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มทัธิว 28:18-20
...พระเยซเูจาเสด็จเขามาใกล  ตรสัแกเขาเหลานัน้วา  “พระเจาทรงมอบอำนาจอาชญาสิทธ์ิ

ทัง้หมดในสวรรคและบนแผนดินใหแกเรา  เพราะฉะน้ันทานท้ังหลายจงไปสัง่สอนนานาชาติ
ใหมาเปนศิษยของเรา ทำพิธีลางบาปใหเขาเดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต
จงสอนเขาใหปฏิบัติตามคำสั่งทุกขอที่เราใหแกทาน  แลวจงรูเถิดวาเราอยูกับทานทุกวัน
ตลอดไปตราบจนส้ินพิภพ”

สายเกนิไป
อาจารยนักพรตคนหนึ่ง เปนนักปฏิวัติ

ในความคดิท่ีพยายามตอตานการปกครองท่ีกดข่ี
ของผปูกครองทีไ่รศลีธรรม ไรความยุตธิรรม

การตอตานรนุแรงข้ึน  จนวนัหนึง่  อาจารย
นกัพรตคนนีถ้กูจับเขาคุก  แตระหวางทีอ่ยใูนคกุ
อาจารยคนนี้ก็รองเพลงๆ หนึ่งตลอดเวลา  เปน
เพลงท่ีเต็มไปดวยคุณธรรม  แฝงดวยขอคำสอน
เตือนสติใหแกผูปกครองท่ีไรคุณธรรม  ขาว
เร่ืองเพลงนีร้ถูงึหูผปูกครองเมอืง  จงึส่ังใหตดัล้ิน
ของอาจารยนักพรตคนน้ีเพ่ือไมใหเขารองเพลง
นีไ้ด............

......แตสายเกินไปแลว  เพราะเพ่ือนนกัโทษ
ทุกคนรูจักเพลงน้ี และเร่ิมรองเพลงน้ีแทน
อาจารยนักพรต.....   ผูปกครองเมืองก็ไมลดละ
สั่งตัดล้ินนักโทษทุกคนดวย  เพื่อจะไดไมตอง
ฟงเพลงนีอ้ีกตอไป

........แตก็สายเกินไปแลวเชนกัน  เพราะผูคุม
นักโทษตลอดจนญาติ มิตร นักโทษ ที่มาเยี่ยมนักโทษ
ประจำตางรูจักและรองเพลงนี้ไดเชนกัน  จึงรวมกัน
รองเพลงคุณธรรมนี้กระจายตอไปยังบานของตน ยัง
หมบูานของตน  จนท่ัวอาณาจกัรของผปูกครอง   มากมาย
เกินกวาท่ีจะสัง่ตัดล้ินของทุกคนได

จนในท่ีสุดประชาชนก็ลุกฮือขึ้นปฏิวัติผูปกครอง
ไรศลีธรรมคนน้ีได........    หลงัจากน้ันกร็วมตัวกนัเพือ่
ไปปลดปลอยอาจารยนักพรตออกจากท่ีคุมขัง  แตเม่ือ
ไปถงึ  อาจารยนกัพรตไดสิน้ชีวติแลว  ยงัความโศกเศรา
ใหแกประชาชน  แตอยางไรก็ตาม  เพลงท่ีอาจารย
นักพรตเปนผูริเร่ิมกลายเปนเพลงอมตะประจำจิตใจ
ของทกุคนตอไป ตลอดไป

*********************************

บทเสริม
- สภาพเหตุการณบานเมืองของหลายๆ

ประเทศในปจจบุนั (ศตวรรษที ่21)  กค็งคลายๆ
กับเหตุการณของประชาชาติเลือกสรรของ
พระเจาภายใตการปกครองของอาณาจกัรโรมนั
เม่ือสองพนัปกอนโนน

- ณ เวลาน้ัน (เม่ือสองพนัปกอน)  เปน
เวลาแหงพระเจา (Kairos) ทีพ่ระบตุร พระบคุคล
ที่สองในพระตรี เอกภาพทรงรับเอากาย
(incarnated)  บังเกิดเปนมนุษยอยูทามกลางเรา
(Emmanuel)  เพื่อเปนพระผูไถ (Redeemer)
นำมนษุยชาติสคูวามรอด

- พระองคมาสอนเรามนุษยใหรูจัก
รองเพลงของพระองค  เนื้อเพลงของพระองค
กค็อื  “ความรัก”  เพราะ “พระเจาเปนความรัก”
(Deus Caritas Est)

ราฟาแอล
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เตมิไฟจิตใจธรรมทตู ใหพระสงฆ นกับวชวนันกับวชสากล (ตอจากหนา 20)

พิธีบูชาขอบพระคุณวันนักบวชสากล รวมกับคุณพอ
เชิดชัย เลิศจิตรเลขา อธิการเจาคณะนักบวชคามิลเลยีน
แหงประเทศไทย คุณพอปรีชา ยั่งยืน คณะภราดา
คารเมไลท คุณพอประเสริฐ สมงาม อธิการเจาคณะ
แขวงซาเลเซยีน คณุพออำนวย ยนุประยงค คณะภราดา
เซนตคาเบรียล และรวมฉลองการปฏิญาณตน
เปนนักบวชครบ 60 ป 50 ป และ 25 ป พรอมทั้งพิธี
เสกเทียนโอกาสฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ เม่ือวันเสารที่ 5 กุมภาพันธ
ค.ศ. 2011

พระคุณเจาเกรียงศักด์ิใหขอคิดแกผมูารวมพิธ ีและ
มอบของท่ีระลึกแกผูฉลองการปฏิญาณตนเปนนักบวช
ครบ 60 ป 50 ป และ 25 ป

ระยะเวลา 60 ป 50 ป และ 25 ป นบัเปนชวงเวลาท่ี
ยาวนานและมีคุณคามาก ในศรัทธาท่ีเรามองลงไป
ในบรรดาบุคคลเหลาน้ี เราตางก็มคีวามชืน่ชมยินดี และ
ดีใจ ที่เราเห็นวาพระเปนเจายังโปรดประทานพระพร
เหลานี้ใหแกพระศาสนจักร โดยผานทางพรพิเศษของ
คณะตางๆ และนอกจากพระองคจะประทานใหแลว
ก็ยังมีผูที่ตอบรับดวยความกลาหาญ และอยางซ่ือสัตย
มาตลอดดวยระยะเวลาอันยาวนาน เพราะฉะน้ัน
ในมุมมองน้ีนับเปนคุณคาอยางยิ่ งสำหรับตัวเอง
โดยเฉพาะผูที่ทำการฉลองดวย

นอกจากนั้นแลวสำหรับคณะตางๆ สำหรับพระ-
ศาสนจักร พวกเราตองขอบคุณพระเปนเจารวมกัน และ
วอนขอพระพรเหลาน้ันจากพระเปนเจาตอไป

ในเวลาเดียวกันก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคน
รวมท้ังผูที่ทำการฉลองในวันน้ีทุกคนไดมองไปในอีก
มุมมองหนึ่ง ซึ่งในมุมมองนี้ถาจะคิดท้ังในมิติดาน
ความเชือ่ ทัง้ในฐานะมนษุยดวย มนัเปรยีบกนัไมไดเลย
ระหวางชีวิตของเราท่ีไวใจในพระเจากับความรักของ
พระเจาที่มีตอเรา มันเปนของแลกเปลี่ยนที่เปรียบกัน
ไมไดเลยระหวางความไวใจและความรัก สิ่งน้ีเปน
ความจริง ฉะนั้นจึงเปนมุมมองท่ีเราตางก็สำนึกใน
พระพร ในความรักยิ่งใหญของพระองคที่มีตอเรา ตอ
ผูที่ซื่อสัตยตอพระองคมาตลอด ฉะน้ันในมุมมองนี้
จึงเปนการขอบพระคุณพระเปนเจาท่ีมอบความรัก
ยิ่งใหญใหแกเรา

ดังนั้นในโอกาสที่เราทำการฉลองการถวายตัว
ในวันน้ี ขอใหเราไดฉลองความรักของพระเปนเจาท่ีมี
ตอเรา ใหสอดคลองกบัพระพรทีเ่ราไดรบั ใหสอดคลอง
กบัความรกัของพระเปนเจา ขอใหเราทกุคนไดซือ่สตัย
ตอพระองคตอไป และใหมีกระแสเรียกมากย่ิงๆ ขึ้น
ในทุกๆ คณะ เพ่ือพระศาสนจักรจะไดงดงาม และขอรวม
แสดงความยินดกีบัผทูีท่ำการฉลองในวันนีท้กุทานดวย
ขอพระผูเปนเจาประทานความรักใหทุกทานอยูใน
กระแสเรยีกของพระองคตลอดไป

จากน้ันภราดาศิริชัย ฟอนซีกา กลาวแสดงความ
ยินดี และถายภาพหมูรวมกับอธิการ อธิการิณีเจาคณะ
พรอมดวยผูที่ทำการฉลองการปฏิญาณตนในวันน้ี
กอนท่ีจะไปรวมเสวนากับพระคุณเจาเกรียงศักดิ์
โกวทิวาณิช ทีห่องประชุมชัน้ 9  โรงเรยีนอสัสมัชัญ

รายชื่อผฉูลองการปฏิญาณตนเปนนักบวช
ครบ 60 ป เซอรมารี-เทโอฟาน มารียอรเนตร และ

เซอรซีโดนี-มารี ไตรภพ คณะภคินีเซนตปอล เดอ
ชารตร

ครบ 50 ป  ภราดาเลโอ วิศิษฐ  ศรีวิชัยรัตน
คณะภราดาเซนตคาเบรยีล ซสิเตอรแคลร เจียรนยัองักูร
คณะซิสเตอรพระกุมารเยซู

ครบ 25 ป เซอรดาเมียน วงศวณิชยเจริญ เซอร
มารการิตา กิจเจริญ เซอรอากาทา นงคสวัสด์ิ เซอร
คาทารีนา วาปทำ เซอรเวโรนิกา ประราศรี เซอร

เซลิน มณีเลิศ คณะภคนิเีซนตปอล เดอ ชารตร
ปจจุบัน ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา เปนประธาน

สหพันธอธิการเจาคณะนักบวชในประเทศไทย  แมร
ไอรีน  ชำนาญธรรม เปนรองประธานฯ   มนีกับวชชาย
19 คณะ นักบวชหญิง 22 คณะ ในอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ สถิติจากปฏิทินคาทอลิกป ค.ศ. 2009
(พ.ศ. 2552) พระสงฆที่เปนนักบวช 88 ทาน  ภราดา
73 ทาน ภคินี 474 ทาน
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ตอนที ่5

เขาเลือกบทอานจากพระคัมภีรกันอยางไร?
ผมประทับใจบทอานในพิธีมิสซาฉลองสังฆภาพ

ของบรรดาพระสงฆโอกาสทำฉลองครบ 25 ป หรือ
50 ป หรือ 75 ป (อนัหลังน้ีหายากหนอย) แหงศีลบวช
ของพวกทาน บทอานจากพระคมัภีรในมสิซาทัง้ 3 บท
ที่พระศาสนจักรจัดไวใหแกเราเปนดังนี้ครับ บทอาน
ที่ 1 อสย 61:1-6 / บทอานที่สอง 1คร 11:23-27 /
บทพระวรสาร ยน 10:1-16 พระศาสนจักรตองการ
ใหบรรดาพระสงฆผูเปนศาสนบริกรของพระเยซูเจา
ไดตระหนักและภาคภูมิใจถึงหนาที่อันสำคัญของ
พวกเขา 3 ประการ

ในบทอานที่ 1 ประกาศกอิสยาหไดเทศนสอนวา
พระเปนเจาประทานพระจิตใหทานไปทำหนาท่ีสำคัญ
ในฐานะเปนประกาศก ออกไป ประกาศขาวดีแก
ผยูากจน ตลอดเวลา 25 ป 50 ป ทีร่บัใชพระเปนเจานัน้
ผูฉลองไดเคยพูดบรรเทาจิตใจผูคนใหไดรับความ
บรรเทาใจบางหรือไม? การประกาศขาวดีของพระ-
เปนเจา จึงยังคงมีรายละเอียดปลีกยอยอยูที่

1. ประกาศแกผูดอยโอกาสยากจน
2. ประกาศแกผูชอกช้ำในจิตใจ จากการโดน

สังคมกระทำอยางอยุติธรรม
3. ประกาศจนคนทุกขยากเหลาน้ีมีความหวัง
4. ประกาศขาวดีดวยการสรางสรรคสังคมจน

ผูคนสัมผัสไดวามีบรรยากาศดีๆ ของพระอาณาจักร
สวรรคเกิดขึน้จรงิๆ ใหโลก (ปแหงการโปรดปรานของ
พระเจา)

“พระจิตของพระยาหเวหองคพระผูเปนเจาทรง
อยเูหนอืขาพเจา เพราะพระยาหเวหทรงเจิมขาพเจาไว
ใหประกาศขาวดีแกคนยากจน ทรงสงขาพเจาไป
ปลอบโยนคนท่ีมีใจชอกช้ำ ประกาศอิสรภาพแกเชลย
ประกาศการปลดปลอยแกผูถูกจองจำ ประกาศปแหง
ความโปรดปรานจากพระยาเวห” (อสย 61:1-2)

หนาท่ีประการที่ 2 ก็อยูในบทอานท่ีสอง นักบุญ
เปาโลอธิบายความหมายของมิสซา (งานเล้ียงขององค
พระผูเปนเจา) แกชาวโครินธใหเขาใจความหมายและ
จะไดกระทำกันอยางมีความหมายศักด์ิสิทธ์ิ พระสงฆ
ผูเปนศาสนบริกรของพระศาสนจักรไดถวายมิสซา
มานานถึง 25 ป 50 ป อยางเขาใจซาบซึ้งในธรรม
ประเพณีที่ไดรับตกทอดกันมาน้ีอยางถองแทหรือไม?
เม่ือเราไดปฏิบตัธิรรมประเพณนีีอ้ยางเขาใจซาบซ้ึงแลว
เรายังสามารถนำพาสัตบุรุษใหรวมงานเล้ียงของ
องคพระผูเปนเจา หรือ “พิธีบูชาขอบพระคุณ” นี้

อยางตระหนักถึงคุณคา จนพูดไดวา ตลอด 25 ป 50 ป
ทีผ่านมา เราตองขอบพระคุณพระเปนเจาไมมวีนัส้ินสุด
ที่ทรงเลือกสรรเราใหมาเปนผูประกอบธรรมประเพณี
อันมีคุณคาสูงสุดนี้รวมกับสัตบุรุษ  ขอบพระคุณ
ตลอดระยะเวลายาวนานหลายปที่ผานมาพระองค
ประทานสัตบุรุษผูมีน้ำใจดี ตั้งใจรวมมิสซา ฟงพระ
วาจากับเราทุกเชา ทำใหมิสซาทุกเชาของเราเปนมิสซา
ที่มีชีวิตชีวาดวยความศรัทธาท่ีพวกเขามารับฟง
พระวาจา และรับปงจากมือของเราทกุวัน ตลอดทุกวัด
ที่เคยไปใชชีวติอยูกับพวกเขา

“ขาพเจาไดรับส่ิงใดมาจากองคพระผู เปนเจา
ขาพเจาก็ไดมอบส่ิงนั้นตอใหทาน คือในคืนที่ทรง
ถกูทรยศนัน้เอง พระเยซูองคพระผเูปนเจาทรงหยบิปง
ขอบพระคุณแลวทรงบิออก ตรัสวา ‘นี่คือกายของเรา
เพ่ือทานทั้งหลาย จงทำการนี้เพ่ือระลึกถึงเราเถิด’
เชนเดียวกันหลังอาหารค่ำ ก็ทรงหยิบถวย ตรัสวา
‘ถวยนี้คือพันธสัญญาใหมในโลหิตของเรา ทุกครั้ง
ที่ทานจะด่ืม จงทำการน้ีเพ่ือระลึกถึงเราเถิด’ ทุกครั้ง
ที่ทานกินปงนี้และดื่มจากถวยนี้  ทานก็ประกาศ
การส้ินพระชนมขององคพระผเูปนเจาจนกวาพระองค
จะเสด็จมา ดังน้ันผูใดกินปงหรือด่ืมจากถวยของ
พระองค พระผเูปนเจาอยางไมสมควร กผิ็ดตอพระกาย

และผดิตอพระโลหิตขององคพระผเูปนเจา
แตละคนจงพิจารณาตนเองแลวจึงกินปงและด่ืม

จากถวย  เพราะผูใดที่กินและดื่มโดยไมยอมรับรู
พระกายก็กินและดื่มการตัดสินลงโทษตนเอง” (1คร
11:23-29)

หนาท่ีประการที ่3 เมือ่ทบทวนหนาที ่สองประการ
ของพระสงฆผูเปนศาสนบริกรของพระเจาแลวคราวน้ี
บทพระวรสาร ไดชีใ้หผฉูลองสงัฆภาพไดเห็นวาแทจริง
พวกเขาก็คอื “พระคริสตเจาอีกองคหน่ึง” พระครสิตเจา
ผมูคีวามรักตอบรรดาสัตบรุษุดจุนายชุมพาบาลผรูกัแกะ
ของตนจนยอมสละชีวิตแทนได พระคริสตเจา
อกีองคหน่ึง ทีฉ่ลองสังฆภาพในวันน้ีจงึอยาลืมชิดสนิท
กบัพระเยซเูจาและซมึซบัเอาความรกัของพระครสิตเจา
ที่มีตอประชากรของพระองคมาเปนความรูสึกนักคิด
ประจำชีวิตสงฆผูอภิบาลที่ตนทำหนาท่ีอยู และขยัน
ขันแข็งเฉกเชนองคพระเยซูเจาที่ทรงหวงใยวายังมีแกะ
ทีย่งัไมไดเขามาอยใูนฝงูของผเูล้ียงนีอ้กีมาก ทีพ่ระองค
จะทรงตามหาพาเขามาฉันใด งานของผฉูลองสงัฆภาพนี้
ก็ยังคงตองเดินหนาตอไปในการติดตามและประกาศ
ขาวดีใหผูคนเขามาในฝูงแกะหนึ่งเดียวขององคพระ-
คริสตเจาแตผูเดียวฉันนั้น

“เราเปนผเูล้ียงแกะทีด่ ีผเูล้ียงแกะยอมสละชวีติเพ่ือ
แกะของตน...

เราเปนผูเลี้ยงแกะท่ีดี เรารูจักแกะของเราและแกะ
ของเราก็รจูกัเรา...

เรายังมีแกะอื่นๆ ซึ่งไมอยูในคอกนี้เราตองนำหนา
แกะเหลานีด้วย

แกะจะฟงเสียงของเรา จะมีแกะเพยีงฝงูเดียว และ
ผเูลีย้งเพียงคนเดยีว”

(ยน 10:11, 14, 16)
เรายงัอาจสรปุไดวา บทอานที ่1 หมายถงึ หนาทีข่อง

ประกาศก บทอานที่สอง  บงถึงหนาท่ีของสงฆ
สวนบทอานท่ี  3 ยืนยันถึงหนาท่ีของผูปกครอง
หรือกษัตริย  ตามแบบอยางพระอัตลักษณแหง
“มหาสงฆ” คือองคพระเยซูคริสตเจาท้ัง 3 ประการ
นั้นเอง

ใครไมทราบเปนผูจัดหาบทอานจากพระคัมภีร
บรรจุลงไวในพิธีกรรมมิสซาโอกาสตางๆ ของ
พระศาสนจักร หรืออาจเปนการคัดสรรปแลวปเลา
นบัรอยนบัพันป อนัเปนธรรมประเพณีทีส่งมอบกันมา
อยางยาวนาน เราเปนหนี้บุญคุณบรรดาปตาจารย
นกัพรต ผเูฝาสวดทำวัตร อานบทสดุดี และพระคมัภรี
ตลอดชีวิตของพวกเขา จนซาบซ้ึง พวกเขาแบกจอบ
แบกเสยีมขุดหาเพชรพลอยจากทงุนาพระคัมภรี สงมอบ
ใหคุณพออยางเราปดถู และยกขึ้นต้ังแสดงใหสัตบุรุษ
ไดชื่นชมความงดงามมีคุณคาของพระวาจารวมกัน-
-หายเหนื่อยทุกครั้งท่ีถวายมิสซา วันแหงความสุขจึง
บังเกิดแกผูถวายบูชาอยางยาวนาน 25 ป 50 ป หรือ
ใครจะร.ู..75 ป แหงสงัฆภาพกอ็าจเปนไปได
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“ทานมีอำนาจใด จงึทำเชนน้ี” (มาระโก  11:28)

ป 2011
อำนาจท่ีสูงกวา

อดีตประธานาธิบดี มิคาอิล กอรบาชอฟ ของโซเวียต ไดเปล่ียนแปลง
สหภาพโซเวียต อยางมากมาย ในชวงที่ทานอยูในอำนาจ โลกตะวันตก
มองการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีวาเปนความกาวหนา แตเพ่ือนของทานบางคน
ในพรรคคอมมวินสิตหวาดกลวัมาก ในเดอืนสงิหาคม ค.ศ. 1991 จงึไดทำการ
ปฏิวัติ พวกเขาเห็นวาทานไดทรยศตอประเทศชาติของทาน และหมดอำนาจ
ทีจ่ะเปนผนูำตอไป แตกอรบาชอฟชนะ การปฏวิตัจิงึลมเหลว แตนีม่ใิชชยัชนะ
ทีย่ิง่ใหญของการเปนประธานาธบิดีของกอรบาชอฟ สหภาพโซเวยีตไดลมสลาย
ภายในเวลาไมกี่เดือนตอมา

พระวรสารท่ีเรานำมาพิจารณาในวันน้ี เลาถึงบรรดาสงฆและผนูำฝายศาสนา
ของชาวยวิเรยีกรองใหพระเยซเูจาอธิบายใหพวกเขาฟงวา พระเยซเูจาใชอำนาจ
ที่ไดมาจากท่ีไหน ในการกระทำสิ่งตางๆ เหลาน้ี คนเหลาน้ีกำลังแสวงหาวิธี
ที่จะโคนลมพระองค และคำตอบของพระองคอาจเปนการย่ืนอาวุธในมือ
ของคนเหลานั้น พระเยซูเจาจึงทรงยอนถามพวกเขาวา พวกเขาคิดอยางไร
เกีย่วกบัการโปรดศีลลางของยอหน บปัตสิต ทานไดรบัอำนาจจากใคร เหตวุา
ประชาชนยอมรับวายอหน บัปติสต เปนประกาศก ดังนั้น พวกสงฆและ
คัมภีราจารยอาจจะทำการตอตานพวกเขา หากพวกเขาปฏิเสธวาอำนาจของ
ยอหนน้ันมาจากพระเจา แตหากพวกเขาเห็นชอบดวย ก็เปนการยอมรับวา
พระเยซเูจาคอืพระเมสสิยาห พวกเขาจึงตอบวา ไมทราบ

แมพระเยซูเจาจะเปนฝายชนะ พระวรสารในเร่ืองน้ีสืบมาจากชวงเวลา
ทีพ่ระองคทรงสอนท่ีกรงุเยรูซาเล็ม กอนทีพ่ระองคจะทรงถูกจบัและถูกประหาร
พระชนม ดังเชนการปฏิวัติมิไดชวยใหกอรบาชอฟไดอำนาจกลับคืนมา
โดยส้ินเชิง การท่ีพระเยซูเจาทรงชนะในเร่ืองนี้ พระองคทรงแสดงใหเห็นวา
ไมวาคำตอบของพระองคจะเปนเชนใด ไมวาพระองคจะกลาวอยางไร ก็
ไมสามารถขจัดความต้ังใจของผูที่ไมหวังดีตอพระองค ใหยกเลิกส่ิงท่ีพวกเขา
ตัง้ใจวาจะกระทำ บรรดาศตัรขูองพระองคก็จะไมยอมรับฟง

ขาแตพระบิดาเจา พระองคทรงสงพระบุตร
แตพระองคเดียวใหมาดำเนินชวีติในโลกและทรงปลอย
ใหพระองคทานทรงถูกสบประมาทและเจ็บปวดจาก
การถูกตรึงกางเขน ดวยวิธีนี้พระองคทรงบันดาล
ใหลูกทุกคนเอาชนะความตาย โปรดใหลูกไดรำลึกถึง
ความจริงขอน้ี ยามที่ลูกตองเผชิญกับความเจ็บปวดวา
พระองคทรงมีชยัชนะในยามมืดมน อาแมน

ควนัหลงวาเลนไทน
ตั้งแตเชาตรูจรดค่ำวันวาเลนไทนคึกคักกันท่ัว
...บางรกับางพลัดใตน้ำหนาผาบนเคร่ืองบนิ...
คนมีความรักพากันไปประกาศความรักท่ีมีตอกัน
อยากใหมคีนรวมรบัรรูบัเหน็เปนพยานเปนกำลงัใจ
ถงึจะรกักันมานานแตกอ็ยากใชวนัแหงความรกัเปนฤกษ
ตอกย้ำความมงุม่ันต้ังใจจริงจะรักกันตลอดไปชัว่ฟาดินสลาย
อยากใหความรักสูงสงย่ิงข้ึนก็พากนัทะยานข้ึนฟา
อยากใหความรักลึกซ้ึงดูดด่ำก็พากันดำด่ิงลงทองทะเล
อยากใหความรกัตืน่เตนไมหยดุหยอนก็โดยตัวคางหนาผาชัน
อะไรอยางไหนกไ็ดเพือ่ใหความรักยนืยงหนักแนนม่ันคง...

แมวนัแหงความรักผานพนไปกบัดอกไมสิง่ของแทนใจ
ทวาความรักนาจะยังคงอยูเพ่ิมพูนพัฒนาวันแลววันเลา
อนัทีจ่รงิแลวทกุวนัเปนวนัแหงความรักในทุกแงทกุมมุ
แตละวันแตละเวลาคือรักที่เปนตัวตนเปนรูปธรรมเปนธรรมชาติ
ทุกลมหายใจเขาออกคือพลังแหงรักท่ีใหชีวิต
ทกุการเตนของหัวใจคอืจงัหวะแหงรกัทีข่บัเคลือ่นสรรพส่ิง
คำพดูรอยย้ิมทาทสีมัผสัคอืย้ำบอกอยางตอเนือ่ง...รกันะ
หากจะมองวา “ความรกั” เปนธรรมชาติแหงมนษุยกใ็ช
แตละชีวิตเกิดจากความรักของพอแมที่เต็มอ่ิมสุกงอม
เหมือนดอกผลพืชไมเปยมลนจนลำตนไมคิดเก็บไวเอง
แตละชีวิตมีความรักเปนแรงบันดาลใจเปนแรงขับเคล่ือน
รักตนเองรักคนรอบขางรักคนพิเศษรักดีรักพระรักธรรม
กระน้ันกด็ ี“การรักเปน” ไมเกดิขึน้โดยธรรมชาติ
บางคนยงัสับสนแคชอบใครสักคนก็เหมาวารักแลว
ทั้งท่ีเสนทางจากความชอบไปถึงความรักน้ันยาวไกล
อกีท้ังแตละองคประกอบแหงรักยังตองสรางตองมใีหเกินพอ
เพราะชอบไดทลีะหลายคนแตรกัตองทลีะคน...หน่ึงเดียวคนนี้
จะรักไดจึงตองเรียนรูตองฝกปฏิบัติตองหนักแนนตองพากเพียร
ตองรดูทีัง้ทฤษฎตีองช่ำชองทัง้การฝกฝนจนชำนาญ
เฉกเชนการเปนนักดนตรีเปนหมอเปนวิศวกรเปนศิลปน
ดังที่นักจิตวิทยาเอนริคโฟรมยืนยันวารักเปนศิลปะ...

ในวัฒนธรรมแหงยุคธุรกิจการพานิชการตลาดการซื้อการขาย
ผคูนมคีวามสุขกบัการจบัจายใชสอยเขาออกหางสรรพสนิคา
ตื่นเตนเพลิดเพลินกับการเดินดูสินคาตัวใหมรายเรียงใหลานตา
หาซื้อแตละอยางท่ีโดนใจตามฐานะการเงินอนุโลมให
หนักเขาก็มองคนปฏบิตักิับคนทำนองเดียวกนั
ผชูายมองผหูญิงนาดึงดูดใจผหูญิงจับตาผชูายมีเสนห
ชายมีเสนหเพราะประสบความสำเรจ็มีอำนาจร่ำรวย
หญงินาดงึดดูใจเพราะมีรปูรางหนาตาเซ็กซีเ่สือ้ผามรีะดับ
แตละอยางข้ึนกับกระแสนิยมทางกายทางทัศนคติ
เหมือนสินคาชี้นำจากการตลาดการโฆษณาการประชาสัมพันธ
ความชอบความรักจึงมักข้ึนกับความเปนไปไดแหงการแลกเปล่ียน
นำไปสูการตอรองเพื่อใหแตละฝายไดตามตองการตามกระแสนิยม
สองคนรักกนัเพราะสมหวังกบัสิง่ทีต่างฝายตางมองหาคาดหวัง
ความรักกลายเปนความเหมาะสมแหงผลประโยชนรวมกัน
ความรักเขมขนยาวนานจึงข้ึนอยูกับผลจากการแลกเปล่ียนการตอรอง
เพราะตางฝายตางเนน “วตัถแุหงรกั” มากกวา “การรกั”
แลวกล็งเอยสรปุวา “รัก” งายแตหา “คนจะรัก” ยาก...

ตราบใดท่ียังเขาไมถึงแกนแหงความรักและพลังแหงรัก
และปลอยใหความรกัแทความรกับรสิทุธ์ิชีน้ำสรรคสราง
แมเปลี่ยนชื่อทุกเขตเปน “บางรัก” ไมเร็วก็ชาจะเปน “บางจาก”
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เสวนาโตะกลม ครัง้ที ่2

อนัความคดิ  วทิยา คอื อาวุธ

ในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ คร้ังท่ี 39
25 มนีาคม - 6 เมษายน 2011

เวลา 10.00-21.00 น.
ศนูยการประชุมแหงชาติสริกิติิ์

พบกบับูธหนงัสือดี และส่ือคาทอลกิ
ไดที ่ N 51

“เพราะหนังสือท่ีดี
คอืเพ่ือนแท ยิง่อานมากยิง่ไดความรมูาก
มอบหนงัสือทีด่ี มคีาและมีความหมาย
แกคนท่ีคณุรัก เพ่ือมอบเปนของขวญั

ใหแกกันและกัน”

คณุสรุยี  ตนัตอิลงการ
อทุศิแดวญิญาณในไฟชำระ                  200 บาท

คณุนภาพร  สวุฒันะโสภณ                        100  บาท

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

สำหรบัทานทีป่ระสงคจะสมทบกองทุนฯ โปรดสง
ธนาณัติ สั่งจายในนาม “ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสดิ์”
ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี
ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็คส่ังจาย
“การพิมพคาทอลิก” หรือโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย
ชื่อ บัญชี  “กองทุนการพิมพสรางสรรค” ธนาคาร
ทหารไทย สาขาเซนตหลยุส  เลขทีบ่ญัช ี186-2-01976-5

หมายเหตุ : เมือ่ทานสงเงนิแลวกรณุาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพ่ือจะไดจดัสงใบเสร็จรบัเงนิ
ใหทานดวยความขอบพระคณุ

ทานท้ังหลาย
เปนผยูนืหยัด
อยกูบัเรา

ในการทดลอง
ทีเ่ราไดรบั

เราจัดพระอาณาจกัร
ใหทานท้ังหลาย
ดงัทีพ่ระบดิา
ทรงจดัไวใหเรา

ทานจะไดกนิและดืม่
รวมโตะกบัเรา

ในพระอาณาจกัร
และจะนัง่บนบัลลังก
พพิากษาอิสราเอล
ทัง้สิบสองตระกูล

(ลก 22:28-30)
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ประสาบการณงานอภิบาล (ตอจากหนา 20)

พระคริสตระดับวัด ทีค่ณุพอเคยดำเนินงานมากวา 17 ป
ในสมัยท่ีคุณพอเปนพอเจาวัดรับผิดชอบท่ีวัดแหงหน่ึง
ในจำนวน 5 แหงของเมืองโทเมลโลโซ ประเทศสเปน
ซึง่ท่ีนัน่คุณพอทำหนาท่ีเปนประธานสภาภบิาลวดั และ
มีสมาชิกคอยใหความชวยเหลือ โดยมีแผนอภิบาล
ซึ่งประกอบไปดวยงานทั้งส้ิน 4 เรื่องดวยกัน คือ
งานแพรธรรม งานพิธีกรรม งานบริหารวัด และ
งานบริการ (งานคาริตัส) ในประเทศสเปนประกอบ
ไปดวยสังฆมณฑลจำนวน 68 แหง ซึ่งมีหนวยงาน
คาริตัสในทุกสังฆมณฑล  และมีคาริตัสระดับวัด
ถึง 5,000 แหงท่ัวประเทศ เปนองคกรท่ีเปนทางการ
ของพระศาสนจักร ในการกระตุน สงเสริมหนุนนำ
ประสานงานในกิจกรรมดานสังคม และกิจเมตตา
ตอเพื่อนมนุษยที่ยากไรขัดสน และกระตุนการพัฒนา
สัตบุรุษ และมีหนาท่ีทำงานเพื่อจะพัฒนาความเปน
บุคคลท่ีสมบูรณมีศักด์ิศรี และเปนท่ียอมรับในสังคม
สงเสริมการรวมกลุมของสัตบุรุษ ดังนั้น คาริตัสวัด
จึงมีสวนรวมในพันธกิจแพรธรรมของพระศาสนจักร
ที่มีจุดประสงคคือ ภราดรภาพ และแสดงความรัก
ของพระเจา กลุมคาริตัสวัด สนับสนุนใหการศึกษา
ตลอดจนใหความรูและพัฒนาใหไวตอความรูสึกของ
พี่นองผูยากไร  เพื่อเปนปากเปนเสียงตอสูกับ
ความอยุติธรรม

คาริตัสระดับวัดทำงานบนพ้ืนฐานของการสราง
อาสาสมัคร เพื่อการดำเนินงานในดานตางๆ ซึ่งมี
อาสาสมัครท้ังส้ินท่ัวประเทศกวา 65,000 คน และมี
ผชูำนาญการพเิศษดานตางๆ  อาทิ นกัสงัคมสงเคราะห
นกัจติวทิยา และครูขางถนน อกีราว 4,000 คน สำหรบั
ที่เมืองโทเมลโลโซ มีอาสาสมัครจำนวน 87 คน เปน
กลุมคนท่ีมาจากวัด 5 แหง และมีนักสังคมสงเคราะห
อีก 28 คน อาสาสมัครทุกคนจะไดรับการอบรม
เร่ืองจิตตารมณของคาริตสั และในเร่ืองของทักษะตางๆ
ที่เก่ียวของกับงานที่เขาทำ

ที่นั่นเราดำเนินโครงการหลายอยาง อาทิ จัดทำ
รานเส้ือผามือสอง มีการอบรมการซักรีดและจัดเก็บ
เส้ือมือสองท่ีไดรับบริจาคมาเพื่อนำกลับมาใชใหม
มกีารบูรณาการงานตางๆ เขาดวยกัน ทัง้เร่ืองการอบรม

การพัฒนาจิตใจ จติวิญญาณ และรางกาย มงีานแจกจาย
อาหารใหแกคนยากไร การชวยเหลอืฉุกเฉิน มกีารสอน
ภาษาสเปนสำหรับคนตางดาวท่ีเขาเมืองอยางถูก
กฎหมาย จัดการอบรมใหกับสมาชิกในครอบครัวท่ีมี
ผูสูงอายุ ตลอดจนใหความชวยเหลือเรื่องการศึกษา
สำหรับลกูหลานคนตางดาวยากไร และเดก็ทีม่คีรอบครัว
มีปญหา และยังมีการจัดอบรมระดับเขต ระดับสังฆ-
มณฑล มกีารรณรงคทัง้ในระดับสังฆมณฑล ระดับชาติ
และระดับโลก คาริตัสวัดที่เมืองโทเมลโลโซ ผลิต
แผนปายประชาสัมพันธ รณรงคดวยขอความเตือนใจ
ตางๆ ตามสถานการณสงัคม ตลอดจนมกีารจดัรณรงค
มหาพรต  จัดนิทรรศการ การแสดงระดมทุน ตางๆ
เปนตน

งบประมาณของคาริตัสวัดไดมาจากหลายชองทาง

สำนักงานคาริตัสวัดโทเมลโลโซ

ตัวอยางโครงการคาริตัสวัด
ที่วัดราชินีแหงนิกรเทวดา

บานโนนยางคำ
บึงกาฬ

อาทิ  การบริจาค สมาชิกสงเงินปจจัยสนับสนุนเปน
ประจำ เงินถุงทานในวันอาทิตยตนเดือน เงินถุงทาน
พิเศษในวันพฤหัสบดี หรือวันอาทิตย Corpus Christi
(วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสต-
เจา) และกจิกรรมระดมทนุพิเศษอืน่ๆ

สำหรับการเร่ิมตนงานคาริตัสวัดอยางจริงจังน้ัน
คุณพอหลุยส  มิเกล อาบิเลส แนะนำวา ตองใหสภา
พระสังฆราชฯ ประกาศเปนทางการ เพ่ือใหแตละ
สงัฆมณฑลไดดำเนนิการอยางจริงจังตอไป...

สมาชิกคารติสัวดั จดังานระดมทุนใหองคกร
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ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลบัฯ
โทร. 02-451-7341-42 โทรสาร 02-451-8206

E-mail : airclubinter@hotmail.com

หนา 9

โปรดติดตอ คณุวรีชาต/ิสจุติรา
โทร. 02-451-7341-42 และ 081-816-7661

หยดุกลิน่เหม็นจากโถปสสาวะ
กลิน่ขยะ..หองน้ำ..ไดในทันที

และตอเนือ่งยาวนาน..
ดวยการใส จลุนิทรยีพนัธใุหมลาสุด ทีก่นิ…
จลุนิทรียตนกำเนิดกล่ินเหมน็เปนอาหารลงไป

บรกิารสาธติการกำจดักลิน่ใหหมด
ไปจากโรงเรียน..ฟร!ี

พเิศษสำหรบัโรงเรยีนคาทอลกิ
วรวฒุ ิ ดสีดุจติร  โทร: 08 96 11 12 96

VT.International Ltd. Tel:&Fax: 02 755 7362-3

  ⌫

เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอยีดที่

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

⌫ ⌫
⌫⌫
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ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง

อนันา นงลกัษณ สงูสวาง
เกดิใหมในพระเจา 27 มกราคม 2010
โอกาสครบรอบ 1 ปแหงการจากไป

“ทุกสิ่งที่มาจากดิน จะตองกลับไปยังดิน และทุกสิ่ง
ที่มาจากเบื้องบน ก็ตองกลับไปเบ้ืองบน” (บสร 32)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลึกถึง

ประทานการพกัผอนตลอดนรินัดรแกเขาเถิดพระเจาขา
ขอใหความสวางตลอดนรินัดรทอแสงมาสเูขา

เปโตร พรเทพ ศรีสดใส
เกดิใหมในพระเจา ๓๑ ตลุาคม  ๒๕๕๓

ขอเชญิทานรวมแสวงบุญท่ีประเทศเกาหลใีต
วนัที ่1 - 6  เมษายน  2011

เกาะเชจโูด - พซูาน - กรุงโซล
เทีย่วชมเทศกาลมหศัจรรยวนัดอกไมบาน (ซากรุะ)

ของเกาหลี
(มคีณุพอจิตตาภิบาลประจำคณะ)

ตดิตอเรา วนันี ้ดวน ทีโ่ทร:  080-449-2819 ,
081-383-8137 , 02- 580-6766  Fax: 02-580-6766

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

***********************************************

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง
วญิญาณสมาชิกอุดมสารและอุดมศานต

ผูลวงลับทุกดวง
วญิญาณในไฟชำระและวิญญาณท่ีไมมใีครคดิถึง

ผลิตและจำหนาย
จีร้ปูพระ  พวงกญุแจ  เขม็กลัด  โลตางๆ
เหรียญกีฬา  หวัเข็มขดั  กระดมุ  เครือ่งหมายตางๆ
เขม็ติดไท  รปูภาพเรซ่ิน  สติก๊เกอร
ยนิดรีบัส่ังทำ  พมิพชือ่  โลโกตางๆ  พดั PVC,
รม UV 22  นิว้,  หมวก,  เส้ือ,  ผาขนหนู,  กระเปาผา,

เกียรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูทีร่ะลกึตางๆ  หลากสสีวยงาม

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสขุ เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ตามวาระแ
ละโอกาสต

างๆ

ตดิตอ มารีอาประภัสสร  อรรถมานะ
โทร.  08-1988-7048, 0-2816-9644โทรสาร.  0-2816-9945

Email:  pppygift@yahoo.com

1. ทชัมาฮาล - กวั - น.ฟรังซิสเซเวยีร
(19-27 มนีาคม)

2. ฟาติมา - สเปน  (4-10 พฤษภาคม)
3. แหแมพระโลหติศกัดิส์ทิธิ ์- ลรูด - ฟาติมา

(31 พฤษภาคม - 11 มถินุายน)
4. ฉลองเซนตแอนน  28 กรกฎาคม

ต.รุงโรจนต.รุงโรจนต.รุงโรจน
อะลูมิเนียม-กระจก, เลื่อน-สวิง, บานเกล็ด
ฝาเพดาน-ทีบาร-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
โครงหลังคาเหล็ก,  ประตูเหล็ก, มุงลวด,
เหล็กดัด, กันสาด
ผามาน, วอลลเปเปอร, พรม, ฉากกั้นหอง
มู ล่ี และรับซักผามานทุกชนิด

ผลิตและจำหนายสายประคำ หินสีและแกวคริสตัล
http://www.mary-lamb.com

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน
ตดิตอ คณุสามารถ  ฮมีนิกลู โทร. 02-598-4878,  081-830-1613

แฟกซ 02-598-4879
คุณวันดี  ฮีมินกูลโทร. 02-566-3393, 081-817-5260
แฟกซ 02-566-3201

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

ไมมสีิง่ใดทีซ่อนอยจูะไมปรากฏชดัแจง
ไมมีความลับใดจะไมมีใครรู

และไมถกูเปดเผย
 (ลก 8:17)


เดือนมีนาคม ชาวพนัสนิคม ฉลองนักบุญยอแซฟ

เดือนเมษายน นำชาวคณะลองใต
สนใจรายละเอยีด : 0-2912-3339, 08-1899-7470

www.supartour.com
e-mail : supartour@gmail.com

สุภาทัวรแสวงบุญ
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สอบถามรายละเอียดไดที่ : คลินิกสุขภาพเด็ก  แผนกกุมารเวชกรรม  ชั้น 2 อาคารรอยปบารมีบุญ
27 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 โทรศัพท 0-2675-5000 ตอ 10242, 10245  โทรสาร 0-2675-5200

เงื่อนไข :
1. อัตราพิเศษดังกลาว ไมรวมคาแพทยและคาบริการ
2. เมื่อซื้อแพ็คเก็จแลว โรงพยาบาลฯจะไมรับคืนเงิน

3. โรงพยาบาลฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

 โปรแกรมวคัซนีพืน้ฐาน
  Gold Package 1 (วคัซีนสำหรบัเด็กอายุ 1 เดือน - 1 ป)

ราคา  4,660  บาท
  Gold Package 2 (วคัซนีสำหรบัเดก็อาย ุ1 ป 1 เดือน - 2 ป)

ราคา  2,650  บาท

เสริมภมู ิลกูนอย
กบัคลินกิสุขภาพเดก็โรงพยาบาลเซนตหลยุส

⌫⌦    








คุยกันเจ็ด
วนัหน



 




 
  จงต่ืนเฝาและอธษิฐานภาวนา (มธ 26:41)

เปดประตู
สูแสงธรรม

สวัสดีครับ ทานผอูานทุกทาน
คอลัมนเปดประตูสูแสงธรรม กลับมาพบกับทาน

ผูอานอีกคร้ัง สำหรับการกาวเขาสูปใหม ขอใหสิ่งดีๆ
ทัง้หลายมาสทูานทุกคนครับ เพราะการเร่ิมตนท่ีด ีจะนำ
สคูวามสำเร็จอยางแนนอน ใชหรอืเปลาครบั...

เริ่มตนดวยการกาวเขาสูภารกิจที่สำคัญสำหรับ
การทำหนาที่ในบานเณรใหญแสงธรรม หลังจากท่ี
บรรดาสามเณรใหญกลับบานเพ่ือฉลองคริสตมาส
กับครอบครัวและกับสัตบุรุษในแตละสังฆมณฑลแลว
นัน้ หวงัเปนอยางยิง่วาบรรดาสามเณรใหญทีต่องใชชวีติ
ในบานเณร หลังจากท่ีกลับเขามาสูการดำเนินชีวิตและ
ฝกฝนตนเองคงยังมีคุณคาและความหมายในปใหมนี้
อยางแนนอน เพราะประสบการณและการสงมอบ
ความสขุแดพีน่องครสิตชน...

เมื่อไมนานมานี้เอง บรรดาเณรใหญแสงธรรม
ชั้นปที่ 7 และปที่ 4 ซึ่งเปนตัวแทนของนักศึกษา
แสงธรรม โดยการนำของคุณพอแลสแชนสก้ี และ
คณุพอบุญเลิศ สรางกุศลในพสุธา  ไดเขารวมการสัมมนา
ขอเช่ือศาสนาคริสตนกิายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนท
คร้ังท่ี 8 ซึ่งฝายคาทอลิกเปนเจาภาพ และในปนี้จัดข้ึน

ที่ศูนยอบรมงานอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
(บานผหูวาน)  อ.สามพราน จ.นครปฐม ในวันท่ี 14-16
มกราคม 2011 โดยเจาภาพใหญคอื วิทยาลัยแสงธรรม
เองที่ตองใหความสะดวกกับอาจารยและนักศึกษาจาก
วทิยาลัยอ่ืนๆ รวมแลวประมาณ 136 คน  ภาพรวมของ
การสัมมนาในคร้ังน้ี เปนไปอยางเรียบรอย ทั้งความ
เขาใจในความเปนเอกภาพของกันและกัน เชื่อแนวา
ผูเขารวมทุกคนไดรับความรู ไดเพื่อนใหมและส่ิงที่
สำคัญคือ ความเขาใจซ่ึงกันและกัน อยางท่ีหลายคน
กลาวไววา “เราอาจจะแตกตางแตเราไมแตกแยก”
ไมแตกแยกในทางความคิด ไมแตกแยกในความรูสึก
เพราะเรามีพระเจาองคเดียวกัน และความแตกตางของ
ความเช่ือในส่ิงที่ตนเองเช่ือนั้นคงไมทำใหสูญเสีย
ความเปนเอกภาพของเรา เพราะเรามีพระคริสตเจา
องคเดียวกัน

สิง่ท่ีเปนจุดสำคญัของงานสัมมนาในคร้ังน้ี คอื การ
ไดสัมผัสถึงความรักของพระเจาท่ีบรรดาคริสตชน
ตางนิกายไดใหความสำคัญกับการเปนสวนหนึ่งของ
การรวมพันธกิจและการแบงปนขาวดี  อาทิ  การ

เย่ียมเยียนศูนยฝกอบรมคนตาบอด  การดูแลผูสูงอายุ
ฯลฯ นอกจากน้ันกเ็ปนการแบงปนภายในกลมุ การรวม
รบัฟงการบรรยายของแตละนกิาย ซึง่ทกุอยางกเ็ปนไป
อยางเรียบรอย กอนจบการสัมมนาทุกคนตางพูด
เปนเสียงเดียวกันวา ทำไมเวลาของความสุขถึงไดสั้น
ขนาดน้ี…

อยางไรก็แลวแต การสัมมนาศึกษาขอเชือ่ในคร้ังนี้
อาจจะแตกตางจากทุกปที่ผานมา เพราะมีสิ่งหนึ่งท่ี
ออกมาจากปากของคุณพอแลสแชนสก้ีของเรา คือ
คุณพอบอกวา “พอมีความสุขมาก และสุขมากกวา
ทุกปที่ผานมา” ดังนั้น คงเปนสิ่งท่ีรับประกันไดวา
บรรดาผเูขารวมการสัมมนาก็คงมคีวามสุขเชนกนั และ
หวงัวาบรรดาบราเดอรสามเณรใหญแสงธรรมจะไดรบั
ประสบการณและนำความรูความเขาใจในการสัมมนา
คร้ังน้ี เพ่ือประกาศพระอาณาจักรของพระเจาในโลก
ปจจุบนั

ขอพระเจาอวยพรทุกทานครับ
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โรงเรยีนอัสสัมชัญ เปดรับสมัครนักเรยีน ระดับช้ันมัธยมศกึษาปที ่1 ปการศกึษา 2554
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสำหรับ นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (Gifted)
ขายใบสมัคร : ตัง้แตวนัน้ี - 14 มกราคม พ.ศ. 2554 ทีโ่รงเรยีนอัสสัมชัญแผนกประถม ซอยสาทร 11 กรงุเทพฯ
สอบขอเขียน : วนัที ่30 มกราคม พ.ศ. 2554
สอบถามรายละเอียดไดที่ โรงเรยีนอสัสัมชัญ โทร. 0-2675-6970-8 ตอ 401 และ 0-2630-7111-25 ตอ 427

⌫

ประกาศขาวดีดวยความรักกันฉันพ่ีนอง
นครรัฐวาติกัน (ซีเอ็นเอส)  สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา “การประกาศขาวดีจำเปน
อยางยิ่งที่ควรคำนึงถึงปญหาเรงดวนของความยากจน
ความไมยตุธิรรม และการลิดรอนสิทธิเปนสำคญั”

ในพระสมณสาสนวันแพรธรรมสากล
พระสันตะปาปาทรงเนนวา “การไมคำนึงถึงปญหาตางๆ ของชีวิต ก็เทากับวา
ผปูระกาศขาวดีไมนำขอคำสอนเร่ืองความรักทีค่ริสตชนพึงมีตอเพ่ือนพ่ีนองท่ีกำลงั
ตกทุกขไดยากและผูขัดสน ซึ่งขัดตอการประกาศสอนดวยแบบอยางชีวิตของ
องคพระเยซเูจา  ผทูรงประกาศขาวดี พรอมๆ กบัการรกัษาประชาชนใหหายจากโรค”

พระสมณสาสนฉบับนี้เผยแผตอสาธารณชนในภาษาอิตาเลียนเม่ือวันที่ 25
มกราคม ค.ศ. 2011 โดยสำนักวาติกันและอีกหลายประเทศท่ัวโลก  จัดสมโภช
วนัแพรธรรมสากล ในวนัที ่23 ตลุาคม

สมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงใหความสำคัญเรือ่ง “การประกาศ
ขาวดีวาเปนความรับผิดชอบของครสิตชนทุกคนท่ีไดรบัศีลลางบาป  ทีจ่ะประกาศ
องคพระเยซูคริสตเจาแกประชาชนทั่วโลก”

“เราไมควรละเลยหนาท่ีนี้ เพราะตลอด 2000 ป ยังมีประชาชนจำนวนมาก
ที่ไมรูจักพระเยซูคริสตเจา และยังไมเคยไดรับรูถึงประวัติศาสตรการไถกูมนุษย
ใหรอดพนจากบาป”

ผลกระทบของภาวะเงนิเฟอในจนี
เจียงซี  จีน  (ยูแคน)  คุณพอเฟง แหงสังฆมณฑลจินเซียน กลาวถึงผลกระทบ
ของภาวะเงินเฟอวา “สัตบุรุษจำนวนหนึ่งไมมารวมพิธีบูชาขอบพระคุณเพราะ
รสูกึละอายใจท่ีไมมเีงนิใสถงุทาน  ซ้ำรายลูกๆ ของหลายครอบครัวตองจากบานเกิด
ไปหางานทำในเมืองใหญๆ  เพ่ือสงเงินมาชวยครอบครัวในชนบท”

ครสิตชนคนหน่ึงกลาววา “ปจจุบนัเงิน 100 หยวน มคีาเทากับ 15 เหรยีญสหรัฐ
หรือประมาณ 450 บาท แทบจะซ้ือของไดไมมาก”

นายโจเซฟ เชง  เจาของบริษทัในสงัฆมณฑลเหวนิช ูตอนกลางของประเทศ
จีน กลาววา “ตนปนี้ผมขึ้นคาแรง 20% ใหคนงาน 30 คน และอาจจำเปนตอง
ขึ้นอีกคร้ังหลังเทศกาลตรุษจีน เพราะเปนชวงเวลาท่ีคนงานมักยายไปทำงาน
บริษทัใหมทีใ่หเงินเดอืนสงูกวา  นอกนัน้การขึน้คาไฟฟา  คาวัตถุดบิ และคาแรงงาน
อาจทำใหจำเปนตองปรับเพ่ิมราคาสินคา”

นายหวงัตงิ  เจาหนาทีศ่นูยคาทอลิกดานงานเมตตากิจกลาววา “ภาวะเงินเฟอ
มผีลกระทบอยางมากตองานดานเมตตากิจ เพราะงบประมาณโครงการตางๆ ไดจดั
เตรียมไวตั้งแตปกอน”

สำนักสถิติประเมินวา เศรษฐกิจจีนในปนี้จะเติบโตที่ 9.8%  ขณะท่ีภาวะ
เงนิเฟออยปูระมาณ 3.7%

บังกลาเทศ  (ยูแคน)
นานกวาสิบป องคกร
คาริตัสในบังกลาเทศ

ไดรวมมือกับภาครัฐดำเนินโครงการเพาะปลูก
ตามชนบทในพืน้ท่ีดนิช้ืนเพ่ือรักษาสภาพแวดลอมและ
เพ่ิมรายไดใหกับชาวบาน เปนอาชีพทางเลือกที่ไดรับ
ความนยิม

ค่ำวันที่ 1 กุมภาพันธ กอนวันพื้นที่ชุมน้ำโลก
(World Wetlands Day) ซึ่งตรงกับวันท่ี 2 กุมภาพันธ
ของทุกป  นายโทอบิลู อสิแลม  อายุ 45 ป  ผนูำชมุชน
อิสลามจากมูลวิบาซารทางตะวันออกเฉียงใตของ
บังกลาเทศ กลาววา “ในอดีตเราไมเคยพบดอกบัวและ
พชืดอกในตระกูลบัวตามหนองน้ำ สงผลใหปลาหลายชนดิ
สูญพันธุ รวมถึงนกชนิดตางๆ ก็สูญพันธุตามไปดวย
สภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไปรวดเร็วจนนาตกใจ”

“เมือ่กอนผมมอีาชีพจบัปลาจากหนองน้ำในหมบูาน
แตปจจุบันไดเขารวมโครงการกูเงินจากคาริตสัเปนทุน
ปลกูขาว  และเปนครสูอนทีโ่รงเรียนประจำหมบูาน”

ค.ศ. 1998  นายอิสแลม  ชาวบานท่ีอาศัยบริเวณ
หนองน้ำไดเขารวมโครงการบริหารจดัการน้ำในชมุชน
ทีร่ฐับาลรวมกับองคกรคาริตสัใหการสนับสนุนเงินทุน
และบริหารจัดการโครงการฟนฟูผืนดิน 130,625 ไร
โดยใหชาวบานเชาซ้ือท่ีดนิทำกินซ่ึงเปนอาชีพทางเลือก
ทีย่ัง่ยืน

คาริตัสชวยชาวบานขุดบอปลา  สรางแหลงอนุบาล
พนัธปุลา 63 แหง และยังใหความรใูนการผสมพนัธปุลา

ชนดิตางๆ
นายอาลัมกีร  โฮสซาน อายุ 40 ป มสุลิมอีกคนหน่ึง

ที่เขารวมโครงการกลาววา “เมื่อกอนพอถึงฤดูหนาว
ชาวบานจะวดิน้ำในหนองเพือ่จบัปลา  แตเด๋ียวนีไ้มมใีคร
ทำอยางนั้นแลว เพราะเขาใจคุณคาของทรัพยากร
ธรรมชาติดขีึน้”

นายโฮสซาน เลาวา “การบริหารจัดการน้ำอยาง
เปนระบบชวยใหชาวบานมีผลผลิตดีขึ้นเปน 3 เทา  มี
ปลามากขึน้  หลงัจากมีการควบคมุการจับปลานอกฤดูกาล
และงดการใชยากำจดัศัตรูพชืในแปลงนา ทำใหปจจุบนั
ชาวบานมีพันธุปลามากถึง 54 ชนิด ซึ่งเคยมีแนวโนม
จะสญูพนัธ”ุ

นางเปยารา  เบกมุ  อายุ 35 ป แมบานมุสลมิ กลาววา
“เม่ือกอนสมาชิกในครอบครัวทุกคนจะมีอาชีพจับปลา
เหมอืนกนัหมด  จนมโีครงการเงินกขูองคารติสั  ดฉัิน
จึงไปกูเงินและเริ่มอาชีพเล้ียงวัว  ทำใหการเงินของ
ครอบครัวดีขึ้น”

ขอมูลจากองคกรคาริตัสระบุวา “โครงการฟนฟู
พื้นท่ีชุมน้ำชวยใหชาวบานกวา 5,500 คน ซึ่งมีอาชีพ
จับปลาเพียงอยางเดียว  ไดมีอาชีพทางเลือกมากข้ึน
ชวยใหรายไดตอปสงูขึน้ถงึ 63%

บังกลาเทศมีพื้นท่ีชุมน้ำกวางใหญไพศาล   การ
ประมงภายในประเทศเปนอาชีพของครอบครัว
ชนบทประมาณ 70 ลานครวัเรือน  การขดุลมุน้ำบรเิวณ
สามเหลี่ยมปากแมน้ำคงคา (Ganges)  ที่ไหลลงสูอาว
เบงกอล และแมน้ำพรหมบุตร (Brahmaputra)  ซึ่งมา

บรรจบกับแมน้ำคงคาในบังกลาเทศ ทำใหบังกลาเทศ
เปนประเทศท่ีมีผลผลิตปลาน้ำจืดสูงติดอันดับสาม
ของโลกรองจากจีนและอินเดีย

(สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ People’s
Republic of Bangladesh  ประเทศในเอเชียใต ตั้งอยู
ทิศเหนือของอาวเบงกอล มีพรมแดนติดกับประเทศ
อินเดีย ทำใหไดรับอิทธิพลลมมรสุมจากมหาสมุทร
อินเดีย มีเมืองธากาเปนเมืองหลวง  และภาษาเบงกาลี
เปนภาษาราชการ   ปอกระเจา ซึง่ใชเปนวตัถดุบิในการ
ถักกระสอบเปนพืชเศรษฐกิจท่ีนำรายไดใหประเทศ
นอกเหนือจาก สิง่ทอ กระดาษ น้ำตาล เปนตน

บังกลาเทศมีประวัติศาสตรยาวนานกวาหนึ่งพันป
เดิมเปนสวนหน่ึงของชมพูทวีป  เคยเปนดินแดนท่ีเจริญ
รุงเรืองของศาสนาพราหมณและพุทธศาสนา  ตอมา
พอคาชาวอาหรับไดนำศาสนาอิสลามเขามาเผยแผ
จนปจจุบันชาวบังกลาเทศสวนใหญนับถือศาสนา
อสิลาม  ประชากร 147 ลานคน  นบัถอืศาสนาอิสลาม
นกิายสุหน่ี 87%    นบัถือศาสนาฮินดู 12%  และศาสนา
อืน่ๆ อกี 1%)

(แมน้ำคงคา ภาษาอังกฤษ เปนแมน้ำสายสำคัญ
ของอนิเดีย ไดชื่อวาเปนแมน้ำศกัด์ิสทิธ์ิของชาวฮินดู มี
ตนกำเนิดทางภาคเหนือของอินเดียบริเวณเทือกเขา
หิมาลัย ไหลผานภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย
ไปทางตะวันออก และไหลมาบรรจบกับแมน้ำพรหมบุตร
ทีป่ระเทศบงักลาเทศ กอนจะไหลออกสอูาวเบงกอล)
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ระหวางวันที่ 15-16 มกราคม ค.ศ. 2011 โดย
คณุพอชัยยะ กจิสวสัด์ิ อบรมเรือ่งพลมารกีบัพระคมัภรี
คณุพอปยะชาติ มะกรครรภ อบรมเรือ่งวถิชีมุชนวดัและ
การแบงปนพระวาจา  คณุพอชวลิต กจิเจริญ จติตาธิการ
เซนาตุส อบรมเรื่องพระนางมารียกับพระธรรมเกา
หัวขอรำพึงพระวาจาและการไตรตรองพระวาจา

คุณพอชัยยะ อธิบายจิตตารมณของแมพระจาก
พระคัมภรี  ความสุภาพ รกั และรับใช โดยการทำตาม
น้ำพระทัยของพระเจา ซึ่งถือวาเปนการถวายเกียรติ
อยางสงูสุดแดพระองค

พลมารีทำสงครามทำลายตนกำเนิดของบาป
ประกาศขาวดอียางสรางสรรคแบบพระเยซูเจา  ดำเนนิ
ชวีติตามมาตรฐานของพระเยซูเจา  มวีธิคีดิและวถิชีวีติ
ที่แตกตางจากโลก เหมือนพระเยซูเจามากคือศักดิ์สิทธิ์
มาก

จติตารมณของพระวรสารคือบัญญัตใิหม  “ใหทาน
รักกัน เรารักทานท้ังหลายอยางไร ทานก็จงรักกัน
อยางน้ันเถิด” (ยน 13:34)  รกัใหเหมือนพระเยซเูจารัก
คือ ไมเห็นแกตัว พรอมที่จะเสียสละ ยอมรับผูอื่น
ในแบบทีเ่ขาเปน และใหอภัย  กฎทองของพลมารเีปน
จติตารมณของพระวรสาร คอืรกั

พระอาณาจักรของพระเจา คือ สังคมบนโลกน้ี
ที่พระประสงคของพระเจาไดรับการปฏิบัติอยาง
สมบูรณเหมือนในสวรรค  ผูปฏิบัติตามพระประสงค
เทาน้ันจะไดเขาสวรรค  เปนหนทางเดียวท่ีชวยใหเขา
ในพระอาณาจักรของพระเจาได  (มธ 7:21)

คณุพอปยะชาต ิกลาวถงึพระศาสนจักรรปูแบบใหม
คือ วิถีชุมชนวัด (BEC) แบบคริสตชนยุคแรกท่ีทุกคน
สำนึกวาเปนพี่นองกัน  สัตบุรุษทุกคนมีสวนรวมและ
ไดรับเรียกใหประกาศขาวดี โดยมีพระวรสารเปนหลัก
ในการฟนฟูความรักในชีวิตของคริสตชน  การท่ีพล-
มารีเอาใจใส ชวยเหลือเพื่อนพี่นองก็เปนเรื่องเดียวกับ
วถิชีมุชนวัด

การแบงปนพระวาจาแตกตางจากการเรียนพระคัมภีร
โดยการแบงปนพระวาจา “พระเยซเูจาตรัสอะไรกับฉัน
ในขณะนี้” คริสตชนไดรับการหลอเลี้ยงชีวิตจาก
พระเจา เติบโตฝายจิต และเขาใจบทบาทหนาที่ของ
ตนในฐานะเปนคริสตชนอยางแทจรงิ  รวมกันทำพันธกิจ
รักและรับใชผูอื่น   การทำงานรวมกับพระเจาจะ
เปล่ียนแปลงสังคมใหเปนพระอาณาจักรของพระเจา

คุณพอชวลิต อบรมเร่ืองพระนางมารียและ
พระธรรมเกา  สัญลักษณที่หมายถึงพระนางมารีย คือ
เอวาใหม   มารดาท่ีเปนหมัน “นางซาราหจะต้ังครรภ

ทีห่องประชมุสุโขทยั เจเจ ฮอลล ชัน้ 7 หางสรรพสนิคา
เจเจมอลล จตุจักร ระหวางวันที่ 27-28 มกราคม ค.ศ.
2011 มวีตัถุประสงคเพือ่จัดทำขอเสนอแนะเชงินโยบาย
ในการพฒันายทุธศาสตร กลไก กระบวนการเทาทันส่ือ
เสนอตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชนและ
ภาคสังคม อีกทั้งเปนการกำหนดแนวทางการเชื่อมโยง
เครือขายการทำงานและการขับเคลื่อนกลไกเทาทันสื่อ
ในระดับตางๆ เพ่ือเผยแพรแนวคิด / ความรเูร่ืองเทาทัน
สื่อ สูสังคม ซึ่งไดรับความสนใจจากหลากหลาย
หนวยงาน มีผูเขารวมกวา 200 คน ในบรรยากาศแหง
การเสวนาแบงปน โอกาสนี้คุณวีระพงศ ทวีศักด์ิ
ซิสเตอรคอรา  ดามาเลริโอ ซิสเตอร-ครูโรงเรียน
ในเครือคณะธิดาแมพระองคอุปถัมภจำนวนหน่ึง เปน
ตัวแทนของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยเขารวม
ประชมุในครัง้นี้

ในภาคเชาของวันที ่ 27 มกราคม ดร.โคทม อารยีา
ประธานคณะกรรมการบริหารแผนงานส่ือสรางสขุภาวะ
เยาวชน (สสย.) ไดกลาวเปดงาน  หลังจากนัน้ ศ.น.พ.
ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ไดปาฐกถา ในหัวขอ

และกำเนิดบตุรชาย” (ปฐก 18:14)  “ไมมสีิง่ใดท่ีพระเปนเจา
ทรงกระทำไมได” (ลก 1:37)  และสตรีผูกอบกูชาว
อิสราเอล “นางยูดิธไดรับพระพรมากกวาสตรีใดๆ”
(ยดธ 13:18)

คุณพอชวลิต นำเสนอหัวขอพระคัมภีรสำหรับ
ไตรตรองประจำวนั ไดแก   การเปนหนึง่เดียวกบัพระ-
เยซูเจาทำใหเกิดผลมาก (ยน 1:55)  ความยินดี (สดด
37:4)  พระเจาไมลมืหรือทอดท้ิง (ฮบ 13:5)  ความปรีดา
และยินดี (ลก 2:14)  ความหวงั ชืน่ชมยินดี ภมูใิจ (1ธส
2:20)  วิง่แขงดวยความพากเพียร (ฮบ 12:1)

ผเูขารวมสมัมนามีโอกาสไดแบงปนพระวาจา  โดย
แบงเปนกลุมยอยเพื่อไตรตรองพระวาจาจากเอกสาร
“เสริมสรางชีวิตจิตพลมารี 1” ที่เซนาตุสจัดทำเปน
หัวขอ 50 ขอ โดยการบูรณาการเน้ือหาจากหนังสือ
4 เลม ไดแก พระคมัภีร คมูอืพลมารี ประวตัแิฟรง็ก ดัฟ๊-
ผูตั้งคณะ และอิเดล ควิน-พลมารีตัวอยาง  สมาชิก
ไดแบงปนสิ่งที่พระเจาตรัสกับแตละคนใหกับกลุม
ของตน  สมาชกิในกลมุยงัไดรบัการฝกใหเปนผนูำกลมุ
แบงปนพระวาจาดวย

ปดการสัมมนาดวยการเลนเกมสบิงโกพระวาจา
ประยุกต  เปนท่ีประทับใจของผเูขารวมสมัมนาทุกคน

“ไทย-ทนั-สือ่” ครัง้ที ่1 (ตอจากหนา  2) “เทาทันสื่อสูการปฏิรูปประเทศไทย” กลุม
ไมกวาดสีขาวไดแสดงละครใบ “ไทย-ทัน-สื่อ”
และในช วง น้ันยั ง ไดมี ก าร เสวนา หัวข อ
“เปดปมวิกฤตสุขภาวะไทย ทำไมตองเทาทนัสือ่?”
จาก 4 วิทยากรผูเช่ียวชาญ รศ.ดร.วิทยา กุล-
สมบูรณ ผูจัดการแผนงานคุมครองผูบริโภค
ดานสุขภาพ สสส.  ดร.ธาตร ีใตฟาพลู อาจารย
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงการณมหาวิทยาลัย
นางสาวณัฐยา บุญภักดี จากมูลนิธิสรางความ
เขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง และนางสาวเข็มพร
วิรุณราพันธ จากแผนงานส่ือสรางสุขภาวะเยาวชน
(สสย.) ดำเนินรายการ โดยนายธีระ ธัญญอนันตผล
ผูประกาศขาวโทรทัศนโมเดิรนไนน

ในภาคบาย ไดมกีารเสวนา “แนวคดิและยุทธศาสตร
เทาทันส่ือ ประสบการณจากไทยและตางประเทศ”
โดย Mr.Chido Onumah ผูอบรมและผูประสานงาน
สื่อศึกษาจากประเทศไนจีเรีย Ms.Susanne Ornager
ที่ปรึกษาดานส่ือมวลชนและสารสนเทศ จากยูเนสโก
กรุงเทพฯ ดร.จิราพร วิทยศักดิ์พันธุ คณะกรรมการ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม และดร.เอ้ือจิต

วโิรจนไตรรตัน ผอูำนวยการบริหารมูลนิธิ
สื่อมวลชนศึกษา ดำเนินการโดย รศ.ดร.
วิลาสินี   อดุลยานนท  จากสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) นบัวาเปนเวลา 3 ชัว่โมงทีผ่านไป
อยางรวดเร็วเน่ืองจากความนาสนใจของ
ประเด็นและการแบงปนที่หลากทัศนะ
หลายแงคดิ หลังจากน้ันมีการเปดอภปิราย
ทั่วไป ซึ่งทำใหเห็นถึงความปรารถนา
รวมกันของพลงักลมุทีจ่ะสรางสรรคสงัคม
ไทยใหรทูนั เขาใจ และปฏิบตัติอกระแส
ของสื่อไดอยางเทาทัน

ในวันท่ี 28 มกราคม ซึ่งเปนวันท่ีสองของการ
สมัมนา หลงัจากการสรุปเนือ้หาและมุมมองในวันแรก
ไดมกีารแบงกลมุยอย 4 กลมุ ในหวัขอ  บทบาทสถาบัน
อดุมศึกษากบัการสรางสังคมเทาทันส่ือ การมสีวนรวม
ขององคกรสือ่ในการสรางสงัคมเทาทันส่ือ ยทุธศาสตร
พัฒนาเครือขายและกลไกเทาทันส่ือภาคสังคม และ
สื่อใหมกับการรูเทาทันส่ือ ซึ่งบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญ
หลากหลายทัศนะ โอกาสนี้ดร.สิขเรศ ศิรากานต
นกัวิชาการอสิระดานส่ือสารมวลชน ไดเปนวิทยากรรวม
ในเร่ืองส่ือใหมกับการรูเทาทันส่ือ นอกจากน้ันยังได
มีการนำเสนอเพ่ิมเติมจากตัวแทนเครือขายเทาทันส่ือ
และวิทยากรตางประเทศ บนเวทใีหญ ซึง่ดำเนินรายการ
โดย ดร .วรัชญ  ครุจิต  สุดทายจึงมีการประกาศ
เจตนารมณของเครือขายรู เทาทันส่ือประเทศไทย
(คทส.) และปดสัมมนาดวยบรรยากาศท่ีคุกรุนไปดวย
พลังใจ พลังความคิด และพลังเครือขายที่จะสานตอ
ภารกิจท่ียิ่งใหญเพ่ือมอบคืนสุขภาพจิตและกายท่ีดี
ใหกบัสงัคมไทย โดยเฉพาะแกบรรดาเด็ก และเยาวชน
ผเูปนความหวังและอนาคตของชาติและสังคมท่ีเขมแขง็
ชาญฉลาด และมจีรยิธรรม
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หลายคนมักจะเคยไดยินวา คนหัวลาน เปนคน
ขี้นอยใจ บางคนก็บอกวา คนหัวลานเปนคนฉลาด
บางก็วา คนหัวลานเปนคนดุ แตก็มีหลายคนบอกวา
คนหัวลานอันที่จริงแลว… เปนคนเกง อาจจะดุบาง
แตแทจริงแลวใจดี ทั้งยังฉลาด สุขุมคัมภีรภาพ และ
ก็เปนคนมีตังคอีกตางหาก

สำหรับคนไทยน้ัน คนหัวลานถือวาเปนทรงผม
แบบหน่ึงเลยทีเดียว แตเน่ืองจากมีหลายแบบหลายสไตล
ดงัท่ีมชีือ่เรียกกันไปตางๆ นานา เหมือนท่ีเราเคยไดยนิ
อยูบอยๆ เชน ลานแบบ…ทุงหมาหลง  ดงชางขาม
งามเทโพ ชะโดตีแปลง แรงกระพือปก ฉีกหางฟาด
ราชคลึงเคลา  ครึ่งซีกพระจันทร  สุริยันหมดเมฆ
(ใชแลวคะ แบบสุรยินัหมดเมฆ กค็อืลานรอยเปอรเซน็ต
สมบูรณแบบ เสมือนดวงอาทิตยเต็มดวง ที่ไรซึ่งเมฆ
หมอกมาบดบัง เลยทีเดียว)

คราวน้ี มาดูในพระคัมภีรกันบาง  ในพระคัมภีร
ไมมกีารบรรยายลักษณะโดยตรงวา ทานเปนคนหัวลาน
แตเราทราบไดวา ทานเปนคนหัวลานแนนอน เพราะ
มคีนเรยีกทานวาอยางนัน้ ทานผนูัน้กค็อื “ทานประกาศก
เอลชีา” (เทยีบ 2 พงษกษตัรยิ 2:23) ในพระคมัภีรตอนน้ี
ระบุไววา “ …ทานไดขึ้นไปจากท่ีนั่น ถึงเมืองเบธเอล
และขณะเม่ือทานขึน้ไปตามทางมีเดก็ชายเลก็ๆ บางคน
ออกมาจากเมือง ลอเลยีนทานวา “อายหวัลาน จงข้ึนไป
เถิด อายหัวลาน จงข้ึนไปเถิด” ทานก็เหลียวดู แลวจึง
แชงเขาในพระนามพระเจา และหมีตัวเมียสองตัว
ออกมาจากปา เขาขย้ำเด็กชายพวกน้ันเสียสี่สบิสองคน
จากท่ีนั่น ทานก็ขึ้นไปถึงภูเขาคารแมล และจากท่ีนั่น
ทานก็หนักลบัมายงักรุงสะมาเรีย”

จากขอความตรงน้ี ก็เลยทำใหเราทราบวา ทาน
ประกาศกเอลชีาไมมผีมอยางแนนอน  แตในขณะเดียวกนั
ก็รูสึกสงสารเด็กๆ จับใจ คิดตอไปทันทีวา ทำไม
ทานเอลีชาโกรธจนถึงกบัแชงพวกเดก็  ใหมหีมสีองตัว
มาทำรายเดก็ถงึสีส่บิสองคน   ทำไมจงึเปนเชนนัน้  เรา
ลองมาดูกนั…

ครั้งหน่ึงขณะที่ผูเขียนพำนักอยูในเมืองนาซาเร็ธ
ก็ไดรับเชิญใหไปรวมทัวร  “ภูเขาคารแมล”  กับกลุม
ชาวยิวกลุมหน่ึง  ภูเขาคารแมล (ในสมัยนี้) ไดถูกแบง
เปนสองสวน คอืภเูขาสวนเตีย้ และภเูขาสวนท่ีสงู   แถม
ยงัมีบานคนเรียงราย ลดหล่ันตามช้ันภูเขา สวยงามมาก
แตถาเดนิอยางเดยีวจรงิๆ เดนิมนัทัง้วนั นอกจากจะไป
ไมถึงยอดแลว คงจะเปนลมลมพับไปซะกอนอยาง
แนนอน จึงจำตองขับรถไปจอดตามจุดตางๆ แลว
กเ็ดินบาง ขบัรถบาง

จำไดวาผูนำทัวร ไดมีการพูดถึงประกาศกเอลีชา
เพราะทานประกาศกเอลีชาเคยเดินข้ึนมาบนภูเขา
คารแมลแหงนี ้ ผเูขยีนกไ็มพลาดท่ีจะถามคำถามสำคัญ
เกี่ยวกับวีรกรรมของทานประกาศกเอลีชาวา เพียงแค
ถูกลอวาหัวลานเทานั้น ทำไมทานจึงตองโกรธมาก
ขนาดน้ันดวย?  ก็ไดรับคำตอบมาวา อันท่ีจริงแลว
ที่พระคัมภีรบอกวา มีเด็กชายเล็กๆ ออกมาลอเลียน

ทานน้ัน ในภาษาฮีบรูใชคำวา “เนอูริม คะตานิม”
หมายถึงเด็กหนมุวัยรนุ   ไมใชเด็กเล็กๆ แบบส่ีหาขวบ
และการท่ีพวกเขารวมกลุมกันไดถึง 42 คน ก็แสดงวา
ตองมีการนัดแนะและวางแผนกันมาอยางดี  ซึ่ง
สอเจตนาทีไ่มบรสิทุธิต์อผแูทนของพระเจา

ตลอดจนการพูดสอเสียดท่ีวา “อายหัวลาน จงขึ้น
ไปเถิด! อายหัวลาน จงขึ้นไปเถิด!” นั้นเปนคำพูด
ที่แสดงถึงความกักขฬะและอหังการ เปนอันมาก
(บางทานอาจจะคิดวามันหยาบคายตรงไหน มันโอหัง
ตรงไหน) ในเรื่องนี้ มีเรื่องความตางของวัฒนธรรม
เขามาเกี่ยวของ สำหรับคนไทยเราอาจจะไมคอยรูสึก
แรงมาก แบบเดียวกับชาวยิว แตสำหรับชาวยิว
โดยเฉพาะอยางย่ิงในสมัยน้ัน เปนเรื่องท่ีรับไมได
เปนท่ีสดุ ดวยเหตุวา สงัคมของคนสมัยกอนนัน้รังเกียจ
คนโรคเรื้อนมาก ใครก็ตามท่ีเปนโรคเร้ือนจะตอง
ถูกเนรเทศไปอยูที่อื่น และชายโรคเรื้อนในสมัยนั้น
ก็ตองโกนหัวกันทุกคนตามกฎของคนโรคเรื้อน ซึ่ง
ในพระคัมภีรก็มีระบุไว (เลวีนิติ 14:9)  เพราะฉะนั้น
การท่ีจะเรียกใครสักคนวา “อายหัวลาน” นั้นนอกจาก
จะเปนการลบหลูดูหมิ่นแลวยังถือวาเปนการพูด
สอเสียดกระทบกระเทียบเปรียบเปรย  แบบสองแง
สองงาม ถอืวาเปนการไมใหเกียรตอิยางทีส่ดุในสมยัน้ัน

ยัง…ยังไมพอ ยังมีการลอเลียนตอไปอีกวา “อาย
หัวลาน จงข้ึนไปเถิด!” ซึ่งก็เปนการตอกย้ำดับเบ้ิล
ความไมยำเกรงพระเจาข้ึนไปอีก เพราะกอนหนาน้ี
มีประกาศกอีกทานหนึ่งช่ือวา ประกาศกเอลียาห ซึ่ง

พระเจาไดทรงรับทานประกาศกเอลียาหไปยังฟาสวรรค
ในพระธรรมเการะบวุาเอลยีาหลอยขึน้ไปบนฟา  การท่ี
เด็กหนมุพวกน้ีบอกทานเอลีชาวา จงขึน้ไปเถิด กเ็หมอืน
เปนการสาปแชงใหทานหายไปจากโลกน้ีซะ หรืออีก
นยัหน่ึงก็หมายความวา ขอใหทานตายน่ันเอง  ซึง่ถือวา
เปนการลอลามหยามหยาบ ไมสมควรดวยประการ
ทัง้ปวง

การท่ีจะพดูอะไรสกัอยาง  องคประกอบอยางหน่ึง
ทีเ่ปนดชันชีีว้ดัวา ดไีมด ีบาปไมบาป นัน่กค็อื  “เจตนา”
การพูดจา เย ยห ยันสอ เสี ยดอย า งมีนั ยยะสำคัญ
ในคร้ังน้ี  จงึทำใหทานประกาศกเอลีชาไมปล้ืมอยางแรง
การพูดจาของมนุษยนั้นก็เหมือนเปนการมอบของให
กนั พดูดีกเ็หมอืนใหดอกไม พดูรายกเ็หมอืนปากอนหนิ
เหมือนกับที่พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงบดินทร
ไพศาลโสภณ เคยประพนัธกลอนสักวาไว มใีจความวา...

สกัวาหวานอ่ืนมีหม่ืนแสน
ไมเหมือนแมนพจมานทีห่วานหอม
 กล่ินประเทียบเปรียบดวงพวงพะยอม
อาจจะนอมจติโนมใหโลมลง
แมนลอลามหยามหยาบไมปลาบปล้ืม
ดงัดูดด่ืมบอระเพด็ตองเขด็ขม
ผูดีไพรไมประกอบชอบอารมณ
ใครฟงลมเมินหนาระอาเอย ...

แลววันนี้...คุณเลือกที่จะใหดอกไมกับใครบาง
หรือยัง?

เรยีน ทานสมาชิกทีน่บัถอื
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความสนใจ และติดตามขาวสารท่ีเปนประโยชนจากหนังสือพมิพ

คาทอลกิของเรา ดวยดตีลอดมา บดันีส้มาชิกหลายทาน สนใจและตองการเปนสมาชกิอกีในปตอไป สำหรับ
การตอสมาชิกทานสามารถติดตอชำระไดโดยทาง

 • ธนาณตั ิในนาม ซสิเตอรศรินทิพย กจิสวสัด์ิ สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา (จาหนาซองถึงการพิมพคาทอลิก
122/11 ซอยนาคสวุรรณ ถนนนนทร ีแขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120)

 • โอนเขาบัญชี ธนาคาร กรงุเทพ สาขา ยอยโอเรยีนเต็ล บญัชสีะสมทรัพย ชือ่บญัช ีการพิมพคาทอลกิ
เลขท่ี 226-0-006040  (สงสำเนาการโอนพรอมระบุชื่อ สมาชิก และรหัสสมาชิก (ถาทราบ)
ทางโทรสาร 0-2681-5401 / หรอืแจงทางโทรศพัท 0-2681-3900 ตอ 1810)

 • เช็คขีดครอม สัง่จาย การพิมพคาทอลิก

ขอมูลสมาชิก
รหสัสมาชิก ......................................... ชือ่/นามสกุล .................................................................................................................................
จำนวนรับ
อดุมสาร จำนวน ...........................................................ฉบับ   อดุมศานต จำนวน ...........................................................เลม
เปนเงนิรวม .................................................................................................................................................................................................. บาท

หมายเหตุ หนังสือพิมพอดุมสาร (รายสปัดาห) ราคา 400 บาท/ป
นติยสารอดุมศานต  (รายเดอืน) ราคา 400 บาท/ป
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«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑à“·©≈∫ ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠«‘π‡´πµå‡¥ÕªÕ≈ ‡¢“¢“¥ ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 5 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø æπ— π‘§¡ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 19 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–√—∫ “√ ®.µ√“¥ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26

¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡∫‡π¥‘° ‡¢“©°√√®å ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

16 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°“√ ∑à“„À¡à ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 30 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ·æ√°Àπ“¡·¥ß Õ.Õ—¡æ«“

®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 °ÿ¡¿“æ—π∏å

‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ‡Õ“°ÿ µ‘π ª√–¥‘…∞å «àÕß«“√’

Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥ ¡™«π ‚∑√.

08-1306-6945)

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ‚æπ Ÿß„À≠à ®.Õÿ¥√∏“π’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ∑à“∫¡ ®.‡≈¬ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 5 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π  Àâ«¬‡´◊Õ¡ ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π™—¬æ√ ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 19 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠°— ª“√å ·∫√å‚∑π’ ≈”‡≈’¬ß ®.√–πÕß

©≈Õß 25 ªï ™ÿ¡™π§“∑Õ≈‘°«—¥π—°∫ÿ≠°— ª“√åœ

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 ¡’π“§¡  ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡

§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“  ‚∑√. 08-1842-5940)

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ∫â“πÀπÕß§Ÿ-‚ππÀπ“¡·∑àß

Õ.‡ π“ß§π‘§¡ ®.Õ”π“®‡®√‘≠ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß

‰™¬√“  ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø  ∫â“ßÀπÕßø“π¬◊π  Õ.‚æ∏‘Ï‰∑√

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 5 ¡’π“§¡ ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø  ∫â“πÀπÕß∑“¡πâÕ¬  µ. §”‡π’¬¡

Õ.°—π∑√“√¡¬å  ®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 19

¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.  æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß

‰™¬√“  ª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–√—∫ “√ ∫â“π‚ππ¡“≈’ - ¥ß¢’Èπ“§

Õ.ÀπÕßæÕ° ®.√âÕ¬‡ÕÁ¥ ©≈Õß«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 25 ¡’π“§¡

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π‡´´àß Õ.ªÉ“µ‘È« ®.¬‚ ∏√

©≈Õß«—¥«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 14 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“  ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß ∫â“π‚ππ «à“ß Õ.‚ππ§Ÿ≥

®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 ‡¡…“¬π ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“

‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå (‚√ß‡√’¬π¡“√’æ‘∑—°…å)

Õ.π“ß√Õß ®.∫ÿ√’√—¡¬å ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26 °ÿ¡¿“æ—π∏å

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

‡ªìπª√–∏“π (°àÕπæ‘∏’¡‘ ´“ ¡’‡ °æ√–√Ÿª·¡àæ√– ‡«≈“

10.15 π.)

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π‚ππß‘È« Õ.Àâ«¬·∂≈ß

®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 5 ¡’π“§¡ ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø  ∫â“πÀ—π Õ.  ’§‘È« ®.π§√√“™ ’¡“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 19 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥·¡àæ√–¡À“°“√ÿ≥¬å ÀπÕß∫° ®. °≈π§√

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¡“°“√‘µ“ Õ“≈“°äÕ° ÀπÕß∫—«∑Õß

®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

10.00 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ¥Õπ¥Ÿà ®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥

«—π®—π∑√å∑’Ë 28 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥·¡àæ√–√—∫ “√ ÀπÕß‡¥‘Ëπ ®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 5 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥·¡àæ√–·Ààß “¬ª√–§”»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ®Õ¡·®âß

®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 ¡’π“§¡ ‡«≈“

10.00 π.

«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ π“®“√ ®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥·¡àæ√–·Ààß‡À√’¬≠Õ—»®√√¬å ·°àß°–‡∫“ ®.¡ÿ°¥“-

À“√ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥æ√–·¡à¡“√’¬å ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26 ¡’π“§¡ ‡«≈“

10.00 π.

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

‡ ° ÿ “π
✝  «—¥πâÕ¬„π ÿ “πÕ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥

∫“ßπ°·¢«° ®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ¡‘ ´“Õÿ∑‘»·¥à

ºŸâ≈à«ß≈—∫ «—π»ÿ°√å∑’Ë 11 ¡’π“§¡ 2011 ‡«≈“

19.30 π.

‡ ° ÿ “π Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥

∫“ßπ°·¢«° «—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡ 2011

‡«≈“ 10.00 π.

✝  «—¥æ√–§√‘ µÀƒ∑—¬ («—¥‡æ≈ß) ®.√“™∫ÿ√’

«—π»ÿ°√å∑’Ë 11 ¡’π“§¡ 2011 ‡«≈“ 18.00 π.

(¡‘ ´“„π ÿ “π)

«—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡ 2011 ‡«≈“ 16.00 π.

(¡‘ ´“„π ÿ “π)

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

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 ¡’π“§¡ 2011

‡«≈“ 16.00 π.  «¥¿“«π“Õÿ∑‘»·¥àºŸâ≈à«ß≈—∫

‡«≈“ 16.30 π. æ‘∏’¡‘ ´“∑’Ë ÿ “π

æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå

‡ªìπª√–∏“π (∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬)

✝  «—¥æ√–·¡à °≈ ß‡§√“–Àå ∫“ß∫—«∑Õß

®.ππ∑∫ÿ√’  «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 ¡’π“§¡ ‡«≈“

10.00 π.

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

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 17.00 π.

(∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬)

✝  «—¥·¡àæ√– “¬ª√–§” À≈—°Àâ“ ®.√“™∫ÿ√’

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

(¡’¡‘ ´“‡«≈“ 09.00 π.)

✝  «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“ «—π»ÿ°√å∑’Ë 18 ¡’π“§¡

2011 ‡«≈“ 16.00 π. §ÿ≥æàÕ™ÿ¡¿“ §Ÿ√—µπå

‡ªìπª√–∏“π (∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬)

æ√– ß¶å  ¿“¿‘∫“≈ ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ¥‘π·¥ß

¢Õ‡™‘≠æ’ËπâÕß√à«¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√–

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 ¡’π“§¡ 2011

15.00 π.  «¥æ√–‡¡µµ“

15.30 π. Õà“πæ√–«“®“·≈–·∫àßªíπæ√–«“®“

16.30 π. ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ

‚¥¬ ‘́ ‡µÕ√å∑«’≈—°…≥å «√√≥»√’√—µπå

·≈–´‘ ‡µÕ√å ÿ«√√≥“ ™—¬æ√·°â«

(§≥–Õÿ√å ÿ≈‘π·Ààß À¿“æ‚√¡—π)

17.30 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

18.00 π. µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑  «¥ “¬ª√–§”‚≈°

‚¥¬§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠

19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“

‚¥¬§ÿ≥æàÕÕπÿ √≥å ·°â«¢®√

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

http://twitter.com/udomsarnnews
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✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� ©≈Õßæ√–√Ÿªæ√–‡¬´Ÿ‡®â“∑√ß√—°…“§πµ“∫Õ¥

(æ√–‚µ) «—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π «—π‡ “√å∑’Ë

5 ¡’π“§¡ 2011 ‡«≈“ 19.00 π. §ÿ≥æàÕ«‘∑¬“ §Ÿà«‘√—µπå

‡ªìπª√–∏“π

�����°√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬Õ¿‘∫“≈§√‘ µ™π ¢Õ‡™‘≠§√‘ µ™π

¶√“«“ ‡¢â“√à«¡Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘µ

§√‘ µ™π „πÀ—«¢âÕ ç°“√ª√–°“»¢à“«¥’é (·∫∫µ—«

µàÕµ—«) ‚¥¬§ÿ≥æàÕ«—™»‘≈ªá °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπ«‘∑¬“°√

„π«—π‡ “√å∑’Ë 5 ·≈–«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 ¡’π“§¡ 2011

‡√‘Ë¡‡«≈“ 08.30-13.30 π. ∑’Ë»Ÿπ¬åÕ∫√¡§√‘ µ»“ π-

∏√√¡ (»Ÿπ¬å´’´’) Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ §à“≈ß

∑–‡∫’¬πÕ∫√¡ 250 ∫“∑/∑à“π

ºŸâ π„®µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ

1301 ¿“¬„π«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 3 ¡’π“§¡ 2011

�����Õß§å°“√°“√»÷°…“ «‘∑¬“»“ µ√å ·≈–«—≤π∏√√¡

·Ààß Àª√–™“™“µ‘ ¡Ÿ≈π‘∏‘Õÿ∫≈√—µπå„πæ√–∫√¡-

√“™‘πŸª∂—¡¿å ¡Ÿ≈π‘∏‘§ÿ≥æàÕ‡√¬å ·≈–‚√ß‡√’¬π√à«¡ƒ¥’

«‘‡∑»»÷°…“ ¢Õ‡™‘≠™¡§Õπ‡ ‘√åµ°“√°ÿ»≈ √Õ∫æ‘‡»…

«—π‡ “√å∑’Ë 5 ¡’π“§¡ 2011 ‡«≈“ 17.00 π. ∑’Ë MCC

HALL ™—Èπ 4 ‡¥Õ–¡Õ≈≈å ∫“ß°–ªî ∫—µ√√“§“ 1,000

∫“∑ 1,500 ∫“∑ 2,500 ∫“∑ 3,500 ∫“∑

5,000 ∫“∑ ‡ªìπµâπ‰ª √“¬‰¥â∑—ÈßÀ¡¥ π—∫ πÿπ

°“√°àÕ √â“ß‚√ß‡√’¬πÕ“™’«æ√–¡À“‰∂à ‡æ◊ËÕºŸâæ‘°“√

∑’Ë ®.ÀπÕß§“¬  π—∫ πÿπ°“√ √â“ß»Ÿπ¬å°“√‡√’¬π√Ÿâ

·≈–Ωñ°«‘™“™’æ ‡æ◊ËÕ‡¥Á°·≈–‡¬“«™π™“«‡¢“ »Ÿπ¬åªÉ“Ω“ß

Õ.·¡à·®à¡ ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ‡¥Á°∑’Ë‰¥â√—∫‡™◊ÈÕ‡Õ™‰Õ«’

‡¥Á°°”æ√â“∫â“π¡‘µ√“∑√ ·≈– π—∫ πÿπ¥â“π°“√»÷°…“

„Àâ°—∫‡¬“«™π¬“°®π ‚√ß‡√’¬π‡®â“øÑ“Õÿ∫≈√—µπå

®.‡™’¬ß„À¡à ·≈–‡æ◊ËÕ√≥√ß§å àß‡ √‘¡°“√ √â“ß —πµ‘¿“æ

·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å„πª√–‡∑»·≈–¿Ÿ¡‘¿“§

‡Õ‡™’¬·ª ‘́øî°

 π„®µ‘¥µàÕ‚∑√. 08-9790-2255, 08-4883-

3707, 08-7663-5333

�����™¡√¡°≈ÿà¡‡æ◊ËÕπ¡ßøÕ√åµ ¢Õ‡™‘≠‡æ◊ËÕπ ¡“™‘°

∑ÿ°√ÿàπ ‡¢â“√à«¡∑”°‘®»√—∑∏“‡¢â“‡ß’¬∫øóôπøŸ®‘µµ“√¡≥å

¢Õß∑à“ππ—°∫ÿ≠¡ßøÕ√åµ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 ¡’π“§¡

2011 ‡«≈“ 09.00-12.00 π. ∑’ËÕ“§“√¡Ÿ≈π‘∏‘

§≥–‡´πµå§“‡∫√’¬≈ ´Õ¬∑ÕßÀ≈àÕ 25 „π‚Õ°“ 

©≈ÕßÕ—§√‡∑«¥“§“‡∫√’¬≈ Õß§åÕÿª∂—¡¿å¢Õß§≥–

¿√“¥“‡´πµå§“‡∫√’¬≈ À≈—ß®“°‡¢â“‡ß’¬∫‡™‘≠√—∫ª√–∑“π

Õ“À“√√à«¡°—π ‚∑√»—æ∑å·®âß§ÿ≥Õπÿ √≥å Õ“π“¡π“√∂

08-1627-8813

����� ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï‡æ◊ËÕæ‘∏’°√√¡„π ¿“æ√–-

 —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªî¥À≈—° Ÿµ√Õ∫√¡

°“√‡¢’¬π‡æ≈ß«—¥ À—«¢âÕ ‡∑§π‘§°“√ª√–æ—π∏å‡æ≈ß /

ª√–«—µ‘»“ µ√å·≈–ª√–‡¿∑¢Õß∫∑‡æ≈ß»“ π“ / ∑ƒ…Æ’

¥πµ√’„π°“√·µàß‡æ≈ß / ‡∑««‘∑¬“·≈–‡π◊ÈÕÀ“„π°“√

·µàß‡æ≈ß / »‘≈ª–°“√„™â¿“…“‰∑¬„π°“√·µàß·≈–

·ª≈∫∑‡æ≈ß / ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å°“√·µàß‡æ≈ß

®“°ºŸâ√Ÿâ®√‘ß / °“√· ¥ßº≈ß“πª√–æ—π∏å‡æ≈ß¢Õß

ºŸâ‡¢â“Õ∫√¡ ‚¥¬¡’«‘∑¬“°√ Õ.Õ¿‘ ‘∑∏‘Ï «ß»å‚™µ‘

§ÿ≥π√‘π∑√å ª√– æ¿—°¥’ §ÿ≥æàÕ‡ πÕ ¥”‡π‘π ¥«°

§ÿ≥æàÕÕπÿ √≥å ·°â«¢®√  §ÿ≥æàÕ∑—»πÿ À—µ∂°“√°ÿ≈  ·≈–

§ÿ≥æàÕª√–™“™“µ‘  ª√’™“«ÿ≤‘ „π«—π»ÿ°√å∑’Ë 25 - «—π

Õ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 ¡’π“§¡ 2011 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ §à“≈ß∑–‡∫’¬π√«¡Õ“À“√·≈–¢Õß«à“ß

µ≈Õ¥°“√Õ∫√¡ ºŸâª√– ß§å‡¢â“æ—° 3 «—π 2 §◊π æ—°§Ÿà

∑à“π≈– 3,200 ∫“∑ æ—°‡¥’Ë¬«∑à“π≈– 3,600 ∫“∑

ºŸâ‰¡àª√– ß§å‡¢â“æ—°∑à“π≈– 1,800 ∫“∑ ¢Õ√—∫

„∫ ¡—§√‰¥â∑’Ë‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1407 À√◊Õ

∑’Ë 08-4141-5844 À¡¥‡¢µ√—∫ ¡—§√ 10 ¡’π“§¡

2011

����� Õ∏‘°“√‡®â “§≥–·¢«ß¿√“¥“‡´πµå§“ ‡∫√’¬≈

¢Õ‡™‘≠°≈ÿà¡‡æ◊ËÕπ¡ßøÕ√åµ (°≈ÿà¡ 3) ‡¢â“‡ß’¬∫ª√–®”ªï

∑’Ë ‡´πµåÀ≈ÿ¬ å∏√√¡ ∂“π ¥Õ¬ ÿ‡∑æ ‡™’¬ß„À¡à

√–À«à“ß«—π∑’Ë 9-10 ‡¡…“¬π 2011 ¡’√∂µŸâ∫√‘°“√

ÕÕ°®“°»Ÿπ¬å´Õ¬∑ÕßÀ≈àÕ «—π∑’Ë 8 ‚∑√»—æ∑å·®âß∑’Ë

§ÿ≥»ÿ¿«‘∑ ™’√“ππ∑å 08-1855-8723

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

°“√Õ∏‘∫“¬æ√–«“®“æ√–‡®â“·∫∫ Lectio Divina ‚¥¬

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

‡¥◊Õπ≈–§√—Èß ‡√‘Ë¡‡«≈“ 09.00-16.30 π.

‡©æ“–‡¥◊Õπ¡’π“§¡‡ª≈’Ë¬π®“°«—π‡ “√å∑’Ë 5 ‡ªìπ

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 ‚¥¬‡√‘Ë¡¡‘ ´“«—πÕ“∑‘µ¬å ‡«≈“

09.30 π. ·≈–‡√‘Ë¡Õ∏‘∫“¬æ√–«“®“‡«≈“ 11.00 π.

™à«ß∫à“¬µ“√“ß§ß‡¥‘¡  à«π„π‡¥◊Õπ‡¡…“¬π ¢Õ¬°‡≈‘°

°”Àπ¥°“√‡¥‘¡„π«—π‡ “√å∑’Ë 2 ‡¡…“¬π ‡æ√“–®–¡’®—¥

‡¢â “ ‡ß’¬∫„À≠àª√–®”ªï¢Õß°≈ÿà¡ Lect io ∑’Ë

»Ÿπ¬å§“¡‘≈‡≈’¬π ≈“¥°√–∫—ß ‡√‘Ë¡‡¬Áπ«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 14

·≈– ‘Èπ ÿ¥‡∑’Ë¬ß«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17 ‡¡…“¬π ‚¥¬¡’¡‘ ´“

·Àà„∫≈“π ·≈–√—∫ª√–∑“πÕ“À“√°≈“ß«—π√à«¡°—π

°àÕπ·¬°¬â“¬°—π°≈—∫ √“§“‡¢â“‡ß’¬∫ 4 «—π 3 §◊π

√«¡Õ“À“√·≈–∑’Ëæ—° √“§“∑à“π≈– 2,500 ∫“∑

‡π◊ËÕß®“°∑’Ë»Ÿπ¬å¡’ÀâÕßæ—°‡æ’¬ß 40 °«à“ÀâÕß ®÷ß

√—∫§π‰¥âª√–¡“≥ 80 ∑à“π ‡«≈“π’È¡’®Õß¡“·≈â«ª√–¡“≥

50 ∑à“π „§√®Õß°àÕπ·≈–®à“¬‡ß‘π‡√’¬∫√âÕ¬

°àÕπ®–‰¥â ‘∑∏‘Ï°àÕπ ©–π—Èπ∂â“∑à“π π„®°√ÿ≥“µ‘¥µàÕ

§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬ ∑’Ë‚∑√. 08-4105-8585 À√◊Õ

∑’ËÕ’‡¡≈å bordinc@truemail.co.th ‰¥âµ≈Õ¥‡«≈“

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

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

(øø.1)

√ÿàπ∑’Ë 131 «—π»ÿ°√å∑’Ë 25 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 ¡’π“§¡

2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 132 «—π»ÿ°√å∑’Ë 13 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15

æƒ…¿“§¡ 2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π

π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 133 «—π»ÿ°√å∑’Ë 15 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17

°√°Æ“§¡ 2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 134 «—π»ÿ°√å∑’Ë 16 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18 °—π¬“¬π

2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 135 «—π»ÿ°√å∑’Ë 18 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20

æƒ»®‘°“¬π 2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π

π§√ª∞¡

À¡“¬‡Àµÿ ∑ÿ°√ÿàπ‡√‘Ë¡≈ß∑–‡∫’¬π‡«≈“ 17.30 π.

¢Õ‡™‘≠™«π§Ÿà “¡’-¿√√¬“ ∑’Ë π„®µ‘¥µàÕ§ÿ≥™—™™—¬

 —ß¶∑‘æ¬å  ‚∑√. 08-6546-2856, 0-2681-3837

¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑’Ë www.flpbkk2008.multiply.com

����� √—∫ ¡—§√Õ“ “ ¡—§√ª√–°“»¢à“«¥’ª√–®”«—¥

(PMG) √ÿàπ∑’Ë 3 ªï 2554/2011

·ºπÕ¿‘∫“≈ §.». 2010-2015 ¢Õßæ√–»“ π®—°√

ª√–‡∑»‰∑¬ ¢âÕ 38 °”Àπ¥„Àâ¡’∑’¡ß“π∏√√¡∑Ÿµ

Õ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡∑—Èß„π√–¥—∫ —ß¶¡≥±≈·≈–√–¥—∫«—¥

·≈–„Àâ¡’·ºπß“π∏√√¡∑Ÿµ·≈–À≈—° Ÿµ√Õ∫√¡

√–¬– —Èπ·≈–√–¬–¬“«...

 ¿“æ√– —ß¶√“™œ ‚¥¬§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°

‡æ◊ËÕ°“√∏√√¡∑Ÿµ√à«¡°—∫§≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬ (TMS)

·≈–ΩÉ“¬ß“π∏√√¡∑Ÿµ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 πÕßß“πµ“¡·ºπÕ¿‘∫“≈ ‚¥¬¢Õ‡™‘≠§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“ 

®—¥ àßºŸâ π„®‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡æ◊ËÕ‡ªìπÕ“ “ ¡—§√

ª√–°“»¢à“«¥’ª√–®”«—¥ (PMG) √ÿàπ∑’Ë 3 ∑’Ë

∫â“π§√‘ µ‘π“  69/15 ¡.1  ∂.µ‘«“ππ∑å-ª“°‡°√Á¥ 56

´.æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬å Õ.ª“°‡°√Á¥ ®.ππ∑∫ÿ√’  11120

‚∑√. 0-2583-5924 ‚¥¬®–∑”°“√Ωñ°Õ∫√¡

√ÿàπ≈– 5 §√—ÈßµàÕ‡π◊ËÕß°—π ‡√‘Ë¡‡¬Áπ«—π»ÿ°√å 6 ‚¡ß‡¬Áπ

∂÷ß‡∑’Ë¬ß«—πÕ“∑‘µ¬å ¥—ßπ’È

§√—Èß∑’Ë 1 «—π∑’Ë 25-27 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011

§√—Èß∑’Ë 2 «—π∑’Ë 18-20 ¡’π“§¡ 2011

§√—Èß∑’Ë 3 «—π∑’Ë 25-27 ¡’π“§¡ 2011

§√—Èß∑’Ë 4 «—π∑’Ë 1-3 ‡¡…“¬π 2011

§√—Èß∑’Ë 5 «—π∑’Ë 29 ‡¡…“¬π - 1  æƒ…¿“§¡ 2011

(ÕÕ°¿“§ π“¡) Õ”π«¬°“√Ωñ°Õ∫√¡‚¥¬§ÿ≥æàÕ

Õ“¥√’Õ“‚π ‡ª‚≈´‘π (PIME) Õ∏‘°“√§≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬

 π„®µ‘¥µàÕ §ÿ≥ ÿ¥À∑—¬ π‘¬¡∏√√¡ ‚∑√. 08-

7981-2455  E-mail : missionbkk@catholic.or.th

§ÿ≥ ‘√‘√—°…å  ‡°…µ√∫√‘∫Ÿ√≥å  ‚∑√. 08-4613-1125

E-mail : sirirakje@hotmail.com   ¡—§√Õ¬à“ß™â“«—π∑’Ë

18 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011

�����«‘∑¬“≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å °”Àπ¥°“√ Õ∫§—¥‡≈◊Õ°

π—°»÷°…“„À¡à ªï°“√»÷°…“ 2554 ‡ªî¥¢“¬„∫ ¡—§√

µ—Èß·µà∫—¥π’È - 4 æƒ…¿“§¡ ∑“ß‰ª√…≥’¬å µ—Èß·µà∫—¥π’È -

27 ‡¡…“¬π  “¢“∑’Ë‡ªî¥√—∫ ¡—§√ 1. §≥–æ¬“∫“≈

»“ µ√å 2. §≥–°“¬¿“æ∫”∫—¥ 3. §≥–»‘≈ª»“ µ√å

¡’«‘™“‡Õ°  ‰¥â·°à  ®‘µ«‘∑¬“§≈‘π‘° ®‘µ«‘∑¬“°“√ª√÷°…“

®‘µ«‘∑¬“Õß§å°√¡’«‘™“‚∑ ‰¥â·°à «‘™“‚∑¿“…“Õ—ß°ƒ…

«‘™“‚∑¿“…“®’π «‘™“‚∑¿“…“≠’ËªÿÉπ «‘™“‡≈◊Õ°„π “¢“

®‘µ«‘∑¬“ ¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â∑’Ë slc.ac.th µ‘¥µàÕ

 Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë‚∑√. 0-2675-5304

�����¢Õ‡™‘≠∑ÿ°∑à“π √à«¡∑”∫ÿ≠  √â“ß«—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈

 √â“ßÀÕ√–¶—ß »“≈“Õ‡π°ª√– ß§å «—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈

À¡Ÿà∫â“π»√’«‘‡™’¬√ ®.‡™’¬ß√“¬ µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ‡°√’¬ß‰°√

 ÿ¢®‘µ ‚∑√. 08-84333-141 Õ’‡¡≈å camillian-

ning@hotmail.com À√◊Õ www.camillianchiangrai.org

∏π“§“√°√ÿß‡∑æ ™◊ËÕ∫—≠™’ ç°Õß∑ÿπ √â“ß«—¥π—°∫ÿ≠

§“¡‘≈‚≈é ‡≈¢∑’Ë∫—≠™’  672-0-0-7610-5

®ß‡ªìπæ¬“π∂÷ßæ√–§√‘ µ‡®â“
Õ¬à“ß‡¢â¡·¢Áß®π∂÷ß∑’Ë ÿ¥ (1§√ 1:6)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 9 ประจำวันท่ี 27 กุมภาพันธ - 5 มีนาคม 2011 หนา 17

อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คณุพอวรยทุธ กจิบำรงุ (ในนามสภาพระสงัฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพูมิพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจติตาธิการ : คณุพอวรยุทธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คณุพออนุชา ไชยเดช
 หวัหนากองบรรณาธกิาร : วชัรี กจิสวัสด์ิ  กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคำ  หวัหนาแผนกกจิกรรมการพิมพพเิศษ : เยาวพา มนตแกว  ฝายโฆษณา ตอ 1813  สุพร เลาเรียนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำแตละ

สงัฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ : คณุพอสุพจน ฤกษสจุรติ สงัฆมณฑลเชียงใหม : คณุพอณรงคชยั หมัน่ศึกษา สงัฆมณฑลจันทบรุ ี: คณุพอเอนก นามวงษ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คณุพอชำนาญ บวัขันธ สงัฆมณฑลราชบุร ี: คณุพอเสนอ ดำเนินสดวก
สงัฆมณฑลนครราชสีมา : คณุพอเกรยีงไกร ยิ่งยง สงัฆมณฑลนครสวรรค : คณุพอชวินทร เสง่ียมแกว สงัฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คุณพออมรกิจ พรหมภักดี สงัฆมณฑลอดุรธานี : คณุพอไมตรี ทาสุวรรณ สงัฆมณฑลอุบลราชธานี : คณุพอบุญพฤกษ ทองอินทร

 คาบำรงุปละ 400 บาท ธนาณัตใินนามซสิเตอรศรินทิพย กจิสวสัด์ิ สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี 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

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

ความคดิเหน็จากผอูาน

มผีอูานไดเสนอความคดิเหน็ท่ีนาสนใจเกีย่วกบั
งานแพรธรรมและงานอภิบาลของเรา พอสรุป
ความคดิเห็นไดดงันี้

1. แมวาบทบาทสำคัญตกอยูที่พระสงฆ แต
ไมควรโทษพระสงฆทั้งหมด - เพราะทานเขามา
รับงานในแตละวัดเพียงช่ัวระยะเวลาหนึ่ง (3-5 ป)
อาจไมสามารถเขาใจชุมชนไดทั้งครบ บางทีจะมี
คนเสนอแนะผิดบางถูกบาง เชน สภาภิบาลวัด
คนทำงานประจำองคกรตางๆ ในวัด    ระยะเวลาอาจ
จะเปนส่ิงท่ีทำใหความเขาใจไมครอบคลุมและ
ขอมูลสวนบุคคลยังทำใหงานอภิบาลในชวงเวลา
สัน้ๆ แกปญหากันไมตรงจุด

2. หาขอมูลดวยการพูดคุยกับลูกวัดใหทั่วถึง -
คุณพอเจาวัด ใหโอกาสลูกวัดทุกคนไดพบ หรือ
มีโอกาสไดพูดคุยฉันพอ-ลูกกับคุณพอเจาวัดบาง

นาจะเปนการดีมาก อยางนอยคุณพอก็จะไดรับขอมูล
มากข้ึน รูปญหาแตละครอบครัวท่ีแทจริง เพ่ือนำมา
ซึง่งานอภิบาล หรอืแบงเบาภาระคุณพอไดมากข้ึน

3. การออกเยี่ยมบาน - อยากใหมีการเยี่ยมบาน
สตับุรุษบางอยางนอยอาทิตยละ 3 บาน

4. เชิญสัตบุรุษมารวมงานใหมากขึ้น - การ
รวมงานตามวิถีชุมชนวัด ผูที่มีความรู เขาจะสามารถ
ชวยคณุพอไดมากท่ีสดุ เพราะเขามีวฒุภิาวะทางอารมณ
มีวิสัยทัศน มีความสามารถในการสนับสนุนในดาน
ตางๆ ได  ขอใหคุณพอเรียกพวกเขารับใชเถอะ
พวกเขาคงไมปฏิเสธพระแนๆ  

5. งานเยาวชน - อยากใหเอาใจใสมากกวาน้ี
ถาคุณพอทำไมไหว  ขออาสาสมัครในวัดมาชวย
มอบงานใหรับผิดชอบ สนับสนุนเขา คิดวานาจะดี
เคยเขาไปทำลักษณะพึงประสงคใหกับบานเณร

แหงหนึ่ง จึงทราบวา
ป ญห า เ ย า ว ชน น้ั น
มีมากกวาที่เราคิดและ
รับรูนัก

6. ง าน
ชวีติครอบครวั - นาจะ
มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ที่แทจริง
       

ขอขอบคุณผอูานทีไ่ดเสนอความคิดเหน็มารวม
แบงปน ทุกอยางมีประโยชนตอสวนรวมอยาง
แนนอน เพราะเราคิด เราพูด เราทำดวยความรัก
 ใครมีขอเสนอแนะดีๆ อยาเก็บไว สงมาไดเลยครับ
ขอพระเจาประทานพระพรแดผูอานทุกทาน
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หรือเพราะอากาศเปล่ียน

   

ผมเปดหนังสือ “แผนดินรัก แผนดินเลอืด” หนงัสอื
นวนิยายเลมหนา ผลงาน
ของซิดนีย  เชลดอน
นั ก เ ขี ย น ผู เ ป น แ ร ง
บั น ด า ล ใ จ ข อ งแดน
บราว (ซึ่งหลายคนอาจ
จะไมชอบหนา เพราะ
เขียนนวนิยายพาดพิง
ศาสนาในทางท่ีทำให
คนอ่ืนเขาใจคลาดเคล่ือน)
เลมน้ีแปลโดยฉวีวงศ

จัดพิมพโดยสำนักพิมพอัมรินทร ฉากหลังคือประเทศ
สเปน และเร่ืองราวโยงใยชวงเหตุการณไมสงบ สิ่งท่ี
กระตุนใหสนใจคือฉากหลังน่ีแหละครับ เพราะความ
ไมสงบตรงน้ัน  มีพระศาสนจักรเขามาเก่ียวของ
บาทหลวง แมชี (คำของผูแปล...ผูเขียน) และบรรดา
ตัวเดนๆ ของเรื่อง ผมยังอานไมจบนะ แตรับประกัน
ความสนุกเพราะอยางนอยเราไดเห็นเร่ืองราวของ
พระสงฆ ซิสเตอร ที่วนเวียนอยูในหนังสือเลมนี้
หลายบท หลายตอน (ซึง่หาไมงายสำหรบัหนงัสอืทีไ่มใช
หนังสือแปล)  ลองดรูานหนังสือช้ันนำทัว่ไป มแีนนอน

ขอปดทายดวยเอกสารประกอบการเทศนของ
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  “...กวา
จะเชื่อได”  จัดพิมพโดยศูนยงานอภิบาลสังฆมณฑล

สุราษฎรธานี  มี
หลายๆ ประเดน็ที่
นาสนใจ จัดพิมพ
เปนแนวทาง ชวย
ไดทั้งผูเทศนและ
คนฟงเทศน  มี
ป ระ โ ยชน ม าก
หลาย สนใจตดิตอ
ไดที่โทร. 0-7728-2840

อาจจะทำ 2 สิ่งน้ีอยางตอเน่ืองก็เปนไดนะครับ
อานนิยาย และตบทายกอนนอนดวยแนวทางการเทศน
ดีๆ  แคนีค้วามสขุงายๆ กเ็ดนิทางมาอยขูางหนาแลว

อานนิยาย และอานแนวเทศน

ขนุเขา ตดัสลับกับหมอกยามเชา ตนไมเขียวชอมุ
ชะใบดวยละอองน้ำคาง  ผมขอใหหยุดรถเพ่ือ
บันทึกภาพความงามของดวงอาทิตยกลมโต
กำลังโผลพนขอบฟา  แคไดสูดกลิ่นธรรมชาติ
ความสุขงายๆ ก็ถูกซึมซับเขามาในตัว ผมนึกถึง
คำถามของนักเรียนม.6 ที่ผมมีโอกาสไดมารวมคาย
ปจฉิมนิเทศในเชาวันน้ัน “กรุงเทพฯ นาอยไูหมคะ?”
ผมยิม้ยงัไมทนัจะไดตอบอะไร เดก็คนหน่ึงพดูแทรก
ขึน้มาวา “คนกรงุเทพฯ นาอจิฉาจะตาย มหีางใหเดนิ
ตัง้เยอะ”  ผมยิม้อีกครัง้ แตยิม้ครัง้น้ีเปนย้ิมท่ีมคีำถาม

อากาศเย็นลงเรื่อยๆ เ ม่ือผมเดินทางมาถึง
บานกลางดอย อ.แมริม จ.เชียงใหม จะวาไปแลว
อากาศเย็นก็ดเีหมือนกัน แตถาเย็นเกินไปคงแย และ
ถาเย็นผิดเวล่ำเวลา จะมีอะไรมากะเกณฑ กฎกติกา
แหงธรรมชาต ิแปรปรวนไปอยางไมตองสงสัย

นาแปลกแตจริงเม่ือมีคนบันทึกภาพรุงกินน้ำ
กลับหัวไวได มีขอมูลเพิ่มเติมจากฟอรเวิรดเมล
ฉบบัหนึง่วา  “เมือ่เกิดรงุกินน้ำหลังฝนตกในยามเชา
หรอืเย็น วงโคงรงุกนิน้ำ ซึง่มอีย ู7 ส ีไดแก มวง คราม
นำ้เงิน เขยีว เหลอืง แสด แดง จะโคงไปตามสวนโคง
ของเปลือกโลก แตในภาพเปนรุงกินน้ำมีวงโคง
ตรงกันขามกับรุงกินน้ำธรรมดา เปนโคงกลับดาน
ซึง่แนนอนวา ปรากฏการณเชนน้ีหาดไูดยากยิง่

การปรากฏของรงุกนิน้ำ สวนใหญเปนชวงเวลา
สดใส นกสงเสียงรองพรอมกับอากาศดีบริสุทธิ์
แตเม่ือใดรุงกินน้ำปรากฏกลับดานจึงเปนสัญญาณ
เตือนวา กลยีคุกำลงับังเกิด

รุงกลับหัวกลับหาง  มีคำเรียกวาวงแหวน
ครึ่งขอบฟา ซึ่งมีคำอธิบายโดยนักปราชญ เมื่อ 100
กวาปกอน นีค่อืรอยแสยะย้ิมพญายม (Cruach’s Grin)

ทักเกอร  แม็คคารทนีย  นักมนุษยวิทยา
ชาวอเมริกนั ทีฟ่ลาเดลเฟย อธิบายวา “ครูแอ็ค” เปน
เทพเจาองคหน่ึงของชาวเซลติกโบราณ (บรรพบุรุษ
ชาวอังกฤษ) เปนเทพเจาแหงความตาย และการ

ทำลายลาง การสรางรุงกินน้ำกลับดานข้ึนบนทองฟา
จึงเปนคำเตือนจากเทพเจาครูแอ็ควา วาระสุดทายของ
โลกกำลังมาถึงแลว

หรือในคัมภีรไบเบิลของชาวคริสต ไดวาดภาพ
รุงกินน้ำกลับดานเอาไว โดยระบุเปนลางบอกเหตุวา
โลกกำลงัเกดิสงครามระหวางธรรมะกับอธรรมข้ึนแลว

คำทำนายจากยุคโบราณหากนำมาเปรียบเทียบกับ
สถานการณของโลกในปจจบุนันกัวทิยาศาสตรยอมรบั
วาเขาเคา โดยเฉพาะปรากฏการณโลกรอนทีก่ำลงัเกิดขึน้
อาจนำพาไปสูวาระสุดทายของโลกของเผาพันธุมนุษย
ก็ได

นักอุตุนิยมวิทยาในยุคปจจุบัน ก็มีคำอธิบายถึง
การเกิดรุงกลับหัววาเกิดจากภาวะภูมิอากาศของโลก
เปล่ียนแปลงไปอยางรุนแรง

การเกิดรุงกินน้ำธรรมดา เกิดข้ึนโดยแสงแดด
สาดสองผานละอองน้ำหรืออากาศช้ืนในช้ันบรรยากาศ

แตรุ งกินน้ำกลับหัว เกิดจากการผสมผสาน
อยางผิดธรรมชาติ นั่นคือการผสมปนเประหวาง
อากาศรอนกับอากาศหนาว เหนือช้ันบรรยากาศ
แลวสะทอนกลับมาเหมือนกระจก จึงเกิดรุงกินน้ำ
กลบัหวัขึน้มา

ดร.แจ็คเกอลีน มิตตอง นักดาราศาสตรอวกาศ
แหงแคมบริดจ ประเทศอังกฤษ เปนผถูายภาพรงุกินน้ำ
กลบัหวัภาพนีไ้ดจากทองฟาใกลบานพกั

“ฉนัไมเคยเห็นอะไรเชนน้ีมากอน ฉนัอาย ุ60 ปแลว
ยังแปลกใจกับปรากฏการณประหลาดน้ี”

รงุกนิน้ำกลบัหวัเมือ่เกดิขึน้ จะมแีสงสวางมากกวา
รุงกินน้ำธรรมดาหลายเทาเช่ือกันวาวงโคงกลับหัว
เกิดจากการสะทอนแสงมาจากวงแหวนฮาโล หรือ
ฉัพพรรณรังสีของดวงอาทิตย”

ผมไดแตเสพขาว โดยไมแนใจวาควรจะรูสึก
อยางไรกับเหตุการณที่ เกิดข้ึน แตที่ เขาใจคือพลัง
ทีม่นุษยม ีจะแปรเปล่ียนเปนทางบวกหรือทางลบ อยทูี่
หวัใจของพวกเขา หวัใจท่ีจะรกัและพรอมจะชวยเหลอื

แบงปน หรือหัวใจท่ีพกพาความเกลียดชังอยาง
ไมมีที่สิ้นสุด  ตอให เ กิดมหันตภัยใหญหลวง
เพียงใด เผาพันธุมนุษยก็ผานเหตุการณเหลาน้ัน
มาไดเสมอ

ผมมีเวลาสั้นๆ สำหรับชวงสุดทายกอนที่จะ
จบงานปจฉิมนิเทศในวันนั้น จึงแจกเอกสารท่ีมี
หวัขอวา “30 ความสุขงายๆ” ใหเดก็ๆ ไดอาน และ
ลองเลือกมาสัก  1 ขอ ความสุขเหลานั้น  เชน
ใหมองกระจกแลวยิม้ใหคนในกระจก ใหปลูกตนไม
สักตนเพื่อจะไดดูแลชีวิตสักชีวิตหนึ่ง ฯลฯ อะไร
แบบน้ีเปนตน ผมลองสุมตัวอยางดูวาเด็กๆ เลือก
อะไร คิดอยางไร สวนใหญแลวก็เขาเปาคือ เพื่อจะ
มีความสุขไมตองทำส่ิงใหญโต มีสิ่งเล็กๆ รอบตัว
ที่เราสรรหามาสรางความสุขได เด็กคนหนึ่งเลือก
ขอความท่ีวา “ถารสูกึไมชอบใคร ใหเขียนชือ่คนนัน้
เอาไว บางทีอาจทำใหเราคอยๆ ลมืความเกลียดโกรธ
นัน้ลงไปได” เด็กท่ีเลือกขอความนีอ้ธิบายเพ่ิมเตมิวา
“หนูคงไมไดเพียงเขียนช่ือเขาหรอกคะ หนูวาดรูป
เขาไวเลย” ผมย้ิมคิดวาคงเขาทาง “แตหนูเลือก
วาดรูปเขาไวที่ถุงเทาคะ ถุงเทานักเรียนนี่แหละ
จะได....ทกุวนั”

เคร่ืองบินแอรเอเชีย พาผมกลับสูสนามบิน
สุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ของค่ำวันเสาร คนท่ี
พักอาศัยอยูที่จังหวัดเชียงใหมบอกผมวา อากาศ
ชวงน้ีจะเย็นลงอีก ผมกลับมากรุงเทพฯ พรอมกับ
การตอนรับของฟาฝนเดือนกุมภาพันธ จะสะใจ
ดไีหม กบัชวีติท่ีเปล่ียนไปและอากาศท่ีเปล่ียนแปลง
ผมวาไมพอถาเราเพียงตระหนกถึงส่ิงท่ีเปล่ียน
แตไมตระหนักวา ทายท่ีสุดแลว เราควรจะชวยกัน
ทำอะไร ตรงไหน ผมเชื่อแนวาไมใชแคอากาศ
ทีเ่ปลีย่นแปลง ผคูนก็เปลีย่นไปดวยเชนกัน

บรรณาธิการบริหาร
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®—¥ß“π«—π§√Ÿ§” Õπ‰∑¬ ç‡æ√“–‡√“‡ªìπºŸâ√à«¡ß“π°—∫æ√–‡®â“é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 16

∏—π«“§¡ 2010 ∑’Ë»Ÿπ¬å§√‘ µ»“ π∏√√¡¿“§Õ’ “π  Õß§Õπ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ«—™√‘π∑√å

µâπª√÷°…“ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“ªî¥ ¡’§√Ÿ§” Õπ‡¢â“√à«¡ 122 §π

ç√—∫»’≈¡À“ π‘∑§√—Èß·√°é §ÿ≥æàÕÕ—¡√‘π∑√å æ—π∏å«‘‰≈ ‡®â“Õ“«“ 

«—¥·¡àæ√–∂«“¬æ√–°ÿ¡“√„πæ√–«‘À“√ ÀπÕßæ≈«ß Õ.ª√–∑“¬ ®.π§√√“™ ’¡“

∑”æ‘∏’√—∫»’≈¡À“ π‘∑§√—Èß·√°„Àâ°—∫ —µ∫ÿ√ÿ… ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 30 ¡°√“§¡ 2011
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Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 9 ª√–®”«—π∑’Ë 27 °ÿ¡¿“æ—π∏å - 5 ¡’π“§¡ 2011Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 8 ∑À“√ «‘  (2) µ”π“π·Ààß§«“¡À“≠°≈â“

„π«—π∑’Ë 6 æƒ…¿“§¡ §.». 1527 ‡¡◊ËÕ®—°√æ√√¥‘™“√å≈ å ∑’Ë 5 ‡¢â“

ª≈âπ°√ÿß‚√¡ ∑À“√ «‘ ®”π«π 147 π“¬ ¬Õ¡ ≈–™’«‘µ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡‡¥Á®

æ√– —πµ–ª“ª“‡§≈‡¡πµå ∑’Ë 7 ¡’‡«≈“À≈∫Àπ’‰ª‰¥â ‚¥¬¡’∑À“√ «‘ 

Õ’° 40 π“¬ §Õ¬§ÿâ¡°—πÕ¬à“ß„°≈â™‘¥ ‡Àµÿ°“√≥åπ’È‡Õß ¬—ß‡ªìπ‡Àµÿ∑’Ë∑”„Àâ

∑À“√ «‘  ◊∫ “πµ”π“π·Ààß§«“¡‡ ’¬ ≈–·≈–À“≠°≈â“ ∑”Àπâ“∑’Ë

Õß§√—°…å¢Õßæ√– —πµ–ª“ª“·≈–√—∞«“µ‘°—π ◊∫¡“®π∑ÿ°«—ππ’È

™“« «‘ ‡Õß∂◊Õ‡ªìπ‡°’¬√µ‘Õ¬à“ß¡“° À“°‰¥â¡’‚Õ°“ ∑”Àπâ“∑’Ëπ’È ´÷Ëß°Á

‰¡àßà“¬ ‡æ√“–¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘ ‡™àπ µâÕß‡ªìπ§“∑Õ≈‘° ¡’ —≠™“µ‘ «‘  ‡ªìπ‚ ¥

Õ“¬ÿ√–À«à“ß 19-30 ªï  à«π ŸßÕ¬à“ßπâÕ¬ 174 ‡´πµ‘‡¡µ√ ®∫°“√»÷°…“

√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“ √–¬–‡«≈“°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë§◊Õ 2-25 ªï ‡∑à“π—Èπ

ª°µ‘∑À“√ «‘ ®–‡ªìπÀπÿà¡Àπâ“µ“À≈àÕ‡À≈“ ·≈–¡’™ÿ¥‡ªìπ‡Õ°≈—°…≥å

Õ¬à“°≈—«∑’Ë®–¢Õ∂à“¬√Ÿª ‡æ√“–§ÿ≥æàÕ ÿ√™—¬ ™ÿà¡»√’æ—π∏åÿ ‰¥â‡§¬ Õ∫∂“¡

‡æ◊ËÕπ§πÀπ÷Ëß∑’Ë‡ªìπ∑À“√ «‘  ‡¢“∫Õ°«à“ æ«°‡¢“¬‘π¥’®–∂à“¬√Ÿª‡ ¡Õ

À“°«à“‰¡à∑”„Àâ‡ ’¬Àπâ“∑’Ë ∑√“∫·≈â«‡™‘≠¡ÕßÀ“∑À“√ «‘ „°≈âµ—«∑à“π

‡¡◊ËÕ§√“‰ª‡¬’Ë¬¡‡¬◊Õπ«“µ‘°—π °¥√Ÿª‡°Á∫¡“‡ªìπ∑’Ë√–≈÷°°—π ÕâÕ! Õ¬à“≈◊¡ —ß‡°µ

«à“ ‡¢“°”≈—ß∑”Àπâ“∑’ËÕ¬ŸàÀ√◊Õ‡ª≈à“¥â«¬≈à– ™ÿ¥ «¬¢π“¥π’È §√—ÈßÀπâ“æ“‰ª¥Ÿ

ª√–«—µ‘¢Õß™ÿ¥∑À“√ «‘ °—π —°ÀπàÕ¬

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ Õ“«ÿ∏∑’Ë∑À“√ «‘ ∂◊Õπ’È ‰¡à√Ÿâ®–‰¥â„™â®√‘ßÀ√◊Õ‡ª≈à“

‡æ√“–Àπà«¬√—°…“§«“¡ª≈Õ¥¿—¬§ß„™âÕ“«ÿ∏∑’Ë‰¡à‚∫√“≥¢π“¥π’È ·µà

Õ¬à“ßπâÕ¬¿“æ∑’Ë‡ÀÁπ°Á∑”„Àâ‡√“§‘¥‡≈¬‡∂‘¥‰ª∂÷ß‡√◊ËÕß‡°à“Ê ¢Õß§«“¡À“≠°≈â“

·ÀàßÕß§√—°…åæ‘∑—°…å«“µ‘°—πæ«°π’È‰¥â‰¡à¬“°

«—ππ—°∫«™ “°≈
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™

ª√–¡ÿ¢·ÀàßÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‡ªìπª√–∏“π

ç«—π§√Õ∫§√—«æ√– ß¶å π—°∫«™é «—π∑’Ë 27 ∏—π«“§¡ 2010 ∫√√¥“

æ√– ß¶å π—°∫«™ „π‡¢µÕ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß √à«¡æ‘∏’¡‘ ´“

∑’Ë«—¥¥«ßæ√–Àƒ∑—¬»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï¬‘Ëß¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“ ·≈–¥«ßÀ∑—¬π‘√¡≈¢Õß

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

π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“π À≈—ßæ‘∏’¡‘ ´“¡’ß“π‡≈’È¬ß —ß √√§å·∫∫§√Õ∫§√—« °“√· ¥ß

∫π‡«∑’∑’ËÀÕª√–™ÿ¡‚√ß‡√’¬π‡´πµå¬Õ·´ø   °≈π§√
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