


Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 43 ª√–®”«—π∑’Ë 24-30 µÿ≈“§¡ 2010Àπâ“ 2

ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√»‘≈ª–„πæ‘∏’°√√¡
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  ‡¡◊ËÕ«—π»ÿ°√å∑’Ë 3 °—π¬“¬π 2010 §ÿ≥æàÕÕ—π‚µπ’‚Õ «“≈‡´Á°°’

‡ªìπª√–∏“πª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√»‘≈ª–„πæ‘∏’°√√¡  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

çÕ“≈—¬√—°é æ√–§ÿ≥‡®â“ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“ª≈ß»æ‡´´’≈’Õ“

¡≥‡±’¬√ ¥”‡π‘π ¥«°¡“√¥“¢Õß§ÿ≥æàÕ‡ πÕ ¥”‡π‘π ¥«° ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 17 °—π¬“¬π

2010 ∑’Ë«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å  “∑√ (Õà“πµàÕÀπâ“ 17)

ç§√Ÿ§” Õπé ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 21 °—π¬“¬π 2010 §ÿ≥æàÕ§≈“«¥’‚Õ ‚°√åµ’ ·≈–§ÿ≥æàÕ

¡— ´‘‚¡ ∫Õ≈°—π «—¥æ√–§√‘ µå· ¥ßÕß§å Ω“ß æ“§ÿ≥§√Ÿ§” Õπ®“°À≈“¬À¡Ÿà∫â“π

ª√–¡“≥ 30 °«à“§π¡“‡¬’Ë¬¡™¡Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° ·≈–¢Õ‡¢â“æ∫

‡æ◊ËÕ‡¬’Ë¬¡‡¬’¬πæ√–§ÿ≥‡®â“‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ∑’Ë ”π—°¡‘ ´—ß‚√¡—π§“∑Õ≈‘°

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

ç√—∫- àßé  §≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

®—¥ß“π‡≈’È¬ß àß§ÿ≥æàÕ ÿ√»—°¥‘Ï Õ—¡æ“¿√≥å (Õ¥’µºŸâ®—¥°“√·ºπ° ™§.) ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 19

°—π¬“¬π 2010 ∑’Ë√â“πÕ“À“√∫â“π‰√à√‘¡π“ æÿ∑∏¡≥±≈ “¬ 5 ‚¥¬¡’æ’ËπâÕß ¡“™‘°

 ™§. √«¡∑—Èß§ÿ≥æàÕæ√»—°¥‘Ï ™◊Ëπ®‘µÕ¿‘√¡¬å (ºŸâ®—¥°“√·ºπ° ™§. §π„À¡à) ‰¥â¡“

√à«¡„πß“π‡≈’È¬ß àß§√—Èßπ’È¥â«¬ µ‘¥µ“¡¢âÕ¡Ÿ≈¿“æ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑’Ë http://flpbkk2008.

multiply.com/photos/album/278/278

ç ™à « ¬ ‡ À ≈◊ Õ é

 ”π— ° ß “ π ‚ § -

‡ÕÕ√å·≈–Õ“ “-

 ¡—§√§“∑Õ≈‘°

 ß‡§√“–Àå «—¥

π— ° ∫ÿ ≠ ‡ ª ‚ µ √

 “¡æ√“π √à«¡

 √â“ß∫â“π„Àâ°—∫

§√Õ∫§√—«§ÿ≥„∫

ª√–¥—∫¡ÿ¢ ∑’Ë∫â“π¢π“¥¡Õ≠µ–«—πÕÕ° Õ. —ß¢– ®. ÿ√‘π∑√å ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 13-16

°—π¬“¬π 2010  ‚¥¬‰¥â√—∫‡ß‘π π—∫ πÿπ®“°∫√‘…—∑·Õ¡‡«¬å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥

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

ç©≈Õß«—¥π“ß“¡é æ√–§ÿ≥‡®â“ ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õß«—¥π—°∫ÿ≠≈Õ‡√π´å π“ß“¡ ®. √–·°â« ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 7  ‘ßÀ“§¡

2010



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 34 ฉบับที่ 43 ประจำวันที่ 24-30 ตุลาคม 2010 หนา 3

คณุพอววิฒัน แพรสริ ิ :
“งานลกูเสอืกบัพระสงฆคาทอลกิอนันำไปสวูนัชมุนมุลกูเสอืคาทอลกิโลก”
โดยคุณพออนุชา ไชยเดช

ลกูเสือ ลกูเสือคาทอลิก ลกูเสือคาทอลกิโลก
พระสงฆ พระสงฆคาทอลิก พระสงฆคาทอลิกกับงานชุมนุมลูกเสือ

คาทอลิกโลก คร้ังท่ี 1
อะไรจะเกิดขึ้น มาฟงคุณพอวิวัฒน แพรสิริ สงฆผูรับผิดชอบการชุมนุม

ลูกเสือคาทอลิกโลก ครั้งที่ 1 ในประเทศไทย ระหวางวันที่ 26 ธันวาคม 2010
ถงึวนัที ่2 มกราคม 2011  ณ คายลกูเสอืแหงชาติวชริาวธุ ศรรีาชา จ.ชลบรุี
คุณพอคิดอยางไรในการทำงานลูกเสือในฐานะพระสงฆคาทอลิกครับ

งานลูกเสือเปนงานสวนหนึ่งของหลักสูตรและการสอนในโรงเรียน เน่ืองจาก
ประเทศไทยกำหนดใหวิชาลูกเสือเปนหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาเด็กนักเรียนของเรา
1. ทุกคนจะตองมีความรูเรื่องลูกเสือ 2. เรียนรูทักษะของลูกเสือเปนทักษะชีวิตเพ่ือ
พฒันาตน และเมือ่เปนสวนหนึง่ของหลักสูตรการเรยีนการสอน และกิจกรรมพฒันา
นักเรียน สิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นคือ งานน้ีเปนงานท่ีจะฝกเด็ก เปนการรวมของนักเรียน
ทกุศาสนา  ทำใหการอบรมเปนการอบรมทีแ่ทจริงและเกิดประโยชน  ถาเราอบรมเขา
โดยเนนเร่ืองของชีวติท่ีดี ชวีติท่ีมคีณุธรรม มคีวามรคูวามสามารถ มนัเช่ือมโยงไปถงึ
กระแสเรียกของเขา ถาทำอยางนี้ไดคายลูกเสือก็จะเปนเหมือนคายกระแสเรียก และ
การท่ีเราใสคุณภาพที่ดีขึ้นไปเร่ือยๆ เพ่ิมมิติดานศาสนา แทนท่ีจะมีแตครูเทาน้ัน
ก็จะมีพระสงฆ นักบวช เขามารวมดวย มันจะเปนการสรางคน เปนกิจกรรมเตรียม
การแพรธรรมเพราะวาใหเยาวชนรูจักเรา เจริญชีวิตอยูกับเรา เราอยูเคียงขางเขา เรา
สอนและถายทอดส่ิงดีๆ  ใหแกเขาอยางดี

คุณพอมีประสบการณงานลูกเสืออยางไรบาง
ประสบการณวยัเด็กแทบนบัไมได เนือ่งจากวาเปนนกัเรยีนช้ันป.5 ครใูหแตงชดุ

ลูกเสืออยูคร้ังเดียวแลวก็เลิก ไมมีการสอนอีก มีประสบการณตอนท่ีไปเปนครูใหญ
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  เคยจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีของอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ จัดได 2 ครั้ง ครั้งแรกจัดแบบงายๆ ตามมีตามเกิด เอาผาคลุมเตียงเด็ก
นกัเรียนประจำ และของเณรมากาง เอาไมปกทำเปนเต็นท นอนทีส่นาม ไดรสชาติไป
อกีอยางหนึง่ ไดคนประมาณ 2,000 คน จดัทีบ่านเณร 2 ครัง้  นกัเรยีนโรงเรยีนยอแซฟ
อุปถัมภและโรงเรียนอื่นๆ มารวมบาง จากน้ันก็มาจัดที่คายลูกเสือวชิราวุธ ศรีราชา
จัดไปเร่ือยๆ  เอากิจกรรมศาสนาเขามารวมดวย มีพิธีมิสซา มีวจนพิธีกรรม มีอยู
คร้ังหน่ึงเฝาศีลฯ 24 ชัว่โมง กจิกรรมศาสนาอืน่เราก็ไมไดทิง้ เพียงแตเราเปนคาทอลิก
เราก็เนนของเราใหมาก เชญิซสิเตอร บราเดอร คร ูเขามาอบรมลูกเสือ วงการลกูเสือ
ไทยก็ยอมรับคนของเรา เพราะคนของเรามีคุณภาพ สำหรับซิสเตอรก็มีผาผูกคอ มี
เคร่ืองหมาย พอจบวูดแบดจขัน้อบรมช้ันสูง มสีทิธ์ิเปนผบูังคับบัญชาลกูเสือ สวมชดุ
ซิสเตอรปกติ มีผาพันคอ มีแบดจ เปนเคร่ืองหมาย มีตำแหนงทางลูกเสือ เปนผูชวย
ผูตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ ไมตอง

เป ล่ียนแปลง เมื่ อย าย
โรงเรียน  มีตำแหนง
ที่สามารถทำหนาท่ีได
ทั่วประเทศ  เราก็จัด
อบรมครูในจิตตารมณ
ของเรา เอาพระวรสาร
แทรกเขาไปเรื่อยๆ ทีละ
เล็กทีละนอย  คณะ
นักบวชเห็นก็ เอาจิต -
ตารมณของคณะนักบวช
แทรก งานลูกเสอืของเรา
ก็คอยๆ กาวไปทีละนอย
จนกระท่ังผมปรึกษากับ
คุณพอชวลิต กิจเจริญ
คุณพอบอกวาอยางน ี ้
เรียกวาเตรียมแพรธรรม
เลย เพราะไมมีอะไรท่ี
จะเรียกไดมากกวานี้แลว

ความเปนลูกเสือกับศาสนามีขอจำกัดไหม
มอีย ู2 ขอ 1. ลกูเสอืทกุคนตองมศีาสนา เปนกฎของลอรด เบเดน โพเอลล (บ.ีพ.ี)

ชาวอังกฤษ ผกูอตัง้ลกูเสือ ถาใครไมมศีาสนาไมมสีทิธิเ์ปนลกูเสือ 2. เพือ่ความหลากหลาย
ของประชาชนทุกประเทศ ตองมีทุกศาสนา มีความเชื่อ ไมกีดกัน สำหรับกิจการ
ลูกเสือคาทอลิกไดจัดต้ังเปนองคกรขึ้น เม่ือประมาณ 50 กวาปที่แลว  ซึ่งไดรับการ
รบัรองจากสันตะสำนกั เพ่ือเนนความมีศาสนาใหชดัเจนท่ีสดุในชวีติของลูกเสอื โดย
เริม่จากทางยโุรปและอเมรกิา ตอนน้ีมสีถานะเหมอืนกับวาตกินัอยใูนสหประชาชาติ
ลูกเสือคาทอลิก ICCS ก็มีสถานะอยูในลูกเสือโลก คือเปนที่ปรึกษาถาวร พอเขามา
ลกูเสอืคาทอลกิ ก็พยายามเขาไปดูบทบาทของกิจการลูกเสือในประเทศของตนเอง
ใหมากขึ้น เนนคุณคาแหงจิตตารมณพระวรสาร การรับใช ความเช่ือมั่นในพระผู-
เปนเจา และท่ีสดุเขาไปในงานชุมนุมลูกเสือโลก ซึง่จัดข้ึนทุก 4 ป และความพยายาม
คร้ังแรกท่ีจะใหมบีทบาทศาสนาท่ีเดนชัดท่ีสุดคือในป 1999 ประเทศชิลีเปนเจาภาพ
ชมุนุมลูกเสือโลก คร้ังท่ี 19 ไมสำเรจ็เทาท่ีควร บทบาทศาสนามีแตไมเดน พธิกีรรม
มิสซาก็ไมชัด ศาสนาอื่นก็มีคนมาประปราย ประเทศไทยเปนเจาภาพครั้งที่ 20
ในป 2003  ไดรบัการยอมรบัวาพิธกีรรมทางศาสนามีบทบาทเดนชัดมาก

จากน้ันมีแนวความคิดวาเราควรจะมีลูกเสือคาทอลิกโลกรวมกันไหม เพื่อสราง
ความเขมแข็ง ผานไปท่ีการประชุมของสมัชชาคาทอลิกนานาชาติเพ่ือการลูกเสือ
(ICCS) ป 2005 ที่ประเทศตูนีเซีย ใชไดดี แตวายังเกรงใจลูกเสือโลกอยูวาจัดได
หรอืไมได เพราะวางานชมุนุมลูกเสอืระดับนานาชาติตองเปนประเทศจัดหรอืองคการ
ระดับทวีปเอเชียแปซิฟก หรือลูกเสือโลก ที่สุดมีการโตเถียงกันวางานชุมนุมลูกเสือ
คาทอลกิโลกใครจดัก็ไดขอใหรองรับเยาวชนท่ัวทัง้โลก แตกย็งัไมไดยตุ ิพอเราเสนอ
ไป ทาง ICCS ที่สำนักงานใหญกรุงโรม มีการประชุม World Council จึงบอกวามี
แนวคิดจากการประชุม  ICCS   World  Seminar ทีป่ระเทศเกาหลี เดือนกรกฎาคม
2008   เรากน็ำเรือ่งน้ีเขาท่ีประชุมใน World Council ของ ICCS ทีก่รุงโรม ป 2008
เดือนพฤศจิกายน พอเสนอคณะกรรมการมีมติเห็นชอบวาจัดได  เราไดรับเลือก
โดยไมมีคูแขง  ทุกคนเห็นผลงานของประเทศไทยอยูแลว เขาสนับสนุนกันหมด
จนกระท่ังเขารับรอง และเตรียมการกันมาจนมาถึงปจจบุนั ทำใหลกูเสอืของเราคอยๆ
กาวหนาข้ึนเร่ือยๆ  เพราะเรามีเอกลักษณชดัเจน

(อานตอหนา 4)
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งานชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลก ไมไดหมายความวาคนที่เขามารวมงานจะตอง
เปนคาทอลิก แตวาโดยการจัดกิจกรรมใชฐานหลักศาสนาคาทอลิกใชไหมครับ

ใชศาสนาเขาไปเปนแกนที่จะใหความเขมขนมากขึ้น ในสวนท่ีเรามีเราเปน
คาทอลิกเรากใ็หเตม็ทีใ่หมากข้ึน จรงิๆ แลวในประเทศตางๆ คนไหนเปนผจูดัมกัจะ
ใหคุณคาความเปนตัวตนของเขาลงไปในชีวิตในการอบรมเยาวชน คนไหนมีชีวิต
ทางโลกเขาก็ใหชีวิตทางโลกสอนเด็ก คนไหนเปนนักบุญก็จะสอนลูกศิษยใหเปน
นกับุญ   เขาก็มอบตอไปโดยไมรตูวั เรามีสิง่ท่ีดกีต็องใหเขาไป สวนศาสนาอ่ืนเราก็ตอง
เนนเสรี ความเปนสิทธิของเขา 1. เร่ิมจากนับถือศาสนาท่ีดีของคุณกอนใหดีที่สุด
2. ถาคุณมีความเห็นอยางไรก็คอยเลือกเขามาอีกที

มีการเตรียมการอยางไรบาง
ในการเตรียมการแบงออกเปน 2 สวน สวนหนึ่งคือในภาคเอเชียแปซิฟกกับ

ประเทศไทย เรามีการประชมุตดิตามงาน  สงคนมารวมมือ และสอง เชญิภาคพ้ืนอืน่ๆ
เชน ยโุรป เมดิเตอรเรเนยีน แอฟรกิา อเมรกิาเหนือ อเมรกิาใต ฯลฯ

สิง่สำคญัอกีอยางหน่ึงพอประเทศไทยเกิดวกิฤติการชุมนมุฯ เขาก็คดิวาประเทศไทย
จะจัดไดไหม ปลอดภัยไหม เลขาธิการลูกเสือคาทอลิกเอเชียแปซิฟก จากสิงคโปร
แอนโทนี ตึง  เดินทางมาเยี่ยมประเทศไทย เม่ือเดือนมิถุนายน เขาบอกวาตองมาดู
ดวยตนเอง มาประชมุวาเตรียมพรอมกันแคไหน เขาไปดูทีเ่กิดเหตุ ตรงถนนราชประสงค
เราบอกวาทุกอยางเรียบรอยแลว งานชุมนุมเกิดขึ้น 3 เดือนก็จริง แตหลังการชุมนุม
เรากวาดคร้ังเดียวหมดเลย ในวัน Big Cleaning Day   เขาก็เขาใจตามน้ัน เขาบอกวา
สนบัสนุนเต็มทีว่าจดัได ขอใหทกุประเทศใหความรวมมือและมัน่ใจ เราก็รอตอบรบั
ตอนน้ีเราก็ประสานไปเรือ่ยๆ เพ่ือใหไดตามเปาหมายท่ีเราคาดไวคอื 2,000 คน จาก
ตางชาติ

ความรวมมือในประเทศไทย
โรงเรยีนคาทอลกิตางๆ ทีต่กลงกันโดยผานสมาคมสโมสรลูกเสอืรตันโกสนิทร

กร็วมโรงเรยีนทีเ่ปนแกนนำในการจัด ทกุคนใหความรวมมอือยใูนระดับทีด่ ีเรากม็า
ฟอรมทีมกันทีละนอยทีละนอย จากนั้นก็มีการรับรองหลายขั้นตอน สโมสรลูกเสือ
รัตนโกสินทร ขอใหผมเปนผูบังคับการคาย เราก็ฟอรมทีมข้ึนมา มีคุณพอลือชัย
จันทรโป คุณพอวิศิษฎ วิเศษเธียรกุล  คุณพอพินันต พรประสิทธิ์ เซอรสกอลัสติก
สัณฐิติ เซอรชอง บัปติสต สุดประเสริฐ ซิสเตอรประยงคศรี แยมสุนทร ซิสเตอร
ชวาลา เวชยันต ครูสุรพันธ กุศลสง ครูวลัยพร เทวะเวชพงษ ครูสมนึก สำอางค
ครูพรสวัสด์ิ เลิศวิทยาวิวฒัน ภราดาถนัด อนันต และคนอืน่ๆ เปนแกนนำ ผานเขา
ไปถึงสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ซึ่งเห็นดวยกับการจัดงานและไดขอใหชวยเหลือ
ในดานการประชาสัมพันธ การจัดการใหยืมเงินเปนทุนสำรอง  จากในประเทศ
บวกตางประเทศแมรมเีรยีม กจิเจริญ  เปนทีป่รกึษา ใหเงนิสนับสนุน 1 ลานบาท   จาก
สภาการศึกษาคาทอลิกฯ พระคณุเจาจำเนียร สนัติสขุนิรนัดร   ประธาน บอกวาเรา
ตองจดั เพราะน่ีคอืโอกาสท่ีสำคญัทีพ่ระใหมาดวยเปนเกยีรตปิระวตัแิกพระศาสนจักร
ในประเทศไทย  และพระคณุเจาใหสาสนรบัรองจากสภาฯ

คนมารวมงานมากขนาดน้ีจัดอยางไร แลวเรื่องงบประมาณเปนอยางไรบาง
การจัดคนหมูมาก เรามีหลักการจัด จัดแบงยอยออกไป จากคายทั้งหมดจัดยอย

เปนหมบูาน เรียกวิลเลจ  4 หมบูาน 1. หมบูานเยรูซาเล็ม 2. หมบูานกาลิล ี3. หมบูาน
นาซาเร็ธ 4. หมบูานไซออน จากหมบูานแยกเปนแคมปยอย หมบูานละ 4 แคมปยอย
รวม 16 คายยอย ใชชื่อเมืองที่นักบุญเปาโลเดินทางไปแสวงบุญเพื่อใหขอคิด
ทางประวัติศาสตร ขอคิดทางศาสนา ขอคิดทางเศรษฐกิจสังคม โดยอาศัยชื่อเมือง
ศาสนาอ่ืนจะจัดก็เอาชื่อพวกนี้ไปเปนตัวอยางได เขาจะเห็นภาพของการอยูรวมกัน
การบริหาร การดูแล  อาหารการกิน ความเปนอยูทั้งหมด เปนการพัฒนาชีวิตและ
ฝก บางคนนอยหนอยก็ฝกเรียนรกูนั บางคนพัฒนาก็เอาของดมีาแบงปนกัน คนไหน
ยังไมเคยก็เรียนรูแลกเปลี่ยน จนกระทั่งเกิดเปนมิตรภาพ เกิดเปนความผูกพัน เปน
พีน่องกนั

สวนการจัดกิจกรรม เราก็จัดงบประมาณสำหรับอาหาร การกินการอยูเปนเร่ือง
สำคญั งบประมาณอาหารจัด 20 เปอรเซ็นตของงบท้ังหมด 45 ลานบาท  25 เปอรเซ็นต
(13-14 ลาน) งบประมาณดานการจัดกิจกรรม 20 เปอรเซ็นต (8-9 ลาน) บางสวน

ตองใชงบประมาณมาก เชนวทิยาศาสตรเทคโนโลย ี พฒันาชุมชน พฒันาแลวตองให
เห็นผล เราก็เสริมเอาโครงการ Habitat ประเทศไทย ซึ่งอาจารยชัยณรงค มนเทียร-
วิเชียรฉาย เปนประธาน เขาไปดวย ไปพัฒนาเสร็จสรางบานใหเปนช้ินเปนอัน
ไมใชคุณมาเราดีใจ คุณกลับไปเราเหมือนเดิม ตองใหเขาคิดถึง เด็กก็มีความภูมิใจ
วิทยาศาสตรเราก็ไปเชิญกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี องคกรพิพิธภัณฑวิทยา-
ศาสตรแหงชาติมาชวยจัด หนวยงานกรมวิทยาศาสตรของกระทรวงกลาโหม และ
หนวยงานอ่ืนๆ ในภาคเอกชนมาชวยจัด วทิยาศาสตรเคร่ืองไมเคร่ืองมือมาก ตองให
งบประมาณมาก ในเร่ืองของวัฒนธรรมตองมีอาหารการกิน มาฝกแลวตองไดกิน
ตองมีงบ ทุกคนอยากทำ ทำแลวมีคุณคา มาฝกรำไมใชมาดูรำอยางเดียว พิธีการ
งานฉลองพธิเีปด พธิปีด ทำอยางไรใหประทับใจ สิง่ดีตองเอามาอวด การแสดงของ
แตละชาติ  เราจะตองเดินทางไปกี่ประเทศเพื่อจะดูการแสดงของหลายๆ ชาติ แตนี่
เรามารวมงานชุมนุมคร้ังเดียวไดดูครบทุกอยาง

คุณพอมีความกังวลอะไรไหมในเรื่องของการจัดการ การสื่อสาร ปญหาท่ีอาจจะ
เกดิขึน้ มคีวามมัน่ใจไดอยางไร

ประการแรกความอบอนุและความปลอดภยั  เราไวใจในพระผูเปนเจา เราตอง
ขอพระองคอวยพรและคุมครองคายลูกเสือของเรา

ประการทีส่อง เราม่ันใจในระบบและความเชือ่มัน่ศรทัธาของลกูเสอืของเราทีเ่ขา
อยดูวยกนัไดอยางมรีะเบียบวนิยั มสีนัติสขุ มกีารปกครองกนัในระดับคายงานชุมนุม
สูระดับหมูบาน สูระดับคายยอย สูระดับกอง ระดับหมู มีการสงขาวประสานกัน
ตลอดเวลา  ในระดับชีวติความปลอดภยัเรากม็รีะเบียบในการท่ีจะอยดูวยกัน การออก
ไปขางนอก การแตงกาย มพีเิศษอยางหน่ึงทีเ่ครงครัดจนทกุคนร ู ลกูเสอืออกไปไหน
หามใสรองเทาแตะ ตองใสรองเทาหมุสน เพือ่ความทะมัดทะแมงและปลอดภยั แตกอน
ถือไมพลอง เดี๋ยวนี้ไมจำเปน ในเรื่องการรักษาพยาบาลเราก็เตรียมพรอม ในเรื่อง
พิธีกรรมเราขอใหทุกคนมาสวดภาวนาเพ่ือตระหนักถึงชีวิตของตนเอง ในเร่ืองของ
ความเปนอยกูารเอาใจใส มกีารประชมุตดิตามกันอยตูลอดเวลา บรรยากาศมีพระเจา
อยกูบัเรา ในการทำกจิกรรมก็มขีัน้ตอนมีระเบียบ ตามท่ีตารางกำหนด สิง่ทีต่องระวัง
และไมใหหลดุคือความขดัของทีอ่าจจะเกิดข้ึน  เรากอ็าศยัความใกลชดิ การอยรูวมกนั
มีการเดินตรวจตรา การจัดกิจกรรมเราเนนความปลอดภัยที่สุด

ในเร่ืองการส่ือสาร นอกจากสื่อสารคนตอคน สื่อสารโดยวิทยุ โดยมือถือ
อนิเทอรเน็ต เราตองประสานไปท่ีองคการโทรศพัท   เด็กเอามือถือมาท่ีคายเราไมหาม
แตเราตองฝกเขาใหรูระเบียบการใช อยาใชพร่ำเพรื่อเพราะเสียเงิน

ผลทีจ่ะไดรบัในสวนของประเทศไทย หรือพระศาสนจักรในเมืองไทย รวมทัง้ตัวเดก็เอง
กอนจะถงึผล สิง่ท่ีเราตองการมากทีส่ดุเพ่ือไมใหเกิดปญหาและความหนักใจคอื

กลวัทำไมไดดทีีส่ดุ ทำไมไดถกูมาตรฐาน ทำไมทนั สิง่เหลานีเ้ราหวังทกุคนรวมมือกนั
ชวยเหลือกนั คนละเลก็ละนอย  ชวยบอกตอกนัไป วางานน้ีเปนของเราไมใชของคนใด
คนหน่ึง เราตองชวยกันสนับสนุนสงเสริมสวดภาวนาใหแกกันและกัน  เพื่อทำบุญ
ถวายพระ ถวายใหแกพระศาสนจักรในประเทศไทย ถาเรารวมมือกันภาพตางๆ
ที่เกิดข้ึนก็จะเปนภาพแหงความสำเร็จ ทุกคนกลาวถึง ประเทศท่ีจะจัดตอไปคือ
อินโดนีเซีย สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสวา ความหวังของพันปที่ 3 อยูที่เอเชีย

คณุพอววิฒัน  แพรสริิ (ตอจากหนา 3)

(อานตอหนา 7)
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ตอนที่ 91
“มหาอาณาจกัร” ในหวงมหาสาครใหญ

เวลามนุษยจะคุยกนัถงึเร่ืองราวในอดีตอนัยาวนาน
นักประวัติศาสตรก็มีวิธีแบงชวงเวลาเหลานั้นกวางๆ
งายๆ ออกเปน 2 ยคุ โดยใช “อกัษร” หรอื “ภาษาเขียน”
มาชวย แลวเรียกชวงเวลากอนท่ีมนุษยจะรูจักประดิษฐ
อักษรเขียนเปนภาษาวา “ยุคกอนประวัติศาสตร” และ
พอมนษุยรจูกัใชอกัษรเขยีนเปนภาษาแลว เวลาชวงหลงั
นีเ้รยีกวา “ยคุประวตัศิาสตร”

“พระคัมภีร” คือหนังสือท่ีบันทึกดวยอักษร หรือ
ภาษาเขียนอยางแนนอน แตก็เลาเร่ืองราวทั้งยุคกอน
ประวัติศาสตร คือเรื่องราวพระเปนเจาทรงสรางโลก
จกัรวาล สรางมนุษยคแูรก อาดัมและเอวา อกีทัง้เรือ่งราว
ในพระคัมภีร สวนใหญก็เปนเร่ืองราวเกิดข้ึนในยุค
ประวัติศาสตร และชวงเวลาของยุคน้ี นักปราชญ
ประวัติศาสตรก็พบวา มีอาณาจักรใหญ ที่เรียกวา
“มหาอาณาจักร” สำคัญๆ ทีม่อีทิธิพลตอคนในโลกเรา
ดงัน้ี

1) อาณาจักรอยีิปต (1539-1069 ก.ค.ศ.)
มีแมน้ำไนลเปนสายน้ำหลอเลี้ยงผูคน กอเกิด

อารยธรรมรุงเรืองโดดเดนกอนใครในโลก เรื่องราว
สถาปตยกรรมนาพิศวง ปรามิด สฟงซ การเก็บรักษา
มมัม่ี ฯลฯ

ชาวยวิตกเปนทาสของชาวอียปิต ชวง 1250 ก.ค.ศ.
กเ็ลาอยใูนพระคมัภรีหนงัสอือพยพ และพระเปนเจาทรง
ใชโมเสสไปชวยเขาพนจากการเปนทาสออกมาได

2) อาณาจักรอัสซีเรีย (900-612 ก.ค.ศ.)
จักรวรรดิอัสซีเรียกำเนิดข้ึนจากการรวมตัวของ

ชนเผาเล็กๆ ริมแมน้ำไทกริสหลายชนเผาของผูคน
ทีอ่าศัยอยแูถบตะวันออกกลาง เหนือทะเลทรายอาระเบีย
อาณาจักรอิสราเอล (ทางเหนือ) ของชาวยิวถูกอัสซีเรีย
มาตีแตก (2พกษ 17:1-41) อพยพผูคนไปท่ีอื่น และ
นำชนตางชาติเขามาอยใูนดินแดนสะมาเรีย วฒันธรรม
ศาสนา และเช้ือชาติผสมปนเปจนชาวยิวทางใต (อาณาจักร
ยูดาห) ถือวาชาวสะมาเรียทางเหนือเหลาน้ีไมใช
ประชากรของพระเปนเจา โดยไมยอมคบคาสมาคมดวย
ถงึกับดูหม่ิน ดถูกูชาวสะมาเรียไปเลย (กระแสความคิด
นี้เริ่มเขมขนชวงกลับมาจากแดนเนรเทศบาบิโลนของ
ชนยูดาห อสร 4:1-5)

3) อาณาจักรบาบิโลน (625-539 ก.ค.ศ.)
บาบิโลน หรืออีกชื่อหนึ่ง “ชาวเคลเดีย” เดิมเปน

ชมเผาที่ถูกรวมอยูในจักรวรรดิอัสซีเรีย แตเริ่มเขมแข็ง
ขึ้น สามารถลมอำนาจเกาของอัสซีเรีย และเขารุกราน
ชนชาติอืน่ตามขนบของผมูกีำลงัทหารเขมแขง็ บาบิโลน
มาตีอาณาจักรยดูาห (ประชากรอสิราเอลทางใต) ทำลาย
กรุงเยรูซาเล็ม และกวาดตอนชาวยิวไปเปนเชลย
ในแผนดินบาบิโลน ยาวนาน 50 ป เกือบสิ้นชาติ
สิน้แผนดนิเลยทีเดยีว หากไมไดประกาศกเอเสเคยีล ที่
พระเปนเจาทรงสงมาประกาศพระวจนะรวมน้ำใจ
คนในชาติใหมีความหวัง (2พกษ 25:8-30 / อสค 1:1-
3:21)

4) อาณาจักรเปอรเซีย (550-330 ก.ค.ศ.)
ชาวเปอรเซียเปนบรรพบุรุษของชาวอิหรานใน

ปจจบุนั เริม่ตนพวกเขาเปนเพยีงเผาเล็กๆ แตถงึยคุหน่ึง
มหีวัหนาเขมแข็ง และเกงมากจงึโคนอาณาจกัรบาบโิลน
แลวกอต้ังอาณาจักรเปอรเซีย มีพื้นที่จักรวรรดิขยาย
ออกไปกวางใหญไพศาลที่สุดในบรรดามหาอาณาจักร
ดวยกนั ผนูำคนแรกนีค้อื พระเจาไซรสัมหาราช หลังจาก
ยึดบาบิโลนไดแลวพระองคทรงออกพระราชกฤษฎีกา
ใหปลอยชาวยวิกลบัไปกรุงเยรูซาเล็ม และทรงสนับสนุน
ในการสรางพระวหิารหลงัใหม ภายใตการนำของ ผนูำ
ชาวยิว 2 ทาน คอื เอสรา และเนหะมีย พระคัมภรีเลาเร่ือง
นีไ้วในหนงัสอื 2 เลม ชือ่เดยีวกันกบัทานท้ังสอง

5) อาณาจักรกรกี (478-60 ก.ค.ศ.)
ทกุวันน้ีวฒันธรรมกรกี วธิคีดิ หลักปรัชญา ไดกลาย

เปนรากฐานความรูสำคัญของชาวยุโรป ในยุคที่กรีก
เรืองอำนาจ พวกเขาไดนำความรูและภาษากรีก เขาไป
ในทุกดินแดนทีย่ดึได ผนูำท่ีมชีือ่เสียงท่ีสดุคือ “พระเจา
อเล็กซานเดอรมหาราช” (338-60 ก.ค.ศ.) วัฒนธรรม
กรกีท่ีเรียกวา “เฮลเลนสิซึม” (HELLENISM)  มอีทิธิพล
กระจายแทรกซึมไปท่ัวท้ังยุโรปและเอเชียนอย ดนิแดน
ตะวนัออกกลางจรดประเทศอินเดยี แผนดินปาเลสไตน
ของชาวยิวก็ไมไดรับการยกเวน เม่ือตกเปนสวนหน่ึง
ของจกัรวรรดเิปอรเซยี ชาวยวิกต็อตานวัฒนธรมเหลาน้ี
จนเกิดขอเขียนเปนหนังสือบตุรสริา ในพระคมัภรียังมี
ฉากชาวยิวถูกชาวกรีกกลั่นแกลง ใหกินเนื้อหมูทั้ง
ครอบครวัปรากฏอยใูนหนงัสอืมคัคาบี (2มคบ 7:1-42)

6) อาณาจกัรโรมนั (27 ก.ค.ศ. - ค.ศ. 476)
เมื่อขึ้นถึงจุดสูงสุดก็เสื่อม ขณะที่กรีกกำลังเส่ือม

อำนาจ พวกที่มีกำลังทหารเขมแข็งกวาก็ปรากฏตัว
ออกมาแถบแมน้ำไทเบอร นัน่ก็คอื “โรมนั” จกัรวรรดิ
โรมันครอบครองต้ังแตประเทศสเปนในปจจบุนัไปจรด
ตะวันออกกลาง โรมันเขายึดครองปาเลสไตน อานได
ในพระวรสารทัง้สี ่และชวงน้ีกถ็อืไดวา อาณาจกัรโรมนั
สัมพันธทั้งกับชาวยิว และคริสตชนยุคแรก ดังปรากฏ
ในหนงัสอืพระคมัภรีกจิการอคัรสาวก ไปจนถงึหนงัสือ
เลมสดุทายของภาคพันธสัญญาใหม คอื ววิรณ  โรมนั
นีเ่องท่ีทำลายพระวิหารราบเปนหนากลอง ใน ค.ศ. 70
และชาวยิวก็ฟนตัวไมไดในแผนดินศักด์ิสิทธ์ิอีกเลย
จนจบสงครามโลกครัง้ทีส่อง (ค.ศ. 1945)

หากเราศึกษาโลกชวงยุคประวัติศาสตร ก็จำเปน
ตองรจูกัมหาอาณาจกัรทีผ่ลดักนัข้ึนมามอีำนาจ มอีทิธิพล

ตอประเทศอืน่  ๆในโลกทัง้หกน้ี แตปรากฏวาทกุมหาอำนาจ
ที่กลาวมาลวนมาเก่ียวของกับชาวยิวประชากรของ
พระเปนเจาตามบันทึกไวในพระคัมภีรทั้งส้ิน บางที
ชนชาติอื่นในอดีตอาจจะเก่ียวของกับมหาอาณาจักร
เหลาน้ี แตก็ไมโดดเดนเทาชาวยิว เพราะเร่ืองราวของ
พวกเขาบนัทึกอยใูนพระคมัภรีทีผ่คูนสนใจใครอานกัน
ทั่วโลก

เรื่องนี้ใหขอคิดอะไรแกเราหรือ?
อิสราเอลเปนประชากรของพระเปนเจาท่ีประสบ

ทุกขโศก ตองตกเปนเชลยและบานเมืองถูกยึดโดย
อาณาจักรอ่ืนมาตลอดประวัติศาสตร พวกเขาเปน
ประชากรของพระเปนเจาจริงหรือ?  ถาจริงทำไมจึงทุกข
ยากลำบากขนาดน้ี

ประกาศกอิสยาหสอนวา การเปนประชากรของ
พระเจาคือการเปน “ผูรับใชพระยาหเวห” ทำหนาที่
ทกุรูปแบบ แมแตตองแบกรับชะตากรรมทุกขโศก เพ่ือ
เปนประจักษพยาน นำพระนามของพระเปนเจาไป
จนสุดปลายแผนดินโลก ใหชนนานาชาติไดรูจักแม
จะตองไปเก่ียวของกับผูอื่นในฐานะผูแพ (อสย 42/49/
50/52:13-53:12)

เพราะการ ท่ีชาวยิว ยังคงรักและซ่ือสัตยตอ
พระเปนเจาทั้งๆ ที่ชีวิตยังยากลำบากดุจผูแพในสายตา
ชาวโลก กลับทำใหพระเปนเจาทรงย่ิงใหญในสายตา
นานาชาติอยางแทจริง ผูชนะคงทึ่งและประหลาดใจ
ถามวา พระองคนีเ้ปนใครกนัหนอ ชางย่ิงใหญเหลือเกนิ
แมยามพวกเขาตกระกำลำบากก็ยังรัก ซื่อสัตย และ
ไววางใจถึงท่ีสดุ และพระเปนเจาผซูึ่งพวกเขาไววางใจ
ก็แสดงใหประชาชาติไดประจักษ โดยไมทรงทอดทิ้ง
กลับทรงย่ืนพระหัตถเขาชวยเหลือพวกเขาทกุยุคทุกสมัย
จากอาณาจักรหนึ่งสูอาณาจักรหนึ่งซ่ึงลมสลายไป
จวบจนปจจุบนั

ประวตัศิาสตรทกุขโศกของชาวยวิยังเกดิข้ึนในชวง
สงครามโลกครั้งท่ีสอง ค.ศ. 1939-1945 ดวยฝมือของ
ผูนำชาวเยอรมันโรคจิตชื่ออดอลฟ ฮิตเลอร ผูจองลาง
จองผลาญตองการฆาลางเผาพันธุชาวยิวไปเสีย 6
ลานคน แตพระเจาของชาวยวิก็ยงัคงทรงความยิง่ใหญ
เชื่อวาแมตอนาซีเยอรมัน ผูเบียดเบียนพวกเขาก็คงท่ึง
และตระหนักถึงความหวงัท่ีไมมวีนัส้ินสุดในองคพระ-
ผเูปนเจา พระเจาองคนีเ้ปนใครหนอ?” พระเจาผยูิง่ใหญ
นั้นคือใครผูใด พระองคคือพระเจาผูที่ เราไมมีวัน
สิน้หวัง”

พระผูซึ่งพวกเขารักและหวังในพระองคก็ทรง
ชวยเหลอืพวกเขาแมจนทุกวนันี ้พวกเขาเปนชนชาติเดยีว
ที่ยังสืบเน่ืองความเช่ือ วัฒนธรรมและศาสนา ยืนหยัด
มั่นคงในองคพระผูเปนเจาเพียงชนชาติเดียวในหมู
มหาอาณาจักรยิ่ งใหญทั้ งหกซึ่ งทุกวันนี้ก็สิ้นสุด
จักรวรรดิกันไปหมดส้ินแลว อาจหลงเหลืออยูบาง
กอ็ทิธิพลทางภาษา วรรณคดี วฒันธรรม ปรัชญา ฯลฯ
มหาอำนาจเหลานี้เปนเพียงเครื่องมือที่พระเปนเจา

(อานตอหนา 7)
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นกัโทษทีช่ือ่ “เปาโล”

มีพระธาตุทั่วมหาวิหารนักบุญเปาโล นอกกำแพงเมืองท่ีโรม พระธาตุนี้
ไดถูกนำไปในพิธีแหทุกป ผูแสวงบุญสามารถเห็นโซที่เช่ือมโยงกันเกาหวง
โดยมีรูปเหรียญชาวโรมันท่ีชวงตนและปลาย เหรียญน้ีมีรูปของจักรพรรดิ
เนโร ซึง่เปนผทูีส่ัง่ใหประหารชวีตินกับญุเปาโล ทานเปาโลอาจถกูลามดวยโซ
นีก้อนทีท่านจะส้ินชีวติ

โซตรวนนี ้คงมิใชสิง่ท่ีนกับุญเปาโลกลาวถึงในบทอานท่ีเรานำมาพจิารณา
ในวนันี ้ผชูำนาญดานพระคัมภรีบางทานเชือ่วานกับญุเปาโลถูกจองจำท่ีเอเฟซสั
มิใชที่โรม เม่ือทานเขียนจดหมายถึงชาวฟลิปปที่ทานรัก อาณาจักรโรมัน
ก็เหมือนกับอาณาจักรอื่นๆ ในเวลาน้ัน ที่คอยระแวงเร่ืองการถูกกอการราย
การท่ีคริสตชนท่ีเอเฟซัสมารวมตัวกัน เปนการทำใหเปนที่สงสัย และมี
คนจำนวนไมนอยทีพ่รอมจะแจงการชมุนมุใกลเขตของพวกเขา ไมวาจดหมาย
จะเขียนท่ีโรมหรือเอเฟซัส สิ่งท่ีตองยอมรับก็คือรูปแบบของจดหมายนี้ ทาน
นกับญุเปาโลรักครสิตชนท่ีฟลปิปเปนพเิศษมากกวากลมุอืน่ พวกเขาชวยเหลอื
ทานในดานวัตถุ และใหการสนับสนุนทุกครั้งที่มีโอกาส พวกเขาเปนเพื่อน
รวมงานทีแ่ทจริงของทานนกับุญเปาโลในพนัธกจิอันย่ิงใหญของทาน

เราเลียนแบบพวกเขา ทุกครั้งที่เราอธิษฐานภาวนาเพ่ือธรรมทูตของเรา
เปนการตอบสนองคำขอรองของพวกทาน เราไดรับเชิญใหสนใจกับคำสอน
ของนกับุญเปาโล เชนเดียวกบัพวกทาน เพ่ือจะไดเพ่ิมเตมิความรกัตอกันและกัน
ซึ่งนับวาเปนการแสดงออกซ่ึงความรักอันย่ิงใหญแบบคริสตชน หวังวาเรา
ทุกคนเขาใจบทบาทของเราในเรื่องน้ี

ขาแตพระบดิาเจา โปรดทรงชวยใหลกูระลึกถงึบรรดา
ธรรมทูตในจิตใจและในคำอธิษฐานภาวนาของลูก โปรด
ใหพวกลกูเปนมิตรท่ีแทจริง และผสูนับสนุนชวยเหลอืทาน
ดวยความยินดี โปรดใหลูกระลึกถึงพระดำรัสของพระ-
คริสตเจาเสมอ เม่ือพระองคตรัสวา “ทานเยี่ยมเรา เม่ือเรา
ถูกจำคุก” โปรดไดทรงประทานความรักอันไรขอบเขตน้ี
ใหแกลูกดวยเทอญ อาแมน
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เรือ่งของสองคนบานปลายไมยอมจบ
หากจะพดูคุยตกลงกันตัวตอตัวก็คงลงเอยไปนานแลว
แตกลับไมยอมใหเปนเรื่องของสองคนท่ีเกี่ยวของ
มีการไปดึงคนอื่นเขามาเลนดวยโดยหวังผลแอบแฝง
เร่ิมจากส่ือมวลชนเพ่ือใชสรางกระแส
รูดีวานอกจากไมตองเสียคาใชจายแลวยังใชเปนเคร่ืองมือไดตามตองการ
รูดีอีกเหมือนกันวาทายท่ีสุดแลวก็เปนผลประโยชนรวมกัน
นักขาวไดขาวไปขายเธอไดคะแนนสงสารทวมทน
หารไูมวามือทีส่ามท่ีสีน่ีแ่หละคอืตวัดี
ทั้งเจาะไชลวงลึกถึงลูกถึงคนตีแผประจานอยางเมามัน
ทีค่ดิวาจะไดกลายเปนเสยีจนไมเหลอือะไรใหเกบ็
ไมตางกับขุดดินใตฝาเทากลบฝงตัวตนพรอมศักด์ิศรี
จากท่ีรับรูกันแคสองคนกลายเปนรับรูกันทั้งประเทศ
มทีัง้เหน็ใจมีทัง้สาปแชงมีทัง้เขาใจมีทัง้สมเพช
งานน้ีมแีตเสียกับเสยีมีแตแพกบัแพ...

ในขณะท่ีสงัคมพากันแสดงความคิดเหน็
ผใูหญตนสังกัดบางคนออกมาพูดจาแฉเบ้ืองลึกเบ้ืองหลัง
ไมตางกบั “ลบัลวงพราง” ใหตืน่เตนเราใจมันหยด
แทนทีจ่ะแสดงจุดยนืในสิง่ทีเ่กดิขึน้เพือ่ยตุคิวามขัดแยง
กลับใชขอมูลโจมตีเหยียบย่ำซ้ำเติมคนที่เกี่ยวของแบบไมยั้งคำ
กลายเปนการทำรายจิตใจคนทำมากกวาประณามความผิด
กระทั่งปลุกกระแสความเห็นอกเห็นใจคัดคานประทวงบอยคอต
คนผิดพลาดไดแลวทำไมตองซ้ำเติมทับถมเหยียบย่ำอยางไรหัวใจ
นาจะตองแยกใหชัดเจนคนทำผิดกับความผิด
ไมใชเหมารวมเหมือนยำผักยำกุงยำปลาพริกมะนาวแยกไมออก
ลงเอยอยางทีฝ่ร่ังพูดกันอาบน้ำเด็กเสรจ็ “เทท้ังน้ำเททัง้ทารก” ออกหนาตาง...

ชวงนี้ไมคจอปากใครก็รีบออกความคิดเห็นราวผูสันทัดกรณี
อางความรูสึกอางเหตุผลอางความถูกตองอางจรรยาบรรณ
แทนท่ีจะชวยคลีค่ลายใหแนวทางช้ีแนะในส่ิงท่ีเกิดข้ึน
กลายเปนการสรางความสับสนจนคลมุเครอืไรซึง่จดุยนืใดๆ
คณุหญงิหมอออกมายืนยันสองคนไมไดทำผิดศีลอะไร
เพราะไมไดไปแยงผัวแยงเมียใครวาก็วาเถอะ
เปนความผิดพลาดที่ควรตองแสดงความรับผิดชอบก็แคนั้น
ไมนาจะทำใหเปนปญหาใหญโตดึงคนมาเก่ียวของมากมาย
โดยหารูไมวาสิ่งที่พูดทำใหเกิดปญหาใหญขึ้นอีกระลอก
ปญหาความถูกผิดดานศีลธรรมเอาอะไรเปนเกณฑวัด
การมเีพศสมัพันธโดยไมไดแตงงานกันถูกหรอืผิด
ไมผิดเพราะไมไดแยงผัวเมียคนอ่ืนแคนัน้หรือ?

ในสถานการณที่อารมณความรูสึกมาแรงเปนกระแสเช่ียว
สติสมัปชญัญะพลอยถกูบดบังแทบหมดความโปรงใสชัดเจน
ความชัดเจนดานความถูกตองเลยแกวงไปตามอารมณความรูสึก
การออกมาฟนธงเก่ียวกับกรณีนี้นาจะชะลอรอใหทุกอยางตกตะกอน
เมื่อนั้นจึงเห็นอะไรชัดเจนตามเหตุตามผลตามความถูกตอง
นาเสียดายฝายที่เกี่ยวของกลับไมจริงจังไมจริงใจแกปญหา
กวากระแสจะลดความขัดแยงปดฉากลงได
ยงัตองมคีนไดรบัผลกระทบอกีมากท้ังทางตรงท้ังทางออม
แตทีแ่นๆ  คอืเด็กนอยท่ีมแีตแมยงัตองบอบช้ำตอไป
แมจะมีการเร่ิมเอาแถบดำปดตาตามหนาหนังสือพิมพ
แตก็สายเกินกวาจะปดซอนความเปนสวนตัวหนนูอยได
งานน้ีจึงไมใชแมของเด็กท่ีควรถูกประณาม
หากแตทกุคนในสังคม...ไมมากก็นอย
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เอเชียทำไมไดก็ตองรอจุดเริ่มตนท่ีทำไดไปเรื่อยๆ ขอพระใหเราที่เปนจุดเร่ิมตน
ทำไดด ีถาไมไดดกีเ็ร่ิมตนกันใหม ความรับผิดชอบอยทูีผ่จูดั กร็บัผิดชอบไป อยาให
เกิดผลกระทบกับพระศาสนจักรในประเทศไทย สำหรับประเทศไทยลูกเสือท่ีเราจัด
ก็จะเปนสวนหนึ่งที่จะทำใหกระบวนการลูกเสือทั้งหมดเพ่ือเยาวชนท่ีจะสราง
พลเมอืงดีของประเทศชาติ มตีวัเปรยีบเทยีบท่ีจะทำใหดขีึน้ๆ เม่ือเขามาประเทศไทย
เขาเห็นวาอบอนุ นาอย ูแมมปีญหาก็แกไขไดอยางรวดเรว็ เขาก็จะพกความประทับใจ
กลับไป เพราะจัดคร้ังนี้แลว คงเปนครั้งแรก หรือครั้งเดียวก็ได กวาจะมีโอกาส
เปนเจาภาพอีกคร้ังก ็20-30 ป

ขอวิงวอนทุกคนมาชวยกัน และสนับสนุน จะดวยความคิดเห็นหรือการอุทศิกำลังกาย
กำลังใจ กำลังทรัพยที่จะชวยเหลือกัน เราจำเปนตองแกปญหาใหลุลวงคือปญหา
ดานการเงิน เราตองจัดการหาทุนสำหรับจัดงานเองและหาทุนสนับสนุน ลดอัตรา
คาธรรมเนยีมใหนกัเรียนจำนวนมาก ตามคำแนะนำทีไ่ดจากสภาพระสงัฆราชคาทอลกิฯ
และจดัขนาดพอสมควร ลดขนาดไมเปนงานใหญ สิง่ท่ีสำคัญท่ีสดุท่ีภมูใิจและดใีจคือ
หนวยงานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ซึง่มาอยทูี่งานจัดบูธแสดงตน
เปนหลกัของความเชือ่ ความอบอนุ พระเปนเจาอยกูบัเรา หวงัวาพลงัศรทัธาจะนำพา
ชวีติทุกคนไปสแูสงสวาง ขอพระเยซูเปนแสงสวาง ขอพระเยซูเปนความจริงแหงชีวติ
ทีถ่าวร  เปนหนทางท่ีเราจะคนพบใหไดในชวีติท่ีดทีีส่ดุสำหรับแตละคนและสวนรวม
ที่สุดมีชีวิตท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือโลกที่แบกและรับผิดชอบมีพลังแหงความรักและรับใช
แมจะหนักก็กลายเปนเบา  ขอเชิญทุกทานมารวมกันคิด ลงความเห็น ชวยกันทำให
งานนีเ้ปนสวนหนึง่ของชีวติของทุกคนทีม่อบถวายเปนผลงานเพ่ือเทดิพระเกยีรตมิงคล
แดพระเจาผสูงูสดุ และขอพระพรแหงสนัตสิขุแกมนษุย ผทูรงโปรดปราน ณ แผนดนินี้
แดประเทศไทยและทกุชาตทิีม่ารวมแรง รวมพลงักนัสรางสรรคสิง่ด ีสิง่ถกูตองและ
สิง่งดงามถวายพระองค พระเจาของเรา

ฟงกันมาเยอะ อานกนัมาพอสมควร ทีเ่หลือกค็ือขอใหพวกเราเปนหน่ึงเดียวกนั
ในงานน้ี และรวมกันสนับสนุนเพ่ือผลดีจะตกเปนของเด็กทุกคน และประเทศไทย
อนัเปนท่ีรกัของเรา

“เลาสูกันฟง” เวทีใหม มุงม่ัน
จับเรื่องราวแผนอภิบาล ค.ศ. 2010-
2015 เปนหลัก จากวงใน (อนิไซเดอร)
ทัง้ระดับชาติ ระดับสังฆมณฑล จนถึง
ระดับวัด แผนอภิบาล 5 ป  ได
ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม วัน
แมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค เปน
เวลา ท่ี เหมาะสมและชอบ ย่ิง นัก

พระคุณเจาจำเนียร สันติสุขนิรันดร ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย ผอูานประกาศ ทนัทีทีเ่สียงนกหวีดดังข้ึน ทัง้ 4 ฝายในสภาฯ และ
สังฆมณฑลท้ังสิบ  เริ่มขยับตัวสตารทกันแลว บางสังฆมณฑลออกสตารท
กอนเปานกหวดีกไ็มวากนัสำหรบังานน้ี  เมือ่วนัที ่1 กนัยายน บราเดอรทนิรตัน
คมกฤส และคุณพอพิพัฒน รุงเรืองกนกกุล นัดรวมพลคนนำแผนไปปฏิบัติ
ระดับ “ตนแบบ” ไปทำความเขาใจกันที่ตึกสภาฯ สาธุประดิษฐ ไดถึง 50 คน
พระคุณเจา 3 ทาน อุปสังฆราชเปนคณะ อ.ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย
“เลาสกูนัฟง” วา อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พระคณุเจาเกรยีงศักด์ิ โกวิทวาณชิ
นัดประชุมสภาสงฆและสภาภิบาล ไปแลว มีคุณพอสมเกียรติ ตรีนิกร เปน
นักวิชาการพระคัมภีร เปนกุนซือให แมนอนปวยยังตองทำงาน ทำไปทำมา
ไมอยากออกจากโรงพยาบาล เพราะท่ีนีท่ำงานได...กลายเปน “พระพรยามปวย”
และคณุพอเฉลิม กจิมงคล นำเอกสารสังฆมณฑลจันทบุรทีีไ่ดทำไปแลว เอามา
แบงปนใหดดูวยกนั แตจะเริม่ในสงัฆมณฑล ป ค.ศ. 2011 พระคุณเจาปญญา
กฤษเจรญิ หยิบยกเอกสารของราชบรุทีี่คุณพอไพยง มนิราช ชวยยกรางไวแลว
มาแบงปน ระดับ “ด็อกเตอร” ชวยเขียนแผนปฏิบัติ “เช่ือขนมเขง” อาแปะ
กินได   4 อีสาน พระคุณเจาบรรจง ไชยรา จากอุบลฯ ชวนคนทำงาน
คุณพอวิทยา งามวงศ คุณพอสัมฤทธิ์ แสงวงศ คุณพอเชาวฤทธิ์ สาสาย และ
คณุศักด์ิชยั นกัพรรษา ไปเปนทมีใหญ ทาแร คณุพอวัชรินทร ตนปรกึษา และ
สังฆมณฑลนครราชสีมา อุดรฯ จะตามมาอีก  คราวน้ีอีสานสดใส กาวไกล
เรื่อง “วิถีชุมชนวัด” แน และ “เลาสูกันฟง” จะพยายามนำเสนอเร่ืองราวดีๆ
เก่ียวกับแผนอภิบาลฯ มาเลาสูกันฟง เพ่ือเปนท้ังรายงานความคืบหนาและ
ตัว “ตนแบบ” ชวงน้ี ฝนตกหนัก ตกบอย ถามวา ทำไม คนโบราณเขา
มคีำตอบ “ฝนเอย ทำไมถงึตก ...เพราะกบมันรอง....” สวสัดคีรบั

 

เด็กสาธุฯ

ระลึกถึงทานในคำภาวนา
พระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นติโย /

คณุพอยอหน บปัตสิตา บญุเลศิ ธาราฉตัร / คณุพอยอแซฟ ไพศาล อานามวัฒน /
คณุพอฟรงัซสิเซเวียร คมกฤช อนามนารถ /

ซสิเตอรโรซา ลดัจติ รชันลีดัดาจิต อดตีอธิการณิอีารามกลาริส กาปชูนิ
อดุรธานี / สเตเฟน เอกพล ชือ่รงุเรอืง /

โทมัส อึง้ลุก แซฝ ู สตับุรษุวัดบานโปง / รติา จาตร โทณะวณกิ เบเนเดทตี้
สตับรุษุวดันกับญุยอหน บอสโก / เทเรซา ศร ีเสวการณ สตับรุษุวดันกับญุ

ยอแซฟ ตรอกจนัทน / โทมัส ประเสริฐ ธรีานุวฒัน

คณุพอววิฒัน  แพรสริิ (ตอจากหนา 4)

“เร่ิมตนตรงน้ีในปพระวาจา” (ตอจากหนา 5)

ทรงชักนำมาตีสอนประชากรของพระองค และนำมาเปนแบบฝกหัด
ใหประชากรของพระองครจูกัซือ่สตัยตอพระองคยามทำบาป เพือ่ใหนานาชาติ
ไดประจักษวา พระเปนเจาทรงสัตยซื่อตอคำสัญญาท่ีมีตอประชากร ทรงเปน
พระเจาที่ประชากรของพระองคผูไมสิ้นหวังในพระองค จะตองสมหวัง
ทามกลางความทุกขโศกยาวนานของชีวิต

พระท่ีเรารักเวลาเราสะดวกสบาย ไดทุกอยางตามท่ีตองการ ไมยิ่งใหญ
เทาพระที่เรายังคงรักและไววางใจแมยามทุกขยากลำเค็ญ เราไมหมดหวัง
ในพระองค ตอหนาประชาชาติ พระองคทรงพาเรากลับบานเมืองสวรรค
นรินัดร สมหวงัอยางแทจริง
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สมัมนาพระสงัฆราชใหม (ตอจากหนา 20)

หนา 8

พอขอรายงานเล็กๆ นอยๆ ใหทานทราบความเปนไป
เร่ืองน้ี

พระสังฆราชสวนใหญ มาจากทวีปแอฟริกา 24
ประเทศ  56  องค จากทวีปเอเชีย 13 ประเทศ  41  องค
จากทวีปอเมริกาใต  3 ประเทศ 4  องค จากทวีป
โอเชียเนีย 2  ประเทศ 2  องค รวม 40 ประเทศ จำนวน
103 องค  จากเอเชีย  ประเทศท่ีมากท่ีสุด  ไดแก
อินเดีย (10) เวียดนาม (9) อินโดนีเซีย (6)  กัมพูชา (1)
ลาว (1) และไทย 4 องค คือ พระสังฆราชซิลวีโอ
สิริพงษ  จรัสศรี  ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี
พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย ประมุข
สังฆมณฑลนครสวรรค พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย
ธาตุวสิยั ประมุขสงัฆมณฑลอุดรธานี และพระสงัฆราช
ฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน ประมุขสังฆมณฑล
เชยีงใหม

เน้ือหาของการสัมมนา วนัหน่ึงมี 3 เน้ือหา คอื
1. สภาพการธรรมมทูต ในโลกและในพระ-

ศาสนจกัร
2. สมณกระทรวงประกาศพระวรสารสปูวงชน
3. หนาท่ีบนัดาลความศักด์ิสทิธ์ิ
4. สมัชชาพระสงัฆราช (Synod)
5. การจัดงานเมตตาจิตในแดนธรรมทูต
6. การใชสือ่มวลชนในการประกาศพระวรสาร
7. ชวีติจติพระสังฆราช
8. หนาท่ีปกครอง โดยการสรางความรวมมือ

ในสงัฆมณฑล
9. ลิขสิทธ์ิ การพิมพ และการปกปองคำสอนที่

ถกูตอง
10. สมณองคกรที่เกี่ยวกับงานแพรธรรมของ

สนัตะสำนกั (PMS)
11. การใหฆราวาสมีสวนในงานธรรมทูตของ

พระศาสนจักร
12. ลกัษณะบิดาของพระสังฆราชตอพระสงฆ
13. การอบรมในสามเณราลัย และการอบรม

พระสงฆสงัฆมณฑล
14. หนาท่ีดานความยุติธรรม
15. การอนุรักษธรรมชาติเปนพิเศษเร่ืองน้ำ
16. ครอบครัวในวัฒนธรรมหลังยุคใหมในโลก

ปจจุบนั
17. สนัตะสำนกัและความสัมพันธกบัรัฐบาล
18. หนาทีก่ารสัง่สอน
19. พระสังฆราชและผถูวายตัว (นักบวช) ในพระ-

ศาสนจักร : ความสมัพันธ และพันธกิจ
20.  คำสอนดานสังคมของพระศาสนจักร และการ

ประกาศขาวดี
21. งานบริหารและการเงินของพระสังฆราช
22. หนาท่ีของพระสังฆราชดานสงเสริมชีวิตและ

ชีวิตครอบครัว
23. ศาสนสัมพนัธ และคริสตศาสนสมัพนัธในดินแดน

ธรรมทูต  (หวัขอน้ีวทิยากรติดภารกิจมาไมได)
วธิกีาร หลงัจากวิทยากรแตละคนบรรยาย ประมาณ

45 นาที เปดโอกาสใหเราซักถามประมาณ 45 นาที
ภาษาท่ีใชเปนภาษาอิตาเลียน อังกฤษ ฝรั่งเศส และ
สเปน โดยผแูปล 8 คน คอยบรกิารตลอดเวลา ตอนบาย

3-4 วัน มีการแบงกลุม
ตามภาษาหลัก และมี
ตั ว แ ท น ม า ร า ย ง า น
ในกลมุใหญ

เขาเฝาสมเด็จพระ-
สันตะปาปา เมื่อสัมมนา
ได 5 วนั เชาวันเสารที ่11
กันยายน พวกเรามี
โอกาสเข า เฝ าสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเน-
ดิกต ที่ 16 ทีก่สัแตล กนั-
ดอลโฟ พระองคตรัส
สรปุไดวา “งานของพระ-
สังฆราชคือ สงเสริมให
สตับรุษุมคีวามหวงั แบง-
ปนความยินดี รวมทุกข
และเลียนแบบความรัก
เมตตาของพระเยซูเจา”
จากนั้นพระสั งฆราช
แ ตละองค ได เ ข า เ ฝ า

พระองค ทลีะองค แมเปนชวงสัน้ๆ แตทุกคน ประทบัใจมาก
วันเสารที่ 18 กันยายน เราปดการสัมมนาดวยการถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณ ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร

(แทนพระจิตเจา) โดยมีพระคารดนิัลอวีาน ดอีสั เปนประธาน จากนัน้ เราตางแยกยายกนักลบัสงัฆมณฑลของตน
รายงานโดย พระคณุเจาวีระ อาภรณรัตน

มีสมาชิกใหมมาเขารวมทำงานอีกถึง 4 ทาน คือ
คณุวรีะชัย วงศพานชิ วฒุสิถาปนิก  ผศ.ดร.เชดิชนนิทร
หมดมลทิน วิศวกรโยธา  ดุษฎีบัณฑิตสาขา
ปฐพีวศิวกรรม  คณุตรีนติิ บญุกิจการ สถาปนกิ และ
คุณธราภพ  แสงเล็ก มัณฑนากร ทานนี้มาไกลจาก
จังหวัดลำปาง โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร
เกรยีงศกัด์ิ  โกวทิวาณิช ไดใหเกยีรติเขารวมประชมุ
เพ่ือตอนรับสมาชิกใหม และเปนประธานมอบ
เกียรติบตัรแตงต้ังกรรมการท่ีปฏิบตัหินาท่ีอยเูดิมดวย

อนึ่ง เพื่อใหการทำงานของคณะกรรมการท่ี

ประชมุคณะกรรมการศิลปะในพิธกีรรม (ตอจากหนา 2)

บริหารใหคำปรึกษา แนะนำ เปนไปตามข้ันตอน
อยางถูกตอง ไมเกิดการสูญเสียท้ังเวลา คาใชจาย
ในการแกไข (ถามี) จึงขอความรวมมือจากวัด
ทีม่โีครงการจะสรางใหม ปรบัปรงุ หรอืบรูณะวดัเดมิ
และมีความประสงคจะใหคณะกรรมการให
คำปรึกษา แนะนำ โปรดติดตอแผนกศิลปะ
ในพิธีกรรม คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือพิธีกรรม
อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
ชั้น 4 คณะกรรมการฯ พรอมจะใหบริการแกทาน
เสมอ



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 34 ฉบับที่ 43 ประจำวันที่ 24-30 ตุลาคม 2010

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)
เดลล ี- ทชัมาฮาล - เมืองกัว - น.ฟรังซิส เซเวยีร
- บังกาลอร - ปราสาทไมซอร - โคชิน -
นกับุญอัลฟอนซา

หนา 9

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศกัดิช์าย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเคร่ืองยนต
หวัฉีดเบนซิน – ดเีซล  เบรก  คลัช  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกียร 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


   

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

“จงวางใจพระเจาของทานเถดิ แลวพวกทานจะยนืหยัดอยไูด”  (2พศด 20:20)

โยเซฟน สวุิมล
ทรัพยเย็น

เกิดใหมในพระเจา 10 ตลุาคม 2547
ครบ 6 ป ขอพระหรรษทานและสันติ

จากพระเจา พระบิดา
และจากพระเยซคูรสิต
องคพระผเูปนเจาของเรา

สถิตอยกูบัทานท้ังหลายเถิด (ฟม 1:3)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
 ⌫
 

   

 
⌫

เปดบรกิารทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

โทร. 0-2243-0047-52, 08-1639-3305
เพื่อรับสวนลดพิเศษ
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สิง่ทีท่ำใหเราแนใจไดวาพระองคยงัทรงเยียวยา
รกัษาทกุวันน้ีคอื  ประการแรก การดแูลเอาใจใส และ

การเยียวยารักษาในยามเจ็บปวยเปนความตองการขัน้พ้ืนฐานของชีวติมนุษย  ในเม่ือ
เปนเชนน้ี พระเยซูเจาผูทรงกลับคืนชีพ ที่ยังคงมีชีวิตอยูทามกลางพวกเรา ยอมให
การปกปกรักษา เยียวยาและสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษยอยางแนนอน
ไมเปนการยากเลย หากผูเชื่อและมีประสบการณกับพระเยซูเจา  การเดินเคียงขาง
กับพระเยซูเจาในการเยียวยารักษาผูปวยจึงไมใชเปนเรื่องเพอฝนหรือเปนไปไมได
ประการที่สอง สิ่งที่สรางความม่ันใจไดมากท่ีสุด คือ พระวาจาของพระเยซูเจา
ซึ่งตรัสกับผูที่ยอหนสงมาวา “จงไปบอกยอหนถึงส่ิงท่ีทานไดเห็นและไดยิน
คนตาบอดกลับแลเห็น คนงอยเดินได คนโรคเรื้อนหายจากโรค คนหูหนวกไดยิน
คนตายกลับคืนชีพ คนจนไดฟงขาวดี ผทูีไ่มเคลือบแคลงใจในเรา ยอมเปนสุข” (ลก
7:22-23)  จะเห็นวาในสมัยนัน้ ผทูีต่ดิตามพระเยซูเจาและไมสงสัยในการเยียวยารักษา
ของพระองค คือ คนธรรมดาๆ  คนยากจน เพราะเขาไดเห็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน ในขณะท่ี
บรรดาผนูำศาสนาในสมัยน้ันเห็นในส่ิงท่ีเกิดข้ึนเหมือนคนยากจน คนธรรมดาๆ แต
พยายามท่ีจะศึกษา/วิเคราะห/เรียนรูวา มันเกิดอะไรข้ึน เปนจริงหรือไม  บางคน
หาทางจะจับผิดพระองคดวย  เมือ่บรรดาอคัรสาวกเยยีวยารักษาผปูวยดำเนนิพันธกิจ
การรักษาตอจากพระเยซูเจาก็มีคนธรรมดาคนยากจนเขามารับการรักษา ในขณะท่ี
นักเทววิทยาทั้งหลายเร่ิมระแคะระคายอยูไมเปนสุข  หลังจากท่ีเปโตรและ

นนทเพ็ชร

ยอหนรักษาคนพิการที่ประตูงามของ
วิหาร พระสงฆชั้นผูใหญ ผูปกครอง
ผูอาวุโส และคัมภีราจารยเริ่มกังวลใจ
ขูและหามทานท้ังสองกลาวถึงพระ--
เยซูเจาแกผูใดเลย (เทียบ กจ 4:13-17)
ดังนั้น จงเปนเฉกเชนคนธรรมดา และ

ยากจน ทานจะมีประสบการณกับการเยียวยารักษาของพระองค และทานสามารถ
แบงปนประสบการณนี้ใหกับผูอื่น พระองคจะตรัสกับเราเสมอวา “ดูซิ พลังเยียวยา
รักษาของเรามีมากขนาดไหน คนมากมายหายจากโรค ทานยังไมสัมผัสและ
มีประสบการณกับการรักษาของเราอีกหรือ”  ประการที่สาม ความม่ันใจเกิดข้ึนอีก
เพราะพระเจาสถิตในผูนั้น  ไมใช เปนพระเจาท่ีอยูขางนอกท่ีคอยมองและ
ไมไดทำอะไร  ประการที่สี่ พระวาจาของพระเจาทีต่รสั “จงไปและทำเชนเดยีวกนั”
“จงออกไปประกาศพระอาณาจักรของพระเจาและรักษาคนเจ็บปวยใหหาย”
“เราจะอยูกับทานเสมอไปจนสิ้นพิภพ”  หากพระเจาไมเยียวยารักษาในปจจุบัน
พระวาจาของพระองคตอนน้ีจะมีคุณคาและประโยชนอันใด  แตพระวาจาเหลานี้
กลับเปนปจจุบันเสมอ ไมใชแตในสมัยที่พระองคดำเนินชีวิตบนโลกน้ีเทาน้ัน
พระวาจาเหลาน้ีเปนขอยืนยันไดชัดเจนวาภารกิจของพระองคยังคงอยูถึงทุกวันน้ี
คอื การประกาศพระวาจา และรักษาผปูวย

ตามความเช่ือของคริสตชนท่ีเช่ือมาโดยตลอดวา การเยียวยารักษาเปนผลงาน
ของพระเจา ไมมกีารเยยีวยารกัษาใดเกดิขึน้โดยไมมพีระเจาเปนผกูระทำ  โดยอาศยั
การอธิษฐานภาวนา เรามีสัมพันธภาพใกลชิดกับพระเจาผูเปนแหลงกำเนิดของ
การเยียวยารักษาและไดทรงนำเราเขาไปในหนทางแหงการเยียวยารักษาของ
พระองค

ห
พระเจายงัทรงเยียวยา
รักษามนุษยทุกวันนี้

ตอนสอง
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⌫
นครรัฐวาติกัน (ซีนิต)
สมเด็จพระสนัตะปาปา
เบเนดิกต  ที่  16

ตรสัเชญิชวนเยาวชนใหมงุมัน่ดำเนนิชวีติใฝฝนในสิง่ที่
สงูสง เพราะความปรารถนาน้ันอาจเปนเครือ่งหมายแหง
‘กระแสเรียกสงฆ’ ซึง่พระเปนเจาประทาน

ขอความขางตนเปนพระดำรัสเตือนทายพระ-
สมณสาสนวันเยาวชนโลกซึ่งมีกำหนดจัดในเดือน
สงิหาคม ค.ศ. 2011 ทีป่ระเทศสเปน   พระสมณสาสน
ลงวนัท่ี 6 สงิหาคม ปนี้ และเผยแผแกสาธารณชนวันท่ี
3 กนัยายน ณ สำนกัวาติกนั พระสันตะปาปาทรงยกตัวอยาง
ชวีติของพระองคขณะเปนเยาวชน ตรัสวา “เม่ือขาพเจา
คดิยอนกลบัไปในอดีต   จำไดแมนวา เราไมอยากมีชวีติ
ธรรมดาๆ แตอยากพบกับสิง่ใหมๆ  ทีย่ิง่ใหญ  อยากจะ
คนหาชีวิตดวยตนเอง  เปนชีวิตที่สงาและงดงาม”  “ที่
ขาพเจาคดิเชนนัน้เปนเพราะชีวติในวัยหนมุเปนชวงเวลา
ที่กองทหารนาซีปกครองเยอรมนี  เราถูก ‘จำกัดสิทธิ’
ใหอยูภายในกรอบอำนาจนาซี พวกเราจึงอยากออก
จากกรอบน้ัน เพื่อเรียนรูประสบการณใหมๆ”  พระ-
สนัตะปาปาทรงสะทอนความคดิวา “ความรสูกึท่ีอยาก
จะออกจากความจำเจ และคนพบชีวิตใหมทีด่ีกวา เปน
สิง่ท่ีเกิดข้ึนในทุกยุคสมยั  เยาวชนมกัแสวงหาสิง่ท่ียิง่ใหญ
งานทีด่ี  คงเปนเหมอืนความฝนท่ีจางหายไปเมือ่เราอายุ
มากข้ึน”

พระสันตะปาปาตรัสวา ความปรารถนาท่ีกลาวถึง
เปน “ชวีิตท่ีมคีุณคาและความหมายมากกวาปกติ”  เปน
ดังเครื่องหมายที่บงบอกวาพระเปนเจาทรงสรางเรามา
“และเรามีกระแสเรียกท่ีพเิศษ”   และเพราะพระเปนเจา
ทรงเปนชีวติ  จงึเปนเหตุผลทีม่นุษยแสวงหาพระเปนเจา

เพราะพระเปนเจาทรงสรางมนุษยตามพระฉายาของ
พระองค  เราจึงมงุแสวงหา ความรกั  ความชืน่ชมยินดี
และสนัติภาพ”

พระสันตะปาปาตรัสวา “จำเปนอยางย่ิงท่ีเยาวชน
ตองดำเนินชีวิตบนรากฐานท่ีดีและแข็งแรง  สิ่งน้ีเปน
ความจริงอยางยิง่ในยคุปจจบุนัทีค่นทัว่ไปมกัขาดเปาหมาย
ทีส่รางชวีติของตนใหมรีากฐานแข็งแรง  ทำใหคนเหลาน้ัน
รสูกึวาไมปลอดภัย”

“ทศันคติตอสัมพทัธนยิมทีม่เีพิม่มากขึน้ในปจจบุนั
ซึง่เช่ือวาทุกสิง่มีเหตุผลเทาเทียมกัน  ความจริงไมมอียจูรงิ
แนวความคิดเชนน้ีไมกอใหเกิดอิสรภาพที่แทจริง  แต
เปนความไมมัน่คงในชีวติ  และความสบัสน”

“เยาวชนสมควรนำรากฐานความเช่ือท่ีมั่นคงซึ่ง
รับมรดกจากชนรุนกอนเพื่อชวยใหตัดสินใจเลือกและ
เปนพืน้ฐานในการกำหนดชีวติของเรา  เปรยีบดงัตนออน
ที่จำเปนตองไดรับการพยุงดูแลจนกวาจะหย่ังรากลึก
ในดินและเปนตนไมที่แข็งแรงและสามารถบังเกิดผล”

พระสันตะปาปาตรัสถึงหัวขอวันเยาวชนโลก ซึ่ง
นำมาจากจดหมายนักบญุเปาโลถงึชาวโคโลสวีา “จงหยัง่
รากลกึลงในพระองค และเสริมสรางข้ึนในพระองค  จงมี
ความเชื่ออยางมั่นคงดังท่ีทานไดรับคำส่ังสอนมา  จง
เต็มเปยมไปดวยการขอบพระคุณพระเจา”  (คส 2:7)
และทรงเชิญชวนเยาวชนใหเดินทางไปสเปนเพ่ือ
รวมชมุนมุเยาวชนโลกในเดอืนสงิหาคมปหนา  ตรสัวา
“พอรอคอยลูกๆ แตละคนดวยความช่ืนชมยินดี  พระเยซู
คริสตเจาทรงปรารถนาท่ีจะกลอมเกลาใหลูกไดมั่นคง
ในความเช่ือผานทางพระศาสนจักร”

พระสันตะปาปาทรงทราบดีวาการติดตามองค
พระเยซูคริสตเจามิใชเปนเร่ืองงาย  พระองคตรัสกับ

เยาวชนวา “จงอยาทอแท  จงแสวงหาความชวยเหลือ
จากชุมชนครสิตชน  ซึง่เปนผสูนับสนุนพระศาสนจกัร”

“เยาวชนท่ีรัก  พระศาสนจักรคาดหวังในตัวลูกๆ
อยากเหน็ความเช่ือทีม่ชีวีติในตวัของลกู  ความมนี้ำใจดี
และพลังแหงความหวังของลูก  การรวมงานชุมนุม
เยาวชนโลกเปนโอกาสสำคัญท่ีจะฟนฟู  และเสรมิพลังใหม
ใหแกพระศาสนจักร  งานชุมนุมเยาวชนโลกจึงเปน
พระหรรษทาน  ไมเพียงแกลูกๆ แตสำหรับประชากร
ของพระเปนเจาทกุๆ คน”

“ขอพระแมมารียชวยเหลือลูกๆ ทุกคน ใหเติบโต
ในความเช่ือและความรัก”

⌫

นครรัฐวาติกัน  (ซีนิต)
สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต  ที่  16 ตรัสวา
“บทเพลงซ่ึงประพันธโดย

วฟูกงั  อามาเดอสุ  โมสารต โดยเฉพาะในบทเพลง
เรกวีแอม ไดบรรยายถึง ความเช่ือและความหวัง
ในความรักของพระเปนเจาไวอยางชัดเจน”

พระสันตะปาปาตรัสขอความขางตน หลังจาก
ทรงชมการบรรเลงบทขับเรกวีแอม ภายในสวน
พระราชวงัฤดรูอน กสัแตล  กนัดอลโฟ จดัแสดงโดย
คณะขับรองแหงปาดัวและเวเนโต  และคณะนักขับ
จากตุรนิ อำนวยเพลงโดยนายเคลาดโิอ  เดซิเดริ

พระสันตะปาปาตรัสวา “ดนตรีของโมสารต
สมบูรณในตัวเอง  ทกุๆ โนต ไมอาจเปลีย่นเปนโนต
ตัวอื่นได”

“เปนพระหรรษทานที่พระเปนเจาประทานแก
โมสารต  ผลจากการเปนผชูืน่ชมยินดใีนความเชือ่  ซึง่
ปรากฏเดนชัดในการประพันธดนตรีศักดิ์สิทธิ์  ที่
โมสารตสามารถสะทอนให เ ห็นความ รักของ
พระเปนเจา  ผูทรงเปนองคความหวัง  แมชีวิตมนุษย
จะตองเผชญิกบัความทรมานและความตาย  จงึจำเปนที่
คริสตชนผูมีความเช่ือพึงตระหนักวาความรักของ
พระเปนเจาจะสองนำชีวิตเราเสมอ”


กวางจู  โซล  เกาหลี  (ยูแคน) วนัท่ี 8 กนัยายน แผนก
อภิบาลงานดานสังคมแหงอัครสังฆมณฑลกวางจู
ปรับปรุงงานอภิบาลผูอพยพและคูสมรสท่ีอยูตางถิ่น
ดวยการเปดศูนยแหงใหมเพ่ือใหบริการท่ีครบวงจร

คณุพอโบนาเวนตรู ปารค  กอง-ชคิ  ผอูำนวยการ
งานอภบิาลผอูพยพยายถิน่กลาววา “ปจจุบนังานอภิบาล
และกิจกรรมท่ีจัดเพ่ือผูอพยพไดแยกกันทำตาม  ทำให

การใหบริการไมสะดวกเทาที่ควร  และเนื่องจาก
จำนวนแรงงานอพยพเดินทางมายังเกาหลีมากข้ึน
งานก็มากขึ้นตามไปดวย”

คณุพอปารค  กลาววา “ทางศูนยใหการสนับสนุน
ตามความเช่ือของคนงานยายถ่ิน  ใหคำปรกึษาปญหา
ดานแรงงาน  ดานการแพทย และจัดกิจกรรมดาน
สงัคมให  นอกน้ันยังเปดสอนภาษาเกาหลี  ใหการฝก
ทักษะแรงงาน  และอบรมดานวัฒนธรรมเกาหลีให
แกคสูมรสของแรงงานอพยพ”

“โครงการสำหรับครอบครัวทีพ่อหรือแมรบัผดิ-
ชอบเพียงคนเดียวในการดูแลลูกๆ  และครอบครัว
ทีม่สีมาชิกในครอบครัวพกิาร กจ็ะไดรบัความชวยเหลอื
เปนพิเศษ”

“ศูนยที่เปดใหมนี้จะชวยใหอัครสังฆมณฑล
กวางจูสามารถใหบริการแกแรงงานอพยพไดเต็ม
รปูแบบ และพัฒนาไปสกูจิกรรมสงเสริมงานอภบิาล
ไดดยีิง่ขึน้”
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ใหแกชาวอนิเดยีเมือ่ประมาณ  500 ป มาแลว จากจำนวน
คริสตชนท่ีมีอยเูพียง 25,000 คน  ทานนักบุญไดโปรด
ศลีลางบาปแกชาวอนิเดยีเปนจำนวนมาก  ทำใหจำนวน
คริสตชนไดเพ่ิมข้ึนเปน 100,000 คน ในเวลาเพียง 10 ป
ที่ทานนักบุญมาเผยแผศาสนาที่เมืองกัว   ปจจุบัน
จำนวนคริสตชนไดเพิ่มขึ้นเปน 500,000 กวาคน เและ
เวลาน้ีศพของทานนักบุญไดประดิษฐานไว  ภายใน
Basilica of BOM JESUS เมืองกวั

เมือ่วนัที ่10-14 กนัยายน 2010  คณุพอพรชยั  เตชะ-
พิทักษธรรม คุณนพดลและคุณเอลมา เมืองครุธ
สตับุรุษวัดพระมหาไถ ไดเปนตัวแทนจากประเทศไทย
เขารวมประชมุกลมุครอบครวัคริสตชนโลก ครัง้ที ่11  ที่
ศนูยประชุมทะเลเกา  เมืองกัว ประเทศอนิเดีย  ในหัวขอ
“ สิง่ทาทายตอชวีติครอบครัวทีเ่กดิข้ึนในโลกแหงความ
เปนจริง ดานความเช่ือ ศีลธรรม และการแพรธรรม”
พรอมกับผูนำกลุมครอบครัวคริสตชนจากทวีปยุโรป
อเมริกาเหนือ  ลาตินอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย ซึ่ง
สามารถแยกเปนประเทศไดดงัน้ี  คอื จากอิตาลี มอลตา
โปรตุเกส เชคโกสโลวาเกีย สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก
โคลัมเบีย  เวเนซูเอลา  เปรู ปานามา มาลาวี ศรีลังกา
สงิคโปร  ฟลปิปนส ไทย และอนิเดีย  จำนวน   157  คน
โดยพระอัครสังฆราชฟลปิ เนรี  Ferrao อคัรสงัฆมณฑล
กวั  เปนประธานพธิมีสิซาบูชาขอบพระคณุเปดการประชมุ
และพระสังฆราช Agnelo Gracias  พระสงัฆราชผชูวย
จากอัครสังฆมณฑลบอมเบย  (เพื่อนของคุณพอชุมภา
ครูตัน สมัยเปนเณรใหญทีก่รุงโรม) เปนผกูลาวปราศรยั
ในหัวขอ “สิง่ทาทายตอชวีติครอบครัวท่ีเกิดในโลกแหง
ความเปนจริง  ดานความเช่ือ ศลีธรรม และการแพรธรรม”
สรุปใจความไดวา “ครอบครัวเปนบอเกิดของความรัก
และชีวติ ทีช่ายจริง หญิงแท มาใชชวีติอยดูวยกัน  ดงัน้ัน
กลมุครอบครวัครสิตชน จงึมหีนาทีห่ลกั  4  ประการ คอื
1. สรางกลุมคริสตชน 2. ชวยเหลือชีวิต 3. มีสวนรวม
ในการพฒันาสังคม 4. แบงปนชวีติและหนาท่ีแพรธรรม

ประชมุกลมุครอบครวัครสิตชน (ตอจากหนา 20) ของพระศาสนจกัร
แมวาในโลกยุคโลกาภิวัตน  ซึ่งมีผลกระทบตอ

ครอบครัวคริสตชนอยางไมมทีางหลีกเล่ียง  ทัง้ดานบวก
และดานลบ  โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจและส่ือสารมวลชน
ทีท่ำใหสงัคมเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเรว็ท่ีมผีลกระทบ
ตอชีวิตครอบครัวโดยตรง  ดังนั้นเราตองพิจารณา
ผลกระทบตอความเช่ือ ศีลธรรม และการประกาศ
พระวรสาร

ในดานความเช่ือ ฐานะคริสตชน  เมล็ดพันธุแหง
ความเช่ือท่ีเราไดปลูกฝงใหกับลูกหลานของเราต้ังแต
ไดรบัศีลลางบาป   ทำใหกลมุครอบครวัครสิตชนมีบทบาท
ในการเปนตัวอยางท่ีดีตอลูกหลานของเรา

ในดานศีลธรรมยคุปจจบุนักำลงัถกูคกุคามอยางมาก
จนเกิด “วัฒนธรรมแหงความตาย” เชน การทำแทง
การขายบริการทางเพศ การมีเพศสัมพันธของคนเพศ
เดยีวกนั ฯลฯ  จงึเปนหนาทีข่องกลมุครอบครวัครสิตชน
ที่จะรวมกันสำนึกตอปญหาดานศีลธรรมและอันตราย
จากปญหาเหลานี้

ในดานการประกาศพระวรสาร  ซึง่เปนสิง่ทีม่คีวาม
ยากลำบากมากข้ึนในยุคปจจุบัน เพราะโลกยุคปจจุบัน
เปนยุคบรโิภคนยิม  เปนยุคท่ีสงัคมกำลงัดำเนนิไปแบบ
ตรงกันขามกับคุณคาแหงพระวรสาร  จงึเปนหนาท่ีของ
ครอบครัวคริสตชนท่ีจะตองเปนสถานที่แรกของการ
ประกาศพระวรสาร และไมใชแคการประกาศพระวรสาร
แกครอบครวัเทาน้ัน  แตครอบครวัเองตองเปนผปูระกาศ
พระวรสารดวย”

ตลอดระยะเวลา 4 วันของการประชุมคร้ังน้ี ไดมี
การประชุมกลมุยอย  มกีารอภิปราย  ซกัถาม และการ
รายงานของผูนำกลุมครอบครัวคริสตชนของแตละ
ประเทศ  ทำใหไดเหน็ผลกระทบและการเปล่ียนแปลง
ไปของยุคโลกาภิวัตนตอชีวิตครอบครัว  ซึ่งอยูในข้ัน
วกิฤติ  ทีพ่ระศาสนจกัรตองใหความใสใจ มดีงันี ้ ปญหา
การหยาราง  การใหการอบรมเตรียมตัวกอนแตงงาน
การโปรดศีลแตงงาน  การอยดูวยกนัของคนเพศเดยีวกนั

(same sex union)
ปญหาการโคลนนิ่ง
ก า ร ค น ค ว า ผ ลิ ต
สเตม็เซลล  การทำกา
รุญยฆาต  เปนตน

ดังน้ัน  พระ-
ศาสนจักรคาทอลิก
ภายใตสหพันธกลุม
ครอบครัวคริสตชน
ระหวางประเทศ  จึง
ไดรวมกันศึกษาและ
หาทางปองกันปญหา
เหลา น้ี   ซึ่งจะมี
ผลกระทบตอครอบ-

อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คณุพอวรยทุธ กจิบำรุง (ในนามสภาพระสังฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพูมิพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจติตาธิการ : คณุพอวรยุทธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คณุพออนุชา ไชยเดช
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ครัวคริสตชนในยคุปจจุบนั  ตอความเชือ่  ตอศีลธรรม
และการแพรธรรม ประกาศพระวรสาร

ทีส่ดุ  คณุนพดล  เมืองครุธ  ตวัแทนจากประเทศไทย
ไดกลาววา  “รสูกึซาบซึง้ใจมากท่ีมคีณุพอมาเปนผแูทน
และเขารวมการประชุมกลุมครอบครัวคริสตชนโลก
ครัง้นี ้ ซึง่ตวัผมและภรรยา มคีวามปรารถนา  อยากจะให
มีผูแทนครอบครัวจากเมืองไทยไดมาเขารวมประชุม
มากข้ึนดวย  และอยากใหกลุมครอบครัวคริสตชน
ในเมืองไทยไดเพ่ิมจำนวนมากข้ึน   เพื่อครอบครัว
คริสตชนของเราในเมืองไทย  จะไดมีความสุขในชีวิต
ครอบครัวและเปนผูแพรธรรม ถึงความเชื่อคาทอลิก”
     ผูที่สนใจสามารถติดตามผลการประชุมไดที่
www.iccfm.org

รายงานโดยคณุพอพรชัย เตชะพิทกัษธรรม

 ผแูทนจากประเทศไทยท่ีเขารวมประชมุ คณุพอพรชัย  เตชะพิทกัษธรรม คณุนพดลและคุณเอลมา เมืองครุธ
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เพือ่ประกาศ “พระวาจา” ดำเนนิธรุกจิเพือ่สงัคม
คุณสมบัติพื้นฐาน

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

วิธีการสมัคร
          แนะนำประวัติพรอมแสดงวิสัยทัศนเพื่อปฏิบัติตามพันธกิจ
มายังท่ีอยตูอไปน้ี บจก. วนิโชวรมูคาร เลขท่ี 24/9 หม ู9 ถ.กาญจนา-
ภิเษก แขวง/เขต ทวีวัฒนา กทม.10170 เอกสารที่สงมาจะถูกเก็บ
ไวเปนความลับ (ไมรับพิจารณาทางโทรศัพท)

รบัฟงรายการวิทยุคาทอลิก “คยุกันเจ็ดวันหน” ทกุวันอาทิตย FM 98.75 MHz เวลา 07.00-09.00 น.  / www.thaicatholicradio.com เว็บเดียวฟงวิทยุคาทอลิกไดทัว่โลก
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«—¥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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

14 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π (√â“π§â“µ‘¥µàÕ§ÿ≥«‘√—™ ‚∑√.

08-1630-1432)

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ (ÀπÕß®Õ°) °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 20 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√-

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

ª√–∏“π

«—¥æ√–§√‘ µ°…—µ√‘¬å ®.π§√ª∞¡ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 20 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√  “π‘®

 ∂–«’√–«ß å Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

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

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 30 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ ª–µß Õ.‡¡◊Õß ®.®—π∑∫ÿ√’

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

«—¥·¡àæ√–∂«“¬Õß§å ¡Ÿ´Ÿ Õ.∑à“„À¡à ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–ºŸâ‰∂à ‡ “«¿“ Õ.Õß§√—°…å ®.π§√π“¬°

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√– “¬ª√–§” À≈—°Àâ“ Õ.¥”‡π‘π –¥«°

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 µÿ≈“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å æÿ∂àÕß Õ.∑Õßº“¿Ÿ¡‘

®.°“≠®π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 28 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡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“∑√ß°≈—∫§◊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√–§√‘ µ√“™“ ‡¡◊Õß§ß  ®.π§√√“™ ’¡“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

(µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕæ√™—¬ ‡µ™–æ‘∑—°…å∏√√¡ ‚∑√. 08-1618-

3563)

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

·≈–¥«ßÀ∑—¬π‘√¡≈¢Õßæ√–¡“√¥“¡“√’Õ“  °≈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)

�����™¡√¡‡«™∫ÿ§§≈§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡ß“π —¡¡π“·≈–ª√–™ÿ¡„À≠à “¡—≠ª√–®”ªï 2010

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 µÿ≈“§¡ 2010 ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡À≈ÿ¬ å

‡∫√¬å ™—Èπ 10 Õ“§“√«—ß°“·«√å ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµå‡¡√’Ë

π§√√“™ ’¡“ ·≈–√—∫øíß°“√∫√√¬“¬§” Õπ¢Õß

æ√–»“ π®—°√ À—«¢âÕ ç§” Õπ§“∑Õ≈‘°∑’Ë‡«™∫ÿ§§≈œ

§«√∑√“∫ : °Æ∫—µ√¢ÕßºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π¥â“π ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬

(The Charter for Health Care Workers) ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ ‘√ππ∑å  √√‡æÁ™√å ·≈–¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï

 ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π ‡«≈“ 15.00 π. ( π„®µ‘¥µàÕ

‚∑√»—æ∑å/‚∑√ “√ 0-2681-5857 Õ’‡¡≈å chc@cbct.net)

�����·ºπ°Õ¿‘∫“≈ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“π™ÿ¡πÿ¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ «—π‡ “√å∑’Ë 30 µÿ≈“§¡ 2010 ∑’Ë«—¥

∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß °√ÿß‡∑æ-

¡À“π§√ ‡√‘Ë¡µ—Èß·µà‡«≈“ 08.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡«≈“ 10.30 π. ‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

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

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

∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—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)

����� §≥–§“√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…‡®√‘≠ ‡ªìπ

ª√–∏“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∑’Ë´‘ ‡µÕ√åÕ¿‘™≠“

‚∑√. 08-3978-0420, 0-3226-1054

�����æ√– ß¶å  ¿“¿‘∫“≈ ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“

¥‘π·¥ß ¢Õ‡™‘≠√à«¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√– «—π‡ “√å∑’Ë 13

æƒ»®‘°“¬π 2010 ‡«≈“ 15.00 π. µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑

 «¥æ√–‡¡µµ“ ‡«≈“ 15.30 π. Õà“πæ√–«“®“·≈–

·∫àßªíπæ√–«“®“ ‡«≈“ 16.30 π. ·∫àßªíπ

ª√– ∫°“√≥å™’«‘µ ‚¥¬§ÿ≥æÕ≈ ·¡√’Ë  ÿ«‘™  ÿ«√ÿ®‘æ√

‡«≈“ 17.30 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ ‡«≈“

18.00 π.   «¥ “¬ª√–§”‚≈° ‚¥¬§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ

°‘®‡®√‘≠ ‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚¥¬§ÿ≥æàÕª√–∑’ª °’√µ‘æß»å ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß
 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

�����°”Àπ¥‡«≈“°“√‡¥‘π∑“ß¢Õßæ√–∏“µÿπ—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ

∫Õ ‚° ª√–‡∑»‰∑¬-√“™Õ“≥“®—°√°—¡æŸ™“ √–À«à“ß

«—π∑’Ë 18 æƒ»®‘°“¬π - «—π∑’Ë 4 ∏—π«“§¡ 2010

«—π∑’Ë 18 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 11.00 π. æ‘∏’

µâÕπ√—∫æ√–∏“µÿπ—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ

∫Õ ‚° °√ÿß‡∑æœ ‡«≈“ 18.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥µâÕπ√—∫æ√–∏“µÿ

«—π∑’Ë 19 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 08.15 π. ‚√ß‡√’¬π

‡´πµå¥Õ¡‘π‘° ‡«≈“ 13.00 π. ‚√ß‡√’¬πæ√–·¡à¡“√’

 “∑√ ‡«≈“ 18.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° °√ÿß‡∑æœ

«—π∑’Ë 20 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 09.00 π.

√ÕßÕ“ π«‘À“√π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° √“™∫ÿ√’

«—π∑’Ë 21 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 17.00 π.  ∫â“π

π“´“‡√∑ ∫â“π‚ªÉß ‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π‚ªÉß

«—π∑’Ë 22 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 08.00 π. ‚√ß‡√’¬π

Õ“™’«–¥Õπ∫Õ ‚° ∫â“π‚ªÉß ‡«≈“ 10.30 π.

¢∫«π·Àà√Õ∫Õ”‡¿Õ∫â“π‚ªÉß ‡«≈“ 12.30 π.

‚√ß‡√’¬ππ“√’«ÿ≤‘ ‡«≈“ 14.30 π. ∂÷ß‚√ß‡√’¬π

 “√ ‘∑∏‘Ïæ‘∑¬“≈—¬ ‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π‚ªÉß

«—π∑’Ë 23 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 09.30 π. ‚√ß‡√’¬π

π“√’«‘∑¬“ √“™∫ÿ√’ ‡«≈“ 13.30 π. ‚√ß‡√’¬πÀ—«À‘π

«‘∑¬“≈—¬ ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

«—π∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 09.30 π. ‚√ß‡√’¬π

æ√–·¡à¡“√’ ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

(«—¥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≠≈Ÿ°“ ∫“ß¢“¡ ®.≈æ∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π (‡«≈“ 09.30 π. æ‘∏’

‚ª√¥»’≈‡®‘¡ºŸâªÉ«¬·≈–ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ‡«≈“ 10.00 π.

«“ß»‘≈“ƒ°…åÀÕ√–¶—ß ‚Õ°“  100 ªï™ÿ¡™π)

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ®.Õÿµ√¥‘µ∂å ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 30 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ µ.∫àÿß‰À¡ Õ.«“√‘π™”√“∫

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–·Ààß —πµ‘¿“æ ∫â“πÀπÕß¥‘π¥” Õ.πÈ”¢ÿàπ

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 30 µÿ≈“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπ

ª√–∏“π

Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–π‘√¡≈ Õÿ∫≈√“™∏“π’ Õ.‡¡◊Õß

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπ

ª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’



ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 43 ª√–®”«—π∑’Ë 24-30 µÿ≈“§¡ 2010 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

‡«≈“ 12.00 π.‚√ß‡√’¬πÕ√ÿ≥«‘∑¬“ ‡«≈“ 19.00 π.

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“π· ßÕ√ÿ≥

«—π∑’Ë 25 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 08.30 π. ‚√ß‡√’¬π

π‘√¡≈ ™ÿ¡æ√ ‡«≈“ 12.00 π. Õ“ π«‘À“√√“ø“‡Õ≈

 ÿ√“…Æ√å∏“π’ ‚√ß‡√’¬π‡∑æ¡‘µ√»÷°…“

«—π∑’Ë 26 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π. ‚√ß‡√’¬π

∏‘¥“πÿ‡§√“–Àå À“¥„À≠à ‡«≈“ 13.30 π. ‚√ß‡√’¬π

· ß∑Õß«‘∑¬“ À“¥„À≠à ‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥

«—π∑’Ë 27 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 12.30 π.  ”π—°ß“π

‡®â“§≥–·¢«ß´“‡≈‡ ’́¬π °√ÿß‡∑æ°√’±“ ‡«≈“

19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ «—¥·¡àæ√–

Õß§åÕÿª∂—¡¿å

«—π∑’Ë 28 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 09.30 π. æ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ «—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å  ‡«≈“

13.00 π. ∫â“π´“‡≈‡´’¬π  “¡æ√“π ‡«≈“ 18.00 π.

æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

«—π∑’Ë 29 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 07.30 π. ‚√ß‡√’¬π

¡“√’¬åÕÿª∂—¡¿å  “¡æ√“π ‡«≈“ 14.00 π. ‚√ß‡√’¬π

¥Õπ∫Õ ‚°«‘∑¬“ Õÿ¥√∏“π’ ‡«≈“ 18.00 π. æ‘∏’

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

«—π∑’Ë 30 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 07.30 π. ‚√ß‡√’¬π

‡´πµå‡¡√’Ë Õÿ¥√∏“π’ ‡«≈“ 14.00 π. ‚√ß‡√’¬πæ√–·¡à¡“√’

 “∏ÿª√–¥‘…∞å ‡«≈“ 18.30 π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡æ◊ËÕÕ”≈“æ√–∏“µÿπ—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫Õ ‚°

„ππ“¡¢Õß§√Õ∫§√—«´“‡≈‡ ’́ ¬πª√–‡∑»‰∑¬

«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å °√ÿß‡∑æ°√’±“

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

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

¢—Èπ∑’Ë 1 (øø.1) √ÿàπ∑’Ë 129 «—π»ÿ°√å∑’Ë 19-21 æƒ»®‘°“¬π

multiply.com/ (‰¡à¡’§à“„™â®à“¬„¥Ê/√—∫√ÿàπ≈–‰¡à‡°‘π

15 §Ÿà)

����� ‘́ ‡µÕ√å§≥–‡¡µµ“∏√√¡·Ààßπ—°∫ÿ≠∫“√å‚∑‚≈‡¡Õ“

°“ªîµ“π’‚Õ ·≈–π—°∫ÿ≠«‘π‡™π´“ ‡®‚√´“ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ ªØ‘≠“≥µπ

µ≈Õ¥™’æ¢Õß ‘́ ‡µÕ√åÕ“≈‘  ¥√ÿ≥’ ‡®√‘≠°ÿ≈ ·≈–

´‘ ‡µÕ√åÕ—≠‡®≈“ ¡“≈’ ‡®√‘≠°ÿ≈ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™

ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

«—π‡ “√å∑’Ë 20 æƒ»®‘°“¬π 2010 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·Ààßæ√–°ÿ¡“√‡¬ Ÿ́ ‡«’¬ßªÉ“‡ªÑ“

®.‡™’¬ß√“¬

����� ¡Ÿ≈π‘∏‘ àß‡ √‘¡°√–· ‡√’¬°§“∑Õ≈‘° ®—¥ß“π

«—π —ß √√§å‡æ◊ËÕ°√–· ‡√’¬°·≈–¡Õ∫∑ÿπ°“√»÷°…“

ª√–®”ªï 2010 ·°à “¡‡≥√∑—Ë«ª√–‡∑» „π«—π‡ “√å∑’Ë

20 æƒ»®‘°“¬π 2010 æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 17.30 π. ∑’Ë«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ∂ππ “∑√

À≈—ß¡‘ ´“¢Õ‡™‘≠√à«¡√—∫ª√–∑“πÕ“À“√ ́ ◊ÈÕ∫—µ√‰¥â∑’Ë

§ÿ≥æàÕ ¡»—°¥‘Ï ∏‘√“»—°¥‘Ï ‚∑√. 0-2429-0124

§ÿ≥æàÕ»—°¥‘Ï™—¬ ∑√—æ¬åÕ—ª√–‰¡¬ ‚∑√. 0-2211-0220

§ÿ≥¿“√¥’ 08-9148-8585

�����»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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15) ‡ ° ÿ “π
✝  «—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ π“§” Õ.‡¡◊Õß ®.Õÿ∫≈œ

«—π‡ “√å∑’Ë 30 µÿ≈“§¡ ¡‘ ´“ ‡«≈“ 08.00 π.

✝  «—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“ Õ.¢≈ÿß ®.®—π∑∫ÿ√’

«—πæÿ∏∑’Ë 3 - «—π»ÿ°√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

18.30 π.  «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π ‡«≈“ 19.30 π.

æ‘∏’¡‘ ´“ (µ√’«“√) ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 18.30 π.

 «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π ‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“

∑’Ë ÿ “π

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 07.00 π.

 «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π ‡«≈“ 07.30 π.  æ‘∏’¡‘ ´“

∑’Ë ÿ “π À≈—ß¡‘ ´“ æ‘∏’‡ ° ÿ “π

✝  «—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ (ÀπÕß®Õ°) °∑¡.

«—π‡ “√å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π 2010 ‡«≈“

10.00 π. §ÿ≥æàÕ‰æ±Ÿ√¬å ÀÕ¡®‘π¥“ ‡ªìπª√–∏“π

✝  «—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ ¥Õπ¡¥µ–πÕ¬ ®.√“™∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

✝ «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß –·°

°∑¡. «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 09.15 π.

§ÿ≥æàÕæ√™—¬ ∫√—»«°ÿ≈ ‡ªìπª√–∏“π

✝  «—¥·¡àæ√–π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ∑ÿàß‡¢“À≈«ß ®.√“™∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 16.00 π.

✝  «—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ª“°πÈ” ®.√–¬Õß ·≈–

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ ‡§√“–Àå ®.√–¬Õß

«—π‡ “√å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 16.00 π.

✝  Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–π‘√¡≈ Õÿ∫≈√“™∏“π’

«—π‡ “√å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π ¡‘ ´“ ‡«≈“ 08.00 π.

(«—π»ÿ°√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.30 π.

 «¥¿“«π“Õÿ∑‘»·¥àºŸâ≈à«ß≈—∫∑’Ë ÿ “π)

✝  «—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ∫â“π´àß·¬â ®.¬‚ ∏√

«—π‡ “√å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π ¡‘ ´“ ‡«≈“ 07.00 π.

(«—π»ÿ°√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.30 π.

 «¥¿“«π“Õÿ∑‘»·¥àºŸâ≈à«ß≈—∫∑’Ë ÿ “π)

✝ «—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ Àπâ“‚§° ®.æ√–π§√-

»√’Õ¬ÿ∏¬“ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å

»ÿ√–»√“ß§å ‡ªìπª√–∏“π

✝ «—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈ (∫â“ππ“) ®.π§√π“¬°

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

§ÿ≥æàÕ¬Õ¥ ‡ π“√—°…å Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

✝ «—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ À—«À‘π ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 09.00 π.

✝ «—¥æ√–µ√’‡Õ°¿“æ ÀπÕßÀ‘π ®.π§√ª∞¡

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“®“°¿“¬πÕ° ‡π◊ËÕß®“°

∑“ß‚√ß‡√’¬π¡’®”Àπà“¬Õ“À“√·≈–‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡)

✝  ÿ “π»“πµ‘§“¡ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21 æƒ»®‘°“¬π 2010 (2 √Õ∫)

§ÿ≥æàÕ‡¥™“ Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

√Õ∫‡™â“ 09.00 π.

√Õ∫∫à“¬ 16.30 π.

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

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

™—Èπ 3 Õ“§“√ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬ ´.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

�����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‡™‘≠‡¢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

����� ¢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

����� ¡“§¡»‘…¬å‡°à“¥Õπ∫Õ ‚° °√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠

»‘…¬å‡°à“∑ÿ°∑à“π·≈–§√Õ∫§√—« ‡¢â“√à«¡ß“πæ∫ª–

 —ß √√§åª√–®”ªï 2011 «—π‡ “√å∑’Ë 12 °ÿ¡¿“æ—π∏å

2011 ∑’Ë‚√ß‡√’¬π¥Õπ∫Õ ‚° °√ÿß‡∑æœ æ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 18.00 π. ‡√‘Ë¡ß“π ‡«≈“

19.00 π.  Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë ¡“§¡

»‘…¬å‡°à“¥Õπ∫Õ ‚° °√ÿß‡∑æœ ‚∑√. 0-2652-9021

‚∑√ “√ 0-2652-7872

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

http://twitter.com/udomsarnnews

¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√„π‚≈°¥‘®‘µÕ≈

çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é „π‡ø´∫ÿâ§



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 43 ª√–®”«—π∑’Ë 24-30 µÿ≈“§¡ 2010 Àπâ“ 17

¡“√¥“§ÿ≥æàÕ‡ πÕ     ¥”‡π‘π ¥«°     ∂÷ß·°à°√√¡
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚°

ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ª√–¡ÿ¢ —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ ‡ªìπ

ª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“ª≈ß»æ‡´´’≈’Õ“ ¡≥‡±’¬√

¥”‡π‘π ¥«° ¡“√¥“¢Õß§ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø ‡ πÕ

¥”‡π‘π ¥«° √à«¡¥â«¬§ÿ≥æàÕª√–¥‘…∞å «àÕß«“√’

Õÿª —ß¶√“™  —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ §ÿ≥æàÕ»—°¥‘Ï™—¬

∑√—æ¬åÕ—ª√–‰¡¬ ‡®â“Õ“«“ «—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å §ÿ≥æàÕ

ª√’™“ æ≈Õ¬®‘π¥“ ‚¥¬¡’æ√– ß¶å π—°∫«™™“¬-À≠‘ß

≠“µ‘æ’ËπâÕß·≈– —µ∫ÿ√ÿ…®”π«π¡“°¡“√à«¡‰«âÕ“≈—¬

∑’Ë«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å  “∑√ ‡¡◊ËÕ«—π»ÿ°√å∑’Ë 17 °—π¬“¬π

§.». 2010 ·≈–‡§≈◊ËÕπ»æ‰ª∫√√®ÿ∑’Ë ÿ “π

«—¥§Õπ‡´Áª™—≠  “¡‡ π

‡´´’≈’Õ“ ¡≥‡±’¬√ ¥”‡π‘π ¥«° ‡ªìπ∫ÿµ√§π‚µ

¢Õß√âÕ¬µ”√«®‡Õ° ¡≥±“  ß«π·°â« °—∫π“ß‡§≈◊ËÕπ

 ß«π·°â«  ¡√ °—∫π“¬ª√’¥“ ¥”‡π‘π ¥«° ¡’∫ÿµ√

∑—ÈßÀ¡¥ 12 §π ¥—ßπ’È 1. π“ßæπÕ ∑√—æ¬å‡¢◊ËÕπ¢—π∏å

 ¡√ °—∫π“¬ª√–‡ √‘∞ ∑√—æ¬å‡¢◊ËÕπ¢—π∏å ¡’∫ÿµ√ 11

§π ªí®®ÿ∫—π∂÷ß·°à°√√¡·≈â« 2. ¥.≠.æ‡¬“«å ¥”‡π‘π-

 ¥«° ∂÷ß·°à°√√¡·≈â« 3. π“¬ª√’™“ ¥”‡π‘π ¥«°

 ¡√ °—∫π“ß‡≈Á° ¥”‡π‘π ¥«° ¡’∫ÿµ√ 3 §π ªí®®ÿ∫—π

∑”°‘®°“√ à«πµ—« 4.π“¬ª√– ß§å ¥”‡π‘π ¥«°  ¡√ 

°—∫π“ß«ß»å√–«’ À“ ÿ≥À– ªí®®ÿ∫—π∑”∏ÿ√°‘® à«πµ—«

‡ªìπ‡®â“¢Õß∫√‘…—∑‡∑§‚π‚≈¬’ §√’‡Õ™—Ëπ 5. π“ßæ“≥’

ß“¡≈â«π ®∫°“√»÷°…“ª√‘≠≠“µ√’  ¡√ °—∫π“¬¥“∫

µ”√«®ª√’™“ ß“¡≈â«π ¡’∫ÿµ√ 2 §π ªí®®ÿ∫—π‡ªìπ

¢â“√“™°“√§√Ÿ∫”π“≠ 6.π“ßæ¬Õ¡ ‡°µÿ¥” ®∫°“√»÷°…“

ª√‘≠≠“µ√’  ¡√ °—∫π“¬∫√√®∫ ‡°µÿ¥” ¡’∫ÿµ√ 2 §π

ªí®®ÿ∫—π‡ªìπ§√Ÿ‚√ß‡√’¬π “√ “ πåª√–™“Õÿ∑‘»æ‘∑¬“§“√

7. π“ß¡≥±“ »√’√—µπ°ÿ≈®∫°“√»÷°…“ª√‘≠≠“‚∑  ¡√ 

°—∫π“¬æ‘™—¬ »√’√—µπ°ÿ≈ ¡’∫ÿµ√ 4 §π ªí®®ÿ∫—π√—∫√“™°“√

µ”·Àπàßπ‘µ‘°√™”π“≠°“√√–¥—∫ 8 ·≈–À—«Àπâ“ß“π

«‘π—¬·≈–π‘µ‘°“√°Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“¡§”·Àß

8. π“ß‚ ¿’ ™Ÿ∑√—æ¬å ®∫°“√»÷°…“ª√‘≠≠“µ√’  ¡√ °—∫

√âÕ¬µ”√«®µ√’®‘√– ™Ÿ∑√—æ¬å ¡’∫ÿµ√ 3 §π ªí®®ÿ∫—π‡ªìπ

§√Ÿ‚√ß‡√’¬πæ√–·¡à¡“√’ “∑√ 9. §ÿ≥æàÕ‡ πÕ ¥”‡π‘π-

 ¥«° ®∫°“√»÷°…“ª√‘≠≠“‚∑ ∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ‡≈¢“∏‘°“√

»“ π —¡æ—π∏å·≈–§√‘ µ»“ π®—°√ —¡æ—π∏å  ¿“æ√–-

 —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 10. π“ß«‘¿“ ¡ß§≈-

≈âÕ¡ ®∫°“√»÷°…“ª√‘≠≠“µ√’  ¡√ °—∫π“¬«—™√‘π∑√å

¡ß§≈≈âÕ¡¡’∫ÿµ√ 1 §π ªí®®ÿ∫—π‡ªìπ§√Ÿ‚√ß‡√’¬π “√ “ πå

ª√–™“Õÿ∑‘»æ‘∑¬“§“√ 11. π“¬ª√–∏“π ¥”‡π‘π ¥«°

®∫°“√»÷°…“ª√‘≠≠“µ√’ ªí®®ÿ∫—π∑”ß“π∑’Ë‰ª√…≥’¬å

√“™∫Ÿ√≥– 12. π“ß “«À¬¥¬âÕ¬ ¥”‡π‘π ¥«° ®∫

°“√»÷°…“ª√‘≠≠“‚∑ √—∫√“™°“√µ”·Àπàßπ‘µ‘°√√–¥—∫ 6

¡À“«‘∑¬“≈—¬√“¡§”·Àß

‡π◊ËÕß®“°§ÿ≥ª√’¥“ ¥”‡π‘π ¥«° ‡ªìπºŸâ®—¥°“√¥Ÿ·≈

°‘®°“√¢ÕßÕŸàµàÕ‡√◊Õ «— ¥‘‡ √’ ‰¥âª√– ∫Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ

∂÷ß·°à°√√¡‡¡◊ËÕÕ“¬ÿ 45 ªï ¢≥–π—Èπ‡´´’≈’Õ“ ¡≥‡±’¬√

Õÿâ¡∑âÕß≈Ÿ°§π∑’Ë 12 ‰¥â 7 ‡¥◊Õπ°«à“ µâÕß√—∫¿“√–

‡≈’È¬ß¥Ÿ≈Ÿ°§π‡¥’¬« µâÕß∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ∑—Èß·¡à·≈–æàÕ

·≈–‡ªìπ∑’Ëª√÷°…“„Àâ°—∫≈Ÿ°Ê ¢≥–π—Èπ≈Ÿ°Ê °”≈—ß»÷°…“

Õ¬Ÿà∑ÿ°§π ‡´´’≈’Õ“ ¡≥‡±’¬√‰¥â‡≈’È¬ß¥Ÿ≈Ÿ°¥â«¬§«“¡

¡“π–Õ¥∑π „Àâ§«“¡√—° §«“¡‡Õ“„®„ à≈Ÿ°Ê ∑ÿ°§π

 Õπ„Àâ≈Ÿ°√—°°—π √Ÿâ®—°ª√–À¬—¥ ¡’§«“¡¢¬—π ¡’

§«“¡ “¡—§§’°—π ¡’Õ–‰√°Á„Àâ·∫àßªíπ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ

°—π ¡’À√◊Õ®π°Á¢Õ„Àâ¡’§«“¡´◊ËÕ —µ¬å ÿ®√‘µ „Àâ∑”

„π ‘Ëß∑’Ë¥’Ê ™Õ∫¡Õß¥Ÿ≈Ÿ°Ê À≈“πÊ ∑“π¢â“«

æ√âÕ¡°—π·≈–®–∑“π∑’À≈—ß∑’Ë≈Ÿ°À≈“π°‘πÕ‘Ë¡·≈â«

‡´´’≈’Õ“ ¡≥‡±’¬√ ¥”‡π‘π ¥«° Õ“¬ÿ 95 ªï

4 ‡¥◊Õπ ∂÷ß·°à°√√¡¥â«¬‚√§‰µ«“¬ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 12

°—π¬“¬π ‡«≈“ 02.15 π. ∑’Ë‚√ßæ¬“∫“≈

‡®√‘≠°√ÿßª√–™“√—°…å

π§√ª∞¡ ● §ÿ≥æàÕ ÿ√æß…å ‰¡â¡ß§≈

‡ªìπª√–∏“π¡‘ ´“ª≈ß»ææ’Ë “« ‡∑‡√´“

πÿ™¥“ ‰¡â¡ß§≈ Õ“¬ÿ 57 ªï ·≈–‡´´’≈’Õ“

∫√√®ß °‘®∫”√ÿß Õ“¬ÿ 89 ªï √à«¡¥â«¬

æ√–§ÿ≥‡®â“ —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å §ÿ≥æàÕ

 ÿ√™—¬ °‘® «— ¥‘Ï §ÿ≥æàÕ«√¬ÿ∑∏ °‘®∫”√ÿß

·≈–§ÿ≥æàÕ∏’√– °‘®∫”√ÿß (‡´ ’́≈’Õ“ ∫√√®ß

‡ªìπ≠“µ‘¢Õß§ÿ≥æàÕ«√¬ÿ∑∏·≈–§ÿ≥æàÕ

∏’√–) ‡¡◊ËÕ«—π®—π∑√å∑’Ë 30  ‘ßÀ“§¡ 2010

∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  “¡æ√“π ∑à“¡°≈“ß

æ’ËπâÕß —µ∫ÿ√ÿ…∑’Ë¡“√à«¡‰«âÕ“≈—¬

§ÿ≥æàÕ ÿ√æß…å „Àâ¢âÕ§‘¥„π¡‘ ´“«à“

æ√–‡ªìπ‡®â“∑√ß¡’æ√–∑—¬‡¡µµ“µàÕ«‘≠≠“≥¢Õß≠“µ‘¢Õß‡√“∑—Èß Õß∑’Ëª√–∑“π§«“¡‡®Á∫ªÉ«¬ §«“¡∑ÿ°¢å

∑√¡“π§◊Õæ√–æ√ æ√–‡®â“„Àâ‡√“§‘¥∂÷ß§«“¡µ“¬ §◊Õ™—¬™π–∑’Ë‡√“µàÕ Ÿâ®πæ∫§«“¡√Õ¥ ‰¥â‰ªÕ¬Ÿà°—∫æ√–Õß§å

π√°À√◊Õ «√√§å ‡√“‡™◊ËÕµ“¡»’≈≈â“ß∫“ª∑’Ë®–π”‡√“‰ª Ÿà «√√§åµ“¡ª√– “¡πÿ…¬å ‡™◊ËÕ‰«â‰¡à‡ ’¬À“¬ ∂÷ß

·¡â«à“‡√“®–‰¡à√Ÿâ«à“¡’À√◊Õ‰¡à §π‡√“‰¡àÕ¬“°·°à Õ¬“° «¬ Õ¬“°¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ¥’Ê ¡—π‡ªìπ —®∏√√¡¢Õß™’«‘µ ·µà

‡¡◊ËÕ‡√“¥Ÿ·≈√à“ß°“¬¥’∫“ß§√—Èß‡√“°Á≈◊¡¥Ÿ·≈™’«‘µΩÉ“¬®‘µ „Àâ‡√“¥Ÿ·≈°—π·≈–°—π ‡µ◊Õπ µ‘„Àâ‡√“‡µ√’¬¡æ√âÕ¡„π

§«“¡µ“¬ ‡æ◊ËÕ‡√“®–°≈—∫‡ªìπ¢÷Èπ¡“æ√âÕ¡°—∫æ√–‡¬´Ÿ‡®â“

·≈–„πµÕπ∑â“¬æ‘∏’§ÿ≥æàÕ ÿ√æß…å‰¥â°≈à“«¢Õ∫§ÿ≥æ√–§ÿ≥‡®â“ æ√– ß¶å ´‘ ‡µÕ√å·≈– —µ∫ÿ√ÿ…∑’Ë¡“√à«¡

‰«âÕ“≈—¬„Àâ°—∫ºŸâ‡ ’¬™’«‘µ∑—Èß Õß ¢Õæ√–‰¥âµÕ∫·∑ππÈ”„®Õ—π¥’¢Õßæ’ËπâÕß·≈–§ÿâ¡§√Õßæ’ËπâÕßµ≈Õ¥‰ª

‡∑‡√´“ πÿ™¥“ ‡ªìπ∫ÿµ√§π∑’Ë 2 ¢Õßø√—ß´‘   «à“ß ·≈–Õ“°“∑“ ‡ßÁ°®Ÿ ‰¡â¡ß§≈ ¡’æ’ËπâÕß 10 §π ‡∑‡√´“

πÿ™¥“  ¡√ °—∫∫Õπ’ø“  ª√–∏“π °‘® «— ¥‘Ï ¡’∫ÿµ√ 3 §π

√“¬ß“π‚¥¬ °. ∑à“¢â“¡  “¡æ√“π

æ’Ë “«§ÿ≥æàÕ ÿ√æß…å        ‰¡â¡ß§≈    ∂÷ß·°à°√√¡

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

Õÿ¥¡ “√·≈–π‘µ¬ “√Õÿ¥¡»“πµå

§≈‘°

www.udomsarn.com



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 34 ฉบับที่ 43 ประจำวันที่ 24-30 ตุลาคม 2010หนา 18

ตอนที่ 3 เตรียมไปเผชิญความเปนจริง หนึ่งเดียวในแดนดินถิ่นแอฟริกา

 
 

บันทึกแอฟริกา
(โอกาสรวมชุมนุมสื่อสิ่งพิมพคาทอลิกโลก
ระหวางวนัที ่13-19 กนัยายน ค.ศ. 2010

เมืองวากาดกู ู ประเทศบรูกนิาฟาโซ)

เปดฉากดีๆ แบบน้ีผมก็สบายตัว สบายใจ
ผมคุยเร่ือยเปอยกับคุณนาทานน้ัน จบัความไดวา
เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย สอนเรือ่งเกีย่วกบัสือ่
คุยไปคุยมาถามถึงเมืองไทยเมื่อ 5 เดือนท่ีแลว
ออ กฬีาสีเมอืงไทยเราดังมากครับ แตเชือ่ไหมครบั
ชาวตางชาติรกัชอบเมอืงไทยมากๆ จดัวาคล่ังไคล
กไ็มผดิ ผมนกึมาถงึประเด็นน้ีอดรสูกึเสียดาย และ
เสยีใจแทนพวกเราคนไทยหลายๆ คนไมได ทำไม
เราไมรักและทำนุบำรุงรักษาส่ิงดีงามท่ีไดรับ
การพสิจูน และสรุปในใจของคนท่ัวโลกอยแูลว วาประเทศไทยนาอย ูคนไทยนารัก
และความเปนไทยของเราเปนทีอ่จิฉา และความปรารถนาของคนสวนใหญทีอ่ยากเปน
แบบน้ีบาง

บทสนทนาสิน้สุดลง พรอมกบัภารกจิของแตละคน คุณนาดูจะสนใจเสนทาง
แผนท่ีตางๆ และการเตรียมบรรยายมากกวา เวลาเดินทางแบบน้ีผมสนใจหนังและ
เพลงครบั ผมเลอืกเพลงในแบบแอฟริกนัฟง เกริน่ๆ เพ่ือเรยีกน้ำยอย จบัทางหลักๆ ได
คือทวงทำนองของกลอง การใชเคร่ืองสายแบบกีตาร เสียงรองแบบเต็มเสียง
ไพเราะไปอีกแบบ คดิถงึเพลงของไมเคลิ บเูบ “Home” ไมมคีรับ เพลงน้ีเปนเพลง
ประจำการเดินทางของผมเลย เปดหนังท่ีมีหลากหลาย สนใจ The Ghost Writer
ตอนท่ีมาฉายเมืองไทยไมมีโอกาสไดดู หนังเกี่ยวกับนักเขียนรับจาง เขาเรียก
นักเขียนผีครับ แตดนัไปรับจางพวกนกัการเมอืง (ในเรือ่งนะครบั) แยสิ ผมดูไปได
สักพัก เหมือนวาไมถูกคอ หาหนังเอเชียดูดีกวา ตอนแรกหนังญี่ปุน ในที่สุดก็จบ
ที่หนังเกาหลี อยากจะบอกวา หนังเรื่องนี้ฉายเมืองไทยคงเจงกระจาย เพราะอุดม
ไปดวยวถิกีารตลาดดานตรงขามทัง้สิน้ ไมมดีาราหนาใส ไมมบีทหวอืหวานาตดิตาม
หนังนารันทดหดหู แตเม่ืออดดูจนจบ ความหวัง และการเขาใจชีวิตมาเลยครับ
ภาพยนตรเร่ืองน้ีชือ่ “Harmony” (กวาชีวติจะลงตัว)

หนังเปดฉากเม่ือเด็กคนหนึ่งถือกำเนิดข้ึน เขาเกิดไมธรรมดาครับ เจาหนูเกิด
ในคุก ทามกลางสาวข้ีคุก และปาข้ีคุกอีก 1 ชีวิตดำเนินไปไมเหมือนคุก เพราะ
ทุกคนมีอิสระ ทามกลางผูคนบาอำนาจมาดขรึม แตในใจไมมอีะไร และผคูมุนารกั
เขาใจมนุษย เร่ืองเขมขน เมื่อเด็กสาววัยรุนอีกคนเดินเขามาใชชีวิตที่คุกแหงนี้
เธอโดนพอเล้ียงขมขืนมารวมป คนในท่ีนีต้ดิคุกในใจกนัท้ังน้ัน หนงัคอยๆ คล่ีคลาย
และพาเราพบคำตอบในท่ีสุด เมื่อมีสาวขี้คุกคนหนึ่งอยากหากิจกรรมเพื่อ
แลกอิสรภาพชั่วขามวัน เพื่อลูกจะไดเห็นโลกนอกคุก กิจกรรมการขับรองเพลง
ประสานเสียงจงึเริม่ข้ึน

และทุกอยางกพ็าเราไปยงัเสนทางท่ีงดงาม แตแนนอนคุกในใจยอมสงผลมายงั
แตละคน แตความประสานกลมกลืนของพวกเขา กส็รางใหแตละคนเตบิโต มหีลาย
ฉากนาประทับใจ ผมชอบตัวละครท่ีเปนตัวนำ เธอเปนหญิงชราติดคุกมานานแลว
มีแผลในใจไมตาง ไมสวยมาก แตสงา ฉากสุดทายท่ีไมมีใครอยากเห็น แตเธอรับ
มันดวยจิตใจชื่นบาน มีบางคนยังถูกพันธนาการในคุกตอไป แตเธอหลุดพน
พันธนาการแลว เพียงแตเราตองเลือกระหวางจะเสียใจไปกับเธอ หรือเขาใจชีวิต
ชวีติกเ็ปนเชนนี ้เราตองเดินทางตอไป จนกวามันจะลงตัว ผมอยากจดัฉายภาพยนตร
เร่ืองน้ีทีเ่มืองไทยจงั

ภาพยนตรจบแลว ชวีติจริงกำลงัเร่ิมข้ึน เม่ือเครือ่งบินลงจอดท่ีสนามบิน ผมเดนิ

ไปตามเสนทางปกติ เห็นปาย
อยรูิบๆ วไีอพ ียซูปิ หลังจากน้ัน
พวกเราไดนั่งรถพิเศษ  คำวา
พิ เ ศษไม ไ ด แปลว า เ ลิ ศห รู
นะครับ แตอยางนอยการบรกิาร
ก็ชวยเราใหไมชาจนเกินไป ใน
ที่สุดเรามายังหองรับรอง ที่นี่
มีคนมาถึงพรอมกับเราหลายคน
พวกเขากำลังจัดการทุกอยางใหเรา กระเปา วีซา ฯลฯ และในท่ีสุด ผมก็มาถึง
JOLY Hotel ทีพ่กัส่ีดาวของดินแดนแหงน้ี

การประชุมส่ือส่ิงพิมพคาทอลิกท่ีมชีือ่วา UCIP นีถ้อืกำเนิดข้ึนในป ค.ศ. 1927
ประเทศท่ีเคยเปนเจาภาพไดแก เบลเยียม อิตาลี ฝร่ังเศส ออสเตรีย สเปน สหรัฐ
อเมริกา เยอรมนี อารเจนตินา ไอรแลนด อินเดีย และประเทศหน่ึงในนั้นที่เปน
เจาภาพมีชือ่วาประเทศไทย

การประชมุสือ่สิง่พิมพคาทอลกิโลกทีป่ระเทศไทย จดัขึน้ในป   ค.ศ. 2004  ที่
โรงเรียนมาแตรเดอีวทิยาลัย งานน้ีผมไมพดูไมได เพราะเม่ือไดเขาประชุมในคร้ังนี้
หลายคนไมไดมารวมงานแบบน้ีครัง้แรก บางคนมาแบบปโูสมของงานกันเลย และ
แนนอนวา หลายคนเคยไดสัมผัสงานน้ีที่ประเทศไทยเปนเจาภาพมาแลว สิ่งท่ีเขา
พดูถึงประเทศไทย ไมวาจะเปนการจัดการอยางยอดเย่ียม บรรดาวิทยากรท่ีรบัเชิญ
มาก็ดุเด็ดเผ็ดมัน ไดเน้ือไดน้ำกันอยางเต็มท่ี คร้ันจะไมพูดถึงองคประกอบ
หรือน้ำจ้ิมตาง  ๆไมวาจะเปนท่ีพกัหลากหลาย ยิ่งใหญอลังการ ราคาไมแพง (สำหรับ
พวกเขา) ยังรวมถึงแหลงชอบปง แบบวาเดินออกมาก็พบกันแลว อาหารการกิน
ชวีติกลางคืน วดัวาอาราม ฯลฯ เรียกไดวาเปนประเทศท่ีพรอมท่ีสดุ นัน่ไมนบัเร่ือง
การเปนศูนยกลางของการเดินทางมา ไมวาจะมาจากประเทศใดในเอเชีย ไมนับ
รอยย้ิมพิมพใจแบบไทยๆ ไมมีประเทศไหนในโลกหรอกครับนารัก ดี สมบูรณ
และมีความพรอมตอนรบัแขกตางบานตางเมอืงเทาเมอืงไทย ผมปลกุตวัเองอกีครัง้
ตืน่เถอะ อยางไรน่ีเราก็อยแูอฟริกาแลว

การจัดประชุมส่ือสิ่งพิมพคาทอลิกโลกครั้งน้ีถือเปนคร้ังท่ี 22 แลว ไมเฉพาะ
ชาวบูรกนิาฟาโซเทาน้ันทีม่คีวามสขุ ชืน่ชม และรบัรถูงึความสำคญัของงานคร้ังน้ี
แตทัง้ทวปีแอฟรกิากว็าได พวกเขาดใีจ ตืน่เตน และรอวนัน้ีมาหลายปแลว ทองฟา
สวางไสวทามกลางโลกของคนผิวดำไดเปดข้ึนแลว การประชมุส่ือส่ิงพิมพคาทอลิก
โลกดวยยอดผเูขารวม 300 คน จาก 49 ประเทศ

บรรณาธิการบริหาร
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ç12  ‘ßÀ“æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂é§ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘  ∫ÿ≠Õπ—πµ∫ÿµ√ ‡ªìπª√–∏“π

«®πæ‘∏’°√√¡»“ π“§√‘ µå ∂«“¬æ√–æ√™—¬¡ß§≈‚Õ°“ ‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“

 ¡‡¥Á®æ√–π“ß‡®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ‡¡◊ËÕ«—πæÿ∏∑’Ë 11  ‘ßÀ“§¡ 2010

≥ ∫√‘‡«≥¡≥±≈æ‘∏’∑âÕß π“¡À≈«ß

ç‡™’¬ß„À¡à øóôπøŸ®‘µ„®é ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 18 °—π¬“¬π 2010 §ÿ≥Õπß§å ‡®√‘≠ ÿ¢

ª√–∏“π°≈ÿà¡§Ÿ√å´‘≈‚≈·Ààßæ√–§√‘ µ»“ π“ —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à ®—¥øóôπøŸ®‘µ„®

ç∂«“¬§”ªØ‘≠“≥é  §ÿ≥æàÕª√–¬ÿ∑∏ »√’‡®√‘≠ ®‘µµ“∏‘°“√§≥–¶√“«“ §“√å‡¡‰≈∑å

™—Èπ 3  ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’∂«“¬§”ªØ‘≠“≥µ≈Õ¥™’æ ∂«“¬§”ªØ‘≠“≥§√—Èß·√° ·≈–

√—∫‡ ◊ÈÕ®”æ«°¢Õß ¡“™‘°§≥–œ ®”π«π∑—Èß ‘Èπ 24 ∑à“π ‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12

°—π¬“¬π 2010 ‡«≈“ 15.00 π. ∑’ËÕ“√“¡§“√å·¡≈ °√ÿß‡∑æœ

ç ÿ¢„®‡¡◊ËÕ‰¥âÕà“πÕÿ¥¡ “√é

„Àâ·°à ¡“™‘°§Ÿ√ǻ ‘≈‘ µ“

∑’Ë »Ÿ π ¬å  — ß ¶ ¡≥±≈

‡™’¬ß„À¡à ‡∑»πåÕ∫√¡

øóôπøŸ®‘µ„®‚¥¬ §ÿ≥æàÕ

·∑√’ µ“‰ª¬å À—«¢âÕ

ç®ß‰ª∑”∑ÿ°Õ¬à“ß„Àâ

‡°‘¥º≈é ·≈–‰¥â «¥

 “¬ª√–§” 50 ‡¡Á¥

‚¥¬°“ß·¢πµ“¡√Ÿª·∫∫¢Õß§Ÿ√å´‘≈‚≈ ¡’ ¡“™‘°À≈“¬∑à“π·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å

®“°°“√∑”ß“π§Ÿ√å´‘≈‚≈·≈–ªî¥°“√øóôπøŸ®‘µ„®¥â«¬æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡™Á§¢à“«Õÿ¥¡ “√! §ÿ≥æàÕ ÿ√™—¬ ™ÿà¡»√’æ—π∏ÿå
‡®â“Õ“«“ «—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå §≈Õß®—Ëπ
ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“πª√–«—µ‘»“ µ√å
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 ∫“¬¥’À√◊Õ‡ª≈à“?
§ÿ≥≈ÿßª√– ß§å ™¡æ–π—π∑å ·≈–§ÿ≥ªÑ“Õ√ÿ≥

¿√√¬“§Ÿà™’«‘µ Õ¬Ÿà∫â“πµ“¡≈”æ—ß Õßµ“¬“¬
«“ß¡◊Õ®“°ß“π∑’Ë√—°«‘π‡´π‡¥ÕªÕ≈ ‡æ◊ËÕ§π¬“°®π

·µà¬—ßµ‘¥µ“¡Õÿ¥¡ “√‡ªìπª√–®”

ç√—∫√“ß«—≈é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 23 °√°Æ“§¡ - 2  ‘ßÀ“§¡ 2010 π—°‡√’¬π‚√ß‡√’¬π

¡À“‰∂à»÷°…“¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ®.¢Õπ·°àπ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ®√—≈ ∑Õßªî¬–¿Ÿ¡‘

‡¥‘π∑“ß‰ª√à«¡·¢àß¢—π«ß‚¬∏«“∑‘µ MWBC 2010 (Malaysia World Band

Competition) ∑’Ëª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬ ´÷Ëß‡ªìπ°“√·¢àß¢—π«ß‚¬∏«“∑‘µ®“°∑—Ë«‚≈° ·≈–

‰¥â√—∫√“ß«—≈∑’Ë 2 ®“°°“√·¢àß¢—π
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(¢Õß°”π—≈®“°·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï „πªïæ√–«“®“ 2007-2010)

 —¡¡π“æ√– —ß¶√“™„À¡à
‚Õ°“ ∑’Ë ¡≥°√–∑√«ßª√–°“»æ√–«√ “√ Ÿàª«ß™π®—¥ —¡¡π“ ”À√—∫

æ√– —ß¶√“™„À¡à (∑’Ë‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß¿“¬„π 2 ªïπ’È) √–À«à“ß«—π∑’Ë 5-18 °—π¬“¬π

2010 ∑’Ë°√ÿß‚√¡  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡§√Õ∫§√—«§√‘ µ™π
√–¥—∫‚≈°    §√—Èß∑’Ë    11

‡¡◊Õß°—« ª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬ ● ¥‘π·¥π∑’Ëπ—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‰¥â¢â“¡πÈ”¢â“¡∑–‡≈

®“°ª√–‡∑» ‡ªπ ‡¢â“¡“‡º¬·ºà»“ π“  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)

µÕπ∑’Ë 77
«‘À“√æ√–§ŸÀ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

(µÕπ 1)
º¡µ— ¥§”∫√√¬ “ ¬® “°

Àπ—ß ◊Õ ç®“√‘°· «ß∫ÿ≠...

 Ÿà...·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï (The

Holy Land) ‚¥¬¡’‡√◊ËÕß√“«

πà“µ‘¥µ“¡Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß¢Õß

ª√–‡¥Áπ‡√◊ËÕß«‘À“√·≈–æ√–§ŸÀ“

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ∑’Ëπ’Ëæ√–«√°“¬¢Õß

æ√–Õß§å∂Ÿ°∑√¡“π µ√÷ßµ“¬

·≈– « “ ß ≈ ß ¬— ß º◊ π ¥‘ π ‡ æ◊Ë Õ

§◊π°≈—∫‰ªÀ“æ√–∫‘¥“

ç‡¢“æ“æ√–‡¬ Ÿ́‡®â“·∫°‰¡â°“ß‡¢π¡ÿàßµ√ß‰ª¬—ßµ”∫≈À—«°–‚À≈° ¿“…“

Œ’∫√Ÿ‡√’¬°«à“ °≈‚°∏“é (¬π 19:17) «‘À“√æ√–§ŸÀ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï´÷Ëß‡ªìπ ∂“π∑’Ë

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë ÿ¥¢Õß™“«§√‘ µåµ—Èß§√Õ∫‡π‘π°≈‚°∏“  ∂“π∑’Ë∑’Ëæ√–Õß§å∂Ÿ°µ√÷ß

°“ß‡¢π ·≈–§√Õ∫æ√–§ŸÀ“´÷Ëßæ√–»æ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“∂Ÿ°«“ß‰«â  ∂“π∑’Ë

µ√÷ßæ√–Õß§åπ’ÈÕ¬ŸàπÕ°°”·æß‡¡◊Õß ‡¡◊ËÕæ√–«‘À“√∂Ÿ° √â“ß§√—Èß·√°„πªï §.». 324

·µà„πªí®®ÿ∫—π«‘À“√æ√–§ŸÀ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïµ—ÈßÕ¬Ÿà∫√‘‡«≥„®°≈“ß‡¡◊Õß¿“¬„π°”·æß

™—Èπ·√° ‡π‘π‡¢“°≈‚°∏“·µà·√°Õ¬ŸàπÕ°°”·æß‡¡◊Õß ·µà 11 ªïÀ≈—ß®“°∑’Ë

æ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ‘Èπæ√–™π¡å °…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥ Õ“°√‘ªª“∑√ß √â“ß°”·æß‡¡◊Õß„À¡à

‡π‘ππ’È®÷ß‡¢â“¡“Õ¬Ÿà¿“¬„π°”·æß °≈“ß»µ«√√… ÿ¥∑â“¬π’È‰¥â¢ÿ¥æ∫´“°°”·æß

‡°à“∑“ß¥â“π∑‘»µ–«—πÕÕ°·≈–∑‘»‡Àπ◊Õ¢Õß«‘À“√ ‚≈°»æ¢Õß™“«¬‘«∑’Ë‡√“‡ÀÁπ

¿“¬„π∫√‘‡«≥«‘À“√‡ªìπ‡§√◊ËÕß¬◊π¬—π«à“ ∂“π∑’Ëπ’È·µà‡¥‘¡Õ¬ŸàπÕ°‡¡◊Õß ‡æ√“–

µ“¡°Æ¢Õß™“«¬‘«µâÕß‰¡à¡’ºŸâ„¥∂Ÿ°Ωíß¿“¬„π°”·æß‡¡◊Õß „πªï §.». 135

æ√–®—°√æ√√¥‘‡Õ‡¥√’¬π∑√ßµâÕß°“√≈∫≈â“ß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë™«π„Àâ√–≈÷°∂÷ß»“ π“¬‘«

·≈–»“ π“§√‘ µå ®÷ß‰¥â∑√ß≈∫≈â“ß‡π‘π°—≈«“√’‚Õ·≈–∑’Ë‰«âæ√–»æ¢Õß

æ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ‚¥¬ √â“ß —°°“√ ∂“π∂«“¬·¥àæ√–®Ÿªï‡µÕ√å ¥—ß∑’Ë‡§¬∑√ß°√–∑”

∑’Ë‡¡◊Õß‡∫∏‡≈‡Œ¡Õ—π‡ªìπ ∂“π∑’Ë∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‡®â“∑√ß∫—ß‡°‘¥¥â«¬ °“√°√–∑”‡™àππ’È
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