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แปลจาก ลอสเซอรวาตอเร โรมาโน (6 ตลุาคม 2010 หนา 12)
โดย พระสังฆราชฟรงัซิสเซเวียร วรีะ อาภรณรตัน

การนำพระธาตุของนักบุญยอหน บอสโก จาริก
ไปทัว่โลก เริม่ต้ังแตวนัท่ี 31 มกราคม ค.ศ. 2009-2014
เพ่ือระลึกถึง 150 ปของการตั้งคณะซาเลเซียน ไป
ประเทศตางๆ 130 ประเทศ เริ่มจากอเมริกากลาง
ระหวางมีนาคม-ตลุาคม ค.ศ. 2010 และมาประเทศไทย
ระหวางวันที ่18-30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010

เตรียมรับคุณพอบอสโก

คณะซาเลเซียน
เ ป น ชุ ม ชน นั กบวช ท่ี
คุณพอยอหน  บอสโก
เปนผูริเริ่ม  เม่ือคุณพอ
ไดรวมเยาวชน  16  คน
รวมงานชวยเหลอืเยาวชน
คนจน  และถูกทอดท้ิง
ในภาคเหนือของประเทศ

อิตาลี
ปจจุบันคณะซาเลเซียนเปนนักบวชใหญ  เปน

อนัดับสองท่ัวโลกท่ีมสีมาชิกอยใูน  128  ประเทศ
พระศาสนจักรตระหนักถึงบทบาทของพระธาตุ  วา

เปนเคร่ืองหมายท่ีแลเห็นไดของการประทับอยูทาง
ฝายจิตของนักบุญ  เพ่ือเชิญชวนและใหแรงบันดาลใจ
เราสบืสานพนัธกจิของนกับญุ

มกีารบรรจพุระธาตุของนักบุญยอหน  บอสโก  ใน
โลงแกวตั้งแต  ค.ศ. 1929  เมื่อไดรับการประกาศ
แตงต้ังเปนบุญราศีและเปนนักบุญ  สำหรบัการเดินทาง

ของพระธาตุนักบุญยอหน  บอสโกคร้ังน้ี  มีบันทึก
ทีโ่ลงแกววา  “ขอแตเพยีงวญิญาณ  สิง่อืน่ไมตองการ”
เปนคำพดูของนักบญุยอหน  บอสโก  พระธาตุของทาน
เปนเคร่ืองเตือนใจวา  ทานยงัอยกูบัเรา  และชวยออนวอน
พระเจาเพ่ือเรา

การเดนิทางของพระธาต ุ ทำใหเรามโีอกาสขอบคณุ
พระเจาสำหรับชีวติ  และพันธกิจของนักบุญองคอปุถัมภ
ของการศึกษาคาทอลิก  แตเร่ืองราวของคณะซาเลเซียน
มรีากกำเนดิจากกระแสเรียก  ทีน่กับุญยอหน  บอสโก
ไดรับเรียกใหรับใชในฐานะพระสงฆ  และมีวิสัยทัศน
ชวยใหเยาวชนจนๆ  มโีอกาสดานการศกึษา

นกับุญยอหน  บอสโก  เกิดเม่ือวนัที ่ 16  สงิหาคม
ค.ศ. 1815  ในครอบครัวท่ียากจน  ในหมูบานเล็กๆ
ในแควนปเอมองท  ภาคเหนือของประเทศอติาล ี  บดิา
เสียชีวิตต้ังแตนักบุญยังเล็กๆ ปลอยใหแมมารการิตา
ตองรับดแูลลูกชายทัง้ 3 คน  ชวีติลำบาก แตพบคุณพอ
เจาอาวาสใจดี  สอนคำสอน  ยอหน  บอสโกเปนคนฉลาด
ความจำดี  ที่สุดไดเขาสามเณราลัย  และบวชเปน

พระสงฆ
ทานเปนพระสงฆทีใ่จดี  สนใจเด็กและเยาวชนชาย

เกเร  ชักชวนใหเขาวัด  ใหมาพบพระเยซูเจา  ทาน
ตัง้ศูนยเยาวชน  หาบานใหเยาวชนอาศัยอยางปลอดภัย
เปดโรงเรียนใหพวกเขามีโอกาสรับการอบรม  มี
พระสงฆมารวมมือกับทานมากขึ้นเร่ือยๆ ในท่ีสุด
ค.ศ. 1869  สมเดจ็พระสันตะปาปาปโอ  ที ่9  ไดรบัรอง
ชีวิตนักบวชของคณะซาเลเซียน

เราสามารถเลยีนแบบอยางนักบุญ  คอื  สอนคำสอน
ประกาศขาวดี  ประกาศพระอาณาจักร  ถือวาทาน
เปนครูคำสอนแบบอยาง  สิ่งที่ชวยใหคำสอนของทาน
มปีระสทิธภิาพ  คอื  ความสมัพนัธกบัพระครสิตเจา

เม่ือเห็นพระธาตุของนักบุญยอหน  บอสโก  ทำให
เราคิดถึงงานท่ีทานทำ  เห็นแบบอยางในครอบครัว
ซาเลเซยีน  เม่ือเห็นเยาวชนท่ีเราดูแล  เยาวชนท่ีตองการ
ความชวยเหลือ  เยาวชนคนจน  คนที่รอโอกาสทาง
การศึกษา  สิ่งที่เราควรเห็น  คือ  สิ่งที่นักบุญยอหน
บอสโก  ไดเหน็... พระพกัตรของพระเยซูเจา

“พอบอสโก มาเมืองไทย” ตำนานชีวิตและ
ประสบการณหนาใหม สำหรบัการมาเยือนเมอืงไทย
ของพระธาตุของทานนักบุญ เชญิติดตามบทสัมภาษณ
คุณพอเทพรตัน ปตสินัต อธกิารเจาคณะซาเลเซียน
ไดเลยครับ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2010 จะมีพิธีตอนรับ
พระธาตุนักบุญยอหน บอสโกสูประเทศไทย อยาง
เปนทางการท่ีวัดนักบุญยอหน บอสโก กรุงเทพฯ
เวลา 18.00 น. ขอเชิญพ่ีนองทุกๆ ทานรวมตอนรบั
พระธาตนุกับญุยอหน บอสโกดวย

กจิกรรมทีจ่ดั  เนนกิจกรรมดานความร ูความรัก
ความศรัทธาตอนักบุญยอหน บอสโก วจนพธิกีรรม
พธิมีสิซา การภาวนาและการแสดงออกของเยาวชน

เมือ่พอบอสโก มาเมืองไทย
บทสัมภาษณคุณพอเทพรัตน ปติสันต
โดย คุณพออนุชา ไชยเดช

เมือ่พอบอสโก มาเมืองไทย

ที่บงบอกถึงความช่ืนชมยินดี พระธาตุของทานนักบุญ
เตือนใจเราใหสรรเสริญ และขอบพระคุณองคพระ-
ผู เปนเจาสำหรับชีวิตและพันธกิจท่ีทานไดกระทำ
ในดานการศึกษาอบรมแกเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ
อยางย่ิงเด็กและเยาวชนท่ีดอยโอกาส ทุกแหงท่ีพระธาตุ
นักบุญยอหน บอสโกไปจะมีวจนพิธีกรรม พิธีมิสซา
ชวงเวลาแหงการภาวนา และการแสดงออกของเยาวชน
ที่เสริมสรางความสุขความยินดี และเชิญชวนใหเรา
สรรเสริญองคพระผูเปนเจา

ความสำคัญของงานน้ีอยูที่การไดสัมผัสพระธาตุ
นกับญุยอหน บอสโก ซึง่บรรจุอยใูนรางของทาน การ
ที่ไดมาสวดภาวนาตอหนาทานนักบุญ สรรเสริญและ
ขอบพระคุณองคพระผูเปนเจาผูไดทรงกระทำกิจการ

อันยิ่ งใหญของพระองค เพื่อ เด็กและเยาวชน
โดยทางชีวิตท่ีเสียสละของนักบุญยอหน บอสโก
และท่ีสำคัญไปกว า น้ันคือการ ท่ีสมเด็จพระ-
สนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 ไดทรงพระกรณุาโปรด
ตามคำทูลขอของคุณพออัคราธิการคณะซาเลเซียน
ในการประทานพระคุณการุณยครบบริบูรณแกผูที่
ไปเคารพหรือสวดภาวนาตอหนาพระธาตุนักบุญ
ยอหน บอสโก หรือรวมในพิธีกรรมในสถานที่
ทีพ่ระธาตปุระดิษฐานอย ูทัง้น้ีตองปฏบิตัติามเงือ่นไข
ไดแก การรับศีลอภัยบาป การรับศีลมหาสนิท และ
สวดภาวนาตามพระประสงคของพระสันตะปาปา
(บทขาพเจาเชื่อ บทขาแตพระบิดา และบทวันทา
มารีอา)

ขอใหพี่นองไปรวมตอนรับพระธาตุนักบุญ
ยอหน บอสโกกันใหมากๆ  ใกลทีใ่ดกไ็ปทีน่ัน่ หรอื
จะติดตามพระธาตุไปในทุกแหงก็สดุแลวแต การได
ไปเคารพและสวดภาวนาตอหนาพระธาตุจะเปน
ประโยชนและมีคุณคาตอจิตใจของพ่ีนองอยางมาก
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อาลัยรักคุณพอสตีเฟน วชิติ (ตอจากหนา 20)
พรอมกับพี่นองพระสงฆในสังฆมณฑล และนอก
สังฆมณฑล  โอกาสนี้พระคารดินัลไมเกิ้ล  มีชัย
กิจบุญชู  ไดเขารวมพิธีพรอมกลาวคำไวอาลัย โดยมี
ญาติพี่นอง และสัตบุรุษท่ีมารวมเปนจำนวนมาก ที่
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
เม่ือวันท่ี 21 ตลุาคม ค.ศ. 2010

คุณพอสตีเฟน วิชิต ประสงคธรรม ไดเสียชีวิตลง
อยางสงบดวยโรคหัวใจ เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม ที่ศูนย
สังฆมณฑลจันทบุรี ศรีราชา ดวยอายุ 76 ป 6 เดือน
3 วัน และวันท่ี 17 ตุลาคม ไดเคล่ือนศพของคุณพอ
ไปยังอาสนวหิารพระนางมารีอาปฏิสนธินริมล จนัทบุรี
โดยมีพระคณุเจาสิรพิงษ จรัสศรี คณะสงฆสงัฆมณฑล
คุณพอประสาน พงศศิริพัฒน  เจาอาวาสอาสนวิหาร
และสัตบุรษุ รวมขบวนแหในคร้ังน้ีดวย

คุณพอสตีเฟน วิชิต ประสงคธรรม เกิดวันที่ 13
เมษายน ค.ศ. 1934 รบัศลีลางบาปท่ีอาสนวหิารพระนาง
มารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี เปนบุตรยอแซฟ จั๊ว
ประสงคธรรม (ถึงแกกรรม) และมารีอา  วิง
ประสงคธรรม (ถึงแกกรรม)  มีพี่นองในครอบครัว
ทัง้หมด 5 คน คณุพอเปนคนท่ี 1 (ลกูคนโต) 1. คณุพอ
สตีเฟน วชิติ ประสงคธรรม 2. คณุวิเชียร ประสงคธรรม
3. คุณวรรณะ กิติสิน 4. คุณพาณี โขมโนทัย และ 5.
คณุพมิพร เทยีนทองถาวร

ชวีติดานกระแสเรียก
เขาบานเณรในนามของวัด อาสนวิหารพระนาง

มารีอาปฏิสนธินริมล จนัทบุรี
ผูสงเขาบานเณร คุณพอเอวเยน บุญชู  ระงับพิษ

(ถงึแกกรรม)
บานเณรเล็ก สามเณราลัยพระหฤทัยศรีราชา

ศรรีาชา ชลบรุี
บานเณรใหญ General College ปนงั
ไดรับแตงตั้งเปนผูอานพระคัมภีร ผูชวยพิธีกรรม

และบวชเปนสังฆานุกรท่ี General College  ปนงั
บวชเปนพระสงฆวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ. 1965

โดยพระสังฆราชฟรังซิส สงวน สุวรรณศรี ที่
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินริมล จนัทบุรี

ประวัติดานการศึกษาและอบรม
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนมารีลัย จันทบุรี

โรงเรียนอำนวยวิทย  จันทบุรี โรงเรียนมารดาพิทักษ
ถงึ ม.1

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
ม.2-ม.3 โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.4-ม.6

การศึกษาอบรมในระดับอ่ืนๆ
เรยีนภาษาละติน ฝรัง่เศส และกรีก ที่

บานเณรเล็ก
การอบรมเกี่ยวกับสังคมพัฒนา ที่

สวางคนิวาส บางปู สมุทรปราการ
อบรมเครดิตยูเนียน มหาวิทยาลัย

ราชภฏัรำไพพรรณ ีจนัทบุรี

ชีวิตสงฆ และงานอภิบาล
ผูชวยเจาอาวาสวัดพระ-

หฤทัยฯ ศรีราชา ดแูลวัดแมพระ
ลกูประคำ สตัหีบ

ผูชวยเจาอาวาสวัดอารักข-
เทวดา โคกวดั

ผูชวยเจาอาวาสวัดอัคร-
เทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี
ดูแลดงแหลมโขด ประจันต-
คาม

ผูช วย เจ าอาวาสอาสน -
วิหารฯ  จันทบุรี  ดูแลชีลับ
อารามเกา 4 ป ดูแลวัดแมพระ
ถวายองค มซูู

เจาอาวาสวัดพระคริสต-
ประจกัษ บานเลา

ผูชวยเจาอาวาสวัดพนัส-
นิคม ดูแลโรงเรียนวัฒนา
นศุาสน พนัสนิคม

เจาอาวาสวัดนักบุญเปาโล
กลับใจ ปากน้ำ ระยอง และ
ดู แลวั ดแม พระลู กประคำ
สตัหีบ

เจาอาวาสวัดแมพระที่พึ่ง
ของคริสตชน ดงแหลมโขด และ
วัดนครนายก

เ จ า อ า ว า ส วั ด แ ม พ ร ะ
ปฏิสนธินริมล เตยใหญ

เ จ า อ า ว าส วัดน อ ยม ารี
สมภพ ที่โรงเรียนมารีกบินทรบุรี
สมัยเริ่มแรก

ประวตัชิวีติชวงสุดทาย
หลงัจากหมดวาระ การเปน

เจ าอาวาสวัดนอยมารีสมภพ
ที่โรงเรียนมารีวิทยา กบินทรบุรี
คุณพอไดกลับมาพักรักษาตัว

ดวยโรคหัวใจ ที่ศูนยสังฆมณฑล (ศรีราชา) และ
ในระหวางน้ี คุณพอไดชวยงานอภิบาลวัดนักบุญ
ฟลปิและยากอบหัวไผ 5 ป ในสมัยของคณุพอเพิม่ศกัดิ์
เสรีรักษ และชวยงานอภิบาลวัดพระมารดานิจจา-
นุเคราะห ระยอง และวัดนักบุญเปาโลกลับใจ ปากน้ำ
ระยอง ในสมัย คุณพอสมศักด์ิ พรประสิทธ์ิ เปน
เจาอาวาส

คุณพอวิชิต มรณภาพวันเสารที่ 16 ตุลาคม ค.ศ.
2010 รวมอาย ุ76 ป 6 เดือน 3 วนั
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กองบรรณาธิการ “อุดมสาร” ไดหนังสือมาเลมหนึ่งช่ือ “ศาสนาคริสต : ภาพและคำอธิบายชวง 2000 ปแหงความเชื่อ
ในพระคริสตศาสนา” (Christianity : The Illustrated Guide to 2000 Years of the Christian Faith) ของสำนักพมิพมลิเลนเนียม เฮาส
(Millennium House) ประเทศออสเตรเลีย  แตตพีมิพทีฮ่องกง ป ค.ศ. 2009

ภายในเลมก็เหมือนอยางท่ีผูจัดทำไดต้ังเปาประสงคไว
นัน่คืออาศัยคำอธบิายและภาพตางๆ เพ่ือเลาเร่ืองประวตัศิาสตร
2000 ปที่ผานมาของพระคริสตศาสนา  หนังสือแบงชวงเวลา
2000 ป ออกเปน 9 บท บทแรกคือบทนำ และ 8 บททีเ่หลอืคอื
เนื้อหาประวัติพระศาสนจักรตลอด 2000 ป “อุดมสาร”
ตดัสนิใจเอา “ภาพนำ” ของแตละบทซ่ึงหมายถึงชวงระยะเวลา
สำคัญ  8 ชวง  ตลอด  2000 ป  มาตีพิมพขึ้นปก  8 ฉบับ
ตอเน่ืองกัน และตอไปน้ีคือรายละเอียดของภาพท้ัง 8 ปก
ที่ผานมา โดย พงศ  ประมวล

อดุมสารทัง้แปด

รปูท่ี 1

อดุมสารฉบับที ่40 ประจำวนัที ่3-9 ตลุาคม 2010
“พระเยซเูจาทรงรับพธิลีางจากนกับญุยอหน บปัตสิต”
วาดโดย มตัเซีย  เปรติ (ไมมีรายละเอียดชวงปทีว่าด)

บทแรกของประวัติพระศาสนา  เขานำวันแรกท่ี
พระเยซู เจาทรงเ ร่ิมพระภารกิจของยุคสมัยพระ-
เมสสิยาหโดยเสด็จไปรับพิธีลางท่ีแมน้ำจอรแดนจาก
ทานยอหน  วนัน้ันเหตุการณเผยแสดงเร่ืองพระตรีเอกภาพ
เสียงของพระบิดาที่ดังมาจากทองฟา  พระบุตรผูทรง
รบัพิธลีาง  และพระจิตเจาทรงประทับอยพูระบตุร  คอื
นกพิราบสีขาวท่ีบินมาอยูเหนือพระเยซูเจาเพ่ือประทับ
อยูกับพระองคในพระภารกิจไถบาปมนุษยใหรอดพน
(ลก 3:21-22) ถือเปนเหตุการณสำคัญเพราะบรรดา
อัครสาวกขณะท่ีจะเลือกคนมาแทนยูดาส  เงื่อนไข
อันหนึ่งคือเขาผูนั้นตองมีชีวิตอยูรู เห็นเปนพยาน
ตัง้แตเหตุการณการรบัพิธลีางของพระเยซเูจาในวันน้ัน
จนถึงท่ีพระองคเสด็จสูสวรรค (กจ 1:21-22) และ
พวกเขาเลือกไดมัทธีอัส  พระศาสนจักรเริ่มตนเมื่อ
องคพระบุตรเร่ิมตนพระภารกจิยคุพระเมสสยิาห  บทนี้
เขาพูดถงึชวง 500 ปแรกของคริสตศาสนา

รปูท่ี 2

อดุมสารฉบบัท่ี 41-42 ประจำวนัท่ี 10-23 ตลุาคม 2010
“จกัรพรรดจิสัตีเนียน (ค.ศ. 482-565) และพระสังฆราช
แม็กซเีมียน   พรอมท้ังขาราชบรพิาร”

ภาพโมเสคท่ีโบสถซาน วิตาล (San Vitale) เมือง
ราเว็นนา ประเทศอิตาลี  สรางโดยจกัรพรรดจิสัตเีนยีน
กอน ค.ศ. 600 ภาพนี้สรางเลียนแบบภาพในโดม
ของมหาวหิารซานตาโซเฟยของกรงุคอนสแตนตโินเปล
ที่ถูกทำลายลงดวยการรุกรานของพวกเติรกในป ค.ศ.
1453

ชวงป ค.ศ. 501-1000 เปนชวงท่ีครสิตศาสนาคอยๆ
กอรางสรางตัวและตั้งมั่นคงจนถึงกับเปนศาสนา
ประจำชาตขิองจกัรวรรดโิรมนั (The Christian Roman
Empire) และประเทศตางๆ ในทวีปยุโรป  แนนอน
ความเจริญกาวหนาสวนหน่ึงมาจากการอุปถัมภของ
กษัตริย  แตเอาเขาจริงๆ แลวพระมหากษัตริยทั่วยุโรป
ก็อาศัยศาสนามาสนับสนุนใหบานเมืองและพระฐานะ
ของพระองคมัน่คงในทางกลับกนัดวย

ภาพน้ีเปนภาพทีม่คีนโทรศพัทเขามาถามมากท่ีสดุ
วาเปนรูปอะไร?  ก็นาจะเปนเชนนั้นเพราะคนกลาง
ในภาพมิไดแตงตัวแบบสมณะหรือพระสังฆราช  แต
เปนจกัรพรรดจิสัตเีนยีน ทรงมรีศัมรีอบศรีษะเชนเดยีว

กับพระคริสตเจาและระบุตำแหนงใหสอดคลองกับ
พระคริสตเจาวา  ผูปกครองจักรวาล  ชางไมตางจาก
ผูครองสรรพสิ่งเลย  จักรพรรดิโรมันเรียกตนเองวา
ผูปกครองจักรวาลและมีรัศมีรอบศีรษะมานานแลว
พระคริสตเจาตางหากท่ีเปนสมาชิกใหมของสโมสร
ผูทรงอำนาจน้ี  เมื่อพระเยซูเจาทรงมีบรรดาทูตสวรรค
เปนนักบุญเปนขาราชบริพาร  จกัรพรรดกิม็พีระสังฆราช
แม็กซีเมียน (ชื่อเขียนอยูดานบนขวามือ) ของเขาอยู
เคียงขางพรอมดวยบรรดาพระและทหาร  จักรพรรดิ
จสัตเีนียนยังชอบเลีย้งอาหารพระสังฆราชและผมูเีกยีรติ
อืน่ๆ ตามแบบของอาหารค่ำม้ือสุดทายอกีดวย โดยเขา
แสดงเปนตัวละครเอกเองแทนที่จะเปนพระสังฆราช

“พระสังฆราชแม็กซีเมียนผูยืนอยูขางจักรพรรดิ
อยางนอบนอมคือแบบอยางท่ีพระสังฆราชสวนใหญ
ของจักรวรรดิคริสตแหงกรุงคอนสแตนติโนเปล
จะปฏิบัติตาม   เปนพระสังฆราชผูมีหนาท่ีรับใช
จกัรพรรด ิ แตมพีระสงัฆราชท่ีไมยอมรบับทบาทน้ีดวย
โดยเฉพาะพระศาสนจักรตะวันตกและคนเดนที่สุด
ในจำนวนน้ันคือ อัมโบรส (Ambrose) พระสังฆราช
แหงกรุงมิลาน” (ในเครื่องหมายคำพูด คัดตัดตอน
จากหนังสือ “คริสตศาสนา” หนา 35-36 แบมเบอร
แกซคอยน เขียน แปลโดย ชัยณรงค  สมิงชัยโรจน
สำนักพมิพพระมหาไถ พฤษภาคม 2006)

แม เ น้ือหาจากหนังสือจะกลาวถึง จักรพรรดิ
จัสตีเนียนออกไปในทางลบ  แตเปนความจริงวาเมื่อ
จักรพรรดิคอนสแตนตินไดทรงประกาศใหอิสรภาพ
แกบรรดาครสิตชนในการนบัถือครสิตศาสนาแลว (ราว
ป ค.ศ. 350) กม็จีกัรพรรดิจสัตีเนยีนน่ีแหละ ทีท่ำนบุำรงุ
ศาสนาและสถาปนาพระศาสนจักรฝงตะวันออกท่ี
เรยีกวา บแิซนทีอมุ หรอืไบแซนไทน ของพระคริสตศาสนา
ใหเจริญรงุเรืองอยางมากโดยเฉพาะทรงสรางมหาวหิาร
“พระปรีชาญาณอันศักด์ิสิทธ์ิ” (HAGIA SOPHIA)
.......พระศาสนจักรกำลังรอใครบางคนมาชวยให
หลุดพนจากอำนาจรัฐ และเปนพระศาสนจักรของ
พระคริสตเจาอยางแทจริง

(อานตอฉบับหนา)
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บทอธิษฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

ภาพนิมิตสุดทาย
“แลวขาพเจาเห็นบรรดาผตูาย ทัง้ผใูหญและผนูอยยืนอยู

หนาบัลลังก... หนงัสือแหงชีวติก็ถกูคลีอ่อกดวย”
(ววิรณ 20:12)

ครั้งหนึ่ง พระเยซูเจาไดทรงเตือนผูที่ฟงพระองควา ไมมีใครสามารถบุก
เขาไปในบานของผูที่เขมแข็ง เพ่ือขโมยขาวของของเขา โดยไมมัดมือมัดเทา
ของผูที่เขมแข็งผูนั้นเสียกอน มีอีกครั้งหน่ึงท่ีพระเยซูเจาทรงสงสาวกเจ็ดสิบ
คนนำหนาพระองคไปเปนคูๆ สูเมืองท่ีพระองคกำลังจะเสด็จไป เม่ือพวกเขา
กลับมาดวยใจท่ีเปยมดวยความยินดีเพราะความสำเร็จของเขา พลางบอกกับ
พระเยซเูจาวา แมกระทัง่ปศาจกต็องพายแพพวกเขา พระองคตรัสกับพวกเขาวา
พระองคทรงเห็นซาตานตกลงมาจากทองฟา ดังเชน ฟาผา และทรงเชิญให
พวกเขาชื่นชมยินดีที่ชื่อของพวกเขาถูกจารึกไวในสวรรค

ในบทอานจากหนังสอื “ววิรณ” ซึง่เรานำมาพิจารณาในวันนี ้นกับญุยอหน
รายงานเก่ียวกบั ภาพนมิติหาภาพดวยกนั โดยเริม่ตนจากภาพของซาตานท่ีถกูมดั
และโยนลงไปในทอเปนเวลาหนึ่งพันปและจบลงดวยภาพนิมิตของ
กรุงเยรูซาเล็มใหมลงมาจากสวรรค จากพระเจา ทานไดกลาวถึงชีวิตของผูที่
เปนมรณสักขี พวกเขาจะรวมในการครอบครองของพระคริสตเจาเปนเวลา
หน่ึงพันป แลวทานมองดูพระเจาบนพระบัลลังก ทรงตัดสินและลงโทษผูที่มี
นามจารกึไวในหนังสือแหงชีวติ

นักบุญยอหนถูกเนรเทศไปยังเกาะแพทมอส “เพราะทานเทศนสอน
พระวาจาของพระเจา เปนประจักษพยานใหแกพระเยซเูจา” ในการรายงานถึง
ภาพนิมิตเหลาน้ี ทานยังคงรายงานถึงกิจการอันนาปลอบใจแหงพันธกิจของ
พระเยซูเจา ซึ่งเราคุนเคยในพระวรสาร ภาพนิมิตของยอหนแมจะแปลก
ในเร่ืองภาษาและเรือ่งราว แตกก็ลาวถงึคำสอนของคริสตชน เหมอืนกบัสวนอืน่
ในพันธสัญญาใหม นกับญุเปาโลกลาวไวสัน้ๆ วา “หากพระเจาทรงอยขูางเรา
ใครเลาจะตอตานเราได?”

ขาแตพระบิดาเจา นักบุญยอหน บัปติสต แนะนำ
พระบุตรของพระองค ในบทเทศนของทานวาพระองคคือ
“ผูทรงพลัง”  โปรดอยาใหลกูลมืวา เดชะการสิน้พระชนม
และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจา พระองค
ไดทรงมีชัยชนะตอบรรดาพลังที่ตอตานพระเจา และทรง
เช้ือเชิญใหลูกสัมผัสกับพระองคเปนการสวนตัว และ
ไววางใจในพระองค อาแมน

⌫⌫⌫⌫⌫
“ถงึท่ีสดุแลว...เราคงตองเปนเพือ่นกนั...”
เสียงเขาออกจะส่ันเครือตามดวยถอนหายใจลึก
ชางตางไปจากท่ีเคยคุนเคยกันมาหลายป
จากแววตาสดใสใบหนามากดวยบารมี
กลายเปนเซื่องซึมแฝงไวซึ่งความเศราลึก
พูดไปเช็ดน้ำตาไปอยางสุดกลั้นแมจะพยายามอยางหนัก
“...เธอยืนกรานจะขอหยาใหไดทัง้ทีแ่ตงงานกนัมายีส่บิป”
เสียงชะงักกลางคันจากความพยายามกล้ำกลืนส่ิงที่อยากระบายออก
ไมตางกบัเดก็ตองออกแรงฝนใจกลนืยาขมตามคำส่ังหมอ
“การพดูจานอยลงและทุกครัง้จะพดูกนัมแีตเรยีกรองใหหยา...”
อาการสายหนาบงบอกความรูสึกขมขื่นไมอยากเชื่อ
“มแีคเหตผุลเดียว...เราเขากันไมได”
เปนใครก็ตองรสูกึเหมือนกนัหลงัจากอยกูนัมายีส่บิป
ยีส่บิปทีร่กักนัมาสรางครอบครัวสรางฐานะสรางความมัน่คง
ยิง่ไปกวาน้ันมีลกูสองคนท่ีเปนโซทองผกูรักกันมาขนาดน้ี
แลวจูๆ ก็พูดวาเราเขากันไมไดเราอยูดวยกันตอไปไมไดแลว
“ผมเองพอทำใจไดแมจะยากแสนยากแตสงสารลูก...”
บงบอกชัดเจนสัญชาตญาณแหงการเปนพอคน
ความรักพอความรักแมหลอมหลอลูกแตละคนข้ึนมา
ยังไมพอตองคอยหลอเลี้ยงเติมเต็มใหชีวิตลูกแตละคน
แลวอยูๆ  ความรกัน้ันมีอนัตองจบสิน้ลงกลางคัน
ไมตางกบัยายตนไมในชวงกำลงังอกงามลงรากใหมัน่คง
อยางไรๆ กต็องรับผลกระทบจนตองชะงักงนัไปนาน
การเติบโตก็ไมเปนธรรมชาติเสี่ยงตองแคระแกรนอยางไรอยางนั้น
ถึงอยางไรกย็ังเปนแคตนไมแตนีค่นเปนๆ...

“แมบอกวาเรายังเปนเพ่ือนท่ีดตีอกัน...กค็งเปนไปไดยาก”
เขากลับมายืนกรานเหตุผลที่รับขอเสนอไมได
เปนคำพดู “ตอไปน้ีเราเลิกรกักนั” ใหฟงแลวดูดี
แตในความเปนจริงแลวเปนตามนั้นไดยาก
สองคนทีเ่ปนเพ่ือนกันแลวเปล่ียนเปนรักกันยอมเปนไปได
แตสองคนทีเ่คยรักกนัแลวเปล่ียนเปนเพือ่นกนันัน้ยาก
ไมตางกับการฝนว่ิงรถสวนทางวนัเวย
เพราะโดยธรรมชาติเสนทางแหงความรสูกึดานความรัก
มักจะเริ่มจากรูจักชื่นชมชื่นชอบเปนเพื่อนแลวจึงรักกัน
แตจากรักยอนรอยลงมาเปนแคคนรูจักจึงไมตางยอนศร
ยิ่งคิดจากมุมมองลูกที่เคยเรียกสองคนเปนพอเปนแม
อยูๆ  กต็องเรยีกตนเองเปนลกูของชายหญิงทีเ่ปนแคเพือ่นกนั
แมแตคนเปนพอเปนแมคงวางตัวไดยากไมนอย
เปนพอเปนแมของลูกแตเปนแคเพื่อนกันเทานั้น
จะตองตัดสินอนาคตลูกจะออกความคิดเห็นเร่ืองลูกที
“นีเ่พือ่น เราจะวางแผนอยางไรใหลกูเราดี...”...

ความเปนพอเปนแมไมสิน้สุดลงเม่ือลูกโตแลว
“หนาท่ี” ของพอแมอาจจะใชแต “บทบาท” ของพอแมไม
เพราะบทบาทของพอแมตองมีตอไปตราบใดท่ีลกูยังเปนลูก
ถึงจะโตแคไหนถึงจะอายุมากเทาไรลูกยังเปนลูกพอลูกแม
แคสองคนมาตกลงกันเองวาจะเปลี่ยนมาเปนแคเพื่อนกัน
กค็งไมยตุธิรรมสำหรบัลูกท่ีไมมสีวนรเูห็นเปนเหตุ
แคแจงใหลูกรูถึงปญหาถึงทางออกที่วางแผนไว
ก็คงไมชอบธรรมสำหรับลูกท่ีไมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
หรือจะถือวาตอนจะใหลกูเกิดมาไมเคยตองถามความสมคัรใจลูก
ตอนจะเลิกเปนพอเปนแมคงไมตองถามลกูมัง้...ยตุธิรรมแลวหรอื
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สถานการณน้ำทวม (ตอจากหนา 2)
กข็อแจงรายละเอียดเทาท่ีสามารถตดิตอไดกอนนะครบั

ที่วัดแมพระประจักษเมืองลูรด และโรงเรียนแสงทอง
วิทยา จ.สงขลา

ตอนนี้ไมตองพูดถึง   ดูจากโทรทัศนเอาก็คง
ไมแตกตางกันเทาไรครบั   ยงัไมสามารถตดิตอไดครับ
เพราะการส่ือสารถูกตัดขาด แตเทาท่ีทราบจากพ่ีนอง
สัตบุรุษเม่ือวานนี้ ทั้งวัดและโรงเรียน โดนทวมหนัก
เอาการครับ  สวนบานสัตบุรษุหลายคน หนีไปอยชูัน้สอง
กันแลวครับ  ที่มีชั้นเดียวก็ไปอยูบานญาติ หรือเพื่อน
ทีพ่อจะรจูกัสนิทสนมครบั

ทีโ่รงเรยีนดรุโณทัย  จ.ตรงั
น้ำทวมอยางรวดเรว็  เวลาน้ี ในวดัน้ำทวมถงึพระแทน

แลว 3 พฤศจิกายน สวนคณุพอยอหน พระสงฆอาวโุส
ทีพ่ักอยบูริเวณชัน้ 1 ไดยายข้ึนไปพกับรเิวณชัน้ 2 แลว
และบานซิสเตอรน้ำทวมหมดแลว ไมสามารถพักอาศัย
อยไูด จงึไดยายมาพกับริเวณ บานพระสงฆดวยเชนเดียว
กัน   สำหรับบริเวณโรงเรียนน้ัน หมอขาว กะละมัง
ลอยน้ำไปหมดแลว (เกบ็ไมทนั)  บริเวณสระวายน้ำของ

โรงเรียนก็จมแลวเชนเดียวกัน

ทีโ่รงเรยีนเทพมติรศึกษา จ.สรุาษฎรธานี
ทางโรงเรียนเทพมิตรศึกษา และโรงเรียนธิดา

แมพระ ไดประกาศหยุดเรียนเปนเวลา 2 วัน (วันท่ี 2
และ 3 พฤศจกิายน) เนือ่งจากภาวะน้ำทวมขงัในตัวเมอืง
จ.สุราษฎรธานี รวมถึงบริเวณภายในโรงเรียน จาก
ผลกระทบของพายดุเีปรสชัน่ ตัง้แตเวลา 06.00-10.30 น. 
และเร่ิมเขาสภูาวะปกติเมือ่เวลา 11.30 น.

ที่ศูนยงานอภิบาล บานชุมพาบาล จ.สุราษฎรธานี
ระดับน้ำยังไมนาเปนหวง แตคงตองเฝาระวัง

อยางตอเนื่อง  สวนเสนทางเขาออกนั้น ไดมีตนไม
หักโคน ลงมาขวางเสนทางเขาออก เนื่องจากมีลมแรง
และฝนตกอยางหนักตลอดท้ังคืน  รถไมสามารถว่ิงผาน
ได  คณุพอยทุธการ ยนปลดัยศ นำสมาชิกบานชมุพาบาล
ชวยกันตัดตนไมที่กีดขวาง เวลานี้รถสามารถว่ิงผาน
ทางเขาออก ไดตามปกติแลว (วนัท่ี 2 พฤศจกิายน)

ที่วัดแมพระองคอุปถัมภ และโรงเรียน
อุปถัมภวิทยา

ยงัอยใูนการเฝาระวงัน้ำปาไหลหลาก
เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีเ ส่ียงภัย   เวลานี้
เหตุการณยงัปกติ มฝีนตกอยบูาง ไมมาก
นกั

ขออภัยที่ลาชาไปนิดนะครับ กูภัย
บานตัวเองอยูเหมือนกันครับ (บานเกิด)
คุณแมโทรมาตาม เพราะน้ำจากทุกทิศ
ทกุทาง ไหลมารวมกนัอยทูีห่นาบานครับ
ดินขางบานที่ถมไวก็ไหลมาตามน้ำครับ
หนาบานก็เลยไดดนิเพ่ิม เวลาน้ีเหตุการณ

ปกติแลวครับ (3 พฤศจิกายน) .....สำหรับบาน
คุณพอสิทธโิชค แสวงกาญจน  เชาวันน้ี (3 พฤศจิกายน)
ตอนเชาคุณพอก็หนาตาตื่นมาเคาะหองผม 05.30 น.
บอกวา คุณแมของคุณพอโทรมาบอกวาน้ำทวมท่ีบาน
ใหไปชวยขนของหนอย เนื่องจากคุณแมอยูบานกับ
คุณตาท่ีไมคอยสบาย 2 คน ไมไดนอนท้ังคืนเลย
คณุพอก็เลยพานองเณรท่ีอยใูนความดูแล 1 คน ไปชวย
ขนของ  เวลากเ็ฝารอพายลุูกตอไปวาจะมาเม่ือไรครบั

สถานที่ตางๆ ถามีขาวคราวคืบหนา และสามารถ
ตดิตอสือ่สารได จะมาเลาใหฟงในโอกาสตอไปนะครับ
คาดวาวันศุกร - เสารนี้ (5-6 พฤศจิกายน) ถาสามารถ
เขาไปในบางพื้นท่ีได จะนำมาเลาสูกันฟง และขอ
คำภาวนาตอไปดวยนะครับ  ขอใหพายุลกูท่ีสอง ทีว่าน้ัน
ผานเลยไปกอน  เพราะเวลาน้ีเต็มไปดวยน้ำเกือบ
ทุกพื้นที่แลวครับ

คณุพออมรกจิ  พรหมภกัด ีรายงาน

บานคุณพออมรกิจ พรหมภักดี

โรงเรียนมารียพิทักษ

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

วันแพรธรรมสากลประจำป 2010 ไดผานพนไปแลวตั้งแตวันอาทิตยที่ 24 ตุลาคม 2010
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต จัดประกาศโครงการ “วัดแหงการแพรธรรม”
โดยเชิญชวนใหผูสนใจไดเขียนโครงการเพื่อนำเสนอแนวคิดวาทำอยางไรใหวัดของเรา
เปนวัดที่สนใจมากย่ิงขึ้น ปรากฏวามีผูสนใจเขียนโครงการสงเขามาเสนอแนะดังตอไปน้ี

คณุประเสริฐ ตัง้จรรยาธรรม (ภเูก็ต) คณุสรุพล จติตอำไพ (นครราชสีมา)
กลุมฆราวาสแพรธรรมประกาศขาวดี (วัดแมพระองคอุปถัมภ กรุงเทพ
มหานคร) คณุวรสิา มธัยมจนัทร (กรงุเทพมหานคร) คณุสมชาย ไกรสะอาด
(กรงุเทพมหานคร) คณุอบ ทบัปง (ประจวบคีรขีนัธ) คณุประจกัษ เจียจวบศลิป
(กรุงเทพมหานคร) คุณวรินธร ลิ้นทอง (สมุทรสงคราม) คุณสุฤทัย
ฉัตรบรรยงค (ประจวบคีรีขันธ) คุณวีรชาติ พันอินทร (เพชรบูรณ)
คุณบุญประสิทธิ์ เหลามิตรอนันต (กรุงเทพมหานคร) คุณอนันตชัย
(วดันักบุญโยเซฟ บานโปง)

คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณทุกคนท่ีไดสงโครงการมาเสนอแนะ
โครงการตางๆ เหลาน้ีจะประกาศผลในโอกาสตอไป และจะนำเสนอ
แนวความคดิดีๆ  เหลานัน้ผานคอลมันสนามความคิดงานแพรธรรม ในอดุมสารน้ี
และใน www. thaicatholicmission.com ตอไป

พระพรยามเจบ็ปวย : ขอคำภาวนาสำหรับ ฮโูก  ณรงค  ถนอมเลก็ ผกูอตัง้ชมรม
คนหูหนวกคาทอลิก
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น้ำเข่ือนหลัง่ไหลน้ำใจทวมทน ตอนท่ี 3 “วกิฤติกลายเปนโอกาส”
(รายงานสถานการณน้ำทวมบรเิวณสงัฆมณฑลนครราชสมีา โดยคณุพอสเุทพ วนพงศทพิากร)

จากวิกฤตแิหงการสูญเสียชวีติ (สำหรบัใครบางคน)
และทรัพยสิน สิ่งของ อยางมหาศาล สภาพจิตใจของ
ผูประสบอุทกภัยในคร้ังน้ี เปนโอกาสใหเรามนุษยผูมี
น้ำใจดีไมวาเช้ือชาติ หรือศาสนาใด ไดแสดงออกซ่ึง
น้ำใจ ความเอื้ออาทรตอกัน เปนโอกาสรอยสานหัวใจ
ของมวลมนุษยใหเปนหนึง่ และเปนครอบครวัเดยีวกนั
อกีครัง้หนึง่ ผมเชือ่มัน่วา ลกูๆ สามเณรกลางทีก่ลบัมา
เห็นสภาพบานเณรของตนเอง  ที่ที่ เคยอยูคงตอง
กอดคอกนัรองไห (ไมเวนแมแตอธิการหรือรองอธกิาร
แมไมอยากจะรองไหแตพมิพไปน้ำตาไหลไป ปลอยให
มันไหลไปกับสายน้ำเถิด) แตวิกฤติครั้งนี้ คงทำใหเรา
เปนครอบครัวที่รักกันดังครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระ-
เยซูครสิตเจา รวมมือรวมใจกันเสียสละเพือ่พระศาสนจักร
อยางเต็มท่ี เพราะในขณะนี้ พระเปนเจาทำงานของ
พระองค พระศาสนจักรในประเทศไทยไดแสดงออกถึง
ความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน ชวยเหลอืผปูระสบอทุกภัย
ตั้งหลักใหได เปนโอกาสของพระศาสนจักรแลว
ที่จะตองรักในภาคปฏิบัติ ไดพูดคุยกับคุณพอสมบัติ
รองอธิการวา “แมเราจะสูญเสีย ทุกอยาง ดูเหมือนวา
จะหมดส้ินทุกอยาง  แตกลับทำใหเรามองเห็น
ทรัพยสมบัติที่เรามีอยูในพื้นฐานความเชื่อของเรา คือ
พระเปนเจาและความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน” มีผูคน
อีกจำนวนมากท่ีทุกขยากลำบากกวาเรา เราโดนแคนี้
เรียกวา จิ๊บๆ สภาพจิตใจเราถูกสอนและถูกฝกมา
ใหยอมรับและเขาใจเหตุการณที่เกิดขึ้น แตสำหรับ
คนอ่ืนๆ และคนตางศาสนาหากประสบปญหาเชนนี้
พวกเขาจะมีทางออก อยางไร บางคนอาจจะถึงกับ
ฆาตัวตายก็เปนได นาคิดครับ พระเปนเจาคงใชเรา
ทำงานของพระองค เพ่ือพ่ีนองท่ีทุกขยากเหลาน้ันดวย
ชวยกันเยียวยากนั กอนท่ีจะสายเกินไป ดงัน้ัน ทาทีและ
บทบาทของเรา ตองเพ่ือคนอ่ืน “นีค่อืบัญญัตขิองเรา คอื
ใหทานท้ังหลายรักกันและกัน เหมือนอยางที่เราไดรัก
ทาน” (ยน 15:12)

วนัน้ีอาจจะเริม่ตนเศราๆ ไปสกัหนอย ขออนญุาต
ใหน้ำตาไหลออกไปบางสกันดิ สีห่าวนัทีผ่านมายงัไมได
มีน้ำตาลูกผูชายเลย

กลับมาดูเร่ืองการกูรถยนตของผม ดังท่ีสัญญาวา
จะเลาใหฟง(อาน) คนสวนใหญคงเขาใจวา ทรพัยสมบตัิ
ที่พระสงฆมีและใชประโยชนมากที่สุดคือ รถยนต
ผมเองก็มรีถยนตสวนตัวกับเขาคนหน่ึงเหมอืนกนั อายุ
อานามก็เทากับอายุบวชของผมคือ 16 ป (ป 2537/1994)
เปนรถยนตทีผ่มซ้ือตอมา (ในราคาพ่ีนองพระสงฆ) จาก

คุณพอบรรจง พานุพันธ และคุณพอบรรจงก็ไดซื้อตอ
จากคุณพอยอด เสนารักษ (ทั้งสองทานเปนพระสงฆ
สังฆมณฑลจันทบุรี = ขออภัยคุณพอท่ีตองเอยนาม)
เรียกไดวา เปนรถของพระสงฆขนานแทตอใหเปน
มือสอง มือสาม มือสี่ ผมก็ไมแคร เพราะผมรูวา เปน
รถมือสงฆ นาใชแนนอน ทายรถผมติดสต๊ิกเกอรเปน
ภาษาอติาเลียนวา Ovunque Proteggime Singore (ทกุๆ
ที่โปรดปกปองผมเถิดพระเจาขา) บางคนบอกใหเอา
ออกเถอะ ตัวมันใหญบังกระจกหลัง แถมเปนภาษา
ที่คนไทยมิเขาใจ ผมก็ยังยืนยันและใชรถคันน้ีมา 4
ปกวาแลว หนารถผมมีรูปพระเยอะ แถมตราก็แยะ
ไมวา แมพระนิจจานุเคราะห รูปนักบุญ รูปครอบครัว
ศกัดิส์ทิธิ ์ฯลฯ กระจงัตดิหนาตราสภาทนายความ (ใช
ตามสิทธิ สมาชิกสภาทนายความฯ และนิติศาสตร
รามฯ รหสั 27) วทิย ุVR Call sign: HS 3 GWE รถคนันี้
ไมเคยเขาคารแครใหยงุยาก ลางเองเช็ดเองตลอด เพราะ
ไมเสียตังคแถมไดออกกำลังอีกตางหาก น้ำมันเครื่อง
ก็ซื้อมาเปล่ียนโดยชางตามปมจายคาแรงคร้ังละ 100
บาท

หลงัจากเหตกุารณน้ำทวม มแีตคนหวงใยสอบถาม
ถึงรถของผม จอดอยูตรงไหน เม่ือไรจะเอาขึ้น เพราะ
ดทูาทางจะเปนรถตระกูลดี (อาจจะหมายถงึ ตระกูลสงฆ
เลวี?) มีสกุล ราคาแพง ตามยี่หอ ยังไมไดบอกเลยวา
รถยีห่อ พรชติา(เบนซ) เกาแตไมแก (ราคาตามทองตลาด
นาจะอยทูีส่ีแ่สนกลางๆ) แตนอยคนจะถามวา มปีระกัน
หรอืเปลา เพราะรูๆ  อยวูารถเกาอายุขนาดนีแ้ลว บรษิทั
ประกันคงไมรับแน แตผมถือวา ตัดสินใจถูกที่ยัง
ทำประกันช้ันหน่ึงตอมาเร่ือยๆ ไมเคยขาดบริษัทจึงยัง
รบัประกนั อกีท้ังใหทนุประกนัสูง เบ้ียประกนัไมสงูมาก
เพราะทำแบบกลมุและระบุคมุครองเฉพาะกรณีผมเปน
คนขบัเทานัน้ (สวนราคาทุนประกนัขอปดเปนความลบั
กอน เกรงวาประกันจะงอแงรูปคดีจะเสีย บอกไดแต
เพียงวาราคาประกันยังสูงกวาราคารถ เพราะกำลัง
ทำเรื่องขอขายซาก และรับทุนประกันเต็ม เพ่ือเอาไป
ใชหนี้ที่ยืมสังฆมณฑลมาซ้ือรถ ที่เหลือนาจะพอไป
ดาวนรถมือสองมาใชได)

วันที่ 21 ตุลาคม (วันที่ 5 ของน้ำทวม) วันเดียว
มรีถยนตถกูนำออกไปจากโรงพยาบาล 62 คนั รวมท้ัง
รถผมดวย ขอบคุณเจาหนาท่ีวิศวกรรมการแพทย
ที่แสดงเจตจำนงมาชวยนำรถออกใหเพราะเห็นวา
รถผมจอดทีถ่นนมีเรอืชนเสาวิทยหุกั กระจกหนากแ็ตก
(โชคดีที่เคยทำงานเปนจิตตาภิบาลและผูบริหารของ

โรงพยาบาลอย ู 3 ป (2000-2003) จงึรจูักพนกังานมาก
แถมยังมีคนรัก (มากกวาคนเกลียด) เปนบทสอน
ผมเสมอมาวา อยูใหเขารัก จากไปใหเขาคิดถึง ตอให
เปนราชสีห ก็ตองอาศัยหนูดวยเหมือนกัน ดังนั้นอยา
จองหอง และถือสิทธิความเปนสงฆ) จากจุดท่ีผมจอดรถ
(หนีตาย) ทิ้งไวกับประตูทางออกระยะทางประมาณ
200 เมตร เสนทางคดเค้ียวและมีเนินสะดุดเพื่อกันรถ
ไมใหขับเร็วก็กลายเปนอุปสรรค สองคนอาสาเขาไป
ขางในโดยผมใหกุญแจไปไขเปดรถดานคนน่ัง สวน
ดานคนขับไมมีรูไขกุญแจตองใชกุญแจรีโมทซึ่ง
ในสภาพเชนน้ีรีโมทไมทำงาน  แลวใหผมรออยู
หนาโรงพยาบาลชวยเจาหนาท่ีดูแลบริการ การนำรถ
ออก ผมรออยูนานมาก มองจากหนาประตูก็ไมเห็นรถ
มาสักที ขอแรงทหารไปชวยเข็น รออยูอีกสักพักกลุม
ทหารกลบัออกมาพรอมกับรถอีกคนั แทนท่ีจะชวยเข็น
รถผมออกมา กลับชวยคันอื่นเพราะคิดวาเปนรถผม
ผมจงึตองลุยเอง สงสัยวาจะเปดประตูไมได พายเรือเลก็
พรอมพนักงานอีกหนึ่งคน (คุณประสาน จากแผนก
จัดซ้ือ) เม่ือไปถึงท่ีรถผมจอดอยู เห็นเพียงหลังคา
ปร่ิมน้ำ  ดำน้ำเขาไปไขกุญแจ และปลดเบรคมอืไดแลว
ปญหาคือ ปลดเกียรวางไมได  งานเขาอีกแลวจะตองเขา
ส ู“มดุช่ัน อมิพอสซิเบ้ิล โครงการ 3” หรือเปลาน่ี  “ปลด
ไดแลวครับพอ” โลงใจไปที

ผมมีเรื่องลำบากใจที่ยังไมไดเลาใหฟง (อาน) คือ
กอนปดเทอมผมมีโปรแกรมเดินทางไปประเทศจีน กบั
คาราวานความสัมพันธมติรภาพไทย-จนี ครบ 35 ป กบั
คณะของ ฯพณฯ กร ทัพรังสี อดีตรองนายกฯ โดย
การขับรถของจีน ผานลาว ผานเวียดนาม ถึงซัวเถา
กวางโจว กอนบนิกลบั ระหวางวันท่ี 25 ตลุาคม ถงึ 3
พฤศจิกายนน้ี ซึง่ไดจายเงินไปหมดแลว (55,000  บาท)
ไดบอกกับคุณพอรองฯ และบราเดอร อีกท้ังไดรับ
อนญุาตจากพระสังฆราชในการเดินทางเรียบรอย ในใจ
สภาพแบบน้ี สถานการณนี้ ไมมีใครอยากไปแนนอน
แตหากไมไปก็เสียเงินฟรีๆ  หลายคนท่ีทราบบอกใหไป
ตามโปรแกรมเถอะ บางคนก็บอกวา คงไมสนุกแน
ในสภาพจิตใจแบบน้ี บางคนก็บอกวาอยูก็ชวยอะไร
ไมได อีกนานน้ำถึงจะลด ไปพักผอนใหสบายใจกอน
แลวคอยกลับมา ทำอยางไรดีหนอ ยงัมีเวลาใหตดัสินใจ
อกีสองวนั

แมน้ำในบานเณรจะเร่ิมเนา กเ็กรงวา เรือ่งทีผ่มเลา
มาท้ังหมดจะกลายเปน “น้ำเนา” ไปดวย กลางวันไปลยุ
ที่โรงพยาบาล กลางคืนท่ีไมคอยไดนอน (เพราะนอน
ไมหลับ) จึงมาพิมพเลาเร่ืองเหตุการณและตอบอีเมล
ไปขอยาคลายเครียดกับพยาบาล

กราบขอบคุณพระสังฆราช เพื่อนพระสงฆ และ
ทุกทาน  ขอบคุณในมิตรภาพ  ผานอินเตอรเน็ต
หลายคนไมเคยรูจักกันมากอน ยังสงกำลังใจ หลายคน
เคยไดยนิแตชือ่เสยี (ง) ของผม หากอยากเจอตัวจริงท่ียงั
เปนๆ อยูเชิญท่ีโคราช ผมจะยายไปอยูที่อาสนวิหาร
ดวยความชวยเหลือของคุณพอสมชัย และคุณพอสุรชัย
เปนการช่ัวคราวกอน
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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. ทวัรสองคอน - ลาวใต - ดอนพะเพ็ง
(ธนัวาคม 2553)

2. อนิเดีย - กวั - นกับญุฟรังซสิเซเวยีร
(มกราคม 2554)

3. แผนดินศักด์ิสิทธ์ิ   (กุมภาพันธ 2554)
4. ญีป่นุใต - นางาซากิ - นกับุญฟรังซิสเซเวยีร

(มีนาคม 2554)
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ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

“จงวางใจพระเจาของทานเถดิ แลวพวกทานจะยนืหยัดอยไูด”  (2พศด 20:20)

โยเซฟน สวุิมล
ทรัพยเย็น

เกิดใหมในพระเจา 10 ตลุาคม 2547
ครบ 6 ป

เปาโล งวนฮัว้
แซเตาะ

เกิดใหมในพระเจา
17 พฤษภาคม 2535
ครบรอบ 18 ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

สำหรับญาติพี่นองศรีวรกุล
วิญญาณในไฟชำระ และที่ถูกลืม

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
 ⌫
 

   

เปาโล สมนึก
ชาวปากน้ำ
เกิดใหมในพระเจา

20 ธันวาคม ค.ศ. 1999
ครบรอบ 11 ป

กาทารีนา แสงเดอืน
ชาวปากน้ำ
เกิดใหมในพระเจา

3 มกราคม ค.ศ. 1999
ครบรอบ 12 ป

ขอคำภาวนา
เพื่อระลึกถึง

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิช์าย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเคร่ืองยนต
หวัฉีดเบนซิน – ดเีซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกียร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอัพรถยนตเกาใหเหมือนใหม
ยกสูง  โหลดเต้ีย  อดัลูกหมาก
โดยชางผูชำนาญ          (คาทอลิกลดพิเศษ)

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

  02-383-7656-7,  081-921-9575

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
 ⌫  ⌫


 

 
 

“เคล็ดลับของความพอใจ
คือการสำนึกวา

ชวีติคอืพระพร มใิชสทิธ ิ (1ทโิมธ ี6:6, 7)
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นนทเพ็ชร

ห
พระเจายงัทรงเยียวยา
รักษามนุษยทุกวันนี้

ตอนสุดทาย

 สองรูปแบบของการ
ภาวนาเพื่อการเยียวยา

รักษา
1. สำหรับผูเปนคริสตชนท่ัวๆ ไป ในบรรยากาศ

ทั่วๆ ไป คำอธิษฐานภาวนาเพ่ือการเยียวยารักษา คือ
บทภาวนาออนวอน (Petition) โดยวงิวอนขอตอพระบิดา
เสดจ็มารักษาบุคคลผนูีใ้นพระนามของพระเยซูคริสตเจา
ดวยความชวยเหลือของพระจิตเจา  นี่เปนรูปแบบการ
ภาวนาทัว่ๆ ไป ของพธิกีรรมโรมนัคาทอลกิ

2. สำหรับผทูีม่พีระพรพเิศษในการเยียวยารักษา  ใน
ขณะนั้นเมื่อ เขาไดรับการดลใจให เยียวยารักษา
คำอธิษฐานภาวนาเปนดุจออกคำสั่ง (Prayer of
Command) นัน่คือ  ออกคำสัง่  “จงหายจากโรค”  การ
ออกคำส่ังไมจำเปนตองตะโกน แตหนักแนน แฝงไป
ดวยความเช่ือ

สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการอธิษฐานภาวนาเพ่ือการ
เยียวยารักษา

1. อยาจำกดัวธิกีารของพระเจา   มวีธิกีารมากมายท่ี
พระองคจะใชเพ่ือเยียวยารักษา  ไมใชไปหาวิธกีารและ

ไปบังคับใหพระองคตองทำแบบนี ้แบบน้ัน  วธิกีารน้ัน
มาจากพระองค และเราไมทราบดวยวาจะเปนอะไร

2. วิงวอนขอใหพระเจาทรงเยียวยารักษาเราดวย
ความมั่นใจ แตอยาไปถามพระองควาเม่ือไรหาย และ
จะหายไดอยางไร  หรือไปกำหนดระยะเวลาใหกับ
พระองคตองทำใหหายภายในวันนั้น วันนี้ นั่นไมใช
วธิกีารท่ีถกูตอง

เม่ือใดท่ีผูอภิบาลจะอธิษฐานภาวนา
1. โดยทั่วไป ผูอภิบาลไมวาจะเปนพระสงฆ

อาสาสมคัร ฆราวาสจะตองมีชวีติแหงการ
อธิษฐานภาวนา นั่นคือ ตองอธิษฐาน
ภาวนาตลอดเวลาท้ังโดยสวนตัวและ
สวนรวม ทั้งนี้เพราะผูอภิบาลจำเปนตอง
หลอเลี้ยงและเพิ่มพูนชีวิตฝายจิตวิญญาณ
(โดยไมลืมชีวิตดานอ่ืน)  ในสัมพันธภาพ

กับพระเจา ผูอภิบาลจะอธิษฐานภาวนาเสมอใหกับ
แพทย พยาบาลเจาหนาที่ที่มีสวนในการดูแลผูปวย ให
กบัผปูวยทุกคน และใหกบัตนเองเพ่ือจะไดมพีละกำลงั
จากพระองค

2. ในกรณีที่มีการอธิษฐานเพื่อการเยียวยารักษา
จะมีกต็อเม่ือผปูวยหรอืญาติพีน่องขอใหอธิษฐาน หรอื
ผอูภิบาลเห็นสมควรอธิษฐานให

อยางไรก็ตาม จะไมมกีารบงัคบักนัในเร่ืองน้ี  ควร
เคารพสิทธิเสรีภาพของผูนั้น แมผูนั้นจะไมมีความเช่ือ
เลยเพราะเปนพ่ีนองในศาสนาอ่ืน  การอธิษฐานภาวนา
อาจจะทำไดหากผูปวยและญาติพี่นองตองการ  เรามี
ความเช่ือวาพระองคจะทำงานในตัวเขา และอันดบัแรก
พระองคอาจจะเยียวยารักษาเขาโดยการเพ่ิมพูน
ความเช่ือใหเกิดข้ึนในตัวเขาก็ได

โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของแมพระ ความรอด
ของคนไข (Salus Infirmorum) ขอพระเจาทรงอวยพรให
ทกุทานมีสขุภาพแขง็แรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และ
พรอมที่จะเอาใจใสดูแลผูปวยทุกคนเย่ียงชาวสะมาเรีย
ผูใจดี

วนันี ้- 31 ธ.ค. 53

โรงพยาบาลเซนตหลุยส 27 ถนนสาทรใต ยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร. 0-2675-5000    Fax. 0-2675-5200
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ระลึกถึงทานในคำภาวนา
โทมัส อึ้งลุก แซฝู สัตบุรุษวัดบานโปง / ริตา จาตร โทณะวณิก เบเนเดทตี้
สัตบุรุษวัดนักบุญยอหน บอสโก / เทเรซา ศรี เสวการณ สัตบุรุษวัดนักบุญ
ยอแซฟ ตรอกจันทน / แอนโทนี กอพงศ พึ่งผล สัตบุรุษวัดพระมหาไถ /
ยอแซฟ ธงชัย สุวรรณวิทยเวช สัตบุรุษวัดพระมหาไถ / ยอแซฟ หวาน ยี่
แซคิว สัตบุรุษวัดเซนตหลุยส /  มารีอา หนอย แซหวอง สัตบุรุษอาสนวิหาร
อัสสัมชัญ / มารีอา โงวมวย แซซิ สัตบุรุษวัดแมพระลูกประคำ กาลหวาร /
ยอแซฟ กีฮง แซลอ สัตบุรุษวัดเซนตหลุยส / ยอหนบัปติส ธารฟา สุขสวัสด์ิ
สัตบุรุษวัดพระคริสตกษัตริย เกาะใหญ / เอากุสติน ไกรวุฒิ โกวงศ สัตบุรุษ
อาสนวิหารอัสสัมชัญ
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อาลัยรักคุณหมอบุญนำ (ตอจากหนา 20)
ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี คุณพอสมชัย พิทยา-
พงศพร คุณพอเฉลิม กิจมงคล และพรอมพระสงฆ
นักบวช และสัตบุรุษจำนวนมาก เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม
ค.ศ. 2010 ทีว่ดัแมพระมหาทุกข ทามวง

คุณพอสมชัย พิทยาพงศพร ในฐานะญาติกลาว
ในบทเทศนวา “ตลอดชีวิตการเปนแพทย 27 ป ของ
คุณหมอบุญนำไดเปนหมอท่ีเปนตัวอยางดี เปนหมอ
ผูใจดี  ชีวิตสวนใหญอยู เ มืองกาญจน  เปนแพทย
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  สระแกว และกาญจนบุรี
และมีสวนรวมชวยภาคสวนสาธารณสุข รับใชและ
เปลีย่นแปลงสงัคมของเราดวยใจดีงาม ความรัก ซือ่สัตย
เสียสละ อุทิศตน”

“ผมรสูกึประทบัใจคุณหมอในความเช่ือความศรัทธา
การปฏิบตัชิวีติคริสตชนอยางดี ตัง้แตเด็ก เยาวชน เปน
นักศึกษา แมมีความเจริญกาวหนาในอาชีพการงาน มี
ชวีิตครอบครัวท่ีอบอนุ ไดยายมาอย ูจ.กาญจนบรุี 27 ป
คุณหมอไดปฏิบัติหนาท่ีคริสตชนอยางสม่ำเสมอ
คุณหมอเคยเปนประธานสภาภิบาลวัดคาทอลิก
เมืองกาญจน เขาวัดคาทอลิกเมืองกาญจน หรือวัด
แมพระมหาทุกข ทามวง เปนท่ีปรึกษาของชมรมเวชบุคคล
ของสังฆมณฑลราชบุร”ี

“หลังจากทราบวาคุณหมอเปนมะเร็ง ผมไดมี
โอกาสสวดภาวนารวมกบัสมาชกิในครอบครวัและพีน่อง
ของคุณหมอ พวกเราไดสวดภาวนาใหคุณหมอบุญนำ
ผูซึ่งมีความเชื่อคริสตชนที่เขมแข็ง เปนพยานชีวิตถึง
ชีวิตใหม แมตองผานความเจ็บปวย ความยากลำบาก
รวมกับธรรมล้ำลึกแหงกางเขนของพระคริสตเจาได
ผานสูชีวิตใหมรวมกับพระองค กางเขนคือสัญลักษณ
แหงความรกัสูงสุด ในความรกันีม้กีารปลอยวาง ทำให
เปนอิสระ จากทุกส่ิง เพ่ือไปสชูวีติใหม  คณุหมอไดจาก
ไปสูชีวิตใหมในพระเจา ในเวลาเชาของวันจันทรที่ 4
ตลุาคม อยางสงบ”

นายแพทยยอแซฟ บุญนำ  ชัยวิสุทธิ์  นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี   เปนบุตรคนท่ี 6 ใน
จำนวน 7 คน ของมารีอา  ชิวบวย   แซตั้ง  และ
ฟรงัซสิเซเวียร โอวตัง  แซอึง้  เกดิเม่ือวันที ่ 8  มนีาคม
พ.ศ. 2500  ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  รับศีลลางบาป
ที่วัดพระหฤทัยแหงพระเยซูเจา  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี
สมรสกับแพทยหญิงมารีอา อนงค  ชัยวิสุทธ์ิ (อัศว-
เทศานนท)  นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรม  สาขา
กุมารเวชกรรม  หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  ที่วัดบานเซเวียร
กรุงเทพมหานคร   มบีตุร  2 คน  ไดแก 1.  ยอหน บปัติสต
พีรณัฐ ชัยวิสุทธิ์  กำลังศึกษาช้ันปที่ 1  สาขาวิศวะ
คอมพิวเตอร   คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 2.  ยอหน  ณชัพล     ชยัวสิทุธิ ์  กำลงัศกึษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรงุเทพมหานคร

การศึกษา
ประถมศึกษา (ป.7-ม.ศ.2) โรงเรียนดาราสมุทร

จ.ชลบรุี
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

จ.ชลบรุี
มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กรงุเทพมหานคร
ปรญิญาแพทยศาสตรบัณฑติ ม ห า วิ ท ย า ลั ย

เชยีงใหม
ประกาศนียบัตรแพทยฝกหัด โรงพยาบาล

นครเชียงใหม
วฒุบิตัรสาขาอายุรศาสตร  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
อนุมตับิตัรสาขาเวชศาสตรครอบครัว     แพทยสภา

การทำงาน
พ.ศ. 2526 ผูอำนวยการโรงพยาบาลเลาขวัญ

จ.กาญจนบุรี
พ.ศ. 2527 ผูอำนวยการโรงพยาบาลทามวง

จ.กาญจนบุรี
พ.ศ. 2531 หวัหนาฝายวิชาการ  โรงพยาบาลพหล

พลพยหุเสนา  จ.กาญจนบุรี
พ.ศ. 2545 รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด

กาญจนบุรี อาจารยพิเศษดีเดน คณะแพทยศาสตร
ศริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลัยมหดิล

พ.ศ. 2547 นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัเพชรบุรี
พ.ศ. 2548 นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัสระแกว
พ.ศ. 2549  จนถงึแกกรรม นายแพทยสาธารณสุข

จงัหวดักาญจนบุรี
ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุด  ประถมา-

ภรณชางเผอืก (ป.ช.)
เกดิใหมในพระเจา วนัที ่4 ตลุาคม รวมอาย ุ53 ป

คำไวอาลัยจากชมรมเวชบุคคลคาทอลิกราชบุรี
บางสวนความวา นายแพทยบญุนำ  ชยัวสิทุธิ ์   เรามัก

เรียก ทานวา “นาย” จนเคยชิน ตลอดชีวิตการทำงาน
ของนาย  เปยมไปดวยความรักและเอาใจใส  กระตือรอืรน
มีความรูสึกไวตอความทุกขยากของเพื่อนมนุษย  มี
เมตตาจิตตอเพ่ือนรวมงานและผูปวยทุกคนอยาง
ทัดเทียมกันโดยไมเลือกชั้นฐานะและกระทำดวย
ความยินดีอยางจริงใจ  ไมหวังส่ิงใดตอบแทน เม่ือไดรบั
ตำแหนงดานการบรหิาร  นายบุญนำเปน “นาย” ทีใ่จดี
เปนคนละเอียด  รอบคอบ  โปรงใส  มวีสิยัทศันกวาง
ไกลสอนงานอยางละเอยีด  ทำใหดเูปนตวัอยาง  อยใูห
เหน็  เปนทีป่รกึษาไดตลอด

นายเปนนายแพทยทีร่กังาน  มคีวามรบัผดิชอบสงู
นายจะนัง่ทำงานท่ีทีท่ำงานจนค่ำมดืทกุวนัและจะหอบงาน
กลบัไปทำตอทีบ่าน จนบอยครัง้ทีน่ายเหนือ่ยและหลบั
กับงานในหองนั่งเลนในบาน  ไมไดนอนหลับสบาย
เหมอืนคนท่ัวไป   และทกุครัง้ทีน่ายไปราชการท่ีไหน
จะหอบเอางานข้ึนรถ  ทำงานในรถโดยไมปลอยเวลา
ใหเปลาประโยชน  จึงทำใหนายมีผลงานและไดรับ
รางวัลระดับภาคและประเทศหลายรางวัล

จนกระท่ังวันท่ี 20 ตุลาคม 2552  นายทราบวา
ตนเองปวยดวยโรคมะเรง็ตับออนระยะสดุทาย  ทกุคน
ทีท่ราบขาวตางรสูกึ “ตกใจ… รองไห”  นายกลบัปลอบ
คนรอบขางและใหกำลังใจวานายยังไมเปนอะไร
สำหรับเพ่ือนรวมงานท่ีเปนคริสตชนนายจะบอกวา
ทกุอยางเปนแผนการของพระเจา เราจะตองมคีวามเช่ือ
ความไวใจ  และความรัก และแทนท่ีนายจะหยุดทำงาน
โดยเดด็ขาดเพ่ือรกัษารางกาย   และพกัผอนเต็มที ่ นาย
ยังเปนหวงงาน  ยังคงแวะเวียนมาทำงานอยูเสมอ
จนกระท่ังเวลา 06.53 น. ของวนัที ่4 ตลุาคม 2553  นาย
ไดเกดิใหมในพระเจา  อยใูนออมพระหตัถของพระเจา
หลายคนบอกวาเสียดายท่ีนายเสียชีวิตดวยวัยเพียง
53 ปเศษ  แตเมื่อพิจารณาใหลึกซึ้งจะทราบวาอายุ
เปนเพียงเชิงปริมาณ  ถามองเชิงคุณภาพจะทราบวา
นายใชชีวิตอยางมีคุณภาพและเหมาะสมท่ีไดชื่อวา
เปนบุตรของพระองค”
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รบัฟงรายการวทิยุคาทอลิก “คยุกันเจด็วันหน” ทกุวันอาทติย FM 98.75 MHz เวลา 07.00-09.00 น.  / www.thaicatholicradio.com เว็บเดยีวฟงวิทยุคาทอลิกไดทั่วโลก

ขอบคุณสมาชิกทกุๆ ทาน ทีม่อบความไววางใจกบัพนัปทวัรคะ
พี่นองที่สนใจขอเชิญติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่

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


18-21 พฤศจกิายน ขอเชิญสมาชิกผูใจบุญ รวมเชิญ

พระกมุารไปแจกใหชาวเขาเผาตางๆ
ตามวดัในหมบูาน ชาวพมา จ.ตาก

9-12 ธนัวาคม เชิญรวมฉลองบญุราศีแหงสองคอน
ต อ ด ว ย เ วี ย ง จั นทน แ ล ะ เ ยี่ ย ม
คณุพออนันต เอีย่มมโน
เปดศักราชใหม ป 2554

6-9 กมุภาพันธ สมาชิกสุภาทัวรมีนัดกันไปฉลอง
มารตี  สเตฟาน  วอง  ที่ เชียงตุง
ประเทศพมา

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

“การท่ีใครคนหนึ่งยอมทนทุกขทรมานอยางอยุติธรรม

เพราะคำนึงถึงพระเจา ก็เปนพระหรรษทาน”

(1ปต 2:19)

เปโตร วิจิตต
เธียรทรานนท
ครบ 44 ป

ชาตะ 8 สงิหาคม 1948
เกดิใหมในพระเจา

17 พฤศจกิายน 1966

รับสมัครเจาหนาที่ตรวจสอบบัญชี
1  ตำแหนง

วฒุปิรญิญาตร ีสาขาการบัญช ีประสบการณ
ตรวจสอบ / ทำบญัชไีมนอยกวา 3 ป
สมัครและสอบถามรายละเอยีดไดที่

แผนกระบบบัญชีฯ (คณุศศธิร ศริจิางคพัฒนา)
ฝายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8-9 อาคารแมพระรบัเกยีรตยิกขึน้สวรรค ซ.นนทร ี14
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
E-mail : catholic_edba@hotmail.com
โทร.   0-2681-3840-4
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«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈

·Ààß‡À√’¬≠Õ—»®√√¬å §≈Õß‡µ¬

°∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 28

æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 4 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. §ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø

®”‡π’¬√ °‘®‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå §≈Õß®—Ëπ °∑¡.

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

(µ‘¥µàÕ®Õß√â“π§â“‰¥â∑’Ë§ÿ≥ π∏¬“ æ√√≥»‘√‘ ‚∑√. 08-

4138-7307)

«—¥§Õπ‡ Á́ª™—≠ °∑¡.©≈Õß·¡àæ√–ºŸâªØ‘ π∏‘π‘√¡≈

«—πæÿ∏∑’Ë 8 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 18.00 π. æ√–Õ—§√-

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

ª√–∏“π (®Õ¥√∂∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π)

«—¥æ√–°ÿ¡“√‡¬ Ÿ́ ∫“ßπ“-µ√“¥ °.¡. 8 °∑¡.

©≈Õß«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

§ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø ®”‡π’¬√ °‘®‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥§√Õ∫§√—«»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‚√ß‡√’¬πªí≠®∑√—æ¬å

¥‘π·¥ß °∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

10.30 π. æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’

‡ªìπª√–∏“π

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

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

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å ∑à“»“≈“©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

4 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

Õ“ π«‘À“√æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 11 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ Õ—§√∏√√¡∑Ÿµ ¡–¢“¡ ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡µ¬„À≠à

Õ.Õß§√—°…å ®.π§√π“¬°©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18 ∏—π«“§¡

‡«≈“ 10.30 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

«—¥æ√–Àƒ∑—¬π‘√¡≈·¡àæ√– ∑à“∫àÕ ®.ÀπÕß§“¬

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

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

«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ª“°™àÕß ®.π§√√“™ ’¡“

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

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

«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ÀπÕßÀ≠â“ª≈âÕß

Õ.·°âß§√âÕ ®.™—¬¿Ÿ¡‘ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4 ∏—π«“§¡

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

‡ªìπª√–∏“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

«—¥‡´πµåπ‘‚°≈“  ®.æ‘…≥ÿ‚≈° ©≈Õß 90 ªï™ÿ¡™π

§«“¡‡™◊ËÕ«—¥ ·≈– 80 ªï ‚√ß‡√’¬π‡´πµåπ‘‚°≈“ 

«—π‡ “√å∑’Ë 4 ∏—π«“§¡ æ‘∏’‡ªî¥‡ °ÀÕ√–¶—ß 90 ªï«—¥

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

øíß°“√Õ∏‘∫“¬æ√–«“®“¢Õßæ√–‡®â“·∫∫ çLectio

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

»’≈ ´÷Ëß®—¥‡¥◊Õπ≈–§√—Èß ‡√‘Ë¡‡«≈“ 09.00-17.00 π.

„πªï 2010 π’È ¡’‡À≈◊ÕÕ’° 2 §√—Èß§◊Õ «—π‡ “√å∑’Ë 6

æƒ»®‘°“¬π ·≈–«—π»ÿ°√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ ¡‘ ´“

æ√âÕ¡ Lectio Divina ‡√‘Ë¡‡«≈“ 10.00 π. ™à«ß∫à“¬

¡’°“√·∫àßªíπ-‡ΩÑ“»’≈ ·≈–√—∫æ√–®‘µ  π„®‚∑√.

·®âß®”π«πºŸâ®–¡“√à«¡∑’Ë§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬  08-

4105-8585 °àÕπ≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ß™â“ 4 «—π ‡æ◊ËÕ

®—¥‡µ√’¬¡Õ“À“√°≈“ß«—π

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

∫Õ ‚° ª√–‡∑»‰∑¬ √–À«à“ß«—π∑’Ë 18-30 æƒ»®‘°“¬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

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

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

 “∑√ (ºŸâ π„®®–‡¢â“√à«¡µ‘¥µàÕ‰¥â∑ ’Ë´‘ ‡µÕ√å»√‘π∑‘æ¬å

°‘® «— ¥‘Ï ‚∑√. 08-1848-2844, 08-1491-0157)

‡«≈“ 18.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° °√ÿß‡∑æœ

«—π∑’Ë 20 æƒ»®‘°“¬π √ÕßÕ“ π«‘À“√π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ

∫Õ ‚° √“™∫ÿ√’  Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß ‡°‘¥

∫“ßπ°·¢«°

«—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

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

æ√–·¡à¡“√’ ª√–®«∫§’√’¢—π∏å ‡«≈“ 12.00 π.‚√ß‡√’¬π

Õ√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

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

http://twitter.com/udomsarnnews

¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√„π‚≈°¥‘®‘∑—≈
çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é
(udomsarn fanclub)

„π‡ø´∫ÿâ§

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

µ‘¥µ“¡™¡√“¬°“√ ç· ß∏√√¡é
¬âÕπÀ≈—ß ·≈– ◊ËÕ √â“ß √√§å‰¥â∑’Ë

catholicmedia.cbct.net

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

‰¥â∑’Ë E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

·≈–‡ªî¥‡ °‚¥¡ 80 ªï‚√ß‡√’¬π ‡«≈“ 10.00 π. æ‘∏’

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.030 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π
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¥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°√’±“

�����«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å ∂ππ°√ÿß‡∑æ°√’±“ ¢Õ‡™‘≠

 —µ∫ÿ√ÿ…∑ÿ°∑à“π¡“¢Õæ√–æ√·≈– «¥¿“«π“Õ¬à“ß

„°≈â™‘¥°—∫æ√–∏“µÿπ—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° µ—Èß·µà™à«ß

∫à“¬«—π‡ “√å∑’Ë 27 ∂÷ß«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 28 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 11.00 π  ¡‘ ´“«—πÕ“∑‘µ¬å‡«≈“ 09.30 π

«—π‡ “√å∑’Ë 27 æƒ»®‘°“¬π ®–¡’¡‘ ´“‡«≈“

19.00 π. À≈—ß¡‘ ´“‡™‘≠√à«¡√—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡æ◊ËÕ

©≈Õß∑à“ππ—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ∑’Ë‰¥â¡“Õ¬Ÿà

∑à“¡°≈“ßæ«°‡√“ ‚¥¬‡√“‰¡àµâÕß‡ ’¬§à“µ—Î«‡§√◊ËÕß∫‘π

‰ªÀ“∑à“π∂÷ß‡¡◊ÕßµŸ√‘π Õ‘µ“≈’

�����·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

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

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ®–®—¥°“√· ¥ßº≈ß“π çChurch Choral

Conducting Recitalé ¢÷Èπ ´÷Ëß‡ªìπ°“√· ¥ßº≈ß“π

¢ÕßºŸâπ”§≥–π—°¢—∫√âÕßª√– “π‡ ’¬ß 14 ∑à“π ®“°

‚§√ß°“√Õ∫√¡°“√ √â“ß·≈–π”§≥–π—°¢—∫√âÕß

ª√– “π‡ ’¬ß∫â“ππ—°∫«™·≈–«—¥ ‚¥¬Õ“®“√¬å»√‘π∑√å

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

ÀâÕßª√–™ÿ¡™—Èπ 4 ‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠§Õπ·«πµå

·≈–„π«—π‡ “√å∑’Ë 27 æƒ»®‘°“¬π 2010 ∑’Ë

«—¥ª√–®”Õ“√“¡æ√–Àƒ∑—¬œ ‡«≈“ 17.00 π.  Õ∫∂“¡

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1413, 08-9483-6640

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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15) ‡ ° ÿ “π
✝  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.

§«“¡™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≈‘°·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

�����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

����� «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√—∫ ¡—§√æπ—°ß“π∫—≠™’ ¥à«π µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2429-

0820-22

����� ΩÉ“¬°“√»÷°…“ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

µâÕß°“√æπ—°ß“π∫—≠™’ ¥à«π ‚∑√. 0-2681-3840

∂÷ß 4

�����°Õß∫√√≥“∏‘°“√ Õÿ¥¡ “√ √—∫ ¡—§√æπ—°ß“π

·ºπ°»‘≈ª°√√¡ (Õ“√åµ‡«‘√å§) ‡ªìπ§“∑Õ≈‘° ¡’

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2681-3900

µàÕ 1801 Õ’‡¡≈å udomsarn@gmail.com

�����‚√ßæ‘¡æåÕ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° √—∫ ¡—§√æπ—°ß“π

Õ“√åµ‡«‘√å§ ¡’ª√– ∫°“√≥å®–‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“

‡ªìπæ‘‡»… µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2235-1045, 0-2233-0523

‡™‘≠√à«¡∫√‘®“§™à«¬‡À≈◊ÕºŸâª√– ∫¿—¬

πÈ”∑à«¡ ®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“

‚¥¬∫√‘®“§ºà“π∑“ß∫—≠™’

ç°Õß∑ÿπøóôπøŸπÈ”∑à«¡

‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµå‡¡√’Ë π§√√“™ ’¡“é

‡≈¢∑’Ë∫—≠™’ 339-460-5848

∏π“§“√°√ÿß‡∑æ  “¢“¡‘µ√¿“æ

µ‘¥µàÕ ‡´Õ√å·¡√’Ë ‡®¡ å „  «à“ß

‚∑√. 08-1955-7003

À√◊Õ∑’Ë§≥–¿§‘π’‡´πµåªÕ≈ ‡¥Õ ™“√åµ√

‚∑√. 0-2266-3605, 08-7078-2745

·ª≈À√◊Õ¬—ß?

¡’§π°”≈—ß®–·ª≈ Àπ—ß ◊Õ‡√◊ËÕß

The Imitation of Christ for Children,

A Guide to following Jesus,

by Elizabeth Ficocelli : Paulist Press

‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ´È”´âÕπ ®÷ß¢Õ·®âß¡“

À“°„§√‰¥â·ª≈·≈â« ™à«¬·®âß¥â«¬

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1901

§√‘ µå¡“ §Õπ‡ ‘√åµ
ª√– “π‡ ’¬ß 2010

¢Õ‡™‘≠∑ÿ°∑à“π¡“√à«¡©≈Õß
·≈– —¡º— ∫√√¬“°“»

‡∑»°“≈§√‘ µå¡“ ·Ààß —πµ‘
·≈–§«“¡™◊Ëπ™¡¬‘π¥’

„π°“√· ¥ß§Õπ‡ ‘√åµª√– “π‡ ’¬ß

çChristmas Celebration 2010 :
Peace and Joyé
¢—∫√âÕß∫∑‡æ≈ß‚¥¬

§≥–π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß 7 §≥–
√à«¡¥â«¬»‘≈ªîπ√—∫‡™‘≠

≥—Ø∞å ∑‘«‰ºàß“¡ (π—∑∑‘« AF5)
∫√√‡≈ßæ‘≥·°â«‚¥¬

§ÿ≥«’√–æß»å ∑«’»—°¥‘Ï
„π«—π‡ “√å∑’Ë 18 ∏—π«“§¡ 2010

∑’Ë‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠
18.00 π. ÕÕ°√â“π‡∑»°“≈§√‘ µå¡“ 
·≈– 19.00 π. °“√· ¥ß§Õπ‡ ‘√åµ

‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬„π°“√‡¢â“™¡



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 34 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2010 หนา 17

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

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

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

สารวันสทิธิมนุษยชนของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
วนัอาทิตยที ่21 พฤศจกิายน 2010
“กระแสเรียกแหงความรกั ความจริง ความยุติธรรม”
พีน่องครสิตชนท่ีรักทุกทาน

วันอาทิตยที่ 21  พฤศจิกายน โอกาสสมโภช
พระเยซูเจากษัตริยแหงสากลจักรวาล  พระศาสนจักร
คาทอลิกในประเทศไทยยังประกาศเปน วนักระแสเรยีก
และวันสิทธิมนุษยชน คำวา “กระแสเรียก” ทำใหเรา
นึกไปถึงการที่เยาวชนชาย-หญิงตอบรับเสียงเรียกของ
พระเปนเจาเขาสูสถาบันฝกอบรมการเปนพระสงฆ
นกับวช เพือ่สานตอพนัธกิจแหงรกัและรับใชเพือ่นมนุษย
แตตองไมลืมวาชีวิตคริสตชนก็คือการตอบสนอง
ตอเสียงเรียกของพระเปนเจาเชนกัน ใหมาเปนลูกของ
พระบดิา ไดรจูกั รกั มคีวามเช่ือในพระเยซูเจา และนำ
คำสอนของพระองคไปปฏบิตัใินการดำเนินชีวติ

จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทย  การ
ชุมนุมทางการเมืองในชวง 4-5 ปที่ผานมา โดยเฉพาะ
เหตุการณในเดือนเมษายนและพฤษภาคมปนี้  นำไปสู
การตอสูทางความคิด การเลือกขาง จนกลายเปน
ความขัดแยง  ใชความรุนแรง สงผลใหมีผูบาดเจ็บ
เสียชีวิต และผลกระทบตอจิตใจของผูที่สูญเสียบุคคล
ที่รักไป  เราปฏิเสธไมไดวาความขัดแยงทางการเมือง
เชนน้ี สงผลตอความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครวั
ชุมชน และสังคม จากมุมมองหรือจุดยืนทางการเมือง
ที่แตกตางกัน ซึ่งถือเปนประเด็นทาทายกระแสเรียก
ความเปนคริสตชนของเรา

ในชวงเวลาแหงการฟนฟูสังคมปจจุบันเชนน้ี เรา
คริสตชนจำเปนตองไตรตรองวา คณุธรรมแหงความรกั
ความจริง  ความยุติธรรม ซึ่งเปนกระแสเรียกของ
คริสตชน เราไดยึดถือและปฏิบัติในคุณธรรมท่ีสำคัญ
เหลานี้หรือไม

เราจะปฏบิตัคิณุธรรมแหงความรกั ตอกันไดอยางไร
ความรักควรเร่ิมตนดวยการเคารพตอศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษยที่ทุกคนมีเทาเทียมกัน  เคารพตอสิทธิ
ในการมีชีวิต เคารพความคิดเห็นที่แตกตาง ไมมอง
อีกฝายวาเปนศัตรู เพราะแทจริงแลวมนุษยไมใชศัตรู
ศัตรูของเราคือ ความโกรธ เกลียด เคียดแคน สิ่งท่ี
จะชวยสรางให เกิดความรักไดก็ตอ เมื่อตางฝาย
ตางมีความไววางใจที่จะเปดใจรับฟงกันอยางแทจริง
โดยละอคติ ไมตัดสินไวกอน และฟงเพื่อท่ีจะเขาใจ
ความรสูกึ ความตองการของอีกฝาย แมไมเหน็ดวยกต็าม

สำหรบั  ความจรงิ  ซึง่เปนคณุธรรมประการท่ีสอง
เราไมควรมองความจริงของตัวบุคคลหรือของคขูดัแยง
เปนขาวและดำ และไมมองปญหาที่เกิดขึ้นวาเปนเรื่อง
ของปจเจกบุคคล แตตองมองใหลึกถึงรากเหงาของ
โครงสรางปญหาทางสังคมและวัฒนธรรม และตอง

รวมกันทำความจริงใหปรากฏวาเกิดข้ึนจากอะไร จาก
ใคร รวมทั้งตองใชขันติธรรม และวุฒิภาวะในการ
ยอมรับความจริง ทั้งนี้ดวยความจริงเทานั้นที่จะชวย
เยียวยาจิตใจผูเจ็บปวดได

คณุธรรมประการท่ีสามคือ ความยตุธิรรม  เราตอง
ชวยกันแกไขหรือลดปญหาความรุนแรงเชิงโครงสราง
ทีน่ำไปสกูารเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ คอรรปัชัน่ในทาง
การเมือง ทีก่อใหเกิดความเหล่ือมล้ำในสังคม นอกจาก
นี้ตองปรับทัศนคติที่มีตอความยุติธรรมใหตั้งอยูบน
พืน้ฐานของความรกัเพือ่นพีน่อง มใิชความรกัตอตนเอง
(ผลประโยชน) เปนสำคัญ

ในสมณสาสน “พระเจาคอืความรกั” (Deus Caritas
Est) ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ได
ยืนยันบทบาทของพระศาสนจักรตอการสงเสริม
ความยุติธรรมไววา พระศาสนจักรตองไมยืนดูอยู
ขางทางของการตอสเูพ่ือความยุตธิรรม แตพระศาสนจักร
ตองมหีนาทีช่ำระเหตผุลของความยตุธิรรมทางการเมอืง
ใหสะอาด เปนความยุตธิรรมท่ีตองอยบูนหลักจริยธรรม
และเมตตาธรรม

นบัเปนโอกาสดีในวันสิทธิมนุษยชนฯ ทีค่ริสตชน
ในฐานะ “ผูถูกเรียก” จะสำรวจจิตใจของเราวา ยังคง
เปนพระวิหารของพระเปนเจาท่ีพระเยซูเจาองคสันติ
ราชาไดทรงไถกูดวยความทุกขทรมานบนไมกางเขน
ซึ่งเปนบัลลังกของพระองคอยูหรือไม  ถาเปนเชนน้ัน
ขอใหเราเผยแผพลังแหงความรัก ความเมตตา กรุณา
ความปรารถนาดีตอพ่ีนองเพื่อนมนุษย ใหพลังน้ีแพร
ไปรอบๆ ตัวเรา แตถาจิตใจของเรายังมีความโกรธ
เกลียด หรือหลงติดอยกูับความคิด ความเช่ือของตนวา
ถูกตอง พรอมโตเถียงหรือตัดสินวาคนที่คิดเห็นตาง
กับเราไมใชเพ่ือนพี่นองอีกตอไป ก็ขอใหเรามีเวลา
อยูเงียบๆ  ตอหนาพระเปนเจา ฟงเสียงจากภายใน
เพือ่ทบทวนความรสูกึหรือการกระทำเชนนัน้วา กอให
เกิดสันติสุขกับตัวเราหรอืไม

บทเทศนบนภูเขาของพระเยซูเจาเรื่องความสุข
ที่แทจริง (มธ 5:1-10) และบทสอนของนักบุญเปาโล
ใหหลักปฏิบัติทั้งการดำเนินชีวิตดวยกระแสเรียก และ
ดวยการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน “อยาตอบแทน
ความช่ัวดวยความช่ัว จงพยายามทำดีตอเพื่อนมนุษย
ทุกคน จงอยูอยางสันติกับทุกคน อยาแกแคนเลย แต
จงใหพระเจาทรงตัดสินลงโทษเถิด... อยาใหความช่ัว
ชนะทาน แตจงชนะความช่ัวดวยความดี” (รม  12:17-
19, 21)

ขอเชิญชวนคริสตชนชวยกันสรางสันติสุขใหเกิด
ขึน้ในครอบครวั ดวยการรบัฟง เขาใจความตองการของ
สมาชิกทุกๆ คน ปฏิบัติคุณธรรม ความรัก ความจริง
ความยุติธรรม กับเพื่อน ผูรวมงาน และทุกๆ คนที่เรา
สัมพันธเก่ียวของดวย รวมถึงคนที่เราไมรูจัก เพราะ
ทกุคนตางมีความเปนมนุษยเทาเทียมกับเรา เปนลูกของ
พระบิดาเจา เปนพี่นองในพระเยซูเจาเชนเดียวกับเรา

ขอพระเยซูเจาทรงอำนวยพระพรมายังพ่ีนอง
ผสูรางสันติทกุทาน

(พระสงัฆราชฟลปิ บรรจง  ไชยรา)
ประธานกรรมาธิการฝายสงัคม
แผนกความยตุธิรรมและสนัติ

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
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อสัสัมชญั  ซอยทองหลอ

จัดทำและเผยแพรโดยคณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อการพัฒนาสังคม แผนกความยุติธรรมและสันติ
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ตอนที ่7 เรือ่งเลาจากเมอืงไทย ในบานเดก็กำพราทีบ่รูกนิาฟาโซ

 
 

บันทึกแอฟริกา
(โอกาสรวมชุมนุมนักหนังสือพิมพคาทอลิกโลก

ระหวางวนัที ่13-19 กนัยายน ค.ศ. 2010
เมืองวากาดกู ู ประเทศบรูกนิาฟาโซ)

บานเด็กกำพราที่เราไปมีชื่อวา “บานคริสสิโต”
ทานเปนมรณสักขีแหงประเทศกานา สิ้นใจตอนอายุ
13 ป ทานมีชีวิตอยูในศตวรรษท่ี 19 นี้ เอง ที่นี่
มีเด็กกำพราประมาณ 31 คน พวกเรานำเงินทำบุญ
ที่ไดจากการเร่ียไรเม่ือวานหลังจากท่ีพระสังฆราช
ของประเทศน้ีไดพูดถึงสันติสุขในประเทศของทาน
ผมไมแนใจวาไดเงินเทาใด แตอยางนอยกิจกรรมนี้
กน็ำความชืน่ใจใหกบัเจาหนาท่ีทกุคนในบานหลังน้ี

ขั้นตอนพิธีดำเนินไปตามรูปแบบงานพิธีทั่วไป
ไฮไลทของผมอยตูรงท่ีเม่ือพระอคัรสงัฆราชเคลาดโิอ
เชลลี ไดรับเชิญใหกลาวอะไรสักเล็กนอย ตอนแรก
ทานพูดเปนภาษาอิตาเลียน แตเพ่ือคนสวนใหญ
ทานบอกวา ผูจัดขอใหทานพูดเปนภาษาอังกฤษดวย
ทานเร่ิมดวยการเลาประสบการณ ทานเลาวา

“ทีป่ระเทศไทย ตอนเชาท่ีพระภิกษุออกบิณฑบาต
เม่ือผานไปท่ีใดก็ตาม พอแม ครอบครวั ผคูน ไหว และ
ตักบาตร สงมอบของใหกับพระ เหลาน้ีเปนวิถีชีวิต
ทีน่าสรรเสริญและเปนแบบอยาง การใหการสงเคราะห
เด็กๆ ผูยากไร ตองเปนชีวิตของคริสตชนเชนกัน
พวกเราตองทำจนเปนรูปแบบชีวิตของเรา เหมือนท่ี
พระเยซูเจาไดทรงสอนและกระทำ”

เม่ือทานกลบัมายงัท่ีนัง่ ผมบอกทานวา “ขอบคณุ
นะครับ ทีช่วยแนะนำ และพูดถึงประเทศไทย” ทาน
ยิ้มให เหมือนทุกครั้ง  แตคร้ังน้ีผมคิดวา  ทาน
อยากจะขอบคุณประเทศไทยมากกวาที่มีวัฒนธรรม
แหงความรักและการแบงปนแบบน้ี

หลังจากน้ันเปนการข้ึนไปเย่ียมเด็กกำพรา
เด็กกำพราเหลาน้ีไมมีใครย้ิมเลย หนาตาเหมือน
ไมไววางใจผูคน  ขอสันนิษฐานของผม  บางทีเด็ก
ไมรูจักเราครับ เราผิวเหลืองและคนยุโรปผิวขาว
แตเม่ือเด็กเหลาน้ีถูกอุม ไมวาผิวสีใด การยกคนให
สูงข้ึน ใหเกียรติ ใหความรัก สีผิวตัดท้ิงไปไดเลย
เ ด็กทุกคนมีความสุขและคนทุกคนก็มีศัก ด์ิศรี
ไมตางกัน

รถบัสจากเดิม 1 คัน ใชเวลาคลอดไมนานก็มีมา
เพ่ิมอีก 1 คนั ผจูดั (อาจจะ) พบวา รถ 1 คนัคงไมพอ
ซะแลว ผมนั่งคันที่สอง ที่นี่มีเพื่อนๆ จากเคนยา
มาแนะนำตัว ผมเลยถือโอกาสเอาอุดมสารออกมา
อีกครั้ง ไดผล เพื่อนๆ จากเวเนซูเอลา อินเดีย และ
เยอรมนี สนใจถามไถแลกนามบัตรกันเปนการใหญ
ไมค โอเมรา เปนบรรณาธิการเหมือนกัน เขาทำงาน
อยูที่ศูนยประชาสัมพันธ เ ก่ียวกับคาทอลิกของ

แอฟริกา แอนจาล ี เตอกี ้ เธอมาจากอินเดีย ขาน้ีเปนท้ัง
นกัเขียนนักเดินทางและทำงานสารคดรีายการโทรทัศน
ชอบประเทศไทยสุดๆ เธอเลาเร่ืองลูกชายทีม่าเมืองไทย
และนำรูปมาโชวความนารักกันอีก อีวาจากเยอรมนี
คนนีพ้ดูไดหลายภาษา ทำงานเก่ียวกบัไอที ถกูเชญิพเิศษ
เพื่อมางานน้ีเพราะทำงานในบูรกินาจึงไดรับเชิญจาก
ประธานจัดงาน สวนอีกคนมาจากเวเนซูเอลา ภาษา
องักฤษไมคอยแขง็แรง แตเปนผฟูงทีด่ ีผมจดัใหทกุคน
อานอุดมสารกันหมด กอนจะขอชักภาพไวเปนท่ีระลึก
บางคนบนวา ตองแกลงๆ ใหเหมอืนหนอย หลังจากน้ัน
ทกุคนยังเซอรไพรสไมหาย เมือ่ผมบอกวา ผมมาคนเดยีว
และเปนคนไทย

รถพาเรากลับมาท่ีประชุม  ผูบรรยายวันน้ีคือ
คนเดียวกับท่ีผมพบบนเครื่องบิน ไดยินวาจะแจก
เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาเร่ืองสื่อเพราะวาเขาสอน
ในมหาวิทยาลัยอยแูลว ผมวาการไดพบคนพันธเุดียวกนั
นี่มันดีไปอยาง คอเดียวกัน ชอบงานเขียนเหมือนกัน
ทำงานเขียนเหมือนกัน  แมวาจะภาษาตางกันไป
เหมือนเราทำเรื่องเดียวกัน เขียนชีวิต และอานสังคม
เพื่อวิพากษและบอกเลาเรื่องราว  ดวยความเช่ือ
ในความรักของพระ ผมเชื่อวาพระเปนเจาพาเรามาถึง
บรูกนิา เพือ่บอกสิง่นีก้บัผเูขารวมประชุมทกุคน

เย็นน้ีเรามีงานกาลาดินเนอร พรอมกับการมอบ
รางวลันักหนงัสือพมิพในหลากหลายประเภท เม่ือเสรจ็
พธิมีสิซา มรีถปรับอากาศอยางดมีารอเรายังท่ีนดัหมาย
ค่ำนี้ เราจะไปงานกาลาท่ีแถวศูนยวัฒนธรรมของ
เมืองนี้ ผมขึ้นมาบนรถซ่ึงท่ีนั่งเริ่มโดนจับจองไปเยอะ
แลว ผมนัง่ตดิประตูทางลงยงัมทีีว่างอกีที ่ผมเริม่สงัเกต
วาค่ำนี้หลายคนเลือกที่จะแตงชุดหรู สวนหนึ่งก็มา
ในชุดประจำชาติ  ผมเองไมไดมีชุดท่ีแสดงออก
ในแบบไทยๆ จึงควาผาพันคอ ผาฝายพลิ้วสีนำ้ตาล
ที่ติดมาดวย วาแลวก็นำมาพันรอบคอ ผมคิดของผมวา
ไดอารมณแบบไทยบางนะ ไมมากก็นอย รถกำลัง
จะออกแลว มีสาวผิวหมึกชาวบูรกินา มาขอน่ังดวย
เนือ่งจากท่ียงัวางอย ูผมไมไดปฏเิสธอะไร

รถขับเคล่ือนไปขางหนาดวยความรสูกึท่ีผมสัมผัส
ไดวาหลายคนต่ืนเตน ผมเองก็ตื่นเตนไปดวย สาว
ผิวหมึกคนท่ีนั่งขางๆ เร่ิมถามไถไลเรียงช่ือกัน ผม
ก็แนะนำตัวของผมไปปกติ  สวนหญิงคนน้ันชื่อ
อดีนารีล ทำงานอยสูถานวีิทยุ ทางตอนใตของประเทศ
บูรกินา เธอเปนดีเจ ซาวนดเอ็นจิเนีย และตองไป
ใหความรูเรื่องส่ือดวย เธอสงโทรศัพทที่บรรจุเพลงไว

มากมายใหผมลองฟงดวูารจูกัไหม คนแรกกโ็ดนแลว
ครับ สาวผิวหมึกนักรองคนโปรดอีกคนหนึ่งของผม
Tracy Chapman เราเร่ิมคยุกนัเรือ่งเพลง เธอเร่ิมใหผม
ฟงเพลงพ้ืนเมือง ผมบอกวาผมชอบจงัหวะ เธอบอกวา
ใช พวกเราแอฟริกัน มีจังหวะท่ีสนุกสนาน ดูสิชีวิต
ของเรามีความสุขไดตลอด นอกจากดนตรีเปนภาษา
สากลแลว ผมวาภาษาแหงมิตรภาพก็เปนเชนน้ัน
เธอท้ิงทายวา คืนน้ีมีเตนดวยนะ แลวเธอจะชวนผม
ไปเตนดวยกัน

งานกาลาค่ำน้ี คลาคล่ำไปดวยผูคนหลากหลาย
ทั้งผูเขารวมสัมมนาท่ีเปนแขกสำคัญ ทั้งแขกคนอื่น
รวมท้ังบรรดามดงานท่ีรังสรรคงานน้ีรวมกันมา
ตัง้แตตน ผมชอบจงัหวะของวงดนตรีบนเวท ีเคร่ืองเปา
บรรเลงเพลงสนุก การขับรองเริ่มข้ึน ผูคนทยอยมา
เปนระยะ และในท่ีสุดเมื่อเจากระทรวงวัฒนธรรม
มาถึง พธิเีปดกเ็ริม่ขึน้

รางวัลนักถายภาพดีเดน รางวัลนักหนังสือพิมพ
ทีม่ผีลงานดเีดนเรือ่งศาสนสัมพันธ บทความเร่ืองสตรี
หรือการใหการศึกษา เรื่องส่ือมวลชน ฯลฯ รางวัล
มากมายเหลือเกิน ผมวาบางทีมันเหมือนเยอะเกิน
สิง่ท่ีมอบใหดเูรียบงายด ีใบประกาศ เพ่ือรบัรองผลงาน
หมวกแบบบูรกินาซ่ึงแสดงความเปนชาติที่จัดงานน้ี
ขึ้นมา ติดโลโกงานน้ี ผมคิดวาแคนั้นนะ เพราะผูที่
เขารวมท่ีไมใชชาวบูรกินา ก็ทยอยข้ึนรับรางวัลกัน
ทั่วหนา ผมเริ่มเหนื่อย เพราะโปรแกรมแนนทุกวัน
รางวลัเร่ิมมอบหมดแลว การแสดงบนเวทีเหมือนจะมา
ถงึรายการสุดทาย ผมยังไมเห็นวามีใครเร่ิมเปดฟลอร
เลย

ในท่ีสุดงานกาลาในค่ำคืนน้ีก็จบลง ผมร่ำลา
สมาชิกในโตะ พรอมกับประโยคแหงการรวมชื่นชม
ยินดี “ดีใจดวยนะครับ ขอใหผลิตผลงานดีๆ แบบน้ี
ตอไป” เพื่อนนักขาวชาวเยอรมันบอกผมวา “จริงๆ
แลวไมคิดวาจะไดรางวัลใดๆ ยังคงเขียนหนังสือ
ตอไป นีก่ลบัไปกจ็ะเริม่งานใหมอกีแลว” รางวลัของ
นกัเขยีนคอืนักอานอยดู ีหาใชกระดาษแผนเดยีวไม

สปัดาหหนาผมคงขอจบเร่ืองราวทีแ่อฟรกิาไวแค
ตอนที่ 8 จริงๆ แลวมีเร่ืองราวที่เลาไดอีก แตพบวา
จะสิ้นปอยูแลว ผมมีเวลาเขียนอีก 5-6 ฉบับเทาน้ัน
กอนจะโบกมือลาป 2010....

บรรณาธิการบริหาร
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çªî¥‡¥◊Õπ·¡àæ√–é §ÿ≥æàÕ‚™§™—¬ §Ÿ√—µπ ÿ«√√≥ ºŸâ®—¥°“√ΩÉ“¬®‘µµ“¿‘∫“≈

‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’ªî¥‡¥◊Õπ·¡àæ√– ́ ÷Ëß¡’°“√ «¥ “¬ª√–§”

·Àà·¡àæ√–√Õ∫«—¥æ√–®‘µ‡®â“·≈–∂«“¬¥Õ°‰¡â·¥à·¡àæ√– ‚¥¬¡’ºŸâ∫√‘À“√ §≥–‡´Õ√å

‡«™∫ÿ§§≈§“∑Õ≈‘°·≈–ºŸâ π„®‡¢â“√à«¡æ‘∏’ ∑’Ë«—¥æ√–®‘µ‡®â“ ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

çª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√®—¥ß“π Christmas Celebration 2010 §√—Èß∑’Ë 1 ∑’Ë‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 7 µÿ≈“§¡ 2010 §≥–°√√¡°“√

·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï √à«¡°—∫ ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠ ‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠»÷°…“ ·≈–‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠§Õπ·«πµå

‰¥âª√–™ÿ¡√à«¡°—π‡æ◊ËÕ®—¥¡À°√√¡°“√√âÕß‡æ≈ßª√– “π‡ ’¬ß§√‘ µå¡“ „π™◊ËÕ«à“ çPeace and Joyé ‚¥¬‡ªìπ°“√√«¡µ—«¢Õß§≥–π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß™—Èππ” æ√âÕ¡°—∫

»‘≈ªîπ√—∫‡™‘≠ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√‡©≈‘¡©≈Õß‡∑»°“≈·Ààß°“√∫—ß‡°‘¥ ¥â«¬§«“¡Õ∫Õÿàπ·≈–§«“¡√◊Ëπ‡√‘ß„π∫√√¬“°“»¢Õß‡∑»°“≈ „π§◊π«—π‡ “√å∑’Ë 18 ∏—π«“§¡ 2010 ‡«≈“

18.00 π. ∑’Ë∫√‘‡«≥‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠

çÕ“≈—¬√—°é §ÿ≥æàÕ«’√–‡¥™ „®‡ √’ Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“ª≈ß»æ

Õ—πµπ ¬≈¡“ æÿ∑∏‘‰ ¬ (∫‘¥“¢Õß§ÿ≥¥“«‘¥ æÿ∑∏‘‰ ¬ ‡®â“Àπâ“∑’Ë»Ÿπ¬å àß‡ √‘¡™’«‘µ

§√Õ∫§√—«Õ—§√ -

 —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-

ÀπÕß· ß) Õ“¬ÿ

83 ªï ·≈–§ÿ≥æàÕ

∫—π≈◊Õ ‡°’¬√µ‘∏“µ√’

‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’

 àß»æ

ç§à“¬§” Õπé §ÿ≥æàÕ‡ª√¡ª√’ «“ªï‚   ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å§√‘ µ»“ π∏√√¡

π§√√“™ ’¡“  ®—¥§à“¬§” Õπ‡¬“«™π —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ À—«¢âÕ  çBring  Life

to Faith  and Faith to Lifeé √–À«à“ß«—π∑’Ë  17-23  µÿ≈“§¡ 2010  ∑’Ë‰√à«π“πÿ√—°…å

Õ.«—ßπÈ”‡¢’¬« ®.π§√√“™ ’¡“  ¡’‡¬“«™π‡¢â“√à«¡ 42 §π

çøóôπøŸ®‘µ„®é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 9 µÿ≈“§¡ 2010 ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ‡¢µ 1 Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ ®—¥øóôπøŸ®‘µ„®ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…-

∫”√ÿß  “¡æ√“π

¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ 50 §π

‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡Õ°™—¬

‚ √—®®°‘® §ÿ≥æàÕ

«‘∑¬“ ≈—¥≈Õ¬

·≈–§ÿ≥æàÕ™ÿ¡¿“

§Ÿ √— µπå ‡ªìπºŸâ

∫√√¬“¬ ·≈–‰¥â

‡ ¬’Ë ¬ ¡ Õ “ √ “ ¡

§“√å·¡≈ “¡æ√“π

çÕ∫√¡é §ÿ≥æàÕ Àæ≈

µ—Èß∂“«√ ‡ªìπ«‘∑¬“°√Õ∫√¡

æ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘µ§√‘ µ-

™π À—«¢âÕ çÕ–‰√§◊Õ·°àπ

∏√√¡§“∑Õ≈‘°é √–À«à“ß

«—π∑’Ë 4-5 °—π¬“¬π 2010

∑’Ë»Ÿπ¬å´’´’  “¡æ√“π ¡’ºŸâ‡¢â“Õ∫√¡ 11 §π ®—¥‚¥¬°√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬§√‘ µ™π „π

 ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ √à«¡°—∫ ∂“∫—π· ß∏√√¡·≈–»Ÿπ¬å´’´’
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Õ“≈—¬√—°§ÿ≥À¡Õ∫ÿ≠π”       ™—¬«‘ ÿ∑∏‘Ï

°“≠®π∫ÿ√’ ● æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° °ƒ…‡®√‘≠ ª√–¡ÿ¢ —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“ª≈ß»æπ“¬·æ∑¬å¬Õ·´ø ∫ÿ≠π” ™—¬«‘ ÿ∑∏‘Ï √à«¡°—∫

æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’

Õ“≈—¬√—°§ÿ≥æàÕ µ’‡øπ       «‘™‘µ      ª√– ß§å∏√√¡
®—π∑∫ÿ√’  ●  æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“ª≈ß»æ§ÿ≥æàÕ µ’‡øπ «‘™‘µ ª√– ß§å∏√√¡  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 11)

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

µÕπ∑’Ë 81 ≈”¥—∫‡Àµÿ°“√≥å¢ÕßÕ‘ √“‡Õ≈
❈  ¡—¬™“«§“π“Õ—π

❒ √“«ªï 4000-3000 °.§.».

‡¡◊Õß‡¡°‘¥‚¥ Œ“‚´√å ·≈–°√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡∂Ÿ° √â“ß‡ªìπ§√—Èß·√°

❒ √“«ªï 1800-1700 °.§.».

Õ—∫√“Œ—¡‡¥‘π∑“ß®“°‡¡◊ÕßÕŸ√å„π·§«âπ‡¡‚ ‚ª‡µ‡¡’¬¡“∂÷ß·ºàπ¥‘π§“π“Õ—π

❒ √“«ªï 1600 °.§.». ≈Ÿ°À≈“π¢Õß¬“‚§∫ (Õ‘ √“‡Õ≈) ¬â“¬≈ß‰ªÕ“»—¬

„πÕ’¬‘ªµå ‡æ√“–°“√¢“¥·§≈πÕ“À“√„π·ºàπ¥‘π§“π“Õ—π

❈  ¡—¬™“«Õ‘ √“‡Õ≈

❒ ª≈“¬»µ«√√…∑’Ë 13 °.§.». °“√Õæ¬æÕÕ°®“°Õ’¬‘ªµå

❒ »µ«√√…∑’Ë 13-12 °.§.». - ™“«Õ‘ √“‡Õ≈‡¢â“¬÷¥§√Õß·ºàπ¥‘π§“π“Õ—π

‚¥¬¡’‚¬™Ÿ«“‡ªìπºŸâπ” - °“√·∫àß·ºàπ¥‘π„Àâ‡ªìπ°√√¡ ‘∑∏‘Ï·°à™π∑—Èß 12 ‡ºà“

❒ »µ«√√…∑’Ë 12-11 °.§.». - ™à«ß‡«≈“¢Õß çºŸâ«‘π‘®©—¬é „πÕ‘ √“‡Õ≈

❒ √“«ªï 1029-1007 °.§.». -  °…—µ√‘¬å´“ÕŸ≈√«∫√«¡™“«Õ‘ √“‡Õ≈µàÕ Ÿâ

°—∫™“«øï≈‘ ‡µ’¬ ÷́Ëß√ÿ°√“π·ºàπ¥‘π§“π“Õ—π·≈–µ—Èß‡¡◊Õßµ“¡™“¬∑–‡≈∑“ß

µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ¢Õß·ºàπ¥‘π§“π“Õ—π 5 ‡¡◊Õß §◊Õ °“´“ Õ—™‡§‚≈π ‡Õ‚§√π

°—∑ ·≈–Õ—™‚¥¥

❒ √“«ªï 1000-968 °.§.». - °…—µ√‘¬å¥“«‘¥¬÷¥§√Õß·ºàπ¥‘π§“π“Õ—π‰¥â

∑—ÈßÀ¡¥ µ—Èß√“™∏“π’§√—Èß·√°Õ¬Ÿà∑’Ë‡¡◊Õß‡Œ‚∫√π ·≈â«®÷ß¬÷¥°√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‰¥â

®“°™“«‡¬∫ÿ  µ—Èß‡ªìπ√“™∏“π’

¢Õ¢Õ∫§ÿ≥ §ÿ≥æàÕ∑—»‰π¬å §¡°ƒ  ºŸâ·ª≈

À¡“¬‡Àµÿ¿“æ √àÕß√Õ¬§«“¡‡®√‘≠·ÀàßÕ“√¬–„πÕ¥’µ ¬—ß¡’À≈ß‡À≈◊Õ„π·ºàπ¥‘π

º◊ππ’È·≈–∫√‘‡«≥„°≈â‡§’¬ß √Ÿªπ’È∂à“¬„πæ◊Èπ∑’Ë¢Õß‡æµ√“ ª√–‡∑»ª“‡≈ ‰µπå

çπÈ”∑à«¡À¡Ÿà∫â“π‚ª√µÿ‡° é §ÿ≥æàÕ∏’√–  °‘®∫”√ÿß Õ∏‘°“√«’√«√√≥

°‘®‡®√‘≠ ´‘ ‡µÕ√å ÿ«“√’  ‡∑«’æ—π∏ÿå ´‘ ‡µÕ√åæ√∑‘æ¬å  °—π∑Ÿ ·≈–µ—«·∑π‡¬“«™π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“ π” ‘Ëß¢Õß∑’Ë®”‡ªìπ‰ª™à«¬‡À≈◊Õ§√Õ∫§√—«∑’ËÕ“»—¬

Õ¬Ÿà∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π‚ª√µÿ‡°  ‡¡◊ËÕ«—πæÿ∏∑’Ë 20 µÿ≈“§¡ 2010 ‡æ√“–√–¥—∫πÈ” Ÿß¡“°

∫â“π™“«∫â“π∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà¡’§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ¡“° ·≈–√–¥—∫πÈ” Ÿß‡°◊Õ∫∂÷ß™—Èπ Õß
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