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ผศ. อารมณ พูลโภคผล


(อานตอหนา 4)

พระวาจาของพระเจา  :  จงรเูถดิวาเราอยกูบัทานทกุวนั
ตลอดไปตราบจนส้ินพิภพ (มธ 28:20)

“เราอยกูบัทานทุกวนัตลอดไป”  หรอือกีคำแปลหน่ึง
“เราอยกูบัทาน ตลอดเวลา”  พระวาจาประโยคนี ้สด ใหม
เปนจริง อยูในหัวสมอง หัวใจ และชีวิตประจำวัน
ของศิษยทุกคน ดวยความอบอุนอยางม่ันใจน้ี พวกเขา
ออกไปทำพันธกิจท่ีพระเยซูเจาทรงมอบหมายอยาง
สุดจิต สุดใจ สุดชีวิต พระเยซูเจาทรงอยูกับศิษย
ตลอดเวลาวันนัน้อยางไร พระองคกอ็ยกูบัเราตลอดเวลา
วนันีอ้ยางนัน้ พระองคทรงสัญญาแลววา “ทรงอยกัูบเรา
ทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ” นี้เปนความอบอุน
อยางม่ันใจของ “ศิษย” ทกุคน ทกุยคุ ทกุสมยัตลอดไป

คุณพอรานีเอโร คันตาลาเมสซา นำคำสอนของ
นักบุญโทมัส อไควนัสมาสรุปวา ธรรมล้ำลึกของ
คริสตศาสนาประกอบดวย 3 มิติเสมอ คือมิติที่อยู
ในความทรงจำซ่ึงตองระลึกถงึ คอืพระมหาทรมานของ
พระเยซูคริสตเจา  มิติที่ เปนปจจุบันซ่ึงประทาน
พระหรรษทานและของขวัญแหงคุณธรรมมากมาย และ
มิติที่ เปนความม่ันใจในชีวิตนิรันดร ศีลศักดิ์สิทธิ์
จึงเปนเคร่ืองหมายภายนอกที่เรามองเห็นได ซึ่งนำ
ความทรงจำของเรากลับไประลึกถึงพระมหาทรมาน
ของพระเยซูเจา การประทานพระหรรษทานของ
พระองคใหเราเวลาน้ี และการทำใหเรามั่นใจในความ
รุงโรจนที่เราจะไดรับในสวรรค ทานนักบุญจึงสอน
ตอไปวา ศีลมหาสนิทเปนม้ืออาหารศักด์ิสิทธ์ิที่พระ-
เยซูเจาประทานตัวพระองคเองเปนอาหารของมนุษย
ทำใหความทรงจำของมนุษยสด ใหม และระลึกไดถึง
พระมหาทรมานของพระองค ดังน้ีมนุษยก็ไดรับ
พระหรรษทานที่พระเยซูเจาทรงหล่ังลงมาในจิตใจเขา
อยางทวมทน จึงทำใหเขาม่ันใจในชีวิตนิรันดรท่ี
พระเยซูเจาทรงจัดเตรียมไวใหเขาแลว ศีลมหาสนิท
เปนการประทับอยูของพระเยซูเจากับศิษย “ตลอด
เวลา”  สมจรงิตามพระสัญญาวา “เราอยกูบัทานทกุวนั
ตลอดไปตราบจนส้ินพภิพ”เพราะพระองคเปน  “EGO
SUM : เราเปน” (ยน 8:24)

วนัท่ี 11-17 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 กลมุเราเดินทาง

ไป “อยูกับพระเยซูเจา” ณ ดินแดนศักด์ิสิทธ์ิ ภายใต
การนำของพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
วันหนึ่ งขณะท่ีเรากำลังฟง เทศนของพระคุณเจา
ในพิธีบูชาขอบพระคุณท่ีวัดบานเบธานี มีพลังลึกๆ
ผลกัดันใหผมเงยหนามองดูภาพวาดบนผนัง หลงัพระแทน
ซึ่งเปนภาพพระเยซูเจากำลังพูดกับมารธา ผมเห็น
คำภาษาละติน “EGO SUM” เดนชัดมาก แตเวลาน้ัน
ผมไมคดิถึงความหมายของคำน้ีเลย มเีสียงลึกๆ บอกวา
“จงไปเปนพยาน” ทันทีก็มีเสียงคัดคานในความคิด
ของผมวา “ผมไมรูความหมาย ผมไมรูอะไรเลย ผม
จะไปเปนพยานไดอยางไร?” มีเสียงตอบวา “ขณะน้ี
เจายังไมรู แตเจาจะรูในภายหลัง” ผมคิดวาผมกำลัง
วอกแวก คดิเพอเจอ ไมตัง้ใจฟงเทศน ผมจึงกลับมาตัง้ใจ
ฟงพระคุณเจาเทศน แตอดไมไดที่จะมองดูคำ EGO
SUM อกี คำน้ีมเีสนห มพีลงัดงึดดูแปลกมาก ผมจงึอาน
ทั้งประโยคท่ีมีเขียนอยูใตภาพวาดน้ัน ความวา “EGO
SUM RESURRECTIO ET VITA”  (John 11:25) ผม
ยกกลองถายภาพไวเพราะกลัวลืม และไมรูวาจะไปหา
ประโยคละตินน้ีไดที่ไหน ผมไมมีพระคัมภีรละติน
เพราะไมรภูาษาละติน หลังพิธบีชูาขอบพระคุณ พวกเรา
ไปเดินในรานขายของท่ีระลึก ผมเลาประสบการณนี้
ใหพระคุณเจาฟง พระคุณเจาบอกวาคำ EGO SUM
ทำใหพอนึกถึงเสียงจากพุมไมติดไฟ พระเจาตรัส
กบัโมเสสวาช่ือของพระองคคอื “เราเปน = EGO SUM”
ใหโมเสสไปบอกกบัชาวอสิราเอลวา  “เราเปน ทรงสง
ขาพเจามาหาทานท้ังหลาย” (อพย 3:14) ซึ่งโมเสส
ตองไปเปนพยานตอหนาชาวอิสราเอลและชาวอียิปต
     มาวันเสารที่ 4 มิถุนายน 2011 เปนวันท่ีพวกเรา
ประมาณ 150 กวาชีวิต มาดำเนินชีวิตดวย เล็กซีโอ
ดีวีนา ตามปกติที่เรามากันทุกเดือน ภายใตการนำของ
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล พระวาจา
ที่พระคุณเจาขีดเสนใตเพื่อใหเราดำเนินชีวิตเดือนนี้คือ
“เราอยูกับทานตลอดไป” ทำใหผมเริ่มเขาใจเสียง
ที่บอกผมวันนั้นที่วัดบานเบธานีวา “ขณะน้ีเจายังไมรู
แตเจาจะรูในภายหลัง” เพราะกอนไปอิสราเอล และ
ตลอดหน่ึงสัปดาหที่อยูในอิสราเอล ผมดีใจมากท่ี

“ไดมีโอกาสมาพักอยูกับพระเยซูเจา” เหมือนอันดรูว
และยอหน (ยน1:39) มาวันนี้พระเยซูเจาผานทาง
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล พูดกับ
ผมอยางหนักแนน ชัดถอยชัดคำวา “เราอยูกับเธอ
ตลอดเวลา” พระองคบอกกับผมวา “พระองคทรงอยู
กับผมกอน”  พระองคอยูกับผมตลอดเวลา เพราะ
พระองคคือ “EGO SUM = เราเปน” ผมเห็นความรัก
ที่เปยมดวยความเมตตาของพระเจาชัดเจนมาก เม่ือ
พระคุณเจานำประโยค “เราอยูกับทานตลอดเวลา”
มาทำ เล็กซีโอ ดวีนีา เดือนน้ี ตองไมใชเปนความบังเอิญ
ทีพ่ระวาจา ประโยคนีม้าถงึผมเดอืนน้ี แตเปนแผนการ
ของพระเจา พระองคคอื “เราเปน” พระองคนีท้รงอยกูบั
ผมตลอดเวลา พระองคเปนพระเจาสูงสุด ไมมีใคร
ไมมอีำนาจใด หรอืสิง่ใดสูงกวาพระองคอกีแลว พระองค
ไมตองปรารถนาเปนอะไร หรือมีอะไรมากกวา
ที่พระองค “ทรงเปนอยู” แลว ดังนั้นเม่ือพระองค
ทรงกระทำกิจการใดกับมนุษย พระองคกไ็ดแต “ลดตวั
พระองคเองลง” ผมเริม่เขาใจไดวา การกระทำทัง้หมด
ของพระเจานับต้ังแตแรกเร่ิมของการเนรมิตสราง
จนตลอดประวัติศาสตรแหงความรอดพน คือประวัติ-
ศาสตรทีพ่ระเจาผเูปน “EGO SUM = เราเปน” พระองค
นี้ ทรงลดพระองคอยางตอเน่ือง “มาอยูกับมนุษย
ตลอดเวลา” นกับญุฟรังซสิแหงอสัซซี ีเขาใจการลดองค
ของพระเจามาอยูกับมนุษยดีมาก ทานสอนวา “ทุกวัน
พระเยซูเจาทรงลดตัวพระองคเองลง เหมอืนทีพ่ระองค
ไดทำเม่ือพระองคลงมาจากพระบัลลังกบนสวรรค
(ปญจ 18:15) มาปฏสินธิอยใูนครรภของพระนางมารีย
ทกุวันพระองคทรงลงมาจากอกของพระบิดาเจาสวรรค
ยอมลงมาอยู ในมือของพระสงฆบนพระแทน”
ตอหนาศลีมหาสนิท ทานนกับญุถงึกบัอทุานออกมาดวย
เสียงดังวา “พี่นอง ดู! จงมองดูพระเจาเถิด จงมองดู
พระองค พระองคลงมาจากสวรรคมาอยูกับเราแลว”
พระเจาผู เปน “EGO SUM = เราเปน” ทรงทำตัว
พระองคเล็กเหมือนมนุษย เพ่ือลงมาอยกูบัมนุษย นกับุญ
ยอหน ครสิซอสตอม ไดสอนเชนเดยีวกนัวา พระคมัภรี
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ทัง้หมดเผยแสดงการลดองคลงมาของพระเจาเพือ่อยกูบั
มนุษย พูดกับมนุษยดวยภาษาของมนุษย และท่ีชัดเจน
ทีส่ดุคือ การรับเอาเน้ือหนังของมนุษย มาเกิดเปนมนุษย
เปนพระเจาอยกูบัเรา (ยน 1:14) ตัง้แตวนัน้ันมา ในพิธี
บูชาขอบพระคุณ คำ “EGO SUM” ดังกองในใจและ
ย้ำเตือนวา พระเยซูเจาท่ีพูดกับมารธาวันน้ัน กำลังพูด
กบัทุกคนวนัน้ีในพิธบีชูาขอบพระคุณพระวาจาท่ีไดฟง
และปงศักดิ์สิทธิ์ที่นมัสการแลวรับมากินน้ัน เปน
EGO SUM ทีอ่ยกูบัมนษุยตลอดเวลา เพ่ือเราจะสามารถ
อยูกับพระองคได ผมหลงเอาเกวียนไปเทียมไวหนาวัว
คือเขาใจวาเปนผมท่ีไปอยูกับพระเยซูเจา แตพระเจา
ก็บอกวา ผมทำผิดข้ันตอนแลว เพราะตองเอาวัวไป
เทียมไวหนาเกวียน คือ “พระองคทรงอยูกับผมกอน”
ผมจึงจะสามารถอยูกับพระองคได   เหมือนดังท่ี
นักบุญยอหนเนนย้ำไววา พระเจาทรงรักเรากอน
(1 ยน 4:19) เราจึงรักพระเจาและรักผูอื่นได  ผมจึง
นำพระวาจามาเค้ียวเอ้ืองตลอดเดือนวา “เราอยูกับทาน
ตลอดเวลา”  (อานตอฉบับหนา)

(ประชาสัมพนัธ : ชมุชนหรือกลมุทีส่นใจ Lectio Divina
เชิญติดตอ ผศ. อารมณ โทร. 08-1899-7866)

คณุวีณา โกวทิวานชิย
ทำบุญกองทุน                                          7,000  บาท

ส.ต.เจริญ ศรสีภุร
ทำบุญกองทุน                                      500  บาท

คุณครูเกิน มากสกุล
ทำบุญกองทนุ                                   1,000  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 เพือ่จะไดจดัสงใบเสรจ็รับเงนิใหทานดวย
ความขอบพระคณุ

ประกาศใชแผนอภิบาล (ตอจากหนา 20)
พระสังฆราชซิลวีโอ  สิริพงษ   จรัสศรี   ประมุข
สังฆมณฑลจันทบุรี  ไดประกาศใช “แผนอภิบาล
สงัฆมณฑลจันทบุร ีค.ศ. 2011-2015”  และมอบใหกบั
ตัวแทนทุกวัด ทุกหนวยงาน และทุกองคกร เพื่อนำไป
กำหนดเปนแผนปฏบิตัอิยางเปนรูปธรรมตามเปาหมาย
ที่กำหนดไว

“แผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุร ีค.ศ. 2011-2015”
สังฆมณฑลไดดำเนินการอยางเปนระบบ เปนข้ัน
เปนตอนตามท่ีคณะกรรมการจัดสมัชชาฯ ไดวางแผนไว
เริ่มจาก

 - การสัมมนาพระสงฆ ในวันอังคารท่ี 10
สงิหาคม ค.ศ. 2010

- การประชุมระดับวัดระหวางเดือนกันยายน
และเดือนตลุาคม ค.ศ. 2010

- การสมัมนาของกลมุนักบวช ในวันจันทรที ่20
ธนัวาคม ค.ศ. 2010

- การสัมมนาสภาภิบาลระดับแขวง เริ่มจาก
แขวงสระแกว ในวันเสารที ่13 พฤศจกิายน ค.ศ. 2010
แขวงหัวไผและแขวงศรีราชา ในวันเสารที่ 4 ธนัวาคม
ค.ศ. 2010  แขวงจันทบุรี ในวันเสารที่ 15 มกราคม
ค.ศ.  2011 และแขวงปราจนีบรุ ีในวนัเสารที ่29 มกราคม
ค.ศ. 2011

ในท่ีสดุ ไดจดัสมัชชาสงัฆมณฑลพรอมกันระหวาง
วันท่ี 17-19 กุมภาพันธ ค.ศ. 2011 หัวขอ “ชุมชน
ศษิยพระคริสต  เสริมสรางพระอาณาจักรของพระเจา”
ซึ่งมีผู เขารวมสมัชชาฯ  ทั้งส้ิน 296 คน  โดยใช
กระบวนการ “วิถีเชิงบวก” (Appreciative Inquiry)
ที่ เปดโอกาสใหทุกคนมีส วนร วมอย า งแทจ ริ ง
ในการนำประสบการณที่ดีของแตละคน  มารวมกัน
แสวงหา สานฝน สรางสรรค และสืบสาน  โดยมี
คณะกรรมการยกรางแผนอภิบาลฯ ไดดำเนินการ
เพื่อรวมกันยกราง “แผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี
ค.ศ. 2011-2015” ขึน้    และท่ีประชมุสมัชชาฯ ไดมมีติ
เห็นชอบโครงสรางและสาระสำคัญของแผนอภิบาล
สังฆมณฑลจันทบุรีรวมกัน พรอมทั้งมอบหมายให
คณะกรรมการยกรางแผนอภิบาลไดดำเนินการ
จดัทำแผนอภิบาลสังฆมณฑลฉบับสมบูรณ เพ่ือดำเนนิ
การประชาพิจารณและเสนอการอนุมัติจากสภาสงฆ

บั ด น้ี ก า ร ดำ เ นิ น ก า ร จั ด ทำ “ แ ผน อภิ บ า ล
สงัฆมณฑลจันทบรุี ค.ศ. 2011-2015” ไดดำเนนิไปตาม
กระบวนการตาง ๆ สำเรจ็สมบูรณแลว  ซึง่ประกอบไป

ดวย 4 สวน
สวนที่  1 บทนำ  เปนการนำเสนอขอมูลเชิง

ประวัตศิาสตรในการดำเนนิงานตามทิศทางงานอภิบาล
ของสังฆมณฑล และสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมปจจุบัน ที่สงผลตอ
สงัฆมณฑลในดานตาง ๆ

สวนท่ี  2  เปนแผนงานทัง้  6  ดานของสงัฆมณฑล
สวนที่ 3 เปนแนวทางในการนำแผนอภิบาล

สงัฆมณฑลสกูารปฏบิตัใินระดับตางๆ
สวนท่ี 4  เปนภาคผนวก

โดยแผนอภิบาลสังฆมณฑล
ฉบับน้ีมีระยะเวลาเ พ่ือการ
ดำเนินงาน  5 ป  นับต้ังแต
วันประกาศจนถึงวันที่  30
มถิุนายน ค.ศ. 2016

รายงานโดย
สื่อมวลชนคาทอลิก
สังฆมณฑลจันทบุรี
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ตอนท่ี 17

“พระพรที่ตองหวาน
จึงไดเก็บเกี่ยว”

Mankind must remember
that peace is not God’s gift

to His creatures ;
Peace is our gift to each other

Elie  Wiesel
Holocaust survivor
and 1986 winner of
the Nobel Peace Prize.

มนุษยชาติจะตองระลึกไววา
สนัตภิาพมใิชของประทานจากพระเจา
แกสิง่สรางของพระองค

สนัติภาพเปนของขวัญของเราแตละคน
สงมอบใหแกกนัและกัน

  อไีล    ไวเซล
เหยื่อผูรอดตายจากการสังหารหมู
โดยรมแกสพิษในคายกักกันนาซีเยอรมัน
และไดรบัรางวลัโนเบล สาขาสนัติภาพ ประจำป 1986

เราจะเห็นไดวาอะไรที่เรากำลังสวดทูลขอตอพระเจาอยูในทุกวันน้ี อาจเปน
จุดหมายท่ีเปลาเปลืองพระพรของพระองคโดยใชเหตุ

ขาขอพระ
ขาขอพระใหถอนความหย่ิงลำพองของขาไป

แตพระบอกวา, “ไม”
พระองควาไมใชธรุะของพระองคจะเอาไป
แตธุระที่จะละเลิกเปนของขา

ขาขอพระใหลูกขาหายจากพิการกาย
แตพระองควา, “ไม”
พระองควาจิตวิญญาณของเขาไมพิกลพิการใด
อกีรางกายก็เพยีงแครวมสมยั  (เทานัน้)

ขาขอพระองคใหความเพียรทน
แตพระบอกวา, “ไม”
พระองควาความเพยีรทนเปนแคผลของการสทูน,
เปนของไมตองให แตลงแรงได

ขาขอพระองคใหประทานความสุข
แตพระบอกวา, “ไม”
พระองควาเราใหแตพระพร
สวนความสุขน้ันข้ึนกับขาเอง

ขาขอพรใหปราศจากทุกข
แตพระบอกวา, “ไม” พระองควา
“ทกุขทนดึงเจาพนจากหวงแหงโลกีย-
และดึงเจาเขาใกลเรามากข้ึน”

ขาขอพระโปรดใหวิญญาณขาเติบโต
แตพระบอกวา, “ไม”
พระองควาขาตองเติบโตดวยตัวขาเอง
แตพระองคจะชวยแตงกิง่ใหอดุมสมบรูณ

ขาจึงถามพระองคจริงๆ วารักขาหรอืไม
พระบอกวา “ใช”
ขาเลยขอพระชวยใหรูจักรักคนอื่น
มากเทาท่ีพระเจารักขาดวย
พระองคจงึวา “เออ, ทีส่ดุเจากร็จูกัคดิ”

จาก  LIVING WORD MINISTRY
ป. จนัทร แปล

15 ม.ิย.’96
ที่สุดขอมอบ “คำประพันธ” เปนเกียรติแด “ผูหวาน” ผูเปนแรงบันดาลใจและ

ผบูกุเบกิใหเกดิการเขยีน และหนังสอื “อดุมสาร” ในสังคมชาวเรา

แด “ผูหวาน”

อุตสาหกรำแดดรอน กาวไป ในดนิ
“ผหูวาน” มดีวงใจ ใฝรอย
กำซัดเมล็ดพืชให พรมท่ัว
กลาพืชแทงตนนอย โผลพนนาไสว

บางเมล็ดปลวิหลนพน  เน้ือนา นอกเลย
ตกหวางทางมรรคา นกได
บางออกงอกหินผา มวยมอด
บางพลาดกลางหนามไร- แดดนอยคอยมลาย

ใครคือผูหวานขาฯ รงุเรือง ขึน้มา
ใครปลูกชำจนเมลือง- มลังคลาย
คำสอนหย่ังลกึเร่ือง ความเช่ือ
เปลี่ยนจากพืชดินยาย สแูควนแดนธรรม

คารวะคนบมเลี้ยง วญิญาณ แกะเอย
ดวยจิตเลิศอภิบาล ยิ่งล้ำ
“ทานยวง นติตโย” หาญ กรานกราบ
ยิ่งคิดย่ิงควรย้ำ ทานผูเติมฐาน

คดิถึงพระคณุเจายวง
         ป. จนัทร
         2 ส.ค. 95
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

“พระอาจารย พวกเราตองการเหน็
เครือ่งหมายอศัจรรยประการหน่ึงจากทาน”

(มทัธวิ 12:38)

สญัญาณแหงกาลเวลา

มีเรื่องเลาวา คร้ังหน่ึงมีคนเดินผานสวนในวาติกัน และพบกับสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ที่ 23 เขาถามพระสันตะปาปาวามีคนทำงานในสวนน้ี
กีค่น พระองคตรสัตอบวา “ประมาณครึง่หน่ึง” พลางทรงยิม้ พระสนัตะปาปา
พระองคนีค้อืผทูีท่รงใชคำทีย่งัประทบัใจคนเปนจำนวนมาก คอืคำวา “สญัญาณ
แหงกาลเวลา” นับเปนคำที่ทาทายบรรดาสมาชิกสังคายนาวาติกันที่สองมาก

สัญญาณวาพระเจาทรงประทับอยูที่ใดที่หนึ่ง มักจะไมคอยมีผูสังเกต
บางครั้งส่ิงท่ีดีหรือเปนกลางสามารถเขามาปดบังเคร่ืองหมายสัญญาณของ
พระเจาไปจากเราได เชนความกดดันในท่ีทำงานหรือในครอบครัว ปญหา
เร่ืองการเงินหรือสุขภาพ ความสัมพันธกับผูอื่น หรือความโดดเดี่ยว หรือการ
เบือ่หนาย สิง่ทีส่ามารถชวยใหเราหันมาดูตวัของเราเอง เปนเหตุใหเราไมสนใจ
กบัภาพรวม ซึง่พระเจาทรงเชิญชวนเรา

ในพระวรสารที่ เรานำมาพิจารณา พระเยซูเจาทรงเห็นสัญญาณท่ีดี
ในชนตางศาสนา ซึ่งถือวาเปนคนภายนอกสำหรับชาวยิวที่ฟงพระองค
เทศนสอน ชาวนีนะเวห (ปจจุบนัคือประเทศอิรกั) และราชินแีหงเชบาสามารถ
อานสัญญาณแหงกาลเวลาและหันกลับมาหาพระเจา แตสัญญาณแหง
ความรอดพนอันย่ิงใหญของพระเจา กลาวคือพระเยซูเจากลับไมมใีครสังเกตเหน็

แลวพวกเราในปจจุบันเลา? เราคือพวกที่มองไมเห็นส่ิงท่ียิ่งใหญกวาน้ี
อกีหรอื? อาจเปนเพราะเราสนใจขาวลาสดุ ขาวกีฬา โทรทัศน การซุบซบินนิทา
หรือเสียงเพลงที่เราฟงจากเครื่องเสียงที่ติดอยูที่หูของเรา หากเรากำลังขับรถ
แลวไมสนใจมองปายบอกทาง แนนอนเรากำลงัมงุไปสคูวามวนุวาย ขออยาให
เรามองผานเคร่ืองหมายวาพระเจาสถิตอยรูอบตวัเรา ในหนทางท่ีสำคัญในชวีติ
ของเรา

ขาแตพระเยซเูจา ผทูรงกลับคนืพระชนม  เปน
สิ่งที่งายเหลือเกินที่ลูกจะไมสนใจวา พระองคทรง
ประทับอยูในชีวิตของลูก โปรดไดทรงเปดตาของ
ลูกใหอานสัญญาณเหลานี้ โปรดทรงกระตุนเตือน
หัวใจของลูกใหสำนึกวา  พระองคประทับอยู
ในส่ิงตางๆ เหลาน้ี  โปรดทรงบันดาลใหมอืและเทา
ของลกูตอบสนองการทรงเรยีกของพระองคในวันน้ี
ดวยเทอญ อาแมน

ËÒ¡ãªŒã¨ãËŒÁÒ¡¡Ç‹Ò¹Õé

ใครไดอานไดฟงไดเห็นตองประทบัใจสุดๆ
อยางนีย้งัมีดวยอยางนีย้งัมีใหเห็นอีกหรอืน่ี
ในสังคมท่ีทุกอยางรวดเร็วรีบเรงรวบรัด
แคดแูลตัวเองใหรอดปลอดภยัไปวันๆ กบ็ญุแลว
ทีจ่ะสนใจใหความชวยเหลอืคนอืน่ไมตองพดูถึง
ใจหน่ึงก็อยากจะใสใจทุกขสุขคนรอบขาง
ถงึอยางไรลึกๆ กย็งัมีมนุษยธรรมในแกนแหงคน
แตแคสาละวนธุระตนเองความเปนอยูคนใกลตัวก็หมดเวลาแลว
เวลาแตละวันมยีีส่บิสีช่ัว่โมงเหมือนกอนก็ยงัรสูกึนอยลง
อกีใจหนึง่ก็ไมกลาจะย่ืนมือชวยเหลอืใคร
คนทกุวนัน้ีเหน็หนาไมรใูจจนตองระแวดระวงัไปทุกอยาง
ลงเอยตองทองคาถา “ตนเปนท่ีพึง่แหงตน” เหมือนเดิม
กระท่ังวนันัน้มขีาวไมคดิไมฝนจากประเทศจีน
ตอมสำนึกของผรูบัรรูบัเห็นตองถูกสะกิดอยางแรง
กลางสะพานขามถนนสูงข้ึนไปมคีนมุงท้ังดานซายดานขวา
ทัง้คนท่ีมงุบนสะพานท้ังรมิถนนกำลงัมองข้ึนไปกลางสะพาน
หนมุนอยวยัสิบหกยนือยดูานนอกสะพานมอืเกาะราวตัวคนเดยีว
ในชุดกางเกงดำเส้ือขาวปลอยชายหลังเปยกชุมดวยเหง่ือ
ทาทางบวกเสียงท่ีตะโกนบอกความปวดราวส้ินหวงัหมดอาลัยตายอยาก
พรอมยนืยันมงุม่ันจะทำส่ิงสุดทายทีเ่หลอือยใูนชวีติน้ี
กอนนี้เขาเคยมีพรอมทั้งพอทั้งแมทั้งครอบครัวอบอุน
กระทั่งแมจากไปตามดวยแมใหมที่เขามาในบาน
พอคดิวาผหูญงิคนน้ีจะเขามาถมชองวางทีแ่มทิง้ไว
แตก็ตองผิดหวังท้ังพอท้ังลูกเม่ือเธอเปนภรรยาเปนแมแคในนาม
ในขณะท่ีพฤติกรรมเธอนั้นเอาแตกอบโกยเงินทองทรัพยสิน
กระท่ังไมมีอะไรเหลือใหฉกฉวยแลวเธอออกจากบานไป
ทิง้ใหพอจมอยใูนความทุกขปลอยใหลกูบานแตกสาแหรกขาด
เกินกวาที่จิตใจละเอียดออนแบบเขาจะทนตอไปได
ตองเจ็บปวดท่ีเห็นพอทุกขตองราวรานกับการถูกทรยศ
จนตองหนอีอกมาไปใหหางไปใหพนไปไหนกไ็ด
ไมตางกับเรือนอยเชือกสมอขาดพายหลุดมือไหลลองไปตามน้ำ
จนสายวนันัน้จงึตดัสินใจจะจบทกุอยางเสียที
เดนิขึน้ไปกลางสะพานขามถนนปนออกมายนืดานนอก
มอืขางหน่ึงเกาะราวสะพานอีกขางกำมดีส้ันหันหลงัใหถนน
ปากก็พร่ังพรคูวามรสูกึท่ีอัดอ้ันอยเูต็มอกเหมือนตัดพอ
อยางนอยก็เปนโอกาสแฉเบื้องหลังชีวิตท่ีราวรานใหใครก็ไดรับรู
พรอมกับรองหามไมใหใครเขาใกลแมกระทั่งเจาหนาที่ตำรวจ
ทกุคนไดแตยนืนิง่ใจเตนระทึกทัง้สงสารทัง้ฉงนท้ังเหน็ใจ
ยกเวนหญงิสาววัยสิบเกากับญาติผานมาทางน้ัน
ทันทีที่รับรูรับฟงเร่ืองราวก็เดินตรงข้ึนสะพานดวยทาทีเด็ดเด่ียว
พรอมกับโกหกเจาหนาที่ตำรวจวาทุกอยางนี้เพราะเธอแทๆ
“นัน่แฟนฉนั ทีเ่ขากำลงัสตแิตกกเ็พราะฉนั ใหฉนัไปพดูกบัเขา...”
ทันทีที่เขาใกลเขาเธอก็รองไหออกมาเสียงดังจนเขางุนงงช่ัวขณะ
แตละอยางท่ีเขาระบายออกมาน้ันเหมือนกับสิง่ทีเ่ธอเจอะเจอมา
ครอบครัวแตกตองด้ินรนตอสูตัวคนเดียวแทบถอดใจหลายคร้ัง
แตทุกวันนี้เธอยืนหยัดอยูไดดวยตัวเอง...ทำไมเขาจะทำไมได
ทัง้เสียงพดูทัง้เสียงตัดพอทัง้เสียงสะอึกสะอ้ืน...สองคนเธอกบัเขา
แลวจูๆ  เธอก็กอดคอจบูเขาเหมือนคนรกัคนรใูจคนเห็นอกเหน็ใจ
เปนวินาทีนั้นเองท่ีเจาหนาที่พุงเขามาชวยชีวิตเขาไว
“ตอนท่ีเดนิเขาไปจูบเขาฉันไมไดคดิอะไรมาก...” เธอบอก
“เพียงคิดจะปลอบและสงบสติอารมณเขา...จะไดไมทำเรือ่งเลวราย”
เธอช้ีแจงกอนขอตัวไปทำธุระกับญาติที่มาดวยกัน
ปลอยใหผคูนท่ีอยทูีน่ัน่ตะลึงกอนจะเปล่ียนมาเปนช่ืนชมสรรเสรญิ
นาเสียดายหากจะเปนแคชื่นชม...ถาไมคิดจะทำเชนกัน
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ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
พระอัครสงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร เกรยีงศกัด์ิ โกวทิวาณิช
รองประธาน  พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา
กฤษเจริญ เลขาธิการ พระสังฆราชฟลิป บรรจง
ไชยรา พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสังฆราช
ฟรงัซสิเซเวียร วรีะ อาภรณรตัน  พระสงัฆราชเปโตร
บัค โดยมีพระสงฆ นักบวช สัตบุรุษ เอกอัครราชทูต
และทูตานุทูต มารวมพิธีจำนวนมาก เมื่อวันอาทิตยที่
3 กรกฎาคม ค.ศ. 2011   ณ อาสนวหิารอัสสัมชัญ

พระสมณทูตไดเทศนใหขอคิดมีใจความโดยสรุป
วา ขาพเจารสูกึชืน่ชมเปนอยางยิง่ทีเ่ห็นพีน่องพากันมา
มากมายเพ่ือรวมฉลองวันครบรอบ 6 ปแหงสมณสมัย
ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ผูอภิบาล
แหงพระศาสนจักรสากลในอาสนวิหารอันสวยงามน้ี
อีกท้ังเปนการขอบพระคุณพระเจาในโอกาสท่ีสมเด็จ
พระสันตะปาปาทรงรับศีลบวชเปนพระสงฆครบ 60 ป
เม่ือวนัท่ี 29 มถิุนายน

การมารวมฉลองของทานเปนการแสดงใหเห็นถึง
ความจงรกัภกัดีทีท่านทัง้หลายมีตอสมเดจ็พระสนัตะปาปา
ผูทรงงานอยางไมรูจักเหน็ดเหน่ือยและทรงมีความรัก
มวลมนษุยอยางเหลอืลนในการเดนิทางของพวกเขาไป
สโูลกทีด่กีวา  ขาพเจาตองขอขอบคณุบรรดาพระสงัฆราช
และสำนักเลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ  ทีจ่ดังานน้ีขึน้
เพ่ือแสดงออกถงึความเปนหน่ึงเดียวกันในสายสัมพันธ
กบัผแูทนของพระครสิตเจาในนามของคริสตชนชาวไทย
ทกุคน

“ทานคือศิลาและบนศิลาน้ีเราจะต้ังพระศาสนจักร
ของเรา” (มธ 16:18)

อาจถือไดวานี่เปนพันธสัญญาที่ใหกำเนิดพระ-
ศาสนจักร พระบัญชาจากพระคริสตเจาน้ีไดรับการ
ดลใจจากพระบิดาเจา  “เรามิไดประกาศเร่ืองตนเอง แต
ประกาศวาพระคริสตเยซูทรงเปนองคพระผูเปนเจา”
(2 คร 4:5-7)  ดวยพระวาจานีแ้ละอ่ืนๆ ทำนองน้ีพระ-
วรสารภาคพันธสัญญาใหมยืนยันวาผูอภิบาลของ
พระศาสนจักรไมเหมือนกับผูนำโลกท่ัวไป พระเยซู
มอบหมายใหทานเปนผูอภิบาลพระศาสนจักรพรอม
ดวยอำนาจและใหถอืวาพนัธกิจของทานน้ันคือการรับใช
(มก 10:42-45 ;  ยน  12:26)

เปโตรไดรับพันธกิจจากพระคริสตเจาซึ่งเราถือได
วาเปน “อำนาจ” และ “การรบัใช”  อำนาจน้ันประทาน
จากพระเจาโดยตรงผทูรงมอบพันธกิจให และพันธกิจนี้
ก็เปนเง่ือนไขสำคัญท่ีจะทำใหขาวดีแพรไปถึงทุกคน
พันธกิจของเปโตรและบรรดาอัครสาวกที่ไดรับมาน้ัน
คอืการทำใหความรกัของพระบดิาตอมนษุยทีม่มีาตัง้แต
สรางโลกน้ันเปนรูปธรรม และความรักน้ียงัคงเสมือนเดมิ
แมประชากรของพระองคจะไมซือ่สตัยตอพระองคกต็าม

ตลอดนบัพันๆ ปพระศาสนจักรยงัคงดำเนินพันธกิจ
อันเดียวกันน้ีตอมาโดยผูแทนของเปโตรพรอมกับ
ความรวมมือของบรรดานักบวชชายหญิงและสัตบุรุษ
ผทูีอ่ทุศิตนเพือ่ทำใหแผนการของพระเจาสำเร็จลลุวงไป

ดังนั้นหนาที่ของเปโตรจึงเปนการธำรงไวซึ่ง
ความเช่ือและผนึกพระศาสนจักรใหเปนหน่ึงเดียวกัน
และในปจจุบันสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
คือผูแทนของเปโตรและพระองคไดทรงทำหนาท่ีนี้
ไดอยางดีเย่ียม

ทวาการทำใหพี่นองดำรงอยูในความเช่ือไมไดถูก

มอบใหกบัเปโตร อคัรสาวก และผแูทนเทาน้ัน แตยงัถูก
มอบใหกับทุกคนท่ีมีความเชื่อโดยอาศัยศีลลางบาป
ซึง่ทำใหพวกเขามีสวนรวมในการเปนบุตรของพระเจา
และถูกเรยีกรองใหรวมมอืกนัในการสรางพระอาณาจักร
ของพระเจาดวย เปนอาณาจักรแหงความรัก ความ
ยุติธรรม สันติ การใหอภัย และการคืนดีกัน  สัตบุรุษ
ทุกคนพรอมกับพระฐานานุกรมของพระศาสนจักร
ตางถกูเรยีกรองใหเปนประจักษพยานแหงการเปนบุตร
ของพระเจา ใหเปนวิหารแหงการประทับอยขูองพระองค
ใหเปลี่ยนโลกขึ้นใหม สองสวาง และทำใหทุกสิ่ง
ศกัดิส์ทิธิแ์มสิง่ทีเ่ปนของภายนอกในโลก

พวกเราทุกคนดวยความสัตยซื่อตอพันธกิจของ
พระศาสนจักรจะตองใหความหมายท่ีศักดิ์สิทธ์ิตอการ
มีชีวิตของเราและตอการดำรงอยูของโลก  เปนหนาที่
ของเราที่จะตองกำจัดกระแสโลกียวิสัยที่กำลังทำให
ความหมายแหงศาสนาสับสน  สวนพระศาสนจักร
ก็เตือนคริสตชนทุกคนใหสำนึกถึงตนเองใหดี คือให
ตระหนักวาเราเปนประชากรท่ีไดรับการเลือกสรรจาก
พระเจาและเราจะตองมีความสัมพันธเปนพิเศษกับ
พระองค

“จงรักกันและกันเหมือนกับท่ีเรารักพวกทาน” นี่
เปนพระดำรัสของพระเยซูกอนที่จะสงพวกเขาออกไป
เทศนา “สันติจงประทับอยูกับทาน” เปนคำทักทาย
ทกุคร้ังทีพ่ระองคพบอคัรสาวกหลังการเสด็จกลบัคนืชพี
เปนพันธกิจแหงความรักและสันติ  เพราะฉะน้ัน
พระศาสนจกัรจงึถกูเรยีกรองใหดำเนนิชวีติและชวยกนั
สรางความสำเร็จโดยอาศัยคณะอัครสาวก  ปจจัยสอง
ประการน้ีซึง่เปนแกนแหงพระวรสารเปนองคประกอบ
ที่มีความสำคัญเสมอในพันธกิจของสมเด็จพระสันตะ-
ปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ซึ่งพระองคทรงแสดงใหเปนท่ี
ปรากฏในชวง 6 ปทีผ่านมา  พระศาสนจักรภายใตการ
นำพาของเปโตรและผแูทนไดพยายามทีจ่ะเปนประจักษ-
พยานแหงความรักของพระเจาตอมวลมนุษยและเปน
บอเกิดแหงความหวังสำหรับทุกคน โดยเฉพาะอยางย่ิง
ผูที่ออนแอและยากไรที่สุด เราตองรับใชดวยความรัก
และเราก็เห็นการกระทำแหงความรักนี้ทุกวันในการ
อุทิศตนของผูที่เลือกชีวิตการถวายตัวเพื่อที่จะรับใช
ผอูืน่  เราสามารถเหน็ไดจากรอยยิม้บนใบหนาท่ีพวกเขา
มอบใหกับคนท่ีกำลังทนทุกข ใหกำลังใจคนที่สิ้นหวัง
รับใชในโรงพยาบาลและศูนยสุขภาพอนามัยตางๆ แต
ที่สำคัญท่ีสุดคือ เราเห็นวาพวกเขาสามารถท่ีจะนำเอา
สาสนของพระคริสตเจามาใชในชีวิตดวยความสัตยซื่อ
และม่ันคงสม่ำเสมอ “จงรักซึ่งกันและกันดุจที่เรารัก
ทาน” การกระทำทีส่ม่ำเสมออกีอยางหนึง่ของพระองค
ทานและของพระศาสนจักรทั่วโลกคือการปกปองชีวิต
มนษุย

ขาพเจาขอขอบคุณสมเด็จพระสันตะปาปาสำหรับ
การเปนประจักษพยานแหงความเชื่อที่พระองคทรง
มอบใหกบัพวกเรา  อาศัยการรวมเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน
ในการถวายบชูามิสซาเราใครทีจ่ะรบัรองกับพระองควา
บรรดาบตุรธิดาของพระองคในประเทศไทยอยเูคยีงขาง
พระองคในพันธกิจที่พระคริสตเจาทรงมอบใหไวกับ
พระองคในฐานะท่ีเปนผูสืบตำแหนงจากเปโตร  เรา
อยากบอกพระองควา เราจะพยายามเปนประจกัษพยาน
แหงความรักของพระเจาตอมนุษยและเปนคนงาน
ทีซ่ือ่สัตยในการสรางโลกแหงสันติ ยตุธิรรม ภราดรภาพ
และรัก

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ประสูติ

วันที่ 16 เมษายน 1927 ที่เมืองมารกเตล อัม  อินน
สังฆมณฑลพัสเซา  ประเทศเยอรมนี เปนบุตรคนท่ี 3
ของโจเซฟ และมาเรีย  รัตซิงเกอร  พี่สาว ช่ือ
มาเรีย พี่ชายคนโต ชื่อ จอรจ บวชเปนพระสงฆ เขา
บานเณรในเมืองทราวนชไตน  เม่ือป ค.ศ. 1939

ค.ศ. 1946-1951 หลงัจบวิชาปรัชญาท่ีมหาวิทยาลัย
มวินกิ ศกึษาตอวชิาปรชัญา และเทววิทยาทีม่หาวทิยาลยั
ในเมืองไฟรซิ่ง บวชเปนพระสงฆวันท่ี 29 มิถุนายน
1951

ค.ศ. 1953 ไดรับปริญญาเอกวิชาเทววิทยา เลือก
ทำวิทยานิพนธในหัวขอ “พระศาสนจักรในฐานะท่ีเปน
ประชากรและบานของพระเปนเจาตามขอคำสอนของ
นกับญุออกสัติน”

ค.ศ. 1959-1963 เปนอาจารยวิชาปรัชญาและ
เทววทิยา ทีม่หาวิทยาลัยในกรุงบอนน ค.ศ. 1963-1966
เปนอาจารยมหาวิทยาลัยท่ีเมืองมึนสเตอร ค.ศ. 1966-
1969 เปนอาจารยมหาวิทยาลัยท่ีเมืองทือบิงเก้ิน
ค.ศ. 1969 เปนอาจารยสอนวิชาขอความเช่ือ ที่มหา-
วิทยาลัยเรเกนสบูรก ค.ศ. 1962-1965 เปนที่ปรึกษา
ดานเทววิทยาแกพระสังฆราชชาวเยอรมันในการ
ประชมุสภาสงัคายนาวาติกนั ครัง้ที ่2

ค.ศ. 1972 รวมกบันกัเทววทิยาทีม่ชีือ่เสยีง จดัพมิพ
หนงัสอื “คอมมูนโีอ” นติยสารดานเทววทิยาราย 3 เดือน

วันท่ี 25 มีนาคม 1977 สมเด็จพระสันตะปาปา
เปาโล ที่ 6 ทรงแตงต้ังคุณพอรัตซิงเกอรเปนพระ-
อคัรสังฆราชแหงมวินกิ และไฟรซิง่

วันที่ 28 พฤษภาคม 1977 ไดรับอภิเษกเปนพระ-
อคัรสงัฆราชแหงมวินกิ และไฟรซิง่ วนัที ่27 มถินุายน
1977 สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงสถาปนา
พระอัครสังฆราชโยเซฟ รัตซิงเกอร เปนพระคารดินัล
วันท่ี 25-26 สิงหาคม 1978 เขารวมประชุมเพ่ือเลือก
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 1  วันท่ี 25
พฤศจิกายน 1981 สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที่  2 ทรงแตงต้ังพระคารดินัลรัตซิงเกอรใหดำรง
ตำแหนงประธานสมณกระทรวงพระสัจธรรม วันที่
15 กมุภาพนัธ 1982 เขารบัหนาทีใ่หมทีส่ำนักวาตกินั

ค.ศ. 1986-1992 ดำรงตำแหนงประธานคณะ
กรรมาธิการจัดเตรียมหนังสือประมวลคำสอนของ
พระศาสนจักรคาทอลิก

วนัท่ี 6 พฤศจกิายน 1998 สมเด็จพระสนัตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 ทรงแตงตั้งพระคารดินัลรัตซิงเกอร
เปนรองหวัหนาคณะพระคารดนิลั วนัที ่ 30 พฤศจกิายน
2002 ไดรับแตงต้ังเปนหัวหนาคณะพระคารดินัล

วันท่ี 8 เมษายน 2005 เปนประธานพิธีมิสซา
ปลงพระศพ สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ณ จตัรุสัมหาวหิารนกับญุเปโตร

วันท่ี 18 เมษายน 2005 ในฐานะประธาน
คณะพระคารดินัล ไดเทศนในมหาวิหารนักบุญเปโตร
กอนการประชุมเลือกพระสันตะปาปาพระองคใหม
ภายในวดันอยซสิตินซ่ึงใชประชมุเลอืกพระสนัตะปาปา
ตัง้แต ค.ศ. 1492 เปนการประชุมครัง้แรกของสหัสวรรษ
ที่ 3 มีพระคารดินัลเขารวมประชุมทั้งสิ้น 115 องค
รวมท้ังพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัคร-
สงัฆราชแหงอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วนัท่ี 19 เมษายน 2005 เวลา 17.49  น. ควันสีขาว
ปรากฏในทองฟา พระคารดนิลัโยเซฟ รตัซงิเกอร ไดรบั
เลือกเปนพระสันตะปาปา ลำดับท่ี 265 พระองคทรง
เลือกใชพระนาม

สมโภชนักบญุเปโตรและเปาโล (ตอจากหนา 1)

(อานตอหนา 13)
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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
หากทานใดสนใจหรือตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมโปรดติดตอ
เจยิม้ โทร. 084-768-7799 / 0-2463-7431-2 หรอืทัวรกรูู คณุประภาศรี /
คุณอรกัญญา โทร. 0-2291-7711 / 080-236-0009 / 080-237-0009

เด็กสาธุฯ

“หนาท่ี ความรับผิดชอบ”  ทกุคนมีและแตกตาง
กนัไป เหมอืนอวยัวะในรางกายเรา แตทำหนาทีเ่พือ่
รางกายท้ังครบ คร้ังน้ีขอรายยาวเร่ืองส่ือมวลชน
เพื่อประชาสัมพันธหนังสือใหมๆ เวลาน้ี มีหนังสือ
จดหมายนักบุญเทโอฟาน เวนารด  หนา 320 หนา
ธรรมทูตฝรั่งเศสเอ็มอีพี. มรณสักขีในเวียดนาม
สมัยเบียดเบียน ค.ศ. 1861 ไมนานมานี้ เอง
“ขอบฟาขลิบทอง” พิมพครั้งท่ี 6  หนา 280 หนา
โดยสื่อมวลชนคาทอลิกฯ  เปนคร้ังแรก พรอมท้ัง
รวบรวมผลงานท่ี “อุชเชนี” ไดแปลสำหรับ
พระศาสนจักร ไดเห็นแลวเปนงง?  ชางมากมายจรงิๆ
ติดตอไดตามศูนยคาทอลิก  บางรัก  กรุงเทพฯ
(Catholic Center) ในระดับสังฆมณฑลที่ศูนยสังฆ-
มณฑลจันทบุรี  ศรีราชา  ที่สำนักพระสังฆราช
เชยีงใหม บานผหูวาน สกัการสถานคุณพอนโิคลาส
และสำนักมิสซังสุราษฎรฯ บานชุมพาบาล สวน
บานอ่ืนๆ  ทีอ่าสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินริมล

เชิญรวมทำบุญ สรางวดันักบุญคามิลโล หมบูานศรีวิเชียร จ.เชียงราย

วัดนักบุญคามิลโล

หมูบานศรีวิเชียร

เปนวัดสาขา ที่ขึ้นกับ “วัดแมพระบังเกิด” อ.เมือง
จ.เชียงราย

วดัหลงัเดมิ
วัดไดสรางมาเปนเวลาเกือบ 30 ปแลว
มีขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 15 เมตร มีขนาด
ไมเพียงพอกับพี่นองท่ีเขามารวมพิธีบูชา
ขอบพระคุณ
เน่ืองจากวัดนักบุญคามิลโล ซึ่งประกอบไป
ดวยคนไทย อาขา ไทยใหญ ไทยลื้อ  รวม
102 ครอบครัว
และมีศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร
เชียงราย ที่มีเด็กชาวเขา 212 คน มีเด็กพิการ
15 คน เณรคามิลเลียน 50 คน เจาหนาท่ี 34
คน ซสิเตอรคณะมารีอาบมับนีา 7 ทาน และ
นักบวชคณะคามิลเลียน 5 ทาน

โครงการ งบประมาณการสราง
วดันักบุญคามิลโล
หอระฆัง ศาลา

สสุาน

6 ลานบาท
7 แสนบาท

2 แสนหาหมื่นบาท

วดัหลังใหม วดัรูปทรง 8 เหล่ียม
ภายในกวางขนาด 18x18 เมตร ระเบียง
รอบๆ วดั 3 เมตร ภายในวัดสามารถน่ัง
ได 230 คน และรอบๆ สามารถนัง่ไดอกี
หลายสิบคน นอกนัน้ ทางวัดมแีผนสราง

หอระฆงั ศาลาอเนกประสงค หอง
รบัแขก 2 หอง หองน้ำ และหองครวัตดิตอ :

คณุพอเกรียงไกร สขุจิต โทร. 08-8433-3141
office : Tel/Fax  0-5378-7304
e-mail : camillian-ning@hotmail.com
website : www.camillianchiangrai.org
ชื่อบัญชี  มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแหงประเทศไทย (เพื่อสรางวัด)
ธนาคารกรุงไทย สาขาบานดู เชียงราย เลขบัญชี 842-0-07714-3
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาบานดู เชียงราย เลขบัญชี 677-230543-1
ขอความกรุณาแจงใหคุณพอทราบดวย เพ่ือออกใบเสร็จและเขียนจดหมายขอบคุณ

ทีอ่ย ูคามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร เชียงราย
101 ม.8 บานศรีวิเชียร ต.ทาสุด อ.เมือง
จ.เชียงราย 57100

จันทบุรี คุณพอประสาน พงศศิริพัฒน กำลังเตรียม
สรางศูนยคาทอลิกอยู อารามพระหฤทัยฯ กรุงเทพฯ
และท่ีคณะเซนตปอล เดอ ชารตร กรุงเทพฯ ที่ไหน
เปดเปนศูนยไดก็จะชวยสัตบุรุษใหเขาถึงสื่อคาทอลิก
ไดสะดวกครับ ทัง้สำหรับคริสตังเองและคนท่ัวไปดวย

วนัท่ี 7 สงิหาคม เปนวันส่ือมวลชนสากล แตละวัด
แตละสังฆมณฑลสามารถจัดทำอะไรเพ่ือพ่ีนอง
โดยเฉพาะเยาวชนของเราได เสยีงลอืเสยีงเลาอาง...
เครดิตยูเน่ียนวัดนักบุญเปโตร สามพราน “โตเอาๆ”
ทั้งจำนวนเงิน สมาชิกและจำนวนความชวยเหลือ
คนยากไรและแมไมยากไรแตหมุนไมทัน กลายเปน
“เครดิตฯ เซนตปเตอร โมเดล” (Credit/St.Peter Model)
หรือ “เครดิต สามพราน โมเดล” คุณทิชากร กิจบุญชู
ผูจัดการ ไดรับโลประกาศเกียรติคุณปราชญสหกรณ
สวนประธาน คณุเชษฐ จนิดาสันติสกุล และกรรมการฯ
เปนทีมงานที่แนนปง  ตองคอยตอนรับผูมาดูงาน
เปนประจำ  คุณปาเรณู กิจประชุม นำผูอาวุโส
วัดนักบุญเปโตร ไปเท่ียวเมืองโบราณ และสถานที่
ตากอากาศบางปู สมุทรปราการ เพื่อพักผอนและ
“ไปดูที่ดูทางไว” เรียกวา เลือกสถานที่ไดเหมาะ
เปนท่ีสุด พระคุณเจาชูศักด์ิ สิริสุทธ์ิ  ประธาน
และคุณพอธีรพล  กอบวิทยากุล  เลขาธิการคณะ
กรรมการคาทอลิกเพื่อมรดกวัฒนธรรม  เชิญเลขาฯ
จากทั่วทุกสังฆมณฑล รวม 15 คน รวมประชุม
ปรึกษาหารือเก่ียวกับทิศทางการทำงาน จะไดประสาน
และชวยเหลือกัน หลังจาก “ขี่มาเลียบเมือง” มานาน

คราวน้ีไดทเีขาตสีกัท ีทัง้ๆ ทีไ่มคอยมมีรดกจะรักษา
เทาไร คุณพอประยูร พงษพิศ จากทาแรฯ และ
เซอรมารีย หลุยส พรฤกษงาม จากคณะเซนตปอล
เดอ ชารตร สนใจรวมดวย หลังจากกลับจากไป
คนเอกสารโบราณของคณะฯ ที่ฝรั่งเศสมา 1 เดือน
เสร็จแลว ไดดูงานหองเอกสารของกรุงเทพฯ และ
คณะเซนตปอล เดอ ชารตร ดวย ประชุมวันท่ี
29-30 กรกฎาคม  เพื่อศึกษาเอกสารท่ีจะใชประชุม
สมัชชาพระสังฆราช คร้ังท่ี 13 ปหนา ค.ศ. 2012
(lineamenta) หัวขอ  “การฟนฟูชีวิตคริสตชน
เพื่อการสืบทอดความเช่ือคริสตชน” บานผูหวาน
ใครมีชื่ออยูในบัญชี ตองทำการบานกอนนะครับ

คุณพอยอหน ลิสซันดริน อยูหาดใหญ สง
สัปดาหสารมาใหที่อุดมสาร เปนประจำ ขอบคุณ
ถือวาเปน “สารวัดท่ีสีสันสดสวยที่สุด” ตองทุมทุน
กันหนอย แผนกคริสตธรรม (คำสอน)  คุณพอ
เปรมปรี  วาปโส  รับไมตอจากพระคุณเจาวีระ
อาภรณรัตน แตงานของยาโม (สังฆมณฑลนคร-
ราชสีมา) ยังเต็มมือ มีคุณเอมอร ทองอดิสัย เปน
เจาหนาทีป่ระจำ อยใูตรมตกึสภาฯ เหมอืนกนั ชัน้ 3
“ฮลัโหล...!”  ธรรมทูตไทยไปนอก เราเคยไดยนิ
แตวา ประเทศไทยรับมิสชันนารีจากตางประเทศ
แตวันน้ี หลายๆ คณะสงสมาชิกไปชวยทำงาน
ในหลายประเทศ นับไปนับมาวา 20-30 คน  
“รักคือ อดทน รักคือ อภัย รักบางคร้ังตองแกลงโง
บาง!”



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2011 หนา 9

หยดุกลิน่เหม็นจากโถปสสาวะ
กลิน่ขยะ..หองน้ำ..ไดในทันที

และตอเนือ่งยาวนาน..
ดวยการใส จลุนิทรยีพนัธใุหมลาสุด ทีก่นิ…
จลุนิทรียตนกำเนิดกล่ินเหมน็เปนอาหารลงไป

บรกิารสาธติการกำจดักลิน่ใหหมด
ไปจากโรงเรียน..ฟร!ี

พเิศษสำหรบัโรงเรยีนคาทอลกิ
วรวฒุ ิ ดสีดุจติร  โทร: 08 96 11 12 96

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

  ⌫

เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอยีดที่

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

⌫ ⌫
⌫⌫
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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 ปนัง มาเลเซีย

ฉลองทานยาย

สุภาทัวรแสวงบุญ

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง พระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นติโย / คณุพอยอหน บปัติสตา
บญุเลิศ ธาราฉัตร  / ยาโกเบ ทมิ พรรณศิร ิ/ ยอแซฟ บญุช ูฉตัรบุรานนท / โทมสั จนัทรเทศ / วญิญาณ
สมาชิกอุดมสารและอดุมศานตผลูวงลบัทุกดวง  / วญิญาณในไฟชำระและวญิญาณท่ีไมมใีครคดิถึง

 


⌫   
 ใครจะคดิวา “การดเกม”

ก็มีสวนในการแพรธรรม
⌫   
 ครอบครัวจะมีความสขุ เมือ่สมาชกิ

รจูกับทบาทหนาทีข่องตน
 อบรมบทบาทลกูตอครอบครวั

(ย.1 รนุ 22)
  
   ⌫⌫

P.V.S Sale & Service Co., Ltd.
* จำหนาย เครื่องปรับอากาศบาน - โรงงาน
ทุกยี่หอและระบบทอดักสแอร
* บริการ ออกแบบ ติดต้ัง ยาย ซอม ลาง
ทำความสะอาดรายคร้ัง/รายป
* บริการหลังการขาย โดยชางผูชำนาญงาน
และการทำงานมากกวา 20 ป

ตดิตอ คณุสมศกัดิ ์สเุสรชียั โทร. 0-2289-2967,
0-2289-3250 และ 08-1625-7172

ครบรอบ 2 ป
รับแปลเอกสาร

โดยนักแปลมืออาชีพ ราคาถูก ยุติธรรม
สนใจติดตอ

MC Translation Center 087 0814922
กรุณาสงเอกสารที่ตองการแปลมาเพ่ือประเมินราคา

ที่ mctranslation2011@gmail.com

“ทานทำส่ิงใดตอพ่ีนองผตู่ำตอยทีส่ดุของเราคนหนึง่
ทานก็ทำสิ่งนั้นตอเรา” (มธ 25:40)

“บตุรแหงมนษุยมาเพ่ือแสวงหา และชวยผทูีเ่สียไป
ใหรอดพน” (ลก 10:10)

สนใจรายละเอียด : 0-2912-3339, 08-1899-7470
FAX : 0-2585-1012
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เมดจูกอรี (เฮอเซโกวนีา) : เม่ือวนัที ่24 มถินุายน

1981 แมพระไดประจักษแกเดก็ 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.

                คณะท่ี 2 วนัท่ี 31 ต.ค. ถงึ 6 พ.ย.

เสนทางเพิม่เตมิ :

คณะที ่3 ลรูด - เมดจูกอรี (ธ.ค. 2554)

คณะท่ี 4 ลูรด - ฟาติมา - เมดจูกอรี

(ก.พ. 2555)

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)

เปดประตู
สูแสงธรรม

เ ผลอไมทันไรผ านไปอีกห น่ึงป ก าร ศึกษา
สามเณรเร่ิมกลับเขามาศึกษากนัอยางขะมักเขมนอกีคร้ัง
เพ่ือจะมุงสูเปาหมายของการสัมมนาฟนฟูชีวิตและ
พันธกิจ การอบรมที่ไดรวมตกลงกันไวเมื่อสามป
ที่ผานมา  “ประกาศกแท  ผูอภิบาลที่ดี  และสงฆ
ผูศักดิ์สิทธิ์” สำหรับหลักชัยที่เราจะเดินตามในปนี้
ไดแก “ผอูภบิาลทีด่”ี

การอบรมและกิจกรรมตางๆ ที่จะเกิดข้ึน ลวนถูก
จัดใหเขากับธีม “ผูอภิบาลท่ีดีทั้งสิ้น” ทุกๆ วันอังคาร
และวันศุกร สามเณรจะไดรับการอบรมจากคุณพอ
ประจำช้ันและคุณพอฝายชีวิตจิต เน้ือหาการอบรม
ที่นำเสนอครั้งลาสุดเปนเรื่องราวการอบรมศิษย
ของพระเยซูบนทางเดิน (On the way) ที่มุงไปสู
พระธรรมล้ำลึกปสกา ณ กรุงเยรูซาเล็ม (มก 8:27-30)
เกิดเรื่องราวที่เหลาบรรดาศิษยไมเขาใจหลายประการ
เพราะเขาไมคิดวาแผนการชวยใหรอดของพระเยซู
จะเปนในรูปแบบการตายบนไมกางเขน แตนี่แหละ
คือรูปแบบการไถและชวยใหรอดพน

สามเณรไดรับการอบรมใหเลียนแบบชีวิตของ
พระเยซู ถูกทาทายดวยคำถามที่ถามโดยพระองควา
“ทานวาเราเปนใคร” ยอนถามประเมินตัวเราเองไดวา
เรารูจักพระองคดีขนาดไหน  มีประสบการณกับ

พระองคมากเพียงไร พรอมที่จะสละน้ำใจตนเอง
ไมทำตามน้ำใจของตนเอง แตทำตามน้ำพระทยัพระเจา
หรอืยงั

เปดภาคเรียนมาหน่ึงเดือนมีกิจกรรมผานไป
สามกิจกรรมสำคัญๆ ไดแก 1. พิธีบวชสามเณรเปน
สังฆานุกรของสังฆมณฑลจันทบุรี 4 องค 2. พิธี
บวชสังฆานุกรของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ
สังฆานุกรของคณะธรรมทูตแหงมารีนิรมล (OMI)
เปนพระสงฆรวม 4 องค 3. พิธีมิสซาเปดปการศึกษา

พรอมท้ังรับสมัครบวชเปนสังฆานุกรและพระสงฆ
ของสามเณรช้ันป 5 จำนวน 20 คน

สุดทาย ผู เขียนขอแนะนำชองทางการติดตาม
คอลัมน “เปดประตูสูแสงธรรม” อีกหน่ึงชองทาง คือ
www.facebook.com/เปดประตูสูแสงธรรม เปน
เว็บบล็อกท่ีจะนำบทความดีๆ และการประชาสัมพันธ
ตางๆ เสนอทานผูอานไดรับรูรับทราบไดอยางรวดเร็ว

ขอพระเจาอวยพร
บานเณรแสงธรรม

ปการศกึษาใหม กบัผอูภิบาลทีด่ี
(Bonus Pastor)

แพ็กเก็จ
ทดสอบภมูแิพเพือ่แกไขตรงจุด
การทดสอบภูมิแพถือเปนอีกหนึ่งทางเลือกของเด็กท่ีมีปญหา
หรอืกำลงัสงสยัวาเคาจะเปนภมูแิพ เพราะถาคุณแมทราบวา
ลกูนอยแพอะไร เชน อาหาร อากาศ หรอืแมลง
เรามโีอกาสทีจ่ะหลกีเลีย่ง และงายตอการรักษา

ภมูแิพแบงออกเปน 2 ประเภท คอื
1. ภมูแิพระบบหายใจ สวนใหญจะเปนสารทีเ่ราสูดดม
เขาไป รวมท้ังสารในและนอกบาน เชน ไรฝนุ เกสรดอกไม
ขนสตัว สตัวเลีย้ง เช้ือรา ลกัษณะอาการ คอืจะมหีวัด น้ำมูกบอย
หอบหดืและมีอาการทางตารวมดวย
2. แพอาหาร คอือาการแพอาหารท่ีทานเขาไป ในเดก็เลก็ทีพ่บบอย
คอืจะแพอาหาร โดยเฉพาะไข ลกัษณะอาการคือ อาเจียน ทองเสยีเมือ่ทานอาหารเขาไป
เปนผืน่ คนั สวนในรายท่ีมอีาการรุนแรง จะมอีาการหยุดหายใจ หอบ หลงัจากท่ีทานอาหาร
และในรายทีม่อีาการรุนแรง จะมอีาการทางผิวหนงัรวมกบัอาการอยางอ่ืนดวย

แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเซนตหลุยส
ขอเสนอแพ็กเก็จทดสอบภูมิแพในเด็ก

เหมาะสำหรบัเดก็ 3 ปขึน้ไป
ราคา 1,000 บาท

ประกอบดวย คายา + คาแพทย
ใชบรกิารไดที ่ : แผนกกุมารเวชกรรม ชัน้ 2 อาคารรอยปบารมีบญุ
โทรศพัท 0-2675-5000 ตอ 10225 - 6
เวลาทำการ : นพ.สาธิต สนัตดุสติ วนัเสาร 08.00-10.00 น.
พญ.ปารว ีพรตตะเสน วนัอาทติยที ่2 และ 4 ของเดือน
09.00-12.00 น.

โรงพยาบาลเซนตหลุยส 27 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2675-5000 โทรสาร 0-2675-5200 www.saintlouis.or.th

ทดสอบภูมิแพในเด็ก

ตัง้แตวนันีถ้งึ
31 ธ.ค. 54
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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

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั 
โรม (ซนีติ)  การนำเดก็
มาถ า ยโฆษณา เพื่ อ
สงเสริมการขายสินคา

กำลังอยูในสถานการณนาเปนหวง  และจำเปนตองมี
มาตรการปกปองคุมครองเด็กๆ

นายเรค็ เบยลยี  หวัหนาผบูรหิารกลมุสหภาพมารดา
ซึ่งเปนครั้งแรกท่ีกรมการศึกษาไดมอบหมายบุรุษ
แทนสตรี  ใหทำวิจัยเพื่อทบทวนหาสาเหตุสำคัญของ
แรงกดดันของสภาพแวดลอมทีม่ผีลกระทบตอเดก็ และ
นำเสนอแนวทางการแกไข

นายเบยลยีไดทำแบบสอบถามผปูกครองจำนวนหน่ึง
ประกอบการคนควาอยางละเอียดถงึประเด็นท่ีเก่ียวของ
ประกอบการพิจารณาผลสำรวจความคิดเห็นของ
นักธุรกิจและผูประกอบการ 120 ทานพบวา “สังคม
ควรคืนสิทธิใหพอแมเปนผูจัดการกับความกดดัน
ของกระแสบริโภคนิยมท่ีกระทบตอเด็ก และชวยให
ผูปกครองสามารถปลูกฝงเด็กใหเปนไปในทิศทาง
ที่พอแมตองการ”

รายงานหัวขอ  “ใหเดก็มอีสิระเปนเดก็”  นำเสนอ
ประเด็นสำคัญซึ่งพอแมและสังคมหวงใย  เชน  สื่อ

โฆษณานำภาพชีวิตประจำวันของเด็กๆ เปนฉากหลัง
เพ่ือโฆษณาสินคาโดยมีนัยซ่ึงไมเหมาะสมกับวัย  และ
เพื่อแกปญหารายงานไดระบุถึง 2 วิธีที่แตกตางกัน
เพือ่แกไขปญหา  ไดแก  การปกปองเด็กจากส่ือจนกวา
พวกเขาจะเติบโตเปนวัยรุน หลีกเลี่ยงผลกระทบหรือ
ลดแรงกดดันอยางส้ินเชิง  หรือยอมรับกระแสบริโภค
นิยมท่ีเกิดข้ึนโดยชวยช้ีนำเด็กๆ ใหผานพนผลกระทบ
ไดดวยดี  ซึง่รายงานระบวุาวิธทีัง้ 2 ควรทำควบคกูนัไป
มากกวาจะเลือกทางใดทางหน่ึง  ดวยการจำกัดขอบเขต
ของสื่อ ขณะเดียวกันก็ชวยเด็กใหเขาใจและสามารถ
รับมือกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได

การจำกดัขอบเขตของส่ือยังพบปญหาในบางพ้ืนท่ี
ซึง่ส่ือไมไดประสานสัมพันธกบัพอแม  เพราะการท่ีจะ
“ใหอิสระเด็กทำตัวเปนเด็ก จำเปนอยางยิ่งท่ีพอแม
พงึรับผิดชอบในหนาท่ีพอแม  โดยเสนอแนะใหนกัธุรกิจ
และส่ือมวลชนเปนมิตรและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน”

รายงานยงัต้ังขอสังเกตวา “โลกธรุกิจและส่ือมวลชน
ขาดการติดตอกบัพอแม  บางคร้ังถงึกบัตอตานการกระทำ
ของพอแม  เชน รายการโทรทัศนที่แนะนำใหเด็กดู
พรอมผูปกครอง เชน การแสดงความสามารถพิเศษ

เฉพาะบุคคล หรือการโฆษณาสบูอาบน้ำ กำลังเร่ิมสื่อ
แงมุมทางเพศเพ่ิมข้ึน”

การจำกดัขอบเขตของส่ือในบางพ้ืนทีไ่มอาจทำได
เพราะมขีอกำหนดนอยมาก  ทัง้น้ีเพราะการเขาถึงส่ือตางๆ
อยางงายๆ ผานทางอินเทอรเน็ต  วิดีโอ หรือโทรศัพท
มือถือ  ในรายงานไดนำเสนอคำแนะนำการแกปญหา
เชน ใหระบุอายุผูชมวิดีโอนั้นๆ เพื่อปองกันไมใหเด็ก
ซื้อวิดีโอที่เกินวัยมาดู  เปดเว็บไซตใหพอแมสามารถ
รองเรียนรายการ  การโฆษณา  สินคา หรือบริการ
ที่ไมเหมาะกับเด็ก  ประกาศหามเลือกเด็กอายุต่ำกวา
16 ป โฆษณาสินคาหรอืทำการตลาด  ใหความรพูอแม
เกี่ยวกับโฆษณาและเทคนิคการตลาดที่มุงเปาที่เด็ก

นางโรสแมรี ่ เคมปเซล  ประธานกลมุสหภาพมารดา
กลาววา “เราเช่ือวาการออกขอกำหนดหรือออกกฎหมาย
เพิ่มเติมเปนเรื่องท่ีดี และจำเปนที่รัฐบาลควรเขามา
แทรกแซง  เราจะตองเผชิญกับขอทาทายทางการคา
ขณะท่ีเด็กๆ กำลังตกอยูในสภาวะเส่ียงอันตราย  เวลา
จะเปนเคร่ืองพิสจูนวา  การเขมงวดกวดขันและแรงกดดัน
จากสาธารณชนเพียงพอทีจ่ะระงับปญหาไดหรือไม?”

อภิเษกพระสังฆราชฮโิรชมิา
นครรัฐวาติกัน  (ยูแคน)  สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ทรงแตงต้ังคุณพอมานโย  มาเอดะ
แหงอัครสังฆมณฑลนางาซากิใหดำรงตำแหนง
พระสังฆราชแหงสังฆมณฑลฮิโรชิมา

พระสังฆราชมาเอดะ  อายุ 62 ป  ปจจุบัน
เปนเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศญ่ีปุน  ตำแหนงซ่ึงคุณพอ
รบัผิดชอบต้ังแตเดือนเมษายน ค.ศ. 2006

พระสงัฆราชโจเซฟ อตัซุม ิ มซิูเอะ แหงฮโิรชมิา ไดลาเกษยีณขณะอายุ 75 ป
เปนพระสงฆจากเมืองนางาซากิและรับหนาที่เลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ
กอนไดรับแตงต้ังเปนพระสังฆราชเชนเดียวกัน

คุณพอมาเอดะ  เกิดวันท่ี 3 มีนาคม ค.ศ. 1949 ที่มณฑลชูอิชิ  เขตปกครอง
นางาซากิ   บวชเปนพระสงฆวนัท่ี 19 มนีาคม ค.ศ. 1975

สงัฆมณฑลฮิโรชมิาประกอบดวยเขตปกครอง 5 เขต ไดแก ฮโิรชมิา  ยามากูชิ
ชมิาเนะ  โอคายามา และตอตโตร ิ  มพีระสงฆ 41 องค  อภบิาลสตับรุษุประมาณ
20,000 คน

(เมืองทาทางตะวันตกเฉียงใตของเกาะฮอนชู  ถูกระเบิดปรมาณูเม่ือวันท่ี 6
สงิหาคม ค.ศ. 1945  ระหวางสงครามโลกคร้ังที ่2….Random House Webster)

คาริตัสเกาหลีชวยผูลี้ภัยในเอเชีย
เกาหลี  (ยูแคน)  คาริตัสเกาหลีไดประกาศขยายความชวยเหลือไปยังตางประเทศ
โดยเฉพาะผูลี้ภัยในหลายประเทศในทวีปเอเชีย

เจาหนาที่องคกรคาริตัสเกาหลี กลาววา “ในไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ
ค.ศ. 2011-12  องคกรมีนโยบายขยายความชวยเหลือเพิ่ม 12 โครงการ จาก 2
โครงการท่ีกำลงัดำเนนิงานอย ูดวยงบประมาณท้ังสิน้ 770,000  เหรยีญสหรฐั  หรอื

ประมาณ   23,485,000  บาท
โครงการใหมๆ ไดแก โครงการฟนฟูประเทศศรีลังกาที่ไดรับผลกระทบจาก

สงคราม  และโครงการผไูดรบัผลกระทบจากน้ำทวมในปากีสถาน  การชวยผลูีภ้ยั
จากขอพิพาทระหวางไทยและกัมพูชาซ่ึงเปนโครงการเรงดวน  และโครงการ
สุขอนามัยแมและเด็กในประเทศอิรัก

สำหรบัโครงการระยะยาว 2 โครงการเปนการสรางบานในบังกลาเทศ ใหแก
ครอบครัวแมและเด็กยากจน และการใหความชวยเหลือเด็กพิการ

นายชิน เฮ-ยอง  หวัหนาประสานงานคาริตสัสากล กลาววา “โครงการเรงดวน
9 โครงการไดรบัเงินอดุหนุนพรอมแลว  สวนท่ียงัขาดอยจูะไดรบัในอีก 1-2 เดือน”

องคกรคาริตัสเกาหลีพิจารณาใหความชวยเหลืองานดานเมตตากิจผานคำขอ
ทีส่งถงึองคกรคาริตสัสากล

สภาพระสังฆราชฯ ชวยสงัฆมณฑลเซนได
เซนได  ฮอนช ู (ยแูคน) สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงญ่ีปนุไดประชุมสมัยสามัญ
ระหวางวันท่ี 13-17 มิถุนายน ที่กรุงโตเกียว  มีมติเห็นควรใหสังฆมณฑลอ่ืนๆ
ในญ่ีปุน สงความชวยเหลือไปยังสังฆมณฑลเซนได ซึ่งไดรับผลกระทบจาก
แผนดนิไหว รวมถงึการสงพระสงฆตางสงัฆมณฑลไปอภิบาลงานท่ีเซนได

เลขาธิการสภาพระสงัฆราชฯ กลาววา “สภาพระสงัฆราชฯ จะสงเงนิไปชวย
สังฆมณฑลเซนได ปละ 30 ลานเยน หรือ 373,000 เหรียญสหรัฐ ประมาณ
11,376,500  บาท เปนเวลา 3 ป  สวนสังฆมณฑลไซตามะ จะไดรบัเงินชวยเหลอื
ปละ 10  ลานเยน  หรือ 3,792,166.56 บาท  เปนเวลา 3 ป เชนเดียวกัน เร่ิมต้ังแต
ค.ศ. 2011  ทั้งน้ีเงินจำนวนดังกลาวไดรับการสนับสนุนจาก 14 สังฆมณฑล
ในประเทศญ่ีปุน

(เซนได  เมอืงทางตะวันออกเฉยีงเหนอืของเกาะฮอนชู  ตอนกลางของประเทศ
ญีป่นุ)
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ประชมุใหญ (ตอจากหนา 20)
เปนประธานการประชุม มีผูเขารวมประชุมทั้งหมด
15 ทาน ไดแก คณุพอทีเ่ปนเลขานกุาร 10 สงัฆมณฑล

ผูแทนจากคณะเซนตปอล
เดอ ชารตร และคณะพระ-
หฤทัยของพระเยซูเจาแหง
กรงุเทพฯ 2 ทาน

ขอสรปุของทีป่ระชุม คอื
1. ใหแตละสังฆมณฑล เรงดำเนนิการจัดทำหอง

เอกสารของสังฆมณฑล ตามที่กฎหมายพระศาสนจักร
กำหนด (มาตรา 486-491)

2. แตละสังฆมณฑลควรมีพิพิธภัณฑของ
สงัฆมณฑล

3. ใหคุณพอเจาวัดทุกวัด  บันทึกเหตุการณ
สำคัญๆ ของวัดอยางสม่ำเสมอ และการบันทึกจะตอง
คำนึงถึงเร่ืองความคงทนของกระดาษและหมึกท่ีใช

4. เลขาธิการของแตละสังฆมณฑล ควรบันทึก
เหตุการณสำคัญๆ ของสังฆมณฑลดวย

5. ประชาสัมพันธเชิญชวนสัตบุรุษที่มีภาพถาย
เกาๆ เกีย่วกบัวดัและชุมชน นำมามอบใหคณุพอเจาวดั
เพ่ือรวบรวมสงใหสังฆมณฑล นำไปสแกนเก็บไว
เปนภาพประวัตศิาสตรของพระศาสนจักร

พระคุณเจาชศูกัด์ิ สริสิทุธิ ์ใหขอคดิวา “วตัถสุิง่ของ
ทุกอยางท่ีเปนภูมิปญญาชาวบาน และเปนวัฒนธรรม
ทองถ่ิน เชน พระแทน กางเขน และอาภรณศักด์ิสิทธ์ิ
ฯลฯ ควรเก็บรักษาไว นอกจากน้ี ตองปลุกจิตสำนึก
ใหพระสงฆเห็นความสำคัญของมรดกวัฒนธรรม

นอกจากหองเอกสาร และพิพิธภัณฑแลว แตละ
สังฆมณฑลควรพิจารณาและใหความสำคัญเร่ือง
สักการสถานดวย เพราะสักการสถานมีมิติและ
มคีวามหลากหลาย นอกจากจะใชเปนวัดแลว ยงัสามารถ
ทำงานดานสังคม  เยียวยาจิตใจผูที่มีความทุกข
และแบงปนความเช่ือไดอีกดวย”

คณุพอประยูร พงษพศิ ผแูทนจากอคัรสังฆมณฑล
ทาแรฯ ใหขอคิดวา “แตละสังฆมณฑลควรมพีพิธิภัณฑ
ควรเก็บรวบรวมวัตถุสิ่งของตางๆ ที่เก่ียวกับท้ังวัด
โรงเรียน  บานเณร  รวมท้ังเคร่ืองมือทำมาหากิน
ของคริสตัง เพราะสิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นวัฒนธรรม
ทองถิน่และวิถชีวีติครสิตชน”

คุณพอสุเทพ ประทุมตรี ผูแทนจากสังฆมณฑล
นครราชสีมา กลาววา “คณุพอประสทิธิ ์ใหมเพยีรวงศ
ไดใชวดัโนนแกว หลงัเกา เปนทีเ่กบ็วตัถเุกาๆ และเปด

ใหผูสนใจ
เขาเย่ียมชม
มีชาวบาน
นำรูปพระ-
สงฆ เ ก าๆ
มามอบให
อยูเร่ือยๆ”

ในภาคบายไดเยีย่มชมการจดัเก็บเอกสารของสำนัก
เลขาธิการฯ และหองเอกสาร หอจดหมายเหตุของ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รวมท้ังพิพิธภัณฑคณะ
เซนตปอล เดอ ชารตร  ทีโ่รงเรยีนเซนตโยเซฟคอนเวนต

เลขานกุารฯ รายงาน

เคยผานการคิดจะฆาตัวตายเกิน 1 ครั้ง ปจจุบัน
ยังทำงานนี้ตอไปแมวัยจะเลยเลข 70 ไปแลว ถามวา
อะไรคือคำตอบของชีวิตวันนี้  “แมพระ  ที่คอย
ชวยเหลอื พระเปนเจาทีเ่มตตารัก และนำพาทุกอยาง
ในชีวติของเขาจนมีวนัน้ีได”

คำตอบในหัวใจมนษุยผมคดิวาก็คอื พระเจามีจริง
10. สือ่ตอบความจรงิของชวีติมนษุย ทีไ่หน?
สื่อมวลชนตอบความจริงเหลานี้ ในหัวใจของ

แตละคน ในความสัมพันธระหวางกัน นัน่คือในชีวติ
ของแตละคน

11. ใครเปนกลุมเปาหมายหลัก?
- เยาวชน ผูเปนความหวังของพระศาสนจักร

พระสันตะปาปายังเชิญชวนใหมารวมงานชุมนุม
เยาวชนโลกและยังตรัสเพ่ิมเติมอีกวา เราจะพบงาน
นำเทคโนโลยี หรือการพัฒนาของส่ือมวลชนมาใช
อยางเต็มท่ี

- นักส่ือสารมวลชน คนเหลาน้ีตองทำงาน
ดวยความจริงใจ และท่ีสำคัญตองทำแบบมอือาชพี

 ถาเราจะสรุปสาสนวนัส่ืออกีคร้ังเราคงสรุปไดวา
พระสันตะปาปายอมรับวา “วถิชีวีติเราจะเปล่ียนแปลง
แตแนวทางใหมนี้ กลับกลายเปน “โอกาส” เมื่อ
เปนดงันีแ้ลว สือ่จึงเปน เครือ่งมอืเพือ่รบัใชความดงีาม
สื่อสมัยใหมนำไปสูการแบงปนที่มากข้ึนดวย โดย
เนนไปที่ตัวเยาวชน มีบางเร่ืองท่ีตองไมลืมน่ันคือ
ความสัมพันธตอบุคคลตองดำรงไว ความจริงคือ
ความจริงแมจะดูนาเบ่ือหรือบางทีไมนาสนใจ แต
เปนส่ิงท่ีเราตองประกาศ ความจริงน้ันอยูในองค

พระเยซูคริสตเจาทั้งหมดแลว นักสื่อสารมวลชน
ตองทำหนาทีน่ีอ้ยางมืออาชีพ และจรงิใจ”

ผมอานสาสนวันส่ือของสมเด็จพระสันตะปาปา
ฉบับน้ีอยางละเอียด และวิเคราะหแบบใหอานกัน
งายๆ และความเขาใจไมผิดเพี้ยน สวนหนึ่งเพราะ
ผมมีโอกาสตองพูดเร่ืองนี้กับซิสเตอรผู เยาวของ
คณะนักบวชหญิงบางคณะ บางทีผมเห็นมิติดานน้ี
เหมือนขาดหายไป ในฐานะคนทำงาน สาสน
วันสื่อมวลชนแตละปควรเปนแนวทางหลักของ
การขับเคล่ือนดวยซ้ำ และอีกสวนหน่ึงเพราะผมกำลัง
เรียบเรียงสกูปเชิงวิเคราะหปรากฏการณการใชสื่อ
เพื่อการอภิบาลท้ังของพระศาสนจักรสากลและ
เปนตนในสงัคมไทยของเรา ผมคิดวาพระสันตะปาปา
ตองการใหเรามีความจริงใจในงานท่ีเราทำ และ
ทำอยางมืออาชีพ มอือาชีพสำหรบัผมไมไดแปลวาเกง
แตมืออาชีพแปลวามีขอมูล ศึกษาเรียนรู พัฒนา เรา
ไมรูทุกเรื่องหรอกครับ แตเรามีผูรู เรามีแหลงเรียนรู
และท่ีสำคัญ พระพรมากมายที่เกิดและเติบโตใน
พระศาสนจักรไมเคยหมดไป

ขอสาสนวันส่ือท่ีพระสันตะปาปาไดมอบใหกับ
เราในปนี้  เปนส่ือเพื่อสงสารใหกับทุกคนที่อยู
ในสนามส่ือท้ังในและนอกพระศาสนจักร ทุกคน
ทีเ่ปนครสิตชนและอยใูนโลกในยดุดจิทิลันี ้ถามนษุย
เพียงใชความกาวหนา เพ่ือสำนึกวาเขาควรจะเดินไป
ในทิศทางใด โลกในยุคใดสมัยใครก็ยังมีคำตอบ
หน่ึงเดียวเสมอ  คือ  เ พ่ือมอบรัก  แบงปน  และ
นำสันติสขุใหแกกนัและกนั

บรรณาธิการบริหาร

มองสือ่ในมมุศาสนา (ตอจากหนา 18)

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16
วันท่ี 24 เมษายน 2005 พิธีมิสซาสถาปนาสมเด็จ

พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 มีประชาชน 400,000
คน รอเฝาพระสันตะปาปาพระองคใหม หนาจัตุรัส
มหาวิหารนักบุญเปโตร

ตลอด 6 ปแหงสมณสมัย ทรงออกพระสมณลิขิต
เตือน 2 ฉบบั ไดแก 1. ศลีมหาสนิท ศีลศักด์ิสทิธ์ิแหง
ความรัก  (Sacramentum Caritatis) วันท่ี 22 กมุภาพนัธ
2007  2. พระวาจาขององคพระผูเปนเจา (Verbum
Domini) วนัท่ี 30 กนัยายน 2010

ทรงออกพระสมณสาสน 3 ฉบบั ไดแก 1. พระเจา
คอืความรกั (Deus Caritas est) วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2005
2.   รอดพนดวยความหวัง  (Spe salvi) วันท่ี 30
พฤศจิกายน 2007 3. ความรักในความจริง (Caritas in
veritate) วันท่ี 29 มถิุนายน 2009

พระองคทรงเดินทางเพ่ืออภิบาลงานนอกอิตาลี
ดังน้ี วันท่ี 18-21 สิงหาคม 2005 เสด็จเปนประธาน
งานชมุนมุเยาวชนโลกท่ีโคโลญ ประเทศเยอรมนี

วนัท่ี 25-28 พฤษภาคม 2006 เสดจ็เยอืนโปแลนด
วนัท่ี 8-9 กรกฎาคม 2006 เสดจ็เยอืนเมืองวาเลนเซีย

ประเทศสเปน ทรงปดงานชมุนุมครอบครัวสากล  ครัง้ท่ี 5
วันท่ี 9-14 กันยายน 2006 เสด็จเยือนมิวนิก และ

เรเกนสเบิรก ประเทศเยอรมนี
วนัท่ี 28 พฤศจกิายน - 1 ธันวาคม 2006 เสด็จเยอืน

ตุรกี

วันท่ี 9-14 พฤษภาคม 2007 เสด็จเยือนบราซิล
ทรงเปดประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงลาติน
อเมรกิาและหมเูกาะคาริเบยีน ครัง้ที ่ 5

วนัที ่7-9 กนัยายน 2007 เสด็จเยอืนออสเตรีย ฉลอง
ครบรอบ 850 ปการกอตั้งสักการสถานแมพระแหง
มาเรียแซล

วนัท่ี 15-21 เมษายน 2008 เสดจ็เยอืนสหรัฐอเมริกา
และองคการสหประชาชาติ

วันท่ี 12-21 กรกฎาคม 2008 เสด็จเยือนซิดนีย
ประเทศออสเตรเลีย ในงานชุมนุมเยาวชนโลก คร้ังท่ี 23

วันท่ี 12-15 กันยายน 2008 เสด็จเยือนประเทศ
ฝร่ังเศส ฉลองครบรอบ 150 ปแมพระประจักษที่เมือง
ลูรด

วนัท่ี 17-23 มนีาคม 2009 เสด็จเยอืนคาเมอรูนและ
แองโกลา

วันท่ี 8-15 พฤษภาคม 2009 เสด็จเยือนแผนดิน
ศกัดิส์ทิธิ์

วนัท่ี 26-28 กนัยายน 2009 เสด็จเยอืนสาธารณรัฐ
เชค

วนัท่ี 17-18 เมษายน 2010 เสด็จเยอืนมอลตา
วนัท่ี 11-14 พฤษภาคม 2010 เสดจ็เยอืนโปรตเุกส
วนัท่ี 4-6 มถินุายน 2010 เสด็จเยอืนไซปรัส
วันท่ี 16-19 กันยายน 2010 เสด็จเยือนสหราช

อาณาจักร
วนัท่ี 6-7 พฤศจิกายน 2010 เสดจ็เยือนซานเตียโก

เด กอมโปสเตลา และบารเซโลนา
วนัท่ี 4-5 มถินุายน 2011 เสด็จเยือนโครเอเชีย

สมโภชนักบญุเปโตรและเปาโล (ตอจากหนา 7)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2011หนา 14
มหัศจรรยหรือความบังเอญิ? (ตอจากหนา 20)
ไปกราบนมัสการแมพระท่ีเมืองลูรด (Lourdes) ซึ่ง
แมพระประจักษมาใหนักบุญแบรนาแดตไดเห็นที่
ถ้ำมัสซาเบียล  ตำบลลูรด  ตำบลเล็กๆ  แถบภูเขา
ปเรนิส ทางภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศฝรั่งเศส
และเชนเดียวกันหากมีโอกาสก็จะไปกราบแมพระ
ที่ฟาติมา ประเทศโปรตุเกสดวย ที่เมืองลูรดไดไปมา
แลว จำนวน 17 คร้ัง คาใชจายในการเดินทางไดรับ
การสนับสนนุชวยเหลอืจากผอูืน่ทกุครัง้  คร้ังลาสดุไป
เม่ือวันท่ี 30 เมษายน - วันท่ี 2 พฤษภาคม 2554
การปฏิบัติ เชนนี้ก็ เพื่อให เปนไปตามความต้ังใจ
เมือ่ขาพเจามีความทุกขในใจ หรอืไดพบอุปสรรคยงุยาก
ในชีวิตท่ีหาทางออกลำบากเมื่อใด  ขาพเจาก็อธิษฐาน
ขอความชวยเหลอืจากแมพระ ซึง่ก็ไดรบัความชวยเหลอื
จากแมพระทุกครัง้ จงัหวะของชวีติ ดจุหนึง่เอือ้อำนวย
ใหขาพเจามีโอกาสเดินทางไปขอบคุณพระแมที่
เมืองลูรดทุกคร้ังที่ผานมาเชนกัน

ในครั้งลาสุดนี้ มีเหตุการณพิเศษมากกวาครั้งอื่น
ตรงทีว่า เม่ือราวกลางเดือนสิงหาคม 2553 ขาพเจาไดรบั
เชิญใหไปประชุมท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาเปนคร้ังท่ี 2
กอนการเดินทางไดไปตรวจสายตา เพราะมีอาการ
ผิดปกติ ไดรับคำแนะนำจากแพทยวาควรท่ีจะไดรับ
การรกัษาดวยการยิงเลเซอร เพือ่ปองกนัตอหนิ หลงัจาก
รักษาดวยการยิงเลเซอรเรียบรอยแลว แตอาการ
ยงัไมดขีึน้  เวลาผานไป 1 เดือน ไดไปตรวจใหมพบวา
ตาขางซายมมีานสแีดงมาบงัไวเกอืบมองไมเหน็ มเีฉพาะ
ตาขางขวาเทาน้ันท่ีใชการไดปกติ แพทยผูเช่ียวชาญ
เฉพาะทาง คนท่ี 1 ไดพดูวา “ในตาขางซายมเีลอืดออก
ในจอ ประสาทตา และไดรับการยืนยันจากแพทย
คนท่ี 2 วาอาการเปนเชนน้ันจริง” พรอมแนะนำ
การรักษาดวยการฉีดแกสหลังการฉีดแกส หามยกของ
หนัก และหามการเดินทางโดยเด็ดขาด ขาพเจารูสึก
ไมมั่นใจและทอใจมาก  มิอาจปฏิบัติในภารกิจที่
ใชสายตาในการดูหนงัสอื ตรวจและเซ็นเอกสาร อกีทัง้
ชอบออกกำลังกายดวยการวิ่งและเดินเร็วทุกวัน เหนือ
ไปกวาน้ัน เหลือเวลาอีกเพียง 14 วนัเทานัน้ ทีต่องเวลา
เดินทางไปประชุมท่ีสหรัฐอเมริกา  ทกุอยางไดวางแผน
ไวเรียบรอยแลว จะทำอยางไรดี

ขาพเจาไดบอกปญหานี้ใหแพทยคนท่ี 2 ทราบ
เพือ่ขอคำแนะนำ   และขาพเจาไดพบแพทยผเูชีย่วชาญ
อกีคนหนึง่ ใหคำแนะวา  “อาการทางสายตาของขาพเจา
เปนอาการท่ี เ กิด ข้ึนกับคนในซีกโลกทางเอเ ชีย
2-3 คนในหน่ึงแสนคน”  หากตองการไดรบัการรักษา
โดยดวนที่สุด โดยไมตองใชแกส วิธีการรักษาคือ
การฉดียาเขาลูกตาและสามารถเดินทางไดภายใน 13 วนั
หลงัจากน้ีการรกัษาดวยวธิกีารฉดีแกสเขาไปในตา  ผปูวย
ตองนอนคว่ำตลอดเปนเวลาตดิตอกนัหลายวนั  แตการ
ฉีดยาไมจำเปนตองทำเชนน้ัน เพียงแตปดตาไว 4-5
ชั่วโมง หลังจากการฉีดยาและเม่ือเปดตาก็สามารถ
ทำงานทุกอยางปกติไดไมมีขอหามในการเดินทาง
ยกเวนการยกของหนักเทาน้ัน การฉีดยาตองฉีดอยาง
นอย 3 เข็ม เวนระยะเวลา 1 เดือนจากที่ฉีดแตละเข็ม
แผนกการเงนิของโรงพยาบาลบอกวามีทางเลอืกในการ
ใชยา 2 ชนดิ คอื ยาชนดิแรกเข็มละ 27,000 บาท และ
อกีชนิดหน่ึงเข็มละ 87,000 บาท ยาท้ังสองอยางจะตอง

ฉีด 3 เข็มเหมือนกัน หลังจากไดรับคำอธิบายเกี่ยวกับ
สรรพคุณของยาทั้งสองชนิดแลว  ขาพเจาไดเลือกยา
ชนิดแรก ซึ่งจะไมไดรับการชดเชยจากประกัน  ผูปวย
ตองจายเองทัง้หมด หลงัจากท่ีไดตดัสนิใจฉดียาแลว

ณ ขณะน้ัน ขาพเจาน่ิงสงบไปจังหวะหน่ึง พรอม
ตั้งจิตอธิษฐานคิดถึงพระแม และ “ขอใหปญหาดาน
สายตาและการเงินไดผานพนไปโดยดดีวย จะขอโอกาส
ไปกราบขอบพระคุณแมพระที่เมืองลูรดอีก” หลังจาก
ไดฉีดยาเข็มแรกแลวขาพเจาไดเดินทางไปปฏิบัติ
ภารกิจที่สหรัฐอเมริกาเมื่อกลับมาไดรับการฉีดยา
เข็มท่ี 2 ไมกี่วันไดเดินทางไปประชุมท่ีประเทศเกาหลี
ตอมาไดฉีดยาเข็มที่ 3 ก็เดินทางไปประชุมทีฟ่ลปิปนส
กอนส้ินป 2553  อาการทางสายตา รูสึกดีขึ้นตามลำดับ
เม่ือตนป 2554 ไดตรวจจากภาพถายคอมพิวเตอรและ
กลองไดรับการยืนยันวา “ผลการรักษาดีมาก เลือดที่
ออกหยุดแลวและเลือดที่ออกมาแลวกอนนั้นก็คอยๆ
สลายไปตามลำดับ”  เมือ่ขาพเจาไดฟง...  “อกน้ีโลงเบา
และสบายใจข้ึนมาก”

ขาพเจาสำนึกถึงคำอธิษฐานท่ีวาปญหาของสายตา
หมดไปขาพเจาจะตองไปกราบขอบพระคุณแมพระ
ทีเ่มอืงลรูดตามท่ีไดตัง้ใจไว ปญหาจงึมอียวูา “ไมมเีงนิ
คาเดินทางเหมือนเชนเคย จูๆ  ประมาณตนเดือน
กุมภาพันธก็ไดรับหนังสือเชิญจากประเทศโปรตุเกส
ใหไปรวมประชุมทีก่รงุลสิบอน (Lisbon)  เปนเวลา 4 วนั
โดยท่ีคาใชจายในการเดินทางรวมคากิน  คาท่ีพัก
เจาภาพจายใหทั้งหมด” การประชุมจะมีขึ้นระหวาง
วนัที ่3-7 พฤษภาคม 2554  ขาพเจาจงึวางแผนการเดินทาง
ทันทีโดยจะเดินทางไป 3 ประเทศดวยกันคือ วันท่ี 28
เมษายน- วันท่ี 2 พฤษภาคม 2554 ไปกราบนมัสการ
แมพระท่ีเมืองลูรดประเทศฝร่ังเศส และระหวางวันท่ี
3-7  พฤษภาคม 2554   จะขอไปกราบแมพระทีเ่มืองฟาติมา
ประเทศโปรตุเกสในเที่ยวนี้ดวย หลังจากนั้นก็จะกลับ
มาท่ีประเทศอิตาลีเพื่อเขารวมการประชุมตอและ
จะกลับประเทศไทยในวันท่ี 14 พฤษภาคม  2554

หลังจากไดวางแผนการเดินทางเสร็จแลวขาพเจาก็
ไดรับหนังสือเชิญจากคณะกรรมการยุติธรรมและสันติ
ของสำนักวาติกัน ใหไปรวมการประชุมระดับโลก
โอกาสฉลองครบรอบของพระสมณสาสนของสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ที่ 23 (Mater ET Magistra) ที่
กรุงโรม  การสัมมนาจัดขึ้นระหวางวันที่  15-18
พฤษภาคม 2554 โดยจะออกคาใชจายใหทั้งหมด
ขณะเดียวกันขอเชิญใหบรรยายเร่ือง “แผนดินท่ีนาอยู
ทามกลางส่ิงแวดลอมทีด่”ี เปนเวลา 40 นาทดีวย ขาพเจา
รีบตอบรับคำเชิญทันที ขาพเจาไดสอบถามคนท่ีรูจัก
ที่เปนคาทอลิกหลายคนรวมท้ังคุณพอหลายองคดวย
ไมมใีครทราบเร่ืองการสัมมนาในคร้ังนีท้ัง้ๆ ทีป่ระเทศ
ไทยมีคณะกรรมการดูแลเรื่องความยุติธรรมและสันติ
อยู ขาพเจารูสึกแปลกใจและไดติดตอสอบถามไปยัง
พระสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทยวาไดทราบ
เรื่องน้ีไหมไดรับคำตอบวา ไมทราบและกอนหนาที่
ขาพเจาขอวีซากับสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย
ไดรับการติดตอจากสถานทูตวาติกันวามีจดหมายเชิญ
จากวาติกันมายังขาพเจา ขาพเจาไดนำจดหมายเชิญ
ไปประกอบการขอวีซาของสถานทูตอิตาลีและไดรับ
ความสะดวกทุกอยางในการขอวีซา ขาพเจาไดเดนิทาง
ไปประเทศยุโรปตามตารางเวลาท่ีไดกำหนดไวโดยที่
ไปกราบขอบคุณแมพระที่เมืองลูรดประเทศฝรั่งเศส
และแมพระฟาตมิาประเทศโปรตุเกส ตามท่ีไดตัง้ใจไว
ทุกประการ

วนัท่ี 15  พฤษภาคม 2554  ทีต่องลงทะเบียนในการ
เขารวมประชุมท่ีสำนักวาติกันจัดข้ึนท่ีกรุงโรมน้ัน
ปรากฏวาไดพบคุณพอจากคณะเซนตคาเบรียลคือ
คณุพออำนวย  ยนุประยงค  จงึไดทราบวาประเทศไทย

(อานตอหนา 17)



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 29 ª√–®”«—π∑’Ë 17-23 °√°Æ“§¡ 2011 Àπâ“ 15

«— ¥ · ¡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.

«—¥·¡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“§¡

‡«≈“ 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.

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

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

(øø.1) √ÿàπ∑’Ë 132 «—π»ÿ°√å∑’Ë 15 ∂÷ß«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17

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

‡√‘Ë¡≈ß∑–‡∫’¬π‡«≈“ 17.30 π. ¢Õ™«π‡™‘≠§Ÿà “¡’-

¿√√¬“ ∑’Ë π„®µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥™—™™—¬  —ß¶∑‘æ¬å

‚∑√. 08-6546-2856, 0-2681-3837 À√◊Õ

www.flpbkk2008.multiply.com À√◊Õ www.facebook.

com/flpbkk

�����§≥–‚ø‚§≈“‡√ª√–‡∑»‰∑¬  ¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“π

¡“√’Õ“‚ª≈’ «—π∑’Ë 16-18 °√°Æ“§¡ 2011 ∑’Ë∫â“π

 «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π ·≈–√à«¡©≈Õß§√∫√Õ∫

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

«—¥¥«ßÀ∑—¬π‘√¡≈¢Õß·¡àæ√– ª“°≈—¥ æ√–ª√–·¥ß

®. ¡ÿ∑√ª√“°“√ ©≈Õß«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 12  ‘ßÀ“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√–

Õ“¿√≥å√—µπå ‡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)

«—¥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«—¥

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ 30 ªï‚ø‚§≈“‡√„πª√–‡∑»‰∑¬   Õ∫∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚∑√.

0-2510-9357, 08-9430-6599

����� §≥–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

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

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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

§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“  ‚∑√. 0-3242-6482)

«—¥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)

«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å æπ¡ ®. ÿ√“…Æ√å∏“π’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

(µ√’«“√‡µ√’¬¡®‘µ„® «—π∑’Ë 20-22 °√°Æ“§¡ æ‘∏’¡‘ ´“

‡«≈“ 19.30 π. «—π‚¡∑π“§ÿ≥ «—π‡ “√å∑’Ë 23 °√°Æ“§¡

‡«≈“ 19.30 π. æ‘∏’¡‘ ´“·Àà·¡àæ√– ‡º“®¥À¡“¬

‡ °æ◊™º≈·≈–√—∫æ√®“°·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å ‚¥¬

§ÿ≥æàÕπ∑’ ∏’√“πÿ«√√µπå ‡ªìπª√–∏“π) (µ‘¥µàÕ∑’Ëæ—°

‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕπææ√ ¬Õ·´ø ‚∑√. 08-1801-1004

À√◊Õ 0-7739-8082)

«—¥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≠Õ—≈øÕπ‚´ Õ.‡¡◊Õß ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥·≈–©≈Õß —°°“√ ∂“πæ√–∏“µÿ»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

«—π‡ “√å∑’Ë 6  ‘ßÀ“§¡ ‡«“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡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 29 ª√–®”«—π∑’Ë 17-23 °√°Æ“§¡ 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

√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‡«≈“

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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15) ´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«¡

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

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«

∑—Èß„πª√–‡∑»·≈– “°≈
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“ ¡“™‘°

≈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

‚∑√. 0-2429-0100, 0-2429-0820 §à“≈ß∑–‡∫’¬π

µ“¡·µà®‘µ»√—∑∏“

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

ºŸâ¡’§«“¡ π„®‡¢â“√à«¡·¢àß¢—π‚∫«å≈‘Ëß°“√°ÿ»≈ §√—Èß∑’Ë 1

‡æ◊ËÕÀ“√“¬‰¥â™à«¬‡À≈◊Õ‡¥Á°°”æ√â“∑’Ë¥âÕ¬‚Õ°“ 

·≈–∂Ÿ°∑Õ¥∑‘Èß ß“π®–¡’¢÷Èπ«—π‡ “√å∑’Ë 10 °—π¬“¬π

2011 ∑’Ë‡¡‡®Õ√å‚∫«å Œ‘µ  “¢“ªî¬√¡¬å  ÿ¢ÿ¡«‘∑ 101/1

‡«≈“ 09.00 π.  Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ·≈–

¢Õ„∫ ¡—§√‰¥â∑’Ë§ÿ≥√≥™—¬ »√’ª√–¡ß§å ·≈–

§ÿ≥ª“≈‘¥“ ‚∑√. 0-2360-7848-50, 0-2360-7854

‚∑√ “√ 0-2360-7847 www.camillianthailand.org

E-mail : camilliancharity@hotmail.com ∑à“π

 “¡“√∂‚Õπ‡ß‘π‡¢â“∫—≠™’ ç¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–π—°∫ÿ≠

§“¡‘≈‚≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬é ∏π“§“√°√ÿß»√’Õ¬ÿ∏¬“  “¢“

≈“¥°√–∫—ß ∫—≠™’ ÕÕ¡∑√—æ¬å ‡≈¢∑’Ë 264-1-50310-9



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 17-23 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
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มีอยู 2 คน และขาพเจาไดนำผูชวยรวมเดินทางไป
เรยีนร ูและหาประสบการณการทำงานระหวางประเทศ
ไปดวย 1 คน รวมเปน 3 คน มีคนเขารวมประชุม
234 คน จาก 83 ประเทศ  สวนใหญเปนพระสังฆราช
พระสงฆ  ซิสเตอร ในตารางสัมมนาวันแรกนั้น
ไดรับความกรุณาสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที่ 16  ใหผเูขาสมัมนาคร้ังนีไ้ดเขาเฝาเปนพเิศษในเวลา
12.00-13.00 น. ของวันท่ี 16 พฤษภาคม 2554  ซึ่ง
ผูเขารวมสัมมนาไดรับเกียรติเขาเฝาทุกคน อันที่จริง
การเขาเฝาเชนนี้ขาพเจาก็เคยไดรับเกียรติมา 2-3 ครั้ง
แลวในสมยัพระสนัตะปาปาองคกอนๆ   แตทีเ่ปนพเิศษ
คอืผจูดัสัมมนาไดขออนุญาตใหผบูรรยายจำนวน 24 คน
จากท่ัวโลกไดเขาเฝาอยางใกลชิดเปนการสวนตัว
ซึ่งขาพเจาก็ไดเปน 1 ใน 24 คนของคณะผูบรรยาย
ที่ไดรับโอกาสเชนนี้ดวย ขาพเจาอยูในอันดับท่ี 20
เน่ืองจากนามสกุลของขาพเจาสะกดโดยตัว W  เปนเวลา
นานที่สุดในชีวิต ที่ไดสนทนากับพระองคทาน  เมื่อ
ขาพเจาไดคกุเขาจูบแหวน พรอมท้ังยนืขึน้แนะนำตัวเอง
วา  “ขาพเจามาจากกรงุเทพฯ  ประเทศไทย พระองคทาน
ทรงยิ้ม”  พรอมทั้งทรงกลาวตอบวา  “ทานมาจาก
ประเทศไทยท่ีสวยงาม แตกำลังมีปญหาทางดาน
การเมอืง พระองคจะทรงสวดภาวนาให”  ความต้ืนตันใจ
กับพระหัตถของพระองคที่สัมผัสดวยความเมตตา
ทำใหขาพเจาลืมเอามือออกจากพระองค ยังคงกำ

มหัศจรรยหรือความบังเอญิ? (ตอจากหนา 14)

ไวแนน   พรอมทัง้คกุเขากอนจากมา  หลายคนกลาววา
ขาพเจาใช เวลานานมากจนชางภาพของวาติกัน
ไดถายภาพถึง 6 ภาพ ในขณะท่ีบุคคลอ่ืนไดถายภาพ
แค 3-4 ภาพเทาน้ัน

ภาพแหงความปตยินิดียงัตราตรึงอยใูนใจเสมอ  ซึง่
เปนครั้งหนึ่งของชีวิต  เหตุการณเหลือเชื่อ! ยิ่งนัก
อดีตเด็กเรรอน นอนตลาดสดไดเรียนหนังสือเม่ือ
อายุ 17 ป  กวาจะรูภาษาอังกฤษพ้ืนฐานอายุยาง 23 ป

เคยคิดฆาตัวตายถึง 2 หน นี่เปนความมหัศจรรย หรือ
ความบังเอิญ  “...ไดรับเกียรติเขาเฝาฯ และจับมือกับ
สมเด็จพระสนัตะปาปา ผเูปนประมขุสูงสุดแหงศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอลิกแหงนครรัฐวาติกัน”
ขาพเจาเปนหน่ึงจากหลายรอยลานคนท่ีไดมีโอกาส
เชนน้ี ขาพเจาม่ันใจในความรักและความเมตตา
อันย่ิงใหญของพระผูเปนเจาและของแมพระ จะบังเกิด
ขึน้ในชีวติประจำวันอยเูสมอ บางคร้ังเราอาจจะมองขาม
ไปเทาน้ันเอง ในชวีติของขาพเจาเองคงไมมวีนัทำอะไร
ไดสำเรจ็ หากไมไดรบัความเมตตาปรานีความชวยเหลอื
จากพระแมทีส่ดบัคำวงิวอนของเราอยเูสมอ  เหตุการณ
ที่เกิดขึ้นกับตัวขาพเจาทุกครั้ง ไดแตเพียงขอบพระคุณ
พระองคทานท่ีกรุณาปรานีชวยนำทางชีวติมาโดยตลอด
จึงขอแบงปนเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวขาพเจา แกทุกทาน
และขอกลาวโดยจริงใจวา ทุกทานท่ีขอดวยความเชื่อ
จากแมพระและจากพระน้ัน ทานจะไดรบัอยางแนนอน
อยางท่ีมีคำกลาวในคำสอนวา “ไมมีแมคนใดท่ีลูก
ขอขนม แตแมกลับใหยาพิษ” นั้นเปนสัจธรรมจริงๆ
ความรักและการใหอภัยของพระองคที่มีตอมนุษยนั้น
ยิง่ใหญและไมมทีีส่ิน้สดุ  ขอเพยีงเราวางใจในพระองค
เทาน้ัน ปญหาทุกอยางของเราจะไดรับการบรรเทา

ดร.อมัพร  วฒันวงศ

ราฟาแอล

ลูกา 5:10-11 พระเยซูเจาจึงตรัสแกซีโมนวา  “อยากลัวเลย   ตั้งแตนี้ไป  ทานจะเปนชาวประมงหามนุษย”
เม่ือพวกเขานำเรือกลับถึงฝง  แลวละท้ิงทุกส่ิงติดตามพระองค
1 โครนิธ 9:24  ทานไมรหูรอืวา  คนทีว่ิง่แขงในสนามกีฬาทกุคนกว็ิง่จรงิ แตมเีพยีงคนเดียวทีไ่ดรบัรางวัล  ทาน
จงว่ิงเชนน้ันดวย  เพ่ือชิงรางวัลใหได



จนกระทั่ง เหลือเพียงตัวเดียวท่ียังวิ่ งไล
กระตายอยู   ตัวท่ีเหลือเพียงตัวเดียว
ที่ยังว่ิงไลตามก็คือตัวแรกท่ีเห็นกระตาย
สนุขัตัวอ่ืนๆ ทีห่ยุดว่ิงท้ังหมดน้ัน  เพราะมัน
ไมเห็นกระตายเลยต้ังแตแรก  แตทีม่นัว่ิงตาม
กเ็พือ่ตามไปดวูาพวกมนัวิง่ไลอะไร  แตเมือ่
มองไมเห็นมันจึงหยดุว่ิง

ขอคิดแหงชีวติ : ชวีติของมนุษยกเ็ชนกนั
ตราบเทาที่ เรายังมีจุดหมายปลายทางท่ี
แทจริงของเราอยู  เราก็จะยังขวนขวาย
พยายามตอสูอุปสรรค สรรคสรางส่ิงดีงามตอไป
แตถาเม่ือใดท่ีเราไมมหีรอืไมเหน็เปาหมายของชีวติแลว

     กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว  ฤๅษีองคหนึ่งถามเพื่อน
ฤๅษวีา  “ทำไมชวงหลงัๆ นี ้ เพือ่นฤๅษีจงึออกจากอาราม
หลายคน?”

ฤๅษอีาวโุสผถูกูถามจึงเลาเรือ่งเปนการตอบคำถาม
นีด้งัน้ี:-
     วันหน่ึง  สุนัขตัวหน่ึงเห็นกระตายกำลังเล็มหญา
ในปาละเมาะ  จึงวิ่งลากระตายตัวนั้น  สวนกระตาย
วิง่หนีอยางสุดฝเทา  ขณะท่ีสนุขัว่ิงไลนัน้  สนุขัตัวอ่ืนๆ
ที่อยูในบริเวณน้ันก็วิ่งตามสุนัขตัวแรกกันมาเปนฝูง
ใหญ แตกระตายว่ิงไดคลองแคลวกวา  จึงสามารถ
รอดพนจากเข้ียวของสุนัขเหลาน้ีได  สักครูตอมา
กเ็ริม่มสีนุขัหยดุวิง่ตาม และทีห่ยุดวิง่ตามกเ็ริม่มมีากขึน้

เราก็จะหยุดอยูเพียงแคนั้น  (สภาพเชนน้ีมักเกิดข้ึนกับ
ชวีติของเราเสมอ  ไมวาจะเปนเรือ่งเลก็หรอืเรือ่งใหญ)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2011หนา 18

มองสือ่ในมุมศาสนา ผานสาสนวันส่ือมวลชนสากล คร้ังท่ี 45
“ความจริง การประกาศ และคุณคาของชีวติ
ในยุคดจิทิลั”

การเลือกต้ังคร้ังลาสุดของสังคมไทย พูดกัน
เฉพาะเร่ืองการส่ือสารอยางเดียว ผมวาก็เยอะแลว
ไมวาต้ังแตกอนเลือกต้ังการประโคมขาว แผนการ
ประชาสัมพันธ เ ส้ือผา สโลแกนพรรค  สีสัน
การชูจำนวนนิ้วตามตัวเลขของเบอรที่ไดรับในการ
เลือกต้ัง น้ำเสียง ลีลาทาทางการพูด ระบบไมค
เรือ่งราว ประเด็น มบีางคนบอกวาลาหลงั เสือ่มถอย
ถอย เพราะมีการทำลายท้ังปาย และดิสเครดิตกัน
พัลวัน แตถาทานผูอานสังเกตดีๆ วันประกาศผล
ระบบเทคนิคตางๆ ถูกนำมาใชอยางนาสนใจ
การรายงานที่มีสีสัน การใชเทคนิคการเก็บขอมูล
อยางฉับไว แมวาเราจะไดเห็นพิธีกรบางทานถาม
คำถามนำตลอด พดูมาถึงตรงน้ี ผมวาไมมใีครปฏิเสธ
ความกาวหนาของส่ือ ไมมีใครไมเห็นพัฒนาการ
แตเปนคนแตละคนนั่นแหละเลือก และใชสื่อกัน
อยางไร ตระหนกัและชดัเจนตรงประเด็นกนัหรอืยงั
วา สื่อมีไวเพ่ืออะไร เพ่ือใคร และควรนำเราทุกคน
ไปสูเสนทางใดกันแน ผมคิดวาสาสนวันสื่อปนี้
มีคำตอบ

สาสนทีม่าจากพระสนัตะปาปากด็ ีหรอืแนวทาง
ของฟากฝงศาสนาก็ด ีถกูมองวาเครยีด หนกั นาเบือ่
อานได 3 บรรทัดแลวอยากจะวาง ไปหาอยางอื่น
ทำดีกวา ผมก็เปนครับ...ไมแปลกเลย แตหลังจาก
ผานประสบการณแบบน้ันมาแลว จึงอยากจะลอง
ยอยสาสนจำนวน 3 หนากระดาษน้ัน ในหัวขอ
“ความจริง การประกาศ และคุณคาของชีวิตในยุค
ดิจิทัล” ใหผูอานไดเขาใจถึงหลักใหญใจความ
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะในการปรับใชในชีวิต
ดงัน้ี

1. พระสันตะปาปายอมรับวา “วิถีชีวิตเรา
จะเปลี่ยนแปลง”

ในสาสนไดขึ้นตนวา อินเทอรเน็ตนำมาซ่ึง
ความเปล่ียนแปลง ผมคงไมตองเสียเวลาอธิบายวา
มันนำความเปล่ียนแปลงอะไรบาง มากมายของ
ขอมูลท่ีไหลบา ตดิตามไดไมยาก รวดเร็ว ดงัจะเห็น
วาการประทวงตางๆ รัฐบาลเผด็จการตองจัดการ
กับขอมูลกอน เปนตน ตัดสัญญาณอินเทอรเน็ต
ดังน้ันหลายๆ วิธีการจัดการตางๆ จะเปลี่ยน และ
แนนอนวิถีชีวิตก็เชนกัน ในสาสนนี้ใชคำวา “อยาง
ถอนรากถอนโคน”

2. แตแนวทางใหมนี้ กลับกลายเปน “โอกาส”
ในท่ีสุดแลวทุกอยางบนโลกใบนี้ก็สุดแลวแต

การนำไปใช แนวทางใหมนี้จึงนำไปสูการเรียนรู
นำไปสคูวามรูสกึนกึคิด ทีส่ามารถสงตอและถายทอด
เปนโอกาสแหงการพัฒนา เพราะแนนอน เทคโน-
โลยีจะทำใหชีวิตของเรางายขึ้น ดังมีคนท่ีใชคำวา
ดงัปลายน้ิวสมัผสั ทกุสิง่กม็ากองอยขูางหนาเรา

3. เมือ่เปนดงันีแ้ลว สือ่จงึเปน
เครื่องมือเพื่อรับใชความดีงาม

พระศาสนจักรตอกย้ำเสมอวา
สือ่ไมใชอะไรท่ีไกลไปกวาเครือ่งมือ
แตถาจะไปไกลกวาคงเปนเพราะ
เจาเคร่ืองมือนี้มีประสิทธิภาพ และ
อิทธิพล  ดัง น้ันเพื่อนำมนุษยสู
ความจริง และความเปนหน่ึงเดียวกัน
สือ่นีจ้งึมไีวเพือ่รบัใชความดงีาม

4. สื่อสมัยใหมนำไปสูการแบงปนที่มากขึ้นดวย
เราผานยคุการส่ือสารทางเดยีว การรบัเฉพาะขอมูล

จากตนธารเดียว จากกลุมบริษัทยักษใหญไมกี่ เจา
เหมือนบังคับเลือก แตการส่ือสารในปจจุบันนำไปสู
การแบงปน ซึ่งการแบงปนน้ีเอง นำไปสูการแสวงหา
และแลกเปล่ียนรวมทัง้ยังเสรมิสรางความสมัพันธตอกัน
ในเชิงบวกอีก

5. ถามวากลุมไหนที่ตองถูกเนนท่ีสุด เพ่ือเปน
ความหวังและเปนกำลังสำคัญในอนาคต คำตอบมีอยู
แลว “เยาวชน”

 เยาวชนเปนกลุมท่ีมักจะหลงไปไดงาย ถูกทาทาย
ใหลิ้มลองกับของใหม  นาสนใจและต่ืนตาตื่นใจ
สื่อมวลชนตอบสนองส่ิงเหลานี้ไดอยางตรงประเด็น
ในความกังวลและทาทายนั้น เรียกรองใหเยาวชนได
แบงปนตอกันระหวางเพ่ือนๆ และไมพยายามสราง
ภาพพจนเทียมข้ึนมา เชน การสรางโลกเสมือนข้ึนมา
หรือหมกมนุอยแูตโลกท่ีไมใชบนพ้ืนฐานความเปนจริง
ประเด็นนี้ผมนึกถึงบทสนทนาของเยาวชนในเฟซบุค
ในบีบี วัฒนธรรมในโลกไซเบอรไมใชอีกโลกหน่ึง
แตบางคร้ังเยาวชนหลายคนก็ใชภาษาเปนกันเอง
อยางนาตกใจ ผมคิดวาเยาวชนควรจะเรียนรูจักใช
เคร่ืองมือที่บันทึกทุกอยางของเราเก็บไว แมวาเรา
จะต้ังใจหรอืไมตัง้ใจก็ตาม เปนโลกสวนตัวทีอ่ยบูนโลก
สวนรวม

6. ผมคิดวาสาสนวันสื่อปนี้มีประเด็นเหมือนกับ
พยายามจะบอกวา มีบางขอท่ีพึงสังวรณ

6.1 อปุกรณสือ่สารเหลาน้ัน ไมสามารถแทนความ
สมัพันธระหวางบุคคลกบับุคคลได ความสัมพันธที่แท
คอื คนกบัคน หวัใจกบัหวัใจ หนาตอหนา มอืตอมอื ฯลฯ
ประสานดวยชวีติไมใชเครือ่งมอือเิลก็ทรอนกิส

6.2 ไมวาจะยืนอยสูวนไหนของโลกใบน้ี เราไมได
ละเลยการเปนประจกัษพยานชวีติ เชน พระสงฆในโลก
ออนไลนกย็ังเปนพระสงฆอยวูันยังค่ำ แชท คอมเมนท
ทวิตขอความ เขาเหลาน้ันก็ตองเปนพยานชีวิต บล็อก-
เกอรคริสตชน หรือเฟซบุคมากมาย ลวนแลวแตตอง
ทำสิง่น้ีกนัถวนหนา

6.3 แมวาความจริงจะนาเบ่ือ เยิ่นเยอ ยาว ยืดยาด

ไมใชหนาทีข่องเราท่ีจะตดัทอนความจริงน้ัน พดูงายๆ
ก็คือเราพูดไมเฉพาะเร่ืองท่ีคนอยากไดยิน แตพูด
ความจริง บางทีอาจจะฟงดูนาเบื่อ แตพระวาจา
ความเช่ือ ฯลฯ ยงัมพีลงัเสมอ เราไมควรเลอืกเฉพาะ
สิ่งท่ีคนชื่นชม หรือประชานิยม เราเลือกยืนอยูขาง
ความจรงิ

6.4  ดงันัน้ความสมัพนัธระหวางบคุคลกบับคุคล
จึงเปนการเติมเต็มความเช่ือแกกันน่ันเอง

7. เราจะยืนอยูตรงไหนบนโลกใบนี้ เมื่อพูด
ถึงส่ือมวลชน

บางคนอาจจะกลัวๆ กลาๆ จึงคิดวาไมควร
ทำอะไรเลย บางคนอาจจะกลาๆ กลวัๆ ถาจะทำก็ทำ
แบบไมเต็มท่ี พระสันตะปาปาทรงบอกกับเราวา
“เราไมใชมสีวนเก่ียวของเทาน้ัน แตตองเปนสวนหน่ึง
ของความเจริญเติบโตของมนุษยชาติ”

8. ในที่สุดแลว เราจะประกาศเรื่องอะไรกัน
ไมมีเรื่องอื่นหรอกครับสำหรับคริสตชน เรา

ประกาศพระคริสตเจา ก็เราเปนคริสตชนยังไง
ละครบั เราประกาศวาพระองคเปนพระเจา พระผไูถ
ทุกอยางสมบูรณในองคพระคริสตเจา แถมเรายังมี
แบบอยางจากพระอาจารยเจาในการประกาศดวยซ้ำ

พระเยซูใชวิธี เสวนากับอัครสาวก  พูดคุย
แลกเปล่ียน ถามไถ และอยูกับพวกเขา พระองค
ดงึหวัใจและรวมใจพวกเขาใหเขาใจพระธรรมล้ำลกึ
โดยสวนตัวผมชอบตัวอยางของพระเยซู ที่สมเด็จ
พระสนัตะปาปาไดนำมาบอกใหเราไดพจิารณาดูกนั
อกีสักครัง้

9. เรายืนอยูขางความจริง
“ความจริงของพระเจา เปนคำตอบของหัวใจ

มนษุย” ผมเพิง่สมัภาษณครสิตชนทานหนึง่ ชวีติทาน
เริม่ตนไมใชจากศนูย จากตดิลบ กำพรา เคยบวชเรยีน
ในพระพุทธศาสนา กวาจะไดเรียนอยางจริงจัง
อายุก็ปาเขาไป 18 ทำงานแบบพนักงานธรรมดา
ชีวิตพาไปจนถึงการกอต้ังมูลนิธิ  เ พ่ือเด็กท่ี
ยากลำบาก อยาบอกวาชายขอบ ตกขอบกันเลย
แตมีเงินหมุนเวียนปละ 20 ลานบาท ชวยคนได
มากมาย ไปประชุมเมืองนอกปหน่ึงหลายครั้ง

(อานตอหนา 13)
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ç —¡¡π“·≈– ¡—™™“„À≠àé »Ÿπ¬å°≈“ßπ‘ ‘µπ—°»÷°…“§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

ºŸâπ”™¡√¡§“∑Õ≈‘° ·≈–‡æ◊ËÕππ‘ ‘µπ—°»÷°…“®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬ 24 ·Ààß √«¡

46 §π ‡¢â“√à«¡°“√ —¡¡π“·≈– ¡—™™“„À≠à ª√–®”ªï°“√»÷°…“ 2553 À—«¢âÕ

çªí≠À“‚≈°·µ°?!é ‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡µ√–Àπ—°√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫¿—¬æ‘∫—µ‘∑“ß∏√√¡™“µ‘

√à«¡‰µ√àµ√Õß‡æ◊ËÕ„™â™’«‘µÕ¬à“ß¡’§ÿ≥§à“µàÕ‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å  —ß§¡ ·≈–∏√√¡™“µ‘

·≈–‡√’¬π√Ÿâ∑—°…–‡∫◊ÈÕßµâπ‡æ◊ËÕ√—∫¡◊Õ°—∫º≈®“°¿—¬æ‘∫—µ‘∑“ß∏√√¡™“µ‘ √–À«à“ß«—π∑’Ë

18-22 æƒ…¿“§¡ 2011 ∑’Ë∫â“π¥Õπ∫Õ ‚° Õ.À—«À‘π ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

‚¥¬ß“ππ’È‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘®“° ¥√. ¡‘∑∏ ∏√√¡ ‚√™ ª√–∏“π°√√¡°“√¡Ÿ≈π‘∏‘‡µ◊Õπ¿—¬

æ‘∫—µ‘·Ààß™“µ‘ ¡“‡ªìπ«‘∑¬“°√¥â«¬

ç “π»“ π —¡æ—π∏åé  µ—«·∑π ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡àæ√–∂«“¬Õß§å„πæ√–«‘À“√

≈Ÿ°·°·≈–µ—«·∑π§√Ÿ‚√ß‡√’¬π∏’√»“ µ√å ®.√“™∫ÿ√’ ‡™‘≠§ÿ≥æàÕ‡®â“«—¥/Õ∏‘°“√‚√ß‡√’¬π

‰ª∑”§«“¡√Ÿâ®—°°—∫‡®â“Õ“«“ «—¥¥Õπ¢¡‘Èπ‚¥¬‰¥â√—∫°“√µâÕπ√—∫¥â«¬‰¡µ√’®‘µÕ—π¥’

¬‘Ëß®“°æ√–§√Ÿ ÿæ—≤π°“≠®π°‘® ‡®â“Õ“«“  ‡¡◊ËÕ«—πÕ—ß§“√∑’Ë 21 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011

∑—Èßπ’È ∑—Èß«—¥ (§“∑Õ≈‘°) ≈Ÿ°·° ·≈–«—¥ (æÿ∑∏) ¥Õπ¢¡‘Èπ‰¥â¡’°“√ºŸ°¡‘µ√‰¡µ√’

·≈–¡’°‘®°√√¡√à«¡°—πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

ç«—πæ√–®‘µé  æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å  ®√— »√’ ·≈–§ÿ≥ª√–®«∫  µ√’π‘°√

ºŸâÕ”π«¬°“√·ºπ°Õß§å°√¶√“«“  „π ¿“æ√– —ß¶√“™œ √à«¡ß“π ç«—πæ√–®‘µé

÷́Ëß®—¥‚¥¬·ºπ°Õß§å°√¶√“«“  ‡æ◊ËÕ„ÀâÕß§å°√¶√“«“ ‰¥â√—∫√Ÿâ∂÷ßæ√–æ√¢Õß

æ√–®‘µ·≈–‡µ√’¬¡ ¡‚¿™æ√–®‘µ‡®â“Õ¬à“ß¥’ ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 11 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011

∑’Ë‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠»÷°…“

ç©≈Õß«—¥æ√–Àƒ∑—¬œ »√’√“™“é «—π‡ “√å∑’Ë 18 ¡‘∂ÿπ“¬π  2011 ∑’Ë«—¥

æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ »√’√“™“  ¡’æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚Õ°“ ©≈Õß™ÿ¡™π

·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π √à«¡°—∫

æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥≈Õ‡√π ǻ ‡∑’¬π™—¬  ¡“π®‘µ ·≈–§≥– ß¶å À≈—ßæ‘∏’

·Àà‡∑‘¥‡°’¬√µ‘æ√–Àƒ∑—¬œ  ‚¥¬¡’ —µ∫ÿ√ÿ…√à«¡æ‘∏’‡ªìπ®”π«π¡“°·≈–‚Õ°“ ‡¥’¬«°—ππ’È

‰¥â¡’°“√ª√–°“»„™â·ºπÕ¿‘∫“≈ —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ §.». 2011-2015 ‚¥¬

æ√– —ß¶√“™ ‘́≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ æ√âÕ¡∑—Èß·®°·ºπÕ¿‘∫“≈œ „Àâ°—∫

µ—«·∑π«—¥·≈–Àπà«¬ß“πµà“ßÊ  Õ’°¥â«¬

çºŸâ ŸßÕ“¬ÿé  ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡¢µ 1 Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥ àß‡ √‘¡§«“¡√Ÿâ

·≈–°‘®»√—∑∏“ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ∑’Ë«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ª“°πÈ” ‚¥¬§ÿ≥æàÕ«‘∑¬“ ≈—¥≈Õ¬

§ÿ≥æàÕ ÿ«π“√∂ °«¬¡ß§≈ §ÿ≥æàÕ ÿ∑∏‘ ªÿ§–≈–π—π∑å ‡ªìπ«‘∑¬“°√ ¡’ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

‡¢â“√à«¡ 134 §π ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 18 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011

çæ‘∏’‰À«â§√Ÿé ‚√ß‡√’¬π¥“√“ ¡ÿ∑√∫√‘À“√∏ÿ√°‘® (DBAC) ®—¥æ‘∏’‰À«â§√Ÿ

ª√–®”ªï°“√»÷°…“ 2554 ‡æ◊ËÕ„Àâπ—°‡√’¬ππ—°»÷°…“‰¥â· ¥ß§«“¡°µ—≠êŸ

°µ‡«∑‘µ“µàÕ§√ŸºŸâ¡’æ√–§ÿ≥ „π«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 16 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011
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µÕπ∑’Ë 26 √“§“¢Õß§«“¡√Ÿâ ÷° (1)
5 ‚ª√·°√¡À≈—°¢Õß°“√¡“‡¬’Ë¬¡™¡«“µ‘°—π

¡À—»®√√¬åÀ√◊Õ§«“¡∫—ß‡Õ‘≠?
∑—ÈßÊ ∑’Ë‡À¡◊Õπ°—π∑ÿ°ªï  „π√–¬–À≈“¬ªï

∑’Ëºà“π¡“ ∑’Ë¢â“æ‡®â“¡’§«“¡µ—Èß„®·πà«·πà«à“  ‡¡◊ËÕ

‰¥â¡’‚Õ°“ ‡¥‘π∑“ß‰ª¬ÿ‚√ª  ¢â“æ‡®â“®–µâÕß

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 14)

ΩÉ“¬°“√»÷°…“ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥ª√–™ÿ¡„À≠à “¡—≠ºŸâ∫√‘À“√ ªï°“√»÷°…“ 2554 §√—Èß∑’Ë 1

·≈–æ‘∏’¡Õ∫√“ß«—≈‡°’¬√µ‘¬» æ√– ß¶å ¿§‘π’ §√Ÿ™”π“≠°“√ ºŸâ™à«¬ºŸâ∫√‘À“√·≈–§√Ÿ¥’‡¥àπ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 8 ¡‘∂ÿπ“¬π

2011 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π „π¿“æ§◊Õ√“ß«—≈ºŸâ™à«¬ºŸâ∫√‘À“√·≈–§√Ÿ¥’‡¥àπ √–¥—∫ΩÉ“¬°“√»÷°…“ √“ß«—≈‚≈à∑Õß

√“ß«—≈ºŸâ™à«¬ºŸâ∫√‘À“√·≈–§√Ÿ¥’‡¥àπ √–¥—∫‡¢µ°“√»÷°…“ √“ß«—≈‚≈à‡ß‘π

ª√–°“»„™â·ºπÕ¿‘∫“≈ —ß¶¡≥±≈®—π∑å
™≈∫ÿ√’  ●  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 18 ¡‘∂ÿπ“¬π §.». 2011  ‚Õ°“ ©≈Õß™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ »√’√“™“  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

ª√–™ÿ¡„À≠à§≥–°√√¡°“√œ
 ¡√¥°«—≤π∏√√¡

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√  ●  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 28 ¡‘∂ÿπ“¬π §.». 2011 §ÿ≥æàÕ∏’√æ≈

°Õ∫«‘∑¬“°ÿ≈ ‡≈¢“∏‘°“√ §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ¡√¥°«—≤π∏√√¡ ‰¥â®—¥

ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√

Õ”π«¬°“√  ¡—¬ “¡—≠

§√—Èß∑’Ë 1/2011 ∑’Ë ”π—°

¡‘  —́ ß‚√¡—π§“∑Õ≈‘°

°√ÿß‡∑æœ æ√–§ÿ≥‡®â“

™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ª√–∏“π

§ ≥ – ° √ √ ¡ ° “ √ œ

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)

º¡Õ¬“°®–æ“‡¥‘π‡¢â“‰ª„π«—¥µàÕ ·µàæÕ¥’¡’‡Õ° “√‡°’Ë¬«°—∫§à“„™â®à“¬

„π°“√√à«¡°‘®°√√¡À√◊Õ‡¢â“‰ª¬—ß ∂“π∑’Ëµà“ßÊ „π«“µ‘°—π ®“°Àπ—ß ◊Õ

∑àÕß‡∑’Ë¬«‚√¡ (·®°ø√’) ©∫—∫‡¥◊Õπ¡’π“§¡ - æƒ…¿“§¡ 2011 ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈

∑’Ëπà“ π„® ∫“ß‡√◊ËÕßº¡°Á‡æ‘Ëß√Ÿâ¥â«¬´È” ‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ‡Õ° “√‰ª«“ß´âÕπÊ °—π ·≈–

„π∑’Ë ÿ¥À“‰¡à‡®Õ º¡¢Õ‡≈à“∂÷ß ∂“π∑’Ëµà“ßÊ ∑’Ë ”§—≠„π°“√‡¬’Ë¬¡™¡‡©æ“–

„π«“µ‘°—π °“√µ‘¥µàÕª√– “πß“π∑—Èß ∂“π∑’ËÀ√◊Õ∫ÿ§§≈ ·≈–§à“„™â®à“¬

∑’Ë‡ªìπªí®®ÿ∫—π 5 ®ÿ¥¥â«¬°—π

1. °“√‡¢â“‡ΩÑ“æ√– —πµ–ª“ª“ (Papal Audience)

2. °“√‡¢â“™¡¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ (Saint Peter Basilica)

3. °“√‡¢â“™¡∑’Ë‰«â»æπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ (Tomb of Saint Peter and Necropolis)

4. °“√‡¢â“™¡æ‘æ‘∏¿—≥±å«“µ‘°—π·≈–‚∫ ∂å´‘ µ‘π (Vatican Museum and

Sistine Chapel)

5. °“√‡¢â“™¡ «π«“µ‘°—π (Vatican Gardens)

ç¢Õßø√’‰¡à¡’„π‚≈°é §«“¡ «¬ß“¡¢Õß ∂“π∑’Ë∫Õ°°—∫‡√“«à“µâÕß¡’§à“®—¥°“√

¥Ÿ·≈‡™àπ°—π Õ’°§«“¡√Ÿâ ÷°Àπ÷Ëß∑’Ëº¡§‘¥‰¥â ç¥â«¬∑—»π§µ‘∑’Ë·µ°µà“ß¬àÕ¡π”‰ª Ÿà

°“√ªØ‘∫—µ‘∑’Ëµà“ß‰ªé °“√‡¢â“‡ΩÑ“æ√– —πµ–ª“ª“ ”À√—∫§√‘ µ™πÕ“®‰¡à„™à

§«“¡√Ÿâ ÷°‡¥’¬«°—∫π—°∑àÕß‡∑’Ë¬« °“√‡¥‘π∂à“¬√Ÿª„π¡À“«‘À“√¢Õß‡√“§√‘ µ™π

°—∫π—°∑àÕß‡∑’Ë¬«¬àÕ¡§π≈–§«“¡À¡“¬·≈–§«“¡√Ÿâ ÷° ‡¡◊ËÕ ∂“π∑’Ë»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

¢Õß‡√“‡ªî¥ª√–µŸµâÕπ√—∫∑ÿ°§π §”µÕ∫Õ“®‰¡à‰¥âÕ¬Ÿà‡æ’¬ß§”«à“‡À¡“– ¡ ∑”‰¥â

À√◊Õ∑”‰¡à‰¥â ‡√“Õÿµ à“Àå √â“ß¡À“«‘À“√¥â«¬ —≠≈—°…≥å¢Õß¡◊Õ∑’Ë‚Õ∫°Õ¥

∑ÿ°§π‡¢â“¡“Õ¬Ÿà„π«ß·¢π ‰¡àµâÕß·ª≈À√Õ°§√—∫«à“æ√–»“ π®—°√§“∑Õ≈‘°

µâÕß°“√Õ–‰√
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