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แซมซันและเดไลลาห (Samson & Delilah The Musical Theatre) ละครเวที
องิศาสนาเน้ือหามาจากพระคัมภีร ซึง่มีเร่ืองราวท่ีแสดงถึงความจงรักภักดีที่แซมซัน
มตีอพระเจาแมสดุทายตองแลกดวยชวีติตนเองกต็าม จดัโดยชมรมนกัธุรกจิคาทอลกิ
คุณประจวบ ตรีนิกร ประธาน รวมกับคณะกรรมการอีกมากมาย หวังสราง
ประวัติศาสตรครั้งใหญ เพื่อหาทุนชวยเหลือบานเณรแสงธรรม ชมรมนักธุรกิจ
คาทอลิก และสมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย และรอบพิเศษเพ่ือบานเด็กพัทยา
อาจารยวิรัชนี พรหมสุนทร ผหูาทนุและทมุแรงกายใจสรางผลงานช้ินนี ้ เผยถึงทีม่า
ทีไ่ป ความสำเร็จ ความคาดหวังสำหรบังานน้ี

จดุต้ังตนคืออะไร งานน้ีเกิดข้ึนไดอยางไร
     ชมรมนักธุรกิจคาทอลิกมีความมุงม่ันท่ีจะหาทุนชวยเหลือบานเณรแสงธรรม
มาเปนระยะๆ   ชวงหลังเศรษฐกิจไมพอเพียง กเ็ลยหยดุไป 5 ป จงึควรรบีทำเพราะ
หยดุไปนานแลว เปนหวงบานเณรเหมือนกนั แลวการแสดงละครใหญกจ็ะมคีาใชจาย
สงู ในทีส่ดุจงึหาแนวรวม กค็อืบานมลูนธิสิงเคราะหเดก็ พทัยา คณุพอวรีะ ผงัรักษ
กก็ำลังจะจดัฉลองครบ 36 ป สนใจมาเขารวมดวย ตอนแรกเราเพยีงอยากจะไดคนมา
รวมมอื แลวกจ็ะทำใหขยายออกไปในวงกวาง สมาคมคาทอลกิแหงประเทศไทย โดย
คุณศิริโรจน ชาวปากน้ำ นายกสมาคม เห็นวาชมรมนักธุรกิจคาทอลิกเตรียมงาน
ทุกอยาง เราจัดการเองทั้งหมด แมกระท่ังในดานของการพิมพบัตรโฆษณา เราก็ทำ
เองหมด เขาก็บอกวาทำไมถงึจะไมรวม โอกาสอยางน้ีแลวนะ คณุศิรโิรจนกม็ารวม
ก็พยายามท่ีจะฉีกแนวขยายวงกวางออกไปยังหนวยงานขางนอก จะไดเผยแพรกบั
พีน่องตางความเช่ือดวย ซึง่ทานยงัอยใูนราชการ ไดจากการทองเท่ียวดวย  รสูกึวาไดรบั
การตอบรับดีมาก

อยางน้ันกห็มายความวามชีมรมนกัธรุกจิคาทอลกิ สมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย
บานเณรแสงธรรม และมลูนธิสิงเคราะหเด็ก พทัยา

เราหาทุนให แตเราก็ดำเนินงานใหหมดเลย ก็เทากับวา 4 องคกร จัดการแสดง
ทีโ่รงเรียนอัสสมัชญั บางรัก ผแูสดงคือ คณุกฤตนิท เกยีรตเิมธา และคณุภทัรวรนิทร
ทมิกลุ (คณุเมย) ลกูสาวของคณุภทัราวด ีมชีธูน

วันเสารที่ 9 ตุลาคม เวลา 18.00-21.00 น. เปนงานกาลาดินเนอรเปนรอบของ
ชมรมนกัธุรกิจคาทอลกิ

วนัอาทิตยที ่10 ตลุาคม ม ี2 รอบ เวลา 11.00-14.00 น. ของบานเณรใหญแสงธรรม
เวลา 18.00-21.00 น. ของสมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย ทุกรอบมีรับประทาน
อาหารดวย   สวนรายไดจากคาสปอนเซอรทีน่ักธุรกิจคาทอลิกไดมาคร่ึงหน่ึงจะแบง
ใหกบับานเณรแสงธรรม สวนวนัอาทิตยบายซึง่เปนของสมาคมคาทอลิกฯ รายไดกจ็ะ
เขาสมาคมตามปกติ ใชในงานสงเคราะหตางๆ ของสมาคม

สวนมูลนิธิสงเคราะหเด็กพัทยานั้น เขาจัดที่โรงละครอลังการ ในวันเสารที่ 16
ตลุาคม คอืตอจากน้ัน 1 สปัดาห

ตอนนี้เปนอาจารยอยูที่บานเอเอฟ
ใชคะ การแสดงน้ีจดัโดยดรีมบ็อกซ ของคณุดารกา วงษศริ ิเขาจะเปนคนจัดหา

ผูแสดงท้ังหมด  และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เราก็กราบเรียนเชิญพระสังฆราช
คุณพอเจาอาวาส และเจาคณะนักบวชชาย-หญิง มาเปนที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สวน
ประธานกิตติมศักดิ์มีอดีตประธานชมรม  4 ทาน คือ คุณพอล แมรี่ สุวิช สุวรุจิพร
ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล คุณกวี อังศวานนท  และคุณปรีชา
ประกอบกิจ นอกจากน้ันก็มี คุณชาติศิริ โสภณพนิช และดร.วีระชัย เตชะวิจิตร
ประธานจัดงาน องคกรก็มีคุณพอวีระ ผังรักษ คุณพออดิศักด์ิ พรงาม คุณประจวบ

ตรนีกิร และคุณศิรโิรจน ชาวปากน้ำ

ทำไมถึงเลือกการแสดงชุดน้ี
อยากใหมีจิตตารมณคาทอลิก การแสดงน้ีเปนเร่ืองราวจากพระคัมภีร ที่เลือก

ตอนนีเ้พราะวามนัอาจจะเปนสิง่ทีค่นุๆ อยบูาง และเปนการแสดงท่ีมจีดุในการแสดง เชน
ตอนฉีกปากสิงโต มีไฮไลทที่นาสนใจเปนแบบแอคช่ัน มีศาลากลางถลมอะไร
อยางน้ี เอามาทำใหตืน่เตน

แซมซันเปนชาวยิว นับถือพระเจา มีพลังและก็รับใชพระเจา อันนี้เปนเรื่องของ
ฟลิสตินกับพวกยิวท่ีสูรบกันตลอดเวลา ชาวฟลิสตินสูไมไดแลวเขาก็เลยพยายาม
หาวิธีที่จะเอาผูหญิงมาลอลวง เดไลลาหในเน้ือเร่ืองเขาชอบกับแซมซันเหมือนกัน
เพยีงแตวาเขาทำโดยสำนึกในหนาที ่ และหลงัจากน้ันเขาก็ไปหลอกวาแซมซนัทีช่วย
เอาชนะฟลิสตินไดเพราะเรี่ยวแรงจากเสนผม และจะมีบทรักอะไรนิดหนอย
เปนที่มา และถึงจะลวงความลับได และก็พยายามมาหาวิธีพล็อต ก็เลยมาตัดผม
แซมซัน แซมซันก็เสียพลังไปเลย และถูกใหไปเปนตัวตลก เวลาเขาจัดงานร่ืนเริง
หรือเอาชัยชนะ แทนท่ีจะมีแรงก็ไมมีแรง เขาถูกลามโซได และเมืองของพวกขาศึก
ที่จัดงานเลี้ยงรื่นเริง  ฉลองชัยชนะอันนี้  เพราะวาหลังจากแซมซันไมมีแรง
ถกูตเีมอืงไดเพราะไมมผีแูกรงกลาแลว เสรจ็แลวเขาก็ถกูจบัใสโซตรวนอยรูะยะหน่ึง
แซมซันกส็วดขอพระเจาวาเขาไดผดิไป แลวเขาขอพลังคนื ในขณะทีผ่มเขากเ็ร่ิมยาว
นดิหนอย โดยท่ีทางโนนไมไดสงัเกตอะไร กพ็าเขาไปท่ีศาลาเพือ่ทีจ่ะเอาไปประจาน
เปนตวัตลก แลวเขากส็วดขอพระเจาอยทูีเ่สาหนึง่ ..................ตองไปดตูอในการแสดง

ใชเวลาเตรียมงานนานไหม ทีมงานหลายทีมไหมครับ
เตรยีมงาน 3 เดือน ดรมีบอ็กซเขาจัดการ แลว 2 ทานน้ี คณุจอหนเปนคนแนะนำ

และในงานน้ันจัดแบบกาลาดินเนอร คาดวาจะมาสักก่ีโตะครับ
ขาย 100 โตะ   รอบของนักธรุกจิคาทอลกิ 30,000 บาท ทีน่ัง่ละ 3,000 บาท ทีจ่รงิ

ดูแลววาแพง แตเราดูวาเปนรอบของนักธุรกิจ  สองคุยกับผูแสดงดวย เขาวาปกติ
กจ็ะอยปูระมาณไมต่ำกวา 1,500-1,600 บาท   ฉะน้ันราคาน้ีเปนราคาการกศุล แตวา
รอบของสมาคมคาทอลิกฯ กับแสงธรรมน้ีจะเปนบัตรราคา 10,000 บาท  ที่นั่งละ
1,000 บาท เขาบอกวาถามีอาหารถือวาไมมีใครทำ ที่นั่งละ 1,000 บาท 2,000 บาท
3,000 บาท มีหลายราคา ที่นั่งละ 3,000 บาท มีนอยหนอย ของบานเณรแสงธรรม
มีวิธีการขายโดยเราไดทำหนังสือไปขอความรวมมือจากพระสงฆเจาอาวาสทุกองค
แลวเราก็สงบัตรไปใหทานชวยจำหนายใหแกสตับุรษุ สงไปในจำนวนทีอ่าจจะ 1 โตะ
2 โตะ   3 โตะ  วดัทีอ่ยไูกลออกไปก็จะนอยแตไมเกนิ 3 โตะ และวัดทีใ่กลโตะกจ็ะ
เพ่ิมข้ึน ในลักษณะน้ัน วันสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทยก็ไดไป
ประชาสัมพันธขอความรวมมือดวย และสถาบันหรือวาผูรับใบอนุญาตท่ีมีศักยภาพ
ใหชวย โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ มหาวทิยาลยัเซนตจอหน  กไ็ดเรียนใหทราบ
วาขอเพยีงรอบของบานเณร รอบของสมาคมหรือรอบของนธค. กไ็มเปนไร  เพราะ
เราถือวาบานเณรน้ันตองรวมมือชวยเหลือกัน เปนชีวิตของเรา เปนสายเลือดใหญ
ของเรา ถาเราไมชวยกนัสนบัสนนุดแูลบานเณรแลว เรากค็งจะประกาศพระเจาไมได
เพราะวาลำพังฆราวาสท่ีเราพยายามท่ีจะสนับสนุนสงเสริมฆราวาส ฆราวาสก็มีงาน
ที่จะทำ ในสวนของชีวิตฆราวาส เพราะฉะน้ันจะมาทุมเทใหพระศาสนจักรเต็มท่ี
กย็อมจะตองมีพระสงฆนำ แลวการท่ีจะมีพระสงฆนัน่กห็มายความวา เราจะตองสราง
จากบานเณรกอน

โดย คุณพออนุชา ไชยเดช
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นัน่ก็คือส่ิงท่ีเราตัง้ใจ สวนตัวเลขเปดเผยไดไหม
2 ลานบาทท่ีเราคาดหวัง คือบวกลบกลบหนี้แลวจะไดเขาไปในองคกร หรือ

ทำบุญใหบานเณร

ตอนน้ีโตะอะไรตางๆ ขายไปไดพอสมควรไหม
ของสมาคมขายไปไดประมาณ 70%  และของนธค. โดยประมาณกใ็กลเคยีงกนั

สวนของบานเณรเอง เราสงออกไปเกือบหมดแลวท่ีคณุพอเจาอาวาส กจ็ะตองพยายาม
ที่จะประชาสัมพันธและติดตาม   ของพัทยารูสึกเขาจะมีบัตรวีไอพีเพื่อสมนาคุณ
ผทูีช่วยเหลือดวย และก็ขายไมแพง ขายดวยชวยดวย เพราะเขาไมมอีาหาร

อาจารยตองไปทุกที่ไหม
ตองไปๆ

หลักๆ ก็คือมีการรับประทานอาหาร มีการแสดง
กอนเริ่มงานการแสดงจะมีดนตรีพิณแกว   และหลังจากนั้นมีพิธีเปดโดยเชิญ

พระสังฆราชท่ีมาอยูในรอบนั้นเปนผูเปด
แลวก็มีคณะกรรมการจัดงานท่ีจะอยูดวย

อยากฝากบอกอะไรสำหรับฆราวาส หรือ
ผูจะเขามาในงานท่ีมีสวนชวยกัน
     ในการชวยเหลือหรือวาในการทำงาน
รณรงคหาทุน ในการประกาศพระเจา ไมวา
จะทางตรงหรือทางออม ทางออมคือสมาคม
คาทอลิกฯ ทางตรงคือบานเณรแสงธรรม
เปนส่ิงท่ีตองใชเงินท้ังส้ิน บางคร้ังเงนิเปนส่ิง
ที่นารังเกียจ แตบางครั้งก็เปนส่ิงท่ีจำเปนแม
กระท่ังจะเปดอาณาจักรพระเจา ก็จะตองใช
เงินชวยดวยบางเหมือนกัน และก็อยากท่ีจะใหทุกทานคิดวาเรามีหนาท่ี อยาไดคิด
เพราะทกุทานกม็ใีจบญุใจกศุลกนัทกุคน เพยีงแตวา เอะงานน้ีใครจดั หรอือยาไดกงัวล
กับรูปแบบหรือวาใครเปนคนทำอะไร แตใหเขาใจวา ทุกคนกำลังพยายามท่ีจะ
สงเสริมชวยเหลอืพระศาสนจักร เพราะฉะน้ันถามีความพรอมก็เรียนเชิญนะคะ


ชาแนล

บดิามารดาของยอนนีและฟรงัโกอาศยัอยใูนตำบลหน่ึงทีย่ากจนทีส่ดุในเมือง
เยนนัว ใกลกับทาเรือท่ีบิดาของเด็ก 2 คนนี้ทำงานอยูมีหนาท่ีแบกหามสินคา
นับเปนความโชครายของครอบครัวท่ีบิดาใชเวลาตอนเย็นอยูในบารผลาญเงิน
คาจางหมดเกล้ียงในแตละสัปดาห ฝายมารดาก็เจ็บปวย 3 วันดี 4 วันไขทำงาน
รบัจางซักรีดไปวันๆ พอหาเงินจุนเจือครอบครัวไดบาง

เด็กท้ังสองใชเวลาสวนใหญเลนในบริเวณถนนขางบาน และบางคร้ังก็เด็ด
ผลไมกนิในตลาดขางถนน อยางไรกต็ามเดก็ท้ังสองเปนเดก็ดีไมมพีษิมีภยัตอสังคม
ยอนนีและฟรังโกรูสึกดีใจมากเมื่อทราบขาววาจะมีการแห “พระแมเจาแหง
เวอรดา” เพราะเด็กท้ังสองมีความรักตอพระแมมารียอยางจับจิตจับใจอยูแลว
ทัง้สองตองการจดุเทยีนตัง้ไวขอบหนาตางเพือ่ใหเกยีรติแดพระนางดังเชนคนอ่ืนๆ
ที่เขาทำกันเมื่อขบวนแหผานมา แตจะหาเงินท่ีไหนมาซ้ือเทียน บิดาของท้ังสอง
ไมเคยเอาเงินใหที่บานแมแตเหรียญเดียว สวนมารดาน้ันก็หาเงินไดอยางจำกัด
จำเข่ียพอเลี้ยงครอบครัวไปวันๆ

แลววันหน่ึงยอนนีเกิดมีความคิดข้ึนมาวา “ ถาเราออกไปหางานทำก็คงจะดี”
จงึถามฟรังโกวา “เรามีอกี 1 วนักอนถงึวนัแห เราคงไดเงนิบางเล็กนอยมาซ้ือเทยีน”

ดงัน้ันวันรงุข้ึนท้ังสองตืน่กอน 7 โมงเชาและออกจากบานอยางรวดเรว็ สราง
ความแปลกใจใหผเูปนแมอยางมาก ครนุคิดในใจวา “ลกูท้ังสองจะไปสรางปญหา
อะไรข้ึนในวันน้ี?” พอคาถานหนิแปลกใจเชนกันเมือ่เดก็ท้ังสองมาของานทำ และ
ยิง่แปลกใจมากข้ึน เม่ือเหน็เด็กท้ังสองทำงานหนักเหมอืนคนงานระดับดีของเขา

ตลอดวนั
เม่ือเสร็จงานเด็กท้ังสองก็มาขอรับคาจาง พอคาอยากใหทั้งสองทำงานตอ

จนถึงเย็น แตทั้งสองปฏิเสธ พอคาจึงจายใหเด็กทั้ง 2 คนๆ ละ 100 เหรียญ
ทั้ง 2 คนกลับบานดวยความทะนงเม่ือไดรับคาจางคร้ังแรก แมรอยเหรียญมีคา
เพียงเล็กนอยในสมัยน้ัน แตก็คงดีกวาท่ีไมมีอะไรเลย ความยินดีที่ไดหาเงิน
มาดวยน้ำพักน้ำแรงแสดงออกบนใบหนากระหย่ิมยิ้มยองของเด็กทั้งสอง
ดวยจำนวนเงินท่ีทั้งสองมีจากการทำงาน ยอนนีและฟรังโกตองการจะซื้อเทียน
3-4 เลม ซึง่มีมลูคามากสำหรับครอบครวัท่ียากจนอยางเขา ขณะท่ีทัง้สองรีบเดิน
อยางเรงดวนไมทันสังเกตเห็นขอทานท่ียื่นมือขอทาน โดยทั้งสองเดินผานไป
อยางรีบๆ ถึงอยางไรฟรังโกก็ไมอาจลืมคนขอทานผูนั้นได เขาไดพูดคุยกับ
ยอนนีเกี่ยวกับขอทานผูนั้น “จะดไีหมท่ีเราใหเงิน 200 เหรยีญแกคนขอทานผนูัน้
ทีเ่ราเห็นนัง่อยขูางถนนนัน้ แกคิดวาพระแมเจาจะมีความสุขมากข้ึนถาเราบริจาค
เงิน 200 เหรียญน้ี บางทีขอทานผนูัน้คงไมมงีานทำ และครอบครวัของเขานาจะ
ไมมีอะไรกิน” ยอนนีอยากเห็นเทียนจุดต้ังไวที่หนาตางมากกวาท่ีจะบริจาคเงิน
ใหขอทาน

แตฟรังโก รบเราจนในท่ีสุดยอนนีก็ยอมตกลงในที่สุดท้ังสองก็สรุปวา
พระแมเจาคงมีความสุขในกิจกรรมคร้ังน้ีของพวกเขาเปนแน ทัง้สองว่ิงกลับไปหา
คนขอทานผูนั้น เอาเงิน 200 เหรียญใสในมือขอทานแลวทั้งสองก็วิ่งจากไป
อยางรวดเรว็ดวยฝเทาสัน้ๆ ไปบานหอบใหญหายใจไมคอยออก

เม่ือถึงบานทั้งสองไมเช่ือสายตาของตน ตาของฟรังโกเต็มไปดวยน้ำตา
สวนยอนนขีย้ีตาตนเองพรอมกบัหยกิใบหู “มนัไมนาเปนไปได แกเห็นอยางทีฉ่นั
เห็นหรือเปลา เราคงไมฝนไปนะ”   ยอนนีถามฟรังโก เทียนแทงใหญจำนวนมาก
ประดับประดาท่ีขอบหนาตาง ตดิไฟลุกโชติชวงอยางสวางไสวสาดแสงเขาภายใน
หองพัก ทั้งสองว่ิงเขาบานอยางรวดเร็ว แสดงออกถึงความยินดีเต็มเปยม
ทัง้สองเขากอดท้ังพอท้ังแมเต็มไปดวยพลงัแหงความรัก เกิดเหตุการณอะไรข้ึน?
ชวงเวลากอนเที่ยงเล็กนอย พอของเด็กทั้งสองออกไปทำงานในเมืองตามปกติ
และขณะท่ีเดินทางกลับเขาสืบทราบวาลูกท้ังสองไปรับจางแบกถานหิน เขาเลย
เดาสาเหตุวาทำไมลูกของเขาตองรับจางทำงานหนักจึงเกิดความรูสึกละอายใจ
ขึ้นมา เขาไดไปหานายจางขอเบิกเงินเดือนลวงหนาและไปซื้อเทียน 20 เลม
เขาจึงไปสัญญากับภรรยาวาตอไปเขาจะเลิกดื่มเอาเงินมาจุนเจือครอบครัวและ
ไดเลาเร่ืองท่ีประทับใจเก่ียวกับลูกทั้งสองใหภรรยาฟงดวย ฝายแมของเด็ก
ไดลงมอืปดกวาดบานใหสะอาดพรอมตกแตงบานเตรียมฉลองในวันรงุขึน้

ตั้งแตวันนั้นเปนตนมา ยอนนีและฟรังโกจะไปที่วัดนอยบริเวณทาเรือ
และเขารวมมิสซาตอนเชาดวยความศรัทธา ไมเสียเวลาใหกับการเลนที่ไรสาระ
อีกตอไป

หลังมานละครเวทอีงิศาสนา  “แซมซนัและเดไลลาห” (ตอจากหนา 3)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 34 ฉบับท่ี 38 ประจำวันท่ี 19-25 กันยายน 2010 หนา 5

ประกาศ
เรือ่งการใชพระนามพระเจาในพิธกีรรม

คำอธิบายและแนวทางจากสมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ กรุงโรม
สมณกระทรวงพธิกีรรมและศีลศกัดิส์ทิธิ ์ไดมจีดหมายถึงสภาพระสังฆราช

ประเทศตางๆ ลงวนัที ่28 มถินุายน 2008 เรือ่งการเรยีก “พระนามของพระเจา”
โดยมสีาระสำคัญวา การถายทอดพระวาจาของพระเจาจากภาษาตนฉบับจำเปน
ตองถายทอดอยางซ่ือสัตย รวมทั้งการอางอิงหรือการกลาวถึงพระนามของ
พระเจาในรูปอกัษรส่ีตวั (tetragrammaton) “hwhy” (YHWH ภาษาไทยออกเสียง
วา “ยาหเวห”) ตองไดรบัความเคารพดวย

คำวา tetragrammaton เปนคำท่ีถกูเขียนเพือ่หมายถงึพระเจา เพ่ือแสดงถึง
ราชศักด์ิและความย่ิงใหญอนัหาขอบเขตมไิดของพระองค ซึง่ตามประเพณขีอง
พระคมัภีรพนัธสัญญาเดิม พระนามท่ีไดรับการเปดเผยน้ีจะไมมกีารออกเสียง
นัน่หมายถงึจะไมเอยพระนามพระเจา

พระคัมภีรพนัธสัญญาเดิม ฉบับท่ีผเูช่ียวชาญ 70 ทาน แปลเปนภาษากรีก
และเรียกวา “ฉบับเจ็ดสิบ” (Septuagint) เม่ือเอยถึงพระเจา (tetragrammaton)
จะใชคำวา Kyrios เชนเดยีวกบัพระคัมภีรภาษาละตินฉบบั Vulgate จะใชคำวา
Dominus (= Adonai ในภาษาฮบีร)ู

การหลีกเลี่ยงที่จะเอยพระนามพระเจาโดยตรง จึงถือเปนธรรมประเพณี
ของพระศาสนจกัร ทีม่ภีมูหิลังมายาวนาน

อยางไรกต็าม หลายปมาแลว คำวา tetragrammaton ซึง่ถูกเขียนดวยอกัษร
4 ตวั คอื YHWH มกีารสะกดออกเสียงในหลายๆ ภาษา เชน Yahweh, Jahweh,
Jave, Yehovah ฯลฯ (= คำวา “พระยาหเวห” ในภาษาไทย)

สิ่งที่ตามมาก็คือ เมื่อมีการฉลองพิธีกรรม จึงเอยพระนามพระเจาวา
Yahweh, Jahweh, Jave, Yehovah รวมท้ัง “พระยาหเวห” ซึง่ถอืวาไมสอดคลอง
กบัธรรมประเพณีดัง้เดิมของพระศาสนจักร

ดังนั้น สมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ กรุงโรม จึงใหแนวทาง
ปฏิบตั ิดงัน้ี

1. ในการประกอบพธิกีรรม ทัง้บทเพลงและบทภาวนา จะไมมกีารใชหรอื
ออกเสยีงคำวา tetragrammaton (YHWH / ยาหเวห)

2. การแปลขอความในพระคัมภีรสำหรับใชในพิธีกรรม เพ่ือหมายถึง
พระเจา จะใชคำอ่ืนแทนคำวา tetragrammaton ไดแก Adonai / Kyrios : Lord,
Signore, Seigneur, Herr etc. (ซ่ึงตรงกบัคำท่ีเราใชในภาษาไทยวา “องคพระ-
ผเูปนเจา” หรอืบางกรณใีชคำวา “พระเจา”)

3. การแปลอื่นๆ ในบริบทของพิธีกรรม มีแนวทางที่สอดคลองกัน คือ
ไมใชคำ tetragrammaton (YHWH, ยาหเวห)
การดำเนินการในพระศาสนจักรคาทอลิกแหงประเทศไทย

สภาพระสงัฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ไดมอบหมายใหคณะกรรมการ
คาทอลิกเพ่ือพิธีกรรม ดำเนินการตามแนวทางของสมณกระทรวงพิธีกรรมฯ
กรุงโรม โดยขอใหชี้แจงและอธิบายใหทุกฝายรับทราบและนำไปปฏิบัติให
เหมือนกันในพระศาสนจักรคาทอลิกไทย โดยกำหนดใหใชคำวา “องคพระ-
ผเูปนเจา” (หรอืคำวา “พระเจา” ในบางกรณี) แทนคำวา “พระยาหเวห” ใน
การปฏิบติัทกุกรณีทีเ่กีย่วของกบัพธิกีรรมคาทอลิก รวมท้ังการประพนัธบทเพลง
ในพิธกีรรมดวย

อยางไรกต็าม สำหรบัการแกไขบทเพลงในพิธกีรรมทีม่อียแูลว ซึง่มคีวาม
เกี่ยวของกับทำนองเพลงโดยเฉพาะอยางย่ิงบทสรอยรับสั้น เนื่องจากคำวา
“องคพระผเูปนเจา” ออกเสียงเปน 5 พยางค และคำวา “พระเจา” ออกเสยีงเปน
2 พยางค ไมเทากับคำวา “พระยาหเวห” ที่ออกเสียง 3 พยางค ผูจัดทำจึง
ขออนุญาตใชคำวา “องคพระเจา” แทนคำวา “พระยาหเวห” ทำใหไมตอง
เปล่ียนทำนองเพลง แตสามารถเอ้ือนคำรองน้ีไดเพ่ือใหออกเสยีงไดชดัเจน แต
กรณนีีส้ามารถใชได เฉพาะกบับทเพลงเดิมทีม่คีำวา “พระยาหเวห” ปรากฏอยู
เทาน้ัน ซึง่ขณะนีก้ำลังทดลองใชทีบ่านเณรใหญแสงธรรม

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือพิธีกรรม
ดำเนินงานภายใตสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

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 ีการพมิพคาทอลกิ  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
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บทอธิษฐานภาวนา

 “เราพอใจความเมตตากรุณา มใิชพอใจเคร่ืองบูชา” (มทัธวิ  9:13)

บ.สันติสุข
www.salit.org
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เกือบทุกอาทิตยเปนเวลามากกวา 3 ปแลวที่ณรงค เดินทางประมาณ 90
กิโลเมตร ไปกลับเพื่อเยี่ยมมารดาของเขาท่ีอาศัยอยูในบานผูสูงอายุ บางคร้ัง
เขาอาจไปธุระท่ีอืน่ แตโดยสวนรวมแลวเขาจะมาน่ังเงียบๆ ขางมารดาของเขา
อนัท่ีจริงแลวเขามีอะไรตอมิอะไรทีเ่ขาอาจทำได หรอือยากทำ แตเขาก็เสียสละ
เวลามานั่งอยูใกลๆ มารดาของเขาเกือบทุกอาทิตย วันหน่ึงขณะที่เขากำลัง
เตรียมตัวกลับบาน เขาก็ตองแปลกใจท่ีไดยนิเสียงมารดากลาวกับเขาวา “แมหวงั
วาจะไดพบลกูอกีในเรว็ๆ นี ้ลกูไมคอยมาเยีย่มแมเลย” ณรงครสูึกประหลาดใจ
ในคำพูดนี้ เขากลาวกับมารดาวา “แตผมก็มาหาแมทุกอาทิตยนี่ครับ” มารดา
ของเขาตอบวา “อาจเปนเชนน้ันจรงิๆ กไ็ด แตอนัท่ีจริงแลวลูกไมไดอยทูีน่ีเ่ลย”

ชีวิตของมัทธิว อัครสาวกเปลี่ยนแปลงไป เม่ือพระเยซูเจาทรงเรียกเขา
ใหเปนศิษยของพระองค แตพวกฟาริสีก็ยังบนวา พวกเขาเกงในการกระทำ
กิจศรัทธาภายนอก แตพระเยซูเจาทรงทราบดีวาจิตใจของพวกเขามิไดอยู
ในสิง่ทีพ่วกเขากระทำเลย พวกเขาถวายเครือ่งบชูาตามท่ีกำหนดไวในกฎบัญญตัิ
แตมิไดประกอบกิจเมตตาตามท่ีบรรดาประกาศกเรียกรองเลย

เม่ือเราทำใหภารกิจท่ีเราตองทำกลายเปนภาระหนาท่ี มันก็กลายเปนส่ิงท่ี
ไรชวีติชวีา ณรงคตกใจท่ีไดยนิคำพดูของมารดา เขาจงึตดัสนิใจทีจ่ะทมุเทชวีติ
จิตใจใหแกวันเวลาท่ีเขาอยูกับมารดา ทุกบายวันอาทิตยจึงกลายเปนกิจกรรมท่ี
เปล่ียนชีวิตของท้ังแมและลูก พระเยซูเจาทรงขอรองอยาใหเรากระทำพันธกิจ
ของเราใหเปนแตเพียงกระทำตามหนาท่ีของเรา ไมวาจะเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับ
ศาสนาหรืออยางอ่ืนกต็าม พระองคทรงเชิญใหเรามองลึกลงไปในหัวใจของเรา
ใหเราตอบสนองการเชิญชวนของพระองคดังเชนนักบุญมัทธิว และเจริญชีวิต
“ใหเหมาะสมกับกระแสเรียกของเรา” ดังท่ีนักบุญเปาโลกลาวไว

ขาแตพระบิดาเจา เม่ือลูกตกหลมุพรางในการกระทำ
สิง่ใดสิง่หน่ึงเพราะเปนหนาท่ีทีจ่ะตองกระทำ

โปรดทรงเตอืนลูกถึงความยินดีทีม่อียใูนทุกส่ิงทุกอยาง
หากลูกกระทำไปเพือ่พระองค

ทัง้น้ีอาศยัพระบารมพีระครสิตเจา พระเจาของลูกทัง้หลาย
อาแมน



วนันัน้กเ็หมือนกับทกุวนั
ออกจากบานข้ึนรถประจำทางไปโรงเรียน
จะตางกบัวนัอืน่ๆ ตรงท่ีออกจากบานแตไปไมถงึโรงเรยีน
ตองเปล่ียนทิศทางและจุดหมายปลายทางอยางกะทันหัน
ไมไดไปเองแตถูกนำไปสงโรงพยาบาลอยางเรงดวน
ยงัไมถงึคร่ึงทางก็หมดความรสูกึหมดสตไิปแลว
บาดแผลจากกระสุนปนแทบจะเจาะรางนอยพรุนไปทั้งตัว
จำไดลางๆ กอนหมดสติมกีลมุเด็กอาชีวะไลตกีนัขึน้รถ
ตามดวยเสยีงปนดังสน่ันมาจากขางรถขณะท่ีผโูดยสารตกตะลงึ
กอนจะกมตวัหมอบราบหาท่ีกำบังหนตีายกันโกลาหล
กวาจะหายตระหนกตกใจขวัญหนดีฝีอกลมุกอเหตุกส็ลายหายไปหมดแลว
แตเดก็นกัเรยีนตัวนอยเหย่ือกระสุนปนไมมโีอกาสรบัรอูะไรอีกตอไปแลว
ไมคดิและไมมใีครคดิวาชวีติทีเ่พิง่เบงบานจะตองจบลงในวัยเกาขวบ
ทั้งท่ีไมเคยมีเร่ืองมีราวมีปากมีเสียงกับใครขนาดคอขาดบาดตาเชนน้ี
จะผิดหากถือวาผิดก็แคยืนอยูตรงบันไดขึ้นลงในเสี้ยววินาทีนั้น
จะผิดหากถือวาผิดก็แคอยรูะหวางสองกลมุนักเลงในคราบนกัเรียนไลตกีนั
จะผิดหากถือวาผิดก็แคเกิดมาเปนคนไทยในบริบทสังคมแบบไทยๆ
บริบทที่นิยมความรุนแรงทุกรูปแบบเพื่อแกปญหาทุกระดับ
บริบทท่ีมแีตลกูแตเหมอืนไมมพีอแมใกลชดิใหการอบรม
บรบิททีม่พีอแมคอยส่ังคอยสอนแตเหมอืนไมมลีกูนอบนอมเชือ่ฟง
บริบทท่ีผใูหญผทูรงเกียรติในสังคมทำตัวเปนแบบอยางไมดไีรจรรยาบรรณ
บริบทท่ีโรงเรียนเนนความเปนเลิศเนนความฉลาดดานวิชาการเปนใหญ
บริบทท่ีวัดวาอารามมีแตชีสงฆเด็กวัดพำนักเขาออก
บริบทท่ีคนเนน “ตัวขาเปนใหญ” “ตัวขาคือกฎหมาย” “ตัวขาคือ

ศลีธรรม”...

พอเกิดเรื่องทีก็เที่ยวโทษเด็กโทษพอแมโทษโรงเรียน
แตจะโทษเด็กก็ไมถกูในเม่ือผใูหญสรางแนวรวมกนัไว
เด็กเกิดมาเติบโตในบริบทครอบครัวบริบทสังคมที่ติดกระแสนิยม
เหมือนเปนกรอบเปนมาตรฐานใหเด็กไดแตซึมซับกอนจะเรียนรู
จะโทษพอแมไมสัง่สอนอบรมลูกก็ไมถกูท้ังหมด
ในเม่ือตองตกอยูในวังวนปากกัดตีนถีบทำมาหากินตัวเปนเกลียว
แคเหน็หนาเชาค่ำหาโรงเรียนจายคาเลาเรยีนแถมคาขนมติดกระเปากบ็ญุแลว
ใจก็ไดแตหวังวาลูกจะไดรบัการอบรมจากครูบาอาจารยชวยเสรมิหนาท่ีพอแม
แตกระแสท่ีสือ่กระแสท่ีคานยิมพากันขยมพากนักระเพ่ือมจนเกินจะตาน
แคลูกไมหัวรางขางแตกไมถูกตำรวจหิ้วตัวขึ้นโรงพักก็ดีถมแลว
จะโทษโรงเรยีนกไ็มยตุธิรรมอีกเหมอืนกนั
แคเคี่ยวเข็ญใหนักเรียนมีสมาธิตั้งใจเลาเรียนหาความรูก็หมดวันแลว
เชาใหโอวาทกอนเรียนรายวิชามีอบรมเนนความจริงจังดานระเบียบวินัย
อยางนอยตราบใดท่ีเด็กอยูในบริเวณโรงเรียนก็ยังอยูในสาย
แตพอพนประตูโรงเรียนออกไปก็เหมือนกับปลอยปลาลงน้ำ
แตละกระแสสงัคมลวนรนุแรงยัว่ยวนชกัจูงยากจะวายทวนกระแสได
มาตรการเจากระทรวงศึกษาธิการในการแกปญหานักเรียนดูดกีแ็คหลักการ
“จะปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผล
เพ่ือนำไปสกูารสอนในเร่ืองความรรูอยละ 70 ของเวลาท้ังหมด
สวนรอยละ 30 มงุเนนใหเดก็พัฒนาในความเปนคนดเีพิม่ขึน้...”
เพราะตราบใดท่ียงัไมชวยกันแกไขกระแสคานิยมในสังคม
มาตรการแตละอยางก็คงไดแตเกิดแลวก็ตายกอนโตเหมือนเดิม...

ในขณะท่ีคนทัง้โลกใหความสนใจแกปญหาโลกรอน
แคเผาโฟมกลองสองกลองพลาสตกิถุงสองถงุก็ถอืวาเพิม่ความรอนใหโลก
แตกลับไมคอยสนใจปญหาบรรยากาศสังคมที่เสื่อมโทรมลงทุกวัน
ความเห็นแกตัวความรุนแรงความเกลียดชังความเลวรายท่ีแตละคนกอข้ึน
ลวนไปส่ังสมหมมหมักอยูในบรรยากาศสังคมท่ีเด็กเติบโตหายใจเขาออก

ทกุวีท่กุวนั
ถาอยางนีค้งโทษใครไมได...นอกจากโทษตนเอง...ทกุคน ทลีะคน
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และประธานสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
เปนประธานเปดการสัมมนาประจำปของสภาการศกึษา
คาทอลิกแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 40 ระหวางวันท่ี
22-25 สิงหาคม ค.ศ. 2010 ที่โรงแรมเอเชีย พัทยา
ในหัวขอ “การปฏิรูปการศึกษาคาทอลิก” มีผูเขารวม
สัมมนา 448 คน ซิสเตอรโรสลิน ศรีไพร กระทอง
มหาธิการิณีคณะรักกางเขนแหงจันทบุรี  เปนประธาน
จัดสัมมนาในคร้ังน้ี

หั ว ใ จ
ของการสมัมนา
ครั้งนี้คือ การ
แถลงนโยบาย
ของสภาพระ-
สั ง ฆ ร า ช

คาทอลิกแหงประเทศไทย  ในแผนอภิบาล บทที่ 6
เร่ืองการศึกษาอบรมแบบคาทอลิก  โดยพระคุณเจา
จำเนียร สันติสุขนิรันดร  การขานรับนโยบายอยาง
จริงจัง ของสภาการศึกษาฯ โดยเลขาธิการสภาฯ
ภราดาวิศิษฐ ศรีวิชัยรัตน  และการยกมือรับรองเปน
เอกฉนัทของผเูขาสมัมนาทกุคน

พระคุณเจาจำเนียร กลาวใหขอคิดในบทเทศนวา
“พระคัมภีรวันน้ีพูดถึงเร่ืองความรอด ความรอดคือ
สดุยอดของการเปนมนุษย เรามีหนาท่ีตางกัน มกีระแสเรียก
ตางกัน แตมฐีานอันเดยีวกนั มเีปาหมายอันเดยีวกนักค็อื
การอยูในพระคริสตเจาและการท่ีจะไปอยูกับพระองค
เม่ือถึงบ้ันปลายชวีติ ทางสวรรคแคบ ทางไปนรกกวาง
ไปสบาย  มีผูคนชอบไปทางสบายมากกวา คนเลือกที่
จะไดรับความรอดนอย ไมใชพระเปนเจาไมชวยเหลือ
แตใหทุกอยางท่ีจำเปน ทุกคนมีสิทธ์ิที่จะไปสวรรค
พระเปนเจาเมตตาแตการท่ีไปไมไดก็เปนเราท่ีเปน
คนเลอืก ฉะนัน้เวลาทีพ่ระองคตรสักับเราวาจงพยายาม
ไปทางประตูแคบๆ ใหจงได พระศาสนจักรองครวม
มหีนวยงานตางๆ มากมาย มกีระแสเรยีกมากมาย แตกม็ี
เปาหมายเดียวคือชวยคนใหเอาตัวรอดรวมทั้งตัวเอง
ดวย การเดินทางของเรามีการเส่ียงแตเปนการเส่ียงท่ี
พวกเรามั่นใจวามีพระเยซูเจาเดินเคียงขาง ตลอดเวลา
ที่พวกเราไมปฏิเสธที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค
เราก็อยูในหนทางแหงความรอด

เรากำลังมาสัมมนาประจำปของสภาการศึกษา
คาทอลิกฯ  ผมดีใจที่ไดมีโอกาสมาสัมมนา  เปน
พระสังฆราชมา 12 ป ในประเทศไทยมีโรงเรียน 300
กวาโรงเรยีนทีเ่ปนคาทอลกิ ทัง้ของสังฆมณฑล นกับวช
ฆราวาส มีนักเรียนท่ีอยูในโรงเรียนของเรา 5 แสน
กวาคน เปนพระหรรษทานทีย่ิง่ใหญ เราถามตวัเองไหม
โรงเรียนของเราเปาหมายหลักเปนอะไร โรงเรียน
คาทอลิกเปนสนามของการประกาศพระเยซูเจาใหแก
ทกุๆ คนทีเ่ขามาเกีย่วของ ตัง้แตนกัเรียน คร ูผปูกครอง
เปาหมายการศึกษาของเราคือเพ่ือความรอด ปลูกตนไม
ไมกี่ปก็ตาย แตปลูกการศึกษามีไวชั่วนิจนิรันดร และ
การท่ีจะรอดนั้นพระเยซูคริสตเจาเปนผูลงทุนลงแรง
และมอบไวในมือของพระศาสนจักรไวในมือของ
พวกเรา พวกเรามีความพรอม มเีดก็ทีก่ำลงัรอความรอด
จากพระเยซูเจา ความรอดน้ีเปนส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุด
ในชีวิตของเรา การมีอาชีพการงานมีอะไรในอนาคต

ไมสำคัญแลว สำคัญคือเม่ือพบพระเยซูเจาแลวเปน
พระเยซูเจาเองท่ีจะสานตองานใหบรรลุผลสำเร็จ”

พระคุณเจาจำเนียร กลาวเปดการสัมมนา โดยย้ำวา
“การปฏิรูปการศึกษาคาทอลิก เปนสิ่งที่จำเปนในโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรง เชน
ปจจุบันการศึกษาเปนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคน
และการศึกษาคาทอลิกเปนคำตอบใหกับสังคมท่ี
ตองการความยุตธิรรม ความเอือ้อาทร และการอยรูวมกัน
อยางมสีนัติสขุ

พระศาสนจักรใหความสำคัญอยางย่ิงยวดกับ
โรงเรียนคาทอลิกในการเผยแผพระคริสตธรรม
ฝกอบรมคนใหเปนบุคคลเพื่อผูอื่น พัฒนาตนในดาน
สติปญญา อารมณ สังคม และรางกาย เพื่อสามารถ
ทีจ่ะรักและรบัใชไดอยางมีประสิทธิภาพสงูสุด”

คุณแมศรีไพร กลาววา “การใหการศึกษาอบรม
ในปจจุบัน เรียกรองสถาบันและกลุมคาทอลิกตองใช
ความพยายาม ความอดทน และการอุทิศตนในขั้นสูง
เพื่อเรียนรูสภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรมของ
คนรุนใหม สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
ตรัสเม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2008 ความตอนหนึ่งวา
พระศาสนจักรตระหนักถึงความรับผิดชอบเปนพิเศษ
ตอคนรนุใหมๆ  จรงิๆ แลวเราตองเผชิญปญหาตางๆ ที่
เกิดข้ึนในปจจุบนั อนัดับแรกคอืการเขาสกูารวดัดวยคานิยม
ของมนุษยนิยมในแนวคริสต การฝกอบรมเยาวชน
จงึเปนงานทีพ่ระศาสนจกัรรสูกึวาตองเขาใจในสวนรวม
กับครอบครัวและโรงเรียน ในโอกาสท่ีเรามาประชุม
สมัมนาในหัวขอการปฏริปูการศกึษาคาทอลกิ โดยเนน
ที่อัตลักษณความเปนโรงเรียนคาทอลิกใหเราภาวนา
ออนวอนตอองคพระผูเปนเจาใหเราเขาใจและรูทิศทาง
การเปนผูนำทางการศึกษาคาทอลิก อีกท้ังใหเรามี
ความพรอมท่ีจะอุทิศตนอยางจริงจังดวยการอบรม
เยาวชนใหเปนคนดีตอไป”

คุณแมศรีไพร กระทอง ใหสัมภาษณอุดมสารวา
“การสัมมนาครั้ง น้ี เปนความรวมมือของทุกฝาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการระดับบริหารเปนการ
เตรียมการอยางดี ที่สำคัญการแบงหนาท่ี คุณแมเปน
ประธานกจ็ริง แตทำหนาท่ีเพียงสวนหน่ึง แสดงใหเห็น

ถึงศักยภาพในการจัดการ เปนแบบอยางของการศึกษา
คาทอลิกจริงๆ สมาชิกในคณะก็ชวยเหลือเปนอยางดี
หัวขอปนี้นาสนใจ มาจากพระสมณสาสนหลายฉบับ
ที่พูดถึงโรงเรียนคาทอลิก ปนี้เปนปที่ 40 ซึ่งภราดา
ประทปี ม. โกมลมาศ ไดพดูถึงวาเราไดปฏิรปูการศึกษา
คาทอลกิ 40 ปแลว และสอดคลองกับแผนอภิบาลของ
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย การสัมมนา
คร้ังน้ีเปนการกำหนดอัตลักษณของโรงเรียนอยาง
ชัดเจนโดยบุคลากรของโรงเรียนจำเปนตองมีสวนรวม
ในความชดัเจนนี”้

ซิสเตอรจำเนียร บุญทัน  ผูอำนวยการโรงเรียน
ปรีชานุศาสน ชลบุรี กลาววา “ดีใจและเขาใจวาหัวขอ

ของการสัมมนาตรงประเด็นที่สุด
กับช่ือของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ
ปนี้เนนถึงอตัลักษณ การจะทำอะไร
ใหสำเร็จน้ันขึ้นอยูกับอัตลักษณของ
ตนเองเพราะมีการแขงขันมากมาย
ใครมีอัตลักษณ เดนคนน้ันก็จะ
สามารถรอด ปนีห้ัวขอทันสมัย เปน

ที่สนใจของทุกโรงเรียนเพราะเรารวมกันเปนหนึ่ง
ในฐานะที่เปนคาทอลิกเราควรจะรูวาตัวของเราคือ
อะไร การสัมมนาคร้ังน้ีเปนการสัมมนาท่ีตอบคำถาม
ทีเ่รามอียใูนใจเวลาน้ีตรงกบัสมัยและความตองการของ
ทุกคนเปนจำนวนมาก”

ซิสเตอรวีรวรรณ กิจเจริญ ผูอำนวยการโรงเรียน
ยอแซฟ อยุธยา และซิสเตอรนงนภัส สุวรรณใจ

ผู อำ น ว ย ก า ร
โรง เ รี ยน เซนต -
จ อ ห น บั ป ติ ส ต
อยุธยา  กลาววา
“หัวขอน าสนใจ
ทันสมัย  ตรงกับ

ยคุสมยัปจจุบนั เราเหน็ความสำคญัและจะตองนำไปใช
จริงๆ เพื่อใหโรงเรียนคาทอลิกสามารถท่ีจะยืนหยัด
อยูไดดวยคุณภาพ ตามนโยบายและปรัชญาของการ
จดัการศึกษาแบบคาทอลกิ ดใีจมากท่ีบอกใหเราหนักลบั
มาดูรากเหงาของเรา”

สมัมนาสภาการศึกษา (ตอจากหนา 20)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 34 ฉบับท่ี 38 ประจำวันท่ี 19-25 กันยายน 2010หนา 8

ถอยแถลง
ของสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย ในการสมัมนา ครัง้ที ่40

หวัขอ “การปฏริปูการศกึษาคาทอลิก”
ระหวางวันที ่22-25 สงิหาคม ค.ศ. 2010 / พ.ศ. 2553 ทีโ่รงแรมเอเชีย  พทัยา

ดวยเหตุนี้ จึงมีความจำเปนท่ีจะตองปฏิรูปการศึกษา
ใหคงไวซึ่งอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก ที่เนนการ
บูรณาการความเช่ือ วัฒนธรรม และชีวิต ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน โดยสนับสนุนใหโรงเรียน
ทำวจิยั เพือ่แสวงหาความจริงดานการปลูกฝงคณุธรรม
ตามคุณคาพระวรสาร พรอมท้ังใชและผลติสือ่ประเภท
ตางๆ เพือ่รบัใชการประกาศขาวดี    ในขณะเดียวกัน ยงั
ตองปลุกจิตสำนึกผเูรียนใหมชีวีติภาวนา มจีติสาธารณะ
ดวยการผานกิจกรรมอันหลากหลาย อีกทั้งมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ในฐานะเปน
ประชากรโลกอีกดวย

ผูรวมสัมมนาตั้งปณิธานวา ในฐานะเปนโรงเรียน
คาทอลิก ทุกโรงเรียนจะทบทวนเปาหมายการศึกษา
ของโรงเรียน ตามแนวทางของเอกสาร    “มติดิานศาสนา
ของการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก”   (ขอ 100-102)

โดยแสดงอัตลักษณตามคุณคาพระวรสาร  โรงเรียน
จะใหความสำคญัตอการบูรณาการคริสตธรรมกับสาระ
การเรยีนรตูามหลกัสูตร กระบวนการหลอหลอมบุคคล
แบบคริสตและการสรางบรรยากาศโรงเรียนท่ีเปยม
ดวยอสิรภาพและความรกั ตามคำกลาวทีว่า “หวัใจของ
การจัดการศึกษา  คอืการจัดการศึกษาดวยหัวใจ”

เน่ืองดวยพันธกิจอันสืบเนื่องจากถอยแถลงน้ี
เรียกรองใหทุกคนตองรวมใจกันอุทิศตน ทุมเท และ
เสียสละอยางจริงจัง     ผรูวมสัมมนาทุกคนจงึขอยดึม่ัน
ในองคพระเยซูคริสตเจา ผูซึ่งเปน “หนทาง ความจริง
และชีวิต” (ยน 14:6) และเปนพระฉบับแบบของนัก
การศึกษา ในการปฏิรูปตนเองและภารกิจการจัด
การศึกษาคาทอลิก  ทั้งนี้ เพื่อใหแผนอภิบาลของ
พระศาสนจักรในประเทศไทยบรรลุผลสมบูรณ

สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย ไดจัด
การประชุมสัมมนาประจำปการศึกษา 2553  มผีเูขารวม
สัมมนา 448 คน ในหัวขอ “การปฏิรูปการศึกษา
คาทอลกิ” ทกุคนไดทบทวนไตรตรองการปฏริปูการศึกษา
คร้ังแรกเม่ือ 40 ปทีผ่านมา โอกาสน้ันพระศาสนจักรสากล
ไดทำการปฏิรูปการศึกษา ตามสมณกฤษฎีกาวาดวย
การศึกษาคาทอลิก  และในชวงเวลาเดียวกนั พระศาสนจักร
ในประเทศไทยไดตอบรับดวยการจัดสัมมนา  เพ่ือ
ทำการปฏริปูการศึกษาเชนกนั ซึง่ถอืเปนการกำเนิดของ
สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทยอีกดวย

ผูรวมสัมมนาไดเรียนรูแผนอภิบาลคริสตศักราช
2010-2015  ของพระศาสนจักรในประเทศไทย เรื่อง
การศึกษาอบรมแบบคาทอลิก และตระหนักดีวา สงัคม
ปจจุบันเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทำใหเด็กและ
เยาวชนจำนวนมากไมสนใจคณุคาความดีงามดานจติใจ

ซือ่สตัย
คณุยายสาพอ พาคร ึ ชาวปกาเกอะญอ  เปนคริสตชน

กลับใจมาจากเขตวัดนกับญุเปาโล แมสะเรยีง เมือ่ 50
กวาท่ีผานมา ปจจุบนัอายุ 66 ป มบีตุร 7 คน หลังจาก
มีบุตรคนแรกแลว คุณยายสาพอ พาครึ ไมสามารถ
มีบุตรไดอีกเน่ืองจากไดลมปวยลงดวยอาการอักเสบ
ของมดลูก และไดรับการรักษาท่ีบานดวยยาพืน้บาน
ก็ดีขึ้นบางแตก็ไมหายขาด กระทั่งเวลาลวงเลยไปถึง
12 ป ราวป พ.ศ. 2510 สามีจึงตัดสินใจพาไปหาหมอ
ที่โรงพยาบาลสวนดอก (โรงพยาบาลมหาราช
เชียงใหม) แมวาจะตองหายืมเงินจากเพื่อนบานให
พอสำหรับคาเดินทางและอาหารเทาน้ัน เน่ืองจาก
มฐีานะยากจน  ซึง่ระยะทางระหวางหมบูานเมืองงาม
ถึงเชียงใหมมีความยาวถึง 200 กิโลเมตร ตองเสีย
คาเดินทาง เฉพาะขาไปคนละ 23 บาท (สมัยน้ันถือวา
เยอะมากสำหรับคนฐานะอยางครอบครัวของคุณยาย
สาพอ) และตองเดนิทางดวยเทาจากปากทางถนนเขาสู
หมูบาน ระยะทาง 15 กิโลเมตร  เนื่องจากสมัยนั้น
ถนนยงัเขาไมถงึหมบูาน ในท่ีสดุคุณยายสาพอกไ็ดรบั
การรักษาพยาบาลอยูในโรงพยาบาลสวนดอกเปน
เวลา 2 สปัดาห สิง่ท่ีคณุยายสาพอจำไดแมนยำในการ
รกัษาพยาบาลครัง้น้ัน บอกวาหมอไดเติมเลือดให 2 ถงุ
และเ ม่ือหมอใหกลับบ านไดทางโรงพยาบาล
แจงคารักษาพยาบาล แตคุณยายบอกวาไมมีเงินจาย
เจาหนาที่โรงพยาบาลจึงทำการบันทึกรายการและ
บอกกบัคณุยาย วาไมเปนไร แตหากมเีงินเมือ่ไรกค็อย
มาจายเม่ือนั้นก็ได ซึ่งเรื่องนี้ไดฝงแนนอยูในจิตใจ
ตั้งแตนั้นเรื่อยมา หลังการรักษาตัวแลวคุณยายก็
หายปวยและสามารถมีบตุรตอไปอีก 6 คน ระหวางนัน้
คุณยายก็ไดพยายามหาเงินจากการรับจางและทำสวน

ผักขายผลผลิตเพื่อเก็บเงินมาชดใชหนี้โรงพยาบาล
จนกระท่ังเม่ือวัน 18 สิงหาคม  ที่ผานมาน้ี คุณยาย
สาพอ พาครึ ก็ไดนำเงินจำนวน 3,000 บาท มาจาย
คายาที่คางต้ังแตป 2510 นั้นคืนใหแกโรงพยาบาล
ตามท่ีตั้งใจเอาไว  ผานทางคุณสิริ เจริญธรรม
(เจาหนาท่ีแผนกเยาวชนสังฆมณฑล เชยีงใหม) ทีเ่ปน
คนรูจักกันในหมูบานน่ันเองใหเปนตัวแทนนำเงิน
มามอบใหโรงพยาบาล

เมือ่มคีนถามคณุยายวา เรือ่งมันผานไปกวา 43 ป
ยงัจำและคดิทีจ่ะใชหน้ีอกีหรือ ทางโรงพยาบาลก็ไมได
มาทวงแตอยางใด ทางโรงพยาบาลคงไมวาอะไร
และคงยกหน้ีใหแลว เพราะเห็นวาเปนคนยากจน

คุณยายตอบวา“เปนหนี้เขาแลวตองชดใช ถา
ไมชดใช ทำใหไมสบายใจ เขาอตุสาหรกัษาเราใหหาย
จากโรคภยั คนเปนเจาหน้ีเองกเ็ดือดรอน โรงพยาบาล
กต็องรกัษาคนอ่ืนตอไป  พอแม ปยูา ตายายชาวปกา-
เกอะญอสอนเราอยางน้ี วาอยาไปเปนหนี้เปนสิน
คนอ่ืน อยาไปโกงคนอ่ืน อยาเอาเปรียบคนอ่ืน
ทำอยางซ่ือสัตย กินอยางซ่ือตรง หากรวยใหรวย
อยางซือ่สตัย หากจนใหจนอยางซือ่ตรง และมศีกัดิศ์รี
มเิชนน้ัน  หากเสียชีวติแลวตาจะไมหลบั ไมไดขึน้สวรรค
แตจะทำใหเราตกนรกท่ีตองพบกบัความทกุขทรมาน 
เวลาน้ีเราก็แกแลว อายุ 60 กวาปแลว อีกไมนาน
กจ็ะเสียชวีติเหมอืนกบัพอแมปยูาตายาย ซึง่หากมหีนี้
คางคาอยูเชนนี้ตอไป ก็ทำใหไมสบายใจเลย  และ
หากตายตาก็จะไมหลับ และจะไมไดไปอยูกับพอแม
ปูยา ตายายบนสวรรคดวย ก็เลยมาใชหนี้ที่คางอยูนี้ 
จะไดสบายใจท้ังเราและโรงพยาบาล”

คณุพอณรงคชยั หมัน่ศกึษา สมัภาษณ

แมเฒาปกาเกอะญอ (ตอจากหนา 20)

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 : เม่ือทานสงเงนิแลวกรณุาแจงใหเราทราบ
ดวย ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพ่ือจะไดจดัสงใบเสร็จ
รับเงินใหทานดวยความขอบพระคุณ

คณุเรณ ู เจรญิทรพัย 200 บาท
“ลูกหลาน” อุทิศแดมารีอา ลออิวจง 300 บาท
ครอบครัว “บุญฤทธิ์ฤทัยกุล”
อุทิศแดวิญญาณในไฟชำระ 300 บาท
อทุิศแด เปาโล สวุิทย บญุฤทธ์ิฤทัยกลุ 300 บาท
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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 - นกับญุ
อลัฟอนซา

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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เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

โทร. 0-2243-0047-52, 08-1639-3305
เพื่อรับสวนลดพิเศษ
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ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เบเนดิกโต นคร ศุภลักษณ
ครบรอบ 29 ป

อมาดีอุส
จิตรกวี ศุภลักษณ
ครบรอบ 4 ป
ชาตะ 7 มถินุายน  พ.ศ. 2535
เกดิใหมในพระเจา  22 สงิหาคม พ.ศ. 2549

ชาตะ  25  มถินุายน  พ.ศ. 2492
เกิดใหมในพระเจา

12  กนัยายน  พ.ศ. 2548
ครบรอบ 5 ป

อกัแนส จไุรรตัน หอมนยิม
ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
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ตรีเวเนโต (TRIVENETO) หมายถึง

15 สังฆมณฑลทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี
ในโอกาสที่ผมไดเดินทางมาท่ีกรุงโรม ประเทศ
อิตาลี เพื่อมารับการอบรมพระสังฆราชที่เพิ่ง

บวชใหมได (2-3 ป) วนัท่ี 5-18 กนัยายน 2010 ผมจงึเดินทางไปเย่ียม 5 สังฆมณฑล
ของตรเีวเนโต ทีส่งพระสงฆมาชวยงานอภิบาลในสังฆมณฑลเชียงใหม ประเทศไทย

ฟเดอี ดอนุม (FIDEI DONUM) เปนภาษาละติน หมายถึง พระพรแหงความเช่ือ
ในท่ีนี้หมายถึงพระสงฆสังฆมณฑลที่สมัคร หรือพระสังฆราชสงไปเปนธรรมทูต
ในสังฆมณฑลอืน่หรอืตางประเทศ

พระสงฆ นักบวช และฆราวาสของตรีเวเนโต ไดไปเปนธรรมทูตในแอฟริกา
ลาตินอเมริกา เปนเวลานานแลว เชนสังฆมณฑลเตรนโต สงต้ังแต ค.ศ.1927 จนปจจุบนั

เม่ือ ค.ศ. 2000 สมเดจ็พระสันตะปาปาไดเชิญชวนใหสงมาทีป่ระเทศในทวปีเอเชีย
บาง พวกเขาจงึคอยๆ สงพระสงฆ นกับวช และฆราวาสมาท่ีเอเชีย เปนพเิศษท่ีสงัฆมณฑล
เชยีงใหม

ปจจุบัน พระสงฆฟเดอี ดอนุมของตรีเวเนโต ที่มาประเทศไทยมี 6 องค คือ
คุณพอปเอโตร เมลอตตอ (สังฆมณฑลวีเชนซา) คุณพอบรูโน โรสซี คุณพออติลีโอ
เดบัทตีสตี คุณพอราฟาแอล ซานโดนา (สังฆมณฑลปาดัว 3 องค) คุณพอจูเซปเป
(ยอแซฟ) แบรตี้ (สังฆมณฑลเวโรนา) และคณุพอบรโูน ซอลเปนซา (แบนลโูน)

เขตรับผิดชอบ (มสิช่ัน) ของพระสงฆตรีเวเนโต คอืท่ี อ.แจหม จ.ลำปาง ซึง่รับงาน
ตอจากพระสงฆคณะปเม ซึ่งเร่ิมงานกอน และมอบใหรับผิดชอบ ตั้งแต ค.ศ. 2000
(ครบ 10 ป) ปจจบุนัคณุพอบรูโน และคณุพออตลิโีอ เปนผรูบัผดิชอบ

อกีแหงหนึง่คือ จ.ลำพนู คณุพอปเอโตร พึง่เริม่งานในเดือนพฤษภาคมปนี ้และ
จะมีคณุพอยอแซฟ เปนผชูวยต้ังแตเดือนตุลาคมนี ้  ขณะน้ีคณุพอบรโูน ซอลเปนซา
และคุณพอราฟาแอล ซานโดนา กำลังเรียนภาษาไทย

ผมจึงเดินทางมาเยีย่มสังฆมณฑเวโนรา  ปาดัว  เตรนโต  แบลลโูน และวีเซนซา
ในชวงวันท่ี 28 สิงหาคม ถึงวันท่ี 4 กันยายน และสงคุณพอวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน
มาเรียนภาษาอิตาเลียน 1 ป ที่เวโรนา โดยไดรับการสนับสนุนจากตรีเวเนโต และ
สภาพระสงัฆราชอติาลี

สิง่ท่ีผมไดรบัเมือ่มโีอกาสไปเยีย่มบรรดาพระสงัฆราชทัง้ 5 และดงูานของสงัฆมณฑล
(1) ศนูยธรรมทูต ระดับสังฆมณฑล มพีระสงฆ นกับวช และฆราวาสทำงานรวมกัน
เพ่ือจัดอบรมธรรมทูต สำหรบัอาสาสมัคร รวมบรวมเอกสาร ขอมูลดานธรรมทตูของ
สังฆมณฑล รวบรวมวารสาร หนังสือ สื่ออุปกรณ และผลิตสื่อดานงานธรรมทูต
(2) หองเอกสาร (archive) ทกุสงัฆมณฑลมพีระสงฆ และเจาหนาทีร่บัผดิชอบเอกสาร
สำคัญ ขอมูล สถิติประชากร จดหมายของพระสังฆราช การอนุญาตแตงงาน ฯลฯ
(3) สื่อมวลชน ผลิตรายการทีวีเทเลปาเช ผลิตสารสังฆมณฑลรายการวิทยุ บรรดา
พระสงฆ-นักบวชชาวอิตาเลียนท่ีมาทำงานในประเทศไทย และบานใกลเรือนเคียง
ประมาณ 90 คน จะประชุมกันวันท่ี 23-25 พฤศจิกายนน้ี ที่บานผูหวาน เก่ียวกับ
งานอภิบาลและธรรมทตู นาชมจริงๆ

ขอขอบคุณคุณพอจูเซปเป (ยอแซฟ) แบรตี ที่ชวยประสานงานใหผมไปเย่ียม
คร้ังน้ี
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กัสแตล กันดอลโฟ
อติาลี (ซนีติ)  สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรง
แนะนำครสิตชนทุกคนใหภาวนาวอนขอความชวยเหลือ
จากนักบญุองคอปุถมัภของตน  เพ่ือวานกับญุองคอปุถมัภ
จะชวยเหลือเปนพิเศษและเราสามารถเลียนแบบนักบุญ
องคอปุถมัภไดดวย

พระสันตะปาปาตรัสวา “เปนการดีที่คริสตชน
จำเปนตองมี ‘เพือ่นรวมทาง’ หรอืผทูีเ่ราจะยดึเปนตัวอยาง
ในการดำเนนิชวีติ  สำหรบัขาพเจา  ขาพเจาคิดถงึคุณพอ
วญิญาณรกัษ  คณุพอท่ีโปรดศีลอภัยบาป หรอืบุคคลใด
บคุคลหนึง่ท่ีเรารวมแบงปนประสบการณเร่ืองความเช่ือ
นอกน้ันขาพเจายงัคดิถงึพระแมมารียและนักบญุทัง้หลาย”

“เราแตละคน ควรมีนกับญุองคหนึง่ทีเ่รารักศรัทธา
เปนพิเศษ  ผูซึ่งเราภาวนาวอนขอความชวยเหลือ
ผานทานนักบุญท่ีเราเชื่อม่ัน  และควรยึดทานนักบุญ
องคนัน้เปนแบบอยางในการดำเนินชวีติ  ดวยวธินีีข้าพเจา
เชื้อเชิญทานท้ังหลายใหศึกษาเก่ียวกับประวัตินักบุญ
ใหดีขึ้น  เร่ิมตนจากนักบุญองคอุปถัมภของแตละคน
อานประวัตหิรือผลงานประพนัธของทานเหลาน้ัน  และ
ขอใหมั่นใจวาแบบอยางของทานนกับุญจะนำทานใหรกั
พระเปนเจา มากยิง่ข้ึน ทัง้ยงัชวยใหกาวหนาในการเปน
มนุษยและเปนครสิตชนทีด่ขีึน้ดวย”

พระสันตะปาปาตรัสวาพระองคทรงรักศรัทธา
ในทานนักบุญโยเซฟ และนักบุญเบเนดิกต เปนพิเศษ
เพราะเปนศาสนนามของพระองค  นอกนัน้พระองคทรง
ยึดแบบอยางของทานนักบุญออกัสตินเพ่ือดำเนินชีวิต
และการอภิบาลงานของพระองค”

พระสันตะปาปาตรัสวา “คำสอนของทานนักบุญ
ออกัสตินใชไดดีกับสถานการณในปจจุบัน เปนเรื่อง
ผิดธรรมดาที่นาขัน เมื่อสัมพัทธนิยม (relativism) คือ
‘ความจรงิ’ ทีเ่ปนตวักำหนดความคิด  การตัดสนิใจ และ
พฤตกิรรมของมนษุย”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา
“นกับญุออกสัตนิเปนผแูสวงหาความจรงิทีย่ิง่ใหญ  มใิช
‘ความจรงิแบบเสแสรงวาเปนผมูปีญญาสูงสง’ ทีส่ามารถ
ใหสนัติสขุในจิตใจท่ียัง่ยืน  แตเปนความจริงท่ีใหความหมาย
ของสันติสุขภายในจิตใจท่ีเปยมดวยความสงบและ
ความช่ืนชมยินดี”

“นกับญุออกสัตนิเชือ่วาทานไมไดเปนผทูีพ่บความจริง
แตพระเปนเจาทรงเปนองคแหงความจริงเท่ียงแท
ทรงตามหาและพบทาน”

พระสนัตะปาปาทรงกลาวถึงประสบการณทีน่กับุญ
ออกัสตินไดบอกเลาไวในเหตุการณหนึ่ง  ขณะท่ีทาน
กำลงัอยกูบัมารดา  และในความเงียบสงบน้ันเอง  ทัง้สอง

ไดสัมผัสพระเปนเจาชั่วขณะหน่ึง  “ดังนั้นจำเปนที่
สรรพสิ่งสรางจะตองเงียบ  เพื่อวาในความเงียบน้ัน
พระเปนเจาจะสามารถตรัสแกเรา  สิ่งนี้เปนความจริง
ในปจจุบัน  บางครั้งพบวามนุษยกลัวความเงียบ  การ
ไตรตรอง  การพิจารณาการกระทำของตน การหาคณุคา
ของชวีติท่ีลกึซ้ึง  กลวัทีจ่ะแสวงหาความจรงิ  หรอือกีนยั
หนึง่ เกรงวาองคแหงความจริงจะพบเรา  ยดึเราไว  และ
เปลี่ยนแปลงชีวิตเรา  ดังเชนท่ีเกิดข้ึนกับทานนักบุญ
ออกัสติน”  พระสันตะปาปาทรงกลาวสรุปวา “พี่นอง
ชายหญิงท่ีรักในพระคริสตเจา  ขาพเจาอยากบอกแก
ทกุๆ ทาน โดยเฉพาะผทูีก่ำลงัสัน่คลอนในความเชือ่  ผทูี่
คอยมีสวนรวมในชวีติพระศาสนจักร หรือผทูีด่ำเนินชีวติ
‘ราวกับวาไมมพีระเปนเจา’   ขอทานทัง้หลายจงม่ันใจวา
พระเปนเจาจะทรงสองนำหนทาง และประทานความรกั
แกเราและทรงพระประสงคใหเรารักพระองคเชนกัน”

(relativism  =  สัมพัทธนิยม หรือทฤษฎีเกี่ยวกับ
จรยิธรรมหรือความร ูทีเ่ชือ่วาบรรทัดฐานในการตัดสนิใจ
หรอืคานยิมตาง  ๆ สมัพนัธและอนุโลม   ตามสภาพแวดลอม
วัฒนธรรมทองถ่ิน  และความคิดเห็นของแตละคน
…..Random House Webster’s Unabridged
Dictionary)

พระสงฆมหาไถบริการใหคำปรึกษา
โฮจมินิห  เวียดนาม  (ยแูคน)  พระสงฆคณะพระมหาไถ
ในเมืองโฮมินห  บริการใหคำปรึกษาแกเยาวชนเร่ือง
การศึกษา  การดแูลสขุภาพ และกระแสเรยีกแตงงาน
นายโจเซฟ ฟามห ฮู ฮุง  ซึ่งสอบเขามหาวิทยาลัย

เมือ่เดอืนกรกฎาคมไมได กลาววา “พอรวูาผมสอบเขาไมได  ผมนอนไมหลบั  และ
ไมกลาพบหนาญาติๆ และเพือ่นๆ มาสองสัปดาหแลว”

นายฮุง  อาย ุ 20 ป กลาววา “ผมไปพบคณุพอท่ีวดั หลังจากไดพดูคุยแลวก็มี
กำลังใจมากขึ้น  ผมรูสึกเสียใจเมื่อคุณพอเลาวานักเรียนบางคนสอบไมผานและ
เสียใจมากถึงฆาตัวตายก็มี”

คุณพอฟาม  ตรีง  ธันห  เจาคณะแขวง  กลาววา “คณะเริ่มเปดบริการ
ใหคำปรึกษาฟรี ตั้งแตวันท่ี 31 กรกฎาคม เพ่ือชวยคนยากไร  คนดอยโอกาส
โดยเฉพาะเยาวชน   เจาหนาที่บางคนท่ีไมไดรับความเปนธรรมก็มาขอรับ
คำปรึกษา”

คุณพอธันห กลาววา “เรามีผูใหคำปรึกษาท่ีเช่ียวชาญประจำ 3 คน  คอยให
คำแนะนำ  โดยเปดบริการทุกวนั”

“เรายงัมบีรกิารใหคำปรกึษาทางโทรศัพท ในเร่ืองสขุภาพ  กฎหมาย  ปญหา
ครอบครัว  ความรัก และปญหาดานจิตวิญญาณ  โดยมีพระสงฆ   แพทยและ
นักกฎหมายคาทอลิกเปนอาสาสมัครตอบคำถาม 3 สาย  ซึ่งในแตละวัน  ผูให
คำปรึกษาพูดคุยกับผมูาขอรับบริการไดคนละประมาณ 4 ราย”

พระคัมภีรภาษาทองถ่ินขายดีมาก
มหาราชตะ  อินเดีย  (ยูแคน)  คุณพอฟรังซิส เด’บริตโต  สังฆมณฑลวาไซ
ผูแปลพระคัมภีรคาทอลิกจำนวน  73 เลม เปนภาษาทองถิ่นมหาราชตะ ซึ่งมี
คริสตศาสนิกชนจำนวน 300,000 คน ทั้งคาทอลิกและโปรเตสแตนท อาศัย
ในทองที่

หนังสือพระคัมภีรซึง่แปลดวยภาษาทองถิน่มาราต ี อานเขาใจงาย เปนท่ีนยิม
มาก เพราะขายได 2,000 เลม ภายในเวลาเพียง 3 อาทิตย  นายอานัน ฮารดิการ
บรรณาธิการสำนักพมิพราชฮนัส กลาววา “เปนหนงัสอืภาษามาราตีทีข่ายดีทีส่ดุ
เลมหนึง่  หนา 1,200 หนา ในราคา 1,200 รปู หรือประมาณ  800 บาท  สำนักพมิพ
จงึเตรยีมจดัพมิพครัง้ทีส่องปลายเดือนกนัยายนนี ้และจะลดราคาขายเพียงเลมละ
750 รปู หรือเพียง 500 บาท

คณุพอ เด’บริตโต อายุ 67 ป กลาววา “ตลอด 200 ป ทีม่กีารจดัพมิพพระคมัภีร
ภาษามาราตี  ผลงานครัง้น้ีเปนคร้ังแรกทีป่รบัภาษาใหเขากบัยคุสมัย  ผมจงึรสูกึ
ยนิดีมาก”

นายวิลเลียม คาเรย ศาสนาจารยโปรเตสแตนท ชาวอังกฤษ กลาววา
“พระคัมภีรในภาษาทองถ่ินเลมแรกที่ตีพิมพ เปนพระวรสารโดยนักบุญมัทธิว
พมิพใน ค.ศ. 1807 ทางตะวันตกของเบงกอล
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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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ถนนราชนิ ีเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร
ที่ 16 สิงหาคม 2010 โดยมีนายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เปนประธาน
เปดงาน และมีผูแทนศาสนาท้ัง 5 ศาสนา เขารวมดวย
ซึ่งพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เปนผูแทน
ศาสนาคริสต เขารวมประชุมและเสวนาในหัวขอ
“ศาสนาสรางพลังความรัก สามัคค ีในมิตขิองแตละศาสนา”
ซึ่งมีผู เขารวมงานจากศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม
ศาสนาคริสต ศาสนาพราหมณ-ฮินดู และศาสนาซิกข
เปนจำนวนกวา 1,000 คน

หลงัจากประธานเปดกรวยและกลาวคำถวายพระพร
แลว นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนาในนามของ
ผเูขาประชมุ กลาวรายงานการจุดประสงคของการจัดงาน
วา “กรมการศาสนา  กระทรวงวฒันธรรมมีภารกจิและ
หนาทีใ่นการทำนบุำรงุสงเสรมิใหการอปุถมัภพระพทุธ-
ศาสนา  และศาสนาอ่ืนๆ ที่ทางราชการใหการรับรอง
ตลอดจนสงเสริมพัฒนาความรูคูคุณธรรม  สงเสริม
ความเขาใจอนัด ี สรางความสมานฉันทระหวาง ศาสนกิชน
ทกุศาสนา รวมทัง้การสงเสรมิใหประชาชนนำหลักธรรม
คำสอนทางศาสนา   ไปประพฤติปฏิบตัิ พฒันาคุณภาพ
ชีวิตใหเปนคนดีมีคุณธรรม โดยไดรับความรวมมือ
จากองคการเครือขายทางศาสนา  คอื องคการศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม  ศาสนาคริสต   ศาสนาพราหมณ-ฮนิดู
และศาสนาซิกข  ซึง่ตางเหน็พองกันวาหลักธรรมทางศาสนา
เปนหลักปฏิบตัิเพ่ือใหคนต้ังอยใูนคุณธรรม  จรยิธรรม
มีเมตตา มีความรัก ความสามัคคีตอกัน  เปนการสราง
สงัคมใหเกดิสนัตสิขุไดอยางย่ังยนื

สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์ พระบรมราชนินีาถ ทรง
มพีระราชศรัทธา ในพระพทุธศาสนา และทรงอุปถัมภ
บำรุงกิจการศาสนาทุกศาสนา  ทรงบำเพ็ญพระราช
กรณียกิจเก่ียวกับศาสนาอยางอเนกอนันต  ยงัความปล้ืม

ปตสิศูาสนิกชนทุกศาสนาอันเปนพสกนกิรของพระองค
อยางหาท่ีเปรียบมิได  พระองคทรงเปนแบบอยางของ
ผศูกึษาธรรม  ประพฤติธรรมและปฏิบตัธิรรมท่ีสงางาม
มาโดยตลอด  เพ่ือเปนการเทดิพระเกยีรติพระองคทาน
กรมการศาสนา รวมกับองคการศาสนาท้ังหาจึงได
พรอมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติ”

พระธรรมโกศาจารย  อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดบรรยายพิเศษเร่ือง
“ศาสนาสรางพลงัความรัก สามัคคี” โดยไดบรรยายถงึ
สงัคมไทย ในปจจุบนัน้ีกำลังเจอปญหาซ่ึงเรียกวา วกิฤติ
(Crisis) ซึ่งอยูในข้ันลอแหลมตออันตราย และอยูใน
ระยะหัวเล้ียวหัวตอ จึงกอใหเกิดวัฏจักรแหงทุกขขึ้น
ทำใหเกิดเปนวงจรอุบาทว คือ ลูกโซของเหตุการณซึ่ง
นำไปสูความวิบัติที่แตละเหตุการณผลัดกันไปตาม
กาลเวลา  เชน กเิลสกอใหเกิดความโกรธ และเกลียดชงั

ฉะน้ัน วธิกีารแกปญหาท่ีดทีีส่ดุกค็อื การแกปญหา
แบบองครวม (Holistic  Approach)  ทกุฝายชวยกนั  รวมกนั
จงึจะบงัเกดิผล  ยกตวัอยางเชน  มอืเรา 1 ขาง มนีิว้ 5 นิว้
ทุกนิ้วมีหนาท่ีตางกัน นิ้วโปงมีหนาท่ียกหัวแมโปง
เวลาโกรธ  นิว้ชี ้ใชสำหรบัออกคำสัง่  นิว้กลางเปนน้ิว
ที่ยาวท่ีสุด  นิ้วนางเปนนิ้วสำหรับสวมแหวนแตงงาน

รวมพลงัทางศาสนา (ตอจากหนา 20)

แทนใจ  และน้ิวกอยก็คือการคืนดี เก่ียวกอย  ทุกน้ิว
มคีวามสำคัญถารวมมือกันทุกอยางก็จะผานพนไปดวยดี
ทีส่ำคญัเราจะผานไดนั้น  เราตองสรางความศรัทธากอน”

นายจักรวาล สาเหลทู  นักเรียนช้ัน ม.6 โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ผูแทนเยาวชนจากศาสนา
ครสิต  กลาววา “เมือ่เราทำในส่ิงทีด่ใีหกบัผอูืน่ผอูืน่ทำดี
ตอบ เราก็จะเจอแตสิ่งที่ดี (ดีเจอดีเปนดี) และถาเรา
ตั้งใจทำสิ่งใดแลวเรามีความต้ังใจจริงเราก็จะเจอผล
ที่เปนจริงก็คือความถูกตอง (จริงเจอจริงเปนจริง) แลว
สังคมเราก็จะสงบสุขถาเราทุกคนมีสวนรวมในการ
พัฒนาประเทศ”

หลังจากนั้นไดมีการแสดงของเยาวชนเก่ียวกับ
“ความรักของคนท่ีชือ่วาแม”  และตอดวยการเสวนาเร่ือง
“ศาสนาสรางพลังความรกั  สามคัคี  ในมติขิองแตละศาสนา”
โดยผแูทนจากองคการศาสนา 5 ศาสนา  ดำเนนิรายการ
โดยนายพสิฐิ  เจรญิสุข  ผแูทนศาสนาพทุธ พระปญญา
นนัทมนุ ีผแูทนจากศาสนาอิสลาม ผแูทนจุฬาราชมนตรี
ผแูทนศาสนาคริสตพระสงัฆราชยอแซฟ ชศูกัดิ ์ สริสิทุธิ์
ผแูทนศาสนาพราหมณ-ฮนิด ูผแูทนพระราชครวูามเทพ
มุนี  ผแูทนศาสนาซิกข นายมานิต  สจัจะมิตร


  
โอกาสวันสือ่มวลชนคาทอลกิ วนัที ่1 สงิหาคม

2010 “พระสงฆกับงานอภิบาลในยุคดิจิตอล”
ในการนำเสนอสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย  ไดอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนเพ่ือ
สือ่สารมวลชน ดานวิทยุ โทรทัศน

เนือ่งจากทีผ่านมางานดานส่ือสิง่พมิพ  เราตอง
พยายามหาความชวยเหลือและไดจัดต้ัง “กองทุน
สิง่พมิพสรางสรรค” ไดรบัการสนบัสนุนดวยดีมาก
จนพอมคีวามม่ันใจไดระดับหน่ึงแลว

แตสำหรับสื่อดานวิทยุโทรทัศน ซึ่งที่ผานมา
เราไดรับความชวยเหลือบางในจำนวนจำกัด และ
ทกุวนันี ้กม็นีอยลงๆ ทกุป

ดังนั้น เพื่อใหงานส่ือมวลชนแผนกซิกนิส
(SIGNIS) คอืงานดานวิทยุ โทรทัศน และส่ือใหมๆ
สามารถดำเนินงานไปดวยความม่ันคงและกาวหนา
ตอไป

สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย ไดเสนอขออนมุตัิ
จากสภาพระสังฆราชฯ ตั้งกองทุนส่ือมวลชนคาทอลิก
เพือ่งานดานวทิย ุโทรทัศน ฯลฯ เพือ่รบับรจิาคและการ
สนับสนุนจากพ่ีนองทุกทาน เน่ืองจากส่ือดานน้ี มคีาใช
จายสงูมาก

วัตถุประสงค
1. เพ่ือใชจายในรายการวทิยุ โทรทัศน และส่ือใหม
2. เพื่อการประกาศขาวดี จะไดกาวไกล

ทนัตอความเปลีย่นแปลงของสังคมในปจจุบนั
3. เพือ่การมีสวนรวม สนบัสนนุ ของพีน่องคริสตชน

โดยทั่วไป
4. เพื่อความม่ันคงในการทำงานดานส่ือวิทยุ

โทรทัศน
ลักษณะของกองทุน เปนเงินที่ฝากเขาบัญชี และ

เบิกเฉพาะดอกเบี้ยมาดำเนินการใชจาย

บริจาคผานทาง
1. โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขา

ยอยโอเรียนเต็ล ชื่อบัญชี สื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย บัญชีเลขท่ี  226-0-04126-0

2. เชค็ สัง่จาย สือ่มวลชนคาทอลิกประเทศไทย
3. ธนาณัต ิสัง่จาย ซสิเตอรศรินทิพย กจิสวสัด์ิ

(กองทนุฯ วทิย ุโทรทศัน)  ป.ณ. ยานนาวา
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เพือ่อทุศิให
อังตัวแน็ต นัยเนตร อาวีลาสกุล

ผูลวงลับ จำนวน     10,000  บาท
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นนทเพ็ชร

         ⌫
การปฏิบัติตนใหอยูใน

กฎเกณฑหรือบรรทัดฐาน
ภายนอกอย าง เ ดียวนั้น
ยังไมเพียงพอ เราทุกคน
ทราบดีวาหลายคนนับได
วาเปนผูยอดเย่ียมในการ
ถือกฎเกณฑแตหา เปน
คนศักด์ิสิทธ์ิไม  ( เปน
ผูมีหัวใจ แตหัวใจไรรัก)

ลักษณะของคนที่คอยยึดแตปฏิบัติตามกฎเกณฑ
แบบท่ือๆ ไรชีวิตและไรชีวา เราเรียกกันวา “พวก
กฎเกณฑนิยม” (Legalism)  ในบทเทศนบนภูเขา
พระคริสตทรงเรียกเราใหดำเนินชีวิตท่ีแตกตางกัน
ออกไปจากทาทีเชนน้ัน พระองคทรงเรียกเราให
ปฏิบัติตามกฎเกณฑและศีลธรรมอยางมีชีวิตและ
มีชีวาซ่ึงตองทำดวยหัวใจท่ีเปยมดวยความรักของ
พระเจา

พระเยซูตรสัถงึ “มาตรฐานทางศีลธรรมแบบใหม”
ซึง่สูงกวามาตรฐานเดมิ ทีว่า “เราบอกทานท้ังหลาย
วา ถาความชอบธรรมของทานไมดีไปกวาความ
ชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารยและชาวฟาริสี
แลวทานจะเขาอาณาจักรสวรรคไมไดเลย” (มธ
5:20)  พระวาจาน้ีทำใหพวกยิวเกิดปฏิกิริยาข้ึนมา
ทันที พวกคัมภีราจารยและพวกฟาริสีถือกันวาเปน

พวกทีแ่สวงหาความชอบธรรมมากทีส่ดุ แตพระเยซทูรง
ตำหนิหลายคนในพวกเขาเหลาน้ันวาเปนการกระทำ
แตภายนอก  พวกเขาปฏบิตัแิตเพียง ETHIC แตไมปฏิบตัิ
ETHOS  คำสองคำนีม้คีวามหมายซ่ึงจะตองไปดวยกนั
ไมขัดแยงกัน เปนสองดานในหนึ่งเหรียญและเปน
สองมาตรฐานเดียวกัน

ETHIC ถือเปนบรรทัดฐานหรือเปนกฎเกณฑ
ภายนอก นั่นคือ “จงทำอยางน้ี” “อยาทำอยางน้ัน”
ETHOS เปนโลกภายในอันเปนคุณคาของคน คุณคา
เหลานีเ้ปนแรงผลกัดนัใหคนดำเนินชวีติอยางมีชวีติชวีา
ใหถูกตองและสอดคลองตาม “ETHIC” ดวยหัวใจ
แหงรัก  ในบทเทศนบนภูเขาพระคริสตไมไดสอน
กฎจริยธรรมของพระเจาเพียงเทาน้ัน แตพระองคทรง
ประกาศ ETHOS ที่แทจริงใหเปนไปตามพระบัญญัติ
ของพระเจาดวย   ดวยเหตนุี ้หลายครัง้พระองคทรงใช
สำนวนท่ีวา ‘ทานไดยินคำกลาวแกคนโบราณวา (เปน
ETHIC)...แตเรากลาวแกทานวา...(เปน ETHOS)”  อยาง
เชนในพระวรสารโดยนักบุญมัทธิว 5:28  “ทานไดยิน
คำกลาวทีว่า อยาลวงประเวณี แตเรากลาวแกทานทัง้หลาย
วา ผใูดมองหญิงดวยความใคร กไ็ดลวงประเวณีกบันาง
ในใจแลว” แตปญหาอยูที่เปนทานเองท่ีตองการทำผิด
ลวงประเวณี    ไมปฏิบตั ิETHOS ใหสอดคลองกบั ETHIC
และชีวิตของพวกทานเองก็มากดวยราคะตัณหาดวย

อยางไรก็ตาม พระองคทรงรดูวีาเราออนแอ เต็มไป

ดวยความออนแอและราคะตัณหาและทรงรูวา
สิ่งน้ีอันตรายสำหรับชีวิต พระองคจึงตรัสสอน
เสมอวา “อยาทำตัวเตม็ไปดวยราคะตัณหา” บางคน
อาจจะคิดวาพระคริสตทรงเรียกรองมาตรฐานสูง
มากมันยากท่ีจะปฏิบัติ แตหาเปนเชนน้ันไม
สำหรับคนท่ีเขาถึง เขาใจและมีประสบการณกับ
การไถกูจนเกิดความเปล่ียนแปลงในตัว เม่ือนั้น
แหละ พระวรสารแทนที่จะเปนการกดดันจะ
กลับกลายเปน “ขาวดี” (good news)  ตามท่ีสมเดจ็
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรงเนนย้ำ
หลายคร้ัง นัน่คอื “ETHOS ใหมทีพ่ระครสิตทรง
ประกาศในบทเทศนบนภูเขาไมไดเปนเรื่องของ
ภารกจิหนาท่ีทีม่อบใหเทาน้ัน แตเปนของประทาน
ดวย เราไมไดถูกทอดท้ิงใหตกอยูในขอบกพรอง
ความออนแอ และ ความบาปตามลำพัง   “บทเทศน
บนภูเขาเปนคำสอนแหงชวีติ ...พระจติของพระเจา
ทรงประทานรูปแบบใหมแกความปรารถนาของเรา
การเคลือ่นไหวภายในน้ีกระตนุชวีติของเรา พระ-
เยซูทรงสอนชีวิตใหมดวยพระวาจาของพระองค
แกเรา และอบรมใหเราวอนขอโดยผานทาง
คำภาวนา ความเที่ยงตรงแหงชีวิตของเราใน
พระองคขึ้นอยูกับความซ่ือตรงในคำภาวนาของ
เรา” (คำสอนพระศาสนจักรคาทอลกิขอ 2764)

โดย เงาเทียน

ขอแนะนำกลุม Jesus Youth ใหนองๆ เยาวชน
รจูกั Jesus Youth  (A missionary movement at the
service of the Church  : ขบวนการธรรมทูตรับใช
พระศาสนจักร)

กลุม Jesus Youth คือกลุมเยาวชนคาทอลิก
นานาชาติที่ไดรับแรงขับเคลื่อนและจิตตารมณจาก
พระจิตเจา  Jesus Youth กอต้ังคร้ังแรกท่ีรัฐเคราลา
ซึ่งเปนรัฐทางตอนใตสุดของประเทศอินเดียที่เปยม
ดวยความงดงามของธรรมชาติและวัฒนธรรม
ประกอบกบัการมีขนบธรรมเนียมปฏบิตัขิองคริสต-
ศาสนา ซึง่รวมถึงรปูแบบพิธมีสิซาบูชาขอบพระคณุ
3 แบบ มาชานาน ในป 1970 กลุมฟนฟูคาทอลิก
ในพระจิตเจา (Catholic Charismatic Renewal) ได
ทำใหหลายๆ คนสมัผัสใกลชดิกบัพระเจา เยาวชนท่ี
ไดรับประสบการณนี้ไดมารวมตัวกันกอตั้งกลุม
เยาวชนหลายกลุมซ่ึงเติบโตข้ึนอยางมีชีวิตชีวา
จนกระท่ังในป 1985 กลมุเยาวชนเหลานีไ้ดมารวมตัว
กนัในนาม Jesus Youth เปนคร้ังแรก  เพือ่แสวงหา
วิสัยทัศนใหตนเองและเยาวชนคนหนมุสาวอ่ืนๆ ใน
พระศาสนจักร จากจุดเร่ิมตนเล็กๆ ที่รัฐเคราลาน้ี
Jesus Youth ไดเติบโตและมีสมาชิกอยูในทุกๆ รัฐ
ของประเทศอินเดีย และในเกือบ 25 ประเทศท่ัวโลก

จุดเดนของ Jesus Youth
อยูที่การเนนใหพระเยซูคริสตเปน
ศูนยกลางชีวิตโดยเร่ิมตนจากการมี
ประสบการณสมัผัสพระเจาซ่ึงไดรบั
การหลอเลี้ยงอาศัยการภาวนา การ
อานและพิจารณาพระวาจาพระเจา

การดำเนินชีวิตดวยศีลศักด์ิสิทธิ์ การพบปะสังสรรค
ฉันพี่นอง และการแบงปนขาวดีของพระเยซูคริสตกับ
ผูอื่นโดยเฉพาะกับผูที่ยากจน โดยแทจริงแลว Jesus
Youth เปนมากกวาการเปนกลุมแตเปนเครือขายของ
งานสรางสรรค กลุมยอยและบุคคลที่ชวยใหเยาวชน
คนหนุมสาวฟนฟูความเช่ือคาทอลิกของตนในบริบท
ของสังคมปจจุบนั

Jesus Youth ตระหนักถึงสิ่งที่ทาทายฆราวาส
ในสังคมปจจุบนัจึงเนนการสงเสรมิการดำเนินชีวติแบบ
ครสิตชน สมาชกิมีความปรารถนาท่ีจะเตบิโตเปนสาวก
ที่ซื่อสัตยของพระคริสตอาศัยเสาหลัก 6 ประการของ
Jesus Youth ซึง่คือการอาน พจิารณาและศึกษาพระวาจา
พระเปนเจา ความซ่ือสัตยตอการสวดภาวนาสวนตวัและ
การรวมพิธมีสิซาและรับศีลอภัยบาปสม่ำเสมอ นอกจาก
นี้การพบปะสังสรรคฉันพ่ีนอง การใหความชวยเหลือ
แกผทูีย่ากไรขดัสน และการแพรธรรมก็เปนสวนสำคญั
ของการดำเนินชีวิตแบบ Jesus Youth ซึ่งจะสงเสริม
การเติบโตทางความเช่ืออยางลึกซ้ึงและมั่นคง  พรอม
กันนี้ Jesus Youth มีโปรแกรมสัมมนา การเขาเงียบ
กลุมเซลยอยและกลุมเล็ก กลุมภาวนา และการให
คำปรึกษารายบุคคลซึง่ชวยสนบัสนุนใหเปนผทูีด่ำเนินชีวติ

ดวยความศกัด์ิสทิธ์ิเปนสาวกท่ีซือ่สตัยของพระเยซู
การที ่Jesus Youth มวีสิยัทัศนทีเ่นนการแบงปน

ความเช่ือและสรางกลมุพยานทางความเช่ือ ทำใหเกดิ
กจิกรรมการรบัใชหลายรปูแบบ หลายๆ ครัง้กจิกรรม
การรับใชจะมีจุดเร่ิมตนจากบุคคลหรือกลุมยอยท่ี
ปรารถนาทีจ่ะแบงปนพระเยซใูหผอูืน่ในสภาพแวดลอม
ของตนอาศัยทักษะความสามารถและพระพรท่ี
ตนไดรบัมา เม่ือกิจกรรมน้ีคอยๆ พฒันาข้ึนจะกลาย
เปนกิจกรรมการรับใชแบบเต็มรูปแบบของ Jesus
Youth   กจิกรรมการรับใชของ Jesus Youth จะไม
เพียงแตสงเสริมใหเยาวชนคนหนุมสาวรวมตัวกัน
เพื่อเติบโตและพัฒนารวมกันฉันพี่นอง แตจะเปน
พื้นฐานเตรียมใหเขาตอนรับพระวรสารในชีวิต
ประจำวันและประกาศขาวดีนี้แกผูอื่นดวย

งานฉลอง 25 ป Jesus Youth  (Jubilee 2010) เปน
ชวงเวลาที่สมาชิกทุกคนจะสำรวจตนและสรรเสริญ
ขอบพระคุณพระเจาสำหรับพระเมตตาและความรัก
ของพระองคทีห่าทีส่ิน้สดุมไิด จงึไดจดักจิกรรมพเิศษ
ตางๆ มากมาย อาท ิกจิการสงเสริมศรัทธา ใหมคีวาม
สมัพนัธใกลชดิกบัพระเจามากย่ิงขึน้ การรวมใจสวด
ออนวอนเสนอคำวงิวอนพรอมกนัทัว่โลก และสงเสริม
การถวายตัวเปนธรรมทูตของสมาชิกอยางเปนพิเศษ
เปนตน นอกจากน้ีไดจดัโครงการพิเศษคือโครงการ
Outreach-Child Support ซึ่งต้ังเปาหมายในการให
ความชวยเหลือทางทุนทรัพยและทุนการศึกษาแก
เดก็ๆ อยางนอย 2,500 คน จากภูมภิาคเอเชยีใต
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«—¥§Õπ‡´Áª™—≠ ©≈Õß

·¡àæ√–‰∂à∑“  «—π»ÿ°√å∑’Ë 24

°—π¬“¬π ‡«≈“ 18.00 π.

§ÿ≥æàÕ∫—≥±‘µ¬å ª√–®ß°‘® ‡ªìπ

ª√–∏“π (µ√’«“√ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

12 °—π¬“¬π ‡«≈“ 08.30 π. §ÿ≥æàÕ»«ß «‘®‘µ√«ß»å

ª√–∏“π / «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19 °—π¬“¬π ‡«≈“ 08.30 π.

§ÿ≥æàÕ«√æ®πå «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ª√–∏“π / «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë

23 °—π¬“¬π ‡«≈“ 19.00 π. §ÿ≥æàÕ ÿæ—≤πå À≈‘« ‘√‘

ª√–∏“π)

«—¥π—°∫ÿ≠¡—∑∏‘« ∑ÿàß≈Ÿ°π° ®. ÿæ√√≥∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 25 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø

 ÿæ—≤πå À≈‘« ‘√‘ (æ√– ß¶å„À¡à) ‡ªìπª√–∏“π

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ( –æ“π„À¡à) °∑¡.

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ Àπâ“‚§° ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 2 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” °“≈À«à“√å °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–Õ—§√-

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

ª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫“ß«—« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 16 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å ‡ªìπª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬

 ‘π§â“)

«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ª“°πÈ” ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—π‡¥√ ∫“ß¿“…’ ®.π§√ª∞¡ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 13 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢ (´Õ¬ 101) °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 14 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

(√â“π§â“µ‘¥µàÕ§ÿ≥«‘√—™ ‚∑√. 08-1630-1432)

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

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

«—¥‡´πµåπ‘‚§≈—  æ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’  ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

 —ß¶√“™≈Õ‡√π´å ‡∑’¬π™—¬  ¡“π®‘µ ‡ªìπª√–∏“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≠‡∑‡√´“·Ààßæ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ Àâ«¬°√–∫Õ°

Õ.∫â“π‚ªÉß ®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 µÿ≈“§¡

‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π À≈—ß¡‘ ´“¢Õ‡™‘≠∑ÿ°§π

¡“√à«¡√—∫°≈’∫°ÿÀ≈“∫®“°∑à“ππ—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ( Õ∫∂“¡

§ÿ≥æàÕ»‘√‘»—°¥‘Ï ¬Õ·´ø ‚∑√. 08-1751-0178)

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ®.ÀπÕß∫—«≈”¿Ÿ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 2 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡¬√“√å¥ ®.¢Õπ·°àπ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

16 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π∂‘Ëπ ®.ÀπÕß§“¬ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Ÿ¥“Àå ∫â“π¥ÿß ®.Õÿ¥√∏“π’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 11.00 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ‡¡◊Õßæ≈ ®.¢Õπ·°àπ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 30 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“°≈—∫§◊πæ√–™π¡å ∫â“π‚ππ ¡∫Ÿ√≥å

®.¢Õπ·°àπ   ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 13 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

10.30 π. ‡ °Õ“§“√‡√’¬π¡À“‰∂à»÷°…“ 09.30 π.

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

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ ÀπÕßæ«ß Õ.ÀπÕß∫—«·¥ß

®.™—¬¿Ÿ¡‘ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25 °—π¬“¬π ‡«≈“

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

‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

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

Lectio Divina ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡≈◊ËÕπ®“°«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 30 °—π¬“¬π

2010 ‡ªìπ«—π‡ “√å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π  2010 ∑’Ë«—¥·¡àæ√–

Õß§åÕÿª∂—¡¿å ∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“° ‡«≈“ 09.00-

16.30 π. ·≈–¡’æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥¥â«¬ ( π„®

µ‘¥µàÕ§ÿ≥«—π¥’  ‡®√‘≠æß»å™—¬ ‚∑√. 08-4105-8585)

����� ·´¬‘¥»‘…¬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

�����¿§‘π’§≥–§“√å‡¡‰≈∑å·Ààß°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õßπ—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·Ààß

æ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ «—π»ÿ°√å∑’Ë 1 µÿ≈“§¡ 2010

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°
∑—π∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«

http://twitter.com/udomsarnnews

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√„π‚≈°¥‘®‘µÕ≈

çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é „π‡ø´∫ÿâ§

‡™â“ ‡«≈“ 07.00 π. ‚¥¬æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ

 ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π À≈—ß¡‘ ´“µ—Èß»’≈

¡À“ π‘∑·≈–‡§“√ææ√–∏“µÿ

‡¬Áπ ‡«≈“ 16.30 π. (Õ«¬æ√»’≈¡À“ π‘∑ ‡«≈“

16.00 π.) ‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å

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

‡ °¥Õ°°ÿÀ≈“∫·≈–‡§“√ææ√–∏“µÿ

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡∂«“¬‡°’¬√µ‘·¥àæ√–π“ßæ√À¡®“√’

¡“√’Õ“ „πß“π ç∑—Ë«‚≈°æ√âÕ¡‡æ√’¬ß ‰¡à ‘Èπ‡ ’¬ß

 «¥ “¬ª√–§”é «—π‡ “√å∑’Ë 2 µÿ≈“§¡ 2010

‡«≈“ 09.00-12.00 π. ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  “¡æ√“π

( «¥ “¬ª√–§” ¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ·Ààæ√–√Ÿª

·¡àæ√– ‡æ◊ËÕ∂«“¬‡°’¬√µ‘·¥àæ√–π“ßæ√À¡®“√’¡“√’Õ“)

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

∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

«—π‡ “√å∑’Ë 9 µÿ≈“§¡ 2010 §ÿ≥æàÕ ÿæ®πå √‘È«ß“¡

‡ªìπª√–∏“π

«—π‡ “√å∑’Ë 13 æƒ»®‘°“¬π 2010 §ÿ≥æàÕ ÿ«π“√∂

°«¬¡ß§≈ ‡ªìπª√–∏“π

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

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 19.00 π.

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ‚ππ·°â« Õ.Àâ«¬·∂≈ß

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

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—π¥√Ÿ«å Õ.‡¡◊Õß ®.¬–≈“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 2 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

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

 ÿ¢ —πµå ™“«ª“°πÈ” ‚∑√. 08-1840-7884)

«—¥·¡àæ√– “¬ª√–§” Õ.‡¡◊Õß ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥¥«ßæ√–Àƒ∑—¬»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï¬‘Ëß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“·≈–

¥«ßÀ∑—¬π‘√¡≈¢Õßæ√–¡“√¥“¡“√’Õ“  °≈π§√ («—¥

æ√–Àƒ∑—¬§Ÿà-„°≈â‚√ß‡√’¬π‡´πµå¬Õ·´ø  °≈π§√)

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

ª√–∏“π (µ‘¥µàÕ‡®â“Õ“«“  §ÿ≥æàÕ«’√–‡¥™ „®‡ √’ ‚∑√.

0-4271-1272  ”π—°¡‘ ´—ß)

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ·¡à Õ¥ ®.µ“° ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 2 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å
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(À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

����� §ÿ≥æàÕ®‘µµ“∏‘°“√·≈–§≥–‡´Õ√å§“√å ‡¡‰≈∑å

 “¡æ√“π ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈ÕßÕ“√“¡π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“

·Ààßæ√–‡¬´Ÿ (Õ“«‘≈“) «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 µÿ≈“§¡ 2010

‡«≈“ 10.30 π. ‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

����� »Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ·≈–‡¥Á° ‚√ßæ¬“∫“≈

‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚Õ°“ §√∫ 50 ªï¢Õß°“√°àÕµ—Èß∫â“πºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

‡´πµåÀ≈ÿ¬ å «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 µÿ≈“§¡ 2010 ‡«≈“

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

‡ªìπª√–∏“π

�����§≥–§“√å‡¡‰≈∑å¡‘ ™—ππ“√’¢Õ‡™‘≠À≠‘ß “«∑’Ë¡’Õ“¬ÿ

20-30 ªï ®∫°“√»÷°…“√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“‡ªìπµâπ‰ª

√à«¡ —¡º— ™’«‘µ·≈–√Ÿâ®—°§≥– √–À«à“ß«—π∑’Ë 2-3 µÿ≈“§¡

2010 ∑’Ë∫â“π —πµ‘ 47 À¡Ÿà 3 ®Õ¡∫÷ß ®.√“™∫ÿ√’

 Õ∫∂“¡ ‘́ ‡µÕ√åÕ¿‘™≠“ æŸ≈‚¿§º≈ ‚∑√. 08-3978-

0420, 0-3226-1054 E-mail : merciful_56@

yahoo.com

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß∫ÿ≠√“»’ Õß§Õπ ª√–®”‡¥◊Õπ

µÿ≈“§¡ 2010

«—π»ÿ°√å∑’Ë 22 µÿ≈“§¡ 2010 ‡«≈“ 10.30 π.

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∑’Ë ÿ “π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï  ‡«≈“

15.00 π.  «¥æ√–‡¡µµ“∑’Ë«—¥ ( —°°“√ ∂“π)

‡«≈“ 15.30 π. ·Àà»’≈¡À“ π‘∑®“° —°°“√ ∂“π

‰ª¬—ß ÿ  “π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï·≈–Õ«¬æ√»’≈œ ∑’Ë ÿ “π

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡«≈“ 19.00 π. ·Ààæ√–√Ÿª·¡àæ√– ·≈–

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 22.00 π. §Ë”§◊π·Ààß

æ√–‡¡µµ“

«—π‡ “√å 23 µÿ≈“§¡ 2010 ‡«≈“ 10.00 π. ¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ √”≈÷°∂÷ß°“√ ∂“ªπ“∫ÿ≠√“»’

∑—Èß‡®Á¥·Ààß Õß§Õπ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï

 ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π ∑’Ë —°°“√ ∂“πæ√–¡“√¥“·Ààß

¡√≥ —°¢’ Õß§Õπ (µ‘¥µàÕ∑’Ëæ—°‚∑√. 08-1183-5064

: ‘́ ‡µÕ√å)

����� §≥–§“√å ‡¡‰≈∑å¡‘ ™—ππ“√’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

©≈Õß∫ÿ≠√“»’ø√—ß ‘́ ‚° ª“‡≈“ ºŸâ°àÕµ—Èß§≥–§“√å‡¡‰≈∑å

¡‘ ™—ππ“√’ ·≈–‚Õ°“ §√∫ 150 ªï ·Ààß°“√°àÕµ—Èß

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

æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠

‡ªìπª√–∏“π «—π‡ “√å∑’Ë 13 æƒ»®‘°“¬π 2010 ‡«≈“

10.00 π. ∑’Ë∫â“π —πµ‘ 47 À¡Ÿà 3 ®Õ¡∫÷ß ®.√“™∫ÿ√’

µ‘¥µàÕ·≈–·®âßºŸâ∑’ËµâÕß°“√¡“√à«¡‰¥â∑’Ë́ ‘ ‡µÕ√åÕ¿‘™≠“

‚∑√. 08-3978-0420, 0-3226-1054

�����·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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

¢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

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)

�����»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¥’

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¬å∫√√‡∑“„®   ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

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

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

0-2675-5577

�����¡Ÿ≈π‘∏‘‡ø√π—π‚¥ √‘‡Õ‚≈ ¢Õ‡™‘≠√à«¡ àß∫∑°≈Õπ

·Ààß™’«‘µ®‘µ™‘¥ π‘∑°—∫æ√–‡ªìπ‡®â“ ‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ…

À√◊Õ¿“…“ ‡ªπ ™‘ß√“ß«—≈‚≈°‡ø√π—π‚¥ √‘‡Õ‚≈ ´÷Ëß

‡ªìπß“π “¢“Àπ÷Ëß∑’Ë§≥–∏√√¡∑ŸµÕ‘‡π‡µ ‡ªìπºŸâ¥Ÿ·≈

 π„®µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë www.rielo.com, E-mail : premio

mundial@rielo.com  ‚∑√. (17 18) 526 3694

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡°‘®°√√¡‚§√ß°“√‡¥‘π-«‘Ëß¥√ÿ≥“-

π“√’ ¡‘π‘Œ“≈åø¡“√“∏Õπ §√—Èß∑’Ë 6 „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6

°ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 µ—Èß·µà‡«≈“ 05.30-09.00 π. ∑’Ë

∫√‘‡«≥‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“πÿ‡§√“–Àå Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–

∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«° ‡æ◊ËÕÀ“∑ÿπ™à«¬‡À≈◊Õ°“√‡√’¬π

¢Õßπ—°‡√’¬π‡√’¬π¥’·µà¬“°®π  ∂“π∑’Ë√—∫ ¡—§√·≈–

 Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“πÿ‡§√“–Àå ‚∑√. 0-3470-

3210 §ÿ≥§√Ÿ ÿæ—µ√“ §ßª√–‡ √‘∞ ‚∑√. 08-6828-

9757 §ÿ≥ª√– “√ ®‘√™—¬ °ÿ≈ π“¬° ¡“§¡ ‚∑√.

08-1308-3341

�����ß“π™ÿ¡πÿ¡≈Ÿ°‡ ◊Õ§“∑Õ≈‘°‚≈° §√—Èß∑’Ë 1 çæ≈—ß»√—∑∏“

π”æ“™’«‘µ Ÿà· ß «à“ßé √–À«à“ß«—π∑’Ë 26 ∏—π«“§¡

2010 ∂÷ß«—π∑’Ë 2 ¡°√“§¡ 2011 ∑’Ë§à“¬≈Ÿ°‡ ◊Õ

·Ààß™“µ‘«™‘√“«ÿ∏ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’ µ‘¥µ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥

www.jamboreethailand.com

�����¢Õ‡™‘≠®‘µµ“¿‘∫“≈ ºŸâ∑’Ë∑”ß“π‡¬“«™π·≈–πâÕßÊ

‡¬“«™π∑’Ë π„®‡¢â“√à«¡ß“π çJesus Youth Jubilee

International Conferenceé √–À«à“ß«—π∑’Ë 28 ∏—π«“§¡

2010 - 1 ¡°√“§¡ 2011 ∑’Ë‡¡◊Õß‚§™’ √—∞‡§√“≈“

ª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬ √“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡°’Ë¬«°—∫°≈ÿà¡

Jesus Youth  π„®Õà“π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë Website : www.

jesusyouth.org §à“„™â®à“¬∑à“π≈– 15,000 ∫“∑ / §π

 ¡—§√ àß√“¬™◊ËÕ°àÕπ«—π∑’Ë 8 °—π¬“¬π 2010

‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√≈ß∑–‡∫’¬π√«¡‡¢â“√à«¡ß“πµàÕ‰ª „π

π“¡¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ ‡¬“«™π·≈–ºŸâ∑’Ë π„® “¡“√∂

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥ ‰¥â∑’Ë§ÿ≥‡ÕÁ¡¡à“ ·¥ß «à“ß

‚∑√. 08-1830-2454 E-mail : m_ejd@yahoo.co.uk

·ºπ°‡¬“«™π §≥–°√√¡°“√œ ‡æ◊ËÕ§√‘ µ™π¶√“«“ 

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1505 E-mail : cyctforever@

hotmail.com  §ÿ≥¡π±‘√“ Œ°‡®√‘≠ (¬ÿâ¬) ‚∑√. 08-

1444-0537 E-mail : chollatiyoui@ hotmail.com

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟  §≥–¿√“¥“§“√å‡¡‰≈∑å √à«¡°—∫
§≥–¿§‘π’§“√å‡¡‰≈∑å·ÀàßÕ“√“¡§“√å·¡≈
π§√ «√√§å ¢Õ ‡™‘≠√à «¡æ‘∏’ ¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å  —ß¶“πÿ°√‡ª“‚≈

Õπÿæß…å »√’ ÿ¢ ·≈–©≈Õß«—¥πâÕ¬¢ÕßÕ“√“¡

π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·Ààßæ√–°ÿ¡“√‡¬ Ÿ́ «—π‡ “√å∑’Ë 9

µÿ≈“§¡ 2010 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’ËÕ“√“¡§“√å·¡≈

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

°‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

æ‘ ∏’ ¡‘   ´ “ ∫Ÿ ™ “ ¢ Õ ∫ æ √ – §ÿ ≥ § √—È ß · √ °

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 µÿ≈“§¡ 2010 ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ë«—¥·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ Õ.‡¡◊Õß ®.‡æ™√∫Ÿ√≥å



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 34 ฉบับท่ี 38 ประจำวันท่ี 19-25 กันยายน 2010 หนา 17

อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คณุพอวรยทุธ กจิบำรุง (ในนามสภาพระสังฆราชฯ)  บรรณาธกิาร ผพูมิพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจติตาธิการ : คณุพอวรยุทธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คณุพออนุชา ไชยเดช
 หวัหนากองบรรณาธกิาร : วชัรี กจิสวสัด์ิ  กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำ  หวัหนาแผนกกจิกรรมการพมิพพเิศษ : เยาวพา มนตแกว  ฝายโฆษณา ตอ 1813  สุพร เลาเรียนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำแตละ

สงัฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ : คณุพอสุพจน ฤกษสจุรติ สงัฆมณฑลเชียงใหม : คณุพอณรงคชยั หมัน่ศึกษา สงัฆมณฑลจันทบุร ี: คณุพอเอนก นามวงษ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คณุพอชำนาญ บวัขันธ สงัฆมณฑลราชบุร ี: คณุพอเสนอ ดำเนินสดวก
สงัฆมณฑลนครราชสีมา : คณุพอเกรียงไกร ยิ่งยง สงัฆมณฑลนครสวรรค : คณุพอทิวา แสงศิริวิวัฒน สงัฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คณุพออมรกจิ พรหมภกัดี สงัฆมณฑลอุดรธานี : คณุพอไมตรี ทาสวุรรณ สงัฆมณฑลอุบลราชธาน ี: คณุพอบญุพฤกษ ทองอินทร

 คาบำรงุปละ 400 บาท ธนาณัตใินนามซสิเตอรศรินทิพย กจิสวสัด์ิ สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 โทรสาร : 0-2681-3900
ตอ 1802 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1801 Fax : 66-2681-3900 ext. 1802
E-mail : thcatcom@loxinfo.co.th website : www.udomsarn.com

⌦ ⌦⌦ ⌦⌦ ⌦⌦ ⌦⌦ ⌦
                    

⌦⌦

องัตัวแนต็  นยัเนตร  อาวลีาสกลุ
อายุ  94  ป
อาสนวิหารอสัสมัชญั
เทเรซา  บรรจง  กจิบำรงุ
อายุ 89 ป
วดันกับญุเปโตร สามพราน
เทเรซา  นชุดา  (แตม)  กจิสวัสด์ิ
อายุ  57  ป
วดันกับญุเปโตร สามพราน

ขอประทานการพักผอนในสันติสขุ
แกเขาทัง้หลายเทอญ (RIP)
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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 34 ฉบับท่ี 38 ประจำวันท่ี 19-25 กันยายน 2010หนา 18

สำคัญใชเพยีง เดนิทางไปถึงยอด
การปนตางหากทีท่ำใหไปถงึ (ตอนที ่1)

“ทานรองประธานวุฒิสภา  คุณนิคม ไวยรัช-
พานิช ทานประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนา
สงัคม และกจิการเด็กเยาวชน สตรี ผสูงูอาย ุคนพกิาร
และผดูอยโอกาส วฒุสิภา คณุยวุด ีนิม่สมบญุ  รวมถงึ
บรรดาคณะสมาชิกวฒุสิภา คณะผบูรหิารส่ือมวลชน
คาทอลกิประเทศไทย ซสิเตอร คณะครู นกัเรียน จาก
โรงเรียนตางๆ รวมท้ังส่ือมวลชนทุกทาน และแขก
ผูเกียรติที่เคารพ

กระผม...รองผูอำนวยการส่ือมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย รูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งท่ีทานไดให
ความสนใจ และเขามารวมงานแถลงขาวการจัด
กิจกรรมโครงการประกวดภาพยนตรสั้นระดับ
มธัยมศกึษา เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา
อยูหัว ในวโรกาสท่ีทรงเจริญพระชนมพรรรษา 84
พรรษา 5 ธนัวาคม 2554 ในหัวขอ “เมลด็พันธแุหง
สนัตสิขุ”

ทานผมูเีกียรติครับ สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศ
ไทย เปนองคกรเอกชนหนึ่งในสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย ที่มีหนาที่หลักในการ
สงเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม
ใหเกิดการใชสื่อมวลชนอยางมีคุณคา เปนตน
กจิกรรมส่ือศึกษาตางๆ กจิกรรมประกวดภาพยนตร
สั้นเปนกิจกรรมหน่ึงที่ทางส่ือมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย ไดเคยจัดข้ึนมาแลว เม่ือปทีผ่านมา โดย
เปนการจัดประกวดในระดับมัธยมศึกษาในหัวขอ
“มิตรภาพและสันติสุข” ไดรับกระแสตอบรับ
อยางเปนท่ีนาพอใจ ไดผลงานจากความคดิสรางสรรค
ของเยาวชน จากหลายๆ สวนของประเทศ
      จากการท่ีเดก็เยาวชนเหลานัน้ไดทำงานรวมกัน
โดยมีการแนะนำเพื่อความเขาใจในหัวขอมากขึ้น
และเพื่อใหการผลิตผลงานเกิดคุณภาพ เราพบวา
บรรดาเด็กเยาวชนของเรา มคีวามสามารถ มคีวามคิด
สรางสรรค และมฝีมอืในการผลิตผลงานอยางนาทึง่

การจดัประกวดภาพยนตรสัน้ในปทีผ่านมา แม
วาจะมีผูรวมสงผลงานไมมากนัก แตก็ไดสราง
กระแสการรับรู การตอบรับจากส่ือหลายๆ แขนง
เชนการนำผลงานของนักเรียนไปใชในการอบรม
การนำไปขยายผลในสภาการศึกษาคาทอลิกแหง
ประเทศไทย การนำไปฉายออกอากาศทางทีวี และ
นักเรียนที่สงผลงานเขาประกวดและไดรับรางวัล
บางคนยังไดมีโอกาสเดินทางเขารวมการสัมมนา
เก่ียวกับภาพยนตรในระดับนานาชาติ บางคนยัง
ทำการศึกษาตอไปอยางจริงจังในดานภาพยนตร
เปนตน ความสำเร็จท่ีเกิดข้ึนเหลาน้ี เปนเพียงกาว
เล็กๆ และโอกาสท่ีอาจจะอยูในแวดวงจำกัด

ในปนี้ทางส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
รสูกึยนิดแีละเปนเกียรติอยางย่ิงท่ีไดรบัความรวมมือ
และสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมาธิการ

การพฒันาสงัคมและกจิการเดก็ เยาวชน สตรี ผสูงูอายุ
คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา ในการจัดการ
ประกวดภาพยนตรสัน้ในปนี ้.....”

นัน่เปนบทกลาวรายงานท่ีผมใชในการรวมแถลงขาว
เปดตัวโครงการหนังส้ันของเราในปนี้ หลังจากน้ัน
บรรดาผูหลักผูใหญ ผูมีสวนเก่ียวของ ก็ไลเรียงกัน
เพ่ือพูดถึงกิจกรรมนี้ ที่เปนสวนหนึ่งของการรวม
เฉลิมพระเกียรติในหลวงของเรา แตผมคิดวากวาจะมา
ถงึวนันีไ้ด ไมงายหรอกครับ

ผมจำไดวา คร้ังแรกท่ีเราคิดกิจกรรมนี ้มนัเริม่จาก
การจัดงานวันส่ือในระดับโรงเรียน จัดไปเร่ือยๆ เร่ิม
เบ่ือตัวเองกับกิจกรรมซ้ำซาก การแสดง การบรรยาย
ทำไมเราตองใหเด็กมาเปนผชูม พวกเขาควรจะทำอะไรบาง
ยังจำไดวา ตองดึงพรรคพวก รุนนองท่ีมีประสบการณ
คยุกนัหลายตลบ งบกไ็มม ีจนวนัใกลงานไดยนิขอคดิวา
ปหนาคอยจัดก็ได เกือบเปนลม พอดีธรรมชาติความเปน
ผม เมื่อเจอคำที่บอกใหลมเลิก หรือละทิ้งเสีย แลว
ตวัเองกลบัพบวา มนัเดนิมาไกลแลว ออกแรงอกีหนอย
เทานั้น คำเหลานั้นกลับสรางแรงบันดาลใจ ใหไปตอ
(อยาเขาใจวาเปนแบบน้ีทกุคร้ังนะครับ เดีย๋วทนีีบ้อกให
ผมเลกิทำนนูนี ่นีต่กงานเฉยเลยนะครับ...ฮา)

การประกวดหนังส้ันโดยสื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย จึงเริ่มนับหนึ่งต้ังแตบัดดลนั้น ปนี้เรา
นบัสองแลว เปนการนบัสองแบบกาวกระโดด แตไมใช
กระโดดอยูคนเดียว ผมเช่ือวาเรามีคนใจดี และพรอม

จะรวมมือถาพบวามีสิ่งดีๆ เปนหมายหมุดของการ
กาวเดินรวมกนั

ในวนัแถลงขาวทานนิคม ยงัชืน่ชมกับโครงการ
นี้ กระทรวงศึกษาธิการขานรับกับโครงการนี้ดวย
การรวมประชาสมัพนัธโครงการและเชญิชวน มกีาร
จดัเพิม่คอมพิวเตอรสำหรบัโรงเรียนทีช่นะ มกีารให
รายละเอียดวาผลงานท้ังหมดของนักเรียนจะถูก
บันทึกอยูในหนังสือเลมท่ีจะทำออกมาเพ่ือรวม
ชิน้งานท้ังหมดท่ีสง และเร่ืองราวเหลานัน้จะถกูเกบ็
ไวทีร่ฐัสภา เพือ่บอกเลาวา ณ หวงเวลาหนึง่ มคีวาม
รวมมือระหวางภาครัฐกับเอกชน ดวยจุดมุงหมาย
เปดเวทใีหเดก็สรางสรรคสิง่ดงีามตอไป สรางสรรค
เมล็ดพันธุแหงสันติสุข และชวยกันเพาะหวาน
เมลด็พันธแุหงความด ีเพ่ือพอหลวงของเรา

ผมไมคอยถนัดปนเขาและบางทีเมื่อตองขึ้น
ภูเขาจริงๆ ก็รูสึกไมตื่นเตนอะไร แตผมเช่ือวา
งานท่ียากๆ ก็เหมือนการปนปายข้ึนไปบนภูเขา
นั่นแหละ จุดหมายอาจเปนความหวังอยูขางหนา
แตภูเขาลูกแลวลูกเลาท่ีตองปน สรางเสนหใหกับ
การฝาฟน และในที่สุด สำคัญอาจอยูที่การปน
เพราะนอกจากการปนน้ันสอนเราเรื่องความอดทน
ยงับอกเราดวยวา มติรแทของเราคือใคร

(มีตอภาค 2 ฉบับหนา)

บรรณาธิการบริหาร
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ç ¡‚¿™·¡àæ√– «—π·¡à·Ààß™“µ‘é «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  15   ‘ßÀ“§¡  2010

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ »√’√“™“ ¡’æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“  ¡‚¿™

æ√–π“ß¡“√’¬å√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å∑—Èß√à“ß°“¬·≈–«‘≠≠“≥ ·≈–°‘®°√√¡«—π·¡à

·Ààß™“µ‘‚¥¬§ÿ≥æàÕ¬Õ¥  ‡ π“√—°…å  Õÿª —ß¶√“™  ‡ªìπª√–∏“π °àÕπæ‘∏’¡‘ ´“

§ÿ≥æàÕ‰¥â°≈à“«∫∑Õ“‡»’¬√«“∑  ‡π◊ËÕß„π«‚√°“ «—π‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“   ¡‡¥Á®

æ√–π“ß‡®â“œ  æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂  À≈—ßæ‘∏’¡‘ ´“¡’°‘®°√√¡√–≈÷°∂÷ßæ√–§ÿ≥·¡à

·Àà‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√–·≈– —ß √√§å√à«¡°—π ç°”≈—ß„®é §ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“  §ÿ≥æàÕª≈—¥  —µ∫ÿ√ÿ… §≥–æ≈¡“√’  —ß¶¡≥±≈

Õÿ¥√∏“π’¡“„Àâ°”≈—ß„®æ√–§ÿ≥‡®â“¬Õ¥ æ‘¡æ‘ “√ À≈—ß®“°∑’Ëæ√–§ÿ≥‡®â“°≈—∫

®“°°“√√—°…“ºà“µ—¥µ“ ç‡√◊ËÕßµ“¢ÕßæàÕπ—Èπ µ“¢«“‡ªìπµâÕÀ‘π 80 ‡ªÕ√å‡´Áπµå ·≈–

‡ªìπµâÕ°√–®°¥â«¬ µâÕÀ‘πºà“µ—¥‰¡à‰¥â ¡’·µà®–À¬Õ¥µ“‰¡à„Àâ‡ªìπ¡“°¢÷Èπ ·µà

µâÕ°√–®°ºà“‰¥â æàÕ®–‡¥‘π∑“ß‡¢â“°√ÿß‡∑æœ ‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡µ—«ºà“µâÕ°√–®° Õ“®

„™â‡≈‡´Õ√å ·µà 1 Õ“∑‘µ¬åÀ≈—ßºà“µ—¥  √–º¡‰¡à‰¥â ≈â“ßÀπâ“‰¡à‰¥â ‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ

πÈ”‡¢â“µ“  «¥„ÀâæàÕ¥â«¬...é ‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß®¥À¡“¬∑’Ëæ√–§ÿ≥‡®â“‡¢’¬π

√–À«à“ß«—π∑’Ë 1-3 °—π¬“¬π æ√–§ÿ≥‡®â“‡¢â“°√ÿß‡∑æœ µ“¡§ÿ≥À¡Õπ—¥

ç10 ªïÕ“ “ ¡—§√

‚§‡ÕÕ√åé «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë

12  ‘ßÀ“§¡ 2010

§ÿ≥æàÕÕπÿ™“ ™“«·æ√°πâÕ¬

®‘µµ“∏‘°“√‚§‡ÕÕ√å √à«¡

√≥√ß§å‚§√ß°“√ ç»ÿ°√å≈–

ç —ª¥“ÀåπÈ”π¡·¡àé §≈‘π‘°π¡·¡à ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ®—¥°‘®°√√¡‡ «π“

„πÀ—«¢âÕ ç∑”Õ¬à“ß‰√®÷ß‡≈’È¬ß≈Ÿ°¥â«¬π¡·¡à‰¥âπ“πé ‚¥¬æ.≠.»‘√‘æ—≤π“ »‘√‘∏π“-

√—µπ°ÿ≈ À—«Àπâ“·æ∑¬å·ºπ°°ÿ¡“√‡«™°√√¡·≈–µ—«·∑π§ÿ≥·¡à¥’‡¥àπ ¡“∫Õ°‡≈à“∂÷ß

ª√– ∫°“√≥å∑’Ë‡≈’È¬ß¥â«¬π¡·¡àπ“π‡°‘π 6 ‡¥◊Õπ‰ªæ√âÕ¡Ê °—∫°“√∑”ß“πª√–®”

·≈–°“√ “∏‘µ‡¡πŸÕ“À“√ ”À√—∫§ÿ≥·¡àÀ≈—ß§≈Õ¥ ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“  —ª¥“ÀåπÈ”π¡

∑’Ëºà“π¡“

(¿“æ ấ“¬) ç»÷°…“¥Ÿß“πé §ÿ≥æàÕ«‘™™ÿ°√≥å ‡°µÿ¿“æ √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√

ΩÉ“¬°“√»÷°…“ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ª√–∏“π°≈ÿà¡ß“π«‘™“°“√ ·≈–·ºπ°

°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π ΩÉ“¬°“√»÷°…“ π”§≥–ºŸâ∫√‘À“√·≈–§√Ÿ·π–·π« „π

‚√ß‡√’¬π¢ÕßÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ »÷°…“¥Ÿ√–∫∫ß“π·π–·π«‚√ß‡√’¬π “∏‘µ

¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤ ª√– “π¡‘µ√

ΩÉ“¬ª√–∂¡ «—π∑’Ë 14 °√°Æ“§¡ 2010 ®”π«π 45 §π ®“° 22 ‚√ß‡√’¬π

ΩÉ“¬¡—∏¬¡ «—π∑’Ë 21 °√°Æ“§¡ 2010 ®”π«π 44 §π ®“° 24 ‚√ß‡√’¬π

∫“∑‡æ◊ËÕºŸâ¬“°‰√âé ·≈–√à«¡™ÿ¡πÿ¡‚Õ°“ §√∫√Õ∫  10 ªï ™ÿ¡πÿ¡Õ“ “ ¡—§√

‚§‡ÕÕ√å«—¥µà“ßÊ ∑’Ë«—¥¥«ßÀ∑—¬π‘√¡≈¢Õß·¡àæ√– ª“°≈—¥ ‚¥¬æ√–§ÿ≥‡®â“æ‘∫Ÿ≈¬å

«‘ ‘∞ππ∑™—¬ π” «¥·≈–„Àâ¢âÕ§‘¥‚Õ°“  10 ªï
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 —¡¡π“ ¿“°“√»÷°…“      §√—Èß∑’Ë    40
°“√ªØ‘√Ÿª°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°
™≈∫ÿ√’ ●  æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ª√–∏“π ¿“

æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

√«¡æ≈—ß∑“ß»“ π“
»“ π‘°∑ÿ°»“ π“ ‡ÀÁπ

æâ ÕßÀ≈— °∏√√¡∑“ß

»“ π“ ‡ªìπÀ≈—°

ªØ‘∫—µ‘‡æ◊ËÕ„Àâ§πµ—ÈßÕ¬Ÿà

„π§ÿ≥∏√√¡ ‡ªìπ°“√

  √â “ ß  — ß § ¡ „ Àâ ‡ °‘ ¥

 —πµ‘ ÿ¢‰¥âÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●

°√¡°“√»“ π“®—¥ß“π

√«¡æ≈— ß∑“ß»“ π“

‡ √‘¡ √â“ß§«“¡ ¡“π©—π∑å ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘  ¡‡¥Á®æ√–π“ß‡®â“ ‘√‘°‘µ‘Ï

æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ∑’Ë‚√ß≈–§√·Ààß™“µ‘  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)

·¡à‡≤à“ª°“‡°Õ–≠Õ ÿ¥¬Õ¥´◊ËÕ —µ¬å‡°Á∫‡ß‘π°«à“ 40 ªï
„™âÀπ’È‚√ßæ¬“∫“≈

π“ß à“æÕ æ“§√÷

™“«∫â“π™π‡ºà“ª°“-

‡°Õ–≠Õ ∫â“π‡¡◊Õß

ß“¡ Õ.·¡àÕ“¬ ®.‡™’¬ß-

„À¡à Õ“¬ÿ 66 ªï

¡’∫ÿµ√ 7  §π ∫ÿ§§≈

µ—«Õ¬à “ß¢Õß§«“¡

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

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

µÕπ∑’Ë 74 ¡“ππ“-§π°‘π

·ªÑß-π’ËÕ–‰√ÀπÕ

Õ“À“√‡ªìπ‡√◊ËÕß„À≠à¢Õß∑ÿ°§π

‚¥¬‡©æ“–§π‡¥‘π∑“ß º¡‡§¬¡’

‚Õ°“  —¡º— «‘∂’·∫∫§πæ◊Èπ∫â“π

™“«µ–«—πÕÕ° §π¬‘« §π‡∫¥ŸÕ‘π

‰¥â∑“πÕ“À“√„π·∫∫¢Õß‡¢“ ‰¥â

„™â™’«‘µ„π·∫∫¢Õß‡¢“  ‘Ëß∑’Ë§π

æ«°π’È √—∫ª√–∑“π‡À¡◊Õπ ‡√“

∑“π¢â“« §◊Õ·ªÑß

Àπâ“¿—µµ“§“√æ◊Èπ‡¡◊Õß∑’Ë‡√“

‰ª∑“πÕ“À“√‡¬Áπ‚Õ°“ · «ß∫ÿ≠„π«—ππ—Èπ º¡‡ÀÁπ§ÿ≥ªÑ“§πÀπ÷Ëß π—Ëßπ«¥·ªÑß

‡æ◊ËÕ®–∑”Õ–‰√ —°Õ¬à“ß ¡—π‡ªìπ‡æ’¬ß°“√· ¥ß ‡ªìπ°“√‚™«å«‘∏’∑”Õ“À“√

„π·∫∫æ◊Èπ‡¡◊Õß ∑”„ÀâºŸâ¡“√—∫ª√–∑“π‰¥â‡ÀÁπ«à“°«à“®–∂Ÿ°‡ ‘√åø¡“∑’Ë‚µä–‡√“

ºà“π°√–∫«π°“√Õ–‰√ ™“«∫â“π‡¢“¡’«‘∂’™’«‘µ·∫∫‰Àπ

º¡π÷°∂÷ß ç¡“ππ“é ·≈–¡’‚Õ°“ ‰¥â‰ªÕà“π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡°’Ë¬«°—∫»—æ∑åπ’È

„πÀπ—ß ◊Õ çæ®π“πÿ°√¡ »—æ∑å»“ π“ “°≈ Õ—ß°ƒ…-‰∑¬é ©∫—∫√“™∫—≥±‘µ¬ ∂“π

(æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë 3) ‡¢“‡¢’¬π‰«â«à“

ç¡“ππ“é „π¿“…“Œ’∫√Ÿ·ª≈«à“ çπ’ËÕ–‰√ÀπÕé À¡“¬∂÷ßÕ“À“√™π‘¥Àπ÷Ëß

∑’Ëæ√–‡ªìπ‡®â“ª√–∑“π„Àâ·°à™“«Õ‘ √“‡Õ≈ ≥ µ”∫≈‡Õ≈‘¡ √–À«à“ß°“√Õæ¬æ

‚¥¬°“√π”¢Õß‚¡‡  ≈’È¿—¬®“°ø“‚√Àå„πÕ’¬‘ªµå¢â“¡∑–‡≈·¥ß¡“ª√–¡“≥

‡¥◊Õπ§√÷Ëß°àÕπ∂÷ß¿Ÿ‡¢“´’π“¬

æ√–‡ªìπ‡®â“µ√— ·°à‚¡‡  «à“ ç‡√“‰¥â¬‘π§”∫àπ¢Õß§πÕ‘ √“‡Õ≈·≈â« ®ß°≈à“«

·°à‡¢“«à“ „π‡«≈“‚æ≈â‡æ≈â æ«°‡®â“®–°‘π‡π◊ÈÕ —µ«å·≈–„π‡«≈“‡™â“®–ª√–∑“πÕ“À“√

„Àâµ°≈ß¡“®“°∑âÕßøÑ“¥ÿ®Ωπ  ”À√—∫æ«°Õ‘ √“‡Õ≈„Àâ‡¢“¡’Õ“À“√æÕ°‘πé

¥—ßπ—Èπµ—Èß·µà‡™â“«—π√ÿàß¢÷Èπ ®÷ß¡’πÈ”§â“ßµ°√Õ∫§à“¬∑’Ëæ—° ‡¡◊ËÕπÈ”§â“ß√–‡À¬‰ª

·≈â«®÷ß‡ÀÁπ ‘ËßÀπ÷Ëß‡À¡◊Õπ‡°≈Á¥‡≈Á°Ê ‡∑à“πÈ”§â“ß ·¢ÁßÕ¬Ÿà∫π¥‘π ‡¡◊ËÕ§πÕ‘ √“‡Õ≈

‡ÀÁπ®÷ßæŸ¥«à“ çπ’ËÕ–‰√ÀπÕ?é

¡“ππ“„πæ√– —≠≠“‡°à“§◊ÕÕ“À“√∑’Ë∑“π·≈â«µ“¬ ¡“ππ“„À¡à§◊ÕÕß§å

æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“∑’Ë¡Õ∫µπ‡Õß‡ªìπÕ“À“√·≈–µ“¬‡æ◊ËÕ‡√“ ... π’ËÕ–‰√ÀπÕ...

∑’Ëæ√–√—°‡√“‡æ’¬ßπ—Èπ
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