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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 12-18 มิถุนายน 2011 หนา 3
พระสนัตะปาปา (ตอจากหนา 20)

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรง
ตอสัญญาณโทรศัพทขึ้นไปยังยานอวกาศ เพ่ือทรง
สนทนากับคณะนักบินของนาซา และในตอนทายของ
การสนทนาบรรดานักบนิไดโบกมือลาพระสนัตะปาปา

นี่คือเร่ืองราวที่เปนขาวเดนจากวาติกัน กลาวคือ
การเช่ือมโยงกับทองฟานภากาศ  นีเ่ปนเหตุการณหน่ึง
ที่ เกิดเปนคร้ังแรกในป 1969 ของการเดินทางบน
ดวงจันทร ขณะนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6
ทรงสงสาสนทางวิทยไุปยงันกับนิอวกาศท่ีกำลงัทองอยู
บนเวหา เปนเวลา 40 กวาปมาแลว  มาถงึวนัเสารที ่21
พฤษภาคม 2011 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที่ 16 ทรงสนทนากับนักบินอวกาศอีกคร้ังหน่ึงจาก
หองสงที่เชื่อมสายสงไปยังนักบินอวกาศ 2 คนท่ีอยู
ในกระสวยเอนเดเวอร ทั้งน้ีตองขอบคุณความรวมมือ
ของสภาอวกาศยุโรปที่เชื่อมโยงสัญญาณที่สมเด็จ
พระสันตะปาปาทรงเห็นหนาของนักบินแตนักบิน
ไมสามารถเห็นพระพักตรของพระองค  การสนทนา
เร่ิมข้ึนหลังบายโมงเล็กนอย (เวลาของกรงุโรม)  โดย
นกับนิอวกาศท่ีประกอบดวยคนหลายชาต ิรวมถงึนกับนิ
รัสเซียกลาวสวัสดีกับพระองคจากสถานีอวกาศ
ตอไปน้ีเปนการถอดบทสนทนาคำตอคำ

นักบินอวกาศที่รักทุกทาน
ขาพเจารสูกึปลาบปล้ืมมากท่ีมโีอกาสพิเศษในการ

สนทนากับทานในชวงที่ทานท้ังหลายกำลังทำพันธกิจ
สำคัญอยู  ขาพเจารูสึกซาบซึ้งเปนพิเศษท่ีสามารถ
สนทนากับพวกทานหลายคนท่ีอยูในกระสวยอวกาศ
ในขณะน้ี  มนษุยชาตกิำลังเผชญิกับความเจรญิกาวหนา
อยางรวดเร็วในดานวิทยาศาสตร ทานเปนผูแทน
ของเราในการสำรวจจักรวาลใหม และความเปนไปได
ใหมๆ สำหรับอนาคตของมนุษยที่อยูเหนือขอบเขต
การดำรงชวีติประจำวัน  เราทกุคนขอชมความกลาหาญ
ของทาน รวมถึงความมุงม่ันและการเตรียมตัวเพ่ือ
ความพรอมสำหรับการทำพันธกิจ เราเช่ือวาพวกทาน
ไดรับแรงบันดาลใจจากอุดมการณที่สูงสง และทาน
คงต้ังใจท่ีจะใชผลแหงการสำรวจและความพยายาม
ใหเกิดประโยชนเพื่อความดีสวนรวมของมนุษย  การ
สนทนาครั้งนี้เปดโอกาสใหขาพเจาแสดงความต่ืนเตน
และความช่ืนชอบตอทานและตอทุกคนท่ีรวมมือ
ชวยกันจนทำใหพันธกิจของทานสำเร็จ ขาพเจาขอ
เปนกำลังใจและขอใหพันธกิจของพวกทานจบลง
ดวยความปลอดภัยและความสำเร็จ

แตนี่ เปนการสนทนา ดังนั้นขาพเจาจึงไมควร
เปนผูพูดฝายเดียว ขาพเจาอยากฟงทานเลาเก่ียวกับ
ประสบการณและความนึกคดิของทาน  หากไมรงัเกยีจ
ขาพเจาอยากถามทานสกั 2-3 คำถาม

คำถามแรก :
จากสถานีอวกาศทานมองเหน็โลกในอกีแบบหนึง่

ทานบินไปเหนือทวีปและประเทศตางๆ วันละหลาย
รอบ  ขาพเจาคิดวาทานคงจะเห็นชัดเจนวาเราทุกคน
อาศยัอยใูนโลกใบเดียวกนั และมนันาเศราเพยีงใดทีเ่รา
ตางสูรบปรบมือฆาฟนกันและกัน  ขาพเจาทราบวา
ภรรยาของมารก เคลลี่ ตกเปนเหย่ือของการถูกทำราย

อยางสาหัส ขาพเจาหวังวาสุขภาพของเธอคงจะดีวัน
ดคีนื เมือ่ทานมองลงมายงัโลกจากขางบน ทานเคยรสูกึ
แปลกใจบางไหมเก่ียวกับวิถีที่ชนชาติและประชากร
ตางๆ พากันดำเนินชีวิตดวยกันขางลางน้ี หรือเคยคิด
บางไหมวาวทิยาศาสตรจะชวยใหมนษุยมสีนัติอยางไร?

ตอบ :
ขอขอบคุณพระองคสำหรบัคำถามและขอขอบคุณ

ทีเ่อยถึงแกบบ้ีภรรยาของกระผม  มนัเปนคำถามท่ีด ี เรา
บินอยู เหนือสวนใหญของโลกแตมองไมเห็นเขต
กั้นพรมแดน  ขณะเดียวกันเราก็รูวามนุษยกำลังรบรา
ฆาฟนกัน มกีารใชความรุนแรงในโลก ซึง่ลวนแลวแต
เปนโชครายทั้งสิ้น  ตามปกติแลวคนเราจะตอสูกัน
เพราะหลายส่ิงหลายอยาง ดังที่ เราเห็นกันที่ตะวัน
ออกกลางในขณะน้ี  มนัคลายๆ กบัสกูนัเพือ่ประชาธปิไตย
ในบางภูมิภาค แตโดยปกติแลวมนุษยมักจะสูกันเพื่อ
ทรัพยากร ในทองฟาอวกาศนี้เปนเรื่องนาสนใจ...  ใน
โลกบอยครั้งมนุษยตางแยงพลังงานกัน  ในอวกาศ
เราใชพลังงานจากแสงอาทิตยและเรามีเซลลเก็บ
พลงังานในสถานีอวกาศ  พระองคทรงทราบดวีาวทิยา-
ศาสตร และเทคโนโลยีที่เรานำมาใชในสถานีอวกาศ
เพื่อสะสมพลังงานจากแสงอาทิตยนั้นทำใหเรามี
พลงังานเหลือเฟอ  และหากเทคโนโลยเีหลานีส้ามารถ
นำมาดัดแปลงสำหรับโลก เราคงสามารถท่ีจะลดการ
ใชความรุนแรงลงไปไดบาง

คำถามที่สอง :
ประเด็นหน่ึงท่ีขาพเจาชอบนำมาสนทนาเก่ียวกับ

ความรับผิดชอบท่ีเราทุกคนมีตออนาคตโลกของเรา
ขาพเจาเห็นอันตรายใหญหลวงที่กำลังเกิดขึ้นกับ
ธรรมชาติสิ่งแวดลอมและท่ีจะเกิดข้ึนกับการอยูรอด
ของชนรุนหลัง นักวิทยาศาสตรตางพากันบอกเราวา
เราตองระวัง และจากมุมมองของจริยธรรมเราตอง
พัฒนามโนธรรมของเราเองดวย  จากการสังเกตการณ
พิเศษของทาน ทานเห็นวาสถานการณในโลกเปน
อยางไร?  ทานเห็นเคร่ืองหมายหรอืสัญลักษณอะไรบาง
ที่เราจะตองใหความสนใจเปนพิเศษ?

ตอบ :
ขาแตบดิาผศูกัดิส์ทิธิ ์ถอืเปนเกียรตยิิง่ใหญสำหรบั

ขาพเจาท่ีไดสนทนากับพระองคและพระองคก็ตรัส
ถกูตองแลว มนัเปนเวลาท่ีชางวเิศษจริงๆ  ทีเ่ราไดมาอยู
ขางบนนี ้  ในมมุมองหนึง่ เราเหน็โลกทีป่ระทานมาให
เรามีความงดงามจนไมอาจหาคำพูดมากลาวได  แตใน
อีกมุมมองหนึ่งน้ัน เราสามารถเห็นไดอยางจะแจงวา

โลกน้ีบอบบางมาก  เชนเดยีวกนักบับรรยากาศ เมือ่เรา
มองจากเวหามันบอบบางเทาแผนกระดาษ และเม่ือ
คิดวาช้ันบรรยากาศท่ีบางเทากระดาษน้ีเทาน้ันท่ีกั้น
สิง่ทีม่ชีวีติทกุชนิดจากความวางเปลาแหงเวหา และสิง่นี้
เทาน้ันที่เปนผูปกปองคุมครองเรา สิ่งนี้ชวนใหเราตอง
คิดหนัก สำหรับเราแลวมันแทบไมนาเชื่อท่ีเห็นโลก
ลองลอยอยู ในความมืดของเวหาและเราทุกคน
ตางก็อาศัยอยูบนโลกใบนี้ดวยกันท่ีลองลอยไปตาม
ความงดงามแหงเวหา  มันทำใหเรารูสึกเปยมดวย
ความหวังเม่ือคิดวาเราทุกคนที่อยูในสถานีอวกาศ
ที่กำลังเคลื่อนไปรอบโลกอยางเหลือเชื่อน้ีเกิดข้ึนได
เพราะความรวมมือจากหลายชาติที่เปนหุนสวนเพ่ือ
พนัธกิจอันย่ิงใหญนี ้ นีเ่ปนการแสดงวาอาศัยการทำงาน
รวมกัน เราสามารถเอาชนะปญหามากมายท่ีโลกเรา
กำลังเผชิญ  เราสามารถเอาชนะการทาทายตางๆ ที่ผูมี
นิวาสถานในโลกใบน้ีกำลังเผชิญ  มันเปนสถานที่
นาพิศวงทีจ่ะเจรญิชวีติและทำงาน  และมนัเปนสถานที่
นาพิศวงท่ีจะมองโลกอนัสวยงามของเรา

คำถามท่ีสาม :
ประสบการณของทานในขณะน้ีทั้งสวยงามและ

มีความสำคัญ  ถึงแมทานจะตองกลับมายังโลกเหมือน
เราทุกคน  เม่ือทานกลับมาสูโลกแลว ผูคนจะพากัน
แซซองสรรเสริญและปฏิบัติตอทานเหมือนวีรบุรุษ
ทีจ่ะพูดและกระทำดุจผมูอีำนาจ  ผคูนคงจะขอใหทาน
พูดเกี่ยวกับประสบการณของทาน ขอคิดสำคัญที่สุด
ทีท่านจะพดูน้ันไดแกอะไร โดยเฉพาะอยางย่ิงกับเยาวชน
ซ่ึงดำเนินชีวิตอยูในโลกที่ไดรับอิทธิพลอยางมาก
จากประสบการณและการคนพบของทาน?

ตอบ :
ขาแตบิดาผูศักดิ์สิทธิ์ ดังที่ เพื่อนรวมงานของ

ขาพเจาไดกลาวไปแลว เราสามารถมองลงไปขางลาง
เห็นโลกสวยงามท่ีพระเจาทรงสราง และมันก็เปนดาว
ที่มีความสวยงามมากที่สุดในระบบสุริยจักรวาล  แต
เม่ือเรามองไปเบ้ืองบน เราเห็นจักรวาลอื่นอีก และ
จักรวาลอื่นอยูที่นั่นรอเราใหไปสำรวจ และสถานี
อวกาศสากลเปนเพียงสัญลักษณประการหน่ึง เปน
ตัวอยางหน่ึงท่ีมนุษยสามารถกระทำเมื่อเรารวมกัน
ทำงานแบบรงัสรรค  ดงัน้ันสาสนของเรา.. สาสนหนึง่
ในบรรดาหลายๆ สาสน และขาพเจาคิดวาเปนสาสน
ทีม่คีวามสำคัญท่ีสดุก็คอื ทำใหเด็กๆ ของโลกใบน้ีทราบ
ทำใหเยาวชนทราบวามีจักรวาลท่ีเราจะตองไปสำรวจ
และถาเราทำงานรวมมือกัน ไมมีอะไรท่ีเราจะทำไมได

คำถามท่ีสี่ :
การสำรวจเวหาเปนการผจญภัยดานวิทยาศาสตร

ทีน่าต่ืนเตน  ขาพเจาทราบวาพวกทานไดนำเอาเคร่ืองมือ
อุปกรณใหมๆไปติดตั้งเพ่ือคนควาเชิงวิทยาศาสตร
เกีย่วกบักมัมนัตภาพรังสจีากนอกเวหา  แตขาพเจากค็ดิ
ดวยถึงการผจญภัยแหงชีวิตจิตมนุษยที่เปนตัวกระตุน
ทรงพลังใหเราไตรตรองถึงตนกำเนิดและจุดหมาย
ปลายทางของจกัรวาลและของมนุษยชาติ  ผทูีม่คีวามเชือ่
บอยคร้ังแหงนหนามองไปยังทองฟาท่ีไมมีขอบเขต

(อานตอหนา 4)
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และเม่ือรำพึงไตรตรองถึงพระผูสรางของสิ่งเหลานั้น
พวกเขาตองทึ่งกับรหัสธรรมแหงความย่ิงใหญของ
พระองค  นั่นคือเหตุผลที่เหรียญท่ีขาพเจามอบให
โรเบิรต (วติโตรี) เปนสญัลกัษณแหงการมีสวนรวมของ
ขาพเจาในพันธกิจของทาน หมายถึงการสรางมนุษย
ที่วาดโดยไมเกิ้ล แองเจโล บนฝาผนังวัดนอยซิสติน
ขณะท่ีทานกำลังยุงอยูกับงานและการคนควา ทาน
เคยหยุดคิดและไตรตรองเชนน้ีบางหรือเปลา?  เชน
สวดภาวนาสักบทตอพระผูสราง หรือวามันเปนการ
งายกวาท่ีจะคิดเก่ียวกับเร่ืองน้ีตอนทีท่านกลบัมาถงึโลก
แลว?

ตอบ :
ขาแตบดิาผศูกัดิส์ทิธิ ์การมีชวีติอยใูนสถานอีวกาศ

สากล การทำงานในฐานะที่ เปนนักบินอวกาศใน
กระสวยโซยุสมันทั้งเขมขนและเครียด แตพอตก
กลางคืนเราก็มีโอกาสมองลงไปยังโลกท่ีอยูขางลาง
ดาวของเรา ดาวสฟีา เปนดาวทีส่วยงามเหลือเกนิ  สฟีา
คือสีแหงดวงดาวของเรา สีฟาเปนสีของทองฟา สีฟา
ยงัเปนสีของกองทพัอากาศของอติาลดีวย ซึง่เปดโอกาส
ใหขาพเจาทำงานกับหนวยงานอวกาศของอิตาลีและ
ยโุรป  เมือ่เรามีโอกาสมองลงไปขางลาง ความงามท่ีเปน
ความงามสามมิติของโลกจับจิตจับใจขาพเจาเหลือเกิน
แลวขาพเจากส็วด สวดสำหรับตนเอง สำหรบัครอบครวั
สำหรับอนาคตของเรา ขาพเจานำเหรียญติดตัวมาดวย
และปลอยใหเหรียญน้ีลอยตอหนาขาพเจาเพ่ือแสดงวา

ในกระสวยนี้ไมมีแรงถวงของโลก ขาพเจาขอ
ถือโอกาสน้ีขอบคุณพระองค ขาพเจาอยากใหเหรียญน้ี
ลอยขางหนาเพื่อนๆ และเปาโล เขาจะเดินทางกลับไป
ยังโลกโดยดาวเทียมโซยุส  ขาพเจานำติดตัวมายังเวหา
แลวเขาจะนำกลับไปยังโลกเพือ่ทีจ่ะมอบคืนใหพระองค

คำถามทีห่า :
คำถามสุดทาย เปนคำถามท่ีขาพเจาอยากจะถาม

เปาโล “เปาโลทีร่กั ขาพเจารมูาวา กอนหนานีแ้มของเธอ
ไดจากเธอไป  และอีกไมนานเม่ือเธอกลับบาน เธอ
จะไมไดเจอเขารอเธออยูที่บานอีก เราทุกคนขออยู
เคียงขางเธอ  และขาพเจาเองก็ไดสวดภาวนาสำหรบัเขา
ดวย เธอเผชิญกับสถานการณแหงความทุกขนีอ้ยางไร?
ในสถานีอวกาศพวกเธอรูสึกถึงความโดดเด่ียว ความ
เหงา ความทรมานของการพลัดพรากไหม  หรือวา
พวกเธอรูสึกถึงความเปนหนึ่งเดียวซึ่งกันและกัน เปน
เสมือนหมูคณะท่ีคอยชวยเหลือดูแลเอาใจใสกัน
และกัน?

ตอบ :
ขาแตบิดาผูศักด์ิสิทธ์ิ ขาพเจารูสึกไดถึงคำภาวนา

ของทาน คำภาวนาของพวกทานขึ้นมาถึงบนนี้  แน
ทีเดียววาพวกเรากำลังอยูนอกโลก พวกเรากำลังโคจร
อยูรอบโลก และเปนขอไดเปรียบของเราที่สามารถ
มองเห็นแผนดินท้ังหมดและไดยินทุกสิ่งทุกอยางที่เรา
ผานไป เพือ่นๆ ของขาพเจาท่ีนี่ ไมวาจะเปน Dimitri,
Kelly, Ron Alexander และอันเดร อยู เ คียงขาง

พระสนัตะปาปา (ตอจากหนา 3) ขาพเจาเสมอในชวงเวลาท่ีสำคัญสำหรับขาพเจา เปน
ชวงเวลาท่ีเขมขน เชนเดียวกันกับบรรดาพี่นองของ
ขาพเจา ลงุปานาอา และบรรดาหลาน ทีอ่ยเูคยีงขางแม
ของขาพเจาในชวงสุดทายแหงชีวิต ขาพเจารูสึกรูคุณ
ทุกคน แมวาระยะทางอาจจะไกลแตขาพเจาก็รูสึก
ไดใกลชิด และแนทีเดียวสำหรับความคิดถึงท่ีทุกทาน
มีตอขาพเจา เปนสิ่งที่ขาพเจาซาบซึ้งใจมาก ขาพเจา
อยากจะขอบคุณองคกรอวกาศแหงยุโรป และองคกร
อวกาศแหงสหรัฐอเมริกาดวย ที่ไดจัดหาเครื่องมือ
ทีท่ำใหขาพเจาไดมโีอกาสพดูคยุกบัทานไดในระยะเวลา
สดุทายดวย

คำอวยพรสุดทาย :
นักบินอวกาศที่รัก  ขอบคุณมากสำหรับเวลา

อันเหลือเชื่อท่ีมีโอกาสพบและสนทนากับพวกทาน
ทานไดชวยขาพเจาและผูคนมากมายใหไตรตรอง
พรอมกันถึงประเด็นสำคัญเ ก่ียวกับอนาคตของ
มนุษยชาติ  ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมายังทาน
ขอใหทานประสบกับความสำเร็จในพันธกิจท่ียิ่งใหญ
เพือ่รบัใชวทิยาศาสตร ความรวมมือกนัระหวางนานาชาติ
ความเจริญกาวหนาที่แทจริง และสันติในโลก ขาพเจา
จะคิดถึงพวกทานในคำภาวนาและขออำนวยพรมายัง
ทานทุกคน

จากวาตกินั เรดโิอ
ว. ประทีป ถอดความจากภาษาอังกฤษ
คุณพอภราดร อุนจัตตุรพร ถอดความจากภาษา

อิตาเลียน
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“เทศนดวยชีวติ เพราะเอาชีวติเตรยีมเทศน”

ตอนท่ี 12

“พี่นอง ถาทานท้ังหลายกลับคืนชีพพรอมกับ
พระคริสตเจาแลว ก็จงใฝหาแตสิ่งท่ีอยูเบ้ืองบนเถิด
ณ ที่นั้น พระคริสตเจาประทับเบื้องขวาของพระเจา
จงคิดถึงแตสิ่งท่ีอยูเบ้ืองบน อยาพะวงถึงส่ิงของบน
แผนดินนี้ เพราะทานทั้งหลายตายไปแลวและชีวิตของ
ทานก็ซอนอยูกับพระคริสตเจาในพระเจา เมื่อพระ-
คริสตเจาองคชีวิตของทานจะทรงสำแดงพระองค
เม่ือน้ันทานจะปรากฏพรอมกับพระองค ในพระสิริ
รงุโรจนดวย” (คส 3:1-4)

ถาหลายคนปกตาไปยังสิ่งที่อยูเบื้องบน ก็แสดงวา
มีบางคนยังคงกวาดสายตาอยูกับสิ่งเบื้องลาง การมอง
ต่ำๆ อาจยกตัวอยางได เชน ในขณะที่ทุกคนกำลังมอง
ไปเบื้องบนชื่นชมยินดีกับบุญราศีสมเด็จพระสัน-
ตะปาปายอหน ปอล ที่ 2  และเร่ืองราววันอาทิตย
ฉลองพระเมตตาของพระเยซูเจา บางคนที่มองลงต่ำ
กพ็ดูวา ทานบญุราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที่ 2 ทรงเปนชาวโปแลนด บานเดียวกับทานนักบุญ
โฟสตินา ก็เลยแตงตั้งทานนักบุญ และประกาศรับรอง
เรื่องพระเมตตา ซึ่งเร่ืองการประจักษนี้ก็เกิดขึ้นที่
ประเทศโปแลนดเชนเดียวกัน

เราลืมความจริงที่วาใครคนหน่ึงจะพูดอะไร
เขาก็จะพูดส่ิงท่ีเขารูจักดีที่สุด สิ่งท่ีเขาพูดจึงเปนเร่ืองท่ี
รับไวได พระสงฆจะเทศนอะไร ทานก็เทศนสิง่ที่ทาน
รจูกัดทีีส่ดุ คอื เทศนจากชีวติของทาน บทเทศนของทาน
จึงนาฟงและไพเราะอยางที่สุด บุญราศีสมเด็จพระ-
สนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ทรงเปนชาวโปแลนด จะให
ทานไปประกาศรับรองเรื่องราวของชาวเยอรมัน ชาว
องักฤษ ชาวฝรัง่เศส ฯลฯ ทานกป็ระกาศได แตจะทรง
รู จั ก เ รื่ อ ง เหล านั้ นได ดี เที่ ย งตรงแนชั ด เท ากั บ
เร่ืองท่ีพระองคทรงเคยไปคุกเขาสวดขอพระเมตตา
ตั้งแตวัยหนุมหรือ? ดังท่ีไดนำเสนอพระประวัติยอ
เทียบเคียงกันในฉบับกอนๆ เรื่อง “สองเร่ืองงดงาม
ที่แยกจากกันไมได” (อุดมสาร ป 2011 ฉบับท่ี 20
ประจำวนัท่ี 15-21 พฤษภาคม 2011)

ผมมาพิจารณาดูวา นักบุญโฟสตินา ผู เ ห็น
การประจักษและรับขาวสารเร่ืองพระเมตตาของพระ-
เยซูเจา ทานเกิด ป ค.ศ. 1905 หลังจากนักบุญมารีอา
กอแร็ตตี สิ้นใจเพียง 3 ป (ค.ศ. 1902) และหลังจาก
นกับุญเทเรซาแหงพระกมุารเยซ ูสิน้ใจเพยีง 8 ป (ค.ศ.

1897) และบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ก็เกิด
กอนนักบญุโฟสตินาเพียง 10 ป (ค.ศ. 1895) สวนบญุราศี
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ประสูติ
หลังนักบุญโฟสตินาเพียง 15 ป (ค.ศ. 1920)

เราจะเห็นไดวาพวกทานเหลาน้ีมีชีวิตรวมสมัยกัน
อยูในชวงคาบเกี่ยวตอนเริ่มตนศตวรรษสุดทายของ
สหสัวรรษทีส่อง สวนพวกเราทีก่ำลังมองไปสเูบือ้งบน
ชื่นชมพวกทาน เราก็มีชีวิตอยูคาบเกี่ยวตอนปลาย
ศตวรรษสุดทายของสหัสวรรษที่สองนี้เอง และกำลัง
ดำเนินไปในสหัสวรรษท่ีสามมาได 11 ปแลว

บญุราศีสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ทรง
เอาชีวิตของพระองคทานเตรียมเทศน สิ่งท่ีทานเทศน
และประกาศออกมาจึงมาจากส่ิงท่ีทานทรงรูจักดีที่สุด
เพราะเปนชีวิตของพระองคทานเอง เราอยาไปมอง
เร่ียดินอยเูลย จงใฝหาส่ิงท่ีอยเูบ้ืองบนกนัเถิด
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

“ถาทานรักแตคนท่ีรักทาน
ทานจะไดรบับำเหนจ็รางวลัอะไรเลา”  (มทัธิว 5:46)

มติรหรอืศตัรู

เรามนุษยมักจะแบงพรรคแบงพวกเปน “พวกเขา” และ “พวกเรา”
นกัการเมืองบางทานเห็นวาเปนหนทางทีจ่ะทำใหเขาไดรบัความนิยม และไดรบั
คะแนนเสียงมากในการเลือกตั้ง พวกเขาอาจเตือนผูลงคะแนนเสียงวา
สิทธิเสรีภาพของประเทศตลอดจนความปลอดภัย และความอยูดีกินดี
ของประเทศกำลังเผชิญกับอันตรายจากภายนอก หรือจาก “ศัตรูภายใน”
ประชาชนจะไดแหไปสนับสนุนพรรคท่ีเขาคิดวาสามารถปกปองพวกเขาได
ในระยะยาว การกระทำดงัน้ี อาจกอใหเกดิความแตกแยกและความไมเสมอภาค
ขึน้ในสงัคม

บางครัง้ดเูหมอืนวาการปะทะกบัศตัรขูองเรา ดกีวาการรกัผทูีร่กัเรา คำสอน
ของพระเยซูเจาในวันน้ีที่วา เราไมควรแบงแยกการปฏิบัติตนกับผูอื่น ไมวา
เราจะคิดวาเขาเปนมิตรหรือเปนศัตรูของเรา ซึ่งอาจจะมิใชเปนเรื่องที่งายนัก
ในโลกท่ีมักจะมีความแตกแยกและชิงเดนชิงดีกัน สำหรับสานุศิษยก็คงจะ
ไมใชสิง่ท่ีงายเชนเดียวกัน แตถาเรารกัศัตรูของเรา พวกเขาก็ไมสามารถมีอำนาจ
เหนือเราได

ใครคือผทูีเ่ราเห็นวาเปนศตัรขูองเรา หลายครัง้มกัจะเปนผทูีเ่ราไมสามารถ
อยรูวมกันกบัเขาได ยงัมผีทูีม่ไิดมคีวามเชือ่เชนเดียวกับเรา หรอืผตูอตานศาสนา
โดยเฉพาะอยางย่ิงคริสตศาสนา แตถาพระเจาทรงถือวามนุษยทุกคนเทาเสมอ
กัน และทรงรักทุกคนเทาเสมอกัน ดังนี้แลว ยอมเปนการแสดงใหเห็นวา เรา
ไดรับเชิญใหรักมนุษยทุกคน ในขณะท่ีเราดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของ
พระครสิตเจา เราอาจจะตองพิจารณามโนธรรมของเราอยางรอบคอบในเร่ืองน้ี

ขาแตพระเจาแหงมวลมนุษย พระองคทรง
สอนลูกมิใหเลือกรักเฉพาะบางคน แตใหรักทุกคน
เดชะความชวยเหลือจากองคพระจิตเจา โปรดทรง
เปดตาเปดใจลูกใหเห็นวา ลูกบกพรองในเร่ืองน้ี
อยางไร โปรดประทานพระหรรษทานใหลูกมี
ความรักมากย่ิงขึน้ดวยเทอญ  อาแมน

ยิ่งกวาไฟ
เปนใครเหน็แลวตองสะทอนใจ
แมจะเปนขาวไมใหญแตภาพขาวชัดเจน
หญิงแตงชุดเจาสาวยาวขาวบริสุทธ์ิ
แคเหน็ทนัทคีวามคิดกโ็ลดแลนไปเบ้ืองหนาเบ้ืองหลัง
เปนชุดสาวผมูคีวามรกัเอมอิม่สมหวงั
ตัง้แตพบเห็น “คนนีใ้ชเลย” กใ็หรสูกึผกูพนั
เปลีย่นเปนความชอบความม่ันใจความรักในท่ีสดุ
มงุม่ันท้ังหลอเลีย้งทัง้ทะนุถนอมความรสูกึใหขนใหลกึล้ำ
แตละนาทีแหงการพบการพูดคุยการอยูดวยกันชางปรีดิ์เปรม
กระทัง่ความรักสุขงอมหลอมสองหวัใจใหเปนแคหน่ึง
พรอมจะหลอมใหเปนกายเดียวตามตรรกะแหงรัก
เปนชดุเจาสาวทีเ่ปนเคร่ืองแบบบงบอกฐานะใหม
เธอเจาสาวเขาเจาบาวเธอภรรยาเขาสามีเธอแมเขาพอ
แมจะสวมชุดนี้แควันเดียวแตชีวิตที่เหลือคือความเปนจริง
เปล่ียนจากชุดถักทอดวยเสนดายเปนชุดถักทอดวยเสนใยชีวิต
แตละนาทีแตละวันแตละเดือนเสนแลวเสนเลาดวยหัวใจ
หยาดเหง่ือแรงกายความสุขความทุกขปญหาอุปสรรค
ถูกทอเปนลายดอกลายไมหลากสีประดับชุดใหงามย่ิงไมซ้ำแบบ...

ทวาชุดท่ีสาวในขาวสวมใสไมเปนอยางทีเ่ห็น
แทนท่ีเธอจะยืนหนาโบสถยนืทางเขาบริเวณงานมงคลสมรส
เธอกลบัยนือยนูอกหนาตางหองพักบนตึกสงูนาหวาดเสียว
แทนทีเ่ธอจะร่ำไหเพราะยนิดคีวามสุขสมหวงั
เธอกลับร่ำไหใจปมจะขาดเพราะความเสียใจจากอกหัก
แลวจะอยตูอไปทำไมหากหมดรัก...เธอคงคิด
ไมรกัซะเลยยังดีกวารักแลวท้ิงขวางหมดเย่ือใย...เธอตอวา
เคยพร่ำบอกคำก็รักสองคำก็รักแลวบอกเลิกเฉย...เธอตัดพอ
หมดรักก็ไมเหลืออะไรแลวนอกจากปลอยตัวลงไป...เธอตัดสิน
จนแทบไมอยากรับรูเสียงรองเสียงตะโกนท้ังขางบนขางลาง
จะรูก็ตอนท่ีมีมือกำยำจับแขนจับขาพยายามร้ังเธอไมใหตกลงไป
ถึงเธอจะขัดขืนดวยเร่ียวแรงเล็กนอยที่เหลือแตก็ไรผล
เสียงตะโกนเสียงรองเสียงเรียกเปล่ียนเปนเสียงเฮเสียงโลงอก
กระชากเธอกลับสูความเปนจริงท่ีเธอพยายามตัดชองนอยหนี
ความจริงแสนปวดราวใจแหงความรักท่ีถูกทรยศ
แตก็ไมใชความเปนจริงเดียวอยางที่เธอเขาใจ
หากแตความเปนจรงิอีกอยางของเร่ืองเดียวกนัท่ีเธออาจไมไดคดิ
ความจริงท่ีวาส่ิงท่ีเธอคิดวาเปนรักแทอาจไมใชรักดวยซ้ำ
หากเขารักเธอจริง...จะทำใหเธอตองปวดราวใจไดขนาดนีห้รอื
หากเขารกัเธอจรงิ...จะบอกเลกิรักเธอไดอยางไรเย่ือใยเชนน้ีหรือ
หากเขารกัเธอจริง...จะเท่ียวแบงรักใหสาวอ่ืนไดอกีหรอื
หากเขารักเธอจริง...จะหายตัวไปยามนี้ที่เธอตองการเขาไดอยางไร
แลวจะเหน็วาเธอ “อกหัก” จรงิๆ ดวยตามความหมายแหงคำ
เพราะสองคนรกักนัจรงิไมมอีาการ “อกหกั” เดด็ขาด
จะมีก็แคอาการเบื่อเซ็งจำเจจืดชืดในอารมณ
มแีตคนทีร่กัเขาขางเดยีวนัน่แหละทีอ่กหกัเพราะ “หกัอก” ตวัเองแทๆ ...

หลงัจากเหตุการณครัง้นีเ้ธออาจจะ “เขด็ขยาด” กบัความรกั
หากตองเจ็บปวดกับความรักแบบน้ีสูไมรักเสียจะดีกวา
ลืมไปวาความรักเปนแกนชีวิตคนท่ีทำใหชีวิตมีคุณคา
ทีต่อง “เข็ดขยาด” นาจะเข็ดขยาดความรักจอมปลอมมากกวา
ทีส่ำคัญอยาบงัอาจ “เลน” กบัความรกั
เลนกับไฟอยางมากก็โดนไฟจ้ีไฟเผาแคผิวกาย
แตเลนกับรัก...โดนแผดเผาไปท้ังกายท้ังใจท้ังจิตวิญญาณ
โอกาสจะ “เสียศูนย” จนตองสูญเสียมีไดงาย...หากไมระวังใจ
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ในวันเสารที่ 2 กรกฎาคม 2011 เวลา 10.00 น. ที่
อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม โดยพระสังฆราช
ฟรังซิสเซเวียร วรีะ อาภรณรตัน เปนประธาน

สงัฆานกุรมทัธิว ศศิน โหมโพ เกดิวนัที ่13 ตลุาคม
พ.ศ. 2521 / ค.ศ. 1978 สตับุรษุวัดพระวสิทุธิวงศหวยบง
เปนบตุรคนที ่3 ในจำนวนพีน่อง 3 คน ของนายเปอแฮ
โหมโพ และนางแยโพ  โหมโพ (เสียชีวติ)

ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนบานกิว่เสือ
มธัยมศึกษา โรงเรียนศิรมิาตยเทวี (พาน)
ปรญิญาตรี   ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาปรัชญา

และศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทววิทยา วทิยาลัยแสงธรรม

ชวีติแหงกระแสเรียกนกับวช
บานเณร แมพระองคอุปถัมภ (เมืองพาน) 3 ป

(ค.ศ. 1994-1996)
สามเณรเล็ก สามเณราลัยนกับุญยอแซฟ สามพราน

นครปฐม 5 ป (ค.ศ. 1997-2001)
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ นคร-

ราชสีมา 1 ป ( ค.ศ. 2002)
บานเณรใหญ    วทิยาลยัแสงธรรม นครปฐม  7 ป

(ค.ศ. 2003-2010)
รบัพิธแีตงต้ังเปนผอูานพระคมัภีร วนัท่ี  12 สงิหาคม

2008 โดยพระคารดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู
รบัพิธแีตงต้ังเปนผชูวยพิธีกรรม วนัท่ี 15 สงิหาคม

2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา
รบัพิธบีวชเปนสังฆานุกร วนัท่ี 14 สงิหาคม 2010

โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์

ในจรรยาบรรณการหาเสียงเลือกต้ัง เมื่อวันพุธที่ 11
พฤษภาคม 2011 ที่หองโถงอาคารรัฐสภา 2  ซึ่ง
ภายในงานไดมีปาฐกถาธรรม เรื่อง “จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ...”  โดยทางศนูยศกึษาและพฒันาสันตวิธิี
มหาวทิยาลยัมหดิล ไดเชญิ 3 ศาสนา ไดแก ศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต โดยพระอัคร-
สงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร  เกรียงศักด์ิ  โกวิทวาณิช   เปน
ผูแทนศาสนาคริสตขึ้นปาฐกถาเร่ือง “จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในครสิตศาสนา”  ผเูขารวมประมาณ 100
ทาน วตัถุประสงคการจดังาน เพ่ือกระตนุใหประชาชน
มีสวนรวมและสนับสนุนการเลือกต้ังท่ีสุจริตและ
เท่ียงธรรม ลดความขดัแยงท่ีจะนำไปสคูวามรนุแรง

นายโคทม อารียา ผูอำนวยการศูนยศึกษาและ
พัฒนาสันติวิธี  ไดกลาวถึงการจัดงานและจัดพิธี
ใหสัตยาบันและลงนามในจรรยาบรรณการหาเสียง
เลอืกต้ังใหแกบรรดาหัวหนาพรรคการเมืองตางๆ  โดย
เชิญคณะกรรมการการเลือกตั้ง  สภาพัฒนาการเมือง
มูลนิธิองคกรกลางเพื่อประชาธิปไตย เครือขายเอเชีย
เลือกตั้งเสรี (ANFREL) สภาเด็กและเยาวชนแหง
ประเทศไทย และทูตจากประเทศตางๆ รวมเปน
สกัขีพยาน  ไดแก ฝรัง่เศส  เบลเยยีม  ฟนแลนด  เยอรมนี

สเปน สวิตเซอรแลนด  โรมาเนีย  นอรเวย  โปแลนด
ชลิ ีสหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย  นอกจากน้ี ยงัไดเชิญ
ผแูทนหนวยงานภาครฐัและเอกชน  รวมท้ังผนูำศาสนา
พุทธ คริสต อิสลาม พราหมณ-ฮินดู   ซิกข  รวมเปน
สกัขีพยานดวย

นายโคทม กลาวอกีวา กจิกรรมนีเ้ปนสวนหนึง่ของ
โครงการความเที่ยงธรรมและจรรยาบรรณในการ
เลือกตั้ง ซึ่งจัดรวมกันโดยมีศูนยศึกษาและพัฒนา
สนัตวิธิ ีมหาวิทยาลัยมหิดล  สภาพัฒนาการเมอืง มลูนธิิ
องคกรกลางเพ่ือประชาธิปไตย เขารวม

บวชพระสงฆเชยีงใหม (ตอจากหนา 20)

โกวิทวาณิช
คติพจน “พระเจาทรงเปนผูเล้ียงดูขาพเจา ขาพเจา

ไมขดัสนส่ิงใด” (สดด 23:1)

สังฆานุกรยอแซฟ ศตวรรษ ใฝหาคุณธรรม เกิด
วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2520 / ค.ศ. 1977 สัตบุรุษวัด
นกับุญปาตริกแมแจม เปนบุตรคนที ่4 ในจำนวนพีน่อง
4 คน ของนายดิกู ใฝหาคุณธรรม และนางสาราชิ
ใฝหาคุณธรรม

ประวัติการศึกษา
ประถมศกึษา โรงเรยีนอินทนนทวทิยา
มธัยมศึกษาตอนตน โรงเรยีนแมแจม
มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

และศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทววิทยา วทิยาลัยแสงธรรม

ชวีติแหงกระแสเรยีกนกับวช
สามเณรเล็ก  สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

นครปฐม 5 ป (ค.ศ. 1997-2001)
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ นคร-

ราชสีมา 1 ป ( ค.ศ. 2002)
บานเณรใหญ   วทิยาลัยแสงธรรม นครปฐม  7 ป

(ค.ศ. 2003-2010)
รบัพิธแีตงต้ังเปนผอูานพระคัมภีร  วนัท่ี  12 สงิหาคม

2008 โดยพระคารดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู
รบัพธิแีตงต้ังเปนผชูวยพธิกีรรม  วนัที ่15 สงิหาคม

2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา
รบัพธิีบวชเปนสังฆานุกร  วนัท่ี 14 สงิหาคม 2010

โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์

คณุดิษฐกร  รกัษศาสนา                           500  บาท
คณุชฎาพร รตะสขุารมย                         200  บาท
ครอบครวั “บญุฤทธิฤ์ทัยกุล” อทุศิแด

มารีอา ลออวิจง                                  300   บาท
เปาโล สวุทิย บญุฤทธ์ิฤทัยกุล          300  บาท

“ลูกหลาน” อุทิศแด
มารีอา ลออวิจง                                300  บาท

ไรพรพฒันา                                           5,000  บาท

สำหรับทานท่ีประสงคจะสมทบกองทุนฯ โปรดสงธนาณัติ
สั่งจายในนาม “ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสด์ิ” ป.ณ. ยานนาวา
122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีชองนนทร ียานนาวา กรงุเทพฯ 10120
เช็คส่ังจาย “การพมิพคาทอลกิ” หรอืโอนเงนิเขาบญัชอีอมทรพัย ชือ่บัญชี
“กองทุนการพมิพสรางสรรค” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนตหลยุส
เลขทีบ่ญัชี 186-2-01976-5

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรุณาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จรับเงนิใหทานดวย
ความขอบพระคุณ

โกวิทวาณิช
คติพจน “เช่ือม่ันศรทัธา รกัและวางใจในพระองค”

จงคอยระวังวาทานดำเนินชีวิตอยางไร
จงดำเนินชีวิตอยางผูเฉลียวฉลาด

มิใชอยางผูขาดสติปญญา
 (อฟ 5:15)
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นริาศ...แมจนั เจียงฮาย

โทน่ี ไทยแลนด

สัมผัสชีวิต ซื่อใส ไรมายา
⌦  

คนเมือง หมายจะเขาปา ขึน้ดอย เพือ่พบความสงบสุข
คนอยปูาอยดูอย กลบัคอยคิดจะเขาเมือง เพือ่พบความเจริญ

การเดินทางคร้ังน้ี เปาหมายปกธงลงท่ีอำเภอแมจนั
จังหวัดเชียงราย วันท่ี 7 กุมภาพันธ ทุกคนตองอยูที่
แมจัน บางคนก็ขับรถไปเอง บางก็นั่งรถทัวร รถบัส
บขส. หรือจะข่ีเคร่ืองบิน ก็แลวแตความสะดวก และ
สตางค

แตมาตรฐานที่ “ผ.อ.” จัดใหคือ รถทัวรหมอชิต-
แมจนั ราคา 900 บาท ระยะเวลา 12 ชัว่โมง ระยะทาง
900 กโิลเมตร ออกจากหมอชติ  ทมุกวา (19.20 น.) ไปถึง
แมจนัเจ็ดโมงเชา (07.00 น.)

ผมไดมีโอกาสรวมเดินทางพรอมกับเพ่ือนๆ
ประมาณ 20 คน ไปสัมผัสชวีติชาวบานในปาลกึ บนดอยสงู
เปนธรรมชาติที่เคยเปนอยู

วนัน้ัน ทกุคนตองไปรวมตัวกันท่ีวดันักบุญสเตเฟน
แมจนั!

ตัง้แตเกดิมา หลายคนเกิดมากวาครึง่ชวีติ ยงัไมเคย
ไปเลย “แมจนั” รจูกัแต “แมคณุ” เทาน้ัน

 คณะจากสกลนคร คณุพอชำนาญ บวัขันธ โชเฟอร
มือหน่ึง คุณพอลิขิต เหลือหลาย ซิสเตอรเรจีนา
พรวฒันา และซสิเตอรปราณ ีวองไว อกี 2 คน รวม 4
ชวีติ ขบัรถด้ันดนจากสกลนคร เขาเมืองอุดรธานี แพร
อุตรดิตถ เลย ลำปาง เชียงราย ไปถึงแมจันแลว แต
หาหนาแมไมเจอ  เพราะไปถึงแมจันวันนั้นเปนเวลา
ตสีองแลว โทรศัพทมอืถือซ่ึงเปนตวัชวยทีช่วัรๆ  กช็วย
ไมได  ติดตอใครเขาก็หลับแลว  มองฟาเห็นแต
“พระจันทร” เทาน้ัน ตองตัดใจจอดรถนอนขางทาง
สลบไสลนัยตาสะลึมสะลือ รอจนกวาพระอาทิตยขึ้น
จงึจับเสนทางไปถึงท่ีนดัหมายได อยแูคเอ้ือมน่ีเอง

คณุพอซันเดย - หตัถชยั วงศมาแสน คณะธรรมทูต
ไทย พระสงฆจากอัคร-
สังฆมณฑลทาแรฯ มา
รักษาการได 1 ป ตอนรับ
และแนะนำ  เพื่อเตรียม
ความพรอมและเตรียมใจ
พวกเรา ทั้งอาหารเชา
กาแฟ รวมท้ังแนะนำ
เรื่องสำคัญ ที่จำเปนเพ่ือ
ความอยูรอด

“วัดนักบุญสเตเฟนแมจันแหงน้ี คุณพอบัญชา
วงษวุฒิพงษ คณะธรรมทูตไทย จากอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ รุนพ่ี ไดมาบุกเบิกสรางไวเมื่อ 2 ปกอน
วัดสรางเสร็จแลว แตหน้ีสินยังไมเสร็จ น้ำมี แตไฟฟา

ยังไมมา ที่มีเปนไฟจากโซลารเซลล และเครื่องปนไฟ
ใชเฉพาะบางเวลา

ธรณนีีน่ีม้วีดัเปนศูนยกลาง มบีานพักพระสงฆ และ
บานพักคนงาน และเปนทีป่ระชุม อบรม สลา ครคูำสอน
และเยาวชน เทาทีจ่ะทำได มงีานมาก น้ำใจมาก แตเงนิ
จำกัด”

หมูบานท่ีจะไปพัก เปนชาวบานชนเผาอาขา และ
เยา หรอืเมีย้น อพยพมาจากพมาหรอืเมยีนมาร หลายครัง้
หลายครา เม่ือ 50-60 ปมาแลว หรือเม่ือรอยปมาแลวก็มี
ภาษาท่ีเขาพูดเปนคนละภาษากับเรา เด็กรุนใหม
นกัเรียน สวนใหญ พอจะพดูภาษาไทยไดบาง

เร่ืองยาที่จำเปนโดยเฉพาะแกทองเสีย!
เร่ืองไฟฉาย ยามค่ำคืน แคแสงดวงดาว ดารดาษ

บนทองฟา ดวงจันทร หรือห่ิงหอย แสงนอยเกิน
สายตาจะโฟกัสจบัภาพได

“เราไปเพ่ือเปนผูใหและผูรับ แตสวนใหญอยาก
เปนผรูบั ผแูสวงหา ผเูรียนรชูวีติ โดยเฉพาะชวีติท่ียงัมี
ความเปนมนุษย และธรรมชาติที่ยังบริสุทธ์ิ ที่มากกวา
มนษุยเมอืงทีเ่ตม็ไปดวยของเทยีม แมกระทัง่ดาวเทียม”

เชียงรายเปนจังหวัดท่ีอยูเหนือสุดติดกับลาว และ
พมา มทีัง้หมด 18 อำเภอ  124 ตำบล และ 1,510 หมบูาน
มอีำเภอเมอืง แมจนั เวยีงชยั เวยีงแกน เชียงของ เชียงรงุ
เวียงปาเปา เชียงแสน พาน เทิง ปาแดด แมฟาหลวง
แมลาว แมสรวย ดอยหลวง ขุนตาล พญาเม็งราย และ
แมสาย

มพีื้นท่ีกวางใหญเปนอันดับท่ี 14 สวนใหญเปนปา
ภูเขา มีประชากรประมาณ 1.2 ลานคน สวนใหญเปน
ชาวเขาเผาตางๆ

ถงึแมจนัไดพกัใหญ กต็องจากแมจนัไปยังหมบูาน
ตางๆ 7 แหง รถ 4-5 คัน วิ่งตามและแยกยายกันไป
กลุมละ 2-3 คน ไกดจะนำและพาเราไปถึงที่พัก และ
จะอยกูบัเราหรอืไมอยกูข็ึน้กบับางกลมุและสลาบางคน
ที่สับปลีกเวลามารวมตอนรับจะจัดการไดมากนอย
ขนาดไหน บางคนอาจจะไมอยกูบัเรา แตเราตองอยกูบั
ชาวบานใหได

“สลา” คอื ผนูำสวด นำครสิตงัเขาวดั สวดภาวนา
สอนรองเพลง สลาไมใชครคูำสอน แตครคูำสอนบางคน
เปนสลา เราเรียกวา “สลาใหญ” คนท่ีจะเปนไดตองมี
ความรูเรื่องศาสนาดีขึ้น ไดศึกษาอบรมเขมขนมากขึ้น
จงึจะสามารถเปนครคูำสอนได

หมายถึงตองไปเรียนเปนครูคำสอนที่แมริม หรือ

ตองไปรับการอบรมที่ศูนยซีซี. สามพราน จะระยะส้ัน
1 เดือน หรือระยะยาวตามหลักสูตร 2 ป หรือ 4 ป
ก็แลวแต

เม่ือเสร็จ “แมจันนิเทศ” แลว แตละคนไดพบกับ
สลาประจำกลุม ตางจัดสัมภาระขึ้นรถ คนขับและ
ผูโดยสาร  ทั้ง น่ังหนาน่ังหลังรถและปนปายขึ้น
ทายกระบะ เขาประจำท่ี

เม่ือเสียงสตารทเคร่ืองยนตดังข้ึน เปนสัญญาณ
ใหเริ่มปฏิบัตกิารไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

“ขอใหทกุคนโชคด ีและพยายามเอาตัวรอดกลับมา
พบกันวันศุกรเชา!”

มองขางหนา จะไปซายหรอืขวา หรอืตรงไป และ
บานท่ีจะไปอย ูหมบูานไหน เปนอยางไร เราคิดไมออก

รถคันท่ีผมนัง่ไป ไดรบัคำส่ังอยางเดียว “ขบัตามเขา
ไป”

จากวัดนักบุญสเตเฟน แมจัน คันอื่นก็แยกยาย
กันไป สวนรถสองคันของเราว่ิงกลับมามุงสูเชียงราย
อกีไมกีก่โิลเมตรก็จะถึงวดัแมพระบังเกิด และโรงเรยีน
สันติวิทยาแลว และแยกขวาเขาไป หลังจากน้ันผม
ก็เหมือนคนตาบอด ไมรูอะไรเลย พยายามอานปาย
สองขางทางเทาน้ัน

บานแรก เปนหมูบานปางขอน ที่คุณพอประสาร
คูรัตนสุวรรณ และคุณพอไพริน เกิดสมุทร ผูอาวุโส
ในกลมุพักอยทูีน่ี ่จากน้ีไปจนถึงบานสุดทาย ประมาณ
26 กโิลเมตร แตใชเวลากวา 2 ชัว่โมง

เจาของบาน ตางก็รอรับดวยความตื่นเตน ยินดี
เมือ่พวกเราไปถงึ เอาน้ำ เอาผลไมมาตอนรับ หมบูานน้ี
มีน้ำ ไฟฟา และบานสรางกอดวยปูน แข็งแรง ดูเปน
สดัสวนพอสมควร ชัน้เดียว มสีองสามหอง

หมูบานท่ีเราจะพักยังอยูอีกไกล แตอีกกลุมหนึ่ง
ทีเ่ดินทางไปกับเราดวย อยไูกลกวาอีก ดงัน้ันพอแนะนำ
ทักทายกัน และแวะพักท้ังคนท้ังรถไดสัก 15 นาที
ที่เหลือก็รีบออกเดินทางตอไป

(อานตอหนา 13)
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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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

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

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. ฉลองเซนตแอนน - ปนงั
(29-31 กรกฎาคม)

2. เซนตแอนน - เมดาน - ทะเลสาบโทบา
(29 กรกฎาคม - 2 สงิหาคม)


26-31 ก.ค.        เมดาน ปนงั มาเลเซยี ฉลองทานยาย

(ทางเครื่องบิน)

สุภาทัวรแสวงบุญ

สนใจรายละเอียด : 0-2912-3339, 08-1899-7470
www.supartour.com

e-mail : supartour@gmail.com

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

อกัแนส รชันี คงกิตติกลุ
เกิดใหมในพระเจา 8 มถินุายน  2553

ครบรอบ 1 ป

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
มารอีา

องนุ แซแต
เกดิใหมในพระเจา

15 มถินุายน พ.ศ. 2551
อาย ุ87 ป

วาระครบ 3 ป
ผทูีเ่ก็บไดมากไมมสีิง่ใดเหลือเฟอ สวนผทูีเ่ก็บไดนอย

กไ็มมสีิง่ใดขาดแคลน (2คร 8:15)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
มารอีา มสัซาแรลโล
ศศิวิมล เหลืองศศิพงษ
เกิดใหมในพระเจา 5 มถินุายน 2552
ครบ 2 ป  5 มถินุายน 2554
ผสูรางสนัติยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดชือ่วาเปนบุตรของพระเจา

 

  
  ขอเชญิรบัฟงรายการวทิยคุาทอลิก

คุยกันเจ็ดวันหน
ทกุวนัอาทติย โดยทมีงานคาทอลิก บนคลืน่

FM 98.75 MHz เวลา 07.00 - 09.00 น.
เรามอบสนัตสิขุไวใหทานท้ังหลาย

สนัตสิขุของเราทีใ่หแกทาน
ไมเหมอืนทีโ่ลกให  (ยน 14:27)
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โรงพยาบาลเซนตหลุยส  27 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2675-5000   โทรสาร 0-2675-5200  ww.saintlouis.or.th


เปนโรคที่พบบอยมากโรคหน่ึง โดยเฉพาะแมบานที่ทำงานบานเอง เลขานุการท่ีพิมพดีด
บอยๆ หรือผูที่ชอบเลนกีฬากอลฟ สาเหตุสำคัญคือมีการอักเสบของเสนเอ็นท่ีใชในการงอ
ขอนิว้มือ ทำใหเสนเอ็นหนาตัวข้ึน บางรายพบวามีการหนาตัวข้ึนของหวงรอกทีเ่สนเอ็นน้ัน
ลอดผาน

อาการและอาการแสดง
ผูปวยมีอาการปวดบริเวณโคนน้ิวมือ กำมือไดไมเต็มท่ี
โดยเฉพาะตอนเชา เมือ่ใชมอืไประยะหน่ึงถงึกำมอืไดมากขึน้
บางรายเม่ือเปนมากจะมีอาการน้ิวลอ็ก เมือ่งอน้ิวจะเหยยีดนิว้
ลำบาก บางรายเวลางอแลวเหยียดนิ้วอาจไดยินเสียงกิ๊ก เม่ือ
ใชมือกดบริเวณโคนนิ้วมือตรงปุมกระดูกจะเจ็บมากบริเวณ
ที่กด และบางรายคลำไดเปนกอนขึ้นมา นิ้วมือที่พบไดบอย
คอืน้ิวนาง นิว้กลางและนิว้หวัแมมอื

การรักษา
การรักษาโดยไมผาตัด
ถาผูปวยมีอาการยังไมมากใชวิธีการรักษาโดยไมผาตัด
อนัประกอบดวย รบัประทานยา เพ่ือลดการอกัเสบของ
เสนเอน็ การทำกายภาพบำบดัเพือ่ลดอาการปวดและบวม
ของเสนเอน็ และฉีดยาสเตียรอยดเขาในเย่ือหมุเสนเอน็
การรักษาโดยการผาตัด
ทำในรายทีเ่ปนมานานๆ และการรกัษาโดยไมผาตัด
ไมไดผลโดยการตัดหวงรอกที่เสนเอ็นลอดผาน
ออกไป หากทานมีขอสงสัยสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ :

ศูนยกระดูก ไขขอ และกลามเน้ือ โรงพยาบาลเซนตหลุยส
อาคารรอยปบารมีบญุ ชัน้ 3

โทรศพัท 0-2675-5000 ตอ 10350-1

ในการเขาเงียบเพื่อเตรียมตัวสูการฉลองปสกาของสมาชิกคริสตชนเขต 1
ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2011 มีสมาชิกหลายทาน
ไดเสนอแนะขอคิดเห็นท่ีมีประโยชนตองานอภิบาลและงานแพรธรรมซึ่ง
สรปุสาระสำคญัไดดงัตอไปน้ี

1. การใหความเคารพตอสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ เน่ืองจากปจจุบันเห็นวามีการ
พดูคุยในวดั โดยเฉพาะการพูดคุยกันในขณะท่ีมพีธิมีสิซา อยากใหทกุคนทีเ่ขาวัด
ควรสงบและใหความเคารพตอศลีมหาสนิท

2. เรือ่งการแตงกายเขาวดั ควรใหสภุาพเรียบรอย ทัง้ผหูญงิและผชูาย
3. หลายคนรับศีลมหาสนิทเสร็จแลวก็รีบออกไป ไมไดภาวนาและรับพร

และไมมโีอกาสไดสงัสรรคกบัเพ่ือนพ่ีนองหลงัพธิี
4. อยากใหวดัตางๆ ของเรามีกจิการดานเมตตาธรรมใหมากข้ึน
5. อยากใหมีการฝกภาวนาแบบจิตภาวนาใหมากยิ่งข้ึน
6. อยากใหคณุพอเทศนใหเขาใจงายๆ ใหอธิบายพระคมัภีรใหสตับุรษุเขาใจ

และสามารถนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได
7. ควรมีสมาชิกสภาภิบาลคอยใหการตอนรับสมาชิกใหมๆ หรือสัตบุรุษ

ตางวดั หรอืผทูีส่นใจอืน่ๆ  ทีเ่ขามารวมพธิใีนวดัของเรา

ขอขอบคุณ “คุณพอสุรสิทธิ์ ชุมศรีพันธุ” ที่อนุญาตใหนำขอเสนอลงใน
คอลัมนสนามความคิดฯ  ใครมีขอเสนอแนะดีๆ เชิญสงมารวมรายการไดเลย

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

ตดัปลอกหมุ
เสนเอ็น

CMMG 2004

ขอประชาสัมพนัธความกาวหนา จากคณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อพระคัมภีรดังตอไปนี้

1) เว็บไซต ของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
คริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร www.thaicatholic
bible.com  หลังจากปดเพ่ือปรับปรุง  ไดเปดตัว
อยางเปนทางการต้ังแตวันปสกา 24 เมษายน 2011
สิง่ทีน่าสนใจภายในประกอบดวย

- เน้ือหาพระคัมภีร  พรอมเชิงอรรถ  อธิบาย
ฉบบัแปลสำนวนคาทอลิก

- ชวนคิด  ชวนรำพึง  โดยบาทหลวงเชษฐา
ไชยเดช

- อธิบายพระวรสาร  โดยบาทหลวง ดร.ฟรงัซสิ
ไกส

- พระคัมภรีและพิธกีรรม  โดยบาทหลวงเชษฐา
ไชยเดช

- ขาวจากสงัฆมณฑลตางๆ
2) พระสมณลิขิต “พระวาจาขององคพระ-

ผูเปนเจา” (Verbum  Domini) ของสมเด็จพระสันตะ-
ปาปาเบเนดิกต ที่  16 ออกในเดือนพฤศจิกายน 2010

ขาวจากกรรมการ
พระคมัภรี

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน ไดรับการแปลโดยบาทหลวงทัศไนย  คมกฤส  เสร็จ
สมบูรณแลว  เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2011 สือ่มวลชน
คาทอลิกประเทศไทย กำลงัดำเนินการจัดพมิพ  คาดวา
จะเสรจ็ภายในเดอืนกรกฎาคมนี้

3) สหพนัธพระคัมภรีคาทอลกิ (Catholic  Biblical
Federation - CBF)

เปนความรวมมอืของสมาชกิประมาณ 130 ประเทศ
และหนวยงานสมาชิกมากกวา 300  แหง  เพื่อทำให
เจตนารมณของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ดาน
พระคัมภรี  ไดบงัเกิดผลในงานอภิบาล
สมาชิกของสหพันธมีหนาท่ี

1. สงเสริมวัตถุประสงคและส่ิงท่ีสหพันธสนใจ
ไดบรรลุผล

2. สงเสรมิความรวมมือในระดับภาค
3. แบงปนประสบการณในศาสนบริการดาน

อภิบาลพระวาจา
มีการประชุมสามัญทุก 6 ป  ตั้งแตการจัดต้ังเม่ือ

ค.ศ. 1969
การประชุมครั้งท่ี 6 จัดท่ีเบรุต เลบานอน  วันท่ี

3-12 กันยายน  2002 หัวขอ  “พระวาจาของพระเจา -

พระพรสำหรบันานาชาติ”
การประชุมคร้ังที่

7 จัดท่ีเมืองดาแอสซาลัม
ป ร ะ เ ท ศ แ ท น ซ า เ นี ย
ระหวาง  24 มิถุนายน  ถึง
3 กรกฎาคม 2008 ในหัวขอ
เรือ่ง “พระวาจาพระเจา ทีม่า

ของความยุติธรรม สันติภาพและการกลับคืนดี”
(ด ูอดุมสารฉบับท่ี 32 ประจำวนัท่ี 3-9 สงิหาคม 2008
หนา 10)

สหพันธพระคมัภีรคาทอลกิ  แบงออกเปน 5 ภมูภิาค
คอื ยโุรป อเมริกา แอฟริกา เอเชีย-โอเชียเนีย

ในทวีปเอเชีย-โอเชียเนีย  ยังแบงออกเปน 3 คือ
เอเชยีใต  เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(CBF-SEA)  ปจจุบัน ซิสเตอรเอมมา กูนันโต คณะ
อุรสุลินเปนผูประสานงาน ไดจัดประชุมคร้ังลาสุด
วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2010  ที่ศูนยคณะพระมหาไถ
พัทยา เพื่อเตรียมสมาชิกสำหรับไปรวมการประชุม
วิสามัญ (Extraordinary plenary Assembly) ระหวาง
วันท่ี 15-19  มิถุนายน 2011 ที่ เมือง  ARICCIA
ใกลกรุงโรม  ประเทศอิตาลี  เพื่อศึกษาพระสมณลิขิต
ฉบับใหมดานพระคมัภีร (Verbum  Domini) ขอ 73  และ
ทบทวนธรรมนูญใหเปนปจจบุนั

เปนหนาที่ของเราจะชวยเสริมพระสงฆ นักบวช
คริสตชน  และครูคำสอน ไดรวมกันสรางชุมชนวัด
ใหเขมแข็ง อาศัยพระวาจา
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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

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั
⌫
จีน  (ยูแคน)

นั กการ เมื อ ง ในจีน
แผนดินใหญรณรงค

ฉลองวันแมของชาวจีน  ขณะท่ีคริสตชนคาทอลิกอางวา
แมที่พวกเขาศรัทธาและยึดม่ันเปนท่ีพึ่งคือ พระมารดา
แหงประเทศจีน

นักการเมืองและนักวิชาการประมาณ 60 คน
รณรงคจดัฉลองวันแมของชาวจีน ซึง่กำหนดในวนัเกดิ
ของนายเมง จือ้*  นกัปรชัญาโบราณชาวจนี ซึง่มารดา
ของทานไดรับยกยองวาเปนแบบอยางสตรีชาวจีน
ผอูนรุกัษวฒันธรรมของชาติ

ตำนานเลาวาหญงิมายผนูีไ้ดยายบานถงึ 3 คร้ัง  เพ่ือ
หาสถานท่ีที่เธอเช่ือวามีสภาพแวดลอมท่ีดี เหมาะสม
เปนสถานที่ใหลูกเติบโต   นักปรัชญาเมง จื้อ เกิด
ในศตวรรษท่ี 4 ตรงกบัวันท่ี 2 ของเดือนท่ี 4 ตามปฏิทนิ
จนี ซึง่ตรงกับวนัที ่4 พฤษภาคม ในปนี้

การรณรงคของนักการเมืองในเรื่องนี้ไมไดรับ
ความสนใจจากคริสตชนคาทอลิก  เพราะคาทอลิก
จำนวนมากยังคงสมโภชแมพระแหงประเทศจีน
ตามสักการสถานแมพระท่ัวประเทศในจีนแผนดินใหญ
ในวนัแมซึง่หลายประเทศในตะวันตกจัดฉลอง

วันแมดังกลาวจัดฉลองในวันเสารที่สองของเดือน
พฤษภาคม  ในเวลาค่ำกอนวนัสมโภช  ซึง่ตรงกับวนัที่
7 พฤษภาคมในปนี ้ ครสิตชนคาทอลิกไดไปรวมมิสซา
และสวดภาวนาขอพรจากพระแมเพ่ือประเทศจีนท่ีเปน
บานเกิดเมืองนอนของพวกเขา

นายโจเซฟ  ครูคำสอนในมณฑลชานชี  กลาววา
“ผมเชื่อวาความรักความกตัญูที่ลูกๆ แสดงออกตอ
บิดามารดาโดยเฉพาะในโอกาสวันแมนี้เปนบทสอน
ดานศีลธรรมทีด่ีมาก”

นายโจเซฟเช่ือวา “สำหรบัคริสตชนคาทอลิก  การ
ขอบพระคณุพระแมมารอีาในพิธกีรรมถวายพระเกยีรติ
แดพระแมเปนการชำระจิตใจใหบริสุทธิ์และสงผลดี
ใหเกิดความรกักันฉันพ่ีนองในสังคม”

ทีว่ดัพระมารดาแหงชาวจีน ในหมบูานเหวย  มณฑล
เฮเบ  สงัฆมณฑลเจาซีอาน พระสงฆ 25 องค  ถวายมิสซา
ขอบพระคณุ   มผีแูสวงบญุ 6,000 คน จากทีต่างๆ ทัว่
ประเทศเดินทางมารวมพิธีมิสซาสมโภชแมพระ
เยาวชนจากหมบูานใกลเคยีงสรางสสีนัใหกบัการฉลอง
ดวย กิจกรรมการแสดง พ้ืนบ าน เ พ่ือ เส ริมสร าง
บรรยากาศใหครึกครื้น

คณุพอยอหน บปัติสต  จาง  เชเจียง ผอูำนวยการ
สำนักพิมพเฮเบ กลาวแกคริสตชน ไดเลาประวัติ
ความเปนมาโดยยอของการจัดสมโภชแมพระ  และ
เตอืนครสิตชน “ใหเลียนแบบอยางแมพระดวยการมอบ
ความไวใจและทำทุกอยางตามพระประสงคของ
พระเปนเจาเสมอ”

ในการประชุมสภาพระสังฆราชประเทศจีน ซึ่ง
จดัขึน้ครัง้แรกใน ค.ศ. 1924 ทีเ่มอืงเซีย่งไฮ  มติทีป่ระชมุ
ไดถวายชาวจีนทุกคนในความพิทักษคุมครองของ
พระแมมารีอา

หลังการประชุมสภาสังคายนาวาติกันคร้ังที่ 2
สันตะสำนักไดประกาศใน ค.ศ. 1973 อนุมัติใหจัด
สมโภชพระแมมารีอาในวันเสารที่ 2 ของเดือน
พฤษภาคม

* (นายเมง จือ้ นกัปรชัญาโบราณชาวจีน  เกดิใน ค.ศ.
372 กอนคริสตกาล ถึงแกกรรม ค.ศ. 289 กอนคริสต-
กาล ขณะอายุ 83 ป   นางจาง มารดาของทานไดรับ
ยกยองจากชาวจีนวาเปนมารดาดีเดน ที่ยึดปฏิบัติ
วัฒนธรรมจีนอยางเครงครัด  เธอยายบานถึง 3 ครั้ง
เพ่ือใหแนใจวาลูกจะเติบโตในสภาพแวดลอมเหมาะสม

ที่จะเปนคนดีได เนื่องจากบิดาถึงแกกรรมเม่ือเม็งซี
ยงัอายุนอย แมลกูจงึเชาบานเลก็ๆ หลงัแรกอยขูางสสุาน
ลูกชายเร่ิมเลียนแบบคนรับจางเดินตามขบวนแหศพ
เธอจึงยายไปยังบานหลังที่สองใกลตลาดในเมือง ลูก
เร่ิมเลียนแบบเสียงตะโกนของพอคา  ที่สุดเธอเลือก
เชาบานท่ีตั้งอยูติดกับโรงเรียน  เม็งซีขยันอานหนังสือ
และท้ังสองก็อาศยัในบานหลังท่ี 3 ตลอดไป

นักปรัชญาเมง จื้อ เชื่อวา การศึกษาจะตองเปน
แรงผลักดันใหนักเรียนนำความสามารถเฉพาะบุคคล
มาใชใหเกิดประโยชน  ทานตำหนิการทองจำและ
สนับสนุนการต้ังคำถามในบทเรียนเพ่ือเปนแรงจูงใจ
ใหอานเพิ่มเติมมากข้ึน และนำประสบการณมาใช
ใหเกิดประโยชนแกการเรียน)

ความเชือ่เสริมสราง
ศักดิ์ศรีความเปน

มนุษย
นครรัฐวาติกัน (ซีเอ็น-
เอส)  โอกาสท่ีผูแทน
องคกรสิทธิมนุษยชน

ชาวยิวเขาเฝาสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
ในวันที ่12 พฤษภาคม  พระองคตรสัวา “การกระทำ
ที่ ยิ่ ง ใหญที่ ผู เ ชื่ อในพระเปน เจ าสามารถเปน
ประจักษพยานแกเพ่ือนพี่นองได คือการยืนหยัด
เพื่อสิทธิมนุษยชน ดวยการสรางจิตสำนึกวามนุษย
ทุกคนถูกสรางตามพระฉายาของพระเปนเจา”

ผูแทนชาวยิวไดเขาเฝาสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที ่16 หลงัส้ินสุดการประชุมระหวางชาวยวิ
และคริสตชนคาทอลิกในการรวมประชุมองคกร
สิทธิมนุษยชนในหัวขอ “เปนหนาท่ีของศาสนิกชน
ที่จะรวมกันตอสูกับความยากจน  ความไมยุติธรรม
การแบงแยก และการปฏเิสธเร่ืองสิทธิมนุษยชน”

พระสันตะปาปาตรัสวา “งานเมตตากิจมีความ
สำคัญ  แตสิ่งท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีเราคริสตชนชาวยิวและ
คาทอลิกทำรวมกันไดคือการนำขอคำสอนของ
ศาสนามารวมเสริมสรางสังคมใหดขีึน้

แมพระชวยเสรมิสรางความเชือ่ศรทัธา
นครรัฐวาติกัน (ซีนิต)   โอกาสวันสมโภชแมพระ
องคอปุถัมภ  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16
ตรสัวา “แมพระชวยเราคริสตชนใหมัน่คงในความเช่ือ”

พระสันตะปาปาทรงภาวนาเปนพิเศษ ตรัสวา
“บรรดาเยาวชนท่ีรกั  ขอใหลกูยืนยันความเชือ่ในองค
พระเยซูเจาผานการวอนขอความชวยเหลือจาก
แมพระ  สำหรบัผปูวย  พอภาวนาวอนขอพระแมให

ประทานความสุขและความสงบแกทานทั้งหลาย
ทีม่าขอพ่ึงแมพระ  สวนคสูมรสใหม  ขอเชญิชวนลูกๆ
ไดนำบัญญัติแหงความรักเปนแนวทางการดำเนิน
ชีวิตประจำวันของลูก”

เอกภาพทวีปยุโรปบนรากฐานความเชื่อ
คริสตชน”
นครรัฐวาติกัน  (ซีนิต)  สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ทรงตอนรับผูแทนจากประเทศ
บัลแกเรียและมาเซโดเนีย นางทีเชตกา ซาเชวา
ประธานสมัชชาแหงชาติและผูแทนคาทอลิกออร-
โธดอกซในบัลแกเรีย รวมกับประธานาธิบดีจอรจ
อีวานอฟ แหงมาเซโดเนีย เขาเฝาพระองคโอกาส
สมโภชนักบุญซีริลและนักบุญเมโธดิส องคอุปถัมภ
ของทวีปยุโรป ซึ่งยุโรปตะวันออกจัดสมโภชวันท่ี
11 พฤษภาคม ขณะท่ียุโรปตะวันตกจัดสมโภช
ในวันท่ี 14 พฤษภาคม

พระสันตะปาปาตรัสวา  “นักบุญองคอุปถัมภ
ทั้งสององคเตือนใจคริสตชนวา เอกภาพของทวีป
ยโุรปตัง้อยบูนรากฐานความเช่ือคริสตชนท่ีชาวยโุรป
มีรวมกันมายาวนานในประวัติศาสตรซับซอนของ
ทวีป  คริสตศาสนาเปนศูนยรวมจิตใจและเปน
รากฐานท่ีมั่นคง  ความเช่ือคริสตชนไดหลอหลอม
วฒันธรรมโบราณของทวีป”

“จำเปนอยางย่ิงท่ีชาวยุโรปพึงดำเนินชีวิตโดย
ใหความสำคัญตอความกาวหนาดานจิตวิญญาณ
เอกภาพของชาวยุโรปควรอยูบนรากฐานแหง
ความหวงั   การฟนฟยูโุรปใหมรีากฐานม่ันคง  ไมเพยีง
คำนึงถึงความม่ันคงดานเศรษฐกิจ  แตจำเปนตอง
เริ่มจากคุณคาแทจริงดานจิตวิญญาณ บนพ้ืนฐาน
ศลีธรรมในจิตใจมนุษยทกุคน”
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เพียงไมกี่นาที รถเร่ิมเล้ียวขวา แยกข้ึนเขา และ
คอยๆ เขาปา เปนถนนลาดปนูซีเมนตไดไมนานก็กลาย
เปนลาดยาง และลูกรงั ทางคอยๆ แคบลงๆ และไตขึน้
เร่ือยๆ สองขางเปนปา เปนไหลเขา นานๆ จะเห็น
หมูบานอยูไกลๆ  ในไมชารถของเราก็วิ่งอยูบน
“สนัตะคีร”ี แลว

คนขับตองเปนคนที่คุนเคยกับถนน จังหวะโคง
และข้ึนๆ ลงๆ และยังตองระวังรถท่ีวิ่งสวนมา เพราะ
ทางแคบและโคงตลอดเวลา ตองบังคับรถของตัวเอง
ใหด ีแตนานๆ จะมสีกัคันหนึง่ ตลอดเสนทางมปีระมาณ
4-5 คนั

สลาที่ขับรถนำหนาชื่อเลนวา “เจี๊ยว” สวนคันที่
ผมนัง่ไป มีคณุพอจตพุงษ (บิก๊) โชคบวรสกลุ เปนคน
ขับ รถคันน้ีใหมและดูแข็งแรงกวา แตบางครั้งยังตอง
ตัง้หลกั เพือ่ตัง้ตวัทัง้รถและคนดวย

“สลาเจ๊ียว” สเตเฟน เสกสรรค แซเติน อาย ุ 24 ป
เปนสลาหนุม  ชาวเยา
หรือเม้ียน บานเกิดอยูที่
หมูบานผาล้ังบนเขาสูง
ในปาลึก จังหวัดเชียงราย
เ ป น ห มู บ า น สุ ด ท า ย
ทีพ่วกเราจะไปอย ูชาวบาน
เรียก “เจ๊ียว” รูปรางเล็ก
เต้ีย สูง 150 เซนติเมตร
แตดูคลองแคลว ทะมัด
ทะแมง ทั้งการพูดจา และเร่ืองราวท่ีพูดคุย เปนสลา
มาได 5 ปแลว

หมูบานผาล้ัง อำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย มี

ประชากรกวา 100 หลังคาเรือน วันจันทรถึงวันศุกร
สลาจะไปทำงานอยูที่ อบต. เปนลูกจางท่ัวไป สวน
วันเสารและวันอาทิตย เปนวันหยุด แตเปนวันทำงาน
ของสลา

หนาที่ของสลาคือ วันอาทิตยนำชาวบานเขาวัด
สวดภาวนา สวดสายประคำ อานพระคัมภรี และอธิบาย
พระคมัภรีใหชาวบานฟง

“สมัยกอนที่ผาลั้งน้ีมีครูคำสอน หรือสลาใหญ
ชื่อโอฬาร ทำหนาท่ีสอนคำสอน ตอมาไดยายไปท่ีอื่น
ผมจึงมารับหนาที่ตอจากเขา คุณพอบัญชาเห็นวาผม
พออานออกเขียนได จึงขอใหเปนสลา ผมก็ตอบรับ
ดวยความเต็มใจ”

คุณพอจะนัดใหสลาไปอบรมท่ีวัดนักบุญสเตเฟน

แมจัน รวมกับเพื่อนๆ 20 คนทุกเดือน ที่นี่จะมีเยาและ
อาขาเพียงสองเผาเทาน้ัน สวนเผาอ่ืนๆ อยูในพ้ืนท่ี
เขตอ่ืน

คุณพอจะใหเขาวัด แกบาป รวมมิสซา สอน
พระคัมภีรทุกวันอาทิตยของแตละเดือน เปนเวลา
4 อาทิตย หลังจากน้ันจะพูดเร่ืองความชวยเหลือ
กองทุนชวยเหลือชาวบาน การทำมาหากิน เงินกู เปน
เงินกองทุนเพื่อการเกษตรเร่ิมตน

“เม่ือมีคนตาย ก็จะชวยกันคนละ 10 บาท หรือ
ชวยผูสูงอายุเดือนละ 100 บาท เพ่ือใหชาวบานมีเงิน
หมุนเวียนทำการเกษตรได เราใหสูงสุดไมเกิน 15,000
บาท สวนใหญชาวบานจะปลูกขาว ขิง ลิ้นจี่ กาแฟ
เราคิดดอกเบ้ียหม่ืนละ 200 บาท เปนงวดๆ ละประมาณ
6 เดือน เปนฤดูเก็บเกี่ยวของเขา ถากูไปเพ่ือทำงาน
ตางประเทศจะไมให เพราะเส่ียงมาก”

คนที่เปนสลา ทำงานพระดวยความเต็มใจ ทำ
ดวยใจรัก ศรทัธา และเสียสละ แตไมมเีงินเดือน บางคร้ัง
ตองควักกระเปาเพื่อชวยชาวบาน มีอะไรท่ีเราชวยได
ก็ชวยเขาไป

นอกจากเวลาประชุม คุณพอจะชวยคาน้ำมัน
500 บาท ซึ่งปกติจากหมูบานผาล้ัง
มาแมจัน ระยะทาง 60 กิโลเมตร จะ
เสียคาน้ำมันประมาณ 700 บาท

ในฐานะสลาหนุมกับความรูสึก
ในเวลาน้ี “ชาวบานเขาใหเกียรติและ
ยกยองดี เวลาท่ีผมมา ชาวบานจะมาวัด
กันเต็ม แตก็มีบางที่เขาวา เชน ในเวลา
ทีผ่มไมมา หรอืเขาไมไดตามท่ีตองการ”

“หนังสือพระคัมภีร ที่มีอยูก็ใชของ
คริสเตียน ยังไมมีของคริสตังเลย และ
ยังขาดหนังสือเพลงภาษาเยา”

โรงเรียนหวยแมเล่ียม มนีกัเรยีน 300
คน โรงเรยีนปางขอน มนีกัเรยีน 100 คน

ที่ผาลั้งมีนักเรียน 60 คน เปนโรงเรียนระดับอนุบาล
ถงึ ป.6

“ผมเรียนช้ันอนุบาลที่ผาล้ังและท่ีหวยแมเลี่ยม ไป
พกัอยบูานญาติ ตองทำกบัขาวกินเอง เรยีนช้ัน ป.1- ม.3
ที่โรงเรียนปางขอน จบแลวออกมาทำงานหนึ่งป และ
กลบัไปเรยีนตอจนจบ ม.6 แลวก็ทำงาน คดิวาถามเีวลา
ก็จะเรียนตอ”

“ชาวบานท่ีเปนคริสตัง เขาดีใจที่มีคนมาเยี่ยม
ชาวบานจะไดรูวาศาสนาคริสตของเรายังมีคนอื่น
อกีมาก และเม่ือคนอ่ืนเห็น กท็ำใหเขาสนใจมากข้ึน”

ในหมูบานมีอีกหลายคนอยากเปนคริสตัง กำลัง
เรยีนคำสอนอยกูม็ ีถามคีนทีส่นใจกจ็ะไปเยีย่มเขา และ
ใชเวลาสัก 3 เดือน ตอจากน้ันก็จะแจงใหคุณพอทราบ

นริาศ...แมจนั เจียงฮาย (ตอจากหนา 8) คุณพอก็จะใหสลาหรือครูคำสอนไปสอน  จะใช
เวลาเรยีนชวงน้ีประมาณ 2 ป

ตัง้แตเปนสลามา ไดชวยใหคนเปนคริสตัง 7 คน
“เรือ่งยาเสพติด ในหมบูานไมม ีสวนใหญชาวบาน

จะบนวาเรือ่งถนน เรือ่งไฟฟานีแ่หละ เพราะเขาจำเปน
และตองการเพื่อชีวิตความเปนอยูของเขาจะไดสะดวก
สบายขึน้ แตงบประมาณมีจำกัด กต็องกระจายกนัไป”

บิดาของสลาเจ๊ียวชื่อตามทะเบียนบานช่ือนายเกา
ตั้งแต เ กิดมาไม เคยเห็นหนา  อยูกับพอเ ล้ียงช่ือ
นายยอโจว และแม นางหลูคง พอแมมีลูกอีกคนหน่ึง
ผมก็เลยมีนองสาว 1 คน กำลังเรียน ม.2 ที่โรงเรียน
สหศาสตร อยทูีเ่ชยีงราย

ผมพยายามหาขอมูลเกี่ยวกับเยา  ยิ่งอานก็ยิ่ง
นาสนใจ!

เยาในประเทศไทย กระจายอยูหลายจังหวัดใน
ภาคเหนอื เชน เชยีงราย นาน พะเยา กำแพงเพชร สโุขทยั
ตาก เชียงใหม เพชรบูรณ มีตัวเลขวา พ.ศ. 2545 มี
ชาวเยา อยู 6,692 ครอบครัว จำนวน 44,017 คน
คดิเปนรอยละ 5.9 ของกลมุชาติพนัธใุนประเทศไทย

ถิ่นฐานด้ังเดิม เยา ตั้งถ่ินฐานอยูในประเทศจีน
ในมณฑลฮูหนาน กวางตงุ กยุ โจว กวางสี และยูนนาน
ทางทิศตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน เยากลุมนี้
ไดอพยพเขาสูภาคเหนือของเวียดนามในราวศตวรรษ
ที่ 15-16 อพยพเขาสูประเทศลาว เมียนมาร และ
ประเทศไทย

สาเหตุหลักๆ มี 3 ประการคือ 1. อาชีพ เยาทำไร
เล่ือนลอย จึงตองหาที่ทำกิน เปล่ียนท่ีบอยๆ 2. เรื่อง
การเมือง ถูกกดข่ีขมเหง 3. ภัยธรรมชาติและโรคภัย
ไขเจ็บ

เรือ่งการถือผ ีกย็งัมีพธิกีรรม ขอหาม และขอปฏิบติั
อีกมากมาย แตสำหรับคนที่เปนคริสตังแลว ไมมีพิธี
นับถือผีอีกตอไป

ระหวางทางไป รถสวนใหญจะตองจอดเพือ่พกัรถ
พักคน และไดสัมผัสกับธรรมชาติที่กวางใหญ ขุนเขา
ทีล่อมรอบ สลบัซบัซอน สสีนัไลเรยีงกันไป แสงอาทิตย
ยามบาย ดวงอาทติยคลอยลบัขอบฟาไปแลว เหลอืเพยีง
สทีองทาบทบับนขอบฟา เหมอืนภาพวาดบนกระดาษ

“นี่เปนตลาดรับซ้ือเมล็ดกาแฟจากชาวบาน และ
พอคาก็มาซ้ือกาแฟจากที่นี่ไปสงใหบริษัท  และ
ประทับตรากาแฟช่ือดังในเมืองตอไป... และมาถึงท่ีนี่
แลวตองหากาแฟแทๆ  จากไรสักถวย ยิ่งบางคน
เปนคอกาแฟ จะตองส่ังซ้ือกลับบานหรือฝากคนท่ีบาน
อีกดวย”

“นี่แหละกาแฟสดแท ทั้งหอมและรสชาติเขมขน
บนดอยสงู แตราคาต่ำ!”
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ภราดาบัญญัต ิ โรจนารุณ (ตอจากหนา 2)
ภราดาบัญญัติ โรจนารุณ ถึงแกกรรมเน่ืองดวย

โรคกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน เมื่อเวลาประมาณ
20.00 น. ของวันท่ี 16 เมษายน 2011

ภราดาบัญญตั ิ โรจนารณุ เกดิเมือ่วนัที ่16 มนีาคม
พ.ศ. 2480 ปฏญิาณตนคร้ังแรก วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2501
ปฏิญาณตนตลอดชพี วนัท่ี 29 มนีาคม 2507

ภราดาบญัญตั ิ  โรจนารณุ  ถอืกำเนดิในครอบครวั
ของคุณศิริ และคุณมาลี  โรจนารุณ  ทานเปนผูที่มี
ความศรัทธาเช่ือม่ันในพระผเูปนเจา เม่ือเยาววยัทานได
ไปวัดและชวยมิสซาอยู เสมอ   และไดเขายุวลัย
เซนตหลุยส แมร่ี ศรีราชา เม่ืออายุ 12 ป ในช้ันมัธยม
ศกึษาปที ่2

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2487-2491 ศกึษาระดบัประถมศึกษาปที ่ 1-4

ทีโ่รงเรียนย่ีกรณุจิตต  จ.นครนายก
พ.ศ. 2491 ศกึษาระดบัมัธยมศึกษาปที ่1 ทีโ่รงเรยีน

ประชาสงเคราะห จ.ชลบรุี
พ.ศ. 2492-2496 ศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 2-6

ทีโ่รงเรยีนอัสสมัชญัศรีราชา จ.ชลบุรี
พ.ศ. 2497-2498 ศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 7-8

ที่โรงเรียนเซนตคาเบรียล กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2499 เขานวกสถานท่ีประเทศอินเดีย
พ.ศ. 2501 ถวายตวัครัง้แรกในคณะเซนตคาเบรยีล
พ.ศ. 2501-2505 ศกึษาระดับปริญญาตรี (Bachelor

Degree of Science : Chemistry) ที่ Loyola College,
Madras, India

พ.ศ. 2517 ศกึษาระดับปริญญาโท (Master Degree

of Education) ที่ Saint Michael’s College, Vermont
U.S.A.

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2505-2509 ครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
พ.ศ. 2509-2513 ครใูหญ โรงเรยีนอสัสมัชญัศรีราชา
พ.ศ. 2513-2517 ผูรับใบอนุญาตและผูอำนวยการ

โรงเรยีนเซนตหลยุส ฉะเชิงเทรา
พ.ศ. 2518-2521 รองอธกิารบดี ฝายกจิการนักศกึษา

มหาวิทยาลัยอสัสมัชญั
พ.ศ. 2521-2530 ผูรับใบอนุญาต  ผูจัดการ และ

ครใูหญ โรงเรียนมงฟอรตวทิยาลัย

พ.ศ. 2531-2537 ผรูบัใบอนญุาต และผอูำนวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณชิยการ

พ.ศ. 2537-2540 ผรูบัใบอนญุาต และผอูำนวยการ
โรงเรียนอสัสมัชญันครราชสีมา

พ.ศ. 2540-2546 ผรูบัใบอนุญาต ผอูำนวยการ และ
ครูใหญโรงเรยีนอัสสัมชัญพาณชิยการ

พ.ศ. 2546-2550 อธิการบานนักศึกษาคณะ
เซนตคาเบรียล

พ.ศ. 2550 -  อธิการโรงเรียนเซนตหลุยส
ฉะเชิงเทรา

รายงานโดย มาสเตอรกันตพงษ เขมชชัวัล

สวดภาวนาอุทิศ

เสกและเปด “บานสิทธดิา” (ตอจากหนา 2)
เปนบานซ่ึงนายแพทยประสิทธ์ิ และคุณลัดดา  จัน-
ทราทิพย ไดสรางและมอบใหคณะคามิลเลียน โดยมี
จุดประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือแกคนพิการ กำพรา
และยากไร  ตามเจตนารมณของ ด.ญ.มารีอา สิทธิดา
จนัทราทิพย (นองเลก็) บตุรสาวคนเดียวของครอบครัว
ซึง่ถงึแกกรรมไปเม่ือ 14 ปทีแ่ลว

พิธีการเริ่มตนดวย  พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส
เปดบานสทิธดิา และระลกึถงึมารอีา สทิธดิา  ในบทเทศน
ของพระคุณเจาปญญาตอนหนึ่งวา “มารีอา สิทธิดา
หรือนองเล็ก และครอบครัวมีความเช่ือในพระเปนเจา
และปรารถนาทีจ่ะปฏบิตัติามพระประสงคของพระองค
ความปรารถนาของมารีอา สทิธดิา ทีอ่ยากจะชวยเหลอื
ผูที่ยากไร  ผูที่มีความทุกข ผูพิการ ใหไดรับความรัก
ความบรรเทา  ดวยเหตุนีบ้านสิทธิดาจึงไดเกิดข้ึน”

ณ  ลานหนาบานสิทธิดา  หลังจากพิธีบูชาขอบ-
พระคุณแลว มีการแสดงของเด็กพิการจากศูนย
เด็กพิการของคามิลเลียนอ่ืนๆ  ตอจากนั้นนายแพทย
ประสิทธ์ิ  จันทราทิพย  กลาวมอบบานสิทธิดา-ศูนย
พัฒนาการเด็กพกิาร  ใหแกมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโล
แหงประเทศไทย  และไดกลาวถึงคำท่ีนองเล็กพูดกับ
คณุพอคุณแมกอนทีจ่ะจากไปวา “หากไมมนีองเลก็แลว
ใหชวยทำบุญใหกับเด็กดอยโอกาส  เชน เด็กกำพรา
และเด็กพิการ”  กระผมจึงไดแสดงเจตารมณของ
นองเล็กผานทางคุณพอยอหน   คอนตาริน พระสงฆ

คณะคามิลเลียนแหงประเทศไทย เพ่ือจัดสรางบาน
สิทธิดา-ศูนยพัฒนาการเด็กพิการนี้ขึ้น  ตอจากน้ัน
ทานรองผูวาฯ ไดกลาวเปดและขอบคุณครอบครัว
จันทราทิพย

พระคุณเจาปญญาทำพิธีเสกบานสิทธิดา จากนั้น
ผูมารวมงานทั้งคนไทยและตางประเทศเขาชมสถานท่ี

ในโอกาสน้ี  มพีระสงฆ  นกับวช   ผมูารวมพธิจีาก

สังฆมณฑลราชบุรีและจาก
สถานท่ีตางๆ รวมทั้งเด็กพิการ
จากศูนย เด็กพิการของคณะ
คามิลเลียนอีกหลายศูนยมา
รวมงานเกอืบ 1,000 คน

บานสิทธิดา ตั้งอยูที่  31/2
หม ู 10  ถ.อดุมพิทยา  ต.สวน-
กลวย อ.บานโปง  ราชบรุ ี(หลงั

โรงพยาบาลซานคามิลโล) เปนบานท่ีใหการดูแล
เด็กพิการและเด็กกำพรา ไมจำกัดเช้ือชาติ ศาสนาและ
ไมคิดคาใชจายใดๆ  ภายใตการดูแลของมูลนิธิคณะ
นักบุญคามิลโลแหงประเทศไทยโดยมีคุณพอยอหน
คอนตาริน เปนอธิการบานคนแรก

รายงานโดย คณุครูมณฑา สขุถาวร
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‚§√ß°“√ª√–°«¥°“√ª√–æ—π∏å‡æ≈ß„πæ‘∏’°√√¡

 ”À√—∫∫∑‡æ≈ß∑’Ëª√–æ—π∏å¢÷Èπ„À¡à∑’Ë ‡À¡“– ¡

 ”À√—∫„™â„πæ‘∏’°√√¡

ª√–‡¿∑¢Õß‡æ≈ß∑’Ëª√–°«¥ 1. ∫∑‡æ≈ß ¥ÿ¥’

(‡π◊ÈÕÀ“¢Õß‡æ≈ß¡“®“°∫∑‡æ≈ß ¥ÿ¥’ ∑’Ë¡’∑—ÈßÀ¡¥ 150

∫∑) 2. ∫∑‡æ≈ß¿“§ª°µ‘ (√Ë”«‘ß«Õπ / æ√– ‘√‘√ÿàß‚√®πå

/¢â“æ‡®â“‡™◊ËÕ/ »—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï / ≈Ÿ°·°–æ√–‡®â“) 3. ∫∑‡æ≈ß

µ“¡‡∑»°“≈ (¡À“æ√µ/ªí °“/‡µ√’¬¡√—∫‡ ¥Á®/

§√‘ µå¡“ /·µàßß“π/ª≈ß»æ)

‡√‘Ë¡ àßº≈ß“πµ—Èß·µà∫—¥π’È‡ªìπµâπ‰ª À¡¥‡¢µ àß

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥·¡àæ√–°ÿÀ≈“∫∑‘æ¬å ≈“¥æ√â“« 124 °∑¡.

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 17.00 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠∫“√å‚∏‚≈¡‘« Õ—§√ “«° (¥Õπµ“≈)

®. ÿæ√√≥∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“

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

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

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ‚ππ·Ω° Õ.Àâ«¬·∂≈ß

®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“ («—¥§“∑Õ≈‘°

æÿ∑‰∏ ß) Õ.æÿ∑‰∏ ß ®.∫ÿ√’√—¡¬å ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 2

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

 ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÕ“°‘¡-Õ—ππ“ (‰√à 74) Õ.«—ßπÈ”‡¢’¬«

®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 6  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥¡“√’¬å ¡¿æ (‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµå‡¡√’Ë) Õ.‡¡◊Õß

®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 3 °—π¬“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ ∫â“πÀπÕßæ«ß

µ.«—ß™¡¿Ÿ Õ.ÀπÕß∫—«·¥ß ®.™—¬¿Ÿ¡‘  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

24 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‡ âπ∑“ß

§ÿ≥æàÕ ¡§‘¥ ‡®√‘≠π“√∂ ‚∑√. 08-1876-4758)

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’  —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
º≈ß“π«—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 ·≈–ª√–°“»º≈ 15

°√°Æ“§¡ 2011

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å µ“√“ß¢Õß Lectio

Divina ªï 2011 ¥—ßπ’È

«—π»ÿ°√å∑’Ë 1 °√°Æ“§¡ / «—π»ÿ°√å∑’Ë  19  ‘ßÀ“§¡ /

«—π‡ “√å∑’Ë  3 °—π¬“¬π / «—π»ÿ°√å∑’Ë 7 µÿ≈“§¡ / «—π»ÿ°√å∑’Ë

11 æƒ»®‘°“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡

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

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

(øø.1)

√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

�����·ºπ°«‘∂’™ÿ¡™π«—¥ ΩÉ“¬ß“πÕ¿‘∫“≈ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ  ¢Õ‡™‘≠ºŸâ π„®‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡

‚§√ß°“√ √â“ß§«“¡‡¢â“„®®‘µµ“√¡≥å «‘∂’™ÿ¡™π«—¥

(BEC)

√ÿàπ∑’Ë  3       «—π∑’Ë 6-7  ‘ßÀ“§¡ 2011

√ÿàπ∑’Ë  4       «—π∑’Ë 8-9 µÿ≈“§¡ 2011

√ÿàπ∑’Ë  5       «—π∑’Ë 3-4 ∏—π«“§¡ 2011

‚§√ß°“√æ—≤π“ºŸâπ”

ºŸâπ” 2        «—π∑’Ë  9-10 °√°Æ“§¡ 2011

ºŸâπ” 3        «—π∑’Ë  3-4 °—π¬“¬π  2011

ºŸâπ” 1        «—π∑’Ë  5-6  æƒ»®‘°“¬π 2011

ºŸâπ” 2        «—π∑’Ë 10-11 ∏—π«“§¡ 2011

ºŸâπ” 3        «—π∑’Ë 7-8 ¡°√“§¡ 2012

(‚§√ß°“√π’È ®–µâÕßºà“πÀ≈—° Ÿµ√æ◊Èπ∞“π

‚§√ß°“√ √â“ß§«“¡‡¢â“„®®‘µµ“√¡≥å«‘∂’™ÿ¡™π«—¥°àÕπ

®÷ß®– “¡“√∂‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‚§√ß°“√æ—≤π“ºŸâπ”π’È

‰¥âÕ’° 3 §√—Èß (ºŸâπ” 1-2-3) ) ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π

çÀ“°¢â“æ‡®â“‰¡àª√–°“»¢à“«¥’ ¢â“æ‡®â“¬àÕ¡‰¥â

√—∫§«“¡«‘∫—µ‘é (1§√ 9:16)

§à“≈ß∑–‡∫’¬π  ∑à“π≈–  600  ∫“∑

 π„® ¡—§√‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ‡™…∞“

‰™¬‡¥™ ·ºπ°«‘∂’™ÿ¡™π«—¥ ΩÉ“¬ß“πÕ¿‘∫“≈ Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ Õ“§“√§“∑Õ≈‘°·æ√à∏√√¡ 57

´.‡®√‘≠°√ÿß 40 ∫“ß√—° °√ÿß‡∑æœ 10500 ‚∑√.

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ ¥Õπ¡¥µ–πÕ¬ Õ.¥”‡π‘π –¥«°

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

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

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

10.00 π. (µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ«—™√– æƒ°…“‚√®π°ÿ≈ ‚∑√.

08-1943-7965)

«—¥π—°∫ÿ≠‡«π—π´’‚Õ Õ.‡¡◊Õß ®.‡æ™√∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. (µ‘¥µàÕ

§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“  ‚∑√. 0-3242-6482)

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑à“ ÿ́ß ®.Õÿ∑—¬∏“π’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 18 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–Àƒ∑—¬ ∫â“π∑—æ‰∑¬ Õ.‡¡◊Õß ®.Õÿ∫≈√“™∏“π’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

«—¥æ√–Àƒ∑—¬ ∫â“π ’∂“π Õ.°—π∑√“√¡¬å

®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“π· ßÕ√ÿ≥ Õ.∑—∫ –·°

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 °√°Æ“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ»—°¥‘Ï™—¬

µ√’«à“Õÿ¥¡ ‚∑√. 08-1857-1026 ÀâÕßÕ¿‘∫“≈

§√‘ µ™π ‚∑√. 0-3257-4444 µàÕ 15)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 24 ª√–®”«—π∑’Ë 12-18 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

0-2237-7315 ‚∑√ “√ 0-2233-8159 À√◊Õ

§ÿ≥æƒ°…“  °‘®‡®√‘≠  ‚∑√. 08-1258-7771

�����‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ¢Õ‡™‘≠√à«¡·¢àß¢—π·√≈≈’Ë

°“√°ÿ»≈ (Charity Rally) §√—Èß∑’Ë 4 ‚Õ°“ ©≈Õß

15 ªï ¡Ÿ≈π‘∏‘‡´πµåÀ≈ÿ¬ å µÕπ çµ–≈ÿ¬·¥π‡°à“

‡≈à“¢“πÕ“√¬∏√√¡§“∑Õ≈‘°é ‡ âπ∑“ß· «ß∫ÿ≠ 7 «—¥

5 ®—ßÀ«—¥ 200 °‘‚≈‡¡µ√ ®“°°√ÿß‡∑æœ- ¡ÿ∑√ “§√-

 ¡ÿ∑√ ß§√“¡-√“™∫ÿ√’-π§√ª∞¡ √–À«à“ß«—π∑’Ë

11-12 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 ´÷Ëß√“¬‰¥â§√—Èßπ’È®–π”‰ª

™à«¬‡À≈◊ÕºŸâªÉ«¬¬“°‰√â·≈–ºŸâ¥âÕ¬‚Õ°“ ¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘

‡´πµåÀ≈ÿ¬ å  Õ∫∂“¡·≈– ¡—§√‰¥â∑’Ë ”π—°ß“π

¡Ÿ≈π‘∏‘‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ‚∑√. 0-2675-5000 µàÕ 40125-

6

����� ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠æ’ËπâÕß

ºŸâ∑’Ë π„® ·≈– ¡“™‘° ¡“§¡œ √à«¡ß“π —¡¡π“

∑‘»∑“ß ¡“§¡œ ∫π√“°∞“πß“πÕ¿‘∫“≈¢Õß

æ√–»“ π®—°√·≈–ª√–™ÿ¡„À≠à “¡—≠ª√–®”ªï

 ¡“§¡§“∑Õ≈‘°œ ∑’Ë»Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈§“¡‘≈‡≈’¬π ≈“¥°√–∫—ß

( ÿ«√√≥¿Ÿ¡‘) «—π‡ “√å∑’Ë  18   ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 ‡«≈“

09.00-17.00 π. ‚¥¬‰¡à¡’§à “„™â®à “¬„¥Ê

»Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈§“¡‘≈‡≈’¬π ‚∑√. 0-2360-7848

 ¡“§¡§“∑Õ≈‘°œ ‚∑√. 0-2681-3900  µàÕ 1313

ºŸâ π„® √à«¡∑”∫ÿ≠∫√‘®“§‚≈ß»æ°—∫ ¡“§¡§“∑Õ≈‘°œ

 “¡“√∂‚Õπ‡¢â“∫—≠™’‰¥â∑’Ë∏π“§“√°√ÿß‡∑æ ™◊ËÕ∫—≠™’

 ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  “¢“‚√ßæ¬“∫“≈

‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å   ‡≈¢∑’Ë 002-7014877

�����§≥–´“‡≈‡´’¬π ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß 25 ªï™’«‘µ ß¶å

¢Õß§ÿ≥æàÕ‰¡‡°‘È≈ ¡’§“·Õ≈ Õ¥ÿ≈¬å‡°…¡ ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠

‚¬‡´ø ∫â“π‚ªÉß ®.√“™∫ÿ√’ «—π‡ “√å∑’Ë 2 °√°Æ“§¡

2011 ‡«≈“ 10.00 π.

�����Õ∫√¡°“√‡≈àπÕ‘‡≈§‚∑π‡™‘ßªØ‘∫—µ‘ ·ºπ°¥πµ√’

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï „π ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»

‰∑¬ √à«¡°—∫∫√‘…—∑ ¬“¡°≈°“√ ¬“¡“Œà“ ®”°—¥

®—¥°“√Õ∫√¡°“√‡≈àπÕ‘‡≈§‚∑π„π«—¥ ‡™‘ßªØ‘∫—µ‘

‡π◊ÈÕÀ“  1) ‡∑§π‘§°“√‡≈àπ ·≈–ª√—∫‡ ’¬ß 2) ‡∑§π‘§

°“√‡≈àπ‡æ≈ß«—¥µ—Èß·µà°“√„ à Chord ®π∂÷ß‡≈àπ∑”πÕß

 Õ¥ª√– “π°“√√âÕß) ‚¥¬Õ“®“√¬å‡√¡’¬å π“¡‡∑æ

„π«—π‡ “√å∑’Ë  30 ·≈–Õ“∑‘µ¬å∑’Ë  31 °√°Æ“§¡ 2011

‡«≈“ 09.00-17.00 π. Õ“§“√ ¬“¡°≈°“√ª∑ÿ¡«—π

§ÿ≥ ¡∫—µ‘ºŸâ‡¢â“√à«¡§◊Õ (1) ‡ªìπºŸâ‡≈àπÕ‘‡≈§‚∑π„π«—¥

À√◊Õ∫â“ππ—°∫«™  (2) ‡≈àπÕ‘‡≈§‚∑π„π«—¥‰¡àµË”°«à“

2 ªï À√◊Õ‡√’¬πÕ‘‡≈§‚∑π„π‚√ß‡√’¬π¥πµ√’‰¡àπâÕ¬°«à“

2 ªï  (3) Õ“¬ÿ√–À«à“ß 15-55 ªï  (4) ‰¥â√—∫

°“√√—∫√Õß®“°‡®â“«—¥À√◊ÕÕ∏‘°“√‡®â“§≥– √—∫ ¡—§√

«—ππ’È∂÷ß«—π∑’Ë 10 °√°Æ“§¡ 2011  ‡æ’¬ß 15 ∑à“π

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15) §◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ   ¢Õ‡™‘≠√à«¡

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å 3 Õß§å ‰¥â·°à

 —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø ‡™…∞å¥π—¬ ‰™¬‡º◊Õ°

 —ß¶“πÿ°√‡ª‚µ√ ∫ÿ≠™√— ¡‘Ï   ÿ¢ «à“ß

 —ß¶“πÿ°√¡’§“·Õ≈ π—Ø∞«’ °—ß°ãß ·≈– —ß¶“πÿ°√

‡ª“‚≈ ÕßÕ“® ·§‡´Õ §≥–∏√√¡∑Ÿµ·Ààß¡“√’

π‘√¡≈ (OMI) «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011

‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë “¡‡≥√“≈—¬π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø

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

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π
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2 Õß§å ‰¥â·°à  —ß¶“πÿ°√¡—∑∏‘« »»‘π ‚À¡à‚æ

·≈– —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø »µ«√√…  „ΩÉÀ“§ÿ≥∏√√¡

«—π‡ “√å∑’Ë 2 °√°Æ“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.00 π.

∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–Àƒ∑—¬ ‡™’¬ß„À¡à ‚¥¬

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

‡ªìπª√–∏“π

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ‡¥◊Õπ

 àß°àÕπ‰¥â≈ßÀ≈“¬§√—Èß

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

¢Õ‡™‘≠™¡√“¬°“√‚∑√∑—»πå
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·≈–«—π»ÿ°√å∑’Ë 24 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 ‡«≈“ 11.05-12.05 π.

™àÕß‰∑¬æ’∫’‡Õ 

‡∑à“π—Èπ §à“Õ∫√¡ 2,400 ∫“∑  Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2681-

3900 µàÕ 1407, 08-9483-6640
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∫√√¥“Õ¥’µ¬ÿ«π‘  ºŸâΩñ°À—¥ √à«¡ª√–™ÿ¡ —ß √√§å

ª√–®”ªï «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 °√°Æ“§¡ 2011 µ—Èß·µà‡«≈“

13.30 π. ‡ªìπµâπ‰ª ∑’ËÕ“§“√¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–‡´πµå§“‡∫√’¬≈

´Õ¬∑ÕßÀ≈àÕ 25 ·®âß§«“¡ª√– ß§å∑’Ë§ÿ≥»ÿ¿«‘∑¬å

™’√“ππ∑å ‚∑√. 08-1855-8723 À√◊Õ§ÿ≥Õπÿ √≥å

Õ“π“¡π“√∂ ‚∑√. 08-1627-8813

�����¢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 ‚∑√. 08-8433-3141 Õ’‡¡≈å camillian-

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

∏π“§“√°√ÿß‰∑¬ ™◊ËÕ∫—≠™’ ç¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–π—°∫ÿ≠

§“¡‘≈‚≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬é ‡≈¢∫—≠™’ 842-0-07714-

3  “¢“∫â“π¥Ÿà (‡™’¬ß√“¬) ∏π“§“√‰∑¬æ“π‘™¬å

™◊ËÕ¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

 “¢“∫â“π¥Ÿà ‡™’¬ß√“¬ ‡≈¢∫—≠™’ 677-230543-1

�����»Ÿπ¬å∫√√‡∑“„®  ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

∫√‘°“√√—∫ª√÷°…“∑“ß‚∑√»—æ∑å °¥ 1412 À√◊Õ ‚∑√.

0-2675-5533, 0-2675-5577

‡°“–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§
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‡™‘≠√—∫øíß
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ª√–¡«≈æ√âÕ¡
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∑ÿ°‡™â“«—πÕ“∑‘µ¬å
05.00-06.00 π.

www.thaicatholicradio.com

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

สวัสดีครับ เพื่อนๆ เยาวชนท่ีรัก เม่ือวันท่ี
10-13 พฤษภาคม ที่ผานมา ทางแผนกเยาวชน
(ระดับชาติ) ไดจดัใหมกีารอบรมเตรยีมเยาวชนไทย
เขารวมงานวันเยาวชนโลกคร้ังที่ 26 ขึ้นที่บาน
ซาวีโอ สามพราน โดยมีเยาวชนและผูที่เขารวม
จำนวน 36 ทาน  การอบรมเตรียมคร้ังน้ี จดัข้ึนโดย
มีจุดประสงค เพื่อเตรียมตัวและเตรียมความพรอม
ของกลุมและผูเขารวมแตละคน ในการที่จะเรียน
รูจักกันและกัน รูจักวัฒนธรรม ภาษา สภาพท่ัวไป
ของประเทศสเปน พรอมกันน้ียังกระตุนใหเกิด
การตระหนักถึงหนาท่ีการเปนตัวแทนเยาวชนไทย
ที่จะไปรวมงานกับพระศาสนจักรสากลในโลก
และทำความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมาของงาน
วันเยาวชนโลก สาสนพระสันตะปาปา และการ
มีสวนรวมในงานอยางจริงจัง เสียงเยาวชนฉบับนี้
ขอฝาก  “บทภาวนาสำหรับงานวันเยาวชนโลก”
ไวดวยนะครับ เพ่ือผูเขารวมงาน ผูจัดงาน และผูที่
มสีวนเก่ียวของทุกทาน จะไดเปดใจทำใหพระประสงค
ของพระเจาท่ีจะเห็นเยาวชนมีชีวิตท่ีเปนผลมาจาก
พระวาจาท่ีวา “หยั่งรากลึกลงในพระองค และ
เสริมสรางข้ึนในพระองค...จงมีความเชื่ออยาง
มั่นคง” (คส 2:7)  อยางแทจรงิ

แลวพบกันใหมนะครับ สวสัดคีรบั

บทภาวนาสำหรับงานวันเยาวชนโลก
พระคริสตเยซู ผูทรงเปนเพ่ือนและพระเจาของพวกลูก
พระองคผทูรงสรรพานภุาพ ทรงเผยแสดงแกพวกลูก
ผานทางพระวาจาและกิจการ ใหพวกลูกไดรูจักพระเจา
พระเจา ผทูรงเปนพระบดิาของพระองค และพระบิดาของพวกลูกทัง้หลาย
และพระองคทรงเปนพระผชูวยใหรอดของพวกลกู
พระองคทรงเรยีกพวกลกูใหเจริญชีวติสนิทกับพระองค
พวกลูกปรารถนาจะติดตามพระองคทกุแหงทกุหนท่ีพระองคไป
พวกลูกขอขอบพระคุณพระองคที่ไดทรงเสด็จมาบังเกิดเปนมนุษย
พระองคซึ่งเปนพระบุตรของพระเจาตลอดนิรันดร
กระนัน้ พระองคยงัทรงถอมองคลงมารบัธรรมชาติมนุษยเหมอืนพวกลกู
พวกลกูขอขอบพระคุณพระองคสำหรบัการสิน้พระชนมและการกลับคืนพระชนมชพีของพระองค
พระองคทรงนอมรบัพระประสงคของพระบดิาดวยสิน้สดุจติใจ
และดวยเหตุนี ้พระองคจงึทรงเปนพระเจาของมนุษยและสรรพสิง่ท้ังมวล
พวกลกูขอขอบพระคุณพระองค สำหรบัการประทับอยทูามกลางพวกลูกทัง้หลายในศีลมหาสนิท
การประทับอยขูองพระองค การถวายพระองคเองเปนยญับชูา และการเฉลมิฉลองของพระองค
ไดเชิญชวนพวกลกูใหเปนหน่ึงเดียวกับพระองคเสมอ
พระองคทรงเรียกพวกลกูใหมาทำงานรวมกบัพระองค
พวกลกูปรารถนาท่ีจะไปทกุแหงทุกหนท่ีพระองคทรงสงพวกลกูไป
เพือ่ประกาศพระนามของพระองค  เยยีวยารักษาในพระนามของพระองค
และเพ่ือนำเพ่ือนพ่ีนองของพวกลูกกลับมาหาพระองค

เชญิเสด็จมาเถิดพระจิตเจาขา  โปรดสองสวางและทำใหพวกลูกเขมแข็ง
ขอพระนางพรหมจารีมารยี ผทูีพ่ระองคทรงมอบใหเปนแมของพวกลูกบนไมกางเขน
โปรดชวยเสริมกำลงัใจใหพวกลูกกระทำตามทีพ่ระองคทรงสอน
พระองคผทูรงเปนชีวติของพวกลกู
ขอโปรดใหความคิด ความรกั และการกระทำทัง้หลายของพวกลกู หยัง่รากลกึลงในพระองคเสมอไป
พระองคผูทรงเปนศิลาของพวกลูก
ขอโปรดเสริมสรางความเช่ือของพวกลกูใหมัน่คง เพ่ือเปนรากฐานอันแข็งแกรงของชีวติพวกลูกเสมอไป

พวกลกูขอภาวนาสำหรับองคสมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16
บรรดาพระสังฆราช และทุกคนท่ีกำลังจัดเตรียมงานเยาวชนโลกท่ีกรุงมาดริด
พวกลูกขอภาวนาสำหรบัครอบครัว  มติรสหายของพวกลูก
และโดยเฉพาะอยางยิง่สำหรบัเยาวชนทกุคนท่ีจะไดเขามารจูกัพระองค ในการพบปะกันครัง้นี้
และขอขอบพระคุณพระองคสำหรบัความเช่ืออันม่ันคง
และความชืน่ชมยินดีในความเชือ่ท่ีพวกลูกมตีอพระองค
อาแมน

อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คณุพอวรยทุธ กจิบำรงุ (ในนามสภาพระสงัฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพูมิพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจติตาธิการ : คณุพอวรยุทธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คณุพออนุชา ไชยเดช
 หัวหนากองบรรณาธิการ : วัชรี กิจสวัสดิ์  กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำ  หัวหนาแผนกกิจกรรมการพิมพพิเศษ : เยาวพา มนตแกว  ฝายโฆษณา  สุพร เลาเรียนธรรม  รายช่ือผูประสานงานสื่อมวลชนฯ ประจำ
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หนวยวดัความกาวหนา ตอนที ่1
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ความเงียบมาน่ังขางๆ ผมเชนเคย ในเวลา
ทำงานแบบน้ี บางทีกด็เูงียบจนนากลัว เหมือนไรซึง่
ชีวิตชีวา แตความโกลาหลไหนเลยจะเคนค้ัน
บทความจากแนวคิดเบ้ืองลึกไดอยางกลั่นกรอง

ในขณะที่ผมเดินสายประชุมในเมืองไทย วันตอวัน รุนพี่ที่เคารพทานหน่ึง
ก็เดินทางไปประชุมในฐานะตัวแทนพระศาสนจักรไทยท่ีทำงานประสานงาน
กับการแพรธรรมของสันตะสำนัก สิ่งหนึ่งท่ีเราเกิดการเรียนรูใกลเคียงกันคือ
ถาจะเกงจรงิอยาเกงแคในบาน

การทำงานกับคนท่ีอยางไรเสียก็อาแขนตอนรับเราอยูแลว พูดผิดพูดถูก
พูดม่ัวๆ ไมตองมีทฤษฎีอะไร มีแตทุนแหงสถานภาพ ใหคุณใหโทษกันได
ผมคิดวา ทำอยางไรคนก็เกรงใจ ทำอะไรผิดก็ไมวากัน แตการเดินออกไป
สัมผัสกับองคกรขางนอก ที่มีทุกอยางที่สังคมเขามีกัน การเอารัดเอาเปรียบ
การเจรจาตอรอง ผลประโยชน ทาที อคติ ฯลฯ ผมวานอกจากจะไดมีโอกาส
เรยีนรแูลว มนัเปนการแพรธรรมท่ีไดผลไมเบา ผมจะลองเลาใหฟง

การประชุมในสัปดาหทีแ่ลวเร่ิมตนข้ึนดวยการประชุมรวมกับศูนยคณุธรรม
โดยมีจุดมุงหมายคือระดมความคิดการจัดทำแผนพัฒนาความซ่ือตรงแหงชาติ
คร้ังท่ี 2 เพ่ือการขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ คร้ังท่ี 5 ป 2554
โดยมีสำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู รวมกับหนวยงานองคกรภาคี
ยุทธศาสตร ซึ่งหมายถึงพวกเราท่ีไปรวมประชุมนั่นเอง พูดใหงายกวานั้น
ศูนยคุณธรรมกำลังจะจัดงานสมัชชาคุณธรรม จึงเรียกรวมพลคนที่จะมาชวยจัด
และปนีเ้นนเรือ่ง “ความซือ่ตรง”

การประชุมจดั 2 วนั มชีวงหน่ึงทีป่ระชุมไดแยกผเูขารวมออกเปน 6 กลมุหลกั
1 ในกลุมหลักน้ันคือ กลุมศาสนา ในกลุมศาสนามีจำนวนสมาชิกมากสุด
ประมาณ 60 คน ในน้ันมีตัวแทนจากฝงคริสตประมาณ 3 คน และ 2 คน
เปนคาทอลิก อีกหนึ่งเปนพ่ีนองคริสเตียน การประชุมนี้เปนคร้ังที่ 2 แลว
คร้ังแรกนั้นเปนการรางกิจกรรม คร้ังน้ีมาสรุปกิจกรรมกัน และครั้งสุดทาย
กค็อืวนัจดักจิกรรม ในชวงเดือนกรกฎาคม เปนงานสมชัชาคุณธรรม

ในกลุมของเรามีพระครูจากสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุม
หัวขอแรกผมก็โดนเขาใหซะแลว จากคำถามที่วา วิสัยทัศนที่ตั้งข้ึนมาน้ี
อยากจะเปล่ียนอะไรไหม วสิยัทัศนนัน้คือ “สงัคมไทยเปนสังคมแหงความซ่ือตรง
เสมอภาค อยูในวิถีชีวิตของทุกคน” ผมวาโดยภาพรวมผมเห็นดวยอยู แตเมื่อ
ถามความคิดเห็น สิง่ทีค่างคาใจผมก็เหมอืนรอการชำระออกไป

ผมยกมือแสดงความคิดเห็นวา การเลือกความซ่ือตรงเปนหัวขอของการจัด

สิ่งที่อยูเบื้องหลังคือ เหมือนเราไมซื่อตรง ซึ่งหลักใหญใจความอาจจะท้ังใช
และไมใช ผมอยากจะเสนอวา วิสัยทัศนนาจะพูดคลายๆ แบบน้ี “สังคมไทย
เปนสังคมแหงความดีงาม มีความซ่ือตรง เปนวิถีชีวิต” ผมสังเกตวาหลายคน
เห็นดวยกับผม แตไมไดแสดงความคิดเห็นอะไรออกมา มีสีหนาพยักพเยิด
แตคนท่ียกมือและแสดงความคิดเห็น ไดแสดงความคิดออกมาดังๆ วา “เขาคิดไว
ดีแลวคุณจะไปเปล่ียนเขาทำไม” มีผูเห็นดวยกับคนที่แสดงความคิดเห็นโตแยง
กับขอคิดของผม ดีที่ทานพระครูเขาใจและบอกความคิดเบื้องหลังวา “ก็เขา
ใหแสดงความคิดเหน็ คณุกแ็สดงกันออกมาได”

ยงัมีคนเห็นดวยกับผมอีกมาก  แตในท่ีสดุผมกลับสรุปประเด็นน้ีเองวา “ผม
คิดเห็นเหมือนพระคุณเจา (พระครูที่นำการประชุม...ผูเขียน) คือ เขาใหแสดง
ความคิดเห็น แตความจริง ผมก็เชื่อวา ที่ประชุมกอนหนานั้นไดคิดกันมาดี
แลวละครับ”

ผมไมไดมองโลกในแงราย แตผมคดิวาศาสนาคริสตในสังคมไทย เปนอะไร
ที่ยังรอคอยเวลาแหงความเขาใจ คนยังสงสัยวาเราจะเอาพระคัมภีรไปติดไว
บนตนไมทำไม (ทั้งๆ ที่ไมใชเราเปนคนทำ) คนยังมึนงงกับการแพรธรรม
แบบหันลำโพงใสผูฟง ดวยปรารถนาดี แตไมแนใจวาผูฟงคิดแบบน้ันกัน
ทุกคนหรือเปลา (อันน้ีก็ไมใชเราอีก) คนยังจับแพะชนแกะวา ศาสนาคริสต
หมายถึงคนมีกระตังค โรงเรียนสอนดี แตเก็บเงินกินเปลากันสุดๆ ใครจะเรียน
ตองมีเงินถุงเงินถัง ซึ่งความเปนจริงแลวมันไมใชอยางนั้นท้ังหมด  บางทีเห็น
เปนเพียงชาวยุโรป หรือคนอเมริกาก็ทึกทักไปวาตองเปนพวกคริสต ทั้งๆ ที่
บางทีคนเหลาน้ีละทิ้งศาสนาไปต้ังนานแลว เชน กรณีการตายของบิน ลาเดน
โบสถคาทอลิกในปากีสถานตองดูแลกันอยางเขมขน นี่ก็เพราะการไมเขาใจ
หรือไมไดรจูกัพวกเราอยางถองแทหรือ เวลาท่ีเห็นวาคนไทยนบัถือศาสนาคริสต
อาจจะมีอคติตั้งแตตน เพราะคำกลาววา ไมใชศาสนาของบรรพบุรุษ ฯลฯ
ยากและเยอะครับ ดังน้ัน การมีโอกาสไปรวมประชุม แสดงความคิดเห็น หรือ
เปนตัวแทน โอกาสเหลาน้ันแหละจึงเปนโอกาสแหงการแสดงตนและยืนยันวา
แทจรงิแลว เราคือใคร ทำอะไรกนัอย ูเพือ่ใคร

ความเงียบมานัง่ขางๆ  ผมเชนเคย ผมมองยอนกลับไปยังหวัขอทีอ่ยากจะเขยีน
อยากจะเลา สงสัยจะเงียบมากไปหนอย สมาธิดีเกินเหตุ ยังไมทันเลาวารุนพี่
ทานนั้นไปประชุมอะไรกันมาแลวใชอะไรเปนหนวยวัดความกาวหนา
ไวอานตอในสัปดาหหนากันครับ ฉบับนี้ขอลาไปเงียบๆ สักหนอย แตผมวา
เงยีบน่ีมนัมาจากงีบหรอืเปลานา

บรรณาธิการบริหาร

พากนัไปรวมภาคี
   

บัดน้ีสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย แผนก
การพิมพไดเซ็นสัญญาลงนามรวมเปนภาคี กับอีก 70
กวาหนวยงานสนบัสนุน และรวมจดักิจกรรมใหกรุงเทพ
มหานคร เปนมหานครแหงการอานของโลก ในป
ค.ศ. 2013 อกี 2 ป

ผมนั่งอานเอกสารขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมน้ีแลว
รูสึกไดประโยชนมากเพราะนอกจากจะเปนการ
เขียนแผนและวิสัยทัศนที่มีความเปนไปไดแลว เรา
ยงัทำความเขาใจกับสนามงานพิมพของเรา ไมวาจะเปน

ข อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ ม ร ด ก
ทางภาษาของไทย ขอมูล
จดุแข็งเก่ียวกับความเหมาะสม
ของก รุ ง เทพมหานคร ท่ี
จะเปนเมืองแหงการอาน
ทั้งนี้ เพื่อเพ่ิมศักยภาพของ
คนท่ีเคยถูกมองวา คนไทย
อานหนังสือนอย ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับรางวัล
ทางการเขียน การพิมพที่สำคัญ หนวยงานองคกร
ทีท่ำเรือ่งนี ้และการจัดตัง้หอสมดุกรงุเทพฯ พพิธิภณัฑ
ประวัติหนังสือไทย ศูนยวิจัยหนังสือและการอาน

แหงประเทศไทย ฯลฯ โดยสวนตัวผมวา
มาถูกทาง

ดังนั้นเราจึงสงโครงการเขารวม
ทั้งหมด 5 โครงการ 1. หนังสือมือสอง
เพ่ือนองมือหน่ึง  2. อานงานขึ้นห้ิง  3.
อานคน อานชีวิต 4. การตูน - รักเด็ก
5. อานชวยเพื่อน  ถาหนวยงานไหน
อยากไดขอมูลเพิ่มเติม หรือในอนาคต
อาจจะตองรวมกันขับเคล่ือน ผมก็คิดวา

คงดีไมนอย นำมาแบงปนเพ่ือใหทานผูอานทราบวา
งานในสวนของเรามีทั้งอินดอร กับเอาทดอรครับ
พดูงายๆ  กค็อื งานหลักไมเวน งานหลวงกช็วยกนัไมขาด
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æ√– —πµ–ª“ª“¬ÕÀåπ ªÕ≈ ∑’Ë 2 °—∫ß“πæ√–‡¡µµ“é çæ√–‡¡µµ“„π™’«‘µª√–®”«—πé

çæ√–‡¡µµ“Õ—π ÿ¥∑’Ë®–À¬—Ëß∂÷ß‰¥âé ·≈– çæ√–‡¡µµ“¬‘Ëß„À≠à„π»’≈¡À“ π‘∑

·≈–»’≈Õ¿—¬∫“ªé ¥â«¬ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–¡“≥ 60 ∑à“π



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 24 ª√–®”«—π∑’Ë 12-18 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 21 ‡¡◊ËÕ‡√“¡“À¬ÿ¥¬◊πÀπâ“¡À“«‘À“√¢Õßæ√–Õß§å (1)
√Ÿªªíôπ∑—Èß 13

∫«™æ√– ß¶å‡™’¬ß„À¡à

 —ß¶“πÿ°√»»‘π  —ß¶“πÿ°√»µ«√√…

✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 3)

æ√– —πµ–ª“ª“∑√ßµàÕ —≠≠“≥
‚∑√»—æ∑å π∑π“°—∫π—°∫‘πÕ«°“»

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16 ∑√ßµàÕ —≠≠“≥‚∑√»—æ∑å¢÷Èπ‰ª

¬—ß¬“πÕ«°“»‡æ◊ËÕ∑√ß π∑π“°—∫§≥–π—°∫‘π¢Õßπ“´à“ ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 21

æƒ…¿“§¡ 2011 (¿“æ : Pope Report / AFP)

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16 ∑√ß‡ªìπæ√– —πµ–ª“ª“

æ√–Õß§å·√°„πª√–«—µ‘»“ µ√å∑’Ë∑√ßµàÕ —≠≠“≥‚∑√»—æ∑å π∑π“

°—∫π—°∫‘πÕ«°“»  ·µàæ√– —πµ–ª“ª“æ√–Õß§å·√°∑’Ë ç πæ√–∑—¬é ‡√◊ËÕß

¥“√“»“ µ√å§◊Õ  ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡ª“‚≈ ∑’Ë 6

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à ·≈–Õ“ π«‘À“√æ√–Àƒ∑—¬‡™’¬ß„À¡à ¢Õ‡™‘≠√à«¡

¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡®â “

‚Õ°“  ¡‚¿™ 80 ªï

Õ“ π«‘À“√æ√–Àƒ∑—¬

‡™’¬ß„À¡à ·≈–æ‘∏’∫«™

æ√– ß¶å 2 Õß§å ‰¥â·°à

 —ß¶“πÿ°√¡—∑∏‘« »»‘π

‚À¡à‚æ ·≈– —ß¶“πÿ°√

¬Õ·´ø »µ«√√…  „ΩÉ-

À“§ÿ≥∏√√¡

✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

æ‘∏’„Àâ —µ¬“∫—π·≈–≈ßπ“¡
„π®√√¬“∫√√≥°“√À“‡ ’¬ß‡≈◊Õ°µ—Èß
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï  ‚°«‘∑«“≥‘™

ºŸâ·∑π ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–§≥–œ  ‡¢â“√à«¡ß“π

æ‘∏’„Àâ —µ¬“∫—π·≈–≈ßπ“¡ ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

‡√“¡ÿàßµ√ß¬—ß∑“ß‡¢â“¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ À—«„®¢Õß§π∑’Ë‡æ‘Ëß¡“‡¬◊Õπ

§ß‚≈¥‡µâπ¥â«¬§«“¡¬‘π¥’∑’Ë§√—ÈßÀπ÷Ëß„π™’«‘µ‰¥â —¡º— °—∫ ¡∫—µ‘Õ—π≈È”§à“

¢Õß∫√√æ∫ÿ√ÿ…∑“ß§«“¡‡™◊ËÕ ·Àßπ¡Õß§Õµ—Èß∫à“¬—ß√Ÿªªíôππ—∫‰¥â‡°‘π 10

„™à·≈â«§√—∫ 13 √Ÿª

ß“π¥â“πÀπâ“¡À“«‘À“√π’È‡ªìπº≈ß“π¢Õß Carlo Maderno ·µà

Õ¬à“ß‰√°Á¥’¡—π°Á∂Ÿ°∑”„Àâ·≈â«‡ √Á®‚¥¬Ωï¡◊Õ¢Õß»‘≈ªîπ¡“°æ√ «√√§å

·≈–§«“¡µ—Èß„® ºŸâÕÕ°·∫∫¥â“πÀπâ“¢Õß¡À“«‘À“√·Ààßπ’È Michael Angelo

¥â“πÀπâ“¡À“«‘À“√«—¥§«“¡ Ÿß‰¥â 45.50 ‡¡µ√ ·≈–¬“« 117.70 ‡¡µ√

¥â“πÀπâ“π’È¡’‡ “À≈—°Õ¬Ÿà 8 µâπ  Ÿßµâπ≈– 27 ‡¡µ√  ¥â“π∫π ÿ¥

ª√–°Õ∫‰ª¥â«¬Õπÿ “«√’¬åæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“æ√–ºŸâ‰∂à π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫—ªµ‘ µ“

·≈–Õ—§√ “«°∑—Èß 11 √«¡·≈â«‰¥â 13 √ŸªæÕ¥‘∫æÕ¥’ ®”π«π¢Õßµ—«‡≈¢

‰¡à∑√“∫«à“¡’π—¬ ”§—≠Õ–‰√À√◊Õ‡ª≈à“ ·µà√—∫√Õß‰¥â§«“¡À¡“¬∑’Ë´àÕπ

‰«â§√∫§√—π ¡∫Ÿ√≥å ‡æ√“–∑—Èß 13 ∑à“ππ’È §◊Õ∫∑ √ÿª‡√◊ËÕß√“«¢Õß°“√

µ—Èßæ√–»“ π®—°√§“∑Õ≈‘°∫π‚≈°π’Èπ—Ëπ‡Õß
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