคนท่ีมี
ชื่อเสียงดี เปยมดวยพระจิตเจาและปรีชาญาณ แลวเราจะแตงต้ังเขาใหทำหนาที่นี้
สวนเราจะอุทศิตนอธิษฐานภาวนาและประกาศพระวาจา...” (กจ 6:3-4)

โอกาสนีจ้งึขอเชิญชวนพีน่อง
มารวมพิธมีสิซาบูชาขอบพระคุณ

สมโภชพระนางมารียรบัเกียรติยกข้ึนสวรรค
ทัง้กายและวิญญาณ

องคอปุถมัภพระศาสนจกัรในประเทศไทย
พธิบีวชสงัฆานกุร พธิแีตงต้ังผชูวยพิธกีรรม

และพิธแีตงตัง้ผอูานพระคัมภรี
โดย พระอคัรสงัฆราชฟรงัซิสเซเวียร

เกรยีงศกัดิ ์ โกวทิวาณิช
ในวนัเสารที ่14 สงิหาคม 2010  เวลา 10.00 น.
ทีอ่าคารมารดาพระผไูถ สามเณราลัยแสงธรรม

อ.สามพราน  จ.นครปฐม

สวัสดีครับทานผูอานท่ีรักทุกทาน โอกาสสมโภชพระนางมารียรับเกียรติยกข้ึนสวรรค ที่จะมาถึงน้ี
ในทุกๆ ปบานเณรใหญจะจัดเสมโภชพระนางมารียรบัเกยีรตยิกขึน้สวรรค ซึง่เปนองคอปุถัมภของพระศาสนจกัร
ในประเทศไทย และถือเปนโอกาสจัดพิธีบวชสังฆานุกร แตงตั้งผูชวยพิธีกรรม และแตงตั้งผูอานพระคัมภีร
อีกดวย ซึ่งเปนพิธีที่แสดงถึงการเติบโตของสามเณรในการกาวหนา ตามลำดับกอนที่จะไดรับการบวช
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ของพระเปนเจา และของพระแมมารีย ผทูรงเปนเพือ่น
ที่ซื่อสัตยผูมีชัยชนะเหนือบาปและความตาย”

ภยัพิบตัเิผยแสดงความรักของ
พระเปนเจา
ไทเป ไตหวัน (ยูแคน)  นายอู ชิน-เดอ อดีตนายก
เทศมนตรีไทเป ผูไดรับยกยองเปนวีรบุรุษหนวยกูภัย
กลาววา “พระเปนเจาทรงแสดง ‘อศัจรรยแหงความรัก’
ผานเหตุการณภยัพบิตัติางๆ เสมอ”

นายอ ู เปนคาทอลกิขณะเรยีนช้ันมธัยมศกึษา ไดมี
ประสบการณสัง่การในเหตุการณกภูยัตางๆ ระหวาง ค.ศ.
1998-2004  ไดแก แผนดินไหว  ไตฝนุ และโรคระบาดซารส

ปจจุบันดำรงตำแหนงผูอำนวยการสถานีรถไฟ
ความเร็วสูง นายอกูลาวแกผรูวมสมัมนาอัครสงัฆมณฑล
ไทเป วา “ความรักของพระเปนเจาไดปรากฏใน
เหตกุารณแผนดนิไหวครัง้หนึง่  ทีเ่จาหนาทีด่บัเพลงิกวา
200 นาย เส่ียงชีวิตเขาไปชวยผูที่ติดอยูในอาคารหลัง
แผนดินไหวความรุนแรงท่ี 7.3 รกิเตอร ใน ค.ศ. 1999”
นายอ ูยงัเปนสมาชิกสภากาชาดไตหวัน และนำหนวยกภูยั
ไปชวยผปูระสบแผนดนิไหวทีม่ณฑลเสฉวนในจีน เมือ่
ค.ศ. 2008  เขาเลาวา “เรามอบความรักใหกบัทุกคน โดย
ไมจำกัดเช้ือชาติ ทำใหเราสามารถชวยเหลือผูประสบ
เคราะหกรรมในจีนแผนดินใหญ และไมถือวาเขาเปน
ศตัรูกบัคนไตหวัน แตอยางใด”

การกระทำดังกลาวเปนหนทางสูการลดความ
ตงึเครยีดระหวางจีนและไตหวนั  เมือ่ ค.ศ. 2009 ทีไ่ตฝนุ
มรกตเขาทางตอนใตของไตหวนั ปกกิง่ไดจดัท่ีพกัชัว่คราว

หนา 11

ฮองกง (ซีนิต) 
นิตยสารรายสัปดาห
“ซนัเดย เอก็แซมมิเนอร”

ประจำสังฆมณฑลฮองกงตีพิมพเกี่ยวกับมรณสักขีวา
“ เ ร่ืองราวของมรณสักขีมิได เปนเพียงเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นในอดีต แตประสบการณของทานเหลานั้น
เปนแรงบันดาลใจแกคริสตชน”

สัปดาหนี้หนังสือพิมพสะทอนเรื่องราวของการท่ี
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรงสถาปนา
มรณสักขีชาวจีน 121 องค เปนนักบุญ ใน ค.ศ. 2000
ทำใหเกิดความขัดแยงระหวางสันตะสำนักและรัฐบาล
จนีในเวลาน้ัน

บรรณาธิการหนังสือพิมพจำไดวา “พิธีสถาปนา
มรณสักขีชาวจีนเปนนักบุญ จดัข้ึนวันท่ี 1 ตลุาคม ซึง่ตรง
กับวันชาติจีน เหตุการณครั้งนั้นถูกมองโดยปกกิ่งวา
เปนการทำรายจิตใจชาวจีน”

“เวลาไดลวงเลยไปประมาณ 10 ป แลว  เปนโอกาส
ทีเ่ราจะไดพจิารณาวา เราไดรบับทเรียนอะไรจากความ
ขัดแยงที่เคราะหรายครั้งนั้นบาง และมรณสักขีทั้ง 121

องคสละชีวิตของพวกเขาอยางไรคาหรือไม”
“การเปนมรณสักขีจึงไมใชเปนเพียงเหตุการณ

ที่ เกิดขึ้นในอดีต แตเรื่องราวความเปนมาสามารถ
เปนแรงบันดาลใจแกคนในยุคปจจุบันได”

บรรณาธิการหนงัสอืพมิพกลาววา “ในจีนแผนดิน
ใหญ  พระศาสนจกัรทองถิน่ยงัคงพยายามรวมเปนหน่ึง
เดียวกัน คริสตชนตองทนทุกขเพราะอุดมการณทาง
การเมืองนำพวกเขาไปในหนทางท่ีผดิพลาด และกดดัน
ตอตานความจริงที่พวกเขาประกาศสอน อยางไรก็ตาม
ประสบการณในอดีตเปนบทเรียนแกพระศาสนจักร
ในทุกยุคสมัย แบบอยางชีวิตของมรณสักขีชวยให
ความเชื่อของคริสตชนเขมแข็งขึ้น”

“มรณสักขีชาวจีนเปนประจักษพยานความเช่ือ
ดวยความกลาหาญจนถึงท่ีสดุ ความซ่ือสตัยและยนืหยัด
มั่นคงในความเช่ือศรัทธาประกาศกองแกอุดมการณ
ตามลัทธิขงจื๊อวา  การพลีชีพของตนเพ่ือปกปอง
ความเชือ่เปนคณุธรรมสงูสงทีน่ายกยอง”

บทบรรณาธกิาร ระบวุา “เลอืดของมรณสกัขเีหลาน้ัน
คอื เมล็ดพันธแุหงความเช่ือครสิตชน”  และ “เมลด็พนัธุ

แหงความเช่ือน้ีจะบงัเกดิผลมากเปนพิเศษในประเทศจีน”
มรณสักขีจำนวน 121 องค ที่ไดรับสถาปนาเปน

นกับุญใน ค.ศ. 2000 องคที่อายนุอยทีส่ดุเพยีง 7 ป และ
อายมุากท่ีสดุคือ 97 ป ในจำนวนน้ีเปนชาวจีน 87 องค
และเปนธรรมทูตชาวตางชาติอกี 34 องค

นักบุญเหลานั้น เปนมรณสักขีระหวาง ค.ศ. 1648
แหงราชวงศชงิ และ ค.ศ. 1930 ประกอบดวย พระสงัฆราช
6 องค  พระสงฆ 24 องค นกับวชชาย 8 คน  นกับวชหญงิ
7 คน และฆราวาส 76 คน

วันท่ี 7 กรกฎาคม เปนวันฉลองมรณสักขีชาวจีน
ศาสนพธิไีดจดัข้ึนทีศ่นูยมรณสักขศีกัดิส์ทิธ์ิ และบุญราศี
แหงประเทศจีน ผูรวมพิธีไดรวมสัมมนาในหัวขอ
“คริสตชนคาทอลิกจะเลียนแบบอยางมรณสักขี
ที่ศักด์ิสิทธ์ิไดอยางไร?”

(สาธารณรัฐประชาชนจีน มีพรมแดนติดกับ 15
ประเทศ ไดแก เวยีดนาม  ลาว  พมา  อนิเดยี ภฏูาน  เนปาล
ปากีสถาน อัฟกานิสถาน ทาจิกิสถาน คีรกีซสถาน
คาซคัสถาน รสัเซยี มองโกเลยี และเกาหลีเหนอื ใชสกุลเงนิ
หยวน ใชภาษาจีนกลางเปนภาษาราชการ มีประชากร 1.3
ลานคนซ่ึงเปนจำนวนที่มากท่ีสุดในโลก ในจำนวนนี้
65% ไมนับถือศาสนาใดๆ,  นับถือศาสนาพ้ืนเมือง 20%
ศาสนาอื่นๆ  13%  ศาสนาพุทธ 6%  ศาสนาอิสลาม 2%
…….World Desk Reference)

พระสันตะปาปา
ลงทะเบียนรวมงาน
เยาวชนโลก
นครรัฐวาติกนั (ซเีอน็เอส)

 สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดกิต ที ่ 16 ทรงเปนบคุคลแรกท่ีทรงลงทะเบียน
รวมงานชุมนุมเยาวชนโลก ซึ่ งกำหนดจัดข้ึนท่ี
กรุงมาดริด ประเทศสเปน วันท่ี 16-21 สิงหาคม
ค.ศ. 2011

พระสันตะปาปาทรงลงพระนามในเอกสาร
ลงทะเบียนอยางเปนทางการ ในวันท่ี 2 กรกฎาคม
เมือ่พระคารดนิลัอนัโตนีโอ รโูก วาเรลา แหงมาดริด
และคณะกรรมการจัดงาน ไดเขาเฝาพระองค

สมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ตรสัแก
คณะกรรมการจัดงานวา “การชุมนุมเยาวชนโลก
เปนโอกาสดสีำหรับเยาวชนท่ีจะรจูกัพระเยซคูริสตเจา
และไวใจใหพระเยซเูปนผนูำชวีติของพวกเขา  การ
แบงปนประสบการณของเยาวชน มีคุณคาและเปน
แรงบันดาลใจใหกันและกัน โดยเฉพาะแกเยาวชน
ทั่วโลกท่ีปรารถนาท่ีจะนำคุณคาของพระวรสาร
รวมสรางสงัคมท่ีดขีึน้”

พระสนัตะปาปาจะเสด็จรวมงานชุมนุมเยาวชน
โลกในพิธีตื่นเฝา วันท่ี 20 สิงหาคม และทรงเปน
ประธานถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณในวันรุงขึ้น
พระองคตรัสวา “งานชุมนุมเยาวชนโลก เปนโอกาส
พิเศษใหเยาวชนในสเปนและเยาวชนจากท่ัวโลก
เปดใจรับความรักของพระเยซูคริสตเจา พระบุตร

ใหผปูระสบเคราะหกรรมจากไตหวันในทนัที

กระแสเรยีกพระสงฆในจนี
ฮารบนิ  จนี  (ยูแคน)  เยาวชน 5 คน จาก 21 คน ซึง่
เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยในจีนท่ีหลังจากไดรับ
ประสบการณเขาคายกระแสเรียก แสดงความ
ประสงคสมัครเขาบานเณร   กจิกรรมซึง่จัดในโอกาส
ปดปพระสงฆ ทีช่มุชนฮารบนิ เมอืงสำคญัของมณฑล
ฮีลองเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน
คายกระแสเรียกประกอบดวยการแสวงบุญไปยังวัด
3 แหง การชมสารคดีประวตักิารแพรธรรมในจนีของ
พระสงฆคณะเยสอุติ  เปนโอกาสไดสมัผัสและเขาใจ
เก่ียวกับชีวติในฐานะสงฆของคณุพอปเตอร  กวัอาน

จอหน  นกัศึกษาคนหน่ึงกลาววา “ผมเคยอยากเปน
พระสงฆ แตคดิวาตนเองไมเหมาะสม  ประสบการณ
ที่ไดรับจากการเขาคายเปล่ียนความคิดน้ัน ผมจะ
พยายามเปนพระสงฆทีด่ี”

เปาโล นกัศึกษาอีกคนหนึง่ อาย ุ 52 ป กลาววา
“ตัง้แตผมรบัศีลลางบาปใน ค.ศ. 1997 ผมใฝฝนอยาก
เปนพระสงฆ  แตพอโตขึน้ผมก็เปล่ียนใจ  การเขาคาย
ครัง้นีผ้มรสูกึวาผมไดรบัเรียกใหเปนพระสงฆ”

คุณพอโจเซฟ เซา  เจาอาวาสชุมชนคริสตชน
ฮารบนิ  กลาววา “ปจจุบนัคนตอบกระแสเรียกเม่ืออายุ
มากขึ้นกวาเม่ือกอน  พออยากใหสามเณราลัย
พิจารณารับเปาโลเปนสามเณร”

สังฆมณฑลกีกีฮาร เปนชุมชนวัด “ใตดิน”
ปกครองโดยพระสงัฆราชโจเซฟ เหวย จงิย ีและดูแล
รบัผดิชอบสังฆมณฑลใกลเคียงอีก 2 สงัฆมณฑล

⌫⌫⌫
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 หนังสือที่จัดพิมพเปนคร้ังแรก 
 “ตามมรรคาผูจาริกบุญ” โดยคุณพอ เบตานคอร S.J.   
  เร่ืองชีวประวัตินักบุญอิกญาซีโอแหงโลโยลา เหมาะสมสําหรับเยาวชน 

 

หนังสือที่ปรับปรุงแกไขและนํามาพิมพใหม 
 “การปฏิบัติจิต” โดยนักบุญอิกญาซีโอแหงโลโยลา 
 “อัตชีวประวัตินักบุญอิกญาซีโอแหงโลโยลา”   เหมาะสมสําหรับผูใหญ 
 “ลํานําสกุณา” โดยคุณพอแอนโทนี เดอ เมลโล S.J.   
 “สาธนา” โดยคุณพอแอนโทนี เดอ เมลโล S.J.   

 

ถาพี่นองสนใจ สั่งซื้อไดที ่   เลขานุการบานเซเวียร     โทร 0-2354-9091 ถึง 5 

 ช่ือหนังสือ ราคา (ยังไมบวกคาไปรษณีย) 

“ตามมรรคาผูจาริกบุญ” โดยคุณพอ เบตานคอร S.J. 60 บาท 

“การปฏิบัติจิต” โดยนักบุญอิกญาซีโอแหงโลโยลา 150 บาท 

“อัตชีวประวัตินักบุญอิกญาซีโอแหงโลโยลา” 50 บาท 

“ลํานําสกุณา” โดยคุณพอแอนโทนี เดอ เมลโล S.J. 100 บาท 

“สาธนา” โดยคุณพอแอนโทนี เดอ เมลโล S.J. 70 บาท 

 

ศูนยเซเวียรขอเสนอหนังสือใหม 
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สหพนัธอธกิารเจาคณะนักบวช (ตอจากหนา 8)

3.2 คุณธรรม 8 ประการ ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา เนน 2 ประการ คือ ความซ่ือสัตย และ
ความกตัญู

แนวทาง – ปลูกฝงใหนกัเรียนของเราไดปฏบิตัจิรงิ
ตามโครงการท่ีโรงเรยีนไดวางแผน โดยใหเกิดในตัวครู
กอน

3.3 การสรางจิตสาธารณะ การคำนงึถงึประโยชน
สวนรวมทำใหสงัคมดีขึน้

แนวทาง – ระดับการอบรม : โรงเรียนเปด
โอกาสใหนกัเรียนปฏิบตัจิริงจากการสัมผัสชีวติ

ระดับสถาบัน : โรงเรียนของเราเปดโอกาสให
นักเรียนในบริเวณใกลเคียงและทุกฐานะ ไดเรียน
ในโรงเรียนของเรา ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงชั้นสูงสุด
ของโรงเรียน และการจัดทุนการศึกษาแกนักเรียน
ที่ขาดแคลน

3.4 คุณธรรมตามจิตตารมณของผูกอต้ังคณะ
แนวทาง – นำมาเปนหลักสตูรเพ่ิมเติม กำหนด

ในคุณลกัษณะอันพงึประสงคของโรงเรยีนใหครบวงจร
ตัง้แตระดบัปฐมวัย จนถงึชัน้สงูสดุของโรงเรียน

3.5 ปฏิบตัคิณุธรรมตลอดชีวติ
แนวทาง – การตอยอดการปฏิบัติคุณธรรม

หลงัจากเรยีนในโรงเรยีนของเรา โดยทำงานกับครอบครวั
และศิษยเกา มีสมาชิกติดตามดานคุณภาพชีวิตของ
เยาวชน

3.6 คณุธรรมดานวัฒนธรรมไทย
แนวทาง – ใหเรียนดวยชวีติและปฏบิตัไิมเพยีง

แตเปนองคความรู ใหเด็กของเราไดเกิดความภูมิใจ
ในความเปนไทย รกัคนไทย รกัวัฒนธรรมไทย กนิอยาง
ไทย อยูอยางไทย และพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั

3.7 คุณธรรมและคุณคาทางศาสนา
แนวทาง – ใหครู/นักเรียน ไดเขาคายปฏิบัติ

คุณธรรม เขาเงียบฟนฟูจิตใจตามหลักศาสนาท่ีตนเอง

นบัถอื
3.8 สงเสรมิใหครมูจีติวญิญาณแหงความเปนครทูี่

แทจริง  มีความพอเพียงในชีวิต  ไมมุงแตสราง
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ (การสอนพเิศษ)

3.9 การสรางเครือขายในวงการคาทอลิกใหเปน
หนึง่เดียว เชน การจดัการศึกษาตามอัตลักษณโรงเรยีน
คาทอลกิ การอบรมแนววถิพีทุธ

สรุปคำตอบจากคำถามเรื่องพันธกิจดานการศึกษา
และพันธกิจดานงานแพรธรรม

นักบวชเปนผูกำหนดวิสัยทัศนสำหรับอนาคต รัก
รบัใช ใสใจวาดวยพระธรรมนญูของคณะ ควรไตรตรอง
จิตตารมณคณะ อบรมชีวิตภายใน สรางทัศนคติที่ดี
ในทุกดาน มคีวามคดิเชิงบวก เปนผฟูงทีด่ ีในดานพนัธกิจ
โรงเรียนนั้น คุณภาพแทของโรงเรียนคือ ใหการศึกษา
เชิงคุณธรรม คุณธรรมท่ีเนนไดแก การเคารพซึ่งกัน
ความไววางใจ การเปดเผย ซือ่สตัย กตัญ ูและอบรม
คณุธรรมตามจิตตารมณของคณะนักบวช คณะนักบวช
เสริมสรางจิตตารมณใหฆราวาสท่ีรวมงานกับเรา
มจีติตารมณของคณะมากย่ิงข้ึน และใหมกีารแลกเปล่ียน
วิธีการ รวมถึงขอมูลระหวางคณะนักบวชในงาน
แพรธรรมตางๆ

วันที่  6 กรกฎาคม 2010 คณะอุรสุลินนำ
วจนพิธีกรรมดวยการรำพึงถึงสถานการณของประเทศ
สภาพสงัคม และความรนุแรงในดานตางๆ

ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานสหพันธฯ แสดง
ความคิดเห็นเกีย่วกบัสถานการณประเทศในปจจบุนั และ
แบงปนแนวทางแกปญหาของมูลนิธคิณะเซนตคาเบรียล
โดยเสนอใหสมาชิกนกับวชวเิคราะหสภาพความเปนจรงิ
ของสังคมท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตนักบวช การจัดการ
บริหารภายในองคกร การวางแผนสำหรับกระแสเรียก
นกับวชในอนาคต ซึง่พีน่องนกับวชอาวโุสจะมีจำนวน
เพิ่มมากข้ึน แตนักบวชผูเยาวจำนวนลดลง และการ
ขาดแคลนกระแสเรียก “เราจำเปนตองยืนหยัด และ
ยืนยันอยูขางคนยากจน ผูดอยโอกาส และแสดงจุดยืน
ของเราใหชัดเจน”

จากน้ัน ชมรมนักบวชหญิงและชายแยกประชุม
นำโดยเซอรไอรนี ชำนาญธรรม ประธานชมรมนักบวช
หญิง และภราดาศิรชิยั ฟอนซีกา ประธานชมรมนักบวช
ชาย หลังการประชุมแยกชมรมฯ สมาชิกรวมพิธมีสิซา
บูชาขอบพระคุณโดยคุณพอสมพงษ เตียวตระกูล
อธกิารเจาคณะพระมหาไถ และกรรมการชมรมนักบวช
ชาย

ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานสหพันธฯ เปน
ประธานการประชุมสามัญประจำป คร้ังท่ี 1/2553
โดยสมาชิกเจาคณะนักบวชหญิง 20 ทาน และเจาคณะ
นกับวชชาย 10 ทาน ภราดาศิรชิัยกลาวแสดงความยินดี
และเซอรไอรีนมอบของท่ีระลึกโอกาสพิเศษแดอธิการ
เจาคณะ มหาธิการณิเีจาคณะ และอธกิารณิเีจาคณะ ซึง่
ไดรบัเลือกต้ังใหม ป 2010

- คณะคามลิเลยีน : คณุพอเชดิชยั เลศิจติรเลขา
- คณะผูรับใชดวงหทัยนิรมลของพระแมมารีย :

คณุแมวไิลวรรณ ยนปลดัยศ
- คณะรักกางเขนแหงจันทบุรี : คุณแมศรีไพร

กระทอง
- คณะธิดาเมตตาธรรม : Sister Consolacion

Eata
- ฉลอง 120 ป คณะรักกางเขนแหงอบุลราชธานี
สำหรับโครงการ 6 เดือนหลังของปนี้ สหพันธฯ

กำหนดใหดำเนนิการตอเน่ืองโครงการ
- ชวยเหลือเด็กตางดาว ณ ศูนยชวยเหลือเด็ก

บานมารอีา จงัหวดัระนอง
- ฟนฟูชีวิตสมาชิกท่ัวไป หัวขอ “Fraternal Life

and Conflict Management”  วนัท่ี 4-8 ตลุาคม 2010
- พกัภารกจิฟนฟูชวีติ รนุท่ี 6 วนัท่ี15 มนีาคม --

15 เมษายน 2011
- กองทุนน้ำใจของสหพันธนักบวชฯ  เ พ่ือ

พระศาสนจักร
การประชมุปละ 2 คร้ัง สำหรบัการประชมุสหพันธฯ

ครัง้ตอไป กำหนดในวนัที ่14 ธนัวาคม 2010
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ชมรมผู สู งอายุ ค าทอ ลิก เขตแพร ธรรม
คลองลาน สังฆมณฑลนครสวรรค จัดประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการสรางเสริมสุขภาพ
ผสูงูอายุกลมุชาติพนัธใุน 4 ชมุชนวัดเขตคลองลาน
เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2010 มีผูเขารวมประชุมรวม
19 คน  ประกอบดวยตัวแทนภาคศาสนา ภาครัฐ
และตวัแทนผนูำทัง้ 4 ชมุชน  ทัง้นี ้โครงการดังกลาว
ไดรบัการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ซึ่งมุงพัฒนา
สขุภาพผสูงูอาย ุและสรางชมุชนผสูงูอายกุลมุชาตพินัธุ
คาทอลิกตัวอยาง  เทิดพระเกียรติวโรกาสพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมายุครบ
7 รอบ 84 พรรษา
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เกศนี ไทยสนธิ
(มุมสะทอนพระคัมภีรดวยเสียงบอกของเพ่ือนฆราวาส)
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นนทเพ็ชร

When  I  open the wine I want to taste the
pride and character of the wine maker.

Robert Mondavi

ไมใชคะ โรเบริต มอนดาว ีไมใชเจาของไรองนุ
คนแรกของโลก เพยีงแตเจาของไรมอนดาวผีโูดงดงั
คนน้ี เขาเคยกลาวไววา เม่ือไดเปดขวดไวน กอ็ยาก
จะลิ้มรสของความภูมิใจและบุคลิกลักษณะของ
คนทำ เน่ืองมาจากวา โลกของไวนนั้นมีเรื่องราว
เยอะแยะมากมาย ชนิดท่ีเลากันเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ไมมี
วนัจบ

บางคนอาจจะคิดวา กแ็คไวนขวดหนึง่ ดืม่หมด
แลวก็จบ แตเซียนไวนแบบท่ีเรียกวาแฟนพันธุแท
นั้น ไมไดดื่มแตไวนเทาน้ัน ยังด่ืมด่ำรสชาติของ
ประวัตศิาสตรไวนเขาไปดวย ยิง่เปนไวนทีม่ชีือ่เสียง
หรือไรองุนท่ีเปนตำนานดวยแลว เหมือนไดกลับ
เขาไปเดินอยใูนประวัติศาสตรของไวนไรนั้นๆ เลย
ทีเดียว โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงสงครามโลก ไร
ไวนดังๆ ในยุโรปโดยเฉพาะอยางย่ิงฝร่ังเศสนั้น
จะตองพยายามรักษาทั้งไวนและไรเอาไวเสมือน
หน่ึงวา รกัษาชวีิตของตนเองไวเลยทเีดียว

เมือ่พดูถงึประวตัขิองไวน คนสวนใหญโดยเฉพาะ
ชาวยุโรปมักจะนึกไปถึงสมยัของพระเยซูเจา เพราะ
พระองคไดทรงทำอัศจรรยครั้งแรกที่เมืองคานา

ในแควนกาลิลีโดยการเปลี่ยนน้ำใหเปนเหลาองุน แต
อันท่ีจริงแลว เหลาองุนมีมากอนสมัยพระเยซูเจาอีก
ไรองนุและไวนหรอืน้ำองนุนัน้ มตีัง้แตสมยัพระธรรมเกา
สมัยโนอาหโนนเลย ใชแลว โนอาหคนเดยีวกับท่ีพระเจา
บอกใหสรางเรือแลวก็นำสตัวอยางละ 1 คขูึน้ไปบนเรือ
นัน่แหละ และโนอาหกค็อืเจาของไรองนุคนแรกของโลก
ถาไมเชือ่ตองไปอานพระธรรมเกา (ปฐมกาล 9:20-21)
… “โนอาหเปนกสิกร และเปนคนแรกท่ีปลูกสวนองุน
วนัหนึง่เขาด่ืมเหลาองนุและเมา...”

จากขอความในพระคมัภรีทำใหเราทราบวาไวนหรือ
เหลาองนุน้ัน มมีานานมากแลวจรงิๆ แตสมัยของโนอาห
อาจจะเปนไรองุนตามธรรมชาติ คือวาอาจจะยังไมมี
เทคนิคการตัด การริดก่ิงกานเถาองุนเหมือนในสมัยน้ี

จนกระท่ัง ป 314 A.D. นกับญุมารตนิไดขีล่าสำรวจ
ไรองุนไปเรื่อย แตปรากฏวาเจาลาของนักบุญ
มารติน ก็เดินไปพลางก็ไปกัดเค้ียวใบองุนไปดวย
ตามทาง ไมนานหลังจากน้ัน ทางที่ลาของนักบุญ
มารตนิแทะเล็มก่ิงกานใบไปนัน้ ปรากฏวา แตกก่ิงกาน
ขึ้นมาสะพร่ัง แถมเถาองุนแถบนั้นทั้งแถบ ก็ยังผลิ
องนุออกมางอกงามสมบูรณ เปนท่ีนาอัศจรรยยิง่นัก
ตั้งแตนั้นมาการริดก่ิงกานเถาองุนก็เร่ิมมีตั้งแต
บัดน้ันเปนตนมาเลย แมในตำนานกรีก-โรมัน ก็ยัง
กลาวถึงเทพแบคคัส (Bacchus) หรือเทพแหงเมรัย
ซึ่งเกิดจากเทพซีอุสกับนางซิมิลี่ เรียกวาถาเห็น
รูปปนชายเปลือยกายถือเถาองุนหรือมีเถาองุนอยู
รอบๆ กเ็ดาไดเลยวาเปนเทพแบคคัสนัน่เอง สวนใหญ
เราจะเหน็ตามไรไวน โรงหมกัไวนในยโุรป อเมริกา
หรือตามรานอาหารใหญๆ ที่เนนไวนเปนหลัก
เพราะถอืวาเปนตนกำเนิดแหงไวน แหม...อนัท่ีจริง
ถาเปลีย่นจากรปูปนเทพแบคคสัเปนโนอาห จะขลงั
กวามาก เพราะถือวาเปนคนแรกแบบออริจินัล
ของแทและด้ังเดิมตัวจริง!

หากติดตามการแขงขัน
ฟุ ต บ อ ล โ ล ก ค รั้ ง น้ี ที่
แอฟรกิาใต โดยเฉพาะในชวง
ที่มีการแขง 16 ทีมสุดทาย
จะมีการรณรงคในเร่ือง
การตอตานการเหยียดผิว
โดยมีขอความตัวใหญๆ

ถายคูกับทีมท่ีเลนในวันน้ัน ทั่วโลกที่นั่งชมอยู
ตางไดเห็นขอความน้ัน ขอความท่ีวา Say no to
Racism ซึ่งหมายถึงเชิญใหทุกคนท่ัวโลกรวมกัน
ตอตานการเหยียดผิวในทุกรูปแบบ

กีฬาเปนสากล เปนของทุกๆ คนโดยคนเลน
ไมจำกัดเช้ือชาติ สีผิว การแขงขันระดับโลกนี้
นาจะเปนโอกาสที่จะรณรงคในเรื่องนี้เปนพิเศษ
และขอช่ืนชมผูจัดที่นำเอาเร่ืองที่เกี่ยวของกับคุณคา
ศักด์ิศรีแหงชีวิตมาสงเสริมในการเลนกีฬาระดับ
โลก เชื่อวาทางผูจัดการแขงขันฟุตบอลคงอยากให
คนท่ัวโลกรับรู ใหมีจิตสำนึกและรวมกันตอตาน
การเหยียดผิวอยางเปนรปูธรรม อกีทัง้คงไมอยากให

เกิดการเหยียดผิวในวงการฟุตบอลดวย ความจริง
ไดมีการรณรงคเรื่องนี้มาโดยตลอดท้ังโดยบุคคลและ
โดยสวนรวม อยางเชน หลายคนคงรูจัก เธียรรี่ อองรี
สดุยอดกองหนาเฟรนชแมนของ “ปนใหญ” อารเซนอล
เรียกไดวา เขาคือสุดยอดแหงการเปนนักฟุตบอล แต
ในขณะเดียวกันเขาก็คือหน่ึงในผูที่มีประสบการณ
โดยตรงเกีย่วกบัการโดนเหยยีดหยาม หลงัจากท่ีเขาเคยถูก
กุนซือทีมชาติหน่ึงเอยถอยคำเหยียดผิวแบบหยาบคาย
ชนดิทีไ่มนาเชือ่ นอกจากนี ้อองรี กไ็ดเปนพรเีซนเตอร
ใหกับโครงการ Stand Up Speak Up ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ
รณรงคการเหยยีดสีผวิในวงการฟุตบอลของไนก้ีอกีดวย
หลังจากนั้นในการประกาศรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยม
ประจำป 2004 ของฟฟา เธียรรี่ อองรี สวมใส “กำไล
สขีาว-ดำ” เพือ่เปนการแสดงพลังตอตานการเหยียดผวิ

เขากลาววา “มนัเปนสวนหน่ึงของแคมเปญตอตาน
การเหยียดผวิ บางทีมนัอาจจะทำใหใครบางคนตระหนัก
ถึงเร่ืองน้ีและลงมือทำบางส่ิงบางอยางดวยน้ำมือของ
พวกเขา”

“ดวยวิธีการน้ีแฟนๆ สามารถแสดงใหคนอื่น

ได เ ห็นว าพวกเขารวมตอต านการเหยียดผิว
ตวันกัเตะเองแมไมสามารถทำอะไรไดมากในสนาม
แตนี่จะเปนสัญลักษณสำคัญท่ีบอกใหรูวาพวกเรา
รูสึกอยางไร”

อยาคิดวา ในเมืองไทยไมมีการเหยียดผิว แม
จะไมชัดเจน เปนรูปธรรมใหเห็นก็ตาม แตการ
เหยียดผิวก็เกิดรูปแบบตางๆ เชน การดูถูกคน
การเหยยีดหยามคนท่ียากจน ยากไร

พระศาสนจักรเองเตือนสตโิดยเนนในเรือ่งของ
ความเทาเทียมกันของมนุษยซึ่งต้ังอยูบนศักด์ิศรี
สวนบคุคลและการแบงแยกหมายรวมถึงการเหยียดผวิ
ซึ่งพระศาสนจักรถือวา เปนการขัดตอเจตนารมณ
พระเจา

“การแบงแยกทุกรูปแบบในเร่ืองสิทธิขั้น
มลูฐานของบุคคล... เกีย่วกับเพศ เชือ้ชาติ สผีวิ ฐานะ
ทางสังคม ภาษาหรือศาสนา ตองละเวน ทำไมได
เพราะขัดตอเจตจำนงของพระเจา (พระศาสนจักร
ในโลกสมัยน้ี ขอ 29.2)”

ตอตานการเหยียดผิว
Say No to Racism  (Anti–Racism)
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«— ¥ π— ° ∫ÿ ≠ ‡ ª ‚ µ √

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

©≈Õß«—¥·≈–©≈Õß ÿ «√√≥

 ¡‚¿™·Àà ß ™’ «‘ µ   ß¶å ¢ Õ ß

æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

«—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.

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ∫â“π √â“ß ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 30 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

©≈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

 —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)

����� §≥–ºŸâ„Àâ°“√Õ∫√¡·≈– “¡‡≥√∫â“π‡≥√„À≠à

· ß∏√√¡ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚Õ°“  ¡‚¿™æ√–π“ß¡“√’¬å√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å

Õß§åÕÿª∂—¡¿åæ√–»“ π®—°√„πª√–‡∑»‰∑¬ æ‘∏’

∫«™ —ß¶“πÿ°√ (Ordinatio Deaconorum) æ‘∏’·µàßµ—Èß

ºŸâ™à«¬æ‘∏’°√√¡ (Institutio Acolythorum) æ‘∏’·µàßµ—Èß

ºŸâÕà“πæ√–§—¡¿’√å (Institutio Lectorum) «—π‡ “√å∑’Ë 14

 ‘ßÀ“§¡ 2010 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’ËÕ“§“√¡“√¥“

æ√–ºŸâ‰∂à  “¡‡≥√“≈—¬· ß∏√√¡  “¡æ√“π π§√ª∞¡

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

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

�����·´¬‘¥»‘…¬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 ‡«≈“ 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 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‘¡ (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

™“«ª“°πÈ” ‚∑√. 08-1840-7884)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—≈øÕπ‚´ Õ.‡¡◊Õß ®.ÀπÕß§“¬

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

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

 àß¢à“«©≈Õß«—¥ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ‡¥◊Õπ

∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√Õÿ¥¡ “√

 àß°àÕπ‰¥â≈ßÀ≈“¬§√—Èß

E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401
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‰¥â∑’Ë http://flpbkk2008. multiply.com/ (‰¡à¡’

§à“„™â®à“¬„¥Ê/√—∫√ÿàπ≈–‰¡à‡°‘π 15 §Ÿà)

�����≈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°“√»÷°…“·≈–

§«“¡™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¥’

∑’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.

✟   —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à  ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß

 ÿ«√√≥ ¡‚¿™ (50 ªï) ·Ààß™’«‘µ ß¶å¢Õß

§ÿ≥æàÕ°“√å‚≈  ‚√¥√‘‡°´ (§≥–‡∫∏“√“¡)  ·≈–

À‘√—≠ ¡‚¿™ (25 ªï) ·Ààß™’«‘µ ß¶å¢Õß§ÿ≥æàÕ

∏ß™—¬  ÿ«√√≥„® ( —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à) ·≈–

§ÿ≥æàÕ‰«¬“°√≥å  ÿ¢ «— ¥‘Ï (§≥–æ√–¡À“‰∂à)

«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 12  ‘ßÀ“§¡ 2010  æ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π. ∑’ËÕ“ π«‘À“√

æ√–Àƒ∑—¬ ‡™’¬ß„À¡à

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

�����»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

‚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

‡™‘≠√—∫øíß

ç§“∑Õ≈‘°∫Õ°‡≈à“‡°â“ ‘∫é
‚¥¬ §ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡

FM 87.50 MHz  «‘∑¬ÿ√—∞ ¿“
∑ÿ°‡™â“«—πÕ“∑‘µ¬å
05.00-06.00 π.

¢Õ‡™‘≠√à«¡ª√–°«¥

°“√‡¢’¬π‚§√ß°“√

ç«—¥·Ààß°“√·æ√à∏√√¡é

‡Àµÿº≈ : ‡π◊ËÕß®“°«—¥§“∑Õ≈‘°¢Õß‡√“∑—Ë«ª√–‡∑»

¡’®”π«π 477 «—¥°√–®“¬Õ¬Ÿà∑—Ë«ª√–‡∑»‰∑¬

∑”Õ¬à“ß‰√∑’Ë®–∑”„Àâ«—¥¢Õß‡√“‡ªìπ ç«—¥·Ààß

°“√·æ√à∏√√¡é

 ∂“π°“√≥å : „Àâ∑à“π ¡¡ÿµ‘µπ‡Õß«à“∑à“π‡ªìπ

§ÿ≥æàÕ‡®â“«—¥·ÀàßÀπ÷Ëß «—¥¢Õß∑à“π¡’ ¡“™‘°∑’Ë¡“

‡¢â“√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥À√◊Õ√à«¡°‘®°√√¡

≈â«π·µà‡ªìπ§πÀπâ“‡¥‘¡Ê ∑à“πÕ¬“°∑’Ë®–„Àâ«—¥

¢Õß∑à“π¡’™’«‘µ™’«“ Õ¬“°„Àâ¡’§π π„®»“ π“

¢Õß‡√“ ·≈–¡“‡√’¬π§” Õπ¡“°¢÷Èπ ∑à“π®–∑”Õ¬à“ß‰√

°“√‡¢’¬π : „Àâ∑à“π‡¢’¬π‡ªìπ‚§√ß°“√„Àâ™—¥‡®π «à“

„§√∑”Õ–‰√ ∑’Ë‰Àπ Õ¬à“ß‰√ ß∫ª√–¡“≥‡∑à“‰√

„™â‡«≈“π“π‡∑à“‰√

°”Àπ¥«—π àß : «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 µÿ≈“§¡ 2010

(«—π·æ√à∏√√¡ “°≈) ‡ªìπ«—π ÿ¥∑â“¬¢Õß°“√

√—∫‚§√ß°“√

√“ß«—≈ : ‚§√ß°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“√–¥—∫

ç‡À√’¬≠∑Õßé ®”π«π 5 ‚§√ß°“√ ®–‰¥â√“ß«—≈

‡ªìπ ¡“™‘°Àπ—ß ◊Õæ‘¡æåÕÿ¥¡ “√√“¬ —ª¥“Àåø√’

‡ªìπ‡«≈“ 2 ªï √–¥—∫ ç‡À√’¬≠‡ß‘πé ®”π«π 5

‚§√ß°“√®–‰¥â√“ß«—≈‡ªìπ ¡“™‘°Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå

Õÿ¥¡ “√√“¬ —ª¥“Àåø√’‡ªìπ‡«≈“ 1 ªï

 ‘∑∏‘ : ∑ÿ°§π “¡“√∂§‘¥·≈–‡¢’¬π°’Ë‚§√ß°“√°Á‰¥â

 àß‚§√ß°“√ : ‡¢’¬π‚§√ß°“√·≈â«‡¢’¬πÀ√◊Õæ‘¡æå

„Àâ‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« àß¡“∑’Ë §ÿ≥æàÕ«—™»‘≈ªá °ƒ…‡®√‘≠

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

122/11 ´.π“§ ÿ«√√≥ ∂.ππ∑√’ ¬“ππ“«“

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ 10120

√“§“ 290 ∫“∑

π‘∑“πæ√–§—¡¿’√å

‚¶‡´à À≈ÿ¬ å ‚Õ‰≈¬‚´≈à“ ‡¢’¬π

√—»¡’ °ƒ…≥¡‘… ·ª≈

Àπ—ß ◊Õ
„À¡à ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬

√“§“ 390 ∫“∑

æ√–‡¬´Ÿ‡®â“·Ààßπ“´“‡√Á∏

‚¥¬ ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“

‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16

 π„®µ‘¥µàÕ  ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 34 ฉบับท่ี 31 ประจำวันท่ี 1-7 สิงหาคม 2010 หนา 17

⌦⌦
แมอนันา
สบื

เปลีย่นพันธ
ครบ 10 ป

ชาตะ 1 เมษายน 1926
เกดิใหมในพระเจา

3 พฤศจกิายน 2000

⌫    ⌫⌫
     ⌫ 

พอมัตเธว
ทองใบ

เปลีย่นพันธ
ครบ 2 ป

ชาตะ ค.ศ. 1922
เกดิใหมในพระเจา
12 สงิหาคม 2008



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 34 ฉบับท่ี 31 ประจำวันท่ี 1-7 สิงหาคม 2010หนา 18

“ผมรสูกึเหมือนจดหมายจากผอูาน โดยเฉพาะ
จดหมายที่เขียนมาติติง หรือใหคำแนะนำ เปนดัง
การดอวยพร” ฟงประโยคน้ีตอนแรกรูสึกวาเวอร
ใชไหมครับ แตลองคิดดูดีๆ แลวผมวาประโยคน้ี
เปนความจริง อยางนอยความกลาหาญท่ีจะติติง
อะไรก็ตองรวบรวมใหพรอม หลังจากน้ันก็เขียน
เขียนเสร็จก็สง สงมาโดยประเมินไวในใจวา
นาจะเปนประโยชน  ไมวาคนท่ีอานจะเปน
คอลัมนิสต นักเขียน บรรณาธิการ ฯลฯ จดหมาย
จากผอูานจงึเปนภาพสะทอนวา เขาไดอะไร เขาคิด
อะไรอย ูและท่ีสำคัญเขาเปนผรูวมทางกับคุณ

หนังสือพิมพอุดมสารเอง ก็มีคนสงจดหมาย
มาเลาสารทุกขสกุดบิ ถามคำถามบาง แนะนำการใชคำ
ใหถูกตองมากข้ึนบาง พักหลังมีสื่อออนไลน
พอเปดประเด็นกม็คีนมาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั
โดยมีทาทีเชิงบวก รวมมือรวมใจกัน ไดความคิด
อันเปนสาระประโยชนมากมาย ทาทีหนึ่งที่ผมพบ
กค็อื “จะอยางไรกต็าม ไมวาโลกจะหมนุไปขางหนา
แคไหน โลกใหมใบเดิมของเรา ยงัตองการกนัและกัน”

องคสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
ไดประทานหวัขอสาสนวนัสือ่มวลชนสากล ครัง้ที่
44 ในปนี้วา “พระสงฆและงานอภิบาลในโลก
ดิจิตอล : สื่อใหมเพ่ือนำเสนอพระวาจา” พอดผีมมี
โอกาสไดทำความเขาใจและไดรวมจดัรายการวทิยุ
“หองรับแขกสภาคาทอลิก” กับคุณพอวัชศิลป
กฤษเจริญ เราคุยประเด็นน้ีเหมือนกัน  ผมวา
มปีระเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับสาสนฉบับน้ี เพ่ือยอย
ใหทานผอูานเขาใจงายๆ ผมขอยกถอยคำจากสาสน
และนำประเดน็มาวิเคราะหใหฟงตอเปนขอๆ ดงัน้ี

ประเด็นท่ี 1 พระศาสนจักรไดใชเคร่ืองมือ
ทีท่นัสมยั เพือ่ใชในการส่ือสารเปนการใหความสนใจ
ตอสงัคม

เ ว ล า ท่ี ผมทำง านอยู ในส วนกลา งของ
พระศาสนจักร สิ่งท่ีพบทุกคร้ังคือความทันสมัย
ของศาสนา ศาสนาคริสตไมเคยหยุดน่ิงท่ีจะตอบ
โจทยปญหาของสังคม ชวีติมนุษย การศึกษา ฯลฯ
แมกระท่ังเรื่องสื่อมวลชน ดังน้ัน เม่ือนานฟาเปด
เราจงึเดินเขาไปหา เพ่ือบอกวา เราใหความสนใจ
กับสังคม อันน้ีตองย้ำประเด็นน้ีกันเลย เพราะ
หลายคร้ังเราอาจถูกเหมารวมวา บาเทคโนโลยี
เหอตามกันไป ไมมีจุดยืน ความสนใจสังคมของ
พระศาสนจักรตางหากท่ีผลักดันใหเกิดความคิด
ในการใชสื่อทุกชองทางเพื่อประกาศพระวาจา

ประเด็นท่ี 2 หนาท่ีหลักของพระสงฆ คือ
ประกาศพระเยซูคริสตเจา ...พระสงฆไดรับการ
คาดหวงัอยางถกูตองทีจ่ะใหเขาไปอยใูนโลกของสือ่
ทางดิจิตอล ในฐานะประจักษพยานท่ีซื่อสัตยและ

มัน่คงตอพระวรสาร...
นาเสียดายที่คำวา “เลน” มัก

ทำให เกิดความเข าใจไขว เขว
เลนคอม เลนเน็ต เลนเวบ็ เลนเฟซ
เลนบลอ็ก ออนเอม็ ฯลฯ มนัดเูลนๆ
ไปหมด เม่ือคำวาเลนเหลาน้ีมาบวก
กบัคำวาพระสงฆเขาไปอีก เหมือน
มนัไมเขากัน แตในมุมนีอ้งคสมเดจ็
พระสันตะปาปาเล็งเห็นวามากไป
กวาคำ คอืหนาที ่ดงันัน้ถาหนาทีห่ลกั
ของพระสงฆคือประกาศพระวาจา
จะดำเนนิไปกบัส่ิงใด กไ็มสามารถ
ละท้ิงหนาท่ีนี้ เม่ือใชแลวก็ตอง
เปนประจักษพยานชีวติท่ีดดีวย

ประเด็นท่ี 3 เครื่องมือส่ือสาร
ลาสุด สามารถเปดหนทางใหม
ในก าร เสวนา . . .ควบคู ไ ปกั บ
เครื่องมือเกาที่เคยใชกันมา

คนบางคนปฏิเสธเทคโนโลยี
แถมยังอยากใหคนอ่ืนปฏิเสธดวย
ประเด็นเรือ่งทางสายใหม ในหวัขอน้ี
จึงบอกกับเราวา เราเพ่ิมทางไป
สวรรคไดอีกเสนทางหนึ่ง แตทาง
สายเกายังพาเราไปเหมือนเดิม ดังนั้นเม่ือมีสิ่งใหม
นั่นยอมไมไดแปลวาสิง่เกาตองโละทิง้ กลับย่ิงตองทำให
เขมขนขึ้น และตอบรับกับสถานการณของสังคม
ปจจบุนัดวย

ประเดน็ท่ี 4 ทานสามารถทำใหพระเจาทรงประทบั
อยูในโลกปจจุบันในภาคปฏิบัติ...และแสดงใหเห็นวา
พระเจาทรงมีที่พำนักอันถูกตองของพระองคในทุกยุค
ทกุสมัย

ไมมใีครรวูาอนาคตจะเปนอยางไร เหมอืนไมมใีคร
คิดวา โลกใบน้ีของเราจะเปล่ียนไปขนาดน้ี มีอะไร
ใหมๆ  เขามา มกีารเปลีย่นแปลง การคนพบ การเขาถึง
ขอมูลอยางรวดเร็ว และกวางขวาง พระเปนเจาตอง
ประทับอยูทุกยุคทุกสมัย เปนความเปนจริงท่ีตอง
ตระหนักและตอบโจทยใหแมนยำ

ประเด็นท่ี 5 เราพอจะเห็นไดไหมวา “เว็บไซต”
กม็ไีวดงัเชน ลานสำหรบัคนตางศาสนา

การแพรกระจายของขอมลู ในมุมหน่ึงยอมหมายถงึ
การเขาถึงของทุกคน สื่อสมัยใหมยังเปนการเปดตัว
ของเราสคูนตางศาสนาเชนเดยีวกนั เปนลานกวาง เพือ่
ใหผสูนใจเขามาทักทาย พดูคยุ และสามารถใชเรือ่งราว

เหลานี้ นำพาชีวิตของพวกเขาไปในหนทางแหง
ความดีงาม และความรัก หรืออยางนอยก็เขาใจ
วถิขีองครสิตชนมากยิง่ขึน้

เชนเดียวกนั ในขณะทีภ่าครัฐใหความสำคญักบั
สือ่แลวจัดอยใูนแผนปรองดองแหงชาติ สือ่มวลชน
คาทอลิกฯ ยังทำหนาท่ีของตนเองอยางหนักแนน
สม่ำเสมอ ขอบคุณพระท่ีเรามีผูนำเชนองคสมเด็จ
พระสันตะปาปาท่ีไดมอบแนวทางใหเราเห็นชัดเจน
ถึงวิถีแหงการกาวเดิน ขอบคุณมากกวาน้ันคือ
พวกเราทุกคนท่ีพยายามชวยกันเดิน ประคบัประคอง
และเปนแรงใจ ขอบคุณมากท่ีสุดคือพระเปนเจา
ที่ทำใหการหวานไถของเรา บนทองทุงแหงโลกนี้
เกิดผลอยางงดงาม ตามน้ำพระทัยของพระองค
ไมรูวาใครเขาจะอวยพรกันแบบนี้ไหม ในฐานะ
คนทำส่ือ เอาเปนวา “สุขสันตวันส่ือมวลชนสากล
ขอใหใชชีวิตบนโลกใหมใบเดิม ทามกลางส่ือเกา-
ใหม แตหวัใจแหงรกั-แบงปน และความเปนหนึง่เดยีว
ยงัอยเูสมอไป”

บรรณาธิการบริหาร

การอยูบนโลกใหมใบเดิม
(ตามแนวทางแหงสาสนวันสื่อมวลชน

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

çÕ”≈“æ√– ¡≥∑Ÿµé

∫√√¥“Õ—»«‘π∑—Èß™“¬·≈–À≠‘ß„πª√–‡∑»‰∑¬

µà“ß¡“™ÿ¡πÿ¡°—πÕ¬à“ß∂â«πÀπâ“‡æ◊ËÕ√à«¡ß“π‡≈’È¬ßÕ”≈“

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™´—≈«“µÕ‡√ ‡ªππ—°§’‚Õ

‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—πª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬

„π‚Õ°“  ‘Èπ ÿ¥«“√–„πª√–‡∑»‰∑¬

·≈–‰ª√—∫µ”·Àπàß„À¡à∑’Ëª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬

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

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï

·≈–æ√– —ß¶√“™ ‘́≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’

æ√âÕ¡¥â«¬‡®â“Àπâ“∑’Ë√–¥—∫ Ÿß¢Õß ∂“π∑Ÿµ«“µ‘°—π

„Àâ‡°’¬√µ‘¡“√à«¡ß“π¥â«¬

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11 °√°Æ“§¡ §.». 2010

∑’Ë‚√ß·√¡·¡π¥“√‘π ‚Õ‡√’¬π‡µÁ≈

π“¬°…‘µ ¿‘√¡¬å √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß°“√µà“ßª√–‡∑» ®—¥‡≈’È¬ß àß

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ —́≈«“µÕ‡√ ‡ªππ—°§’‚Õ ‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—πª√–®”

ª√–‡∑»‰∑¬ ≥ °√–∑√«ß°“√µà“ßª√–‡∑» ‚¥¬¡’æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬

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

¿√“¥“ª√–∑’ª ¡.  ‚°¡≈¡“»  Õ.™—¬≥√ß§å ¡π‡∑’¬√«‘‡™’¬√©“¬ ·≈–§ÿ≥ª√–®«∫

µ√’π‘°√ ‰¥â√—∫‡™‘≠„Àâ‡¢â“√à«¡ß“π‡≈’È¬ß àß¥â«¬ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 8 °√°Æ“§¡ §.». 2010

 Àæ—π∏åÕ∏‘°“√‡®â“§≥–π—°∫«™
ª√–™ÿ¡ —¡¡π“ª√–®”ªï

©–‡™‘ß‡∑√“ ●   Àæ—π∏åÕ∏‘°“√‡®â“§≥–π—°∫«™„πª√–‡∑»‰∑¬  —¡¡π“·≈–

ª√–™ÿ¡ “¡—≠ª√–®”ªï §√—Èß∑’Ë 1/2553  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

µÕπ∑’Ë 68 ™¡‡¡◊Õß‡°à“ß“¡ π“¡¬—øø“ (2)
®ÿ¥µ—Èßµâπ¢Õß°“√·æ√à∏√√¡°—∫§πµà“ß»“ π“

æ«°∑’Ë¡“π—∫∂◊Õ»“ π“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ (æ«°§√‘ µ™π) ¡’ à«π√à«¡°—∫

π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√∑’Ë‡¡◊Õß¬—øø“ ç∫√√¥“ª√–°“»°∑—Èßª«ß‡ªìπæ¬“π¬◊π¬—π∂÷ßæ√–Õß§å

«à“∑ÿ°§π∑’Ë¡’§«“¡‡™◊ËÕ„πæ√–Õß§å®–‰¥â√—∫°“√Õ¿—¬∫“ª‡¥™–æ√–π“¡¢Õß

æ√–Õß§åé (°‘®°“√Õ—§√ “«° ∫∑∑’Ë 10 ¢âÕ 43) ∑’Ëπ’Ë‡ª‚µ√‰¥â· ¥ß«‘ —¬∑—»πå

·Ààß°“√π”°“√‡º¬·ºà»“ π“·≈–§” —Ëß Õπ¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µ‡®â“‰ª Ÿà

§πµà“ß»“ π“‡ªìπ§√—Èß·√° ∫â“π¢Õß´’¡ÕπºŸâ¡’ ¡≠“π“¡«à“  The Tanner

(øÑ“√âÕß) ·≈–«—¥¢Õßπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√∂Ÿ° √â“ß‡æ◊ËÕ√–≈÷°∂÷ß‡Àµÿ°“√≥åπ’È

‡√“∂÷ß∑’Ëπ’Ë«—π ÿ¥∑â“¬¢Õß°“√Õ¬Ÿà„πª√–‡∑»Õ‘ √“‡Õ≈ ‚ª√·°√¡µà“ßÊ ∂Ÿ°

¥”‡π‘π‰ªµ“¡µ“√“ß‡«≈“Õ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å·∫∫ ∑’Ë ÿ¥∑â“¬®÷ß‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ‡√“‡¥‘π

ÕÕ°πÕ°‡ âπ∑“ß∫â“ß º¡‡¥‘π¢÷Èπ‰ª¬—ß «π “∏“√≥–°—∫‡æ◊ËÕπ π‘∑ 2-3 §π

‡¥‘π¢â“¡∂ππ‰ª —¡º— ™’«‘µ™“«∫â“π ™“«‡¡◊Õß «‘∂’§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà„π®ÿ¥∑’Ë‰¡à∂◊Õ«à“

‡ªìπ ∂“π∑’Ë· «ß∫ÿ≠À√◊Õ∑àÕß‡∑’Ë¬« ‡¥‘π°≈—∫¡“ ¥«ßÕ“∑‘µ¬å°Á≈“≈—∫¢Õ∫øÑ“

‰ª·≈â« ‡√“°”≈—ß®–¢÷Èπ√∂°≈—∫‰ª∑“πÕ“À“√‡¬Áπ ·≈–¢÷Èπ‡§√◊ËÕß∫‘π°≈—∫∫â“π

¥«ßÕ“∑‘µ¬å°≈¡‚µ‡ª≈àß· ßµ—¥°—∫¢Õ∫øÑ“ ‡ÀÁπ¬Õ¥«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√Õ¬Ÿà≈‘∫Ê

‰¡â°“ß‡¢π °“√‡¥‘π∑“ß ®ÿ¥µ—Èßµâπ ‡¡◊ËÕÀ¡ÿ¥À¡“¬¢Õß§«“¡‡™◊ËÕ∂Ÿ°ªí°≈ß∑’Ëπ’Ë

¥â«¬§«“¡§‘¥‡æ◊ËÕ§πµà“ß»“ π“ À«—ß®–π”§” ÕπÕ—π‡ªìπ —®∏√√¡ ·≈–æ“ºŸâ∑’Ë

‡™◊ËÕ‰ª Ÿà‚≈°·Ààß§«“¡ ¡∫Ÿ√≥åÕ—π‡ªìππ‘√—π¥√å ‰¡à¬“°·≈–‰¡àßà“¬ ¡’æ√–æ√

·≈–¡’‚Õ°“ „ÀâµàÕ Ÿâ Õ¥∑π ‡√’¬π√Ÿâ·≈–· «ßÀ“ °“ß‡¢π¬—ßµ—Èßµ√–Àßà“π Ÿß‡¥àπ

§«∫§Ÿà‰ª°—∫«‘∂’™’«‘µ¢ÕßºŸâ§π∑’Ë¢—∫‡§≈◊ËÕπ‰ª √Õ¬‡∑â“ ≈¡À“¬„® ·≈–™’«‘µ¢Õß

∫√√¥“Õ—§√ “«° ¡‘ ™—ππ“√’¡“°¡“¬‰¥â∂Ÿ°Ω“°Ωíß‰«â∑’Ëπ’Ë ‡√“‡æ’¬ß¡“‡¬’Ë¬¡‡¬◊Õπ

‡æ◊ËÕ°≈—∫‰ªΩíß√Õ¬‡∑â“ ≈¡À“¬„® ·≈–™’«‘µ‰«â∑’Ë∫â“π‡°‘¥‡¡◊ÕßπÕπ¢Õß‡√“‡™àπ°—π
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