


Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 28 ª√–®”«—π∑’Ë 10-16 °√°Æ“§¡ 2011Àπâ“ 2

ç©≈Õß 25 ªïÕ“√“¡é æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å

‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥  ©≈Õß 25 ªï §≥–´‘ ‡µÕ√å°≈“√‘  °“ªŸ™‘π

·≈–æ‘∏’ªØ‘≠“≥¢Õß´‘ ‡µÕ√å‚¬‡´øªïπ“ ¿—∑√‘π∑√å æ√À¡ “¢“ ≥  °≈π§√

«—π∑’Ë 14 æƒ…¿“§¡ 2011

çª√–™ÿ¡„À≠àé ºŸâ·∑π§≥–ºŸâ√—∫„™â¥«ßÀ∑—¬π‘√¡≈¢Õßæ√–·¡à¡“√’¬å ·≈–

 ∂“∫—π∏‘¥“æ√–√“™‘π’¡“‡√’¬ (§≥–æ√–·¡à¡“√’) ‡¢â“√à«¡°“√ª√–™ÿ¡„À≠àª√–®”ªï

¢Õß ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—«´“‡≈‡´’¬π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 27-29 æƒ…¿“§¡ 2011 ∑’Ë∫â“π

»Ÿπ¬å°≈“ß§≥–´“‡≈‡´’¬π °√ÿß‚√¡ ª√–‡∑»Õ‘µ“≈’ „πÀ—«¢âÕ ç‡Õ°≈—°…≥å√à«¡

¢Õß§√Õ∫§√—«´“‡≈‡ ’́¬πé ·≈–‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡°“√©≈Õß 200 ªï‡°‘¥¢Õß

§ÿ≥æàÕ∫Õ ‚°„πªï 2015 πÕ°π—Èπ‡æ◊ËÕ·∫àßªíπ°“√∑”ß“π¢Õß·µà≈–§≥–

∑’Ë‡ªìπ ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—«´“‡≈‡´’¬π ¡’ ¡“™‘°‡¢â“√à«¡°“√ª√–™ÿ¡∑—Èß ‘Èπ 23 °≈ÿà¡

®“°®”π«π 28 °≈ÿà¡∑’Ë‡ªìπ ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—«´“‡≈‡´’¬π

ç°Õß∑ÿπ∫â“π‡≥√é ¥√.«’√–™—¬ ‡µ™–«‘®‘µ√å ª√–∏“π°√√¡°“√‚√ß‡√’¬π

π“π“™“µ‘ ‡¥Õ– √’‡®âπ∑å ¡Õ∫‡ß‘π‡æ◊ËÕ„™â ”À√—∫‡ªìπ°Õß∑ÿπ∫â“π‡≥√ ‚Õ°“ 

©≈Õß 75 ªï∫â“π‡≥√æ√–Àƒ∑—¬ »√’√“™“ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥≈Õ‡√π´å

‡∑’¬π™—¬  ¡“π®‘µ ·≈–§ÿ≥æàÕ ¡®‘µ√ æ÷ËßÀ√√…æ√ Õ∏‘°“√∫â“π‡≥√ ‡ªìπºŸâ√—∫¡Õ∫

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011

§≥–π—°¢—∫√âÕß Novo Concertante
Manila ®“°øî≈‘ªªîπ å

°—∫¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„πª√–‡∑»‰∑¬

∂à“¬¿“æ√à«¡°—π√–À«à“ß§≥–π—°√âÕß·≈–ºŸâ®—¥∑” ∑’Ë«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å

çThe Novo Concertante Manilaé §≥–π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß®“°‚∫ ∂å

Christ the King °√ÿß¡“π‘≈“ ª√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 14)

ç· ß∏√√¡‡ªî¥ªï°“√»÷°…“é æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ

‰¥â„Àâ‡°’¬√µ‘‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ ‡ªî¥ªï°“√»÷°…“ «—π‰À«â§√Ÿ

·≈–æ‘∏’√—∫ºŸâ ¡—§√‡µ√’¬¡‡ªìπ —ß¶“πÿ°√·≈–æ√– ß¶å ∑’Ë “¡‡≥√“≈—¬· ß∏√√¡

«—π∑’Ë 16 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011

ç·√≈≈’Ë°“√°ÿ»≈ ©≈Õß 15 ªï ¡Ÿ≈π‘∏‘‡´πµåÀ≈ÿ¬ åé æ√–Õ—§√-

 —ß¶√“™ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ª√–¡ÿ¢Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

√à«¡„Àâ‡°’¬√µ‘‡ªìπª√–∏“π¡Õ∫∂â«¬√“ß«—≈™π–‡≈‘»„Àâ·°àºŸâ·¢àß¢—π°‘®°√√¡

·√≈≈’Ë°“√°ÿ»≈ §√—Èß∑’Ë 4 ́ ÷Ëß√“¬‰¥âπ”‰ª™à«¬‡À≈◊ÕºŸâªÉ«¬¬“°‰√â¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับที่ 28 ประจำวันที่ 10-16 กรกฎาคม 2011 หนา 3
สภาพระสังฆราชฯ

ศีลแกบาปเปนศีลท่ีทาทายและยากมากท่ีสุด
ในศีล 7 ประการ เพราะเราจะตองมาแฉกนบ้ึงหัวใจ
ของเรา ความออนแอ และบาปท่ีทำใหเรารูสึกละอาย 
และน่ีเรามาสารภาพบาปกับพระสงฆซึง่เปนคนๆ หน่ึง
พระสงฆซึ่งโดยความเชื่อแลว เรารูวาทานมาทำหนาท่ี
แทนพระเจา อาจจะทำใหเรารสูกึต่ำตอยจริง กระนัน้กด็ี
เรารับผลจากเสรีภาพ การอภัยบาป สันติสุข การรักษา
และพลังจากศีลน้ี เราทำบาปเปนการสวนตัว เราก็
ไปแกบาปเปนการสวนตัว มันชวยเราใหดูดีเมื่อเรา
คุกเขาลง และสารภาพบาปตอพระสงฆ   เผชิญหนา
กบัความจรงิท่ีเก่ียวของกบัตัวเรา และเรามอบถวายชวีติ
ของเราในความเมตตาและความรักของพระเจา 

ในสมัชชา (ซีโนด) ยุโรป ป 1991 บรรดา
พระสังฆราชเห็นวาศีลแหงการคืนดีเลนบทบาทสำคัญ
ในการคืนความหวังสำหรับทวีปท่ีเกาแกนี้  พวก
ทานกลาววา “รากเหงาประการหนึ่งที่ชวยไมไดที่
คุกคามคนจำนวนมากในสมัยน้ีคือการมองไมเห็นวา
ตนเองเปนคนบาป และยอมใหตนเองไดรับการอภัย
การไรความสามารถน้ีหลายคร้ังมาจากการตีตัว
ออกหางจากพระเจา ดำรงชีวิตเหมือนกับวา พระเจา
ไมม ีหาคนท่ีจะชวยปลดปลอยบาปเขาไมได ” (ขอ 76)
ดูๆ  แลว เขาอยใูนกลมุคนท่ีนกับญุเปาโลกลาววา “ไมมี
ความหวัง และอยโูดยไมมพีระเจาในโลก” (อฟ 2.10)

เราตองขอบคุณพระเจาที่ เรามีความเช่ือและมี
ศีลแกบาป เราทราบวาพระเจารอเรา

บางครั้งเราเองไมคอยเห็นคุณคาของสมบัติที่เรามี
ในพระศาสนจักรคาทอลิก อกีบางคร้ัง เราก็เหมาเอาวา
เปนเรื่องธรรมดาสามัญ ไมเห็นมีคุณคาวิเศษวิโสอะไร
แตก็ยังมีคริสตชนอีกหลายคนท่ีมีประสบการณ
ในการรับผลประโยชนฝายจิตวิญญาณของศีลแกบาป

ผลแรกและสำคัญยิ่งของศีลอภัยบาป คือการ
คืนดีกับพระเจา คนที่แกบาปดวยจิตใจท่ีเปนทุกข
และความตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่จะแกไขก็แนใจวาพระเจา
จะลบลางบาปที่ถวงมโนธรรมของเขา เขาก็แนใจวาได
ฟนฟูมิตรภาพกับพระเจาและไดรับพระพรของ
พระองคแลว

ผลอีกอันหน่ึงของการท่ีแกบาปอยางดีคือ พระเจา
ยกน้ำหนักท่ีถวงวิญญาณของเขาอยางเงียบๆ ออกจาก
จิตใจของเขาแลว ความหวงใยที่มาจากมโนธรรมก็พบ

ศลีแกบาป / ศลีอภัยบาป
เปนศีลท่ีคนรูสึกลังเลท่ีจะรับเพราะเห็นวาทำใจยาก

“ศีลแหงการคืนดี” โดย พระอคัรสงัฆราช
หลุยส จำเนียร
สันติสุขนิรันดร

ทางไปสสูนัติสขุของวญิญาณ ดงัหนังสือคำสอนสอนเรา
วา  “สำหรับคนท่ีรบัศีลอภยับาปดวยการเปนทุกขเสียใจ
จริง การคืนดีก็พบสันติสุขและความสบายใจของ
มโนธรรม และความบรรเทาใจ ศลีการคืนดกีบัพระเจา
นำการกลบัคืนชีพมาใหจติวิญญาณ นำการฟนฟูศกัด์ิศรี
และพระพรของชีวิตมาใหบุตรของพระเจา  สิ่งท่ี
ประเสริฐในเร่ืองน้ีคือเขามีความสัมพันธกับพระองค
อกีครัง้หน่ึง”  (คศค  1468)

เมือ่คนๆ หนึง่ทำบาปหนกัแลว  เขาตองไปสารภาพ
บาปเปนการสวนตัวกอนที่จะรับศีลมหาสนิท  แตนี่
ไมไดหมายความวา ถาทำบาปเบาแลวไมจำเปนตองไป
แกบาปเปนปๆ  กห็าไม พระศาสนจักรเตือนเราฆราวาส
ใหปรารถนาท่ีจะกาวหนาไปสูความศักดิ์สิทธิ์  และ
เตือนผูที่ถวายตัวแดพระเจาในชีวิตสงฆ นักบวชแลว
ใหเขาหาศีลแหงการอภัยบอยๆ และสม่ำเสมอ ไมใช
เพราะเขาเปนคนบาปหนาหรอก แตเพราะเขาตองการ
พระหรรษทานและพลังในการดำรงชีวิตที่ศักดิ์สิทธ์ิ
“เปาหมายของศีลแหงการอภัยบาปคือสรางนักบุญ
และชวยเหลือคนบาป  ความจริงพระหรรษทานแหง
ศีลอภัยบาปน้ีใหพลังแกเราใหกาวหนา   เปรียบไดกับ
การฉีดวัคซีนปองกันการประจญและรักษาบาดแผล
ทีเ่ราอาจจะไดรบัจากการตอสทูกุๆ วนักบัความออนแอ
และความโนมเอียงท่ีเห็นแกตัวของธรรมชาติดั้งเดิม
ของเรา

ศีลอภัยบาปคือศีลของการใหอภัยและเปนศีล
ของชีวติใหม เปนทีท่ีว่ญิญาณมารบัคำแนะนำ กำลังใจ
คำตักเตือน และการช้ีแนะ ศีลนี้จึงเปนของคูตัวของ
คริสตชนไปสูความสมบูรณ “จะเปนการหลอกตัวเอง
ทีค่นๆ หนึง่อยากจะมงุสคูวามศกัดิส์ทิธ์ิตามกระแสเรียก
ของตนที่พระเจาประทานให โดยท่ีไมรับศีลอภัยบาป
ที่ชวยใหวิญญาณศักด์ิสิทธ์ิบอยๆ  และดวยความ
กระตือรือรน”  (สมเดจ็พระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2

วนัท่ี 27 มนีาคม
2004) ความจรงิ
ศี ล น้ีจะ รักษา
แ ล ะ ช ว ย ใ ห
เติบโตขึ้นอยาง
ไมมีขอบเขต

อยางไร
กด็ ีศลีนีไ้มเพยีง
ทำให เราคืนดี
กั บ พ ร ะ เ จ า
เทา น้ัน  แตยัง
กั บ คนอื่ น อี ก
ดวย  ซึ่งบาป
ของเราก็ทำราย

คนอ่ืน หรือเปนอุปสรรคแหงการคืนดีกัน ที่นี่ เรา
รับการคืนดีกับพระศาสนจักร ที่บาปของเราทำใหชีวิต
ของพระศาสนจักรออนแอลง  เราคืนดีกับพี่นอง
ที่ความสัมพันธฉันพ่ีนองไดรับการกระทบกระเทือน
เราคืนดีกับตนเองในหัวใจเรา และมีสันติสุขแหง
มโนธรรม

พระคารดินัลจอหน เฮนรี่ นิวแมน รูจักดีวาเมื่อ
คนหน่ึงขาดศีลแกบาปเปนเชนไร และเมื่อเขาได
ผลประโยชนจากศีลแกบาปจะเปนอยางไร ทานเลาวา
“มีวิญญาณมากสักเพียงไรที่อยูในความทุกข ความ
กระวนกระวาย ความรสูกึเหงา ซึง่ตองการใครคนหน่ึง
ทีฟ่งความรสูกึของเขา ทีโ่ลกหรือคนอืน่ไมเคยไดยนิเลย
จงบอกเขาเถิดวา เขาตองไปหาคนนั้น เขาตองการ
บอกบาปแกคนท่ีเขมแข็งพอท่ีจะรับมันได  แตก็
ไมแข็งเกินจนดูถูกเขา เขาตองการบอกบาปแกคน
ทีส่ามารถใหคำปรกึษาและเหน็อกเห็นใจเขา”

“เขาตองการท่ีถายเทสัมภาระออกไป ที่จะรับการ
ปลอบใจ รับการประกันวา มีใครคนหน่ึงท่ีคิดถึงเขา
และเปนคนที่ เขาเขาหาได เปนคร้ังเปนคราวเม่ือ
มีความจำเปน ขณะท่ีเขายังอยูในโลกน้ี คนคาทอลิก
ชางเปนคนมคีวามสุขจรงิ ถาเขารวูาเขามคีวามสุข”

แมศีลแหงการคืนดีจะเปนเร่ืองท่ีเรารูสึกลำบากใจ
ในบางคร้ัง แตตั้งแตศตวรรษแรกๆ เปนตนมา มัน
เปนเหมือนแผนกระดานใหเราเกาะไดเมื่อเรือเรา
ลมแลว (แตรตูเลียน) นั่นคือโอกาสอีกโอกาสหนึ่ง
ที่บาปของเราจะไดรับการอภัยหลังจากเราไดรับ
ศลีลางบาปมาแลว และจะมมีติรภาพมาใหมอกีครัง้

ในโลกท่ีถูกคุกคามดวยบาป เราไดรับศีลน้ีมา
เพ่ือชวยตัวเราใหเติบโตขึ้นในชีวิตฝายจิตและบรรลุ
ความเปนหนึง่เดยีวกบัพระเจา  
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มผีเูขารวมประชมุครัง้น้ีเปนพระสงฆ นกับวชชาย-หญิง
และฆราวาสที่ทำงานเก่ียวของกับงานสงเสริมชีวิต
ครอบครัว และองคกรสิทธิเด็กๆ จากกวา 30 ประเทศ
ประมาณ 100 ทาน ทีห่องประชมุใหญ โรงแรมฮอลิเดย
อินน เขตสีลม ระหวางวันท่ี 16-19 มถิุนายน 2011

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทย ซึ่งก็ไดรับ
ความสนใจอยางมากจากประเทศสมาชิกและผทูีท่ำงาน
ดานสงเสริมชีวิตครอบครัว สำหรับประเทศไทยมี
คุณพอเฉลิม กิจมงคล คุณพอพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย
อาจารยกีรติ บุญเจือ อาจารยชัยณรงค มนเทียร-
วิเชียรฉาย นายธงชัย เจียรไพบูลย นายชวลิต ธีรเวช
และผทูำงานดานสงเสรมิชวีติครอบครัวอกี 2 ทาน

สถาบันวิจัยและบริการดานครอบครัว และเด็ก
(SERFAC) ที่ปรึกษาพิเศษดานเศรษฐกิจสังคม
(ECOSOC) ขององคการสหประชาชาติ ชี้โลกาภิวัตน
เปนตนเหตุสำคัญทำใหครอบครัวของชาวเอเชีย และ
ประชากรในทวีปตางๆ ทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะโลกไซเบอรซึ่งไดสรางความเจริญใหกับ
โลก แตในอีกดานก็ไดสรางความเปล่ียนแปลงใหกับ
ครอบครัวอยางไมทันต้ังตัว เกิดเปนครอบครัวแบบ
เน็ตเวริค (Networked Family) ทำใหครอบครวัพูดคุยกัน
นอยลง เด็กเช่ือฟงคนอ่ืนมากกวาผูปกครอง ขณะ
เดียวกันโลกาภิวัตนซึ่งไดยอโลกใหเล็กลง ทำใหการ
ติดตอสื่อสารไปยังอีกซีกโลกเปนไปอยางรวดเร็ว เชน
เดียวกบัการเปล่ียนถายทางวัฒนธรรม ที่ทำใหเราเกือบ
จะมีวัฒนธรรมแบบหน่ึงเดียวทั่วโลก (International
culture) ไมวาจะเปนเรือ่งการแตงกาย การรับประทาน
อาหาร วธิกีารทักทาย ฯลฯ

ดร.แคทเธอลีน เบอรนารด กลาววา “จากงาน
การประชุมเร่ือง “การปกปองสถาบันครอบครัว
โดยเฉพาะเรื่องความผูกพันในครอบครัว เด็ก และการ
รักษาวัฒนธรรม” ตั้งแตในป 1960 ครอบครัวแบบ
เกษตรกรรม ไดมกีารเปล่ียนแปลงเขาสยูคุอตุสาหกรรม
และในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา การเขามาของโลก
ไซเบอรไดทำใหครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลง
เปน  “ครอบครัวแบบเน็ตเวิรค” ซึ่งเปนรูปแบบ
ครอบครัวยุคใหมที่มีการเ ช่ือมตอกับเทคโนโลยี
อยางมาก ทั้งนี้โลกไซเบอรไดยอยส่ิงตางๆ ในโลก
ใหเล็กลง และสรางความเจริญใหกับทุกสวนของโลก
แตขณะเดียวกันก็ทำให เ กิดผลกระทบอยางมาก
ตอครอบครัว”

“เทคโนโลยีทำใหการติดตอส่ือสาร หรือพูดคุย
เปนไปอยางรวดเร็วไดทั่วโลก เปนการสรางชองทาง
อาชญากรรมในรูปแบบใหม เชน การปลอมแปลง
เอกสาร การซ้ือยาเสพติดผานระบบออนไลน (online)
การคามนุษยและเด็ก ขายอาวุธสงคราม การคาอวัยวะ
ในรางกายของมนุษย โดยในมิติของครอบครัวซ่ึง
เปนหนวยเลก็ท่ีสดุของสงัคม และโลกไซเบอรไดทำให
เด็กมีความตองการ อยากได อยากมีเพ่ิมข้ึน เม่ือเขา
ไดเห็นโฆษณาทางทีวีและในอินเทอรเน็ต  หรือเมื่อ
ผูปกครองไมสามารถตอบสนองกับความตองการได
เด็กก็จะหาทางท่ีจะไดของเหลานั้นมา ซึ่งเปนตนเหตุ
ทำใหเกิดปญหาโสเภณีเด็ก โรคเอดส รวมทั้งการ
ไมเช่ือฟงพอแม และความรุนแรงอ่ืนๆ ที่จะเกิดข้ึน

ตามมา”
ดร.แคทเธอลีน ยงัไดกลาวอกีวา “ในดานวฒันธรรม

นัน้ ปจจุบนัน้ีเราเกือบจะมีวัฒนธรรมหน่ึงเดียวท่ัวโลก
(International culture) ครอบครัวแบบเน็ตเวิรค
ไดทำลายส่ิงที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวของชาวเอเชีย
เชน การเคารพผูใหญ วัฒนธรรมการกิน ประเพณี
การใหคณุคาเก่ียวกบัเร่ืองศาสนา ฯลฯ กำลงัถูกลบเลือน
หายไป แตกลับไปสงเสริมไลฟสไตล ตามแบบ
ตะวันตกโดยไมมีการควบคุมวาควรจะเขามาไดมาก
แคไหน บางอยางก็กอใหเกิดปญหาอยางท่ีเราคาดไมถงึ
เชน การเลนเกมออนไลน การแตงกายตามแฟช่ัน
ของชาวตะวันตก ฯลฯ สิ่งเหลานี้ไดถอนรากถอนโคน
วัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลายของชาวเอเชียออกไป
หลายประเทศเรียกสิ่งที่เขามาใหมนี้วาเสรีนิยม หรือ
ความทันสมัย บางประเทศก็นำไปทำใหเกิดสิ่งใหม
ในดานความคดิ แนวทาง อดุมการณ หรือความสัมพันธ
อาทิ เร่ืองดนตรี ศิลปะ แฟชั่น ฯลฯ จนถึงข้ันทำลาย
วัฒนธรรมทองถ่ินด้ังเดิม โดยมองวาเปนส่ิงลาสมัย
หรือโบราณไรคุณคา”

ดร.แคทเธอลีน ยังไดกลาวถึงวิธีการแกไขวา
“นอกจากผูปกครองตองใหความสำคัญกับครอบครัว
แลว การสรางบรรยากาศภายในครอบครัวใหรูสึกวา
มีความม่ันคงและปลอดภัย การเล้ียงดูเด็กตามหลัก
ศีลธรรม เพื่อชวยเปนแรงตานในส่ิงตางๆ ที่จะถาโถม
เขามาพรอมกับโลกาภิวัตน สวนภาคสังคม และ
หนวยงานเอ็นจีโอ กจ็ะตองชวยเปนกระบอกเสียงใหกบั
คนสวนใหญของประเทศ พรอมกับรายงานหรือเปน
ตัวกลางในการชี้แจงใหกับหนวยงานตางๆ ที่มีอำนาจ
หรือมีบทบาทสำคัญดานครอบครัวในเวทีระดับโลก
รวมท้ังผูที่ เกี่ยวของจะตองเลือกใช เทคโนโลยีที่
เหมาะสม ไมใหมผีลกระทบตอครอบครวั บคุคล และ
สิง่แวดลอมอืน่ๆ”

นายชวลิต ธรีเวช ประธานคาย สชค. สงัฆมณฑล
จันทบุรี กลาวกับอุดมสาร วา “สำหรับการประชุม
ครั้งนี้ ผมเองรูสึกเสียดายเกี่ยวกับเรื่องภาษา เราเขาใจ
บาง ไมเขาใจบาง แตผมเห็นวา ทุกคนซึ่งเปนผูแทน
จากประเทศตางๆ ที่รวมประชุมครั้งน้ี ทุกคนมีความ
ตัง้ใจดีอยางมากๆ ทีจ่ะชวยกนัหาทางแกไขปญหาตางๆ
ที่เกิดข้ึนกับครอบครัว  แนนอนวาทุกครอบครัวตางก็
ประสบกบัปญหาท่ีคลายๆ กนั ไมวาครอบครวันัน้จะอยู
สวนไหนของโลก ไมวาจะมีผวิสอีะไร หรอืจะพดูภาษา
อะไร  ผมถอืวาเปนโอกาสดมีากๆ ทีไ่ดมารวมประชมุ

ไดรบัฟงความคิดเหน็ตางๆ
มากข้ึน  มีขอมูลดาน
ครอบครัวมากข้ึน เห็นได
คนที่ทำงานดานนี้อย าง
จริงจัง โดยเฉพาะชวงเวลา
นี้เนนไปท่ีเยาวชนและเด็ก
ซึ่ ง ตรง จุด น้ีสำคัญมาก
โดยเฉพาะปญหาท่ี เกิด
จากกระแสของส่ือ และ
เทคโนโลยีสมัยใหมซึ่ ง
ผูปกครอง  พอแม  อาจ
จะตามไมทนั แตสิง่เหลาน้ี
เขาถึงเด็กและเยาวชนแลว

จึงตองมาพูดคุยกันเพื่อหาทางควบคุม โดยเฉพาะเด็ก
ในเมืองตองแนะนำใหเขาใชเครือ่งมอืสือ่สาร ทวี ีหรอื
เทคโนโลยีอยางถูกตอง ชีวิตในเมืองมีการแขงขัน
กันมาก พอแมพยายามหาโนนหาน่ีใหลูก เพื่อชดเชย
ความอบอนุทีเ่ดก็ๆ ขาด แตพอแมกลบัมเีวลาใหกบัเดก็
นอยลง

ผมทำงานดาน สชค. ไดรับรู ไดเห็น ไดฟง เร่ือง
ของครอบครัวในมุมตางๆ ซึ่งเรารูสึกวา ปญหาตางๆ
เกี่ยวกับเด็กๆ และเยาวชน กำลังเพ่ิมขึ้นๆ ผมเอง
มีลูกสาว แมเขาจะผานชวงเวลาวัยรุนไปแลว แตยัง
อดหวงไมได ผมเห็นเด็ก เห็นเยาวชนสมัยนี้แลวรูสึก
นาเปนหวงมากๆ เด็กและเยาวชนสมัยน้ีไมคอยชอบ
การพูดมากๆ แตเขาจะสนใจการส่ือสาร พวกเขา
ตองการการกระทำ ความอบอุน การเอาใจใส การ
ปฏิบัติจากพอแม ที่มาในรูปแบบของการแสดงออก
ดวยการกระทำ จรงิอยกูารเฝาระวงั การตักเตือนยังตอง
มอีย ูแตตองระวงัเร่ืองน้ำเสยีง เพราะเดก็สมยันีไ้มชอบ
การพดูมากๆ หรอืดุมากๆ

 ถาหากพอแมมปีญหากัน ไมเขาใจกัน ทะเลาะกัน
อยาแสดงใหลูกหรือเด็กเห็น พอแมตองอดทนตอกัน
และกันใหมากข้ึน เพราะส่ิงท่ีลูกเห็นหรือเด็กเห็นน้ัน
จะนำไปใชกบัสงัคม กบัเพ่ือนของเขา จงึขอผเูปนพอแม
ตองใจเย็นๆ คอยๆ คยุกนั พยายามคดิถงึคำสัญญาทีก่ลาว
ตอหนาพระในวนัแตงงานกัน ตองอดทน  ดแูลกนั และ
เขาใจกัน เม่ือพอแมพูดกันดีๆ เวลามีปญหาลูกก็กลาท่ี
จะเขามาใกล กลาพดูคุย กลาปรึกษา กลาบอกกับพอแม
ถงึส่ิงท่ีเขาเปนอย ูลกูๆ เด็กๆ เยาวชนไมมไีมสรางปญหา
ผมเชื่อวาปญหาในครอบครัวจะคล่ีคลายลง ครอบครัว
จะมคีวามสขุ”

อน่ึง สถาบัน SERFAC หรือ (Service and Research
Institute on Family and Children) ตั้งอยูที่เซนไน
ประเทศอินเดีย โดยสถาบันยังไดถูกคัดเลือกใหเปน
ที่ปรึกษาพิเศษ คณะมนตรีดานเศรษฐกิจและสังคม
(ECOSOC) ขององคการสหประชาชาติ โดยมี
ดร.แคทเธอลีน เบอรนารด เปนผูกอต้ัง ประธาน และ
ผูอำนวยการ

คนไทย
ที่

เขารวม
การประชมุ
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เมื่อโมเสสถามพระนามของพระเจา ณ ที่พุมไมลุกเปนไฟแตไมไหม และ
พระเจาตรัสตอบโมเสสวา “เราคือเราเปน”  แลวตรัสอีกวา  “ทานตองบอกชาว
อิสราเอล ดังน้ีวา “เราเปน” ทรงสงขาพเจามาหาทานทั้งหลาย” (อพย 3:13-14)
ในหนังสือ “ทองพันธสัญญาเดิม” เลม 3  เรียบเรียงโดย คุณพอทัศไนย  คมกฤส
อธิบายวล ี“เราคอืเราเปน” มคีวามหมาย 4 ประการคือ

1. “เราจะเปนผทูีเ่ราจะเปน” หมายความวาพระองคเปนใครจรงิๆ (รจูกัพระนาม
จริงๆ) กเ็ม่ืองานท่ีโมเสสไดรบัมอบหมายใหนำการอพยพสำเรจ็ลงแลว

2. “เราเปนผใูหความเปนอย ู(แกสิง่ตางๆ)” เนนการเปนพระผสูราง โดยเฉพาะ
อยางย่ิง “สรางประชากรของพระองค”

3. “เราเปนผูเปน” คอืเปนปจจุบันเสมอ และไมอยเูฉยๆ โดยไมทำอะไร แตอยู

ความรักของพระเจาคือดอกไม
พระเมตตาของพระองคคือผล

อยางทรงอำนาจท่ีจะกระทำกจิการตางๆ (Dynamic) โดยเฉพาะการชวยประชากรของ
พระองคใหรอดพนได

4. “เราเปนผูที่มีความเปนอยู” เนนถึงความเปนอยูอยางบริบูรณของพระองค
(คลาย ขอ 3) พระองคแตผูเดียวมีความเปนอยูอยางสมบูรณ ทรงอำนาจชวยเหลือ
ทรงสัตยซื่อไมแปรปรวน และเปนอยอูยางไมมวีันจืดจางไปได

ทั้งส่ีความหมายน้ีก็ยังจะเห็นไดวา พระเปนเจามีความลึกลับปกคลุมอยูเสมอ
เราไมอาจจะใหคำอธิบายหรือนิยามที่สมบูรณแกพระเปนเจาไดเลย ฉะน้ันเรา
จึงไมสามารถเขาใจพระนาม (ซึ่งเทากับพระธรรมชาติของพระองค) ใหเห็นชัดเจน
ดงัจะเหน็ไดจากการท่ีพระองคทรงเผยพระนามในพมุไมทีล่กุโชน แตกไ็มไหมมอด
ตามท่ีตาเห็น หรืออยางท่ีมนุษยอาจเขาใจ

ในพระวรสารของนักบุญลูกา พระเยซูเจาทรงตอบพวกสะดูสีที่ไมเชื่อเรื่อง
การกลับคืนชีพวา “พระองคมิใชพระเจาของผูตาย แตเปนพระเจาของผูเปน เพราะ
ทุกคนมีชีวติอยูเพื่อพระองค” (ลก 20:27-40) พระวรสารตอนน้ี ก็ยังอางเร่ืองพุมไม
ลกุเปนไฟแตไมไหม (ลก 20:27)

ผมเลยเอาความหมาย  ขอท่ี 3 “เราเปนผเูปน”  ทีบ่งวาพระเปนเจาทรงเปน พลวัต
(Dynamic) พระองคมิไดทรงอยูเฉยๆ โดยไมทำอะไร เพ่ือบอกกับทานผูอานวา
พระเปนเจาของเราตรัสกับลูกๆ ของพระองค คอื เรามนุษยดวยวธิใีหมๆ  อยตูลอดเวลา
มิใชตรัสกับเราครั้งเดียวทางพระคัมภีร หรือผานทางผูศักดิ์สิทธิ์ในอดีต คือบรรดา
นักบุญหรือประกาศก แลวก็จบกัน หากเราเมินเฉย  เฉยเมย และไมรับรู ไมเห็น
คุณคาความรักที่พระองคเสด็จมาบังเกิดเปนมนุษย รับทรมานสิ้นพระชนม
บนไมกางเขน และกลับคืนชีพไถบาปเราใหรอดพน และยังดูถูกดูแคลนความรักนี้
ดวยการยังคงทำบาป พระองคก็ตรัสกับเราตามวันเวลาที่เรามีชีวิตบนโลกน้ี ทุกยุค
ทกุสมัย

พระหฤทยัของพระเยซเูจา

ค.ศ. 1670
พระเยซูเจาตรัสกับนักบุญมาการิตา มารีย แหง อาลากอก ณ อาราม ปาเรล

เดอ โมเนล ประเทศฝรัง่เศส
ค.ศ. 1786

มีผูตอตาน แตกลับไดรับการรับรองโดยสมเด็จพระสันตะปาปาปโอ ที่ 6
ในพระสมณสาสน Auctorem Fidei และนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที่15 ทรงเห็นชอบแนวคิดของคุณพอมัตเธว ครอวเลย-โบเวย (1875-1960)
ใหตั้งแทนบูชาถวายเกียรติตอพระหฤทัยในทุกครัวเรือน

ค.ศ. 1920
พระศาสนจกัรประกาศแตงตัง้ซสิเตอรมาการิตา มารีย  เปนนกับญุ

ค.ศ. 1956
สมเด็จพระสันตะปาปาปโอ ที่12 ทรงออกพระสมณลิขิตเร่ือง “พระหฤทัย

ศกัด์ิสทิธ์ิ”

พระเมตตา

ค.ศ. 1930
พระเยซเูจาประจักษมาตรัสกบันกับญุโฟสตินา โควลัสกา ณ อาราม ทีพ่ลอ็ก

วิลนุส และลาเจียฟนิกิ ประเทศโปแลนด (ทั้ง 3 แหง เปนอารามท่ีทานถูกยายไป
ทำงาน)
ค.ศ. 1959

มกีารประกาศระงับการเผยแผเร่ืองพระเมตตา เน่ืองจากคำแปลท่ีผดิพลาด และ
ขอมูลไมถกูตอง

ในสถานการณการเมืองประเทศโปแลนดที่ขาวสารตรวจสอบยากมาก แต
ในป ค.ศ. 1978 สนัตะสำนกั โดยสมณกระทรวงพระสจัธรรมทีห่าไมพบในป 1959
และกลบัคำตดัสนิ ประกาศใหคำส่ังหามป 1959 “ไมมผีลผกูพนัอกีตอไป”
ค.ศ. 2000

สมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ทรงแตงต้ังซิสเตอรโฟสตนิา โควัลสกา
เปนนักบุญ
ค.ศ. 1981

สมเดจ็พระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ทรงออกพระสมณสาสนเร่ือง “บริบรูณ
ดวยพระเมตตา”

เราจะเห็นไดวาพระเยซูเจาเปน “องคพระเจาผทูรงชวีติ” พระองคตรัสกับเรามนุษยโดยเผยแสดง “พระหฤทัยของพระองค” แกนกับญุมาการิตา มารีย ในป ค.ศ. 1870
เร่ืองความรักอันไมมีขอบเขตของพระองคตอเรามนุษย แมมนุษยจะเย็นเฉย ไมใสใจเห็นคา พระหฤทัยของพระเยซูเจากลับเผยแสดงความรักท่ีมากย่ิงกวา รอคอย
การกลบัใจใชโทษบาปของพวกเขา ผานไป 260 ป พระองคตรสักบัเราอกีในเรือ่งเดิมแตดวยวธิใีหม เพราะพระองคทรงเปนพระเจาผทูรงชีวติ “เราคอืเราเปน”  พระหฤทัย
ของพระเยซูเจา คือ ความรัก และพระองคตรัสกับเรามนุษยดวยวิธีใหม อันเปนผลของความรัก นั่นคือ “พระเมตตา” หลังจากสวดสายประคำพระเมตตา แลวผูสวด
จะสวดบทสรรเสรญิพระเมตตา (ประดุจบทเราวงิวอน เมือ่เราสวดสายประคำแมพระ)  กอนจะสวดบทสรรเสรญิพระเมตตา ผกูอสวดจะกอวา “ความรกัของพระเจาคอืดอกไม”
ผูรับจะรับพรอมกันวา “พระเมตตาของพระองคคือผล” ซึ่งทำใหเราเขาใจไดวา เร่ืองพระเมตตา ของพระเยซูเจาน้ัน  ที่แทก็คือ ความรักท่ีมีมาแตนิรันดรภาพของ
องคพระผูเปนเจา ที่ตรัสกับเรามนุษยเร่ือยมาในประวัติศาสตร มิใชเร่ืองใหมอะไร แตพระองคก็ทรงมีสิทธ์ิที่จะตรัสกับเราในเร่ืองเกาอีกดวยวิธิใหมมิใชหรือ? และ
หลงัจากพระองคตรัสเร่ือง “พระหฤทยั” กบัเรามนษุยมาแลว บดันี ้  อนัเปนยคุสดุทาย พระองค ตรสักบัเราเรือ่ง “พระเมตตา” อนัหาขอบเขตมไิดของพระองค ทีท่รงมีตอ
มวลมนุษยชาติ สำหรับผมแลวบุญราศพีระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ทรงเขาพระทยัในเรือ่งน้ีชัดเจนทีส่ดุกอนใครเพ่ือน
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

“ไมมใีครรจูกัพระบตุร นอกจากพระบดิา
และไมมใีครรจูกัพระบดิา นอกจากพระบุตร

และผทูีพ่ระบตุรเปดเผยใหร”ู
(มทัธวิ 11:27)

พอกับลูก

มีบุคคลบางคนในโลก  ซึ่งคนสวนมากรูจักและจำชื่อเขาได  เชน
ประธานาธิบดีของสหรฐัอเมรกิา นกักีฬาท่ีมชีือ่เสียง บรรดาดาราในวงการเพลง
และวงการภาพยนตร แตไมวาเราจะคิดวาเรารูจักเขาดีเพียงใด พวกเราเพียง
ไมกีค่นสามารถกลาวไดวา เรารจูกัรายละเอยีดเก่ียวกบัชวีติสวนตัวของพวกเขา
ความคิดของเขา และยิง่นอยไปกวานัน้คอื การสวดภาวนาของเขา

ในพระวรสารที่เรานำมาพิจารณาน้ี เราไดยินคำอธิษฐานภาวนาของ
พระเยซเูจา พระเจามิใชเปนองคพระผทูรงเปนเจาของพระองคเทาน้ัน แตทรง
เรียกพระองควาพระบิดา พระดำรัสเร่ิมตนดวยการขอบพระคุณและสรรเสริญ
พระบิดา พระองคมิไดทรงบนถึงการไมตอบสนองของ “ผูที่มีความรูและ
เฉลียวฉลาด” ตอสิ่งที่พระองคทรงสอน แตทรงมองดูวาเปนโอกาสพิเศษของ
“เด็กๆ” ซึ่งตอมาพระองคตรัสวา พวกเขาคือ “ผูที่ยิ่งใหญในพระอาณาจักร
สวรรค” ความสัมพันธระหวางพระองคในฐานะพระบุตรกับพระบิดาเปน
ความเขาใจซ่ึงกันและกัน และเปนความเขาใจท่ีสามารถแบงปนกับผูที่พระเจา
ทรงเผยแสดง ดังที่พระองคจะทรงแสดงแกเปโตรในพระวรสารในเวลาตอมา
และแกเปาโลเมื่อทานกลับใจ

ตามธรรมดาพระวรสารมักจะกลาววาใครมารับฟงพระเยซูเจา แตในตอนน้ี
เราไมทราบ วนันีเ้ราคอืผทูีเ่ขาเฝาพระองค เราไดรบัเชญิใหมสีวนรเูหน็เกีย่วกบั
ความลับแหงชีวิตและการอธิษฐานภาวนาของพระเยซูเจา เราไดรับพระ-
หรรษทานใหเปนสวนหนึ่งของบรรดาผูที่ไดรับรูความจริงขอน้ี กลาวคือ
ความสัมพันธระหวางพระบิดาและพระบุตร ขอใหเรามีความถอมตน
พอทีจ่ะยอมรบัวาเราเปนหนึง่ในจำนวน “ผเูลก็นอย” ซึง่พระเยซเูจาทรงกลาวถงึ

ขาแตพระบิดาเจา โปรดใหลูกสนใจในพระ-
วาจาของพระบุตรของพระองคในขณะที่พระองค
ทรงสอนลูกเกี่ ยวกับความสัมพันธระหวาง
พระบิดาและพระบุตรโปรดใหลูกพรอมที่จะ
ตอบรับคำเช้ือเชิญใหทรงประทับอยูทามกลาง
ผูที่พรอมจะนอมรับการเผยแสดงของพระองค
ลกูวอนขอในพระนามของพระครสิตเจา อาแมน

ครอบจักรวาล
ปานน้ีผลการเลือกต้ังออกมาแลว
มทีัง้สมหวังดีใจมีทัง้ผิดหวงัเสียความรสูกึ
หากใชสิทธ์ิใชเสียงตามการช้ีนำของมโนสำนึก
แมคนท่ีเลอืกพรรคทีเ่ทใจใหไมถกูเลือกไมชนะ
กน็าจะสบายใจถือวาไดทำบทบาทพลเมอืงเต็มข้ันแลว
เพราะการเลือกต้ังคร้ังนี้ดุเด็ดเผ็ดมันมากกวาที่ผานมา
แคเลือกตั้งลวงหนาก็ยังตองลุนใจหายใจคว่ำ
ลุนคนไปใชสิทธ์ิลุนข้ันตอนกระบวนการเขาคูหาเลือกต้ัง
ทวาท่ีตองลุนกันใจจดใจจอน้ันไมใชผลการเลือกต้ัง
หากแตลุนไมใหมีการโกงไมใหมีบัตรผีไมใหสับเปลี่ยนกลองบัตร
ทั้งท่ีคุยกันวาเปนวาระประชาธิปไตยเบงบาน
ใหสทิธิใ์หเสยีงประชาชนตัดสนิการปกครองประเทศ
ฟงความคิดฟงนโยบายของคนอาสาเปนตัวแทนแลวเลือก
เสียงขางมากคือตัวชีข้าดความตองการของชนในชาติ
แตเอาไปเอามากลายเปน “เงิน” ทีต่ดัสนิชะตากรรมชาติ
ใครมีเงนิมากโอกาสไดคะแนนเสียงมาก
รับเงินเขามาแลวก็คงตองการใหประสาคนใชใจเปนใหญ
จะวาไปแลวนโยบายก็คลายกันทุกพรรค
ตางกันกแ็ควธิพีดูวธินีำเสนอวธิโีนมนาวใหเหน็จริงเห็นจงั
มงุม่ันสัญญาจะพฒันาใหทกุระดับทุกพ้ืนภาค
แตละโครงการไดฟงไดยินแลวชวนใหเคล้ิม
แตนีไ้ปชาตติองเจรญิบานเมอืงตองพฒันาสขุสบายกนัทัว่หนา
ราวกบัมคีนใจบญุทมุเงินทมุทรัพยากรชวยชาติอยางไมอัน้
ทัง้ๆ ทีแ่ตละโครงการก็ตองใชเงนิภาษทีีอ่ยใูนกองคลังหลวง
แคนำออกมาบรหิารปนสวนสรรงบตามโครงการวาดฝนให
หากใชกอนเงินเพ่ือการพัฒนาอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย
ชาติบานเมืองก็พัฒนาประชาราษฎรก็ผาสุกหรรษา
แตหากนำกอนเงินมาใชแบบ “วดับางกรรมการเกนิครึง่”
โครงการที่พรรคคุยทับกันไวก็คงตองนั่งทับกันเงียบ
ชาวบานรานตลาดก็คงตองฝนคางกินแหวแทนขาวเหมือนเดิม...

จะวาไปแลวประชาธิปไตยบานเราก็คงตองเปนแบบไทยๆ อีกนาน
ในเม่ือทัง้วถิชีวีติทัง้กระแสสงัคมยังคงวนเวยีนอยกูบัที่
การเมืองการบริหารประเทศชาติก็คงไมกาวไกลไปไหน
แทนที่จะทุมเทเพ่ือการพัฒนาชาติใหเจริญกาวหนา
กต็องเสยีแรงเสยีเวลากบัการ “แกกรรม” ทุกระดับ
มองปญหามองอปุสรรคแตละอยางเปนผลแหงกรรม
แทนท่ีจะมองเปนการทาทายใหทุมเทแรงกายแรงใจฟนฝา
หาทางออกหาทางพัฒนาหาวิธกีารใหมเปนตัวชวย
ไดแตทำใจยอมรับยอมทนไปตามยถากรรม
เหน็คนไมปรารถนาดีทำชาตบิานเมืองวนุวายเสียหาย
แทนท่ีจะผนึกพลังรวมใจคัดคานตอตานเรียกรอง
ไดแตตัง้รบัตัง้ทนพรอมปลอยวาง “ใครกอกรรมกต็องชดใชกรรม”
เห็นคนโกงกนิชาติบานเมืองทจุริตฉอราษฎรบงัหลวง
แทนท่ีจะใชสทิธพิลเมอืงฟองรองแฉพฤติกรรม
ไดแตรำพึงรำพันวาเปนกรรมของชาติ “ที่เลือกเขามาเอง”
แลวกป็ลอบใจ “กรรมจะตามสนองไมชาตินีก้ช็าติหนา”
พรอมติดตลก “เด๋ียวน้ีกรรมใสสเก็ต...ทนัตาเห็นแนนอน”
กลายเปนวา “กรรม” เปนตัวรับผิดรบัชอบทกุกรณี
ยิง่กวา “แพะรับบาป” เพราะรับไดทัง้ดทีัง้ชัว่
ไมตางกับ “ครอบจักรวาลโอสถ” ใชรักษาไดทุกโรคทุกอาการ
ถงึแกปญหาไมไดแตชวยให “ทำใจ” ได...ปลงได
อยางน้ีแลวประเทศชาติจะพฒันากาวหนา...ไปถึงไหน?
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การสนับสนุนงานแพรธรรม
ของ PMS (พเีอ็มเอส)

PMS ใหการสนับสนุนพระศาสนจักรที่ยังไมเขมแข็ง ในดานการอบรม
พระสงฆ สามเณร เด็กๆ และกิจการงานแพรธรรมของสังฆมณฑลตางๆ
จากท่ัวโลก

เงินถุงทานในวันแพรธรรมสากล วันกระแสเรียก
และวันยุวธรรมทูตของทุกป  นำไปไวที่ไหน
และนำไปใชอยางไร

เ งิ นถุ งทานที่ บรรดา สัต บุรุษร วมใจกัน
ใสถุงทาน ใสซอง หรือบริจาคกับพระสงฆในวัน
ดังกลาวน้ัน สำหรับประเทศไทยแลวเงินในสวนน้ี
จะถูกนำสงไปยังสำนักงบประมาณสภาพระสังฆราชฯ
จากน้ันผูอำนวยการสนับสนุนงานแพรธรรมของ
สันตะสำนัก (PMS) จะจัดสงไปยังสำนักงานใหญ
ที่ ก รุ งโรมโดยผ านทางพระสมณทูตประจำ
ประเทศไทย เงินบริจาคทั้งหมดจะไปรวมกันที่นั่น
ซึง่เรียกวาเปน Universal Solidarity Fund (กองทุน
สากลแหงความเปนน้ำหน่ึงใจเดยีวกัน)

มีการจัดสรรเงินกันอยางไร
กอนการประชุมสามัญประจำป ปกติในเดือน

พฤษภาคม ประธานสมณองคกรสนับสนุนงาน
แพรธรรมของสันตะสำนัก PMS พรอมกับเลขาธกิาร
ของสมณองคกรท้ังส่ี จะประชุมกันเพ่ือพิจารณา
โครงการท่ีสังฆมณฑลตางๆ  ทั่วโลกไดเขียน
ขอมายงั PMS เชน ขอทนุสำหรบัการสรางวดัใหม
การสรางศูนยอภิบาล การใหการอบรมสามเณร
และครูคำสอน การใหการศึกษา สุขภาพและ
กจิกรรมตางๆ สำหรับเด็ก ฯลฯ จากน้ันในระหวาง
การประชุมใหญ  เลขาธิการของแตละองคกรจะ
นำเสนอสถานะการเงิน และการใชจายใหทีป่ระชมุ
ไดทราบเพ่ือใหซักถามและลงมติรับรอง

มีโครงการใหพิจารณามากมาย แลวจะมีเงิน
เพียงพอสำหรับทุกโครงการหรือไม

แนนอน มีโครงการขอทุนจำนวนเปนรอย
เปนพันโครงการ คณะกรรมการพยายามหาหลักเกณฑ
เพ่ือท่ีจะจัดสรรเงินสนับสนุนใหเปนไปอยาง
เสมอภาคและยุตธิรรม แตอยางท่ีทราบดีวา “กองทนุ
สากลแหงความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” นี้มี
ไมมากพอที่จะจัดสรรใหทุกโครงการที่แตละ
สงัฆมณฑลหรือประเทศได เปนตนในปนีม้ยีอดรวม
ลดลงถึง 6 ลานยูโร ดังน้ันหลักเกณฑงายๆ ก็คือ
ประเทศใดทีเ่ขมแข็งพอทีจ่ะชวยตนเองไดกจ็ะไดรบั
นอยหนอย ประเทศใดที่ยังลำบากอยูก็จะไดรับการ
พิจารณาใหไดรับมากกวา มีบางประเทศท่ีไมขอ
ความชวยเหลือจากกองกลางเลย แตกลับเปน
ผูบริจาคหรือเปนผูใหอยางเดียว ในเอเชียของเรา
ก็มีญี่ปุนกับเกาหลี แตในปนี้ญี่ปุนงดการบริจาค
ใหกองกลาง เพราะประเทศของเขาเกิดภัยพิบัติ

ป ร ะ เ ทศที่ เ ป น ผู บ ริ จ า ค
รายใหญและสม่ำเสมอไดแก เยอรมน ีอเมรกิา องักฤษ
เบลเยียม แคนาดา ออสเตรเลยี

แตละสมณองคกรไดจัดสรรเงินสนับสนุนในดานใด
และเปนจำนวนเงินเทาไร

(1) สมณองคกรเผยแผความเชื่อ (The Pontifical
Mission Society for the Propagation of the Faith)

สมณองคกรนี้ไดรับการรองขอการสนับสนุน
งานแพรธรรมจากท่ัวโลกนับเปนพันโครงการ ซึ่ง
สมณองคกรฯ จะรับผิดชอบใหความชวยเหลือในเร่ือง
ที่เก่ียวกับการฝกอบรมครูคำสอน การกอสรางและ
การซอมแซมวัด โรงสวด และอารามตางๆ  นอกจากน้ัน
ยังชวยเหลือกิจการตางๆ ของสังฆมณฑล ชวยเหลือ
กิจการงานดานอภิบาลของคณะนักบวช ฯลฯ ในป
ค.ศ. 2011 นี ้ทีป่ระชุมใหญ PMS ไดพจิารณาโครงการ
ทีส่งมาจากสงัฆมณฑลตางๆ ทัว่โลก และไดจดัสรรเงิน
สนับสนุนไปใหกบัทวีปตางๆ ดงัน้ี

1. แอฟริกา - เงินชวยเหลือปกติ $17,236,000 ;
ครูคำสอน $7,169,900 ; สือ่มวลชน (SIGNIS) $859,500
; เงินชวยเหลือในโครงการพิเศษ $24,228,000

2. อเมริกา - เงินชวยเหลือปกติ $2,020,000 ;
ครูคำสอน $659,000 ; สือ่มวลชน (SIGNIS) $195,000
; เงินชวยเหลือในโครงการพิเศษ $1,032,400

3.  เอเชีย  - เงินชวยเหลือปกติ $10,774,500 ;
ครูคำสอน $4,071,800 ; สือ่มวลชน (SIGNIS) $732,000
; เงินชวยเหลือในโครงการพิเศษ $10,182,900

4. ยุโรป - เงินชวยเหลือปกติ $1,184,200 ;
ครูคำสอน $16,000 ; เงินชวยเหลือในโครงการพิเศษ
$143,000

5. โอเชียเนีย – เงินชวยเหลือปกติ $1,478,000 ;
ครูคำสอน $406,000 ; สือ่มวลชน (SIGNIS) $334,000
; เงินชวยเหลือในโครงการพิเศษ $595,500

(2) สมณองคกรนักบุญเปโตรอัครสาวก (The St.
Peter the Apostle Pontifical Mission Society)

สมณองคกร น้ีใหการสนับสนุนกิจการของ
บานเณร โดยในปนี้ไดใหการสนับสนุนบานเณร 837
แหง ประกอบดวยบานเณรเล็ก 461 แหงและบานเณร
ใหญ 376 แหง บางแหงข้ึนอยกูบัสมณกระทรวงประกาศ
พระวรสารสปูวงชน บางแหงไมใช จำนวนเณรทีไ่ดรบั
การชวยเหลือทั้งหมด 77,715 คน เปนสามเณรเล็ก
51,592 คนและเณรใหญ 26,123 คน สวนจำนวนเงิน
ที่ไดจัดสรรมีดังตอไปนี้ บานเณรเล็ก  $6,427,490 ;
บานเณรใหญและบานเณรกลาง $15,913,601 เงิน
สนับสนุนในโครงการพิเศษจำนวน $6,504,005.98

นอกจากนั้น
ยั ง ใ ห ก า ร
สนั บ สนุ น
ผูฝกหัดชาย
$ 8 3 6 , 7 6 0
และผูฝกหัด
ห ญิ ง
$1,432,990
ที่อยูดินแดน

ธรรมทูตตางๆ
(3) สมณองคกรยุวธรรมทูต (The Pontifical

Society of the Holy Childhood, or the Holy
Childhood Association)

เปนองคกรท่ีใหการสนับสนุนเด็กๆ ใหเปน
ผแูพรธรรม โครงการตางๆ ทีข่อเงินสนับสนุนจาก
สมณองคกรยุวธรรมทูต อาทิ การใหการศึกษา
เร่ืองศาสนา อาหารและยา เส้ือผาและอุปกรณ
การศึกษา การสรางหองสำหรับการสอนคำสอน
การชวยเหลือเด็กยากจน ฯลฯ ที่ประชุมใหญได
พิจารณาโครงการตางๆ ที่รองขอและไดจัดสรร
ใหกับสังฆมณฑลตางๆ ทั่วโลกเปนจำนวนเงิน
$18,015,600.70 (เปนเงินสนับสนุนปกติ $3,696,000
และเงนิสนับสนุนในโครงการพเิศษ $14,206,100),
การสนับสนุนแยกเปนทวีปตางๆ ดังน้ี แอฟริกา
$10,782,300 ; อเมริกา $933,100 ; เอเชีย
$5,820,800 ; ยโุรป $118,900 ; โอเชยีเนีย $247,000
นอกจากนัน้ยงัไดใหการสนับสนุนสำนกังานระดบัชาติ
ของประเทศตางๆ เปนเงินท้ังส้ิน $113,500.70

ในโครงการตางๆ นั้น เปนโครงการเพื่อการ
อภิบาลเด็กๆ จำนวน 462 โครงการ โครงการให
การอบรม/ปลุกจิตสำนึกธรรมทูตในวัยเด็ก 45
โครงการ ใหทุนการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน 96
โครงการ ใหทนุการศกึษาแกโรงเรยีน 989 โครงการ
การสอนศาสนา/คำสอน 254 โครงการ คุมครอง
ชวีติ/สขุภาพอนามัย 779 โครงการ

(4) สมณองคกรสหพันธธรรมทูตพระสงฆ
และนักบวช (The Pontifical Missionary Union)

สมเด็จพระสันตะปาเปาโล ที ่6 ไดใหคำนิยาม
สมณองคกรนีว้าเปน “จติวญิญาณของสมณองคกร
อื่นๆ” สมณองคกรนี้จึงไมมีการสนับสนุนเรื่อง
การเงนิ แตมจีดุประสงคเพ่ือ (1) สงเสรมิจิตสำนึก
งานธรรมทูตใหแกสามเณร พระสงฆและนักบวช
(2) ปลกุจติสำนกึผนูำพระศาสนจกัรทกุองคกรใหมี
จติสำนกึในงานธรรมทูต (RM 84)  (3) สรางความ
เปนหนึ่งเดียวในหมูคริสตชน เพื่อ “เขาจะไดเปน
หน่ึงเดียวกันโดยสมบูรณ โลกจะไดรูวาพระองค
ทรงสงขาพเจามา” (ยน 17:23) (4) ชวยพระศาสนจักร
ในทุกระดับใหพรอมสำหรบังานแพรธรรม

(PMS  คอื สมณองคกรสนบัสนนุงานแพรธรรม
ของสันตะสำนกั : ขอมูลจาก Agenzia Fides, Roma.
21/10/2010)

โดยคณุพอวัชศิลป กฤษเจรญิ
ผอูำนวยการ PMS ประเทศไทย
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คณุภรณ ี(เจยิม้) รวมกบับรษิทัทวัรกรูู
ทองเทีย่วและแสวงบญุ 4 ประเทศ 10 วนั

อติาล-ีโปรตุเกส-สเปน-ฝรัง่เศส
ขอเชญิเคารพพระธาตุบุญราศีแหงสมเด็จพระสันตะปาปา

ยอหน ปอล ที ่2 ณ มหาวหิารนกับญุเปโตร
วนัพุธเขาเฝาองคสมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16

ณ ลานนักบุญเปโตร
(มีบัตรท่ีนั่งดานหนาบนลานมหาวิหาร)

รวมบูชามิสซาท่ีมหาวิหารนักบุญเปโตร
รวมขบวนแหโคม และรวมบูชามิสซาท่ีแมพระฟาติมา

รวมบูชามิสซา และเคารพพระธาตุ
ที่วัดบานเกิดนักบุญอันตนแหงปาดัว
รวมแหโคมแมพระทีเ่มอืงลรูด 2 คนื

และรวมบูชามิสซาท่ีถ้ำแมพระประจักษ
รวมบชูามสิซาท่ีวดัแมพระเหรยีญอศัจรรย แหงปารสี

7 คนื 10 วนั ราคา 94,900 บาท
โดยสายการบนิออสเตรยีน แอรไลน

วนัท่ี 3-12 ตลุาคม 2554
หากทานใดสนใจหรือตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอ เจยิม้ โทร. 084-768-7799 / 0-2463-7431-2

เด็กสาธุฯ

“การเมืองเปนเร่ืองของหนาท่ี ความรับผิดชอบ
และเหนืออ่ืนใดคือการรับใชประเทศชาติ”  วันท่ี 3
กรกฎาคม เปนวันเลือกตั้ง คนที่จะเปนผูแทนเรา
เขาไปบริหารบานเมือง   เมื่อเราเลือกใครแลว ตอง
คดิถึงประเทศชาต ิตองรับผิดชอบ สงเสริมใหกำลงัใจ
เมื่อทำดี และติดตามดูการกระทำพรอมท้ังติติง
ดวย วาติกันไดเปดตัวเว็บไซตของฆราวาส ชื่อ
www.laici.va  เม่ือวนัที ่30 เมษายน 2011 มภีาษาองักฤษ
ฝร่ังเศส สเปน และอิตาเลียน สามารถเขาชมได

วนัที ่29 พฤษภาคม  คณุยวุด ีนิม่สมบญุ แตงงาน
ใหลกูชาย คณุนตุิ ์และลกูสะใภ คลายเดอืน สขุะหุต
ทีอ่าสนวิหารอัสสมัชญั บางรัก แขกท้ังฝายคาทอลกิ
และราชการมารวมกันจนทำใหวัด เ ล็กลงไป
ถนัดตา สวนประชุมเก่ียวกับแมพระ จัดประชุม
ระดับเอเชีย (Asia Ocenia Mariolgical Conference)
วันที่ 8-12 กันยายน 2011 ที่ฟลิปปนส “ทำดี
ไมตองมีนาฬิกา ก็ทำได...ดี” ความคิดแตกตางกัน

แตเราอยรูวมกนัและสรางชาติบานเมืองของเรา ถากลาย
เปนแตกแยก อนิจจา ประชาธิปไตย..ตาย!! คณุพอ
ประยูร พงษพิศ รับหนาท่ีรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
การดำเนินเรื่องเปนนักบุญของบุญราศีสองคอน มี
คุณหมอ ผศ. วรวุฒิ จรรยาวณิชย เปนที่ปรึกษา ตอง
ใชเวลาและความรอบคอบ ขอใหสำเร็จเรว็ๆ คณุพอ
โรเซนส เร่ิมสรางหอพักสำหรับนักศึกษายากจน เสร็จ
ไปกวาคร่ึงแลว พอไดทำงานเหมือนตนไมไดรดน้ำ
ทำใหชีวิตสดช่ืนขึ้น  “พอทำงานไมมี เวลาปวย”

หอประชุม และสำนักงานวัดพระมหาไถ ใกลเปนรูป
เปนรางแลว เพียงแตตองหาเงินใหทันกับการกอสราง

 สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย การพมิพ อดุมสาร
(รายสัปดาห) และนิตยสาร อุดมศานต (รายเดือน)
สำหรับครอบครัวคาทอลิก เขมขนข้ึน พี่นองทานใด
มีขอเสนอแนะหรืออยากมีสวนรวมดวยชวยกัน ก็
แนะนำกันไดครับ ติดตอคุณพออนุชา ไชยเดช หรือ
คณุวัชรี กจิสวสัด์ิ หวัหนากองบรรณาธิการ แตสำหรบั
คนอยตูางประเทศ ไมตองรอรบัเปนเดอืนๆ เขาเวบ็ไซต
อานไดรวดเร็วทันใจ www.udomsarn.com วิทยุ
คาทอลิกลวนๆ  ทกุสถานี และทุกรายการ ทัง้ระดับชาติ
ระดับสังฆมณฑล และวิทยุชุมชน นำมารวมอยูใน
เว็บไซต อยตูางประเทศ กฟ็งไดเหมอืนสดๆ เลือกไดทัง้
ภาษาไทย และไทยอีสาน www.thaicatholicradio.com
ฟงกนัใหหอูือ้ครบั สวนเว็บไซต ระดับสังฆมณฑล
คณะนักบวชแตละคณะ หรือหนวยงาน กม็กีนัถวนหนา
เปดกันไมหวาดไมไหว ใครอยใูนสังฆมณฑลไหนก็ลอง

คลกิไปด ูขอมลูแตละวดั และขาวสาร แตทีข่อแนะนำ
www.catholic.or.th สาระแนน รวดเร็วระดับสากล
รวมทั้งคลิปวิดีโอรายการแสงธรรม (ชอง 9
โมเดิรนไนน) เวลา 04.30 น. วันอาทิตยเวนอาทิตย
และพระเจาสถิตกับเรา เวลา 04.00 น. ชอง 11
(เอน็บที)ี  และ www.popereport.com รวมท้ังเฟซบคุ
popereport ของคนหนุม วศิน (วิน) มานะสุรางกูล
ผูทุมทำดวยใจรัก ทุมเทเปนชีวิตและลมหายใจ 
รางวัลสื่อมวลชนคาทอลิกปนี้  โทรทัศน  และ
ภาพยนตรไทย วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2011 เชิญ
ทุกทานมีสวนรวมเสนอแนะผานทางอุดสาร หรือ
email:catholicmedia@cbct.net สวน www.
catholicmedia.cbct.net แวะชมไดครับ และวันเพ่ือน
อุดมสาร ตรงกับวันท่ี 12 พฤศจิกายน  คุณยุวดี
นิ่มสมบุญ ส.ว. คะแนนเปนเอกฉันทจากกรรมการ
“เพ่ือนอุดมสาร” เปนประธานอีกคร้ัง เพ่ิงลงตัว 
สารคดี คุณพอมัทธิว ริชชี (Matteo Ricci) ชาว
อิตาเลียน ผูบุกเบิกงานประกาศขาวดีกวา 400 ป
มาแลว และคุณพออดัม ชอลล (Adam Shall) ชาว
เยอรมัน คณะเยสุอิต “บาทหลวงฝรั่ง ในวังพระ-
จักรพรรดิจีน” บรรยายเปนภาษาไทย ทั้งสองเร่ือง
ลวนนาสนใจ โดยเฉพาะ “กุมารจีน” ดูแลวจะได
อรรถรสดีลกึซ้ึงกวา  ฉบับหนามาประชาสัมพันธ
งานของส่ือมวลชนคาทอลกิฯ กนัตอ  สวสัดีครบั
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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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

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)


10 ก.ค.        เชญิชวนฉลองแมพระฟาติมา ทบัสะแก
26-31 ก.ค.      เมดาน ปนงั มาเลเซยี ฉลองทานยาย

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

e-mail : supartour@gmail.com

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
  

   
   

  
                   ⌫ 

 

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
          


          

          
     ⌫ 

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง พระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นติโย / คณุพอยอหน บปัติสตา

ครบรอบ 2 ป


รวมแสวงบญุกับพระพรทวัร
เซนตแอนน - ปนงั - เก็นติง้
วนัที ่22-26 กรกฎาคม 2011
สนใจติดตอ
คุณลัดดา โทร. 08-1373-2765
หรือคุณหลิน โทร. 08-6633-6590

บญุเลิศ ธาราฉัตร  / ยาโกเบ ทมิ พรรณศิร ิ/ ยอแซฟ บญุช ูฉตัรบุรานนท / โทมสั จนัทรเทศ / วญิญาณ
สมาชิกอุดมสารและอดุมศานตผลูวงลบัทุกดวง  / วญิญาณในไฟชำระและวญิญาณท่ีไมมใีครคดิถึง

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิตัง้เคร่ืองยนต
หวัฉีดเบนซิน – ดเีซล  เบรก  คลัช  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกียร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอัพรถยนตเกาใหเหมือนใหม
ยกสงู  โหลดเต้ีย  อดัลกูหมาก
โดยชางผูชำนาญ          (คาทอลกิลดพิเศษ)

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

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

 


⌫   
 ใครจะคดิวา “การดเกม”

ก็มีสวนในการแพรธรรม
⌫   
 ครอบครัวจะมีความสขุ เมือ่สมาชกิ

รจูกับทบาทหนาทีข่องตน
 อบรมบทบาทลกูตอครอบครวั

(ย.1 รนุ 22)
  
   ⌫⌫
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เมดจูกอรี (เฮอเซโกวนีา) : เม่ือวนัที ่24 มถินุายน

1981 แมพระไดประจกัษแกเดก็หญิง 6 คน ทีห่มบูาน

เมดจกูอรี ในยโูกสลาเวยีเดมิ (ขอมูลเพิม่เติมท่ี

www.Medjugorje.com) ตัง้แตนัน้มาไดมคีรสิต-

ศาสนกิชนจากยโุรป อเมรกิา ฯลฯ จารกิแสวงบุญ

มายังดินแดนอนัศักด์ิสทิธ์ินี ้จนถึงปจจุบนัจำนวนกวา

30 ลานคน แตปรากฏวามผีไูปแสวงบุญจากประเทศ

ไทยเปนกลมุเล็กๆ ไมถงึรอยหาสบิคน

เพือ่เปนการนำพีน่องคริสตชนจากไทยจาริกแสวงบญุ

ไปยังดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธิน์ีม้ากข้ึน  บรษิทัฯ

จงึขอเสนอกำหนดการเดนิทางข้ึนเปนหมคูณะ

ทานทีส่นใจ โปรดดขูอมูลเพิม่เตมิท่ี

www.worldwidegrp.com

คณะเดนิทางแสวงบญุสดูนิแดนอนัศักด์ิสทิธ์ิ

เมดจูกอรี คณะท่ี 1 วนัที ่30 พ.ค. ถงึ 7 ม.ิย.

                คณะที ่2 วนัท่ี 29 ส.ค. ถงึ 6 ก.ย.

                คณะท่ี 3 วนัท่ี 31 ต.ค. ถงึ 8 พ.ย.

เสนทางเพิม่เตมิ :

            คณะท่ี 3 ลรูด - เมดจูกอรี

            คณะที ่4 ลรูด - ฟาติมา - เมดจกูอรี

เชิญสอบถามรายละเอียดและสัง่จองท่ี

เวิลดไวด ฮอลิเดยส แอนด แทรเวิล

โทร. 0-2645-3575-77

E-mail : tour@worldwidegrp.com

จาริกแสวงบญุ
สดูนิแดนอันศักด์ิสทิธ์ิ








คุยกันเจ็ด
วนัหน



 




 
  ไมมีสิ่งใดที่ซอนอยูจะไมปรากฏชัดแจง ไมมีความลบัใด

จะไมมใีครร ูและไมถกูเปดเผย  (ลก 8:17)

สอบถามขอมูลไดที ่:
หตัถเวช ศนูยเวชศาสตรฟนฟู อาคารรอยปบารมีบญุ ชัน้ 23 โรงพยาบาลเซนตหลุยส

โทรศัพท 0-2675-5000   ตอ 12398, 12399  www.saintlouis.or.th

นวดหตัถเวช
ศนูยเวชศาสตรฟนฟู ชัน้ 23

ใหบริการนวดรักษาบรรเทาอาการปวดกลามเนื้อ
รวมกับการรักษาทางการแพทย โดยทีมนักกายภาพบำบัด
และพนักงานหัตถเวชที่มากดวยประสบการณ
และมาตรฐานวิชาชีพ

สนใจติดตอลงทะเบียนลวงหนาไดที่ :
เคานเตอรชัน้ 23 อาคารรอยปบารมบีญุ
และรับการประเมินสุขภาพเบื้องตน
จากนักกายภาพบำบัด

ประชมุสหพันธ
พระคัมภีรคาทอลิก

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

พอไดเดินทางมากรุงโรม อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 13
มิถุนายน 2011 เพื่อมาประชุมสหพันธพระคัมภีร
คาทอลิก (Catholic biblical federation) หัวขอ
“พระวาจาของพระเจาเปนบอเกิดของการฟนฟูที่

สม่ำเสมอ” สมัยวิสามัญ ระหวางวันท่ี 15-19 มถินุายน
ที่ Casa Divin Maestro ; Arriccia กรุงโรม ประเทศ
อิตาลี ในฐานะเปนประธานกรรมการพระคัมภีร
ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย และ
คณุครสูพุรรณ ี บญุยะรตัน ในนามสมาชิกสมทบ  โดย

คุณครูอรุณประภา (ไก)
สุกสี  จากสังฆมณฑล
นครราชสมีา   มารอรบัที่
สน าม บินช ว ยอำนวย
ความสะดวกให

วันท่ี 14 มถิุนายน
ไดไปเยี่ยมคุณพออธิการ
ทีห่อพกันกัศึกษาครูคำสอน
จากนานาชาติ (Collegio
Missionario Internazio-
nale “San Giuseppe”)
ที่ครูไกและคุณครูกฤติยา
(ครูจอย) อุตสาหะ ไดรับ
ทุนการศึกษา และได

ถวายมิสซาเย็นวันน้ัน ในโอกาสพิเศษครบรอบวันคลาย
วันเกิดของครูจอย

วนัที ่15 มถินุายน   ลงทะเบยีน  มสีมาชิกจากท่ัวโลก
98 ประเทศ  จำนวน 138 คน เปนพระสงัฆราช 25 องค
พระสงฆ 75 บราเดอร 2 ซิสเตอร 8 ฆราวาสชาย 21
และฆราวาสสตรี 7 แบงเปนสมาชิก 2 ประเภท คือ
สมาชกิปกต ิ(Full member) 63 คน จากสภาพระสังฆราช
ของแตละประเทศ และสมาชิกภาพ Associate member
54 คน ทีเ่หลอืเปนผสูงัเกตการณ

เวลา 10.30 น. เรามีโอกาสเขาเฝาสมเด็จพระ-
สนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทีล่านหนามหาวิหารนกับญุ
เปโตร (General Audience) ฟงบทอาน 1 พกษ 18:36-
37 และทรงสอนวาในสมัยประกาศกเอลยีาห ประชาชน
หันไปสนใจส่ิงอื่นแทนพระเจา หรือไมสนใจศาสนา
(nihilism) เม่ือฟงการเตือนของประกาศก กลับใจ

(อานตอหนา 13)
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โรงเรยีนอัสสัมชญั    เปดรบัสมัครนักเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศึกษา 2555
จำหนายใบสมัครตัง้แตวนัที ่20 มถินุายน  2554  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมัคร หองธุรการโรงเรยีนอัสสมัชญัแผนกประถม
และแผนกมธัยม  ตดิตอสำนักผอูำนวยการ   0-2630-7111-25  ตอ 422, 423 หรอืฝายธรุการ-การเงิน 0-2675-6970-82
website : http://www.assumption.ac.th

การภาวนาคอื
หนาท่ี ทีส่ำคญั
การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั ⌫

สงเสรมิจรยิธรรม ปกปองครอบครัวและชวีติ
นครรฐัวาติกนั (ซเีอน็เอส) ระหวางเสดจ็เยอืนโครเอเชยี
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงเชิญชวน
นานาประเทศใหสรางชุมชนตามแนวทางของคุณคา
คริสตชน  สงเสริมวัฒนธรรมแหงครอบครัวและเคารพ
ใ น

ชีวิต  พระสันตะปาปาตรัสวา
“วัฒนธรรมที่อยูบนรากฐาน
ของความจริง  เหตุผล และ
ความรัก ไมเพียงนำสันติภาพ
ความยุติธรรม และความรักกัน
ฉันพี่นอง  แตยังทำใหชุมชน
อยูรอดอยางยั่งยืนอีกดวย”

พระสันตะปาปาตรัสแก
ผูแทนนักการเมือง  พระสงฆ
นกับวช  นกัธุรกิจ และนกัวิชาการ
วา “หากศาสนา  คุณคาทาง
จริยธรรมและสำนึกแหงศีลธรรม ขาดหายไปจากใจมนุษยแลว  วิกฤติของศาสนา
ที่เกิดข้ึนในประเทศตะวันตกไมอาจเยียวยาไดและจะลมสลายไป”

พระสันตะปาปาทรงเนนย้ำวา  “มโนธรรมดังกลาวจำเปนตองไดรบัการปลูกฝง
จากครอบครัว  ชมุชนวัด และสถาบันการศึกษาคาทอลิก  ตัง้แตในวยัเดก็  วยัรนุ
และฝงลึกเปนแนวทางการดำเนินชีวิต  ในการกีฬา  ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน
ศิลปะ  และในจิตอาสาเพ่ือชวยผูยากไรและผูตกทุกขไดยาก รวมถึงนโยบายดาน
เศรษฐกิจ”

พระดำรัสของพระสันตะปาปา ผูทรงมีพระชนมายุครบ 84 ชันษาในปนี้
กลาว ณ เมืองซาเกร็บ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ที่พระองคเสด็จเยือน
ระหวางวันที ่4-5 มถินุายน เพือ่ประทานกำลังใจแกครสิตชนคาทอลิกใหดำเนินชวีติ

อสิลามาบัด  ปากีสถาน
(ยูแคน)  ผูนำคริสต-
ศาสนากล าวชื่นชม
พ ร ร ค อิ ส ล า ม ใ น

ปากีสถานท่ีทบทวนการตัดสินใจเรียกรองใหรัฐบาล
ตอตานคมัภีรครสิตศาสนา

นายยูลอิสุ  ซาลิค  อดตีกรรมการสหพันธรัฐในกรุง
อิสลามาบัด กลาวแกผูสื่อขาววา “เปนการกระทำท่ี
นายกยองอยางย่ิงท่ีนักวิชาการดานศาสนาท่ีศึกษา
ขอคำสอนของศาสนาอิสลามอยางแทจรงิ  ไดตดัสินใจ
ที่จะไมตอตานหนังสือพระคัมภีรตามท่ีตั้งใจ  ซึ่งเปน
เร่ืองยากท่ีจะมีผูที่เสียสละทำงานเพ่ือความเปนน้ำหน่ึง
ใจเดยีวกนัของศาสนิกชนทกุศาสนาในชุมชน”

การเปล่ียนแปลงคร้ังนี้ เกิดขึ้นหลังจากท่ี นาย
มอลลานา  อลั ฮกั  ผนูำศาสนาอิสลาม กลาวแกสือ่มวลชน
วาเขาไดทักทวงหัวหนาพรรค และนักสอนศาสนา
ทีเ่สนอใหตอตานพระคมัภีรคริสตศาสนา

นายอัล ฮัก   กลาววา “เราตางเช่ือในเร่ืองความ

ปรองดองระหวางศาสนา  และผมไดใหเหตุผลโตแยง
ผูที่ตองการตอตานหนังสือพระคัมภีรวา  ชาวมุสลิม
ทุกคนไดรับการอบรมใหเคารพในขอคำสอนของ
ผูนำศาสนาของตน  และผูที่เช่ือศรัทธาในศาสนาอ่ืนๆ
ก็ไดรับการสอนเชนเดียวกันน้ี”

ผูสอนศาสนาอิสลามไดรองขอใหศาลสูงตอตาน
หนังสือพระคัมภีรภายใตกฎหมายหม่ินประมาท  เพื่อ
ตอบโตศาสนาจารยชาวอเมริกันคนหนึ่งท่ีได เผา
พระคัมภีรอัลกุรอาน

คุณพอฟรันซิส นาดีม  ผูอำนวยการสภาเสวนา
เพ่ือความปรองดองระหวางศาสนาแหงชาติ  กลาววา
“คณะกรรมการไดตดัสินใจท่ีจะไมแสวงหาผลประโยชน
หรือทำความเสียหายตอองคกรเสวนาเพ่ือความ
ปรองดองระหวางศาสนาแหงชาติ”

คณุพอนาดมี  กลาววา  “การเปลีย่นแปลงความคดิ
ทีจ่ะตอตานหนังสือพระคมัภีรตามท่ีตัง้ใจไว  เพราะเช่ือ
วาไมมีใครอยากเห็นการนำหนังสือศักด์ิสิทธ์ิมาเปน
เคร่ืองทดลองความเช่ือศรัทธา”

“ยิ่งไปกวาน้ัน  พระคัมภีรอัลกุรอานยังมีเนื้อหา
เก่ียวกับพระเยซคูริสตเจาอีกดวย  การกระทำใดๆ ทีเ่ปน
การตอตานพระคัมภีรไบเบิ้ลจึงขัดแยงกับขอความเชื่อ
ของคนสวนใหญ”

(ประเทศปากีสถาน หรือสาธารณรัฐอิสลาม
ปากีสถาน Islamic Republic of Pakistan ตัง้อยูในทวีป
เอเชียใต ติดกับประเทศอินเดีย อิหราน อัฟกานิสถาน
และจีน มีชายฝงติดกับทะเลอาหรับ  ประชากรมาก
เปนอันดับ 6 ของโลก และเปนประเทศท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามใหญเปนอันดับที่ 2  คำ ‘ปากีสถาน’
แปลวา  ‘ดินแดนของชนบริสุทธิ์’ เมืองหลวงชื่อ
อิสลามาบัด  เมืองการาจีเปนเมืองใหญที่สุด  ไดรับ
เอกราชจากประเทศสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 14
สงิหาคม ค.ศ. 1947   ใชภาษาอังกฤษ และภาษาทองถิน่
อูรดู เปนภาษาราชการ  ประชากรสำรวจ ค.ศ. 2009
มีประมาณ 180 ลานคนนับถือศาสนาอิสลาม นิกายสุ
หนี ่77%  นกิายชีอะห  20%  ศาสนาฮนิด ู2% และศาสนา
ครสิต 1%  ใชสกลุเงนิรปู…World Desk Reference)

สวนกระแสวัตถุนิยมทางโลก และยึดม่ันในเอกลักษณคุณคาคริสตชน เพ่ือ
เตรียมพรอมกอนท่ีโครเอเชียจะเปนสมาชิกสหภาพยุโรปโดยสมบูรณ

คาทอลิกเกาหลีอนาคตสดใส
เกาหลีใต  (ยูแคน)  สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงเกาหลีกลาวหลังเปดเผยสถิติ

เกีย่วกบัพระศาสนจักรประจำป ค.ศ. 2010 วา
“พระศาสนจักรเกาหลีมอีนาคตสดใส”

สถิติระบุวา คาทอลิกจำนวน 18%
มีอายุ 20 ปขึ้นไป  และพระสงฆกวาครึ่ง
อยูในวัย 30-40 ป  ดังน้ันจึงเชื่อไดวาอนาคต
ของพระศาสนจักรจะสดใสอยางแนนอน

สถิติดังกลาวสะทอนใหเห็นถึง
ความพยายามในงานอภิบาลเยาวชนที่
บังเกิดผลเปนที่นาพอใจ โดยเฉพาะในดาน
การศึกษา และความคิดริเ ร่ิมในการจัด
กิจกรรมเนนความสำคัญของเยาวชน เชน
วนัชุมนุมเยาวชนเกาหลี เปนตน

สถิต ิณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม ค.ศ. 2010 มคีริสตชนคาทอลิกมากถึง 5,205,589
คน หรือราว 10.1% ของจำนวนประชากร  ซึ่งเพิ่มข้ึนถึง 85,497 คน จาก
ค.ศ. 2009

(สาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต ประเทศในเอเชียตะวันออก มีพื้นท่ี
ครอบคลุมสวนใตของคาบสมุทรเกาหลี  ทิศเหนือติดประเทศเกาหลีเหนือ มี
ประเทศญ่ีปุนตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใต มีทะเลญ่ีปุนและชองแคบเกาหลีกั้น
เกาหลใีตปกครองแบบประชาธิปไตยระบอบรัฐสภา  เมอืงหลวงชือ่โซล  สกลุเงนิ
วอน  ใชภาษาเกาหลีเปนภาษาราชการ  ชาวเกาหล ีนบัถอืศาสนาพุทธนกิายมหายาน
47% นับถือศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนต 38%  คาทอลิก 10%  ลัทธิขงจ้ือ
3%  และนับถือศาสนาอ่ืนๆ 2%…..World Desk Reference)
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ประชุมสหพันธพระคัมภีร (ตอจากหนา 10)
เลอืกพระเจาเท่ียงแท พระเจากเ็มตตา เปนพเิศษเม่ือเชือ่
ในพระเยซเูจา ดำเนนิชวีติแหงความรัก อาศัยพระจติเจา
เราฟนฟูชวีติใหม  เปนส่ิงสรางใหม

ตามปกติจะมีประชุมสามัญ (Plenary Assembly)
6 ปคร้ังหน่ึง  ซึ่งคร้ังท่ีแลว  มีประชุมท่ีประเทศ
แทนซาเนีย ซิสเตอรจันทนา สิริจันทนากูล คณะ
พระหฤทยัของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ ไดไปประชมุ
ค.ศ. 2008 คร้ังนี้ เปนการประชุมวิสามัญเพ่ือปรับปรุง
ธรรมนญู และศึกษาพระสมณลิขติ (ฉบับลาสุด) Verbum
Domini (พระวาจาขององคพระผูเปนเจา) ซึ่งเปนผล
ของสมชัชาพระสังฆราช ครัง้ที ่12 เรือ่ง “พระวาจาของ
พระเจา บอเกดิของชีวติ และพันธกิจของพระศาสนจักร”
ระหวาง 5-26 ตุลาคม 2008 ที่กรุงโรม และสมเด็จ
พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ไดเซ็นอนุมตัิ วนัท่ี 30
กันยายน  2010 และพิมพเผยแพรไดพิมพเดือน
พฤศจกิายน 2010

วัตถุประสงคของการประชุมวิสามัญครั้ ง น้ี
ประเด็นหลักเพื่อแกไขธรรมนูญใหเปนปจจุบัน และ
เพ่ือเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม  การประชุม
สวนใหญจึงพิจารณาแกไขธรรมนูญใหสอดคลอง
กับกฎหมายของพระศาสนจักรและกฎหมายประเทศ
เยอรมนี เพราะสำนักงานในประวัติเคยอยูที่กรุงโรม
และยายไปที่สตุททการท และซางโอตีเลียน ประเทศ
เยอรมนี

ผลการเลือกสมาชิกกรรมการบริหาร
1. ประเทศแทนซาเนีย พระสังฆราชเทเลสโปร

มกูเด
2. ประเทศโคลอมเบีย คณุพอฟเดล โอโนโร
3. ประเทศอิตาลี คุณพอยูเซปเป  เดวีรจลีีโอ
4. ประเทศฟลปิปนส พระสงัฆราชปาบโล ดาวิด
5. ประเทศมาเกา  นางสาวเซซีลอีา ฉยุ
6. ประเทศแอฟรกิาใต  นางสาวเทเรซา  วลิสนัก

สำหรับการประชุมคร้ังน้ี ไมสามารถแกไขปรบัปรุง
ธรรมนญูใหสมบรูณได จงึมมีตใิหคณะกรรมการบริหาร
ชดุใหม ไปดำเนนิการตอไป

ขอคิดที่ไดรับ
1. ประเทศไทยตองทุมเทบุคลากรประสานงาน

ดานพระคมัภรี ใหมปีระสทิธภิาพมากขึน้ จากทกุสงัฆ-
มณฑล

2. แผนอภิบาลของพระศาสนจักรไทย ดำเนิน
ถกูทิศทางท่ีเนนพระวาจาสรางวิถชีมุชนคริสตชน

3. เนนการทำงานเร่ืองพระวาจา อาจเกิดปญหาได
แตอยาหมดกำลังใจ จงรำพึงเรื่องราวของศิษยสองคน
ทีเ่ดินทางไปหมบูานเอมมาอูส (ลกูา 24:13-35) “ใจเรา
ไมไดเรารอนภายในหรือ เมื่อพระองคตรัสกับเรา
ขณะเดินทาง และอธิบายใหเราฟง” (ลกูา 24:32)


⌫   

 มายูโกะ  คามิโอ
เมือ่ไมนานมานี ้ ชาวไทยไดมโีอกาสชมการแสดง

ไวโอลินของนักไวโอลินระดับโลกชาวอาทิตยอุทัย
นามวา มายูโกะ คามิโอ ( Mayuko Kamio)   การแสดง
ของมายูโกะ จดัข้ึนเม่ือวันท่ี 26  พฤษภาคม 2011 ที่
ศูนยวัฒนธรรมไทย  ผูที่ไปรวมชมการแสดง
ตางประทบัใจในความไพเราะของบทเพลงท่ีเธอบรรเลง

มายูโกะ บรรเลงเด่ียวกับวงดุริยางคซิมโฟนี
กรุงเทพฯ (BSO) ในบทเพลง “Paganini Violin
Concerto No.1”  รวมดวยชิคารุ อิวามารุ (Chikaru
Iwamaru) ผูอำนวยเพลงรับเชิญมีชื่อเสียงชาวญี่ปุน
มาเปนวาทยกรในการแสดงดนตรีในค่ำคืนน้ัน     การ
แสดงคร้ังนี้เปนสวนหน่ึงของคอนเสิรตชุด Great
Artists of the World 2011 Series ซึง่มูลนิธิวงดุริยางค
ซมิโฟนกีรุงเทพฯ จดัข้ึนตลอดป 2011

มายูโกะ คามิโอ เปนศิลปนเด่ียวไวโอลินท่ีอายุ
นอยที่สุดที่ เคยชนะการแขงขันไวโอลินรางวัล
Yehudi Menuhin Competition หลังจากนั้นเธอก็
ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแขงขันไวโอลิน
รายการ Tshaikovsky Competition  คร้ังลาสุดในป
2007

มายโูกะ เกิดท่ีเมืองโอซากาเมือ่ป 1986 เริม่แสดง
เดีย่วไวโอลินคอนแชรโตตอสาธารณชนเปนคร้ังแรก
เมื่ออายุเพียง 10 ขวบโดยมี Charles Dutoit เปน
ผูอำนวยเพลง เธอไดเรียนไวโอลินกับปรมาจารย
ชือ่ดัง Dorothy DeLay ที่วิทยาลัยดนตรี Juilliard ที่
นวิยอรก    เธอเคยแสดงเด่ียวกับวงออรเคสตรา รวม
กับผูอำนวยเพลงระดับโลกหลายคน และไดออก
แสดงเดี่ยวแบบ Violin Recital ครั้งแรกท่ีนิวยอรก
เม่ืออายเุพียง 13 ป

ปจจุบันเธอใชไวโอลินเกาแกที่มีชื่อเสียง และมี
มูลคามหาศาลเปนงานฝมือชั้นยอดระดับมาสเตอร
ทำโดย “อันโตนิโอสตราดิวาริ” ในป 1727  ซึ่งเปน
หนึ่งในบรรดาไวโอลินชั้นยอดอีกหลายคันและเคย
เปนของ Joseph Joachim ปรมาจารย นักไวโอลิน
ชาวฮังกาเรียนผูยิ่งใหญปลายศตวรรษท่ี 19 ปจจุบัน
ไวโอลินคันน้ีอยูในความครอบครองของ Suntory
Corporation ซึ่งใหมายูโกะยืมใชเพ่ือออกแสดง
คอนเสิรตท่ัวโลก

นอกเหนอืจากการแสดงท่ีประทับใจของมายูโกะ
แลว  สิง่ท่ีดฉินัรสูกึไมคอยสบายใจกบัการแตงกายของ
มายูโกะ  อนัท่ีจริง ชดุเส้ือผาท่ีเธอสวมใสกส็วยงามดี
เปนชุดราตรีเกาะอกสีชมพูอมมวง ยาวกรอมเทา
ดานหลังลากยาวเปนทรงหางปลา  ถือไดวาไมโป
เทาไร แตถาจะถามวาเหมาะหรือไมกับการแสดง
ไวโอลิน ดฉินัคิดวา ไมเหมาะ   สงัเกตไดวา เธอตอง
สีไวโอลิน ซึ่งมีมูลคามหาศาล ดวยความไมมั่นใจ
เพราะเธอตองขยับตัวเส้ือท่ีเกาะอกอยูสองสามคร้ัง
เน่ืองการเลนท่ีตองใสอารมณการแสดง  ทำใหเธอ

กงัวลกับชดุทีส่วมใส
หนึ่งสัปดาหกอนการแสดงของมายูโกะ  ในวัน

เสารที ่21 พฤษภาคม ดฉินัไดรบัเชิญไปเปนประธาน
เปดงานและผูดำเนินรายการของโครงการสงเสริม
คุณคาชีวิตและการฟนฟูชีวิตคริสตชน  ซึ่งจัดโดย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนก
สตร ีอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ   มวีทิยากรทานหนึง่

ชือ่ นายแพทยสรุยิเดว ทรปีาตี ทานเปนผอูำนวยการ
สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ของมหาวิทยาลัยมหิดล  ประโยคแรกท่ีทานพูดกับ
ดฉินัเปนการสวนตวัเมือ่มีผแูนะนำใหเรารจูกักัน  และ
เม่ือใกลจบรายการ ทานไดกลาวอยางเปนทางการ
และก็ยังพูดซ้ำประเด็นน้ีอีกวา  ขอใหสตรีชวยกัน
รณรงคเรื่องการแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ
ทานเหน็วา สตรแีตงกายเปดเผยมากไป  ซึง่นำมาจาก
แบบอยางของพิธีกร และผลิตภัณฑโฆษณา ละคร
ยามค่ำ  ทางโทรทัศน และส่ือตางๆ   -  หลายๆ ทาน
ตางเปนหวงเรื่องนี้ วา สตรีแตงกายเปดเผย ทั้งสั้น
และรดัรปู  เวาหนาเวาหลงั   -   ดฉินัเหน็ดวยกบัทาน
เปนอยางย่ิง ในขณะที่สุภาพบุรุษกลับแตงกายมิดชิด
ใสขายาวเรียบรอย  แมแตกางเกงเลนกีฬาซึ่งในสมัย
โบราณเคยใสสัน้   แตในปจจบุนั  เรากลบัพบเหน็วา
กางเกงขาสัน้ของสภุาพบรุษุยาวลงมาเกือบปดหวัเขา
ซึ่งตรงกันขามอยางส้ินเชิงกับการแตงกายของสตรี
สมยัน้ี

วัดบางแห งตอง เตรี ยมผ าคลุมไหลไว ให
บรรดาสตรีที่แตงกายตามสมัยนิยมเหลาน้ี  โดยตอง
จัดหาสตรีสภาวัดเปนผูเดินไปบอกใหสวมทับชุด
ทีเ่ธอเหลาน้ันสวมใสมา  โดยไมอายใครๆ ทัง้ส้ิน   -
ดิฉันไมหาญกลาพอที่จะไปชวนคุณมายูโกะใหมา
สวมใสชุดกิโมโนในแบบดั้งเดิม  หรือแตงกาย
ตามสมัยนิยมแตสวยงามเหมาะสมได   แตดิฉันจะ
หาญกลาเชิญชวนสตรีไทยท้ังหลายใหมีจิตสำนึก
ในเร่ืองการแตงกาย ซึ่งเปนเรื่องยากไมนอยที่จะ
บอกกลาว  เพราะหันไปรอบกาย  การแตงกาย
ตามสมัยนิยม ก็แตงตัวล้ำสมัยกันเปนสวนใหญ
เยาวชนไมเหน็ตนแบบท่ีเหมาะสมกบัตนเอง  -  อยางไร
ก็ตาม ขอเชิญชวนทานท้ังหลายผูเปนผูปกครอง
ทั้งชายและหญิง คุณครู  อาจารย  ชวยกันรณรงค
ในเรือ่งการแตงกายสวยงาม เหมาะสมกับโอกาส เวลา
และสถานท่ี  อยาใหถึงกับตองออกกฎบังคับกันเลย
เรือ่งการแตงกายในสถานท่ีสาธารณะ   เพราะไมมสีิง่ใด
ที่ไดมาดวยการบังคับ!
“อยากระวนกระวายถงึชวีติของตนวา   จะเอาอะไรกิน
และอยากระวนกระวายถึงรางกายของตนวา   จะ
เอาอะไรนงุหม   เพราะวาชวีติสำคญัยิง่กวาอาหาร
และรางกายสำคัญยิง่กวาเคร่ืองนงุหม .....จงพจิารณา
ดอกไมวามนังอกเจรญิขึน้อยางไร   มนัไมทำงาน
มนัไมปนดาย   แตเราบอกทานท้ังหลายวา
กษัตริยซาโลมอนเมื่อบริบูรณดวยสงาราศี
กม็ไิดทรงเคร่ืองงามเทาดอกไมนีด้อกหน่ึง”

(ลก 12:22, 23, 27)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับที่ 28 ประจำวันที่ 10-16 กรกฎาคม 2011หนา 14
รอยใจรวมสรางอาคาร (ตอจากหนา 20)

โดยในปนั้นไดกอสรางอาคารเรียนหลังแรก 2 ชั้น
สรางดวยคอนกรตี เสรมิเหล็ก จากน้ันชวงป 2537-2539
ไดกอสรางอาคารหลังที่ 2 เปนอาคารคอนกรีต 5 ชั้น
เพื่อใชเปนอาคารเรียน สำนักงาน หองอาหารและ
หอพักนักเรียนชาย โดยมีลิฟตเพื่ออำนายความสะดวก
สำหรับนักเรียนพิการ โดยมีแผนการจะสรางทางลาด
เสริมการอำนวยความสะดวกในภายหลัง แตดวยติดขัด
ในดานงบประมาณจึงยังไมสามารถสรางไดทำให
มีความลำบากกรณีลิฟตขัดของและไมมีคาใชจาย
ของลิฟตมากท้ังคาไฟและคาบำรุงรักษา

เมื่อเวลา 18.00 น. ของวันที่ 24 พฤษภาคม  ที่
โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ พัทยา คุณพอภัทรพงศ
ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพอเรย อาจารยอุดมโชค
ชูรัตน  ผูอำนายการโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ
คุณพอวรวุฒิ  สารพันธ  ผูควบคุมและอำนวยการ
กอสรางทางลาด นายสุชัย รุจิวณิชยกุล ผูออกแบบ
อาคาร พรอมดวยคณะผูบริหารและบุคลากรมูลนิธิ
คุณพอเรยรวมถึงเด็กท่ีอยูในความดูแลของมูลนิธิ
รวมกันตัดริบบิ้น  เปดอาคารทางลาดเพ่ืออำนวย
ความสะดวกสำหรับนักเรียนพิการ ทามกลางความ
ปลาบปล้ืมปตยินิดีเปนอยางย่ิงของผมูารวมงาน  
     โดยทางโรงเรียนไดรับทุนจากกองทุนแวน
ออสเตอรรูม ประเทศโมนาโค เปนจำนวนเงิน
2,970,000 บาท ซึ่งนับเปนงบประมาณกอนแรก
สำหรับการเร่ิมตนกอสรางอาคารทางลาด  ทั้งน้ี
ในเบื้องตนประสบปญหามากท้ังการหาผูออกแบบ
และจัดทำแบบท่ีเหมาะสมในงบประมาณท่ีมี นับเปน

เรื่องที่น าชื่นชมอยางยิ่ งที่คุณสุชัย  รุจิวณิชยกุล
จากบริษัทซีไซด อินเตอร เนช่ันแนล คอนซัลต้ิง
เอ็นเจียเนีย จำกัด ใหความอนุเคราะหเสนอตัวเปนผู
ออกแบบโดยไมคิดคาใชจายใดๆ อีกท้ังยังคอยหา
ผสูนบัสนุนจากผมูจีติกศุลมาชวยสมทบทนุจนสามารถ
เร่ิมทำการกอสรางไดเม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2553
กอนหนานีค้ณุสชุยัยงัเปนผอูอกแบบอาคารใหโรงเรยีน
สอนคนตาบอดพระมหาไถ พัทยา ในพระบรม
ราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี โดยไมคิดคาใชจายเชนกัน  สำหรับ
อาคารทางลาดนั้นสรางดวยคอนกรีตมีบันไดทางข้ึน
เปนทางลาด ทัง้สิน้ 5 ชัน้เช่ือมโยงระหวางอาคารเรยีน
ที่มีความสูง 5 ชั้นเชนกัน งบประมาณในการกอสราง
ทัง้ส้ิน 3,634,942 บาท โดยใหบริษัทไทย อารค คอน-
สตรัคชั่น จำกัด เปนผูจัดสราง ซึ่งระหวางสรางน้ัน
ไดพบกับปญหางบประมาณไดเกนิไปจากประมาณการ
ไว เน่ืองจากตองปรับสภาพแวดลอม การเผื่อพ้ืนท่ี

ของระบบสายไฟและสายสัญญาณใตดิน ทอน้ำ
ระบบประปาของอาคาร และอื่นๆ แตนับเปนเรื่อง
นายนิดอีกีเชนกนั ทีท่างบรษิทัผจูดัสรางไมหยดุทำการ
กอสรางแมวาทางเราจะไมมี เงินในการจางแลว
จนกระท่ังการกอสรางเสร็จสมบูรณเม่ือปลายเดือน
เมษายน 2554  แตอยางไรก็ตามทางมูลนิธิตองหาเงิน
จำนวน 440,000 บาทเพ่ือเปนคาจางยอนหลังใหกับ
บริษัทผูจัดสราง แมวาขณะนี้ยังสิ้นหนทาง แตก็ถือวา
ยังโชคดีที่ไดรับความชวยเหลือจากผูจัดสรางทำให
นักเรียนพิการสะดวกตอการเดินทางไปยังหองเรียน
ในตวัอาคาร อกีทัง้ยงัเปนการสรางความปลอดภยัใหเดก็
ในกรณีลิฟตขัดของอีกดวย

ทั้งน้ีขอเชิญรวมบริจาคเงินเพ่ือสมทบทุนไดที่
มลูนิธคิณุพอเรย หรือผอ.อดุมโชค โทร. 08-6834-2803
บุญครั้ งนี้ ยิ่ ง ใหญนัก เพื่ ออนาคตและการศึกษา
ของคนพิการเมืองพัทยา

นักเรียนพิการ รวมใชทางลาดและชมทัศนียภาพ
ของตัวอาคาร

อาจารยอุดมโชค ชูรัตน ผูอำนวยการโรงเรียนอาชีวะ
พระมหาไถ กลาวความเปนมาของอาคารทางลาด

คณะนักขับรอง (ตอจากหนา 2)
(รางวัลชนะเลิศในการแขงขันรองประสานเสียง
International de Habaneras คร้ังท่ี 55 ในป 2009
ทีป่ระเทศสเปน) มาเยือนพระศาสนจักรคาทอลิกไทย

แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ในสภาพระสังฆราชฯ รวม
กับคณะกรรมการ In One Accord ไดเชิญวิทยากร
Prof.Arwin Tan, Prof. Ralph Hoffman และกลมุคณะ
นกัขับรอง “The Novo Concertante Manila” มาแบงปน
ประสบการณ ตลอดจนเสริมสรางทักษะในการขับรอง
บทเพลงศักด์ิสิทธ์ิใหดียิ่งขึ้น เพื่อสรางความสงาและ
ศกัดิส์ทิธิใ์นพิธกีรรมทีจ่ะเพ่ิมขึน้ตามไปดวย อนัสบืเนือ่ง
มาจากผลท่ีไดรับจากโครงการน้ีของผูเขารับการอบรม

วันเสารที่ 14 พฤษภาคม มีการจัดอบรม Choir
Workshop and Demonstration ขึ้นท่ีคริสตจักรท่ีสอง
ในการจัดอบรมครั้งน้ีเปนการบรรยายเชิงปฏิบัติการ
เรื่องพื้นฐานและเทคนิคตางๆ ที่ใชในคณะนักรอง
ประสานเสียง บรรยายพรอมนำคณะนักรองมาสาธิต
เทคนิคใหแกผูอบรม ซึ่งมีผูเขาอบรมทั้งสิ้น 150 คน
(จาก 7 วดัคาทอลกิ และ 6 คริสตจักร)

วันอาทิตยที่ 15 พฤษภาคม เปนการจัดอบรม
เร่ือง Choral Arranging ณ วดัแมพระองคอุปถัมภ เปน
การอบรมเรียบเรียงบทเพลงสำหรับคณะนักรอง
ประสานเสียง เร่ืองพื้นฐาน เทคนิค และสาธิตการ
ปฏิบตัเิขียนจรงิ แกผเูขาอบรม ซึง่มีจำนวนทัง้ส้ิน 26 คน

คอนเสิรต Deo Gratias มกีารจัดข้ึนท้ังหมด 3 วนั
เร่ิมต้ังแตวันท่ี 13 พฤษภาคม ที่สักการสถานบุญราศี

นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง วันท่ี 14 พฤษภาคม ที่
คริสตจักรท่ีสอง สามยาน  และวนัท่ี 15 พฤษภาคม ที่
วัดแมพระองคอุปถัมภ ในการแสดงดังกลาวนำเสนอ
บทเพลงศกัด์ิสทิธ์ิ ในหลายรปูแบบต้ังแตเพลง Classic
ในยุคสมัยตางๆ เพลง Pop ที่เปนที่รูจัก เพลง Black
Spiritual เพลง Folksong เพลงภาษาละติน และอ่ืนๆ
อีกมากมาย คณะนักรองไดนำบทเพลงตามรอย
คณุพอนโิคลาส มาประสานเสียง ไดเปนทีน่าประทับใจ

คอนเสิรต วันท่ี 13 พฤษภาคม สักการสถานบุญราศี
นโิคลาส บญุเกิด กฤษบำรงุ

ของผูมารวมชมคอนเสิรตเปนอยางมาก นอกจาก
คณะนักรองจะนำบทเพลงทางศาสนามาขับรอง
ไดอยางไพเราะแลว ยังสรางความแปลกใจใหกับผูมา
รวมชมคอนเสริต เม่ือไดมกีารขบัรองบทเพลงทีเ่ก่ียวกับ
ประเพณีไทย อยางเพลงลอยกระทง ไดเพิ่มสีสัน
บรรยากาศในงานคอนเสิรตใหมีความสนุกสนาน
การแสดงคอนเสิรตทั้ง 3 วัน มีผูเขารับชมกวาพันคน
นับเปนโอกาสอันดีอยางยิ่งที่คริสตชนท้ังหลายไดรับ
ประสบการณอันนาประทับใจ และเปนการสราง
สัมพันธอันดีรวมกันระหวางคาทอลิกและโปร-
เตสแตนต

คอนเสริต วนัที ่14 พฤษภาคม ครสิตจกัรทีส่อง สามยาน

พธิมีิสซา วนัท่ี 15 พฤษภาคม วดัแมพระองคอปุถัมภ

อบรม Choir
Workshop and
Demonstration
คริ สตจั ก รที่
สอง สามยาน



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 28 ª√–®”«—π∑’Ë 10-16 °√°Æ“§¡ 2011 Àπâ“ 15

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“  √–‰¡â·¥ß

®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

23 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«— ¥ · ¡à æ √ – √— ∫ ‡ °’ ¬ √ µ‘

¬°¢÷Èπ «√√§å Õ.‡¡◊Õß ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 13  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå √–¬Õß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 3 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√’ ¡¿æ °∫‘π∑√å∫ÿ√’ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 10 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ Õ.‡¡◊Õß ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠π‘‚§≈—  æ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ·À≈¡ª√–¥Ÿà ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 24 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§”  —µÀ’∫ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 8 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ π§√π“¬° ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 15 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ∫â“π √â“ß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 29 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠§≈“√“ ‡¥‘¡∫“ßπ“ß∫«™ ®. ÿæ√√≥∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 9 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

(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

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å·Ààß¿Ÿ‡¢“§“√å·¡≈ Õ. Õßæ’ËπâÕß

®. ÿæ√√≥∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

10.30 π.  §ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√  “π‘®  ∂–«’√–«ß å Õÿª-

 —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π («—π»ÿ°√å∑’Ë 15 °√°Æ“§¡

(©≈Õß¿“¬„π) ‡«≈“ 17.00 π. À≈—ß¡‘ ´“¡’·Àà‚§¡

∂«“¬‡°’¬√µ‘·¥à·¡àæ√–)

«—¥æ√–∫‘¥“‡®â“ ‚√ß‡√’¬π‡´πµå‚¬‡´ø ∑‘æ«—≈

 ”‚√ß ·≈–™ÿ¡πÿ¡Õß§å°√§√‘ µ™π¶√“«“  Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  31 °√°Æ“§¡

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

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

°√°Æ“§¡ 2011

15.00 π.  «¥æ√–‡¡µµ“

15.30 π. Õà“πæ√–«“®“·≈–·∫àßªíπæ√–«“®“

16.30 π. ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ

          ‚¥¬´‘ ‡µÕ√å¬Ÿ‡ø√‡´’¬ ¡’ ¡°≈‘Ëπ

17.30 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

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

          ‚¥¬§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠

19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ·´ø

 —ß«“≈¬å  »ÿ√–»√“ß§å  ‡ªìπª√–∏“π  (‡«≈“ 09.30 π.

æ‘∏’µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑  «¥ “¬ª√–§”‚≈° ‚¥¬§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ

°‘®‡®√‘≠ ·≈–ºŸâπ”Õß§å°√ Õ«¬æ√»’≈¡À“ π‘∑)

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ∑à“®’π ®. ¡ÿ∑√ “§√ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 31 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥∫â“π‡´‡«’¬√å (Õπÿ “«√’¬å™—¬ ¡√¿Ÿ¡‘) ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 31 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. §ÿ≥æàÕ¡‘‡°≈

°“‰√´“∫“≈, ‡Õ ‡® ‡ªìπª√–∏“π

«—¥¡“√’¬å «√√§å ¥Õπ‡¡◊Õß °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 14  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° °∑¡. ©≈Õß

Õ“ π«‘À“√ «—π®—π∑√å∑’Ë 15  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 17.00 π.

«—¥‡´πµå√ÁÕ§ ∑à“‰¢à ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

20  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

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

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

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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥                ‚¥¬§ÿ≥æàÕ»—°¥‘Ï™—¬ ∑√—æ¬åÕ—ª√–‰¡¬

����� §≥–π—°∫«™§“¡‘≈‡≈’¬π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–

§“¡‘≈‡≈’¬π‚´‡™’¬≈ ‡´π‡µÕ√å ª√“®’π∫ÿ√’ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚Õ°“  ç©≈Õßπ—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈é

·≈–√à«¡· ¥ß§«“¡¬‘π¥’ §√∫√Õ∫ 60 ªï·Ààß°“√

ªØ‘≠“≥µπ¢Õß§ÿ≥æàÕπâ“´´“‡√‚πà √ÁÕ -

‡ Á́µ‚µâ ·≈– 25 ªï°“√∫«™‡ªìπæ√– ß¶å¢Õß

§ÿ≥æàÕ√ÁÕ§ ‰æ√—™ »√’ª√–‡ √‘∞ ‡ªî¥‡ °Õ“§“√

ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ·≈–¡Õ∫‚≈à·°àºŸâ¡’æ√–§ÿ≥ ¡∑∫∑ÿπ

 √â“ßÕ“§“√ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å

®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π ∑’Ë§“¡‘≈‡≈’¬π ‚´‡™’¬≈ ‡´π‡µÕ√å

ª√“®’π∫ÿ√’ (‚§°«—¥) «—π‡ “√å∑’Ë 16 °√°Æ“§¡ 2011

‡«≈“ 10.00 π.

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

Divina ªï 2011 ¥—ßπ’È

«—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

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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

08-1943-7965)

«—¥π—°∫ÿ≠¬“‚°‡∫ ·¡à°≈Õß ®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

§ÿ≥æàÕª√–¥‘…∞å «àÕß«“√’ Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥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)

«—¥·¡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)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ Õ.‡°“– ¡ÿ¬ ®. ÿ√“…Æ√å∏“π’

©≈Õß«—¥·≈–©≈Õß 25 ªï™’«‘µ ß¶å¢Õß§ÿ≥æàÕ‡®â“«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 23 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

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

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ¡’§“·Õ≈ Õ¥ÿ≈¬å‡°…¡ ‚∑√. 08-1422-

7456)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ Õ.°ÿ¡¿«“ªï ®.Õÿ¥√∏“π’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë  23 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

Õ“ π«‘À“√æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õÿ¥√∏“π’

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

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

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫—ªµ‘ µå Õ.«“√‘π™”√“∫

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 9 °√°Æ“§¡

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ∫â“π∫—«∑à“ Õ. «à“ß«’√–«ß»å

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

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“

‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å † Õ.‡¡◊Õß

®.¡À“ “√§“¡ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“

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

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈∏“π’



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 28 ª√–®”«—π∑’Ë 10-16 °√°Æ“§¡ 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

°—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” 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 ‚∑√.

0-2237-7315 ‚∑√ “√ 0-2233-8159 À√◊Õ

§ÿ≥æƒ°…“  °‘®‡®√‘≠  ‚∑√. 08-1258-7771

�����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‡∑à“π—Èπ §à“Õ∫√¡

2,400 ∫“∑  Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1407,

08-9483-6640

�����¢Õ‡™‘≠‡æ◊ËÕπ ¡“™‘°π—°∫ÿ≠¡ßøÕ√åµ (°≈ÿà¡ 3)

∫√√¥“Õ¥’µ¬ÿ«π‘  ºŸâΩñ°À—¥ √à«¡ª√–™ÿ¡ —ß √√§å

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

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

✟ §≥–π—°∫«™§“¡‘≈‡≈’¬π·¢«ßª√–‡∑»
‰∑¬  ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚Õ°“ 

∫«™æ√– ß¶å¢Õß —ß¶“πÿ°√≈Ÿ°“ Õπÿ √≥å

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

 —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“π ∑’Ë«—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“

‡ ¥Á®¢÷Èπ «√√§å Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

«—π‡ “√å∑’Ë 9 °√°Æ“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.00 π.

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

�����§≥–°√√¡°“√§“¡‘≈‡≈’¬π‡æ◊ËÕß“πÕ¿‘∫“≈ ÿ¢¿“æ

Õπ“¡—¬ ®—¥ —¡¡π“π“π“™“µ‘¥â“π°“√Õ¿‘∫“≈ ÿ¢¿“æ

Õπ“¡—¬ «—π∑’Ë 9-11 µÿ≈“§¡ 2011 À—«¢âÕ ç°“√Ωñ°

ªØ‘∫—µ‘·π«∑“ß„π°“√™à«¬‡À≈◊Õ ‡™‘ßÕ¿‘∫“≈·°à

ºŸâ„°≈â ‘Èπ„®é ≈ß∑–‡∫’¬π 4,500 ∫“∑µàÕ∑à“π ·≈–

À—«¢âÕ ç°“√‡¬’¬«¬“√—°…“ºŸâªÉ«¬„π·∫∫Õß§å√«¡é «—π∑’Ë

12-15 µÿ≈“§¡ 2011 ≈ß∑–‡∫’¬π 6,000 ∫“∑µàÕ∑à“π

 Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2360-7845-50

�����¢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

�����«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ‡ªî¥√—∫ ¡—§√∫ÿ§≈“°√  4 Õ—µ√“

µ”·Àπàß 1. À—«Àπâ“·ºπ°æ—≤π“·≈–‡º¬·æ√àº≈ß“π

∑“ß«‘™“°“√ 2. ‡®â“Àπâ“∑’Ë·ºπ°æ—≤π“·≈–‡º¬·æ√à

º≈ß“π∑“ß«‘™“°“√ 3. ‡≈¢“πÿ°“√»Ÿπ¬å àß‡ √‘¡·≈–

æ—≤π“ß“π«‘™“°“√ 4. ºŸâ™à«¬π—°«‘®—¬ §ÿ≥«ÿ≤‘-§ÿ≥ ¡∫—µ‘

µ”·Àπàß∑’Ë 1-2  1. ®∫°“√»÷°…“„π√–¥—∫ ª√‘≠≠“µ√’

- ª√‘≠≠“‚∑ ∑ÿ° “¢“«‘™“ 2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√

∑”ß“π¥â“π‡Õ° “√ °“√„™â‚ª√·°√¡ ”‡√Á®√Ÿªµà“ßÊ

‚¥¬‡©æ“–‚ª√·°√¡°“√ÕÕ°·∫∫  ◊ËÕ ‘Ëßæ‘¡æå -  ◊ËÕ

 √â“ß √√§å §ÿ≥«ÿ≤‘-§ÿ≥ ¡∫—µ‘  µ”·Àπàß∑’Ë 3-4  1. ®∫

°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ ∑ÿ° “¢“«‘™“ 2. ¡’

§«“¡ “¡“√∂„π°“√∑”ß“π¥â“π‡Õ° “√ °“√„™â

‚ª√·°√¡ ”‡√Á®√Ÿª (Microsoft words  excel œ≈œ)

°“√µ‘¥µàÕª√– “πß“π 3. À“°¡’§«“¡√Ÿâ¿“…“Õ—ß°ƒ…

À√◊Õ¡’ª√– ∫°“√≥å∑”ß“π¡“°àÕπ ®–æ‘®“√≥“

‡ªìπæ‘‡»…

‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√ ¡—§√ √Ÿª∂à“¬  ”‡π“

∫—µ√ª√–™“™π   ”‡π“∑–‡∫’¬π∫â“π Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ (∑√“π §√‘ªµå „∫ª√‘≠≠“∫—µ√)

„∫√—∫√Õß·æ∑¬å

 π„®µ‘¥µàÕ¥â«¬µπ‡ÕßÀ√◊Õ ¡—§√‰¥â∑’Ë («—ππ’È - 15

°√°Æ“§¡ 2011) «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ‡≈¢∑’Ë 20 ¡.6

(ª“°´Õ¬«—¥‡∑’¬π¥—¥) µ.‡æ™√‡°…¡ µ.∑à“¢â“¡

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡  73110 ‚∑√. 0-2429-

0100-3 µàÕ 607 ‚À≈¥„∫ ¡—§√ß“π ®“°

www.saengtham.ac.th ·≈â« àß°≈—∫∑’Ë  k.atom@

hotmail.com

����� ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ «—π©≈Õß·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ

 «√√§å ™¡√¡§√‘ µ™π®’π ¢Õ‡√’¬π‡™‘≠∑ÿ°∑à“π √à«¡

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

‡°“–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§
·À≈àß√«¡§√‘ µ™π∫π‚≈°ÕÕπ‰≈πå

‡æ’¬ß°¥ like ‰¡à‡ ’¬§à“ ¡“™‘°

„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡ªìπ‡®â“ ∑’Ë«—¥·¡àæ√–

≈Ÿ°ª√–§” (°“≈À«à“√å) „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 14  ‘ßÀ“§¡

2011 ‚¥¬§ÿ≥æàÕ«‘®‘µ√ ≈‘¢‘µ∏√√¡ ·≈–§ÿ≥æàÕ‰æ±Ÿ√¬å

ÀÕ¡®‘π¥“ ¡’æ‘∏’‡®‘¡πÈ”¡—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘ÏÕ«¬æ√ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

(Õ“¬ÿ 60 ªï¢÷Èπ‰ª) À≈—ßæ‘∏’¡‘ ´“‡™‘≠√à«¡√—∫ª√–∑“π

Õ“À“√°≈“ß«—π (‚µä–®’π) √à«¡°—∫æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬

�����ç®‘µ¿“«π“·∫∫§√‘ µå ¡’¥â«¬À√◊Õé...ç®‘µ¿“«π“

·∫∫§√‘ µå‡ªìπÕ¬à“ß‰√é ‚§√ß°“√ —¡¡π“°“√‡√’¬π√Ÿâ

·≈–Ωñ°ªØ‘∫—µ‘ ç®‘µ¿“«π“·∫∫§√‘ µåé  ”À√—∫¶√“«“ 

Õ¬“°∑√“∫·≈–¡’ª√– ∫°“√≥å æ∫°—π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

28  ‘ßÀ“§¡ 2011 ‡«≈“ 08.30-16.30 π. ∑’Ë∫â“π

‡≥√„À≠à «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡  ¡—§√¥à«π

√—∫®”π«π®”°—¥ µ‘¥µàÕ∑’Ë«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ 20

À¡Ÿà 6 µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ 73110

‚∑√. 0-2429-0820 §à“≈ß∑–‡∫’¬πµ“¡·µà®‘µ»√—∑∏“



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับที่ 28 ประจำวันที่ 10-16 กรกฎาคม 2011 หนา 17

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

แตละสงัฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ : คณุพอสพุจน ฤกษสจุรติ สงัฆมณฑลเชียงใหม : คณุพอณรงคชยั หมัน่ศึกษา สงัฆมณฑลจนัทบรุ ี: คณุพอเอนก นามวงษ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คณุพอชำนาญ บวัขันธ สงัฆมณฑลราชบุร ี: คณุพอเสนอ ดำเนนิ-
สดวก สงัฆมณฑลนครราชสีมา : คณุพอเกรียงไกร ยิง่ยง สงัฆมณฑลนครสวรรค : คณุพอชวนิทร เสงีย่มแกว สงัฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คณุพออมรกิจ พรหมภกัดี สงัฆมณฑลอดุรธานี : คณุพอไมตร ีทาสวุรรณ สงัฆมณฑลอุบลราชธาน ี: คณุพอบุญพฤกษ ทองอินทร

 คาบำรงุปละ 400 บาท ธนาณัตใินนามซสิเตอรศรินทิพย กจิสวสัด์ิ สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 โทรสาร : 0-2681-5401
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 : 66-2681-5401
E-mail : thcatcom@loxinfo.co.th website : www.udomsarn.com

โดย เงาเทียน

สวัสดีครับ เพื่อนๆ เยาวชนท่ีรัก เราไดรับทราบ
แบบอยางของนักบุญองคอุปถัมภของงานเยาวชนโลก
5 องคแรกไปแลวนะครับ ฉบับนี้จึงขอแบงปนถึง
แบบอยางของทานนักบุญองคอุปถัมภของงานตออีก
5 องค นะครบั

นักบุญองคอุปถัมภวันเยาวชนโลก 2011 (ภาคตอ)

St.Rafael Arnaiz (นักบุญ
ราฟาแอล อารนาอิช) (1911-
1938)
แบบอยางสำหรบัชีวติ :  ทานเปน
แบบอยางในเร่ืองการตอบรับ
การเรียกของพระคริสตเจาโดย

ทนัท ี การละท้ิงตนเองไวในพระหัตถของพระเจา  การ
รับความทุกขทรมานดวยจิตใจยินดี  และการมีพระเจา
คอืความสุขเดียวในชวีติ

St.John of Avila (นักบุญ
ยอหนแหงอาวิลลา) (1500-
1569)
แบบอยางสำหรับชีวิต :  การ
ปลูกฝงความรักที่ลึกซึ้งใน
ศลีมหาสนทิ การเปนนกัปฏริปู
ใ นสถ านก า รณ ที่ จำ เ ป น

การอบรมปนแตงจิตวิญญาณของตนอยางจริงจัง  การ
พดูและเจริญชวีติในความจริงแมจะตองทนทุกขทรมาน
เพราะความจริงน้ัน

St.Teresa of Avila (นักบุญ
เทเรซา แหงอาวิลลา) (1515-
1582)
แบบอยางสำหรบัชีวติ :  การให
การภาวนาเปนจุดศูนยกลาง
ของชีวิต การมอบดวงใจแด
พระคริสตเจา การเจริญชีวิต

อยางสุภาพถอมตนโดยยอมรบัความจรงิของตนเอง  การ
มงุปฏิบตัฤิทธ์ิกศุลในทกุวนัเวลาแหงชวีติ

St.Rose of Lima (นักบุญ
โรซา แหงลีมา) (1586-1617)
แบบอยางสำหรับชวีติ :  การ
ไมแสวงหาความย่ิงใหญ
ฝายโลก การเจริญชีวิตอยาง
ซื่อสัตยตอกระแสเรียก การ
ยอมรับความทุกขทรมาน

ซึ่งเปนของประทานจากพระเจาดวยจิตใจราเริงยินดี

John Paul II
(บุญราศี ยอหน
ปอล ที่ 2) (1920-
2005)
ชื่อเสียงอันเปนท่ี
รจูกั : การยืนหยดั
ยึด ม่ันในความ
จริง ไวตอการ

รับรูถึงความเปนไปในชีวิตของทุกคน  โดยเฉพาะ
อยางย่ิงผูถูกกดขี่  ผูทนทุกขทรมาน  คนเจ็บปวย
คนต่ำตอย  เยาวชนและเด็กๆ ทานมีความศรัทธาตอ
พระมารดามารีอา การสงเสริมการวิงวอนพระเมตตา
ของพระเปนเจา ความเปนหน่ึงเดียวของมนุษยชาติ
การประกาศพระวรสาร การเรียกรองใหทุกคน
เจริญชีวิตสูความศักดิ์สิทธิ์ ความเช่ือในพลังของ
คนหนุมสาวท่ีจะสรางสังคมและใชชีวิตอยางดีงาม
ยอหน ปอล ที ่2 เปนบคุคลทีส่ภุาพถอมตนและกลาหาญ
มพีลังชีวติอยางเต็มเปยม  มคีวามรักในพระเยซคูริสตเจา
ทานเปนผูที่มีอารมณขัน  มีชีวิตภาวนาท่ีลึกซ้ึง  และ
เพียรทนรับความทุกขทรมานอยางยาวนาน  ทานเปน
ผูริ เริ่มวันเยาวชนโลกและการประชุมครอบครัว
ในระดับโลก

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
แผนกเยาวชน พรอมที่จะสนับสนุนเยาวชนใหมี
สวนรวมกับพระศาสนจักรระดับสากล โดยจัดใหมี
ผูแทนเยาวชนไทยเขารวมงานวันเยาวชนโลกอยาง
ตอเน่ือง ชวยเตรยีมเขาใหมคีวามพรอมท่ีจะเขารวมงาน
คร้ังน้ีในฐานะเปน “ผจูารกิ” (Pilgrim) เพ่ือจะสามารถ
รวม “จาริกแหงความเช่ือ” (Journey of Faith) ตาม
จิตตารมณของวันเยาวชนโลก และสามารถแบงปน
ประสบการณชีวิต โดยเฉพาะในดานชีวิตฝายจิต และ
พัฒนาตนเองใหกาวหนา เติบโตเปนผูใหญที่เปยมดวย
ความเช่ือ ความศรัทธา และเปนพลังสำคัญของพระ-
ศาสนจักรในการประกาศขาวดีของพระคริสตเจาสืบไป

“ผูที่
เก็บไดมาก
ไมมีสิ่งใด
เหลือเฟอ
สวนผูที่

เก็บไดนอย
กไ็มมี
สิ่งใด
ขาด

แคลน”
(2คร 8:15)

จงคอยระวงัวาทานดำเนินชวีติอยางไร จงดำเนนิชวีติ
อยางผเูฉลียวฉลาด มใิชอยางผขูาดสติปญญา จงใชเวลาปจจุบนั
ใหดทีีส่ดุ เพราะเราอยใูนยคุแหงความเลวราย อยาเปนคนโงเขลา
แตจงพยายามเขาใจวาพระเจาทรงประสงคสิง่ใด (อฟ 5:15-17)
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“เปนไดทั้งศลิา และเศษหนิธรรมดา”

    เมือ่นกัเทววทิยาตัวกลัน่เปนพระสนัตะปาปา
หนังสือมากมายท่ีมาจากงานเขียน บทสัมภาษณ

ขอคิดเห็น อาทิ “POPE BENEDICT XVI A
PERSONAL PORTRAIT” “JESUS OF NAZARETH”
“LET GOD’S LIGHT SHINE FOURTH”  “THE
RATZINGER REPORT” “PILGRIM FELLOWSHIP
OF FAITH”  ฯลฯ ของพระคารดนิลัโยเซฟ รตัซิงเกอร
ซึ่งในท่ีสุดไดถูกเลือกเปนพระสันตะปาปาองคปจจุบัน
โดยใชพระนามวา “เบเนดกิต ที ่16”

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จัดแปลงานของ
พระองคหลายเลมแลว อาทิ “พระเยซูเจาแหงนาซาเร็ธ
เลม 1 และ 2”  “พระสมณลิขิตเตือน พระวาจา
ขององคพระผู เปนเจา (VERBUM DOMINI)”
“แสงสวางของโลก” ลาสุดโอกาสครบ 60 ปชีวิต

พระสงฆของพระสงฆ หนงัสอื 3 เลมนี ้กำลังถกูทยอย
แปลเปนภาษาไทย

ติดตามอานขอคิดของพระสันตะปาปาของเรา

นอกจากจะลกึซึง้รวมสมยัแลวยงัเปนมโนธรรมชัน้ยอด
ของสังคมในปจจบุนัดวย

ปกของหนังสอื “The Church and New Media”
เปนรูปโมเสสถือบัญญัติ 10 ประการ แตสิ่งท่ีถือ
ไมใชแผนศลิา เหมือนรูปท่ีเราคนุตา แตเปนส่ีเหล่ียม
ที่มีหนาตาละมายคลายเคร่ืองไอแพด  แถมมี
คำโปรยลงบนปกทำนองวา “การสงตอของการ
เขียนบล็อก กิจกรรมออนไลน และพระสังฆราช
ผูทวิตขอความ” ผมเช่ือวาสัญญาณแหงกาลเวลา
กำลงัจะบอกเราวา วถิชีวีติของเราอาจจะตองมีอะไร
เปล่ียนไปบาง ในขณะเดียวกันงานแพรธรรมของ
พระศาสนจักรก็จะตองปรับตัว

สิง่ท่ีผมเห็นการปรับตัวขนานใหญไมใชทีไ่หน
ทีส่นัตะสำนักน่ันเอง ไมวาจะเปนการปรบัตัวเขาสู
งานนิวมีเดียอยางเต็มรูปแบบ ทุกอยางที่เปนสื่อ
สมัยใหมมีเรื่องศาสนาท้ังสิ้น การเปล่ียนผานจาก
เว็บไซต vatican.va สูเว็บไซต news.va มีหนาตา
ที่เปลี่ยนไป มีเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลง การประชุม
บลอ็กเกอรทัว่โลก 150 ทาน เพือ่รวบรวมเร่ืองราว
หลากหลาย แตพูดเร่ืองเดียวกัน การปรับตัวของ
สิ่งพิมพหลากหลาย และแอพพลิเกชั่นศาสนา
มีตั้งแตพระคัมภีร หนังสือสวดภาวนา หนังสือ
พิธีมิสซา  เกมสพระคัมภีร  สถานีวิทยุ  สถานี
โทรทัศน นิตยสารออนไลน การตระหนัก ตื่นตัว
และเตรียมตัว สำหรบัผม ผมเช่ือวา ถาอยากไดลกูเสือ
ตองเขาถ้ำเสือ ถาอยากจะแพรธรรมกับคนยุคน้ี
ก็คงตองคุยดวยภาษาของเขา แตจุดยืนของเรา
ผมเหน็การกาวไปขางหนาแบบน้ี ผมนกึยอนถามวา
แลวสื่ อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยยืนอยู
ตรงจุดไหนกนัแลว

ผมเองในฐานะท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับส่ิงพิมพ
แตเมื่องานในลักษณะ Social Network เขามา จึง
เริม่งานเล็กๆ ทีท่ำไดเลย เพราะวาเปนสนามของเรา
โดยตรงจึงจัดทำเฟซบุคในชื่ออุดมสารแฟนคลับ

ดำเนินการมาครบปแลว ยอด
สมาชิกไมมากเท าที่ รับ เปน
สมาชิกปกติ แตก็ถือวามีการ
เติบโตอยางตอเน่ือง  มีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลสองทาง และ
เมื่อมีอะไรเกิดขึ้น มั่นใจวาสง
สัญญาณเม่ือใด ผูคนในบาน
หลังนั้นก็พรอมใจมารวมกัน

หลายกิจกรรมเกิดและเติบโตที่นั่น ไมวาจะเปนการ
พบปะกัน การจัดกิจกรรมแสวงบุญ การออกบูธ หรือ
ลาสดุคอืการขายผลิตภณัฑ หรอืของท่ีระลกึของบญุราศี
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เราทำไป
เรียนรูไป นอกจากน้ัน เรายังมีทวิตเตอรซึ่งแมจะมี
คนใชไมมาก แตความโดดเดนของทวิตเตอรอุดมสาร
คือการพูดถึงประเด็นท่ีนาสนใจและลาสุดเริ่มมีการ
ทวิตขาวพระศาสนจักรในระดับนานาชาติ ถาสนใจ
ก็เริ่มสมัครเปนผูติดตามกันไดแลว ไมยากเลยครับ
สวนสิ่ง ท่ีกำลังจะตามมาในเดือนสิงหาคม  ที่มี
วนัส่ือมวลชนสากลน้ีคอื เวบ็ไซตขายหนังสือคาทอลกิ
ออนไลน (ซึ่งเราเตรียมไวเผื่อสื่อชนิดอื่นดวยนอกจาก
สิง่พมิพ) ภายใตชื่อวา Catholic-media.in.th

คำถามงายๆ ก็คือ เม่ืออยากไดหนังสือคาทอลิก
เราตองไปท่ีไหน อสัสัมชัญ มสิซัง ศนูยตางๆ หรืองาน
ฉลองวัด สิ่งเหลานั้นยังดำเนินตอ แตรานออนไลนนั้น
เปนอีกทางเลือกหนึ่ง พอแม ลุงปา นาอา จะอยูที่ไหน
ในประเทศหรือตางแดน เพียงเขาไปท่ีเว็บน้ี อาน
คำแนะนำนิดหนอย และสั่งของใหสงมาทางไหน
ไดทกุประเภท ทางไปรษณีย อเีอ็มเอส มบีตัรเครดิตใช
ไมมธีนาณัต ิหรอืชองทางหลากหลายเชนกนั ออ! ...ถา
ถามเร่ืองกำร้ีกำไรน่ีผมวาไมใชประเด็น เราเพียงแต
มีชองทางเผยแพรเทาน้ันเอง และเม่ือถึงเทศกาลสำคัญ
เราอาจจะไปแนะนำตัวตามเว็บไซตที่มีคนเขาไปมากๆ
เพ่ือบอกวา อยากไดหนังสือแบบน้ี สือ่แบบน้ัน สายตรง
คาทอลิกมาท่ีนีเ่ลย ผมเชือ่วาเวบ็ไซตแหงนีจ้ะไมพดูเรือ่ง

กำไรมากไปกวา แบงปนขาวดีของพระ
นอกจากนั้นเรากำลังทำแอพพลิเกช่ันคาทอลิก

ภาคภาษาไทยกันดวย จะสำเรจ็หรอืไม จะใชงานกัน
ไดแคไหน ผมและทมีงานคงตองใชเวลาทบทวนกัน
อกีเยอะ และหวงัวาในสนามจริง ยงัตองการคำแนะนำ
จากผูรูจริงอีกมาก ทั้งนี้และทั้งนั้นไมไดแปลวา
เราบาเทคโนโลยีจนลืมวายังมีพี่นองอีกหลายคน
ที่แมแตไฟยังเขาไปไมถึงบานของเขา ผมคิดวา
ก็ เหมือนกับทุกงานของพระศาสนจักรท่ีตอง
ตอบโจทยผูคนหลากหลาย และสังคมอันแสน
กวางใหญไพศาล

ในหนังสือ “The Church and New Media”
ยงักลาวไวไดนาสนใจอกีวา เครือ่งมือใหมทีม่ชีือ่วา
“นิวมีเดีย” ยังเปนการผสานกลมกลืนกันระหวาง
ความรูกับการส่ือสารสังคม และมันรวมไปถึง
การเสวนา การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด และ
ความสัมพันธ ผมคิดวาน่ันคือรูปแบบของมนุษย
ที่เราตองสรางใหพวกเขาเปนคนท่ีสามารถเสวนา
กับคนอ่ืนได  แลกเปลี่ยนเรียนรู  เคารพคุณคา
และศักด์ิศรี และมีมนุษยสัมพันธทีด่แีละถูกตอง

แนนอนทีก่ระแสใหมอาจจะสรางความหวือหวา
ชั่วขามคืน บางคนอาจจะกลัวจนต้ังแงตั้งงอนและ
คิดแตผลราย ผมวาจริงๆ แลวก็เหมือนโมเสส
ถือแผนศิลาขึ้นไปรับพระบัญญัตินั่นแหละครับ
พระบัญญตัทิีพ่ระเจาเขียนใหมนษุยกลายเปนเศษหนิ
ชั่วพริบตา เนื่องเพราะเม่ือโมเสสลงมาประชากร
ไมไดเช่ือในพระเลย แผนหินน้ีจะมีประโยชนอะไร
อกีตอไป แตเมือ่ขึน้ไปใหมพรอมการกลับใจของเขา
แผนหินคลายๆ กันจึงเปนศิลาแหงบัญญัติของ
พระเจาทนัท ีฉนัใดกฉ็นัน้ัน อุปกรณยงัเปนอปุกรณ
ใชใหมีคาตอชีวิตมันก็มีทันที แตเราจะท้ิงโอกาส
ทำไม ถาอปุกรณมนัทำไดมากกวาเศษหนิ

บรรณาธิการบริหาร
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ç®—¥µ—Èß°≈ÿà¡™ÿ¡™π§√‘ µ™πæ◊Èπ∞“πé  ”π—°ß“π™ÿ¡™π§√‘ µ™πæ◊Èπ∞“π

√à«¡°—∫«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ ∫â“π™â“ß¡‘Ëß ®—¥‡«∑’‡ «π“·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ µ‘¥µ“¡º≈

ª√–‡¡‘πº≈·≈–®—¥µ—Èß°≈ÿà¡™ÿ¡™π§√‘ µ™πæ◊Èπ∞“π ‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 ¡‘∂ÿπ“¬π

2011 ∑’Ë«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ ∫â“π™â“ß¡‘Ëß Õ.æ√√≥“π‘§¡ ®. °≈π§√ ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ∏—≠≠“ »√’ÕàÕπ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π™ÿ¡™π§√‘ µ™πæ◊Èπ∞“π ‡ªìπ

ª√–∏“πæ‘∏’‡ªî¥ ∑—Èßπ’È¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡®”π«π 107 §π ®—¥µ—Èß°≈ÿà¡‰¥â 12 °≈ÿà¡ ®“° 3

À¡Ÿà∫â“π ‰¥â·°à ∫â“π™â“ß¡‘Ëß ∫â“ππ“∑—π ·≈–∫â“π¥ß§”‚æ∏‘Ï

ç‡Õ“„®„ à∫ÿ§≈“°√é §ÿ≥æàÕæ—≤π“ Õÿª°“√ ‡®â“Õ“«“ Õ“ π«‘À“√

æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–ÀåÕÿ¥√∏“π’ ®—¥æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥„Àâ·°àæπ—°ß“π·≈–

‡®â“Àπâ“∑’Ë„πÕ“ π«‘À“√œ Õ“∑‘ ‡®â“Àπâ“∑’Ë®“° ”π—°¡‘ ´—ßœ »Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“œ

·≈– ◊ËÕ¡«≈™π  „π«—π»ÿ°√åÕ“∑‘µ¬å∑’Ë Õß¢Õß∑ÿ°Ê ‡¥◊Õπ ‡ªìπ°“√À≈àÕÀ≈Õ¡™’«‘µ®‘µ

‚¥¬Õ“»—¬·π«∑“ß§” Õπ¥â“π»“ π“·≈– “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ‡∑à“∑—πµ“¡ ∂“π°“√≥å

∑“ß¥â“π —ß§¡„πªí®®ÿ∫—π‰¥â ‡°‘¥°“√øóôπøŸ¥â“π®‘µ„® §«“¡√—°§«“¡ “¡—§§’

¡’æ≈—ß„π°“√∑”ß“π‡°‘¥§ÿ≥§à“µàÕµπ‡Õß·≈–§√Õ∫§√—« çøóôπøŸ®‘µ„®∫ÿ§≈“°√Õ“ “ ¡—§√ΩÉ“¬ß“πÕ¿‘∫“≈é ΩÉ“¬Õ¿‘∫“≈

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ¡™—¬ æß»å»‘√‘æ—≤πå ®—¥ —¡¡π“øóôπøŸ®‘µ„®

∫ÿ§≈“°√Õ“ “œ „π —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ √–À«à“ß«—π»ÿ°√å∑’Ë 10 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

12 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 ∑’Ë§à“¬«π“πÿ√—°…å (‰√à 74) „πÀ—«¢âÕ ç·∫°°“ß‡¢π ·≈â«

µ“¡‡√“¡“é

ç§à“¬‡¬“«™πÕ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠é °≈ÿà¡‡¬“«™π Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠

∫“ß√—° °√ÿß‡∑æœ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ÿ√ ‘∑∏‘Ï ™ÿà¡»√’æ—π∏åÿ ‡®â“Õ“«“  ·≈–§ÿ≥æàÕ≥√ß§å

√«¡Õ√à“¡ ®‘µµ“∏‘°“√‡¬“«™π ®—¥§à“¬ ç ‚¡ √‡¬“«™π Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠é

¡’‡¬“«™π«—¥√à«¡§à“¬ 55 §π ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕÕπÿ™“ ‰™¬‡¥™ „Àâ°“√Õ∫√¡ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë

9-11 æƒ…¿“§¡ 2011 ∑’ËÀ“¥Àƒ∑—¬ ®.‡æ™√∫ÿ√’

çª√–™ÿ¡é §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ»“ π —¡æ—π∏å·≈–§√‘ µ —¡æ—π∏å

√à«¡°—∫§≥–°√√¡°“√π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß§√‘ µ™π„πª√–‡∑»‰∑¬ ®—¥ª√–™ÿ¡

§≥–°√√¡°“√ «—πÕ—ß§“√∑’Ë 30 æƒ…¿“§¡ 2011 ∑’Ë§√‘ µ®—°√ –æ“π‡À≈◊Õß

®”π«πºŸâ‡¢â“√à«¡ 6 ∑à“π ®ÿ¥ª√– ß§å„π°“√ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕ«“ß·ºπ°“√∑”ß“π

√«¡∂÷ß°“√«“ß√–∫∫°“√∑”ß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√ ·≈–∑ÿ°ªï®–¡’°“√ ≈—∫°—π

√–À«à“ß ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬°—∫ ¿“§√‘ µ®—°√„πª√–‡∑»‰∑¬

·≈–ªïπ’Èµ”·Àπàßª√–∏“π‡ªìπ¢Õß ¿“§√‘ µ®—°√ §◊Õ ºª.π‘µ¬å¥“  ‡®π«“≥‘™¬å

(ª√–∏“π µ√’§√‘ µ™π‰∑¬) √Õßª√–∏“π‡ªìπ¢Õß ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ §◊Õ §ÿ≥æàÕ‡ πÕ ¥”‡π‘π ¥«° (‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√

§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ»“ π —¡æ—π∏å·≈–§√‘ µ —¡æ—π∏å)

ç‡¬’Ë¬¡ - „Àâ°”≈—ß„®é §ÿ≥æàÕ‡°√’¬ß‰°√  ÿ¢®‘µ §≥–§“¡‘≈‡≈’¬π

´‘ ‡µÕ√å§≥–¡“√’Õ“∫—¡∫’πà“ ·≈– “¡‡≥√§≥–§“¡‘≈‡≈’¬π ÕÕ°‰ª‡¬’Ë¬¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

∑’Ë‡ªìπ‚√§‡√◊ÈÕπ‡ªìπª√–®” ªí®®ÿ∫—π¡’ 16 ∑à“π ∑’ËÕ¬Ÿà„π∫â“π»√’«‘‡™’¬√ ®.‡™’¬ß√“¬
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µÕπ∑’Ë 25
ª√–µŸ¡À“«‘À“√œ

(3)

§«“¡»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï
ª√–∑—∫Õ¬Ÿà
∑’Ë‡√◊ËÕß√“«

√Ÿª∑—Èß 16 ¢Õß

ª √ – µŸ »— ° ¥‘Ï  ‘ ∑ ∏‘Ï

‰¥â·°à

1. ‡∑«¥“ ≥ ª√–µŸ √«ß «√√§å

2. ‡Õ«“ ∂Ÿ°¢—∫‰≈àÕÕ°®“° «π «√√§å

3. °“√·®âß “√·¥àæ√–π“ß¡“√’Õ“

4. ‡∑«¥“ºŸâ∂◊Õ “√

5. æ‘∏’≈â“ß¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“

6. π‘∑“π‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‡√◊ËÕß·°–À“¬

7. ∫‘¥“ºŸâ‡¡µµ“

8. ∑√ß√—°…“§πßàÕ¬

9. À≠‘ß§π∫“ª

10.Àπâ“∑’Ë¢Õß°“√Õ¿—¬

11.‡ª‚µ√ªØ‘‡ ∏

12.≥ ¡À“°“ß‡¢π ‚®√ºŸâ°≈—∫„®

13.°“√ª√–®—°…åæ√–Õß§å·°àπ—°∫ÿ≠‚∑¡— 

14.°“√ª√–®—°…å¡“¢Õßæ√–§√‘ µ‡®â“·°à‡À≈à“ “«°

15.°“√°≈—∫„®π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈

16.°“√‡ªî¥ª√–µŸ»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

ª√–µŸ»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïπ’È‡Õß‡¡◊ËÕªï 2000  ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“¬ÕÀåπ ªÕ≈ ∑’Ë 2

‰¥â¡’°“√‡ªî¥ª√–µŸ∫“ππ’È„π‚Õ°“ ªï»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï  —°§√—Èß„πÀπ÷Ëß™’«‘µ ‡√“®–‰¥â¡’

‚Õ°“ ‡ÀÁπ°“√‡ªî¥ª√–µŸ·Ààßπ’ÈÕ’°‰À¡

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ∂à“¬µÕπ‡¥‘πÕÕ°®“°¡À“«‘À“√ °√Õ∫ª√–µŸ‡À≈Á°

·≈–¢Õ∫øÑ“ ∑’Ë‡¢’¬π‡√◊ËÕßª√–µŸ¡À“«‘À“√œ ‰¡à‰¥â∂à“¬®“°∑’Ë®√‘ß¡“‡≈¬  —°«—π

§ß‰¥â°≈—∫‰ª§√—∫

ç63 ªï‚√ß‡√’¬π‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ©–‡™‘ß‡∑√“é æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

™Ÿ»—°¥‘Ï   ‘√‘ ÿ∑∏‘ Ï  ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“‚Õ°“ «—π§≈â“¬«—π ∂“ªπ“‚√ß‡√’¬π‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

©–‡™‘ß‡∑√“ §√∫ 63 ªï ·≈–«®πæ‘∏’°√√¡‡ °∫â“πæ—°¿√“¥“ ç∫â“π‡´πµå‚¬‡´øé

‡¡◊ËÕ«—π»ÿ°√å∑’Ë 3 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 ∑’Ë‚√ß‡√’¬π‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ©–‡™‘ß‡∑√“

(¿“æ´â“¬)

æ√–§ÿ≥‡®â“™Ÿ»—°¥‘Ï

 ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï

¿√“¥“»‘√‘™—¬

øÕπ´’°“

¿√“¥“¡≥±≈

ª√–∑ÿ¡√“™

ª°ªÑÕß ∂“∫—π§√Õ∫§√—«·≈–‡¥Á°
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●   ∂“∫—π«‘®—¬·≈–∫√‘°“√¥â“π§√Õ∫§√—« ·≈–‡¥Á° (SERFAC)

‚¥¬°“√π”¢Õß ¥√.·§∑‡∏Õ≈’π ‡∫Õ√åπ“√å¥ ª√–∏“π ∂“∫—πœ ®—¥ª√–™ÿ¡

‡√◊ËÕß°“√ ç°“√ª°ªÑÕß ∂“∫—π

§√Õ∫§√—«é ´÷Ëß∂◊Õ‡ªìπ°“√

ª√–™ÿ¡∑“ß«‘™“°“√§√—Èß∑’Ë 13

·≈–‚Õ°“ §√∫√Õ∫ 25 ªï ¢Õß

 ∂“∫—πœ ‚¥¬Õ“®“√¬å™—¬≥√ß§å

¡π‡∑’¬√«‘‡™’¬√©“¬ °≈à“«‡ªî¥ß“π

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

√âÕ¬„®√à«¡ √â“ß Õ“§“√∑“ß≈“¥
‡æ◊ËÕπ—°‡√’¬πæ‘°“√Õ“™’«æ√–¡À“‰∂àœ

‚√ß‡√’¬πÕ“™’«æ√–¡À“‰∂àæ—∑¬“ ‡ªìπ‚√ß‡√’¬π Õπ«‘™“™’æ

 ”À√—∫§πæ‘°“√°àÕµ—Èß‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡√¬å¡Õπ¥å Õ—≈≈’π ‡∫√ππ—π ¥”‡π‘π°“√

 Õπ¡“µ—Èß·µàªï æ.». 2527  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 14)
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