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สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
เรื่อง การจัดงานชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลก ครั้งที่ 1

1st ICCS Jamboree,  2010 Thailand

ตามท่ีสภาการศึกษาคาทอลิก(ประเทศไทย) และสมาคมสโมสรลูกเสือ
รัตนโกสินทรไดขออนุมัติและความเห็นชอบรับเปนประเทศเจาภาพจัดงาน
ชมุนมุลกูเสอืคาทอลกิโลก ครัง้ที ่1 ในนามของสมัชชาคาทอลกินานาชาติเพือ่
กจิการลกูเสือ (International Catholic Conference of Scouting : ICCS) โดย
ไดรบัการรบัรองและสนับสนนุจากคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแหงชาต ิและ
องคการลูกเสือโลก ซึง่เปนงานชมุนมุของบรรดาเยาวชนลูกเสอื เนตรนารแีละ
องคกรเยาวชนนานาชาติ รวมทัง้เยาวชนไทยทกุเชือ้ชาตแิละศาสนา ประมาณ
7,000 คน ซึง่จะจัดข้ึนระหวางวันท่ี 26 ธนัวาคม ค.ศ. 2010 ถงึวันท่ี 2 มกราคม
ค.ศ. 2011 ณ  คายลกูเสอืแหงชาต ิวชริาวธุ  อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ีโดยมวีตัถปุระสงค
ทั้งดานพัฒนาเยาวชนผูเปนอนาคตของพระศาสนจักรและสังคมไทยของเรา
โดยกระบวนการของลูกเสือและศาสนสัมพันธแบบองครวม ซึ่งเนนย้ำคุณคา
แหงคำสอนของพระผูเปนเจา ศาสนาที่นับถือในหมูลูกเสือ และปลูกฝง
จติสำนึกความรบัผิดชอบในการสรางสันติสขุในสังคม ประเทศชาต ิและในโลก
แบงปน  แลกเปล่ียนประสบการณ  ทักษะและเสริมสรางคุณคาชีวิต
ผานกระบวนการและวิธีการของลูกเสือ ผูกมิตรสัมพันธกับเพื่อนพี่นอง
เปนเครือขายระหวางประเทศ รวมพลังทั้งในปจจุบันเพื่อเสริมสรางสันติภาพ
คุณธรรมนำชีวิตท่ีดีในสังคม ในวิถีทางแหงศาสนสัมพันธและกระบวนทัศน
ทางสังคมท่ีดีกวา สำหรับเพื่อนเยาวชนอีกมากมายใหเปนพลเมืองและ
ศาสนิกชนท่ีดขีองชาติบานเมืองและสังคมโลกในทศวรรษอันใกลนี้

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย มมีติเห็นชอบและสนับสนุน
การจดังานชุมนมุลกูเสือคาทอลกิโลก ครัง้ท่ี 1 นี ้ซึง่เปนโอกาสดทีีป่ระเทศไทย
และพระศาสนจักรในประเทศไทยไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดงาน และขอ
เรียนมายังองคกร โรงเรียนและหนวยงานตางๆ ของสังฆมณฑลทุกแหง
คณะนักบวชชาย-หญงิ และฆราวาสคาทอลิก ไดรวมกันเปนเจาภาพ สนบัสนุน
การจัดสงเยาวชนนักเรียนเขารวมงานชุมนุมฯ อยางเต็มกำลังความสามารถ
ทัง้ในดานปรมิาณและคุณภาพ รวมทัง้รวมมือกนัในกจิกรรมหาทุน สนับสนุน
การจัดงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยสูเวทีระดับโลก รวมมือกันใหครู
และผูมีความรูความสามารถชวยเหลือกิจการงานตางๆ ใหดำเนินอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลปุระสิทธิผล

ขอพระเปนเจา พระมารดามารียพรหมจารีผูรับเกียรติยกข้ึนสวรรค
องคอุปถัมภของพระศาสนจักรในประเทศไทย และนักบุญยอรชองคอุปถัมภ
ของกิจการลูกเสอื ประทานพระพรอยางอดุมสมบูรณแกคณะกรรมการจัดงาน
คณะทำงานและผูมีสวนเก่ียวของทุกทานในความเสียสละ อุทิศตนทำงาน
ประสบผลสำเร็จอยางดี เปนบรรณาการถวายแดพระเจา

ขอพระเจาอำนวยพร

(พระอคัรสังฆราชหลยุส จำเนยีร สนัติสขุนรินัดร)
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

ชดเชย...หรอืทดแทน

คำถามหน่ึงท่ีผมมัก
ใชเพือ่สัมภาษณในการคัดเลอืก
ผสูมคัรงาน (จากประสบการณ
ในการทำงานดานทรัพยากร
บคุคล) ในมุมมองดานจริยธรรม

คอื...
คณุคิดวาศาสนามีบทบาทในชีวติประจำวันหรือไม? อยางไร?
คนไทยสวนมากมักตอบวาศาสนามีบทบาทในชีวติประจำวัน (มชีาวตางชาติ

บางกลมุเทาน้ันท่ีมกัคิดวาศาสนาเปนเรือ่งของการเมือง การควบคุม การขาด
อิสรภาพและความงมงาย) แตถาถามตอวา ศาสนามีบทบาทอยางไรในชีวิต
ประจำวัน บางคนเร่ิมตอบไมไดแลววา ศาสนาอยตูรงไหนในชีวติประจำวัน?

และถาถามนำตอไปวา เราปฏิบัติศาสนกิจ ไปวัดทำบุญ (โดยเฉพาะ
ทำบุญวนัเกดิ) เขาโบสถ ถวายสังฆทาน หรอืการสวดภาวนา เพือ่อะไร?

คำตอบน้ันมีหลากหลาย เปนเร่ืองเฉพาะบุคคล ขึ้นอยูกับภูมิหลังและ
สภาพแวดลอมของแตละคน คำตอบน้ันไมมีถูก ไมมีผิด เปนเรื่องของ
ทศันคติ

จากสถิติของตัวเองพบวาคำตอบของการทำบุญ การมีศาสนาในตัวเอง
นั้น ประมาณ 80 เปอรเซ็นต มักตอบวา เพ่ือความสบายใจของตัวเอง เปน
ความสุขสวนตัว เปนการสะเดาะเคราะห ปดเปาส่ิงท่ีไมดีออกไปจากตัวเอง
สวนอกีประมาณ 15 เปอรเซ็นตนัน้มักตอบวา เพ่ือระลกึถึงผมูพีระคณุ ทำบุญ
หรือสวดภาวนาทุกครัง้น้ัน เพ่ือการอทุศิบุญกุศลใหทัง้ผทูีล่วงลบัไปแลวและ
ผทูีย่งัมีชวีติอยใูนขณะน้ี

สวนท่ีเหลอือกีประมาณ 5 เปอรเซน็ตนัน้ ตอบวา การมศีาสนาหรือการ
มสีวนรวมในพิธกีรรมตางๆ นัน้ เพือ่ใหสงัคมน้ีนาอย ูคนกลมุนีม้กัมทีศันคติ
และความเช่ือวา ศาสนาคือความดีงาม การทำบุญคือการทำนุบำรุงใหความ
ดงีามน้ีคงอยใูนสังคมตอไป

ผมเคยอยูในหองประชุมท่ีมีผูบริหารระดับสูงของธุรกิจใหญแหงหน่ึง
ของเมืองไทย

เมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา
การทำบุญสรางวดั สรางโบสถ การทอดกฐิน ผาปา ความคิดเหน็ของบางทาน
เปนเร่ืองของการ “ชดเชย” มากกวา “ทดแทน” ขณะท่ีบางทานมีมมุมองของ
การ “ทดแทน” มากกวา “ชดเชย”

เปนเพราะมีขอบกพรองบางอยาง เลยตองทำบุญเพื่อ “ชดเชย” ขอ
บกพรองน้ัน การทำบุญนั้นคงเกิดผลบุญ หากขอบกพรองน้ันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยและไมไดตั้งใจ หากเปนเรื่องของการบกพรองอยางต้ังใจ หรือ
บกพรองโดยสุจรตินัน้ ไมแนใจวาจะเกิดเปนผลบุญหรอืตราบาป...

ผมเคยไดยินและยังคงไดยินอยูกับเพ่ือนๆ ที่ใกลตัว คนท่ีมีน้ำหนัก
มากเกินความเปนจริง ทานอาหารดวยกันทีไร มักจะหยุดยากคือกิน
เกินน้ำหนกัตัว และใหเหตุผลวาจะไปเขาฟตเนสหรือไปออกกำลังกาย “ชดเชย”

ผมประทับใจในเร่ืองคานยิมประการหน่ึงของคนจีน “เรือ่งความกตัญ”ู
กับประโยคที่วา “บุญคุณน้ีตองทดแทน” โดยเฉพาะกับบุพการี หรืออีก
ประโยคหนึ่งที่คนไทยเราคุนหูกันอยางดีคือ “การทดแทนคุณแผนดิน”

เปนเพราะสังคมและลูกคามีบุญคุณตอธุรกิจ จึงเปนเร่ืองจำเปนในการ
ทดแทนและตอบแทนสังคม ดวยการจัดกิจกรรมคืนกำไรใหสังคม ถึงแม
จะเปนแนวคิดทางการตลาดเพ่ือหวังผลประโยชนในอนาคต แตอยางนอย
ก็เปนแนวคิดท่ีไมเห็นแกตัวไปนัก ไมคิดแตผลกำไรเปนผูรับฝายเดียว

เลยตองกลับมาคิดกับตัวเองวา มปีมดอยหรอืขอบกพรองอะไรทีต่องการ
การชดเชยบางหรือเปลา?

หรอืวา... มแีตสิง่ทีต่องทดแทน และขอบคณุ สำหรบัชวีติทีย่งัคงราบรืน่...
จนถึงทุกวนัน้ี !!!

(tanpanlop@gmail.com)
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มหาสนิทในพระจติเจา
ผศ. อารมณ พลูโภคผล

พระวาจาของพระเจา  :  อยาเสพสุราจนเมามาย เพราะสรุาเปนสาเหตขุองการ
ปลอยตัวเสเพล แตจงยอมใหพระจติเจาทรงนำชวีติทาน (อฟ 5:18)
ศีลมหาสนิททำใหเราเปนจิตหน่ึงใจเดียวกับพระเยซูคริสตเจา และ “จิต” ที่เรา

กลาวถึงน้ี คอื “พระจิตเจา” นัน่เอง นกับุญอีเรเนียสสอนวา พระจิตเจาเปนความสนิท
สัมพันธที่แนบแนนท่ีสุดของเรากับพระคริสตเจา พระจิตเจาจะประทานความสนิท
สมัพันธที่แนบแนนน้ีใหเราทันทีเม่ือเรารับศีลมหาสนิท เพราะไมมอีะไรจะขวางก้ัน
พระองคไดเลย คณุพอรานเีอโร คนัตาลาเมสซาเทศนวา พธิบีชูาขอบพระคุณไดนำเอา
เหตุการณทัง้หมดในชวีติของพระเยซเูจามาเปนปจจบุนัโดยฤทธานภุาพของพระจติเจา
เหตุวา เปนพระจิตเจาเองท่ีประทานพระคริสตเจาใหกับโลกในการรับบังเกิดเปน
มนุษย และพระคริสตเจาทรงประทานพระจิตเจาใหโลกในการรับความตายของ
พระองค ดงันี ้ในบูชาขอบพระคุณ พระจิตเจาประทานพระคริสตเจาใหเราเมือ่พระสงฆ
กลาวคำเสกศีลและพระคริสตเจาประทานพระจิตของพระองคใหเรา เม่ือเรารับศีล
มหาสนิท นกับุญซีรลิ แหงเยรซูาเลม็ กลามากท่ีจะสอนวา เม่ือเรารับพระกายและพระโลหิต
ของพระเยซูคริสตเจาในศีลมหาสนิท เราถูกรวมเขาไปเปนหนึ่งเดียวกันกับเน้ือและ
โลหิตของพระคริสตเจา ทีท่านนักบญุกลาพดูเชนนีต้ัง้แตยคุแรกๆ ของพระศาสนจักร
เพราะทานม่ันใจในความจริงท่ีเกิดข้ึนเมือ่รบัศีลมหาสนทิ ความสนทิสัมพันธทีล่กึซ้ึง
ทีส่ดุท่ีเราเรยีกวา “มหาสนทิ” อนัเกดิจากการกนิปงศักด์ิสทิธ์ิ และด่ืมจากถวยเหลาองนุ
แหงความรอด เปนสัมพันธภาพพิเศษจริงๆ เปน “ความอัศจรรยใจ” ที่ไมตองการ
คำอธิบาย และไมสามารถหาคำอธิบายท่ีครบถวนได คริสตชนไทยไดแตทึ่งและ
ขอบคุณบรรดาทานธรรมทูตในอดีตและบรรพบุรุษของเราที่ไดนำคำนารักวา
“มหาสนิท” มาใชเปนช่ือเรียก “ศีลศักด์ิสิทธ์ิแหงความรัก” นี้ซึ่งเปนคำท่ี “โดนใจ”
คริสตชนทุกคนเสมอมา (เทียบ กจ 2:37)

ในศีลมหาสนทิ พระเยซคูริสตเจาเสด็จมาในเราและสงพระจิตของพระองคใหเรา
(ยน 19:30 เชงิอรรถ O) ณ เวลาน้ีเองท่ีพระองคทำใหเราเขาไปอยใูนหวงมหาสมุทร
อนัหอมหวาน สดช่ืน เต็มไปดวยชีวติชีวา เพ่ือพระองคจะหล่ังความรักของพระองค
เขามาในเรา เพือ่ชำระลางความรักอนัแปดเปอนดวยบาปของเรา ประดจุการใหเลอืด
ดีเขามาแทนท่ีเลือดท่ีเปนพิษในตัวเรา พระองคทรงรวมเราเขาอยูในพระองค ทรง
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และฟนฟูเราใหม เพ่ือเขากันไดกับพระองค เราจึงสลาย
หายไปรวมเปนหนึ่งเดียวกับพระองค ประดุจหยดน้ำเล็กๆ ที่สลายหายเขาไปอยูใน
มหาสมุทรอันกวางใหญไพศาล ผลท่ีเกดิกบัเราคอื พระเยซูครสิตเจาในศีลมหาสนทิ
ทรง “ประทานพระจิตเจา” ใหเรา ทรงเปลีย่นเราใหเปนน้ำมันหอมของพระคริสต ซึง่
จะแพรกล่ินหอมของพระองคไปท่ัวทุกแหง (2คร 2:14-15)

เม่ือเราอยูรอบพระแทนบูชามหาสนิท ฤทธิ์เดชของพระจิตเจาจะปกคลุมเราให
ดืม่ด่ำอยใูนความรักอยางรตูวัดงับทเพลงซาโลมอนพรรณนาออกมาวา “ฉนัรบัประทาน
รวงผึง้กบัน้ำผึง้ของฉันแลว” นกับญุอมัโบรสอธบิายวา ในศีลมหาสนทิไมมคีวามขมข่ืน
ใดๆ เจือปนเลย มีแตความหวานบริสุทธ์ิที่พระจิตเจาประทานใหเรา และบทเพลง
ประโยคตอมาพรรณนาไววา “ฉันด่ืมเหลาองุนกับน้ำนมของฉันแลว” ทานนักบุญ
อธิบายวา ในศีลมหาสนิทมีแตความปติยินดี ความอบอุนและชีวิต ไมมีความขุนมัว
วาเหว หรือหมดอาลยัตายอยากแฝงอยเูลย ทานนักบุญยังเสริมตอดวยวา ทกุคร้ังท่ีเรา
รับศีลมหาสนิทเราไดรับการอภัยโทษจากบาปผิดของเรา และเอิบอิ่มอยูในความรัก
ของพระเจา ศลีมหาสนิททำใหชวีติจิตของเราเบงบานประดุจตนไมไดรบัน้ำฝน ดงัน้ัน
เราจึงดำเนินชีวิตภายใตฤทธ์ิเดชของพระจิตเจา เม่ือเราไดดื่มพระจิตเจาจนเต็มชีวิต
ของเรา ที่จริงเปนพระจิตเจาทรงเมตตาใหเราสามารถ “ดื่ม” พระองค
นักบุญเปาโล เปรียบเทียบไววา “จงอยาดื่มสุราจนเมามาย แตจงเติมเต็มดวย (ดื่ม)
พระจิตเจาเถิด” (อฟ 5:18) เหตุวา ผทูีด่ืม่สรุาจนเมามาย ฤทธ์ิของสุราจะทำใหชวีติของ
เขาดำเนินไปอยางโซซัดโซเซ ไมมีหลักยึด แตผูที่ดื่มพระจิตเจาอยางเต็มเปยม คือ
ผูที่ยอมใหพระจิตเจานำชีวิต เขาจะหย่ังรากอยางมั่นคงในองคพระเยซูคริสตเจา อัน
จะทำใหหวัใจของเขากลบัสสูภาพแทจริงท่ีถกูสรางมาตัง้แตแรกตามพระฉายาลกัษณ
ของพระเจา และเปนมิตรสนิทของพระองค นี่เปนส่ิงท่ีบรรดาปตาจารยพร่ำสอน
ตลอดมาวา เราจงด่ืมพระจิตเจา ซึง่พระครสิตเจาทรงประทานใหเราอยางทวมทน และ
รับรูสภาพแทจริงของตัวเราเถิด

ที่บรรดาปตาจารยใชการด่ืมสุราจนเมามาย มาเปรียบเทียบกับการด่ืมด่ำอยูใน
ฤทธ์ิเดชของพระจิตเจา และความปติยินดีของสัมพันธภาพรักแตแรกเร่ิมกับพระเจา
กเ็พือ่เราจะเหน็ภาพทีเ่กดิขึน้กบับคุคลไดชดัเจน  เพียงแตเกดิในทางตรงขามกนั เมือ่
เราด่ืมเหลาจนเมามาย ฤทธิ์ของแอลกอฮอลทำใหเรามึนเมาเคลิบเคล้ิม ไมสามารถ
ควบคุมสติสัมปชัญญะไดเหมือนเวลาปกติ คนเมาเหลามักแสดงพฤติกรรมเบ่ียงเบน
ไปจากชีวิตปกติของเขา เปนพฤติกรรมทางลบ นาอับอาย เสียผูเสียคน เสียสุขภาพ
เสียอนาคต และถูกประณามดวยสรรพนามตางๆ นานา

แตการด่ืมด่ำอยูในฤทธ์ิเดชของพระจิตเจา ซึ่งเปนความปติยินดีอยางล้ำลึกใน
ความรักท่ีพระเจาประทานใหเรา ทำใหเรา “ออกจากตนเอง” เคลิบเคล้ิมเขาสู
ความอัศจรรยใจของชีวิตท่ีสดช่ืนอยูในสันติสุขอยางอบอุนรูตัว บันดาลใหเกิดผล
เปนความรกั ความช่ืนชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี ความซ่ือสัตย
ความออนโยน และการรจูกัควบคุมตนเอง (กท 5:22-23)

การรับศลีมหาสนทิของเราทกุครัง้ตองนำเราออกจากตนเอง เขาไปอยใูนบรรยากาศ
ที่นาอัศจรรยใจของพระจิตเจา พระองคทรงทำใหเราสนิทสัมพันธเปนหน่ึงเดียวกับ
พระคริสตเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพ นักบุญโทมัส อาควีนัส เมื่อทานเรียกศีล
มหาสนิทวาเปนศีลศักด์ิสิทธ์ิแหงความรัก ทานอธิบายวา ความรักเทาน้ันท่ีนำความ
สนิทสัมพันธอยางลึกซ้ึงมา ความรักทำใหเราเปนหน่ึงเดียวกับพระเยซเูจาผทูรงกลับ
คืนพระชนมชีพได ความรักแทเปนความจริงหน่ึงเดียวซ่ึงบันดาลใหบุคคลสองคน
ผูกพันเปนหนึ่งเดียวกันไดโดยแตละคนมิไดสูญเสียเอกลักษณของตนเลย การ
กลาววาพระจิตเจาเปนผูทำใหเราสนิทสัมพันธกับพระเยซูคริสตเจา ก็เพราะวา
พระจิตเจาเปน “ความรัก” ของพระเจา เหตุวา ความสนิทสัมพันธที่มิไดลงเอย
ดวยการกระทำของความรัก กเ็ปนความสนทิสมัพนัธทีย่งัไมสมบรูณ

นกับุญอัมโบรส เนนอยางหนกัแนนกับคริสตชนของทานวา “ดืม่เถิด ดืม่ จงด่ืม
พระจิตเจาซ่ึงพระเยซูคริสตเจาประทานใหผูที่เช่ือในพระองคดื่ม  ดื่มเถิด ดื่ม จงด่ืม
พระจิตเจาซ่ึงพระเยซูครสิตเจาประทานใหเราอยางอดุมบรบิรูณในพระวาจา  ดืม่เถดิ
ดืม่ จงด่ืมพระจติเจาซ่ึงพระเยซูคริสตเจาประทานใหเราในศลีมหาสนิท  ดืม่เถิด ดืม่
จงดื่มพระจิตเจาซึ่งพระเยซูคริสตเจาประทานใหเราในลักษณะพิเศษของ “การหลั่ง
ลงมาของพระจิตเจาประดุจสายฝน” ชนิดเดียวกับท่ีไดเกิดในวันเปนเตกอสเต ซึ่ง
ทำใหบรรดาอัครสาวกพูดภาษากันอยางหลากหลาย

พระเยซูเจาเองทรงยืนข้ึนและตรัสเสียงดังในวันสำคัญสุดของเทศกาลอยูเพิงวา
“ผใูดกระหาย จงมาหาเราเถิด ผทูีเ่ชือ่ในเราจงด่ืมเถดิ ตามท่ีพระคมัภรีกลาววา ลำธาร
ที่ใหชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผูนั้น พระเยซูเจาตรัสดังนี้หมายถึงพระจิตเจา ซึ่ง
ผทูี่เช่ือในพระองคจะไดรบั (ยน 7:37-39)

เราจะออกจากตนเองและรับการดูดดวยพลังรักเขาไปชิดสนิทอยูกับพระเยซู
คริสตเจาได หากเราพรอมท่ีจะรวมมือกับพระหรรษทานเปดรับพระจิตเจาเขามาใน
ชวีติของเราอยางอิสระเสรี อยางนอบนอมถอมตน  ดืม่เถิด ดืม่ จงด่ืมพระจิตเจาอยาง
ซื่อๆ เรียบๆ งายๆ จนหมดจิตใจ หมดชีวิตเถิด “จงยอมใหพระจิตเจาทรงนำชีวิต
ทัง้หมดของเรา” (อฟ 5:18)
(ประชาสมัพันธ : ชมุชนหรอืกลมุท่ีสนใจ Lectio Divina เชิญติดตอ ผศ. อารมณ โทร. 08-1899-7866)
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ตอนท่ี 89 “มาจากไหน?...อายุเทาไร?”

มี    ขอมูล 2 ประการ หากเรารแูลวก็จะเขาใจ
บุคคลท่ีเราจะคุยกับเขาไดดีขึ้นน่ันคือ 1) เขามาจาก
ไหน? 2) เขาอายเุทาใด? (หางจากเรากีป่) เคยสังเกตไหม
วา ทำไมเวลาเราคุยกบัใครสกัพกักม็กัจะถามวา “มาจาก
ไหน?” หรอื “เปนคนท่ีไหน?” และพอเริม่สนิทกันแลว
ก็จะถามวา “อายุเทาไร?” เพราะบางคนก็มีความคิด
ความอานลกึซ้ึงเกนิวัย ในขณะท่ีบางคนสติปญญาก็ตาม
ไมทนัวยัวฒุขิองตน

การอานหนังสือพระคัมภีรก็เชนเดียวกัน หากเรารู
วาบุคคลท่ีเราอานถึงในพระคัมภีรนั้นอยูสวนไหน
ของโลก และเขาอยูหางจากเราก่ีป ก็จะทำใหเรา
อานพระคัมภีรไดงายข้ึน เชน ประกาศกอิสยาห (ชือ่ของ
ทานแปลวา “ยาหเวหทรงเปนความรอดพน”

1) เขามาจากไหน? กห็มายถงึ เขายนือยตูรงไหนใน
โลก . . . . . เราก็พบวาทานทำงานกับชาวอิสราเอล
“ประชากรของพระเปนเจา” ทั้งในอาณาจักรยูดาห
(แผนดินปาเลสไตนทางใต) และกรุงบาบิโลน (ตะวัน
ออกกลาง ปจจุบันคือบริเวณทางเหนือประเทศอิรัก)

2) เขาอยหูางจากเราประมาณ 2700 ป (750 ก.ค.ศ.)
พอเรารเูชนนี ้อะไรท่ีเราจะอานเกีย่วกบัทาน อะไรทีเ่รา
จะไดยินท่ีทานสอนเราก็พอจะเขาใจ เตรียมใจยอมรับ
ได เพราะเราจะถอยตัวเราไปคิดแบบคนในยุคทาน
หรือคนในท่ีที่ทานยืนอยู แผนที่ทางภูมิศาสตร แสดง
ดินแดนยุคโบราณ จึงอาจเปนสิ่งจำเปนในการพยายาม
จะอานพระคัมภีร การมีความรูวาช่ือประเทศแปลกๆ
เมืองตางๆ  ที่พระเปนเจาตรัสกับพวกเรา  และท่ี
ประกาศกทำงานอย ูซึง่เราไมคนุน้ันอยสูวนไหนในโลก
ปจจุบันคือประเทศอะไร? พระคัมภีรหนังสือ กิจการ
อคัรสาวก (กจ) บทท่ี 2 ขอ 1-13 ทีเ่ราตองอานทุกป ในวัน
สมโภชพระจิตเจาเสด็จลงมา เราฟงผานเลยไปปแลว
ปเลา ซึง่อาจจะคาใจวาประเทศเหลาน้ีอยตูรงไหน หรือ
อาจะไมเคยสนใจเลยก็เปนได

 เม่ือวันเปนเตกอสเตมาถึง บรรดาศิษยทกุคนมา
ชมุนุมในสถานท่ีเดียวกัน ทนัใดน้ันมีเสียงมาจากฟา
เหมือนเสียงลมพดัแรงกลา ทกุคนท่ีอยใูนบานไดยนิ
เขาเห็นเปลวไฟลักษณะเหมือนล้ิน แยกไปอยูเหนือ
ศีรษะของเขาแตละคน ทุกคนไดรับพระจิตเจา

เต็มเปยม และเริ่มพูดภาษาอื่นๆ ตามที่พระจิตเจา
ประทานใหพดู

ขณะน้ันท่ีกรุงเยรูซาเล็มมีชาวยิวผู เลื่อมใส
ศรัทธาในพระเจา  มาจากทุกชาติทั่วโลก  เมื่อ
ประชาชนไดยินเสียงนี้ จึงมาชุมนุมกันจำนวนมาก
รูสึกฉงนสนเทหเพราะแตละคนไดยินคนเหลานี้
พูดภาษาของตน และประหลาดใจอยางยิ่ง กลาววา
“ทุกคนที่กำลังพูดอยูนี้เปนชาวกาลิลีมิใชหรือ แลว
ทำไมเราแตละคนจึงไดยินเขาพูดภาษาทองถ่ินของ
เราเลา เราชาวปารเธีย ชาวมีเดีย และชาวเอลาม
บางคนอาศัยอยูในเขตเมโสโปเตเมีย แควนยูเดีย
แควนคัปปาโดเซีย แควนปอนทัส และแควนเอเชีย
แควนฟรีเจียและแควนปมฟเลีย บางคนมาจาก
ประเทศอียิปต และเขตของประเทศลิเบีย รอบๆ
เมืองไซรีน บางคนมาจากกรุงโรม ทั้งชาวยิวและ
ผูกลับใจเขานับถือลัทธิยิว บางคนเปนชาวเกาะครีต
และชาวอาหรับ พวกเราไดยินคนเหลานี้ประกาศ
กิจการอันยิ่งใหญของพระเจาเปนภาษาของเรา”
ทุกคนประหลาดใจและฉงนสนเทหพูดกันวา
“นี่หมายความวาอยางไร” แตบางคนหัวเราะเยาะ
กลาววา “พวกนีด้ืม่เหลามากเกินไป” (กจ 2:1-13)

เม่ือพระจิตเจาเสด็จลงมายังอัครสาวก (ค.ศ. 33)
นักบุญเปโตรก็เกิดความสวางในจิตใจ-สติปญญา
ความกลาหาญ และเปดประตูเฉลยีงหองชัน้บนออกไป
เทศนเปนครั้งแรกในวันเริ่มกอต้ังพระศาสนจักรของ
พระเยซูเจา เหตุการณนี้มีเสียงฟารองและบานส่ัน
สะเทือน ผูคนจึงแหกันมามุงดูบานน้ี แตผูคนเหลาน้ี
มาจากท่ีตางๆ ทั่วโลก...ทำไมหรือ? จะดวยเหตุผล
ความแหงแลงในแผนดนิปาเลสไตน หรอืเพือ่ความร่ำรวย
คนยวิกเ็หมอืนชาวจนีคอืไปทำงานโพนทะเลอยทูัว่โลก
พอถึงวันฉลองสำคัญของชาติคือ “วันเปนเตกอสเต”
(เทศกาลเก็บเกี่ยว และถวายพืชผลแรก) คนเหลานั้น
ก็เดินทางกลับมายังพระวิหาร (กรุงเยรูซาเล็ม) อันเปน
บานเกิดเมืองนอนตามท่ีธรรมบัญญัติกำหนดให
ทกุคนตองมาถวายเคร่ืองบชูา (ลนต 23:15-22) พวกเขา
ไปทำมาหากินอยทูีใ่ดบางกแ็จกแจงอยใูนตอนน้ีเอง แต
เมอืงเหลานี ้และชนชาตทิีเ่อยถงึอยตูรงไหนในโลกเลา

1. ชาวปารเธยี กค็อืบรรพบรุษุชาวอิหรานในปจจุบนั
กอนหนานีม้ชีาวม้ีดส (Medes) และเปอรเซยีในดินแดน
นี้กอน (ดูในแผนท่ี) แตก็ถูกกลืนไปอยูในอาณาจักร
และวัฒนธรรมของพวกกรีกในสมัยพระเจาอเล็ก-
ซานเดอรมหาราช (336-323 ก.ค.ศ.) แตภายหลงักษัตริย
อารซาแซส ที่ 1 (Arsaces I) กูเอกราชไดจากราชวงศ
เซเลวซดิของพวกกรกี และดำรงราชวงศอารซาซิดของ
ชาวปารเธียไปจนถึง ค.ศ. 225 เมืองหลวงของปารเธีย
อยูทางตะวันออกเฉียงใตของทะเลสาบแคสเปยน มี
เลาถึงพวกปารเธีย ใน (1มคบ 14:2) และท่ีอางถึงใน
(กจ 2:9) นี้หมายถึงชาวยิวท่ีไปทำมาหากิน หรือลูก
หลานชาวยิวไปเกิดและโต ณ ดนิแดนน้ี

2. ชาวมีเดีย ดนิแดนน้ีอยทูางซายของพวกปารเธีย
ใตทะเลสาบแคสเปยน แตเยื้องมาทางตะวันตกเฉียงใต
ของทะเลสาบ เชนกนั นีป่นดนิแดนของพวกชนเผามีด้ส
โบราณที่อางถึงในช่ือแรก นับเปนบรรพบุรุษยุคแรก
ของคนอิหรานเลยทีเดียว

3. ชาวเอลาม ดนิแดนน้ีอยทูางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของแมน้ำไทกริส และยูเฟรติส ตรงเทือกเขาซากรอส
นักศึกษาสันนิษฐานวาคนโบราณตรงน้ีนาจะเปน
บรรพบุรุษของชาวอารเมเนีย หรือชนตะวันออกของ
ประเทศอิหรานในสมัยปจจบุนั

4. เมโสโปเตเมีย ดินแดนระหวางแมน้ำไทกริส
ดานเหนือและแมน้ำยเูฟรตสิดานใตของแถบตะวนัออก
กลาง “เมโสโปเตเมยี” แปลวา “ดนิแดนระหวางแมน้ำ”
ดินแดนแถบน้ีกอกำเนิดอารยธรรมสำคัญของโลก
พวกแรกท่ีมาอยูแถบน้ีคือ  พวกซูเมอร  (Zumer)
ประมาณ 500 ก.ค.ศ. และแถบนี้ เองใตลงมายังมี
เมอืงเออร ซึง่ถอืวาเปนบานเกาของอับราฮัมกอนทีท่าน
จะละท้ิงที่ตรงน้ีออกเดินทางไปยังดินแดนแหง
พระสัญญาท่ีพระเจาประทานใหแกทาน (1800 ก.ค.ศ.)
ประมาณ 2000 ก.ค.ศ. พวกซูเมอรก็ถูกพวกอามอไรต
เขาโจมตี แตกเปนรัฐเล็กๆ ซึ่งตอมาถูกรวมเขาใน
จกัรวรรดบิาบโิลน (1794 ก.ค.ศ.) โดยกษัตรยิฮมัมรูาบี

5. ยเูดยี ชือ่น้ีงาย กค็อืประเทศอิสราเอลในปจจุบนั แต
เนนดินแดนทางใตที่มีกรุงเยรูซาเล็มเปนเมืองหลวง
เพราะประเทศอิสราเอลเคยแตกออกเปนสองอาณาจักร
(931 ก.ค.ศ.) ทางเหนือชื่อ “อาณาจักรอิสราเอล” และ
ทางใตชื่อ “อาณาจักรยูดาห” หรือ “ยูเดีย” ชาวยูดาห
พวกน้ี อาจฟงสำเนียงของนักบุญเปโตรผูมาจากแควน
กาลิลีทางเหนือไมชัดเจนท้ังหมดก็เปนได แตวันน้ี
พระจิตทรงทำอัศจรรยใหพวกเขาเขาใจ

6. คัปปาโดเซีย เปนดินแดนฝงตะวันออกของ
ประเทศตุรกใีนปจจุบนันีย้งัไดรบัการเอยถงึในจดหมาย
นกับุญเปโตร (1ปต 1:1) ดวย

7. ปอนทสั อยเูหนือ คปัปาโดเซีย ขึน้ไป ตดิชายทะเล
ดำ ทางทะเลฝงใต หรอืตะวันออกเฉียงเหนือของเอเชีย
ไมเนอร เคยเปนสวนหนึง่ของอาณาจักรเปอรเซีย ทีส่ดุ
สมยัของปอมเปยกย็ดึเขามาเปนสวนหน่ึงของจกัรวรรดิ
โรมัน อางถึงกลมุคริสตชนท่ีเมืองน้ีใน (1ปต 1:1)

8. แควนเอเชีย นี้ไมใชทวีปเอเชียท้ังหมด แควน
เอเชีย เปนช่ือเรียกดินแดนโบราณ แถบเอเชียนอย
ฝงตะวันตกของประเทศตุรกใีนปจจบุนั ซึง่ตรงนีก้เ็กอืบ
จะเปนชายแดนทวีปเอเชียแลว

9. แควนฟรีเจีย อยูทางใตแควนเอเชียลงมากลาง
ที่ราบอนาโตเลียของประเทศตุรกีในปจจุบัน

10. แควนปมฟเลีย ดินแดนติดทะเลเมดิเตอร
เรเนียน ดานเหนอืของเกาะไซปรัส จะเห็นไดวาชือ่ทีเ่อย
มาท้ังหมด เปนดินแดนไลเรียงลำดับมาต้ังแต

(อานตอฉบบัหนา พรอมแผนท่ีประกอบ)
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บทอธิษฐานภาวนา

 “อยานำถุงเงนิ ยามหรือรองเทาไปดวย” (ลกูา  10:4)

บ.สันติสุข
www.salit.org

เมื่อเดินทางไมตองเอาอะไรติดตัวไปมากนัก

นกับุญฟรงัซิสแหงอัสซีซ ีกำลงัอธิษฐานภาวนาอยใูนวัดซานดามีอาโน เม่ือ
พระเยซูเจาทรงเรียกรองใหทานซอมวัดน้ัน “ซึ่งพระเยซูเจาคงจะเห็นแลววา
กำลังทรุดโทรม” ทันใดน้ันทานก็นำเอาเส้ือผาไปมอบใหผูเปนคนขายเส้ือผา
ไปขายเพื่อหาเงินมาซอมวัด บิดาของทานนำทานไปข้ึนศาลของพระสังฆราช
ณ ที่นั้นทานกระทำส่ิงท่ีนาประทับใจ กลาวคือ ทานสละมรดกของทาน และ
ถอดเส้ือผาท่ีงดงามของตระกูลออก เพ่ือเปนการแสดงวาทานปรารถนาจะเปน
คนจนและรับใชพระเจา แลวพระศาสนจักรก็ไดสมบัตอินัมีคา จากความยากจน
ของทานนกับญุฟรงัซสิ ในชวงระยะนีใ้นแตละป เราฉลองนักบญุทานอืน่ เชน
นกับุญเทเรซา  นกับุญเยโรม  นกับุญวนิเซนเดอปอล ผเูลอืกชีวติท่ีเรยีบงายและ
ยากจน และจากความยากจนของพวกทาน พระศาสนจกัรก็ไดรบัการฟนฟู

นักบุญเหลาน้ีดำเนินตามวิถีความยากจนของพระคริสตเจา ทุกวันน้ี
พระองคทรงสงสาวกใหออกไปเก็บเก่ียวผลอันมากมาย การประกาศ
พระอาณาจกัรของพระเจา นบัเปนหนาท่ีทีเ่ส่ียงตออันตรายแตเปนเร่ืองท่ีเรงดวน
บรรดาสาวกเปรียบเสมือนลูกแกะทามกลางฝูงสุนัขปา ดังน้ันพวกเขาจึงตอง
เดินทางโดยไมมีอะไรติดตัวไปมากนัก พวกเขาตองพ่ึงพระเจาเปนหลัก และ
เปนการแสดงใหเห็นวาเขาตองพึง่พระองค พระเจาจะทรงใชความมใีจเปดกวาง
และความยากจนของพวกเขา ในการแผขยายพระอาณาจักรของพระองค

นบัวาเปนส่ิงท่ีนาประทับใจมาก ทีพ่ระศาสนจักรไดรบัการฟนฟใูนประวัตศิาสตร
อันยาวนาน โดยผานทางบรรดาสาวกผูเลือกการเจริญชีวิตแบบคนยากจน นับ
เปนการเลือกที่ลำบากและดูเหมือนวาเปนสิ่งที่ไมอาจเปนไปได อันตราย
ในระดับวัดและระดับชาติก็คือ เราคิดวาเราตองมีทรัพยสินเงินทอง เพื่อจะได
สามารถทำส่ิงท่ีเปนพระประสงคของพระเจาได แตคนท่ัวไปก็พอจะเห็นไดวา
พระเจาทรงเปนผูดำเนินงานของพระองค เม่ือผูที่ประกาศพระวรสารตองพึ่ง
พระองค มใิชตวัเองหรอืทรัพยสนิเงินทอง

ขาแตพระเยซูคริสตเจา พระองคมิไดทรงมีที่ใด
เปนที่พักอาศัยของพระองคโปรดไดทรงประทาน
จิตตารมณแหงความยากจนแกพระศาสนจักรของพระองค
เพ่ือวาการพึง่พาอาศยัพระองคเหนอืส่ิงอ่ืนใด พระศาสนจกัร
จะไดรับการฟนฟู ในพันธกิจแหงการประกาศพระวรสาร
ดวยเทอญ อาแมน



สำหรบันักเรียนวัยสิบส่ีนาจะเปนความต่ืนเตนอีกแบบ
การไดเดินทางไปตางประเทศเพ่ือแสดงดนตรีไทยกบัเพ่ือนๆ
ไดทัง้ประสบการณไดทัง้โอกาสทองเท่ียวใชชวีติตางแดน
ขาดก็แคหนังสือเดินทางเพื่อใชเปนใบเบิกทางไลลาฝนท่ี

เปนจริง
ถงึคนท่ีมาทำหนังสือเดินทางวันน้ันจะมากคิวจะยาวไปนิด
แตกถ็อืวาไมหนักหนาสำหรบัความมงุม่ันท่ีเปยมลนหัวอก
อาการคร่ันเน้ือคร่ันตัวเม่ือกลับมาก็คงเปนเพราะเหน็ดเหน่ือย
ตามดวยน้ำมูกใสหายใจคัดจมูกเจ็บลำคอก็คงเปนแคอาการหวัด
ยิ่งชวงนี้ฝนตกสลับแดดจาถือเปนเรื่องปกติเม่ือเผลอเปยกฝน
วันสองวันด่ืมน้ำอุนทานยาแกหวัดหมผาอบอุนนาจะเยียวยาได
ทวาครั้งนี้ดูจะไมเขาตำรากลับมีอาการไขสูงปวดหัวรุนแรงจนตองเอะใจ
แลวน้ันทุกอยางดูจะรวดเร็วจนต้ังตัวไมติดคิดหาตนเหตุไมทัน
รีบรุดไปยังไมถึงโรงพยาบาลหัวใจก็ออนลาทำทาจะหยุดเอาด้ือๆ
ความพยายามของแพทยจะปมหวัใจใหเตนขึน้มาใหมไรผล
กวาจะวินิจฉัยวาเปนอาการไขหวัดดื้อยากลายพันธุ
นอง “น้ำเพชร” กจ็ากไปแลวจากไปอยางไมมวีนักลบั
ลูกเพชรของพอแมนองเพชรของพ่ีหลานเพชรของปูยาตายายลุงปานาอา
ศิษยเพชรของครูอายเพชรของเพื่อนรวมหองเพื่อนรวมโรงเรียน...

หากมองจำนวนปชวีติในวยัแคนีก้ย็งัส้ันเกนิไปทีจ่ะดวนปดฉากลง
ไมตางกับดอกไมงามเร่ิมแยมกลีบสงกล่ินหอมขจรท่ีถูกเด็ดไปจากกาน
จะตางก็ตรงท่ีดอกไมถกูเด็ดตองเห่ียวเฉารวงโรยไปตามครรลองธรรมชาติ
แตดอกไมนองเพชรยงัคงแยมบานสงสสีงกลิน่หอมตอไปไมสิน้สดุ
เพราะถงึแมในชวงสิบส่ีปน้ำเพชรยงัไมทนัไดทำอะไรเปนช้ินเปนอัน
แตในความเปนจริงแลวน้ำเพชรไดทำสิง่ยิง่ใหญมากมายต้ังแตแรกเกดิแลว
ทนัทีทีค่ลอดออกมายังไมทนัรเูรือ่งรรูาวมอืเทานอยๆ ยงัเควงควางในความ

เวิ้งวาง
น้ำเพชรทำใหชายคนหน่ึงมีศกัด์ิศรีเปนพอหญิงคนหนึง่มีศกัด์ิศรีเปนแม
พรอมกนัน้ันก็ทำใหเด็กหญงิคนหนึง่ท่ีเกิดกอนมศีกัด์ิศรีเปนพ่ี
แลวนั้นน้ำเพชรก็ทำใหหลายคนมีศักดิ์ศรีเปนปูยาตาลุงปานาอา
สำมโนประชากรจารึกชื่อนองเพชรเปนประชากรไทย
เพิม่จำนวนคนไทยหกสบิกวาลานขึน้อีกหน่ึงหนวย
วันน้ันท่ีน้ำเพชรไดรับศีลลางบาปเปนคริสตชนอยางทางการ
น้ำเพชรทำใหพระเจาเปนพระบดิามีบตุรเพิม่อกีหน่ึงคน
น้ำเพชรทำใหพระศาสนจกัรมีสมาชิกเขารวมความเชือ่อีกหน่ึง
ในชวงวัยเติบโตน้ำเพชรเปนลูกคาบริษัทผลิตอาหารเส้ือผาเด็ก
พอถึงวัยเขาเรียนแตละระดับแตละโรงเรียน
น้ำเพชรทำใหชายหญิงหลายคนเพ่ิมศักด์ิศรีเปนครูเปนอาจารย
น้ำเพชรทำใหเด็กตางเพศตางวัยไมเคยเห็นหนามากอนมีศกัด์ิศรเีปนเพ่ือน
แมกระทัง่สายวนัน้ันท่ีทกุคนมารวมกนัในโบสถดวยหวัใจเศราเหงา
น้ำเพชรก็ยงัคงทำบทบาทลูกหลานนองเพือ่นในสายใยแหงรกัตอไป
เหมือนจะยืนยันวาทุกอยางยังเหมือนเดิมไมเปล่ียนแปลง
จะเปลีย่นก็แคสถานภาพท่ีไรขอบเขตในความสัมพนัธทีน่้ำเพชรมตีอทุกคน
ดงัเทวดานอยนาม “เพชรน้ำหน่ึง” คอยใหความรกัใหการดูแลทกุคนเสมอไป...

จะวาไปแลวทุกชีวิตมนุษยที่เกิดมามีคุณคาต้ังแตแรกเร่ิม
กอนท่ีจะสามารถ “ทำ” อะไรไดเพ่ือตนเองเพือ่คนอืน่
กส็ามารถบันดาลคุณคาใหแกทกุคนดวยการ “เปน”
แลวนั้นจึงเปนการกระทำตามบทบาทหนาที่ฐานะในครอบครัวในสังคม
การ “เปน” กบั การ “ทำ” จงึใหคณุคาแกชวีติตนและชีวติผอูืน่
จำนวนปจงึไมใชตวัแปรของคุณคาแหงชวีติมนษุย
หากแตอยูในความเขมขนแหงคุณคาสำหรับตนและสำหรับผูอื่น
จะมีประโยชนอะไรท่ีจะอายุมากอายุยืนหากไรคุณคา
ดีไมดีนอกจากจะไมมีคุณคาแลวยังคอยลดคอยทำลายคุณคาชีวิตอ่ืนอีก
อยางน้ีใครเห็นใครพบใครของแวะดวยคงตองพากันสัน่หวั
แกเพราะกนิขาวเฒาเพราะอยนูาน... นัน่แหละ
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ความเช่ือท่ีถูกทาทาย
หากใครติดตามข าว

มาตลอด อาจจะไดยินหรือ
อานขาวหนึ่งจากสำนักขาว
ตางประเทศที่รายงานเมื่อ
วนัท่ี 3 กนัยายน วา สตีเฟน
วิลเลียม ฮอวคิง นักวิทยา-
ศาสตรชือ่ดังแหงเกาะอังกฤษ

ศาสตราจารยดานฟสิกสและคณิตศาสตรประจำ
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ถือเปนหนึ่งในนักฟสิกส
ไมกี่คนในยุคปจจุบันที่สามารถอธิบายทฤษฎี
สมัพนัธภาพของอลัเบริต ไอนสไตนไดอยางถองแท
เจาของทฤษฎี “หลุมดำ” อันเลื่องชื่อไดออกมา
สรางความฮือฮาครั้งใหมดวยการเปดเผยวา จริงๆ
แลวจักรวาลไมไดถือกำเนิดข้ึนจากผลงานของ
“พระเจา” โดยฮอวคิงระบุวา กฎของฟสิกสซึ่งอยู
เบื้องหลังการระเบิดครั้งใหญ หรือ “บิ๊ก แบง”
นาจะเปนจุดกำเนิดท่ีแทจริงของจักรวาล

ดวยสมองอันนอยนิดของผูเขียน พอท่ีจะออก
ความเหน็ไดดงันี ้    จากคำเปดเผยทีว่า “จกัรวาลไมได
ถือกำเนิดข้ึนจากผลงานของพระเจา” หากพิจารณา
อยางผิวเผิน จะเห็นวาเปนขาวส่ันคลอนความเช่ือ
ของเราคาทอลิกเสียจริง แตหากพิจารณาอยาง
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ถองแทแลว หาเปนเชนนั้นไม เพราะเปนการมองโลก
ดวยสายตาของนักวิทยาศาสตรเทาน้ัน นกัวิทยาศาสตร
ยอมพิสูจนในสิ่งที่พิสูจนดวยเหตุและผลตามหลัก
วิทยาศาสตรนั่นคือในระดับเหตุผลเทาน้ัน  สิ่งท่ีโพน
เลยไปจากธรรมชาติของเหตุผลเปนเร่ืองท่ีอยูเหนือ
ขอบเขตของวิทยาศาสตรไป ดังน้ัน คำตอบของ
วิทยาศาสตรจึงไมใชคำตอบสุดทายของความเปนจริง
ทัง้หมดแหงจกัรวาลน้ี และคำตอบวิทยาศาสตรคงไมใช

บทสรปุของคำถามท้ังหมดของคำถามแหงจกัรวาล
นี้ ดุจดังคนตาบอดหลายคนคลำชาง คนตาบอด
เหลานั้น ตางทุมเถียงกันและกันวา ชางเปนเชนน้ี
ชางไมไดเปนอยางนัน้ แลวกห็าขอยุตไิมได เพราะ
ตางก็ไมรูจักชางท่ีแทจริง เชน คนหนึ่งคลำไดที่ขา
และบอกวาเหมือนตนเสา  ดงัน้ัน ศาสตรตางๆ จงึ
เปนดุจเส้ียวหน่ึงของความเปนจริงของจักรวาลที่
สมองนอยๆ ของเรามนุษยเขาไปถึงเทาน้ัน  เชนกัน
พดูไดวา คงไมมศีาสตรใด  ๆในโลกท่ีจะมาเปนบทสรุป
ทัง้หมดของความเช่ือทีว่าพระเจาทรงสรางจกัรวาล
ได ทั้งน้ีเพราะพระเจาพระบิดาผูทรงสรรพานุภาพ
“เนรมิตฟาดิน ทั้งสิ่งท่ีเห็นไดและเห็นไมได”
(บทแสดงความเชือ่ของคาทอลกิในพิธกีรรม) ดงันัน้
ความเช่ือจงึเปนคณุธรรมประการหน่ึง เปนพระพร
ทีพ่ระเจาทรงประทานใหเพ่ือยืนยันถึงส่ิงท่ีเปนจริง
ทีเ่หน็ไมไดทีพ่ระองคทรงสรางมา มนุษยจำเปนตอง
อาศัยพระพรแหงความเชื่อนี้

ขอใหความเชือ่ในพระเจา พระผสูราง ทวมีาก
ขึน้ในมนุษย เพ่ือทุกคนมิใชเพียงเคารพพระผสูราง
เทานัน้ แตเคารพธรรมชาติในฐานะเปนสิง่สรางของ
พระองค และชวยกนัจรรโลงโลกใหสวยสดงดงาม
นาอยูอยางเสมอตนเสมอปลาย

นนทเพ็ชร

คายธิดาพระหฤทัยคายธิดาพระหฤทัยคายธิดาพระหฤทัยคายธิดาพระหฤทัยคายธิดาพระหฤทัย
ขอเชญินักเรียนหญิงคาทอลกิ ชัน้ประถมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6
สัมผัสชีวิตและเรียนรูเรื่องกระแสเรียกการติดตามพระเยซูเจา
ในคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ
ระหวางวนัท่ี 17-20 ตลุาคม 2010
ทีบ่านสวนพระหฤทยั ดำเนนิสะดวก ราชบุรี

ตดิตอขอรบัใบสมัครไดทีซ่สิเตอรทีป่ระจำอยทูีว่ดั
ซสิเตอรศริริตัน เหลาวฒันพงศ โทร. 08-4066-0325
ซสิเตอรพรทพิย ตระกลูเกษมสิร ิโทร. 08-9093-6705

สงใบสมัครภายในวนัที ่2 ตลุาคม 2010 ตดิตอสอบถามเพ่ิมเติมไดที่
คณะภคินพีระหฤทัยของพระเยซเูจาแหงกรงุเทพฯ โทร. 0-2249-0054, 0-2249-6643 ตอ 101, 103
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เม่ือวันเสารที ่4 กนัยายน ค.ศ. 2010  ทีห่องประชมุช้ัน 4
โรงเรยีนอสัสมัชญัศกึษา มผีมูารวมงาน 100 คน

การรวมตัวของสมาชิกอุดมสารแฟนคลับเปนการ
ขยายผลสืบเน่ืองจาก 90 ปของอดุมศานต หลังจากทีไ่ด
ทำแบบสอบถาม และประเมินผลในภาพรวมของงาน
สือ่มวลชน หรอืในสวนยอยของหนงัสอืพมิพ “อดุมสาร”
และนิตยสาร “อุดมศานต”  ประเด็นนำเสนอหลักคือ
1. ความฉับไวของขอมูล และ 2. ฐานของสมาชิก
อุดมสาร ที่ไปสูคนรุนใหม จึงนำไปสูสังคมอุดมสาร
แฟนคลับ ในโลกออนไลนที่ชื่อวาอุดมสารแฟนคลับ
เฟซบุค และเปดตัวอยางเปนทางการข้ึนเมื่อวันที่ 1
มิถุนายน 2010

คำวา “เฟซบุค” มีคนพูดหนาหู แตการนำมาใช
ในสงัคมศาสนาเปนอีกเรือ่งหน่ึงท่ีตองจดัการอยางรตูวั
มีจุดยืน และถายทอดเร่ืองราวของความเช่ือและ
อาณาจักรของพระเจา อุดมสารแฟนคลับมียอดสมาชิก
1,053 คนจากหลากหลายสาขาอาชีพ หลากหลาย
ศาสนา หลากหลายพื้นท่ีในโลกใบน้ี มีสาระความรู
ทางศาสนา มีความเคล่ือนไหวของพระศาสนจักร  มี
กจิกรรมสรางสรรคมากมาย เชน การตอบคำถาม  การ
แนะนำหนังสือออกใหม เว็บไซต เฟซบุคตางประเทศ
รวมท้ังผูเปนสมาชิกสามารถโพสตขอความที่มีคุณคา
ใหกับผูอื่นดวย มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก
ปกอุดมสาร-อดุมศานต  การประกวดภาพถาย โดยไดรบั
การสนับสนุนและแรงบันดาลใจจากคุณพอสุรชัย ชุม-
ศรีพันธุ  เจาอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห
คลองจัน่

คณุพออนชุา ไชยเดช นำสวดภาวนาและกลาวเปดงาน
วา “ดใีจท่ีเรามีวนัน้ี ยนิดีทีไ่มรจูกั แมไมรจูกัก็รกักันได
เปนงานท่ีเสีย่งเพราะวาไมรวูาจะออกหวัออกกอย วนันี้
พบวาไมไดออกหัวออกกอยแตออกมาเปนรูปหัวใจ
กค็อื ความรัก เรามารวมตัวกันไดตองขอบคุณหลายส่ิง
หลายอยาง ขอบคุณพระเปนเจาทีส่รางโลกและในท่ีสดุ
พระองคกส็รางส่ือตางๆ จนทำใหคน 1,053 คน เขามา
ในโลกอดุมสารแฟนคลบัของเรา ขอบคุณคุณพอสุรชัย
ชุมศรีพันธุ แรงบันดาลใจเบอรตนๆ วันที่ 1 มิถุนายน
2010 อดุมสารแฟนคลบัไดเปดตัวข้ึน ทามกลางกระแส
เฟซบุคที่คอยๆ แรงข้ึนๆ และวันนั้นเม่ือผานไป 2
อาทิตยมีสมาชิก 200  คน พอคิดวาคงมีเพียงเทานี้ แต
กลับมีจำนวนเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ขอบคุณเยาวชนของ
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ที่พอสอนคำสอน  เปน
ผสูรางอุดมสารแฟนคลับในเฟซบคุ  วนัน้ีเราจดัชุมนุม
เพ่ือขอบคุณพวกเราทุกๆ คน และเราไดมาพบกัน
ในโลกของความเปนจรงิ  เราจะรวูาเรามีเพือ่นมากมาย
ทีม่คีวามเชือ่ มคีวามรัก มคีวามศรัทธา และมีความคิดเหน็
ตรงกันวา เราใชสือ่ทีพ่ระเปนเจามอบใหแกเราเปนของขวญั
และเปนของขวัญอยางแทจริง ยนิดีทีร่จูกัแลว และก็คดิ
วาอาจจะรูจักกันมากยิ่งขึ้น”

นอกจากการรวมกิจกรรมสัมพันธโดยบราเดอรชน
บราเดอรกรณ และบราเดอรเอ็กซแลว มกีารใหความรู
การใชสื่อดิจิตอล การใชคิวอารโคด กับงานของพระ-
ศาสนจักร โดยคุณพัฒน ฮมีีนกูล

การใชแอพพลเิคช่ันของศาสนาในโลกดิจติอลโดย
คุณพอสุพัฒน หลิวสิริ

การใชกูเกิลแมบกับแผนที่วัดคาทอลิกโดยคุณโอ
วัดพระมารดานิจจานุเคราะห

การขับรอง เพลงโดยคุณบุ คและ เ พ่ือนจาก
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นอกจากนีม้กีารชอปปงโครงการท่ีสนใจ เพือ่เพิม่พนู
ความเขาใจชวีติครสิตชน โดยมีโครงการใหเลือกมากมาย
ตามความสนใจ ไดแก

โครงการทัวรประวัติศาสตรกับคุณพอสุรชัย ชุม-
ศรพีนัธุ

โครงการภาพสะทอนแหงสังคมกับคุณพออนุชา
ไชยเดช (ถายภาพงานสังคมและวิถีผูคนท่ีพัทยา 2 วัน
1 คืน)

โครงการเย่ียมงานดานสังคมกับคุณพอสุวัฒน
เหลืองสอาด

โครงการรอยใจ รอยมาลัยประคำกับซิสเตอร
คณะพระแมมารี

โครงการออกบูธหนังสือกับกองบรรณาธิการอดุมสาร
อน่ึง มีการประกาศผลประกวดภาพถายหัวขอ

“ภาพทีฉ่นัประทับใจ และหวังวาคุณคงประทับใจเชนกัน”
ภาพยอดเย่ียมไดแก คณุวารุณ ีตญัวัฒนา
รางวัลประเภทคนกดถูกใจมากท่ีสุด  ไดแก

คณุกาเหวา กดถูกใจ 20 ครัง้ แสดงความคิดเห็น 16 คร้ัง
และคุณเมธาวี ชีวเรืองโรจน กดถูกใจ 16 คร้ัง  แสดง
ความคิดเหน็ 11 ครัง้

รางวัลชมเชย  ไดแก คณุอรนุช สมสุข กดถกูใจ 14
ครั้ง

คุณเดือนเพ็ญ หอมนิยม เจาของพิซซาทูเดย ให
สัมภาษณวา “ดีใจที่ไดมารวมงาน เดิมอานหนังสือ
อดุมสารอยเูปนประจำและเปนสมาชิกดวย   หนงัสอืมี
ขอจำกดั เพราะวาเราอาจจะไมสามารถพกพาไปไหน
ทกุแหงได แตพอมอีดุมสารแฟนคลับ เฟซบคุ สวนใหญ
ทีท่ำงานเราใชคอมพวิเตอร คยุไปอานไปไดตลอดเวลา
เพราะฉะน้ันก็จะเปนความสะดวกข้ึน งานเราก็จะเกีย่วกบั
คอมพิวเตอรอยูแลว เรานั่งเปดคอมพิวเตอรตลอดเวลา
เพราะฉะน้ัน อุดมสารมีเฟซบุคก็ทำใหสะดวก เหมือน
กบัไดอาน ไดสือ่สารกบัอุดมสารไดตลอดเวลา ปกติจะ
ไมรบัใครเปนเพ่ือนโดยเฉพาะคนท่ีไมรจูกั  และไมคนุ
แตถามาจากอุดมสาร เราเต็มใจท่ีจะรับเปนเพื่อนอยาง
งายดาย”

คุณกอบกิจ ครุวรรณ   สภาภิบาลวัดเซนตจอหน
กลาววา “ดใีจมากทีไ่ดมารวมงานในวันน้ี ไมคดิวาจะมีคน
มามากขนาดน้ี โดยเฉพาะอยางยิง่วัยรนุซ่ึงเปนกำลังสำคัญ
ของพระศาสนจักร ของประเทศไทย สำหรับคนท่ีมา
รวมงานและไมไดนับถือศาสนาคริสตเราก็เปนพี่นอง
กัน พระเยซูสอนใหเรารักกัน หวังที่จะเห็นเฟซบุค
อดุมสารแฟนคลบัเจริญกาวหนาตอไป ทัง้น้ีทัง้น้ันจะอยู
ไมไดถาไมมีสมาชิกเขามาชวยกันแนะนำ  ติ  กอ
สรางสรรคภายใตการดูแลของคุณพออนุชา ไชยเดช
คดิวาพวกเราคงจะไปรอด แสงปลายอุโมงคตอนน้ีกเ็หน็
แลว เราจะทำใหมันจาขนาดไหน ดวงอาทิตยจะอาย
หรือไมก็ขึ้นอยูกับพวกเรา”

เด็กสาธุฯ

ฉลอง 30 ป ชวีติสงฆ แบบภายใน ณ วดัแมพระ
ฟาติมา วนัท่ี 13 สงิหาคม  รนุแสงธรรมป 3 คณุพอ
วุฒิเลิศ แหลอม เพราะคุณพอสุรชัย กิจสวัสด์ิ
เจาอาวาส คุณพอชัยยะ กิจสวัสด์ิ ประธานถวาย
มิสซา คุณพอไพริน เกิดสมุทร คุณพอสมโภช
พูลโภคผล คุณพอกิตติศักด์ิ กาญจนธานินทร
คุณพอบรรจบ โสภณ คุณพอชีวิน สุวดินทรกูร
คุณพอเอกพงษ พงษสูงเนิน (ขาดคุณพอธีระยุทธ
อนุโรจน  และคุณพอประเสริฐ  สิทธิ)และคุณ
หาญชัย รักษบุญยวง อดีตผูอำนวยการกลาววา
วัดแมพระฟาติมาไดจัดพิธีมิสซาและแหพระรูป
แมพระทกุวนัท่ี 13 ของเดือนมาเปนปที ่54 เริม่ต้ังแต
สรางวัด โอ..แมพระของลูก! “เก็บเล็กเก็บนอย
จากประชุมฝายของสภาพระสังฆราชฯ ยังมีตอ”
คณุพออนัตน วาลเซก็กี ้ผอูำนวยการแผนกพธิกีรรม
และศิลปศักดิ์สิทธิ์ ไดแจงวา คำวา “พระยาหเวห”
ในพิธีกรรมขอเปลี่ยนเปนคำ “องคพระผูเปนเจา”

 คณะกรรมการพระคัมภีร คุณพอทศันุ หตัการ-
กลุ  ไดแจงวา บัดนี้ คณะกรรมการแปลพระคัมภีร

ไดแปลครบจบแลว ทั้งพันธสัญญาเดิมและใหม
ขณะน้ี กำลังรอการตรวจพิสูจนอักษร สวนจะจัด
พิมพคงตองรออีกพัก แตที่เปนเลมๆ อยูแลว ยังมี
บริการ ตัง้ใจจะลดราคาพิเศษ พระครสิตศาสน-
ธรรม ครทูศันยี มธรุสสวุรรณ รายงานวา มนีกัศกึษา
ทัง้ส้ิน 79 คน ปที่ 4 จำนวน 8 คน สวนปที่ 1 ม ี30 คน
เรียกวากวาจะเดินทางถึงจุดหมายไมงายอยางที่คิด!

เรื่องแปล เพื่อไมซ้ำซอน กอนที่ใครจะแปล
เอกสาร พระสมณสาสน หรือหนงัสือ โปรดแจงมาที่
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1901 หรอืโทรสาร 0-2681-
5409 หรือจดหมายมาท่ีสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศ
ไทย เพื่อเปนเวทีประสานงาน และกันชนใหครับ!
การพิมพคาทอลิกฯ  กำลังแกไขขอมูลชื่อที่อยู
(directory 2011) ภาษาอังกฤษอยู เพื่อสำหรับผูที่
ตองการใช เสร็จเม่ือไรจะแจงใหทราบครับ เพราะ
ที่ผานมา พิมพเปนเลมแลวขาดทุนทุกครั้ง 
ปพระสงฆผานไป ชีวิตสงฆยงัคงตอเน่ืองไปเร่ือยๆ
ขอตัง้ใจ 3 ขอ เรือ่งการเทศน การฟงแกบาป และทำวัตร
กำลังประเมินผลอยู! สวนขาวสารที่ติดตอส่ือสาร
ระหวางสงฆ มจีดหมายขาว “เพือ่นสงฆ”(The Priest),
www.thaipriest.cbct.net และ facebook.com ดวย
ครับ สหพันธนกับวชชายและหญิง รวมพลงักัน
ทำงาน “รณรงคปองกันการคามนุษย” ซึ่งเกิดขึ้น
ทัว่โลก โดยเฉพาะประเทศไทย ก็อยูในรายชื่อดวย
ฟงดูแลวเศรากับศักด์ิศรีชีวิตมนุษย ความเจริญมิได
หมายถึงวาจะเปนสังคมท่ีดเีสมอไป

ชมุนุมอุดมสารแฟนคลบั (ตอจากหนา 20)
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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

ชาตะ  25  มถินุายน  พ.ศ. 2492
เกิดใหมในพระเจา

12  กนัยายน  พ.ศ. 2548
ครบรอบ 5 ป

อกัแนส จไุรรตัน หอมนยิม
ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศกัดิช์าย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเคร่ืองยนต
หวัฉีดเบนซิน – ดเีซล  เบรก  คลัช  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกยีร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอัพรถยนตเกาใหเหมือนใหม
ยกสูง  โหลดเต้ีย  อดัลูกหมาก
โดยชางผูชำนาญ          (คาทอลิกลดพิเศษ)

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

  02-383-7656-7,  081-921-9575
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“กฬีา เปนยาวเิศษ” และ “เคร่ืองมือชวยพัฒนาชวีติ”

หนา 10

เปดประตู
สูแสงธรรม

สวัสดีครับผอูานทุกทาน พบกนัอีกคร้ังกับเปดประตูสแูสงธรรม ปนีม้หีลายเร่ืองราว
ทีเ่ราไดนำเสนอใหผอูานไดรจูกัชวีติของสามเณรท่ีบานเณรแสงธรรม ในฉบับนีผ้เูขยีน
ขอเสนอเร่ืองราวอกีมุมหน่ึงท่ีนาสนใจของสามเณรใหทานผอูานไดทราบ

บอลโลกก็ผานไปไมชาไมนาน แตกลิ่นอายของบอลโลกก็ยังตรึงใจอยูไมหาย
ใครที่เชียรสเปนก็คงมีความสุขท่ีทีมในดวงใจของตนเองไดเปนแชมปโลก เปน
ธรรมดาครับกบัเกมกีฬาทีม่ทีัง้แพและชนะ เหมอืนกบัตอนน้ีทีบ่านเณรใหญแสงธรรม
การแขงฟุตซอลช้ันปกำลงัเขมขน ปนดวยเสียงฮา (ฮายังไงเด๋ียวเลาใหฟง)

“กฬีา กฬีา เปนยาวิเศษ” เปนสวนหน่ึงในเนือ้รองของเพลง กราวกฬีาที.่......แตงไว
และผมเองก็เชื่อวากีฬาเปนยาวิเศษจริงๆ กระบวนการอบรมของบานเณรแสงธรรม
ในมติดิานการเปนมนษุยกไ็ดสงเสรมิใหสามเณรทกุคนมมีารยาท บคุลกิภาพ และการ
วางตัวท่ีเหมาะสม ผมเหน็วากีฬาน่ีแหละเปนเคร่ืองมือท่ีชวยพัฒนาดานความเปนมนุษย
ไดดไีมแพวธิกีารอ่ืน

ประธานชมรมกีฬาและนนัทนาการ บราเดอรทนิกร  เหลอืหลาย รวมกับสมาชิก
ในชมรม ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงไดจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอลช้ันปขึ้น โดย
แขงขนัแบบพบกนัหมดทุกชัน้ป

การแขงขันดำเนินไปไดเกินคร่ึงทางแลว ชัน้ปทีม่โีอกาสเปนแชมป หรือช้ันปที่
ไดบวยไปกินก็พอเล็งเห็นไดลางๆ แลว แตอยาชะลาใจไป อะไรก็เกิดขึ้นไดเสมอ
ไมแนนะ ทมีคะแนนต่ำสดุของตารางอยางป 7 อาจฮึดสจูนไดอยอูนัดบัแรกของตาราง
กไ็ดนะ ใครจะรู

กฬีาเปนยาวิเศษจริงๆ นะครับ นอกจากสขุภาพรางกายทีแ่ขง็แรงเพราะเลนกฬีา
แลว คนเลนกีฬายังไดฝกความอดทน อดกล้ัน อีกดวย คิดดูสิตอนลงสนาม เตะกัน
อยางเอาจริงเอาจัง มลีลีาการไขวขาหลอก โยกหลอกก่ีตลบ กง็ดัเอามาใชจนหมดมกุ
และมีบางครั้งท่ีสับขาผิด ไปติดขาของฝายตรงขาม จนลมลงไปท้ังคู แตก็ไมเคย
ทะเลาะหรือบาดหมางกัน ตรงขาม กลบัรบีขอโทษกันและกนัโดยไมใสใจวาใครผดิ

และใหอภัยกันเสมอ
กฬีายังชวยฝกความมีน้ำใจ ความเสียสละอีกดวยนะครับ คดิดูส ิคนเลนฟุตบอล

ไมเปนก็ยังลงมาเชียรเพ่ือนๆ ถึงขางสนาม ชวยตักน้ำ บริการบีบนวด สงเสียงเชียร
เสียงแซว สรางบรรยากาศใหครึกครื้น ไมพอแคนั้น ยังไดลงไปเลนในสนามอีก
คนเลนฟตุบอลไมเปนแลวลงไปเลนกค็งเกๆ  กงัๆ เปนธรรมดา เปนท่ีสนุกสนานของ
เพื่อนๆ ที่ไดดู แตก็นาแปลกท่ีหลายครั้งคนเลนไมเปนน่ีแหละ สามารถยิงประตูชัย
ใหทมีได แบบไมรบูอลมาจากไหน และไปทางใด พอรตูวัอีกที อาว...เรายงิเหรอน่ี...
งงสิครับ...งงกนัท้ังสนาม

แพชนะไมสำคญั เราไดเลนดวยกันตามประสานองพ่ี แตนีก่ม็คีวามสุขมากแลว ยงั
มอีะไรมากมายทีซ่อนอยใูนการเลนกีฬา ซึง่ไมอาจบอกกลาวหรอืเลาออกมาได แตถา
อยากรวูากฬีาดยีงัไง ดแีคไหน ผอูานคงตองลองเลนเอง สมัผสัเอง และมปีระสบการณเอง...
แตถาอยากรู อยากเห็นวา สามเณรเลนกีฬาแลวนารักขนาดไหน ก็มาแล มาชมไดที่
บานเณรใหญแสงธรรม เราพรอมใหทาน...เสมอ

ขอพระอวยพรผูอานทุกทาน
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นครรฐัวาตกินั (ซเีอ็นเอส)  สมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
ตรัสวา “บญุราศคีณุแมเทเรซาแหง
กัลกัตตาเปนแบบอยางคุณธรรม

ของครสิตชน  ผปูระกาศใหโลกไดรถูงึความรกัแทจรงิท่ีมอบ
แกผอูืน่เปนหนทางประกาศพระเปนเจาแกเพือ่นพีน่อง และ
เปนการชิดสนิทกับพระองคอยางแทจริง”

พระสันตะปาปาทรงมีสมณลิขิตแสดงความยินดี ถึง
ซิสเตอรแมร่ี   เพรมา มหาธิการิณีคณะซิสเตอรแหง
เมตตาธรรม  ในกัลกัตตา อนิเดีย  โอกาสครบ 100 ป วนัคลาย
วนัเกดิบญุราศีคณุแมเทเรซา ผกูอตัง้คณะใน ค.ศ. 1950

พระคารดนิลัเทเรสโฟเร ทอ็ปโป แหงรานจิ  ประธานในพิธจีุดเทียนหนาศพ
คณุแมเทเรซาโดยมีพระสังฆราช  พระสงฆ นกับวช และโนวิสของคณะยนืรอบๆ
เพ่ือรองเพลง  Happy Birthday พรอมกัน

สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ตรสัในสาสนตอนหนึง่วา “พธิฉีลอง
บุญราศีคุณแมเทเรซาเปนโอกาสใหพระศาสนจักรและคริสตชนไดขอบพระคุณ
พระเปนเจาสำหรับของขวัญล้ำคาที่มากจนไมอาจประเมินคาไดที่คุณแมเทเรซา
ไดมอบแกเราตลอดชวีติของทาน  และจะยังเปนไปผานทางงานแพรธรรมท่ีเปยม
ดวยความรักและไมเห็นแกเหน็ดเหน่ือยของบรรดาสมาชิกคณะฯ  ซึ่งเปนลูกๆ

ฝายจิตวิญญาณของคุณแมเทเรซา”


พนมเปญ  กัมพูชา  (ยูแคน) โครงการอบรมคำสอนเยาวชน
ภาคฤดูรอนของพระศาสนจักรในกัมพูชาประสบผลสำเร็จ
เปนที่นาพอใจ  เด็กๆ 230 คน อายุระหวาง 7-18 ป เขารับ
การอบรมระยะเวลา 1 เดือน ระหวางวันท่ี 29 กรกฎาคม ถึง
วนัที ่21 สงิหาคม

คุณพอเงียต วีนัย   เจาอาวาสชุมชนคริสตชนใน
กัมปงธม  กลาววา “พระศาสนจักรในกัมพูชาใหความสำคัญ
ตอการอบรมเยาวชนใหเขาใจถึงการดำเนินชีวิตคริสตชนที่ดี”
“คำสอนวันอาทิตยที่เปดสอนอยู มีปญหาที่บางคร้ังบทเรียน

ไมตอเนือ่ง  เพราะบางอาทติยเดก็ขาดเรียน การสอนคำสอนภาคฤดรูอนจงึไดผลดี
โดยเริม่เรยีนต้ังแต  7 โมงคร่ึง  ถึง 11 โมงคร่ึง ในวันจันทรถึงวันเสาร  มีเด็ก
ทีไ่มไดนบัถือคาทอลกิหลายคนมารวมช้ันเรียนดวย  พวกเขาเรียนรเูก่ียวกับชีวติ
พระเยซูเจาผานสารคดีสั้นๆ  พูดคุยเก่ียวกับภาพยนตรที่ดู และสวดภาวนา
พรอมกัน  ทางวัดจัดท่ีพักใหเด็กๆ ที่บานไกล เพ่ือประหยัดคาเดินทาง  เด็ก
หลายคนท่ีพอแมอนุญาตไดมีโอกาสปลูกขาวในนาดวย”

ธตั  ศรหีมอม  นกัเรียนคนหน่ึงกลาววา “เปนประสบการณทีน่าสนุกสนาน
และมีประโยชนมากที่ไดทดลองทำหลายส่ิงดวยตัวเอง  และไดเห็นครูคำสอน
ทำตัวเปนแบบอยางท่ีดี”

นครรัฐวาติกัน (ซีนิต)
พระค า ร ดิ นั ลพอล
คอรเดส ประธาน

สมณสภากอร อูนุม  ใหสัมภาษณสถานีวิทยุวาติกันวา
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงสงเงิน
ผานองคกรคาริตัสในปากีสถานเพ่ือใหความชวยเหลือ
ดานมนุษยธรรมกรณีประสบภัยพิบตัเิม่ือไมนานมานี้

พระคารดนิลัคอรเดส กลาววา “แมความชวยเหลอื
ดานวัตถุเปนความจำเปนเรงดวนเพื่อชวยผูประสบ
เคราะหกรรมจากน้ำทวมหนักในปากีสถานซ่ึงกระทบ
ตอประชาชนราว 20 ลานคน  แตยังไมเพียงพอกับ
ความตองการในขณะน้ี”

ปากีสถานประสบมรสุมคร้ังหนักที่สุดในหลาย
สบิป  ทำใหน้ำทวมและมผีูเสียชีวติกวา 2,000 คน   ผู
ประสบภัยพิบัติอาศัยในที่ตางๆ เปนบริเวณกวาง
ทำใหความชวยเหลือเปนไปดวยความยากลำบาก

สำนักประสานงานดานมนุษยธรรมประจำองคการ
สหประชาชาติ รายงานวา  “ความเสียหายจากน้ำทวมท่ี
รนุแรงทำใหการคมนาคมถูกตดัขาด   ทำใหไมสามารถ
สงความชวยเหลือไปยังประชาชนกวา 800,000 คน
กระแสน้ำในแมน้ำอินเดสซ่ึงคาดวาจะเออลนข้ึน
นำความกังวลแกประชาชนจำนวนมาก

พระคารดินัลคอรเดส กลาววา “ความชวยเหลือ
ดานวัตถุแสดงออกถึงความเมตตา  ความตองการ

การสนับสนุนดาน
การ เ งิน เปนป จ จั ย
สำ คั ญ ท่ี จ ะ ช ว ย
ปรับปรุงสภาพบาน-
เรือน  และถนนที่
เสียหายจากน้ำทวม
เ พ่ื อ ให ป ระช าชน
ส า ม า ร ถ ก ลั บ ไ ป
ดำ เ นิ น ชี วิ ต ต า ม
ปกติได”

“ ก า ร บ ริ จ า ค
ดวยความใจกวางเกดิจากความรักในพระเปนเจา  ขาพเจา
จงึขอเชิญชวนคริสตชนใหแสดงตนเปนประจักษพยาน
ในเรื่องนี้”

องคกรคาริตัสสากลรายงานวา “ความชวยเหลือ
เรงดวนเบ้ืองตนสำหรบั 6 เดือนแรก จำเปนตองใชเงนิ
ประมาณ 5.5 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ
170,500,000 ลานบาท”

นายอานิลา  กิลล  ผูอำนวยการองคกรคาริตัส
ปากีสถานกลาววา “เราตองการความรวมมือบริจาค
จากคนจำนวนมาก  และคาริตัสจะบริหารจัดการเพ่ือ
ใหมกีารใชจายอยางเหมาะสม  รายละเอยีดประมาณการ
เงินทุนท่ีจำเปนตองใชในการฟนฟูประเทศไดจัดทำ
ไวแลว  เพื่อไมใหสถานการณเลวรายลงกวาเดิม  โดย

แบงเงินทุนสำหรับอาหาร  น้ำด่ืม  ทีอ่าศัยช่ัวคราว  และ
ยารักษาโรค”

ปจจุบนั นอกจากความจำเปนในปจจัยส่ี คาริตสัได
สงความชวยเหลือดานสุขอนามัยและอุปกรณที่ใช
ประกอบอาหารไปยังแควนคีหเบอร ปคตุนกวาห
แควนบาโลกสีถาน  แควนปนจาบ  และแควนสินธ ุแลว

เปนความกังวลวาผลกระทบจากน้ำทวมคร้ังนี้
จะกอใหเกิดปญหาในระยะยาวได  เชน การขึ้นราคา
ของเครือ่งบรโิภค และน้ำมัน  ความเสีย่งตอการควบคุม
โรคระบาดท่ีเกิดจากน้ำ  เชน อหิวาหตกโรค การ
ขาดแคลนน้ำด่ืมท่ีสะอาด และโรคทางเดินอาหาร ยัง
เปนความกังวล   และหากน้ำในทุงนายังคงทวมอยาง
ตอเนื่องจะทำให เ กิดปญหาการเพาะปลูกขาวซึ่ง
ฤดูเพาะปลูกเร่ิมในตนเดือนกันยายนของทุกป

(สาธารณรฐัอสิลามปากสีถาน ประเทศในเอเชยีใต
ระหวางอินเดียและอัฟกานิสถาน ในอดีตเปนสวนหน่ึง
ของบริติสอินเดีย หรือรูจักในชื่อปากีสถานตะวันตก
ค.ศ. 1947-71  และปากีสถานตะวันออก ซึง่ในปจจุบนั
ไดแกบังกลาเทศ  ประเทศมีเนื้อที่  803,881 ตาราง
กโิลเมตร  มอีสิลามาบัดเปนเมืองหลวง ใชสกุลเงินรูป
และใชภาษาทองถ่ินอูรดูเปนภาษาราชการ  ประชากร
145 ลานคนนับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่ 77%
นกิายชิอะ  20%    ศาสนาฮินดู 2%   และศาสนาคริสต
1%………..World Desk Reference)
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ขอบคุณสมาชิกทกุๆ ทาน ทีม่อบความไววางใจกบัพนัปทวัรคะ
พี่นองที่สนใจขอเชิญติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่

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


22-24 ตลุาคม ฉลองการแตงต้ังเปนบุญราศีแหง

สองคอน เ ส ร็ จ จ า ก ส อ ง ค อน
เชิญฉลองวัดพระหฤทัยคทูีส่กลนคร
กลบักรงุเทพฯ

22-29 ตลุาคม ฉลองการแต งตั้ งบุญรา ศีแห ง
สองคอน เสรจ็แลวตอแมพระลาวาง
เวียดนามกลาง - ตอเวยีดนามเหนือ
ไปโดยรถยนตกลับทางเคร่ืองบิน
สสูวุรรณภมูิ

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

“จงวางใจพระเจาของทานเถดิ แลวพวกทานจะยนืหยัดอยไูด”  (2พศด 20:20)

โยเซฟน สวุมิล
ทรัพยเย็น

เกิดใหมในพระเจา 10 ตลุาคม 2547
ครบ 6 ป

⌫
22-24 ตลุาคม ฉลองสองคอนเยี่ยมวัดอัครเทวดา

มีคาแอล ซงแย  วัดไมที่ใหญที่สุด
ในโลกและวัดบานนอยสามเหล่ียม
แวะเย่ียมคนชรา จ.ขอนแกน

24-28 พฤศจกิายน ทองเท่ียวเชียงราย พมา ดอยตุง
ดอยเหมย แสวงบุญสถานทีศ่กัด์ิสทิธ์ิ
คุณพอสเตเฟนหวอง (มรณสักขี
องคแรกของพมา)

ตดิตอ : คณุแสงจันทร สรุยีสอง
081-372-5674, 02-286-9771


เพือ่ประกาศ “พระวาจา” ดำเนนิธรุกจิเพือ่สงัคม
คุณสมบัติพื้นฐาน

- มวีสิยัทัศนและปฏิบตัพินัธกิจตามหลกัการได
- อายุ 33-48 ป (ไมจำกัดเพศ)
- ใชคอมพวิเตอรเพือ่การสือ่สารทางอินเตอรเนต็ได
- ใชยานพาหนะได
- พรอมท่ีจะปฏิบตัพิันธกิจ ณ ตางจังหวัด

วิธีการสมัคร
แนะนำประวัตพิรอมแสดงวิสยัทศันเพือ่ปฏบิตัติามพันธกิจ

มายังท่ีอยตูอไปน้ี บจก. วนิโชวรมูคาร เลขท่ี 24/9 หม ู9 ถ.กาญจนา-
ภิเษก แขวง/เขต ทวีวัฒนา กทม. 10170 เอกสารที่สงมาจะถูกเก็บ
ไวเปนความลับ (ไมรับพิจารณาทางโทรศัพท)
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บวชพระสงฆคณะคารเมไลท (ตอจากหนา 20)
สังฆานุกรเปาโล อนุพงษ  ศรีสุข เกิดวันท่ี 14

พฤษภาคม  ค.ศ.1965/พ.ศ. 2508   เปนสัตบรุษุวดัแมพระ
ประจักษเมืองลรูด เพชรบรูณ

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนท่ีโรงเรียน
เพชรพิทยาคม จงัหวัดเพชรบรูณ

การศกึษาในระดับมัธยมศกึษาตอนปลายท่ีโรงเรียน
อสัสัมชญั ศรรีาชา  จงัหวัดชลบรุี

ในป 1986  ไดสมัครเขาคณะธรรมทูตแหงมารี
นิรมล (OMI)  รับการอบรมเบื้องตนของคณะและ
ทำนวกภาพท่ีประเทศฟลิปปนส  จากน้ันกลับมารับ
การศึกษาตอท่ีวิทยาลัยแสงธรรมจนจบการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรชัญา จากสถาบนัแหงนี ้ หลงัจากนัน้ไดขอลาออกจาก
คณะและเขาทำงานในสถานท่ีตางๆ หลายแหง และท่ีสดุ
ทำหนาท่ีเปนครูที่โรงเรียนเซนตโยเซฟศรีเพชรบูรณ
เปนเวลา 8  ป กอนท่ีจะตัดสินใจสมัครเขาคณะภราดา
คารเมไลท ทีป่ระเทศสิงคโปร

โดยสวนตัวในชวงกอนการตัดสินใจสมัครเขาคณะ
มีความรูสึกวาตองตอสูกับการตัดสินใจของตนเอง
มากพอควร ทัง้ความลงัเลใจ ทัง้ความไมมัน่ใจวาจะสามารถ
กาวไปในกระแสเรยีกนีไ้ดสำเรจ็หรอืไม รวมท้ังวุฒภิาวะ
ของตน  พยายามท่ีจะสวดขอความสวางจากพระ
ขอความชวยเหลือในการตดัสินใจ  ซึง่ไดใชเวลาพอควร
กอนการตัดสินใจ  ทีส่ดุไดไปสมัผัสชวีติ การดำเนนิชวีติ
และจิตตารมณตางๆ ของคณะท่ีสงิคโปร  ตองยอมรบัวา
ในสภาพความเปนจรงิของความกาวหนาของประเทศน้ี
ที่ไดรับการพัฒนาแลว รูปแบบการดำเนินชีวิตของ
สมาชิกท่ีนี่อาจจะมีการประยุกตใหเขากับสถานการณ

ของประเทศ  ซึ่งเราเองควรท่ีจะมองขามส่ิงตางๆ
เหลานี ้ มองไปในมุมมองทีก่ลบักนัของการรบัการอบรม
ดานประวตัศิาสตรของคณะ ชวีติจิตและจิตตารมณของ
คณะคารแมล  ดงัทีน่กับญุเทเรซาแหงพระเยซไูดกลาว
เสมอในงานเขียนของทาน “ถาไมมีการสวดภาวนา ก็
ไมมคีารแมล”  เพราะวาสมาชิกของคณะจะตองมีการรำพึง
พระวาจาพระเจาอยางนอยวนัละ 2 ชัว่โมง เปนขอเรยีกรอง
จากพระวนิยัใหสมาชกิพยายามใชเวลากับพระองค  ซึง่
เราเองไดรับการฝกปฏิบัตินับต้ังแตในบานอบรม

ในป 2003  ไดตดัสนิใจสมัครเขาคณะภราดาคาร-
เมไลท และรับการอบรมเบ้ืองตนที่ประเทศสิงคโปร
จนที่สุดไดทำการปฏิญาณตนคร้ังแรกเม่ือวันที่  1
มกราคม  2006  จากนั้นเดินทางไปศึกษาตอทางดาน
เทววิทยา ณ เทเรเซียนุม อันเปนสถาบันทางดานชีวิต
ของคณะท่ีกรุงโรม ประเทศอิตาลี จนจบการศึกษา
ในป  2009  จากนั้นเดินทางกลับประเทศสิงคโปร
รบัหนาท่ีเปนเหรญัญิกของบานอบรมของคณะท่ีนัน่

วันท่ี 19  มีนาคม 2009  ปฏิญาณตนตลอดชีพ
อยางสงาที่วัดนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล ประเทศ
สงิคโปร

วนัท่ี 25 มนีาคม  2009 รบัศีลบวชเปนสังฆานุกร
ทีว่ดันักบุญเปโตรและนกับุญเปาโล โดยพระอคัรสงัฆราช
นิโคลัส เชี่ย พระอัครสังฆราชแหงอัครสังฆมณฑล
สงิคโปร  จากนัน้ยายมาประจำอยทูีว่ดัแหงน้ีเพือ่ฝกงาน
อภิบาล

วันท่ี 9 ตุลาคม 2010 จะเขารับการบวชเปน
พระสงฆ โดยพระคารดินัลไมเก้ิล มีชัย  กิจบุญชู
พระอัครสังฆราชกิตติคุณแหง อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

ขอคำภาวนาจากพ่ีนองสัตบุรุษทุกทานเพ่ือการ
ทำหนาท่ีสงฆของพระครสิตเจา และกระแสเรยีกในการ
เปนนักบวชทีด่ใีนคณะ อปุสรรคในหนาท่ีการงานและ
ชีวิตอาจจะมีทั้งในปจจุบันและในอนาคตขางหนา  แต
ดวยความเช่ือมั่นและวางใจในพระองค มั่นใจวา
พระองคจะทรงชวยเหลือและค้ำจุนเสมอ เพราะ “มี
พระเจาเทาน้ันก็เพียงพอ” (นกับุญเทเรซาแหงพระเยซู)

คติพจน  “สำหรับขาพเจา ชีวิตคือพระคริสตเจา”
(ฟป 1:21)

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

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

คณุฉววีรรณ  สวสัดี 200 บาท
คณุธงชัย  เจียไพบูลย 200 บาท
คณุวริยิะ  เรวตับวรวงศ  ทำบญุอทุศิแด
เปโตร  วรพงษ  เรวตับวรวงศ ครบ 1 ป

1,000 บาท
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Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 39 ª√–®”«—π∑’Ë 26 °—π¬“¬π - 2 µÿ≈“§¡ 2010 Àπâ“ 15

«— ¥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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

«—¥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

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥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)

«—¥‡´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)

«—¥π—°∫ÿ≠¡“√å°“√’µ“ ∫“ßµ“≈ ®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ√—µπ»—°¥‘Ï °‘® °ÿ≈ ‚∑√. 08-1944-

8228)

«—¥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

«—¥·¡àæ√–·Ààß “¬ª√–§”»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï Õ.‡¡◊Õß

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

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

 —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)

�����¿§‘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

‡™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

‡°“–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§

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

�����§≥–¿√“¥“πâÕ¬ø√—π´‘ °—π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ

‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ¡‚¿™π—°∫ÿ≠

ø√—π´‘ ·ÀàßÕ— ´’´’ ·≈–©≈Õß 25 ªï·Ààß°“√·æ√à∏√√¡

„πª√–‡∑»‰∑¬ «—π‡ “√å∑’Ë 2 µÿ≈“§¡ 2010 ‡«≈“

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

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠ø√—π´‘ ·Ààß

Õ— ´’´’  «π —πµ‘∏√√¡ Õ.≈”≈Ÿ°°“ ®.ª∑ÿ¡∏“π’

����� ¢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. (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≥

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“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√–‡¬ Ÿ́‡®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

‡ªìπª√–∏“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¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’



ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 39 ª√–®”«—π∑’Ë 26 °—π¬“¬π - 2 µÿ≈“§¡ 2010 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

‚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‡™‘≠∫√√¥“‡¬“«™π Õ“¬ÿ 16-25 ªï ∑’Ë π„® ·≈–

∫√√¥“æàÕ·¡àºŸâª°§√Õß∑ÿ°∑à“π  àß∫ÿµ√À≈“π‡¢â“√à«¡

‚§√ß°“√ ç‡µ√’¬¡‡¬“«™π Ÿà™’«‘µ§√Õ∫§√—«é (¬.2)

√ÿàπ∑’Ë 21 √–À«à“ß«—π∑’Ë 7-10 µÿ≈“§¡ 2010 ∑’Ë

∫â“π «π¬Õ·´ø Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ ®—¥‚¥¬

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

°√ÿß‡∑æœ µ‘¥µàÕ¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑’Ë‚∑√. 08-6546-2856,

0-2681-3837 ‚∑√ “√ 0-2681-3849 E-mail:

flp_bkk@hotmail.com À√◊Õ http://flpbkk2008.

multiply.com/ ·≈–∑’Ë http://www.facebook.com/flpbkk

¿“¬„π«—π®—π∑√å∑’Ë 4 µÿ≈“§¡ 2010 (√—∫‰¡à‡°‘π 40 §π

/ ‰¡à¡’§à“„™â®à“¬„¥Ê ·µà¬‘π¥’√—∫°“√ ¡∑∫)

����� ¢Õ‡™‘≠ ¡“™‘°∑’Ë ‡§¬‡¢â“√à«¡ß“π§à“¬æ—≤π“

®√‘¬∏√√¡À≈ÿ¬ å ¡“√’ ∑ÿ°∑à“π§◊π Ÿà‡À¬â“ ‚Õ°“ §√∫

12 ªï¢Õß°“√¥”‡π‘πß“π§à“¬œ ∑’Ë«—¥æ√–π“ß¡“√’Õ“

ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡µ¬„À≠à Õ.Õß§√—°…å ®.π§√π“¬°

√–À«à“ß 9-19 µÿ≈“§¡ 2010 ·≈–¡’æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ªî¥°“√Õ∫√¡«—πÕ—ß§“√∑’Ë 19 µÿ≈“§¡

2010 ‡«≈“ 10.30 π. µ‘¥µàÕª√–∏“π§à“¬ ‚∑√. 0-

2384-7491-6 µàÕ 107

�����§≥–∏‘¥“æ√–√“™‘π’¡“‡√’¬ºŸâπ‘√¡≈ (æ√–·¡à¡“√’)

¢Õ‡™‘≠ ¡“™‘°Õ“ “ ¡—§√ «¥ “¬ª√–§” √à«¡

™ÿ¡πÿ¡æ√âÕ¡°—π „π«—π‡ “√å∑’Ë 16 µÿ≈“§¡ 2010

‡«≈“ 08.00-19.00 π. ∑’Ë‚√ß‡√’¬πæ√–·¡à¡“√’ “∑√

°∑¡. ‚¥¬§ÿ≥æàÕ∫√√®ß  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ·≈–Õ“®“√¬å

™—¬≥√ß§å ¡π‡∑’¬√«‘‡™’¬√©“¬ ‡ªìπ«‘∑¬“°√

�����¢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)

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15)
����� §≥–§“√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

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’¬¥

§◊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

¡“√’Õ“ °‘¡Õ’Ë ·´à‚´« ‡ª“‚≈ ‡À’¬«‡¡âß ·´àµ—Èß

¢Õ§”¿“«π“‡æ◊ËÕ√–≈÷°∂÷ß

‡°‘¥„À¡à„πæ√–‡®â“
 23 °—π¬“¬π 2550       6 æƒ»®‘°“¬π 2526

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

�����¢Õ‡™‘≠‡¢â“‡¬’Ë¬¡™¡‡«Á∫‰´µå §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°

‡æ◊ËÕ§√‘ µ»“ π∏√√¡ ·ºπ°§√‘ µ»“ π∏√√¡

 ¿“æ√– —ß¶√“™œ (Catholic Commission for

Catechetical Education  Desk for Catechesis)  ‰¥â∑’Ë

www.thaicatechesis.com
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¢Õ‡™‘≠∑ÿ°∑à“π∑’Ë¡’§«“¡ π„®„π™’«‘µπ—°∫«™§≥–æ√–¡À“‰∂à ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
ç§à“¬°√–· ‡√’¬°ª√–®”ªï 2553é √–À«à“ß«—π∑’Ë 11 - 16 µÿ≈“§¡ æ.». 2553

≥ ∫â“π‡≥√æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå »√’√“™“

§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡

1. ‡ªìπ‡¬“«™π™“¬ µ—Èß·µà™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 5 ¢÷Èπ‰ª
2. ¡’ ÿ¢¿“æ√à“ß°“¬ ¡∫Ÿ√≥å ·¢Áß·√ß
3. ¡’§«“¡ π„®·≈–µ—Èß„®®√‘ß∑’Ë®– —¡º— ™’«‘µ°“√‡ªìπ “¡‡≥√§≥–æ√–¡À“‰∂à

‡√‘Ë¡≈ß∑–‡∫’¬π«—π®—π∑√å∑’Ë 11 µÿ≈“§¡ æ.». 2553 ‡«≈“ 09.00-11.00 π.

®‘µµ“√¡≥å¢Õß§≥–œ

çµ‘¥µ“¡æ√–§√‘ µå‚¥¬°“√·æ√à∏√√¡ª√–°“»¢à“«¥’

·°à∫√√¥“§π¬“°®π ·≈–ºŸâ∑’Ë∂Ÿ°∑Õ¥∑‘Èß¡“°∑’Ë ÿ¥é

 —¡º— ™’«‘µ‡≥√§≥–æ√–¡À“‰∂à »√’√“™“

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë : §ÿ≥æàÕ‡Õ°æ≈  ‰™¬√“ ‚∑√. 08-1164-9942

‚∑√ “√ 0-3831-2362



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 34 ฉบับที่ 39 ประจำวันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2010หนา 18

เม่ือทานผอูานกำลังพลกิอุดมสารฉบบัน้ี ผมอาจ
จะกำลังเดินทางอยูที่ไหนสักแหงในเมืองวากาดูกู
ประเทศบูรกนิาฟาโซ ผมเขารวมประชุมสือ่สิง่พมิพ
คาทอลิกโลก เปนคร้ังแรกของการเขารวมการ
ประชุมแบบน้ี และเปนครั้งแรกดวยที่เดินทางไป
ตางแดนเพียงลำพัง  จะขอคร้ังแรกอีกครั้งกับ
การเดินทางไปแถบทวีปแอฟริกาตะวันตก

ความเดมิตอนทีแ่ลวเราคยุกันเรือ่งงานประกวด
ภาพยนตรสัน้ ผมพดูถึงการปนเขา มนัมีแรงบนัดาลใจ
เลก็ๆ จากบลอ็กทีใ่ชชือ่วา “This Life This Dream”
เขาไดนำบทเพลงทีช่ือ่วา The climb และไดเลาไววา
“เพลงนี้เปนเพลงใหมของนักรองและนักแสดง
เด็กสาวสังกัดดีสนียนาม Miley Cyrus ในหมู
เด็กวัยรนุคงรจูกักันดี เพลงน้ีเปนเพลงประกอบหนัง
เรื่อง Hannah Montana The Movie ที่เพิ่งฉายไป
ไมนานมานี้ บทเพลงนี้แตงโดย Jessi Alexander
และ Jon Mabe ซึ่งคนแรกน้ันก็เปนนักรองและ
นักแตงเพลงเชนกัน ที่อยากจะพูดถึงเพลงนี้ก็ตรง
เน้ือรองของเพลงที่เขาบรรจงแตงกันไดไพเราะ
มากมาย ความหมายน้ันเต็มไปดวยความใฝฝนและ
ความพยายามทีจ่ะไปใหถงึฝนน้ัน จงึอยากนำเพลงน้ี
มาฝากใหฟงกัน และเลยถือโอกาสแปลเพลงน้ีดวย
แตการแปลคร้ังนี้ แปลกหนอยตรงที่ จะแปล
เปนกลอน สวนจะใหเหมือนตรงเปะบรรทัดตอ
บรรทัดน้ันคงเปนไปไดยาก เพราะคงตองใชเวลา
นานมากหาคำมาสัมผัสใหเขากับกลอน เอาเปนวา
แปลตามความรสูกึของเน้ือเพลงแบบรวมๆ ละกัน”
เขาวาอยางน้ันและไดแปลเนือ้เพลงไวดงัน้ี

“เกือบจะเห็น ความฝน นัน้ขางหนา
เอือ้มไขวควา อยากได เปนเจาของ
อกีใจหน่ึง วาคง ไมสมปอง
ไดแตมอง ฝนน้ัน อยไูกลๆ

ทกุยางกาว เทาเดิน ไปขางหนา

สำคัญใชเพยีง เดนิทางไปถึงยอด
การปนตางหากทีท่ำใหไปถึง (ภาค 2 ตอนจบ)

ทกุเวลา สมัผัส รบัรไูด
เหมอืนหลงทาง กลางปา เพียงเดียวดาย
ชะตาคลาย สัน่คลอน ทอดถอนใจ

แตยงัมี ความหวัง ใหคนหา
จะไมเสยี เวลา กมหนาให
ถงึมเีขา ลกูใหญ ใหขามไป
แมวาสูง เพยีงใด จะขามมัน

อาจจะผาน เขาสูง อกีลกูหน่ึง
เปนลกูซึง่ พาไป ถงึอกีฝน
คงลมลกุ คลกุคลาน บางเหมือนกนั
จะกัดฟน ปนตอ ไมทอใจ

แตกระนัน้ กย็งั ไมอาจรู
ทีท่ำอย ูจะไป ไดถงึไหน
จดุมงุหมาย นัน้อาจ ยงัอกีไกล
จะจำไว ในใจ ทกุว่ีวนั

ไมขึน้อย ูทีว่าถงึ เรว็แคไหน
หรอือะไร ทีร่อ อยขูางนัน้
แตมอีกี สิง่หน่ึง ทีส่ำคัญ
คอืบากบ่ัน ปนปาย สฝูาฟน

จงกาวเดิน ตอไป ปนไปตอ
อยารรีอ จนศรทัธา กลายเปนฝน

อาจจะถงึ หรอืไม ไมตางกัน
ทีส่ำคัญ นัน้อย ูทีก่ารปน (It’s the climb! . . .)”

ผมเชื่อวาปญหา หรืออุปสรรคเปนส่ิงท่ีอยูกับ
ชีวิตเรา ผมวาหลายคร้ังเราควรมาชวยกันลด
ประชากรปญหาลงไปบาง ทำไดหลายวิธีครับ
ผมลองเขียนไวเลนๆ สัก 5 วิธี ผมใชมาแลวได
ผลเด็ดๆ

1. อยาคดิวาสิง่น้ันเปนปญหา บางทไีมมปีญหา
มันมีแคขอจำกัด

2. อยาคิดวาคนอ่ืนเปนปญหา ตวัเรานะ กใ็ชยอย
3. สกัดเอาอะไรที่ไมใชปญหาจริงออกไป

ซะบาง
4. ทุกท่ีทุกทางมีธรรมชาติของมัน ปรับตัว

เรียนรู ทำความเขาใจกับวิถีของแตละกลุม องคกร
หรือหนวยงานนัน้ๆ

5.คุณไมเช่ือวามีพระ (หรือส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ) เลย
เหรอ

ชวีติไมไดอยทูีค่วามสำเรจ็ หรือการอยบูนยอดเขา
อยางเดียว การปนตางหากท่ีจะสอนบทเรียน สอน
การเจริญชีวติ และการปนน่ีแหละทำใหไปถึงจุดหมาย
ถาจะตองบากบ่ัน อดทน และสบูาง กต็องทำนะครับ
การเดนิทางชวีติไมยากและไมงายจนเกนิไป แตการ
เดินเพียงลำพังมันแหงแลง คอยๆ ปนเขาท่ีชื่อวา
เสนทางชีวติ และไปใหถงึยอดท่ีชือ่วาเมืองสวรรคกนั
ทกุคนนะครบั

บรรณาธิการบริหาร
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ç√à«¡‰«âÕ“≈—¬é §≥– ß¶å√à«¡‰«âÕ“≈—¬°—∫°“√®“°‰ª¢Õß ‡ª“‚≈  ¡»—°¥‘Ï

‡¥™»‘√‘Õÿ¥¡  ¡‘ ´“ª≈ß»æ‚¥¬æ√–§ÿ≥‡®â“®”‡π’¬√   —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 28

°√°Æ“§¡ 2010

ç‡ ◊Õ™à«¬‚≈°é «—π∑’Ë

20  ‘ßÀ“§¡ 2010

§ÿ≥æàÕ∫√√®ß  —πµ‘ ÿ¢-

π‘√—π¥√å ‰¥â√—∫‡™‘≠„Àâ

‡¢â“√à«¡‡ «π“„π√“¬°“√

çªï‡ ◊Õπ’È ∑”Õ¬à“ß‰√„Àâ

‚≈° ß∫ ÿ¢ —πµ‘é √à«¡

°—∫µ—«·∑π»“ π“æÿ∑∏

»“ π“§√‘ µå »“ π“

Õ‘ ≈“¡ ·≈–§ÿ≥«‘‚√®πå

 ‘µª√–‡ √‘∞π—π∑å ¡“™‘°

 ¿“∑’Ëª√÷°…“‡»√…∞°‘®

·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘œ ‚¥¬

¡’§ÿ≥°√√≥‘°“ ∏√√¡‡°…√

‡ªìπæ‘∏’°√ ∑’Ë∫“ß°Õ°§Õπ‡«π™—Ëπ ‡´Áπ‡µÕ√å ‡´Áπ∑√—≈æ≈“´à“ ≈“¥æ√â“« ÀâÕß√’‡®π´’

™—Èπ 4

ç™‘¥„°≈âæ√–·∑àπ  ™‘¥ π‘∑æ√–‡®â“é

§≥–°√√¡°“√‡¬“«™π‡¢µ 1

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

π”‚¥¬§ÿ≥æàÕ≥√ß§å  √«¡Õ√à“¡ ®‘µµ“∏‘°“√

·≈–∫√√¥“‡¬“«™π°«à“ 90 §π

‡¢â“√à«¡Õ∫√¡ºŸâ™à«¬æ‘∏’°√√¡

 ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡°√’¬ß™—¬  µ√’¡√√§“

‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 31 °√°Æ“§¡ 2010

∑’Ë«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

ç√«¡æ≈—ß‰∑¬é §≥–°√√¡°“√»“ π —¡æ—π∏å·≈– ¡“™‘°«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§”

(°“≈À«à“√å) ‰¥â√à«¡ß“π ç√«¡æ≈—ß‰∑¬‡∑‘¥∑Ÿπ ™“µ‘ »“ π“ æ√–¡À“°…—µ√‘¬åé

∑’Ë∫√‘‡«≥æ◊Èπ∑’Ë∂ππ‚¥¬√Õ∫«—¥æ√–»√’√—µπ»“ ¥“√“¡ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 15 °√°Æ“§¡

2010

ç °‘ ® ° √ √ ¡ «— π

«‘∑¬“»“ µ√åé °≈ÿà¡

  “ √ – ° “ √ ‡ √’ ¬ π √Ÿâ

«‘∑¬“»“ µ√å  ®—¥

°‘ ® ° √ √¡«— π «‘ ∑ ¬ “ -

»“ µ√å·∫∫∫Ÿ√≥“°“√

√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“ ‡¡◊ËÕ

«—πÕ—ß§“√∑’Ë  17

 ‘ßÀ“§¡ 2010 ∑’Ë

ÀÕª√–™ÿ¡ø“µ‘¡“ ‚√ß‡√’¬πæ√–°ÿ¡“√√âÕ¬‡ÕÁ¥

çÕ∫√¡ ◊ËÕœ √ÿàπ∑’Ë 1é §ÿ≥æàÕ‰¡µ√’ ∑“ ÿ«√√≥å ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬ ◊ËÕ “√

 —ß§¡  —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ ®—¥ çÕ∫√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ‡∑§π‘§°“√∂à“¬¿“æ-‡¢’¬π¢à“«

√ÿàπ∑’Ë 1é ¡’§ÿ≥ ¡“π¡‘µ√ ÀàÕ‡√ ®“° ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπ«‘∑¬“°√

„Àâ§«“¡√Ÿâ·≈–·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å ‚¥¬æ√–§ÿ≥‡®â“≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ª√–¡ÿ¢

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ ‡ªìπª√–∏“π«®πæ‘∏’°√√¡‡ªî¥ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 20  ‘ßÀ“§¡  2010

∑’Ë»Ÿπ¬å§√‘ µ»“ π∏√√¡ Õÿ¥√∏“π’ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡Õ∫√¡®“°µ—«·∑π«—¥ Àπà«¬ß“π

Õß§å°√ ‚√ß‡√’¬π ª√–¡“≥ 60 §π

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

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



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 39 ª√–®”«—π∑’Ë 26 °—π¬“¬π - 2 µÿ≈“§¡ 2010Àπâ“ 20

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

™ÿ¡πÿ¡Õÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫    §√—Èß∑’Ë      1
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ● §ÿ≥æàÕÕπÿ™“ ‰™¬‡¥™ √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°

ª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–∫√√≥“∏‘°“√∫√‘À“√Õÿ¥¡ “√-Õÿ¥¡»“πµå ®—¥ß“π™ÿ¡πÿ¡ —ß§¡

ÕÕπ‰≈πå‡ø´∫ÿâ§§“∑Õ≈‘° Õÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫ §√—Èß∑’Ë 1  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

µÕπ∑’Ë 75 »Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß

 —πµ‘¿“æ
º¡«à “ ¡— π ‡ ªì π¿ “æ∑’Ë

∏√√¡¥“ ÿ¥Ê §«“¡ π„®

¢Õßº¡®÷ß¡‘„™à»‘≈ª–„π¿“æ

·µà ‡ªìπ∂â Õ¬§”∑’Ë æ “πæ∫

ç»Ÿπ¬å°≈“ß·Ààß —πµ‘¿“æ

¢Õß‚≈°é

‡∑Á¥¥’ ‚§≈‡≈Á§ ‡√’¬°

π§√‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ‡¡◊ÕßÀ≈«ß

¢ÕßÕ‘ √“‡Õ≈«à“ π§√∑’Ë ≈—∫´—∫´âÕπ ‡¢“‡¢’¬π‡√◊ËÕß√“«‡À≈à“π’È‰«â„π∫∑π”¢Õß

Àπ—ß ◊Õ çªïÀπâ“...∑’Ë‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡é §«“¡«à“

ç‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“§«“¡ ”§—≠¢Õß¿Ÿ¡‘À≈—ß¥â“πª√–«—µ‘»“ µ√å «—≤π∏√√¡ ·≈–

»“ π“ ‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡π—∫‡ªìππ§√∑—π ¡—¬∑’Ë¡’§«“¡ ≈—∫ —́∫ ấÕπ ¡’ª√–™“°√∑’Ë

·µ°µà“ß¥â“π‡™◊ÈÕ™“µ‘·≈–»“ π“ ¥—ßπ—Èπ∫“ß§√—Èß®÷ß‡°‘¥§«“¡¬ÿàß¬“°¢÷Èπ ´÷Ëß

‰¡à “¡“√∂·°â‰¢‰¥â√«¥‡√Á« º≈ß“π∑’Ë‡√“∑”Õ“®¡Õß‡ÀÁπ‰¥â‰¡à™—¥∑—π∑’ ¥—ß∑’Ë

‡ÕÁ¥ §ÁÕ° Õ¥’µºŸâ«à“°“√√—∞π‘«¬Õ√å°‡§¬‰¥â°≈à“«‰«â«à“ ‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‡ªìπ‡¡◊Õß∑’Ë

ª°§√Õß¬“°∑’Ë ÿ¥„π‚≈° ·µàπ‚¬∫“¬¢Õß‡√“„π°“√°â“«‰ª∑’≈–πâÕ¬µ≈Õ¥ 30

ªï∑’Ëºà“π¡“ ·≈–°“√ àß‡ √‘¡ª√–™“∏‘ª‰µ¬·≈–‰¡à‡∫’¬¥‡∫’¬π∑“ß»“ π“°Á‰¥â

æ‘ Ÿ®πåµ—«‡Õß·≈â« ‚¥¬‡©æ“–„π™à«ßªï∑’Ë¡’¢∫«π°“√Õ‘π∑‘ø“¥â“‡°‘¥¢÷Èπ ´÷Ëß‡ªìπ

™à«ß∑’Ë‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ¬—ß§ß√—°…“§«“¡ ß∫ ÿ¢‰«â‰¥â ·≈–¬—ß§ß‰¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ

®“°§πß“π™“«Õ“À√—∫Õ¬Ÿà

‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ™“«‡¡◊Õßπ’È ¡§«√®–¿“§¿Ÿ¡‘„®„π§«“¡ ”‡√Á®¢Õßæ«°‡¢“ ∑’Ë¡’

Õ‘ √¿“æ„π°“√∑” ‘Ëßµà“ßÊ Õ‘ √¿“æ„π°“√π—∫∂◊Õ»“ π“ ·≈–∑ÿ°§π “¡“√∂

‡¢â“‰ª„π ∂“π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï‰¥â´÷Ëßπ—∫‡ªìπ§√—Èß·√°„πª√–«—µ‘»“ µ√å ‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡®–

¬—ß§ß√—°…“§«“¡‡ªìππ§√∑’Ë‡ªî¥°«â“ß·≈–À≈“°À≈“¬ ”À√—∫∑ÿ°§πµàÕ‰ª °“√

·°âªí≠À“∑ÿ°Õ¬à“ß„ÀâÀ¡¥‰ª¬àÕ¡µâÕß„™â‡«≈“ ·µà°“√Õ“»—¬Õ¬Ÿà„π‡¡◊Õß∑’Ë‡ªìπ

πÈ”Àπ÷Ëß„®‡¥’¬«°—π ·¡â®–¬“°≈”∫“°°Á¬àÕ¡¥’°«à“Õ¬Ÿà„π‡¡◊Õß∑’Ë·µ°·¬°é

‡¢“‡™◊ËÕ‡™àππ—Èπ ‡¢“®÷ß‡¢’¬π‡™àππ—Èπ ‡√“®÷ß¡’¿“æ∑’Ë∂à“¬∑Õ¥¡“®“°§”∑’Ëµ‘¥‰«â

∑’Ë‰Àπ —°·Ààß∫π°”·æß¢Õß‡¡◊Õßπ’È ‰¡à∑√“∫«à“§π‰∑¬π÷°∂÷ß‡¡◊Õß‰∑¬

Õ¬à“ß‰√°—ππ–?

∫«™æ√– ß¶å§≥–§“√å‡¡‰≈∑å
§≥–§“√å ‡¡‰≈∑å ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à

 —ß¶“πÿ°√‡ª“‚≈ Õπÿæß…å »√’ ÿ¢

„π«—π‡ “√å∑’Ë 9 µÿ≈“§¡ §.». 2010

‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë«—¥ª√–®”Õ“√“¡§“√å·¡≈

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

°‘®∫ÿ≠™Ÿ  ‡ªìπª√–∏“π

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)

ç§à“¬ºŸâπ”‡¬“«™πµàÕµâ“π¬“‡ æµ‘¥é √–À«à“ß«—π∑’Ë 13-15  ‘ßÀ“§¡  2010

§ÿ≥æàÕ»√’ª√“™≠å º‘«‡°≈’È¬ß ºŸâ≈ßπ“¡·∑πºŸâ√—∫„∫Õπÿ≠“µ/ºŸâ®—¥°“√ ‚√ß‡√’¬π

πÿ™π“∂Õπÿ √≥å Õ.‡«’¬ßªÉ“‡ªÑ“ ®.‡™’¬ß√“¬ ‰¥â‡™‘≠§≥–«‘∑¬“°√®“°°Õßæ—π

Àπà«¬‡©æ“–°‘® °√¡∑À“√¡â“∑’Ë 2 (©°.¡.) °Õß°”≈—ßº“‡¡◊Õß ®—¥°‘®°√√¡

ç§à“¬ºŸâπ”‡¬“«™πµàÕµâ“π¬“‡ æµ‘¥ µ“¡·π«∑“ß√Ÿâ√—° “¡—§§’¢Õ∑”¥’‡æ◊ËÕ·ºàπ¥‘π

√ÿàπ∑’Ë 2é ‚¥¬¡’π—°‡√’¬π√–¥—∫™—Èπ ¡.4-¡.5 ®”π«π 161 §π  ·≈–§≥–§√Ÿ 53

§π ‡¢â“√à«¡
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