


Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 34 ª√–®”«—π∑’Ë 21-27  ‘ßÀ“§¡ 2011Àπâ“ 2

çµŸâ ª≥. √—°·¡àé ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ‡ªìπ ◊ËÕ°≈“ß√–À«à“ß§«“¡√—°

∑’Ë§ÿ≥¡’„Àâ·¡à¥â«¬°“√®—¥°‘®°√√¡‚ª °“√å¥·∑π„®∫Õ°√—°·¡à ‡æ◊ËÕ‡ªìπ™àÕß∑“ß

∫Õ°√—°·¡à·≈–‡µ‘¡‡µÁ¡§«“¡√—°§«“¡Õ∫Õÿàπ„π§√Õ∫§√—«„Àâ·πàπ·øÑπ¬‘Ëß¢÷Èπ

‡π◊ËÕß„π‡∑»°“≈«—π·¡à·Ààß™“µ‘ ª√–®”ªï 2011

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

 àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ·≈–»Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

√à«¡°—∫«—¥·¡àæ√–∂«“¬æ√–°ÿ¡“√„πæ√–«‘À“√ ∫â“π®—π∑√å‡æÁ≠ ®—¥‡«∑’‡ «π“

·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ µ‘¥µ“¡º≈ ª√–‡¡‘πº≈·≈–®—¥µ—Èß°≈ÿà¡™ÿ¡™π§√‘ µ™πæ◊Èπ∞“π

„π‚§√ß°“√ ç°“√æ—≤π“™ÿ¡™π§“∑Õ≈‘°·∫∫∫Ÿ√≥“°“√é  ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 9 °√°Æ“§¡

2011 ∑’Ë‚√ß‡√’¬π∫â“π®—π∑√å‡æÁ≠ Õ.‡µà“ßÕ¬ ®. °≈π§√ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ∏—≠≠“ »√’ÕàÕπ

ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π™ÿ¡™π§√‘ µ™πæ◊Èπ∞“π ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’‡ªî¥ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡

®”π«π 166 §π ™“¬ 51 §π À≠‘ß 115 §π ·¬°‡ªìπæàÕ∫â“π-·¡à∫â“π 61 §π

‡¬“«™π 17 §π ·≈–‡¥Á°π—°‡√’¬π§” Õπ 88 §π ®—¥µ—Èß°≈ÿà¡™ÿ¡™π§√‘ µ™π

æ◊Èπ∞“π‰¥â 30 °≈ÿà¡ ®“° 3 À¡Ÿà∫â“π §◊Õ ∫â“π®—π∑√å‡æÁ≠ 27 °≈ÿà¡ ∫â“π‚§°°≈“ß

2 °≈ÿà¡ ·≈–∫â“πÀâ«¬À«¥ 1 °≈ÿà¡

ç‡¬’Ë¬¡‡¬◊Õπé «—π∑’Ë 15 °√°Æ“§¡ 2011 ¿√“¥“Õ“®‘≥ ‡µàßµ√–°Ÿ≈ Õ∏‘°“√

·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√ æ√âÕ¡¥â«¬ ¡“™‘°¿√“¥“§≥–‡´πµå§“‡∫√’¬≈ ‚√ß‡√’¬π¡ßøÕ√åµ

«‘∑¬“≈—¬ ®.‡™’¬ß„À¡à ¡“‡¬’Ë¬¡‡¥Á°Ê æ‘°“√ ‡¥Á°™“«‡¢“ ∑’Ë»Ÿπ¬å§“¡‘≈‡≈’¬π ‚´‡™’¬≈

‡´πµÕ√å ‡™’¬ß√“¬ ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ —¡æ—π∏å «“ªï‚  Õ∏‘°“√ ·≈–‡¥Á°Ê ‡ªìπºŸâµâÕπ√—∫

ç©≈Õß«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“é æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å

‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õß«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ÀπÕß· ß ·≈–

‚ª√¥»’≈°”≈—ß »’≈-

¡À“ π‘∑ ·°à‡¥Á°π—°‡√’¬π

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 23 °√°Æ“§¡

2011 ªí®®ÿ∫—π§ÿ≥æàÕ

ª√– ‘∑∏‘Ï ‡§√◊Õµ“·°â«

‡ªìπ‡®â“Õ“«“ 

çÕ∫√¡ºŸâ™à«¬¡‘ ´“·≈–π—°¢—∫√âÕß‡æ≈ß„πæ‘∏’°√√¡ ‡¢µ·°âß§√âÕé
§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“ ·≈–´‘ ‡µÕ√å§≥–æ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ ®—¥Õ∫√¡ºŸâ™à«¬¡‘ ´“·≈–

π—°¢—∫√âÕß‡æ≈ß„πæ‘∏’°√√¡ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√æ—≤π“»—°¬¿“æ¢Õß§√‘ µ™π„π‡¢µ

√–À«à“ß«—π‡ “√å∑’Ë 23 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 °√°Æ“§¡ 2011 ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈

°≈—∫„® ·°âß§√âÕ ‚¥¬°“√®—¥Õ∫√¡§√—Èßπ’È¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡Õ∫√¡∑—ÈßÀ¡¥ 56 §π ®“°

«—¥·°âß§√âÕ / ÀπÕßÀ≠â“ª≈âÕß / ÀπÕß‰¡âß“¡ ·≈–π—°‡√’¬π∫â“πÀ≈ÿ¬ å µ“«“·πÁ°

®.™—¬¿Ÿ¡‘

°≈ÿà¡‡«™∫ÿ§§≈ —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’
¡“√’Õ“  ¡®‘µ√å   »—°¥‘Ï ‘∑∏‘°√ ª√–∏“π‡«™∫ÿ§§≈§“∑Õ≈‘° —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

·≈–À—«Àπâ“æ¬“∫“≈ ‚√ßæ¬“∫“≈‚æ∏“√“¡

Õ.‚æ∏“√“¡ ®.√“™∫ÿ√’  ‰¥â√—∫‡§√◊ËÕß√“™-

Õ‘ √‘¬“¿√≥å™—Èπ “¬ –æ“¬ ª√–∂¡“¿√≥å

¡ß°ÿÆ‰∑¬ †‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 23 ‡¡…“¬π 2011

∑’Ë»“≈“¥ÿ ‘¥“≈—¬  «π®‘µ√≈¥“ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

·≈–¬—ß‰¥â√—∫ ç√“ß«—≈‡æ™√°“ –≈Õßé ª√–®”ªï

2554 „π∞“π–æ¬“∫“≈¥’ ‡¥àπª√–‡¿∑°“√

æ¬“∫“≈„π‚√ßæ¬“∫“≈ √–¥—∫ºŸâ∫√‘À“√ ¢Õß

°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 17)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 34 ประจำวันท่ี 21-27 สิงหาคม 2011

บทความทีเ่ขียนข้ึนน้ีเพือ่ชวยครสิตศาสนิกชาวไทย
ใหมีความเขาใจวาทำไมสถาบันครอบครัวจึงมีความ
สำคัญและพระศาสนจักรเองเห็นถึงความสำคัญ
ตลอดมา เปนตนเรือ่งของการอบรมและเทศนสอนของ
พระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ
ครูคำสอน และหนวยงานที่รับผิดชอบดานครอบครัว
อีกประการหน่ึงเพื่อเตรียมตัวเฉลิมฉลองปครอบครัว
ครสิตชนไทยท่ีจะมาถงึ  ผเูขียนอยากใหรถูงึความเปนมา
ของคำสอนท่ีเก่ียวกับครอบครัวหรือบาน ที่ถือวา
เปนพระศาสนจักรหนวยยอย

เอกสารแหงสังคายนาวาติกันครั้งท่ี 2  ธรรมนูญ
ดานพระธรรมกลาววา การสมรสเปนการสรางครอบครัว
และครอบครัวคริสตชนเปนเหมือนพระศาสนจักร
ภายในบานเรือน (ขอท่ี 11) ซึง่เปนคำทีน่ำมาจากธรรม-
ประเพณีการอบรมและการเทศนสอนท่ีมีตอครอบครัว
ในสมัยของนักบุญยอหน คริสโซสโตม  แทจริงแลว
คำวาพระศาสนจักรภายในบานนั้นพบไดในพระธรรม
ทัง้สองภาค  แตไมไดบอกอยางชัดเจนเลยทีเดียว คำวา
“บาน” ในภาคพันธสัญญาเกานั้นหมายถึง บานของ
พระเจาหรอืสถานท่ีศกัด์ิสทิธ์ิ (ปฐก 28:17-19)  แตพนัธ-
สัญญาใหม “บาน” หมายถึงเราทุกคนคือบานของ
พระเจา (ฮบ 3:6)  ถึงเวลาการพิพากษาจะเร่ิมตนจาก
บานของพระเจา และถาการพิพากษาเริ่มจากเรา ผูที่
ไมเช่ือจะมจีุดจบอยางไร (1 ปต 4:17)

พระคารดินัลมารก เกลเล็ต ไดอธิบายไววา กลุม
คริสตศาสนิกชนในสมยัแรกเริม่น้ัน ไดรวมตวักันท่ีบาน
เพือ่เฉลิมฉลองบูชาพระขอบคุณ การบิปง และการสวด
ภาวนา ขบัรองบทสดุด ี สมาชกิทุกคนท่ีอยภูายในบาน
ญาติ มิตร เพื่อนบาน รวมไปถึงคนรับใชที่อยูภายใต
การปกครองของหัวหนาครอบครัวอยูรวมกันอยาง
พรอมเพรียง2  นักบุญเปาโลอัครธรรมทูตไดอธิบาย
ในจดหมายของทานวา พระศาสนจักรภายในบานยัง
หมายถึงกลมุพระศาสนจกัรทองถ่ินกลมุยอย ทีช่มุนุมกัน
เพือ่เฉลมิฉลองพิธกีรรมศักดิส์ทิธิ ์การบปิง สวดภาวนา
ที่ใชบานเปนจุดศูนยกลาง ถาเปรียบเทียบกับปจจุบันน้ี
คงเปนวดัหรอืโบสถ3

นักบุญเคลเมนตแหงอเล็กซานเดรีย ไดอธิบายถึง
สถาบันครอบครัววา การสมรสหรือการแตงงานของ
คูบาว-สาว เปนการสรางบานเรือนของพระเจา เพราะ
องคพระผู เปนเจาไดประทับอยูทามกลางพวกเขา
ทัง้สอง  เพราะวา ทีใ่ดมีสองหรอืสามคนชุมนมุกนัในนาม
ของเรา เราอยทูีน่ัน่ทามกลางพวกเขา (มธ 18:20)

นกับญุยอหน ครสิโซสโตม ไดแนะนำวาครอบครัว
คริสตชนน้ันควรมีโตะอาหารไวสำหรับทานขาว เพ่ือ
หลอเลีย้งรางกายใหเติบโตในแตละวนั   แตอกีดานหน่ึง
ควรท่ีจะมีโตะไวสำหรับการอานพระคัมภีร หรือ
พระวาจาของพระเจาเพ่ือเปนอาหารหลอเลี้ยงชีวิต
ฝายจิต  รองบทสดุด ีและสวดภาวนาพรอมกัน   ดงัน้ัน
สามี-ภรรยาควรเอาใจใสอยางจริงจังในการจัดบาน
ใหนาอย ู พรอมทีจ่ะตอนรบัทุกคนท่ีมาเย่ียมบาน  ดำเนนิ
ชวีิตอยางผมูคีวามเช่ือ และเปนพยานถึงการประทับอยู

หนา 3

พระศาสนจักรระดบับาน หรอืพระศาสนจกัรภายในบานเรอืน1

คณุพอวัยพรต พฒุสา, OMI

ของพระเจาทามกลางพวกเขา
ในดานเมตตาจิตน้ัน สามี-ภรรยาควรเปนแบบอยาง

และสงเสรมิลกูๆ ทกุคน ทำบุญ ใหทาน ตอคนทีข่ดัสน
ในชุมชน เชน คนขอทาน คนพิการตางๆ แมกระท่ัง
การเชื้อเชิญคนท่ียากจนเขามาท่ีบานเพ่ือรับประทาน
อาหารรวมกัน4

นกับุญออกสัติน พระสงัฆราชแหงเมืองฮปิโป ได
เทศนสอนวาผูที่เปนหัวหนาครอบครัว ก็คือ บิดาควร
ทำหนาที่ เหมือนกับพระสังฆราชหรือผูอภิบาลท่ีดี
เหมอืนกบัทานหัวหนาครอบครวั  ตองมีบทบาทหนาท่ี
ของการเทศนสอน และอบรมตักเตอืน  ใหสมาชิกทุกคน
ภายในบานมีความเช่ือและมีศลีธรรมอันดีในการดำเนิน
ชีวิต  เพราะความรักของคูสามี-ภรรยาตองเปนหน่ึง
เดียวกนั เหมอืนกบัองคพระคริสตเจาไดมอบชวีติใหกบั
พระศาสนจักรท่ีเปนเสมือนเจาสาว เขาท้ังสองตองไดรบั
การหลอหลอมดวยชีวิต และสองทางดวยแสงสวาง
ขององคพระคริสตเจา คูสามี-ภรรยาตองแบงปน
ความรักของพระเจาใหแกกันและกันเสมอ และพรอม
ที่จะอบรมและเล้ียงดูบุตรท่ีจะเกิดมาดวย5

นักบุญเยโรม อธิบายถึงครอบครัววาเปนพระ-
ศาสนจักรภายในบานนั้น ตองมีพระคัมภีรเปนพื้นฐาน
ของครอบครัว  สมาชิกทุกคนควรไดอานและไดรับ
การเทศนสอนถึงคุณคาคุณงามความดีของพระเจาท่ีมี
ตอเรา และจรยิธรรมตางๆ ในพระคัมภรีอกีดวย  แตที่
นาสนใจคือ ทานไดใหความสำคัญของศีลลางบาป
ที่ทกุคนไดรบั เพราะผลของพระหรรษทานของศลีลาง-
บาป จะชวยใหแตละคนเติบโตดวยพระคณุของพระเจา
ในชีวิต สามารถท่ีจะตอสูกับอุปสรรคตางๆ การผจญ
กับสิง่เหลวไหลในชีวติของแตละคน และผลของพระ-
หรรษทาน กระทบผูที่มีความเช่ือตางจากคริสต-
ศาสนิกชนดวย6(คสูมรสท่ีนบัถอืความเช่ือทีแ่ตกตางกนั)

พระสังฆราชฟออเดลลี ่ไดใหคำอธบิายถงึสถาบนั
ครอบครัวเปนพระศาสนจักรภายในบานไวอยางนา
สนใจวา การแตงงานของคริสตศาสนิกชนนั้นเปน
สัญลักษณ หรือเครื่องหมายรวมในพระกายทิพยของ
องคพระเยซคูรสิตเจา ในพระตรีเอกภาพท่ีองคพระเยซู
คริสตเจาไดเปนตัวแทนของมนุษยชาติ ในเวลาเดียวกัน
องคพระเยซูเปนทัง้เจาบาว และเปนพระศาสนจักร คอื
พระกายทิพยที่มอบใหกับพระบิดาคือสิ้นพระชนม
บนไมกางเขน และพระศาสนจักรจึงถือกำเนิดจาก
ไมกางเขนของพระองค7 ทำใหสถาบันครอบครัว

เต็มเปยมไปดวยความศักด์ิสิทธ์ิในพระเจา
เอกสาร Apostolicum actuositatem กลาวถึง

พระศาสนจักรภายในบาน และบานเปนสถานที่แรก
อันควรไดรับการประกาศและรับขาวดีของพระเจา
เปนตนการประกาศและปฏิบัติดานความรักและ
สรางบรรยากาศแหงการภาวนา (ขอที ่11) และเอกสาร
แหงวาติกันท่ี 2 ไดเนนย้ำวา สถาบันครอบครัวน้ัน
พอ-แมจะตองเปนผูถายทอด/สงทอดสงผานความเช่ือ
ใหกับลูกๆ ดวยคำพูดและการปฏิบัติ และสถาบัน
ครอบครัวเปนบอเกิดแหงพระกระแสเรียกของการ
เปนพระสงฆ นกับวชท้ังชายและหญิง

พระสมณสาสนของบญุราศีสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 วาดวย บทบาทครอบครัวคริสตชน
ในยุคปจจุบัน (1981) สถาบันครอบครัวไมใชแคเพียง
ภาพลักษณ ดานความรักของพระเจาเทานัน้ แตสถาบัน
ครอบครัวเปนพระศาสนจักรหนวยยอย ที่เกิดจาก
การประทับอยูของพระเจาท่ีผานสมาชิกทุกคนภายใน
ครอบครัว อาศัยผลพระพร พระหรรษทานของศีล-
ลางบาปและศีสสมรสของคสูามี-ภรรยา

ธรรมชาตขิองครอบครัวครสิตชนนัน้ จะตองมกีาร
เชื่อมโยงถึงพันธกิจขององคพระเยซูคริสตเจา คือ เปน
ประกาศก สงฆ และกษัตริย คือ ครอบครัวเปนจุด
เร่ิมตนของการเทศนสอน และรบัขาวดีของพระเจา และ
ครอบครัวทำหนาที่สงฆ คือ ทุกคนไดรวมแบงปน
พระวาจา สวด รองสรรเสรญิพระเจา รวมไปถงึไปรวม
ถวายบูชาขอบพระคุณที่วัดหรือโบสถ ทายสุดสมาชิก
ทกุคนในบานทำหนาท่ีกษัตริย คอื หนาท่ีแหงการรับใช
ซึง่กันและกัน ซึง่ท้ังหมดน้ีมอียใูนองคพระเยซคูริสตเจา
ดังน้ันครอบครัวคริสตศาสนิกชนจึงมีพื้นฐานใน
พระธรรมชาติและพันธกิจขององคพระเยซูคริสตเจา
เสมอ

1 สำนวนการแปลของคุณพอเชวรูเลต สงฆคณะ
ธรรมทูตแหงมารนีริมล (0MI) ในเอกสารแหงสังคายนา
วาติกันคร้ังท่ี  2 เรื่อง  พระธรรมนูญวาดวยเรื่อง
พระธรรม
2 Marc Cardinal Quellet, Divine Likeness: Toward a
Trinitarian Anthopology of the Family,(Cambridge,
U.K.: William B. Eerdmans Publishing
Company,2006),40
3 เร่ืองเดียวกัน หนา 40-41.
4 Normand Provencher, O.M.I., The Family as
Domestic Church,(Theology Digest 30, Sept, 1982),
150.
5 Joseph C. Atkinson, Theology of the domestic church;
biblical foundation (Compendium), The Winter
Intensive Course, JP ll Institute of Marriage and the
family, Melbourne Australia, 2010, P 135.
6 เร่ืองเดียวกัน หนา  144.
7 เรือ่งเดียวกนั หนา 148.
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(อานตอหนา 8)

คณะอำนวยการ (ตอจากหนา 20)
ในวันศุกรที ่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2011 ทีอ่าคารแมพระ
รบัเกยีรตยิกขึน้สวรรค (ฝายการศกึษา อคัรสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ) เพื่อสรุปงานทางดานส่ือมวลชนคาทอลิก
และพัฒนางานทางดานส่ือคาทอลิก รวมถึงโครงการ
ในอนาคตของแผนกตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยมีคุณพอวรยุทธ กิจบำรุง เลขาธิการ เปนผูดำเนิน
การประชุม มีการสรุปงานของแผนกตางๆ และระดับ
งานสงัฆมณฑล

ในครัง้นีไ้ดพดูถงึโครงการส่ือใหม (Catholic New
Media) มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใช สราง
ชองทางในการส่ือสารในอินเทอรเน็ต ใหครอบคลุม
มากข้ึน และมีความทันสมัย เรื่องของสังคมออนไลน
(Social Network) เชน เฟซบุค (Face book) เขามา
เปนหนึ่งชองทาง เพราะเปนส่ิงท่ีวัยรุนใหความสนใจ
เปนการประชาสัมพันธไดอยางรวดเร็ว เขาถึงกลุม
เปาหมายไดมากขึ้น ชวยสรางความสัมพันธที่ดีกับ
องคกร และกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี

ในที่ประชุมยังมีความคิดเห็นในเร่ืองของการ
พฒันาส่ือวิทยุ ซึง่ในท่ีประชุมมีความเหน็ชอบพรอมกัน
ในการพัฒนาส่ือวิทยุ แตตองกลับมาดูความพรอมของ
องคกรดวย มกีารเสนอใหสรางวิทยุออนไลน (Online)
ทีค่รสิตชน และประชาชนท่ัวไป สามารถเขามาเปดฟง
ไฟลเกา และใหมไดทนัที มกีารจัดเก็บอยางเปนระเบียบ

ยงัมีประเด็นสำคัญอยางเชนการปรบัแผนโครงสราง
ขององคกร  ใหมีความทันสมัยมากข้ึน  เนื่องจาก
ผลกระทบของสือ่ใหม มคีวามหลากหลาย ความรวดเร็ว
และการพัฒนาอยางตอเน่ือง ทำใหทางคณะกรรมการ
เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาส่ือมวลชนคาทอลิก
ใหมีความทันสมัย หลากหลาย และรวดเร็วยิ่งข้ึน เพื่อ
ใหเทาทันกับสื่อใหมที่กำลังเจริญเติบโต

รวมถึงพิธีมอบรางวัลส่ือมวลชนดีเดนประจำป
วันพุธท่ี 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 คณะกรรมการ
ไดจัดทำแบบสำรวจสงไปตามสถาบันการศึกษาตางๆ
เพ่ือนำขอมูลท่ีไดมาประกอบการพิจารณา

บุคคลเดียวมีคา (ตอจากหนา 20)
และสงเสริมคุณคาชีวิตของทารกในครรภ ตาม
จิตตารมณและจากทิศทางงานอภิบาลพระศาสนจักร
ในประเทศไทย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี
อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จงึไดจดักิจกรรมการสัมมนา
และเย่ียมเยียนองคกรที่ทำงานชวยเหลือสตรีที่ตั้งครรภ
ไมพึงประสงค เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดรับทราบ
ปญหาและทราบชองทางการชวยเหลือเม่ือเกิดกรณี
การต้ังครรภไมพึงประสงค เพ่ือการมีสวนรวมในงาน
อภิบาลดานการคุมครองสิทธิและศักดิ์ศรีมนุษย
ตามแนวทางของอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ เมือ่วนัที ่21
พฤษภาคม 2011 ทีบ่านสุขฤทัย โครงการเพือ่มารดาและ
ทารก ของคณะภคินศีรชีมุพาบาล ดนิแดง กรงุเทพฯ โดย
ซิสเตอรศรีพิมพ  ซาเวียร จิตตาธิการคณะกรรมการ
คาทอลิกเพือ่การพัฒนาสังคม แผนกสตรี ในสภาพระ-
สังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย เปนประธาน และ
ผูดำเนินรายการ  และนายแพทยสุริยเดว  ทรีปาตี
ผูอำนวยการสถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว  คุณพออนุชา  ไชยเดช  รองผูอำนวยการ

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  ซิสเตอรสุทธิสา
อุทาลุน คณะภคนิศีรชีมุพาบาล ผทูำงานดานชวยเหลือ
สตรีผูประสบปญหาการต้ังครรภไมพึงประสงค ทั้งนี้
ยังไดรับเกียรติจากนองเอ และนองบี (นามสมมุติ)
ผูประสบปญหาดวยตนเองมาเปดเผยและแบงปน
ประสบการณชีวิตเพ่ือเปนกรณีศึกษา

นองเอ อาย ุ15 ป เลาถงึสาเหตุการต้ังครรภ นองเอ
ไปเขาคายคางแรมกับทางโรงเรียนนอกสถานท่ี
กลางดึกลกุขึน้มาเพ่ือเขาหองน้ำเพยีงลำพงั จงึถกูขมขนื
จนต้ังครรภจากบุคคลภายนอก นองเอไมกลาบอกใคร
เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น และเมื่อต้ังครรภได 6 เดือน
คุณพอคุณแมสงสัยในความเปล่ียนแปลงของลูก
นองเอจึงยอมเลาเร่ืองท่ีเกิดข้ึนใหคุณพอคุณแมฟง
คุณพอคุณแมจึงพานองเอไปพบแพทยและพานองเอ
มาอาศัยอยูที่บานสุขฤทัยในระหวางต้ังครรภ สำหรับ
อนาคตของตนเอง นองเออยากศกึษาตอช้ันมัธยมศึกษา
ปที ่4 ทางซสิเตอรกไ็ดเตรยีมหาสถานศึกษาทีจ่ะพานอง
ไปศึกษาตอไดเม่ือคลอดบุตรแลว สำหรับลูกท่ีกำลัง
จะเกิดมา คุณพอคุณแมก็ใหอิสระกับนองเอในการ
ตัดสินใจดวยตนเองวาจะนำลูกไปดูแลเองหรือไม
แตทุกวันน้ีนองเอเฝารอคอยท่ีไดพบหนาลูกนอย
เปนครั้งแรก

นองบี อายุ 14 ป เลาประสบการณของตนวา เม่ือ
วันปใหม ไดไปสังสรรคและด่ืมกับเพื่อนๆ จนดึก
กอนกลับเพ่ือนชวนไปคางท่ีบานเพ่ือนท่ีเปนผูชาย
วันน้ันด่ืมจนเมามากไมไดสติ จึงทำใหพลาด  3 เดือน
ผานมาจึงทราบวาตนเองต้ังครรภ ตั้งใจอยากท่ีจะไป
ทำแทง จงึปรึกษากับคุณแม คณุแมใหไปปรึกษาคุณพอ
อีกคน นองบีกลัวมากแตตองตามใจคุณแม คุณพอ
ไมแนะนำใหทำแทง  แตแนะนำใหไปเชาบานอยู
ขางนอกจนคลอด แลวจึงยกลูกที่จะเกิดมาใหเปนลูก
ของพอ ตนเองเลยไปคนจากอินเทอรเน็ตไดรูจักที่นี่
จึงมาพักอาศัยอยูที่นี่ระหวางตั้งครรภ และ ณ เวลานี้
ตั้งใจวาเม่ือคลอดแลวจะยกลูกใหแกมูลนิธิ

นองเอและนองบีอยากบอกแกสังคมวา ไมรูวา
ผูใหญมองนองทั้งสองอยางไร ไมอยากใหมองวา
เปนเด็กใจแตก ถายอนเวลากลับไปได นองบีจะไมไป
เท่ียว ไมดื่ม ไมไวใจผูชายเกินไป สงสารพอแม ตอง
มาชวยลูกแกปญหา แตนองท้ังสองคนโชคดีมากที่มี
พอแมที่ดีและเขาใจ คอยอยูเคียงขางไมวาจะเกิดอะไร
ขึน้กับนองท้ังสองก็ตาม

นายแพทยสุริยเดว ทรีปาตี ผูจัดการแผนงาน

สุขภาวะเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) หวัหนาโครงการตนทนุ
ชีวิตเด็กและเยาวชนไทย คณะอนุกรรมาธิการดานเด็ก
และเยาวชน ในวฒุสิภา คณุหมอกลาววาจากประสบการณ
ตรวจรักษาใหคำปรึกษาแกเด็กวัยรุน พบวาปญหา
ที่เกิดมักมาจากตัวผูปกครองที่พามามากกวาที่ตัวเด็ก
คุณหมอไดใหหลักการในการคุยกับเด็กวัยรุนวาตอง
ถอืวาการสนทนาเปนความลบั และตองใชกระบวนการ
สนทนาเพ่ือเสรมิพุทธิปญญา ตองใชคำทีท่าทายชักชวน
ใหเขาคิด ทำอยางไรใหผฟูงรสูกึไดถงึความเมตตาและ
ความไววางใจ ใหเขาไดทำและมกีจิกรรมเพ่ือเสริมพลงั
การแกปญหา โดยพลังท่ียิ่งใหญที่สุดคือ พลังศาสนา-
ผูนำจิตวิญญาณ (Spiritual Leader) คุณหมอไดพัฒนา
ชุดความรูเพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติ (navigator) แต
ขาดพลัง เราตองผนึกกำลังกันทุกศาสนาบวกกับความ
มีวิชาการนำมารวมกันทำงาน

คุณหมอไดไปรวมประชุมวัยรุนโลก สถิติอัตรา
การตายของวัยรุนมากท่ีสุด 35% อยูในทวีปเอเชียใต
และ 25% ในแอฟริกา ขอมูลสถิติของประเทศไทย
นาเปนหวง แมจะมีการจัดการเร่ืองตางๆ อยางเปนระบบ
แตการดำเนินการลาชา ทำใหกลุมเสี่ยงกลายเปนกลุม
ปญหา ประเทศไทยมีระบบดูแลเด็กในโรงเรียน แต
ไมมีระบบดูแลเด็กในชุมชน ปญหาสำคัญคือ พอแม
ขาดทักษะในการสอนลูกไมสามารถเสริมพุทธิปญญา
แกเด็กได

คุณพออนุชา  ไชยเดช กลาวเสริมวา พลังศาสนา
จะเปนพลงัท่ีสำคญัท่ีจะขับเคลือ่นไดอยางแทจริงในการ
ปองกันปญหาตางๆ ในสังคมปจจุบัน ประเด็นสำคัญ
ที่เราตองเผชิญอยูคือ การแกไขปญหาของภาครัฐยัง
ไมจริงจัง เชน การจำกัดเวลาออกอากาศของละคร
สำหรับผูใหญไวหลังเวลา  4 ทุม แตเด็กก็สามารถ
เปดดูไดเองเวลาใดก็ไดจากอินเทอรเน็ต รายการของ
ศาสนาถูกกำหนดใหออกอากาศเวลาตี 4 โดยทั่วไป
คุณพอคุณแมผูปกครองมีความรักใหแกบุตรหลาน
ไมเปลี่ยนแปลง แตจะตองเขาใจเด็กๆ และพยายาม
ที่จะศึกษาหาวิธีดูแลอบรมสั่งสอนใหทันยุคทันสมัย
เชน โดยธรรมชาตขิองเด็กวัยรนุเวลาประสบปญหาก็จะ
คดิถงึและไปปรกึษาเพ่ือนกอน ดงันัน้ เราตองสนับสนุน
ใหลูกไปรวมกิจกรรมเยาวชนที่วัด ใหมีเพื่อนท่ีดี
สำหรบัส่ือในปจจุบนัมีทกุรูปแบบ เราจะไปคอยปดก้ัน
ตลอดกค็งเปนไปไมได เราตองสรางภมูคิมุกนัใหแกเดก็
ใหเด็กสามารถเลือกรับและแยกแยะส่ิงท่ีดีและถูกตอง
ไดดวยตนเอง โดยสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูใกลชิด
กับศาสนาท่ีตนนับถือ มีหลักธรรมคำสอนของศาสนา
ในการดำเนนิชีวติของตน รวมท้ังตัวผปูกครองเอง กต็อง
ตั้งคำถามกับตนเองเชนกัน วาคำสอนของศาสนาเรารู
จริงไหม ทำไปทำไม มีการศึกษาและเรียนรูอยาง
ตอเน่ืองหรือไม

ซิสเตอรสุทธิสา  อุทาลุน  ซิสเตอรคณะภคินี
ศรชีมุพาบาลเปนคณะท่ีใหการดูแลเอาใจใสสำหรบัเดก็
ที่มีปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงค โดยไมเรียกรอง
คาตอบแทนใดๆ ซิสเตอรจะใหการดูแลอยางดีทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจ และจะใหที่พักอาศัยอาหาร
แตผูประสบปญหาจนกระทั่งคลอดบุตร และจะใหแม

ซสิเตอรศรีพมิพ  ซาเวียร
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ตอนท่ี 22

จะเรียนสวดภาวนาไดที่ไหน?

มกัมคีนบนวา “ผมสวดภาวนามาต้ังนานแลว ไมได
ผลเลย ผมยังไมไดรบัในส่ิงท่ีวอนขอเลย” เขาคงไมรวูา
ผลของคำภาวนามี 2 ขัน้ตอน

ขั้นตอนแรก ผูที่สวดภาวนาอยางถูกตอง คือ มี
พระจิตเจาประทับอยูในจิตใจรวมคำภาวนากับเรานั้น
เราไดรับผลของคำภาวนา ณ ที่ตรงน้ันเลย  นั่นคือ
ความสขุสงบในจติใจ ไมวาสิง่ทีเ่ราทลูขอจะบังเกดิขึน้
แลวหรือยัง เราคงไมลืมคำสอนของนักบุญเปาโลที่วา
“พระจิตเจาเสด็จมาชวยเหลือเราผูออนแอ เพราะเรา
ไมรูวาจะตองอธิษฐานภาวนาขอส่ิงใดท่ีเหมาะสม แต
พระจิตเจาทรงอธิษฐานภาวนาวอนขอแทนเราดวยคำ
ทีไ่มอาจบรรยาย และพระผทูรงสำรวจจติใจ ทรงทราบ
ความปรารถนาของพระจิตเจา เพราะวาพระจิตเจาทรง
อธิษฐาน เพื่อบรรดาผูศักดิ์สิทธิ์ตามพระประสงค
ของพระเจา” (รม 8:26-27)  ทานกำลงัสอนเราวา การ
สวดที่จะไดผลตองเริ่มสวดดวยการเปนหน่ึงเดียวกับ
พระจิตเจา แลวพระจิตเจาจะสวดภาวนารวมกับเรา
ทูลเสนอแทนเรา เปนคำภาวนาอันประเสริฐที่ เรา

ไมสามารถสวดภาวนาเองไดไพเราะเพราะพริ้งเชนนั้น
อี ก ท้ั งพระองค จะ ทูลขอในสิ่ ง ท่ีสอดคลองกับ
พระประสงคของพระเจาใหเราไดรับอยางแนนอน

ขั้นตอนที่สอง หากเราสวดดวยจิตใจรวมกับองค
พระจิตเจาเราจะทูลขอส่ิงที่สอดคลองกับพระประสงค
ของพระเจา และพระเจาจะประทานส่ิงนั้นใหแกเรา
อยางแนนอน สวนสิ่งท่ีเราทูลขอตามใจปรารถนา
ของเราแมจะยังไมไดรบั เรากลบัมีความสงบสันติแทน
ไมรูสึกวุนวายเดือดรอน เพราะเรากลับสนใจในการ
ไดรับตามประสงคของพระองคตอชีวิต มิใชที่ เรา
อยากบงการชีวิตแทนองคพระผูเปนเจา

แลวสวดภาวนาอยางไรใหองคพระจิตเจาประทับ
อยกูับเราดวย?

1. เราตองไมเอาตัวเราเปนศูนยกลางเวลาสวด
ภาวนา แตยึดองคพระเยซูเจาเปนศูนยกลางเวลาสวด
ภาวนา  นัน่คอื เลกิเอาแตคดิถงึความตองการของตนเอง
วา อยากไดนั่น อยากไดนี่ เลิกคิดแมแตอยากสวดแลว
จะไดกลายเปนผูศักด์ิสิทธ์ิ แตจงคิดถึงองคพระเยซูเจา
และความรักของพระองค ทีเ่สดจ็ลงมาบังเกดิเปนมนษุย
ทรงสละพระชนมชีพไถบาปเราในรหัสธรรมปสกา
อยางนาอัศจรรยใจ ถาไมรูจะคิดอะไรถึงพระองคก็นำ
พระวรสารมาอานพระประวัติของพระองค เอา
สายประคำมาสวดรำพึงถึงรหัสธรรมภาคตางๆ  ตาม
เรือ่งราวแหงพระชนมชพีของพระองค

2. ตดัความวนุวายตางๆ  ออกไปเพ่ือใหจติใจสงบ
- พยายามฝากปญหาความทุกขหนักใจไว

ในพระเมตตาของพระเยซูเจา ดวยไววางใจวา ทกุอยาง
จะเรียบรอย

- อยาผูกใจ ติดใจ กับเร่ืองฝายโลก ชื่อเสียง
เงินทอง หน้ีสนิ ความแคนเคือง เจ็บใจ สิง่เหลาน้ีปดบัง

และกักขังองคพระจิตเจาในดวงใจของเราเอาไว ไมให
สวดภาวนารวมกับเรา  เหน่ียวร้ังเรามิใหเปดดวงใจ
เพ่ือพระจิตเจามาครอบครอง และประทับในจิตใจ
ของเรา

3. เพ่ือจะปฏิบตัขิอ (2) ได  เราควรจะสวดภาวนา
ในสถานท่ีสงบ และมีสภาพแวดลอมเอื้ออำนวยใหเรา
ตัดความวุนวายออกจากจิตใจไดจริง เชน สวดภาวนา
ในหองท่ีสงบ ไมมีใครรบกวน อากาศถายเทไดดี
ไมรอน หรือหนาวเย็นเกินไปดวยไอเย็นจากเครื่อง
ปรับอากาศ หรือปองกันความวอกแวกแกสายตาในที่
ไมมีใครเดินผานไปผานมาวุนวาย

อยาลืมวา การสวดภาวนา ตองฝกฝน จนเปน
วิถีชีวิต แลวเราจะสวดภาวนาอยางเปนธรรมชาติ
ไมรสูกึฝนใจ รจูงัหวะเวลาวาจะสวดภาวนาไดเมือ่ไหร
ทีไ่หน และสวดภาวนาอยางไร  เด็กยังตองไปหดัเรียน
เปยโน เรียนฝกหัดเลนกีตาร เรียนฝกหัดเตนบัลเลต
เรียนฝกวายน้ำ ฝกฝนเรียนรองเพลง เตนรำ ฯลฯ
ใครเลาที่ไมรูมากอนเลยวา  “การสวดภาวนาก็ตอง
ฝกฝน” หดัสวดภาวนาอยางเปนข้ันเปนตอน จนเราสวด
ภาวนาไดอยางถูกตอง สวดเกง สวดดวยความไววางใจ
รวมกับพระจิตเจา ใครจะสอนเราสวดเลา? แลวเรา

อยากเรียนรูจักการสวดภาวนาบางไหมเลา?
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

“ผูรับใชนั้นยอมเปนสุข
เมื่อนายกลับมาพบเขากำลังทำเชนนี้
เราบอกความจริงแกทานท้ังหลายวา

นายจะแตงตั้งเขาใหดูแลทรัพยสินทั้งปวงของตน”
(มทัธวิ  24:46-47)

ซือ่สัตยตอหนาท่ี

แมทัง้ชีวติ (2)
หญิงทุกคนเกิดมาก็เปนแมโดยแกนแหงธรรมชาติ
ทั้งในสรีระท้ังในความคิดความอานท้ังในอารมณ

ความรสูกึ
ความตองการรกัตองการใหชวีติตองการดูแลเอาใจใส
แมยังแยกไมออกเปนหญิงเปนชายความเปนแม

ก็ปรากฏแลว
ตุกตากลายเปนลูกต้ังแตยังเรียกแมไมชัดถอยชัดคำ
ความเปนแมและความเปนหญิงน้ันแยกกันไมออก
ถงึจะไมใหกำเนดิชวีติใหมหญงิกย็งัมสีำนกึแหงแมอยดูี
ยิ่งเติบโตมาใกลชิดกับแมรับรูความรูสึกของแม
ความเปนแมในหญิงก็ยิง่จะฝงแนนเปนแกนธรรมชาติ
จนแมคนน้ีจงึซมึซบัรบัทกุอยางมากอนจะเปนแมดวยซ้ำ
ความรักความเปนหวงท่ีแมมีตอลูกแตละคน
ความเสียสละการทมุเทเพ่ือความอยดูมีสีขุของลกูทกุคน
แมรบัมาเต็มๆ ตัง้แตยงัเปนพ่ีเปนนองในบานแลว
ใหการดูแลเอาใจใสรับใชชวยเหลือพี่นองไมตางจากพอจากแม
กระท่ังกลายเปนนิสยัถือทุกขสขุคนอ่ืนเปนของตัว
แมเม่ือมีครอบครัวมีลูกแยกบานแยกเรือนไป
กย็ังอดไมไดที่จะคิดแทนหวงแทนเปนธุระแทนครอบครัวพ่ีนอง
ถึงจะเปนหลานก็ถือยิ่งกวาลูกทำอะไรไดทำใหหมดไมตองขอ
แถมยังกำชบัลูกใหทำน่ันอดน่ีเสียสละเพือ่พี่ๆ  นองๆ
“เราเปนครอบครัวใหญเดียวกนัตองรกักัน...”  แมสอน
จนแมกลายเปนคนคิดมากข้ีกังวลวิตกจริตไปทุกเรื่อง
ลูกไปทำงานลูกไปเรียนความคิดจิตใจแมตามไปดวยทุกครั้ง
คิดหวงลูกจะเดินทางปลอดภัยรถราไมเสียกลางทาง
ลูกเขาไดกับเพ่ือนเปนที่รักของผูรวมงานเปนที่ชืน่ชมของหัวหนา
เดินขึ้นลงเขาออกบานเขาครัวเขาสวนแตก็เงี่ยหูฟงเสียงโทรศัพท
กระท่ังเสียงรถเสียงลากประตูเหล็กพรอมเสียงหมาเหาน่ันแหละ
แมจงึเร่ิมรสูกึผอนคลายหายหวงสบายใจ
แตหากลูกกลับผิดเวลาแตละนาทีกลายเปนตรีทูตทางใจ
“หดัปลอยวางซะบาง ลกูโตแลว...” ใครตอใครพากนัเตือน
แมตอบรับความปรารถนาดีแตจนแลวจนรอดปลอยไมไดสักที
ถึงจะโตแคไหนเกงขนาดไหน...ลูกยังเปนลูกแมอยูดี
ปากก็พดู “ลกูตองมีสงัคมมีเพือ่นฝูงมโีลกของเคา...”
แตพอลูกออกจากบานยังไมทันพบเพื่อนแมก็โทรหาแลว
ปากกย็นืยนั “ลกูทำงานหนกัไดไปเท่ียวไปพกัผอนบางกด็แีลว...”
แตในขณะท่ีลูกสนุกสนานเพลิดเพลนิกับเพือ่นฝงู
แมกเ็ขาสวูงัวนความวติกกังวลคิดหนักหายใจไมทัว่ทอง
ปากก็วา “เอาลูกหมามาเล้ียงก็ด ีลกูกลับจากงานจะไดเลนกบัมนั...”
แตแมตองหุงขาวหมาเพ่ิมยกหมอหนักขึน้เพ่ือใหตกัใหแตละตัวอิม่
ปากก็ย้ำบอก “ลกูคงติดงานเลยไมมเีวลาแวะเวียนมาใหเห็นหนาเหน็ตา...”
แตใจแมโหยหาหวงใยกลัวลูกเหน่ือยลูกไมมีเวลาพักผอน
นานๆ ลกูกลบัมาบานแมกเ็ปยมสขุจัดน่ันเตรียมนีพ่รอมสรรพ
“ลกูตองพกัตองกนิตองนอนใหมากๆ...ทำงานมาเหน่ือย” แมยนืกราน
พรอมทัง้พยายามทำใหเหน็ลกูวาพอแมสบายดีลกูไมตองหวง

แมทำเหมอืนสบายดีฝนสังขารอดกล้ันความเจ็บปวด
“แมทำอะไรไมทนัใจเหมือนกอน...คงเพราะอายขุยั...” แมชีแ้จง
แตหากลูกรูวาเวลาเปนตาปลาท่ีฝาเทามันปวดแคไหน
แตหากลูกเขาใจวาหมอนรองกระดูกทบัเสนประสาทมันแสนทรมาน
แตหากลกูรวูาอาการพารกนิสันมันทำใหบังคับมือไมไมอยู
อาการเชือ่งชาในการเดินเหนิในการหยบินัน่จบันีใ่นการนัง่ๆ ยนืๆ
ไมใชเพราะอายุมากข้ึนเร่ียวแรงนอยลง...หากแตเพราะโรคกับโรค
ลกูคงเขาใจคนใกลตวัคงเห็นใจอยางนอยนาจะคิดกนัสักนดิ
วาเพื่อนมีกี่คนก็ไดมีเมื่อไรก็ได...แตแมมีไดแคคนเดียว...

รูสึกแปลกใจท่ีเราพบกับการตูนท่ีเกี่ยวกับเร่ืองราวการสิ้นโลก การตูน
ที่เก่ียวกับพระวรสารที่เรานำมาพิจารณาในวันน้ี มีอยูสองรูป มีรูปของบุรุษ
หนวดยาว แตงตวัดวยเส้ือยาวถือปายท่ีเขยีนวา “พรงุนีค้อืวนัสิน้โลก” รปูทีส่อง
เปนรปูของบุรษุผหูนึง่ กบัรปูมอืใหญจากสวรรคทีถ่อืปากกาอย ูปากกาขีดเสน
ทีค่ำวา “พรงุน้ี” เปลีย่นใหเปน “คนืน้ี”

พระวรสารโดยนักบุญมัทธิวท่ีเราอานในพิธบีชูาขอบพระคุณของวันน้ี และ
อีกสองวันตอมา เปนการเตือนใจเรามิใหเย็นเฉยหรือไมไยดีเก่ียวกับความเช่ือ
ของเรา ในพระวรสารท่ีเรานำมาพิจารณาในวันน้ี ชี้ใหเห็นถึงความแตกตาง
ระหวางผรูบัใชทีซ่ือ่สตัยตอหนาทีข่องตน และผรูบัใชแบบ “เชาชามเย็นชาม”
คนแรกเปนผูที่รับผิดชอบ ซึ่งนายจางสามารถไวเนื้อเชื่อใจ วาเขาจะกระทำ
สิ่งท่ีนายคาดหมายไว ไมวานายจะอยูบานหรือไมก็ตาม ผูรับใชอีกคนหน่ึง
ไมสนใจวานายจะกลับมาเม่ือไร เขาทำตัวเปนเจานายกับเพื่อนผูรับใชดวยกัน
พระเยซูเจาทรงเตือนเรา อยาใหคิดวานายเปนคนโง

เราสามารถนำเอาส่ิงท่ีนกับุญเปาโลเขียนในจดหมายของทานถึงชาวเธสะ-
โลนิกา เปนกำลังใจใหกับตัวเราเอง นักบุญเปาโลอธิษฐานภาวนาใหความรัก
เติบโตในหัวใจของพวกเขา และพวกเขาจะเจริญกาวหนาในความศักด์ิสิทธ์ิ
เพือ่จะไดพบกบัพระเยซเูจาดวยความไววางใจเม่ือพระองคเสด็จมา เราสะทอน
ความคดินี ้ เมือ่เราอธษิฐานภาวนาในพิธบีชูาขอบพระคณุวา “โปรดใหขาพเจา
พนจากบาปและทรงปกปองมใิหขาพเจากงัวล ในขณะท่ีรอรบัการเสดจ็มาของ
พระเยซูคริสตเจาองคพระผูไถ ดวยความหวังซ่ึงเปยมดวยความยินดี ความรัก
ความชืน่ชม และความหวังยอมฝงลึกอยใูนจิตใจของผรูบัใชทีซ่ือ่สัตย”

ขาแตพระเยซเูจา โปรดทรงยกโทษใหลกู
เม่ือพระองคทรงประทานความชืน่ชมยนิดใีห
แตลกูไมสนใจ กลบัหนัไปสนใจกับความสุข

ทีเ่ห็นแกตวัของลกู
ขอพระองคทรงประทานพลัง
เหนือความออนแอของลกู

เดชะพระอานภุาพของพระจติเจา
อาแมน
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ขึน้เขา เขาปา ตามหาคนดี
ครูภักดี ผรูวมบกุเบกิศูนยแมปอน
เพ่ือปกาเกอะญอ เผาพันธแุหงตน

โดย โทนี ่ ไทยแลนด

เม่ือไดเวลา ขึ้นเขา เขาปา คนหาคุณคาชีวิตคน
ของตนและคนดอย ที่ยังเปนมนุษยและธรรมชาติ
ยงัเอือ้อำนวยกนัอยางกลมกลืน

คุณพอบรรจบ โสภณ เปนคนน่ังหลังพวงมาลัย

เขาจะกลับวัด สวนผมเปนผูอาศัยจะไปธุระ เพราะมี
ภารกิจจะตองไปทำ เม่ือลอหมุนจากเมืองกรุง มุงสู
จ.ตาก และไป จ.เชียงใหม ทามกลางความมืด เมื่อรถ
แลนมาถึงเถิน จะตรงไปก็สะดวกปลอดภัย แตเรา
ตดัสนิใจจะไปล้ีเพราะระยะทางส้ันกวา  เปาหมายยามน้ี
คอื จอมทอง แมงวงสุดๆ แตกไ็มกลาหลบั กบัเสนทาง
ที่ไมเคยเห็นเปนเสนตรงตลอด กวา 20 กิโลเมตร ถึง
วัดจอมทองเกือบเท่ียงคืน

ขณะท่ีคนอืน่เขานอนหลับ เราเพิง่กลบัเขาบาน!
ทุกอยางตามมีตามเกิด เพราะเกิดมาก็เพิ่งมาพัก

ทีจ่อมปลวก...เอยจอมทอง!
รุงเชาต่ืนขึ้นมา เตรียมไปถวายมิสซาท่ีวัดนอย

หรือวัดสาขาบนดอยสูง ใชเวลาสกัสิบกวานาที มพีีน่อง
สัก 20-30 คน มารวมพิธีดวยความหิวศรัทธา แมจะมี
เพียงไมกีค่น   แตความประทับใจยังติดใจผมจนทุกวันน้ี

เน่ืองจากเปนวัดนอย ทุกอยางก็นอย แตทุกคน

มีสวนรวมกัน เด็กอายุสัก 5-6
ขวบ ยังเปนคนอานบทอาน
ในวัดได  มีคุณแม เปนคน
คอยชวย และขับรองกเ็ต็มรอย
ทีร่วมกนัรอง พธิทีีธ่รรมดา งายๆ แตความหมายกม็คีรบ

เม่ือมาจอมทองท้ังที จะตองหาทองสักแทงกลับบาน
ผมเอยปากวา “อยากจะขอคยุกับชาวบานสกัคนท่ีพอจะ
พูดภาษาไทยไดดี และมีขอมูลเรื่องวัดเรื่องชาวบาน
บาง”

“ไดตามคำขอครบั!”
ทันทีคุณพอบรรจบก็พาเดินเลี่ยงไปไมเกินสิบกาว

พบกับคุณลุงสวมแวน ในเส้ือแจ็กเก็ตกันหนาว แตแนน
ในส่ิงท่ีผมตองการ เรียกวาพบ “ตัวจริงเสียงจริง
สำเนียงดอย” รูปรางกำยำแมไมสูง แตสูงท่ีจิตใจและ
คณุคาทีช่วีติทีเ่ลาผานปาก แววตาท่ีสองผานแวน สหีนา
ทาทาง ในเวลาที่จำกัดบอกใหรับรูไดวา “ครูดอย
ตวัจริง”

ตอนท่ีผมยนืดูอย ูกเ็ห็นคุณครูขีม่อเตอรไซคเขามา
จอดท่ีลานหนาวัดพรอมกับคนอ่ืนๆ อกี 2-3 คนั

ครูลูกา ภักดี เจริญสุข ครอบครัวมีลูก 12 คน
ผูหญิง 6 คน ผูชาย 6 คน สมัยนั้นในหมูบานที่มี
ครอบครัวใหญ มีเพียง 2 ครอบครัว ครูเกียโพะ บิดา
คุณพอสุธี เจรญิกุล มลีกู 13 คน

เคยเปนครูของคุณพอมิสชันนารีที่ศูนยแมปอน
สำหรับเด็กปกาเกอะญอ คือคุณพอยอแซฟ เซกีนอต
พ.ศ. 2506-2535 ประมาณ 30 ป คดิวาจะหยุดพัก ตอมา
กม็คีนชวนไปเปนคนสวนของฝร่ังอย ู 8 ป ลกูๆ ขอให
กลบัมาอยบูานได 4 ปแลว

พอดีชวงนั้น ครูสีแกว  ศรีประเสริฐ ซึ่งสอน
ที่โรงเรียนแมปอนของคุณพอไมสบาย เปนโรคงูสวัด

เขาขอใหกลับมาชวยสอนแทน  ครูสีแกวเขาสอนมา
กอนผมสองป ผมก็เลยกลับมาชวยเขาอีก 3 ป  ตอนน้ี
เขาก็ยังไมหายดีนัก แตเขาก็พอสอนเรียนไดแลว ครู
มคีรอบครวั มลีกูท้ังหมด 6 คน

ครูภักดี เลาความหลังแรกเริ่มชีวิตครู ที่แมปอน
ใหฟง

“แรกๆ สอนเด็กๆ  ทั้งโรงเรียนมี 180 คน มีครู
อยู 3 คน มีครูสีแกว ครูเกียโพะ เจริญกุล ผมเขามา
ไมใชรนุแรก แตเมือ่เขามาแลว กม็ทีัง้หมด 4 คน

โรงเรียนน้ี คุณพอสรางเองท้ังหมด เด็กๆ มาจาก
หมูบานตางๆ  เชียงราย  เชียงใหม  ลำปาง  ลำพูน
แมฮองสอน มาจากครอบครัวท่ีเขาเปนคริสตัง คุณพอ
อยากใหเด็กๆ ไดเรียนหนังสือ รูภาษาปกาเกอะญอ
ของเขาเอง รกัษาภาษาของเขาไว  ไดรภูาษาไทย เพราะ
อยใูนประเทศไทย  จะไดมอีนาคตท่ีด”ี

“ตอนเปนครูแรกๆ สอนสนุก เพราะครู 1 คน
มีเด็กประมาณ 40 คน พอดีๆ ผมสอนภาษาไทย และ
มีครูเกโก อีกคนหน่ึงที่สอนภาษาไทย  สวนครูอีก 2
คนสอนภาษาปกาเกอะญอ โดยใชอักษรโรมัน ซึ่ง
คุณพอเอ็ดเวิรด กาลมองต (Fr.Edward Calmon)
คณะเอ็มอีพี. ไดคิดใชขึ้นในประเทศพมา แตไมเปน
ที่นิยม เน่ืองจากพมามีอักษรของเขาอยูแลว แตเม่ือ
มาในประเทศไทย ยังไมมีพิมพดีดภาษาพมา คุณพอ
เซกนีอต จงึไดเอาอักษรโรมันมาใช เพราะทานท้ังสอง
ก็รูจักกันดีอยูกอนแลว  และสะดวกสำหรับใชใน
ประเทศไทย”

“สมัยน้ันไมมีถนน ไฟฟา วิทยุ โทรทัศน ไมมีมอ-
เตอรไซค ไมมีมือถือ จะเดินทางไปไหนๆ ตองใชเทา
เปนหลัก ทุกอยางอยูกับชีวิตธรรมดาๆ คอยๆ เปน
คอยๆ ไป ชีวิตไมเรงรีบเหมือนสมัยน้ี แตละหมูบาน
มีความใกลชิด รูจักกันดี แมจะไมมีอะไรมาก แตก็
ไมขาดอะไรนัก”

“ทุกวันน้ี เปล่ียนไปมาก พวกเด็ก คนรุนใหม
เขามีหมด เขามีรถ เขาไปไดทั่วไป และย่ิงอยากจะมี
มากขึน้ๆ เหมือนคนในเมือง ทัง้ผอนสงเปนหน้ีเขากย็อม
เรื่องศาสนาก็ไมคอยมีเวลาเหมือนเมื่อกอน แตคน
ที่สนใจเร่ืองศาสนาก็ยังมีอยูมากสำหรับชาวเขา แต
บรรยากาศไมเหมือนสมยักอน”

“คุณพอชวยเหลือเด็กเหลานี้ทั้งหมด โดยเฉพาะ
เดก็ยากจน แตครอบครัวไหน พอแมพอม ีพอชวยเหลอื

(อานตอหนา 13)

ครภูกัด ี เจรญิสขุ

คณุพอบรรจบ โสภณ

บานพนัธกจิรัก
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ไดอยูดูแลลูกดวยตนเองอยางนอย  3 เดือนเพ่ือ
สรางความรักความอบอนุความผกูพันใหแกแมและเดก็
เพ่ือเปนกุศโลบายใหแมนำลูกกลับไปดูแลอยางดี
ดวยตนเอง ใหลกูนอยท่ีเกดิมาไดมแีมคอยดูแลเอาใจใส
ไมทิง้ลกูไวใหเปนเดก็กำพราของมูลนธิติางๆ  ซสิเตอร
มีสำนักงานที่กรุงเทพฯ และภูเก็ต ที่ภูเก็ตผูประสบ
ปญหาสวนใหญเปนพมา ผูประสบปญหาที่มาขอ
ความชวยเหลอืจากคณะฯ  ประมาณรอยละ 40 ไดขอมลู
มาจากทางอินเทอรเน็ต ซิสเตอรกลาววา การทำงาน
ตรงน้ีของซิสเตอรไมมีอะไร นอกจากมีใจเพียงอยาง
เดียว คณะภคนิศีรีชมุพาบาลทำงานตอนทายทีป่ลายเหตุ
เมื่อเกิดปญหาแลว ปญหาการต้ังครรภไมพึงประสงค
(UNWANTED PREGNANCY) เปนปญหาทีม่มีานาน
แลว แตปจจุบันเปนปญหาที่ใหญขึ้น และมีความ
ละเอียดซับซอนมากย่ิงข้ึน (COMPLICATE) ปญหา
ของวัยรุนตองซอมที่สังคมกอน  ในประเทศไทย
มโีรงเรียนคาทอลกิอยมูาก แตจะเอาศาสนามาขับเคลือ่น
อยางเปนรูปธรรมไดอยางไร

คุณหมอสุริยเดวไดศึกษาเร่ืองตนทุนชีวิตแนวคิด

เชงิบวก เปนการทำงานของ สสส. มกีลมุคนหลากหลาย
ที่มาชวยกันคิด  มีการพัฒนาชุมชน  คุณหมอชวย
เปนกระบอกเสียง ชวยพูด และทำงานวิจัยโดยเอา
ตนทุนชีวิตเปนตัวชี้วัดตัวหน่ึง จากผลสำรวจสะทอน
ใหเห็นวา ลำดับตนทุนท่ีเยาวชนไทยมีนอยท่ีสุดโดย
แบงตามพลังชวีติ 5 ดาน คอื 1. พลงัตวัตน คอื กลาคดิ
กลาแสดงความคิดเหน็  2. พลงัครอบครัว คอื ปยวาจา
ในบาน  3. พลงัเสริมปญญา คอื การรเูทาทนัสือ่  4. พลัง
เพื่อนและกิจกรรม คือ กิจกรรมทางศาสนา ทัศนคติ
ในการทำความดี  5. พลงัชุมชน คอื จติอาสา ความมีน้ำใจ
การแบงปนและเอือ้อาทร ดานนีก้รุงเทพฯ ออนแอทีส่ดุ
การเสริมสรางพลังครอบครัวให เขมแข็งข้ึนและ
การนำหลักธรรมทางศาสนามาสูวิถีชีวิต จะเปนพลัง
ดานสำคัญทีจ่ะสงเสรมิใหเกดิพลงัในดานอืน่ๆ ทกุๆ ดาน
ตามมา

คณุพออนุชาเสริมวา ตนทุนชีวติคริสตชนคอนขาง
ดี เราตองไปวัดรวมมิสซาอยางสม่ำเสมอ มีโรงเรียน
คาทอลกิคอยอบรมสัง่สอนลกูหลาน มคีณุพอบาทหลวง
คอยใหคำแนะนำ ฯลฯ แตบางคร้ังเราไมเห็นคา เรา
ตองกลับมาดูตัวเอง เราจะใชตนทุนอยางไร เราตอง
ทำความเขาใจกับตนทุนนั้น เราอยูตรงไหน และจะไป
ไหน ระหวางทางเดินของชีวติตองทำชีวติใหด ีศาสนา
มีพลังสำหรับสภาพสังคมปจจุบัน เราจะตองหาความรู
เ ร่ืองศาสนาเพิ่มเติม เพ่ือสรางมโนธรรมใหกับเรา
อยางไรก็ตามความเปนศาสนา บางเรื่องอธิบายไมได
ทัง้หมด มชีองวางใหเรามีความเช่ือ ความวางใจในพระ
ใหพระนำทาง

คุณพออนุชาใหขอคิดกอนจบการสัมมนาวา
บางครั้งคนเรามักติดกับดักความสำเร็จ เชน การจัด
สัมมนาอาจจะคิดวาตองใหคนเขารวมจำนวนมาก

จงึจะหมายถึงความสำเร็จ แตคณุพอคิดวาแคจดัก็สำเรจ็
แลว ทำงานไปเร่ือยๆ เราไดรับการยอมรับไดชื่อเสียง
เปนผลพลอยได รวมมือกันทำงาน ทำตรงไหนไดก็ทำ
เลย อุปสรรคในความเปนมนุษยเราเอาชนะได

ทานสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมสำหรับหลักสูตร
ตนทุนชีวิตไดที่ www.degplus.com  ทานสามารถ
ปรึกษาเม่ือทานพบหรือประสบปญหาการต้ังครรภ
ไมพึงประสงค และทานสามารถสนับสนุนปจจัยและ
เปนอาสาสมัครใหความชวยเหลือ  บานสุขฤทัย
โครงการเพื่อมารดาและทารก ของคณะภคินีศรี-
ชุมพาบาล ไดที่ 4128/1 ซอยโบสถแมพระฟาติมา
ถนนอโศกดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0-2245-0457, 0-2642-8949
โทรสาร 0-2642-8716

จากคำพูดของทานนักบุญมารีอายูเฟรเซีย ผูกอต้ัง
คณะภคินีศรีชุมพาบาล ที่วา “บุคคลเดียวมีคามากกวา
โลกท้ังโลก” เปนแรงผลักดันและกำลังใจอันสำคัญยิ่ง
ใหแก คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือสตร ีอคัรสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ ในการจัดการสัมมนาในคร้ังน้ี เพ่ือนำไปสู
การสงเสริมสนับสนุนชวยเหลือและคุมครองสิทธิและ
ศักดิ์ศรีมนุษย โดยเฉพาะสิทธิในการมีชีวิตของทารก
ในครรภ และคณะกรรมการฯ หวงัเปนอยางย่ิงวา จะมี
ผูที่ไดรับประโยชนจากการสัมมนาในคร้ังน้ีแมจะเพียง
หนึ่งครอบครัว ที่ผูปกครองไดมองยอนกลับมาสำรวจ
ตวัเองวาปญหาทีเ่กดิขึน้ เปนปญหาทีต่วัของผปูกครอง
หรือเยาวชน  และทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงเพ่ือ
เสริมสรางพลังครอบครัวใหแกลูกของตน หรือแมแต
อีกหนึ่งชีวิตท่ีจะไดรับการเคารพใหมีโอกาสไดเกิดมา
ในโลกใบน้ี

แบงปนความอิม่... (ตอจากหนา 20)
สถานรับเล้ียงเด็ก “ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน

วัดมหาวงษ – มูลนิธิฟอรเด็ก 6”  ตั้งอยูที่ ต.สำโรง
อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ  มเีดก็ในความอุปการะ
กวา  200 คน อายุระหวาง 2.5-6 ขวบ  ฝกเตรียม
ความพรอมกอนวยัเรียนใน 4 ระดบั  ไดแก  หองเตรยีม
ความพรอมกอนวัยเรียน หองเตรียมความพรอม
กอนวัยเรียน ระดับ 1, 2 และ 3  เดก็กวา 75% มาจาก
ครอบครวัทีม่ฐีานะยากจน มลูนธิฯิ มเีจาหนาที/่ครพูีเ่ลีย้ง
ปฏบิตังิาน จำนวน 8 คน  แมบาน 3 คน  และอาสาสมัคร
ประจำ 1 คน   ศูนยฯ มีพื้นท่ี 355 ตารางวา (ที่ดิน
แหงความหวัง)  มีอาคารแหงความสุข อาคารแหง
ความหวัง อาคารแหงความฝนและกระทอมหรรษา
ศูนยฯ ยังเปนท่ีตั้ง กศน.ตำบลสำโรง (ศูนยการเรียนรู
ชุมชน)  ชุมชนและผูสูงอายุมาใชประโยชนตางๆ
ทีศ่กึษาดูงาน ฝกงานสำหรบัเดก็นกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา
และอาสาสมัคร  รับเรื่อง-รองทุกข พักฉุกเฉิน และ
การใหคำปรึกษาใหการบริการสังคมสงเคราะหแกเด็ก
และครอบครัวผูยากไร

ขณะนี ้มลูนธิฯิ มคีวามตองการจำเปนเรงดวน ใน
การเผยแพรประชาสัมพนัธและระดมทนุ เพือ่โครงการ
นมเพ่ือนองทีร่องหวิ  (นมผง)  และโครงการม้ือเทีย่งนี.้..
พี่เล้ียงนอง  เนื่องจากกำลังขาดแคลน  ครอบครัว
ที่นำลูกหลานมาเขารับบริการสวนใหญตกอยูในภาวะ

ยากลำบาก ครอบครัวไมสมบูรณ  มลูนิธฯิ เปดใหบริการ
ทกุวนัจนัทร- วนัศกุร  ตัง้แตเวลา 08.00-16.30 น.  (หลาย
ครอบครัวไดนำลูกหลานมาฝากไวที่ศูนย  ตั้งแต
06.30 น. และการปฏิบัติงานจนถึงเวลา 17.00 น.
โดยประมาณ)

โครงการ “มือ้เท่ียงน้ี...พีเ่ล้ียงนอง : อาหารกลางวัน”
สำหรับเด็กใน  “สถานรับเล้ียงเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนวัดมหาวงษ – มูลนิธิฟอรเด็ก 6”  จังหวัด
สมุทรปราการ มีเด็กในความอุปการะของมูลนิธิ
ฟอรเด็กกวา 206 คน  สวนใหญมาจากครอบครัวที่มี
ฐานะยากจน  บางกำพรา ถูกทอดทิ้ง  เด็กหลายคน
จัดอยูในกลุมที่ชีวิตเลือกเกิดไมได อาศัยอยูตามชุมชน
กองขยะ การดำรงชวีติอยอูยางยากลำบาก อดม้ือกนิมือ้
หิวโหย  ศูนยแหงนี้ไมไดรับงบประมาณสนับสนุน
จากภาครัฐในคาใชจายเร่ือง “นม” สำหรับเด็ก และ
“อาหารกลางวัน” สำหรบัเดก็อยางเปนพนัธะ  แตไดทนุ
อดุหนุนปละ 20,000 บาท หรอืเดือนละ 1,667 บาท   และ
อัตราคาครูพี่เล้ียง 1 ตำแหนง   (พมจ.สมุทรปราการ)
7,030 บาท

“นม” ที่มีความตองการจำเปนตอการเจริญเติบโต
ของกลุมเด็กจากครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน มูลนิธิฯ
ยงัขาดแคลนกองทุนนม   และโดยเฉพาะชวยเหลือเพ่ือ
เด็ก อายุ 2.5-6 ขวบ  กวา  200  คน ปกติมูลนิธิฯ นำ

นมผงมาผสมกับโอวัลติน หรือไมโลที่ตองซื้อและ
ขอรับบริจาค และชวยเหลือเด็กทารกและเด็กเล็ก
จำนวนอีกกวา  30 คน  ในกรงุเทพมหานคร  “โครงการ
นมเพ่ือนองท่ีรองหิว”  มีวัตถุประสงคชวยเหลือเด็ก
ทารกแรกเกิด - 2.5 ขวบ มีนมด่ืมกินอยางนอยวันละ
2 ขวด   ใหเด็กอายุ 2.5-6 ขวบ ไดมนีมด่ืมกินอยางนอย
วนัละ 1 แกว

จากสภาพปญหาและความเปนมาขางตน  เพียงวนั
ละ 2,000 บาท   ทกุๆ ทาน กส็ามารถแบงปนความอิม่
ชวยเหลือเด็กเจริญเติบโต อิ่มทองและมีพัฒนาการ ได
ถงึ  160-180 คน/วนั  3 มือ้   ไดแก นม (เชา)  อาหาร
กลางวัน และอาหารเสรมิ (บาย)  บรจิาคเงินชวยเหลอื
ในนามบุคคล หรอืนิตบิคุคล  ในวันปกต ิหรอืวนัพิเศษ
เนือ่งในโอกาสตางๆ  เชน วนัเกดิ วนัครบรอบหนวยงาน
วันบำเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม และวันอื่นๆ เปนตน
โครงการ “นมเพื่อนองที่รองหิว”  และโครงการ
“มื้อเท่ียงน้ี...พี่เล้ียงนอง”   ซึ่งเปน 1 ใน 4 ของ “4
โครงการสานฝนปนอิ่ม...เพื่อเด็กและครอบครัวผู-
ทุกขยาก”  ทำดีเพื่อแผนดิน  ทุกๆ ทานสามารถทราบ
ขอมูลโครงการ/กิจกรรมตางๆ เพิ่มเติมไดที่สำนักงาน
มลูนธิิ
ฟอรเด็ก 1035/ 9  ถนนศรีนครินทร 35   เขต
สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  โทร. 0-2721-2983
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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
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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. ลรูด - ฟาติมา - โรม  (18-29 ต.ค.)

เดือนกันยายน     ไปมัณดาเลย - พุกาม
     เมียนมาร

สุภาทัวรแสวงบุญ

สนใจรายละเอียด : 0-2912-3339, 08-1899-7470
FAX : 0-2585-1012

(ปารีส - นักบุญแบรนาแดตในโลงแกว - ลูรด - ฟาติมา -
กรงุโรม และอสัซีซ)ี

(เมืองกวั - คารวะศพนักบุญฟรงัซิสเซเวียร - บานบุญราศีโจเซฟ
วาซ - คารวะศพบุญราศีคุณแมเทเรซาแหงกัลกัตตาและ
ศนูยคณะธรรมทูตแหงเมตตาธรรม ตัง้โดยคณุแมเทเรซา

2. อนิเดีย - กวั - กลักัตตา (20-24 ต.ค. และ 1-5 ธ.ค.)

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

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

เบเนดิกโต นคร ศุภลักษณ
ครบรอบ 30 ป

อมาดีอุส
จิตรกวี ศุภลักษณ
ครบรอบ 5 ป
ชาตะ 7 มถินุายน  พ.ศ. 2535
เกิดใหมในพระเจา  22 สงิหาคม พ.ศ. 2549

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
ยอแซฟ ธนวฒัน อางนานนท

อาย ุ15 ป
กลับไปสูออมกอดของแมพระ
เมื่อ 24 สิงหาคม 2551

ครบรอบ 3 ป วันที่ 24 สิงหาคม 2554
“ขาแตทานนักบุญยอแซฟ ชวยวิงวอนเทอญ”








คุยกันเจ็ด
วนัหน
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ไมมีสิ่งใดที่ซอนอยูจะไมปรากฏชัดแจง ไมมีความลับใด
จะไมมใีครร ูและไมถกูเปดเผย  (ลก 8:17)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับท่ี 34 ประจำวันท่ี 21-27 สิงหาคม 2011หนา 10

เชิญรวมทำบุญ สรางวดันักบุญคามิลโล หมบูานศรีวิเชียร จ.เชียงราย

วัดนักบุญคามิลโล
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

พนัธกิจ : การสอนเด็กใหรจูักรักและรบัใช
 คุณ

ทราบไหมครับ
วา   มีสถาบัน
ก า ร ศึ ก ษ า

คาทอลิกกี่แหงในแตละสังฆมณฑลในประเทศไทย?
มนีกัเรียนก่ีคน?  มคีรูกีค่น?

เปดปฏิทินคาทอลิก  2554  (หนา  4)  จงึทราบวา
ม ี 314  แหง  มนีกัเรียน  513,167  คน  มคีร ู 29,057  คน
ขอมูลดังกลาวตรงกับรายงานของสภาการศึกษา
คาทอลิกแหงประเทศไทย ฉบับสิงหาคม 2552 -
กรกฎาคม 2553  (หนา  231)  และมีรายงานจำนวน
นกัเรียน  นกัศึกษา -  คร ู อาจารยคาทอลิก  ปการศกึษา
2552  (หนา  247)  วามีนกัเรียนคาทอลกิ  29,926  คน
ครูคาทอลิก  5,099  คน  คิดเปนนักเรียนคาทอลิก
รอยละ  5.8  และครูคาทอลกิรอยละ  17.6

ในแผนอภิบาล  ค.ศ. 2010-2015  ของพระ-
ศาสนจักรคาทอลกิในประเทศไทย  (15  สงิหาคม  ค.ศ.
2010)  ไดกำหนดงานอภิบาลหลักในการศึกษาอบรม
แบบคาทอลิก

- “ทำใหคุณคาของพระวรสาร ศีลธรรม
คณุธรรม  จรยิธรรม  จติอาสา  และชีวติภาวนา  อยใูน
บรรยากาศการเรียนการสอนและในทุกกิจกรรม  โดย
มุงใหผูเรียนรูจักรักและรับใช  สามารถอยูรวมกับผูอื่น

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

เสริมสรางสังคมท่ีดีงาม  และเห็นประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน”  (หนา  39  ขอ  ข)

- “จัด ใหมีค รูจิตตาภิบาลในสถานศึกษา
คาทอลิก  ในจำนวนท่ีมีอัตราสวนสอดคลอง  และ
เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน”  (หนา  40  ขอ  จ)

วิทยาลัยแสงธรรมรวมมือกับคณะกรรมการ
คาทอลิกฯ  แผนกคริสตศาสนธรรม  ดำเนินการเปด
หลักสูตรคริสตศาสนศึกษา  โดยทบวงมหาวิทยาลัย
อนุมัติใหดำเนินการไดตั้งแตปการศึกษา   2543
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติใหรับรองมาตรฐาน
การศกึษาสาขาวิชานี ้ เมือ่วนัที ่ 10  ตลุาคม  พ.ศ. 2545

ปการศกึษา  2554  มนีกัศกึษา  93  คน  แยกเปน
ชัน้ป  1 จำนวน  35  คน  ป  2  จำนวน 31  คน  ป  3
จำนวน 13  คน  และป  4  จำนวน 14  คน

     หากบรรดาพระสงฆ  นักบวช  ผู-
บริหาร  สนับสนุนสงเสริมเยาวชน  หรือ
ครูในโรงเรียนคาทอลิกมารับการอบรม
เปนจิตตาภิบาล  ครคูำสอน  และครูสอน
วิชาคริสตศาสตรจริงๆ  วิทยาลัยแสง-
ธรรมจะรบัประกันไดไหมวา  บรรดาครู
เหลาน้ีจะไปชวยพระสงฆและนักบวช
ในโรงเรียนของเรา  ตามแผนอภิบาล
ดังกลาว

แผนอภิบาล  ปจจุบนัมรีะยะ  5  ป  หากมีเยาวชน
หรือครูสมัคร  หรือไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุน
การศึกษา  (มีนักศึกษา  2  คนเทาน้ันท่ีเรียนดวยทุน
สวนตวั)  และมีบณัฑติปละ  10-15  คน  จะตองใชเวลา
20  ป  สถานศกึษาคาทอลิกท้ัง  314  แหง  จงึจะมีบณัฑิต
จากวิทยาลัยแสงธรรมโรงเรียนละ  1  คน  แตความ
เปนจริง  ยังมีเด็กคาทอลิกอยูนอกโรงเรียนคาทอลิก
อกีเทาใด  นีจึ่งเปนพันธกจิทีท่าทาย

ทุกครั้งที่สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
จัดสัมมนาประจำป  ศูนยคริสตศาสนธรรมพยายาม
ไปรวมงาน  ตดิตามขาวคราว  นำเอาหนังสอืพระคมัภรี
คำสอน  และสือ่การสอนไปประชาสมัพนัธ  เพือ่รวมมอื
และรวมใจครบั  เพือ่ฝนจะไดเปนจรงิ

นกัศกึษาชัน้ป 3 สาขาวิชาครสิตศาสนศกึษา วทิยาลยัแสงธรรม
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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

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญั

สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย แผนกการพมิพ ไดจดัทำอดุมสารรายสัปดาห
และอุดมศานตรายเดือน จัดสงไปตามเขตวัดในสังฆมณฑลตางๆ ที่เปนสมาชิก
หนังสือพิมพอุดมสารและนิตยสารอุดมศานต ใหสัตบุรุษไดติดตามขาวสาร
ของพระศาสนจักรคาทอลิก ทั้งนี้ทางแผนกไดมีโครงการตั้งกลองอุดมสารและ
อุดมศานต เพ่ือใหคริสตชนไดรวมสมทบทุนหนังสือพิมพอุดมสารและนิตยสาร
อดุมศานต โดยสามารถนำเงินสมทบทนุใสลงในกลองอดุมสาร ซึง่ต้ังในบริเวณวัด
สำหรับวัดท่ีขอรบัอุดมสารและอดุมศานต ไดแก

                            อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ

 1.  อาสนวหิารอัสสมัชญั บางรัก  200              200

 2.  วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน          150              100

 3.  วดัมารยีสวรรค ดอนเมอืง           44                44

 4.  วดัแมพระประจักษเมอืงลูรด หวัตะเข           22                22

 5.  วดัพระแมมหาการณุย นนทบรุี           40                30

 6.  วดัราชินีแหงสันติสขุ ซอย 101          100              100

 7.  วดัพระตรเีอกภาพ หนองหนิ           50                50

 8.  วดันักบุญลกูา อทูอง           10                10

 9.  วดัแมพระปฏสินธนิริมล  คลองเตย           10                10

 10.  บานผหูวาน สามพราน           10               10

 11.  สหกรณเครดิตยูเน่ียนวัดนักบุญเปโตร           30                30

                                   สงัฆมณฑลราชบุรี

 12.  วดันักบุญโยเซฟ บานโปง           20                30

 13.  วดันกับญุอนัตน โคกมดตะนอย           30                30

                               สงัฆมณฑลสรุาษฎรธานี

 14.  วดัอคัรเทวดามีคาแอล สมหวงั           22                22

                                สงัฆมณฑลนครสวรรค

 15.  วดัอัครเทวดาคาเบรียล บานสันติสขุ           20                20

อุดมสาร
  (ฉบับ)

อดุมศานต
   (เลม)

ÅÓ
´Ñº

ÇÑ´




16.  อาสนวิหารนกับญุอนันา นครสวรรค                           20                20

17. วดัเซนตนโิกลาส พษิณโุลก                           10                10

18.  วดัพระกมุารเยซู สงิหบรุี                             15 15

19.  วดันักบุญลกูา บางขาม             15  0

                      อคัรสงัฆมณฑลทาแร-หนองแสง

20. อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล                           100              20

21. วดัพระครสิตราชา ชางม่ิง                             20 20

22. วดัแมพระมหาการณุย หนองบก                             15  0

23. วัดนักบุญยอแซฟ บานดอนทอย                             15  0

24. วดัพระคริสตราชา บานนาจาร                             15 15

                     สงัฆมณฑลนครราชสมีา

25.  วดัแมพระแจกจายพระหรรษทาน โคกปราสาท             10 10

26. วดันักบญุเปาโลกลับใจ แกงครอ ชยัภมูิ                             15 10

                        สงัฆมณฑลอุดรธานี

27. อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห                             22 22

28.  วดัแมพระปฏิสนธินริมล บานนอยสามเหล่ียม                     10                 0

                              สงัฆมณฑลอบุลราชธานี

29. อาสนวหิารแมพระนริมล อบุลฯ                             50 50

30. วดัอคัรเทวดามคีาแอล ยโสธร                             10 10

                          สงัฆมณฑลเชียงใหม

31. อาสนวิหารพระหฤทยั เชียงใหม            100             100

32. ศนูยคาทอลิกพระวิสทุธวิงศ แมสาย                             10 10

                                    รวม          1,210          1,020

ทานสามารถส่ังหนงัสอืพมิพอดุมสารและนิตยสารอุดมศานตเพิม่เตมิ ผทูีส่นใจ
สมัครสมาชิก สามารถติดตอสอบถามขอมูลไดที ่122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
โทรสาร 0-2681-5401 อเีมล www.udomsarn@gmail.com
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ขึน้เขา เขาปา (ตอจากหนา 7)
ได เปนเงิน ไมมเีงิน กใ็หเปนขาว เปนผัก ผลไม ฯลฯ
เทาท่ีจะชวยได  จะหลีกเล่ียงการใหฟรีๆ คุณพอมักจะ
ใหเด็ก พอแมมสีวนรวม”

เรื่องราวยาวนานถึง 40 ป บอกผานมาเพียงไมกี่
บรรทดั!

ครูภักดี ไดพูดถึงคุณพอยอแซฟ เซกีนอต และ
คุณพอยอหน บัปติสตา โบนา ครูภักดีคือ “ลูกศิษย
กนกุฏิ” หรือ “ลูก (กน) หมอ” ของคุณพอก็วาได
ทานเปนคุณพอคณะเบธาราม รุนบุกเบิก เคยเปน
ธรรมทูตในประเทศจีนกับพวกชนเผาคะฉ่ิน แตเม่ือ
คอมมวินสิตยดึอำนาจปกครองประเทศ กต็องออกมา

สมัยน้ัน ยังไมมีการแบงเปนสังฆมณฑลเชียงใหม
อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  จงึดแูลมาถึงเชียงใหม

ตอมาพระสังฆราชหลุยส โชแรง (ค.ศ. 1947-
1965)ไดมอบพระศาสนจักรภาคเหนือตอนบน ให
คณะเบธารามรับผิดชอบ คุณพอไดสำรวจอยูหลาย
จังหวัด แตไมพบเผาคะฉ่ิน  พบแตพวกปกาเกอะญอ
(กะเหร่ียง) เปนสวนใหญ  คุณพอก็เลยมาทำงานกับ
เผาปกาเกอะญอ

คณุพอเซกนีอต คณุพอโบนา และยังมคีณุพออืน่อกี
ที่เปนรุนบุกเบิก ทานกินอยู ทำงาน ยากลำบากมาก
เพราะสมยัน้ัน ไมมถีนน ไมมไีฟฟา ตองเดนิทางดวยเทา
อยางเดียว

“จุดเริ่มตนคริสตังก็คือ  ปูของคุณพอบุญเลิศ
สรางกุศลในพสุธา ซึ่งเปนพอตาของผมชื่อ ซูเชอ ได
เปนคนแรกท่ีไปเชิญคุณพอที่อาสนวิหารพระหฤทัย
เชียงใหม  คุณพอไดมาพบกับพวกเขาท่ีบานขุนแตะ
จอมทองน่ีแหละ เพราะกอนหนาน้ี เขาเคยไดยินวา
มีคุณพอจากท่ีอาสนวิหารพระหฤทัยไปเย่ียมชาวเขา
คุณพอเซกีนอต ก็ไดมาเยี่ยม และเขาก็เปนคนแรกท่ี
ไดสมัครเรียนคำสอนและเปนคริสตังที่นี่ และรับศีล-
ลางบาปทีบ่านจอมทองนี้

ตอนทีผ่มลางบาป คณุพอเซกีนอตทำพธิลีาง มเีดก็
20 คน แตมีพอทูนหัวคือครูเกโก ดำรงอุษาศีล เพียง
คนเดียว ทีว่ดัจอมทอง”

ครูภักดี ไดพูดถึงผลงานชิ้นสำคัญของคุณพอ
เซกีนอตอยางหนึ่งคือ พจนานุกรม 4 ภาษา ซึ่งทำไว
เ รียบรอย  แตไมไดมีโอกาสจัดพิมพ  เ พ่ิงมาพิมพ
สมัยที่คุณพอมรณะไปแลว คุณพออัลฟอนโซ แดยวง
คณะเยสุอิต ไดเห็นคุณคาของหนังสือเลมนี้ จึงได
ขออนญุาตจัดพิมพอยางดี พ.ศ. 2549/ค.ศ. 2006 หนาถงึ
575 หนา

“เรือ่งทำพจนานกุรม 4 ภาษา ‘ปกาเกอะญอ -ไทย-
ฝร่ังเศส-อังกฤษ’ มีครูฉลวย  ดำรงอุษาศีล บิดา
คุณพออนุพงษ ดำรงอุษาศีล เปนหลักอยูกับคุณพอ
ทำอยูไมต่ำกวา 15 ป สวนผมชวยแปลจากภาษา
ปกาเกอะญอเปนภาษาไทย สวนคุณพอเขาใชภาษา
ฝร่ังเศส อังกฤษ  คุณพอเขาไดพูดคุยกับชาวบาน และ
กเ็อามาจัดเรียงตามตัวอกัษรเปนหมวดหมใูหม”

ภาษาปกาเกอะญอน้ี มพียญัชนะ 24 ตวั สระ 9 ตวั
ไมมตีวัสะกด ถาคนไทยจะเรยีนไมนายาก เพราะอกัษร
สระ มีไมมากนัก  ที่จะยากก็ตรงท่ีเสียงในภาษาไทย
ไมม ีผมขอใหครูพดูสักสองสามคำ

“สวัสดี – นเีลอะ อเว –โอมึโชเปอ (จบัมือ) ภาษา

องักฤษวา...Good day! ฝร่ังเศส Bon Jour!”
คณุครพูดูทลีะ 4  ภาษาใหฟงเลย!
คำพดูทักทายกนักเ็มือ่เขามาเปนคริสตัง กอนหนานี้

เขาจะพดูวา “เธอจะไปไหน?”
เร่ืองราวของครูดอย ครูคำสอน ผูอาวุโส สุขภาพ

ดูภายนอกยังแข็งแรง แตจริงๆ  คุณครูไดบอกวา เปน
เบาหวาน ความดนั ไขมัน ตองคอยดูแลสุขภาพอย ูและ
ที่สุดเวลาท่ีพูดคุยจำกัด และเร่ืองที่ผานมายังมีอีก
หลายแงมุม ที่นาจะ “เลาสูกันฟง” คุณครูก็รับปากวา
จะจับปากกาเขียนมาแบงปนใหผูอานไดรับรูกอนที่
ทุกอยางจะลืมเลือนไปพรอมกับวันเวลา

“เวลามันมาชาๆ สม่ำเสมอ  เด็ดขาด ชัดเจน
สำหรับทุกคน!”

วดันกับญุมคีาแอล การีกอยส จอมทอง

ลกูไดอานบทความจาก “อดุมสาร” เร่ือง “อยาก
ใหคนไดไปสวรรคกนัเยอะๆ” ตามความเห็นสวนตัว
ของลูก ประทับใจและซาบซ้ึงในขอความเช่ือที่
กลาววา “องคพระเยซูเจาเสด็จสูสวรรค ประทับ
เบือ้งขวา พระเจาพระบิดาผทูรงสรรพานุภาพ แลวจะ
เสด็จมาพิพากษาผูเปน และผูตาย” เปนขอความเชื่อ
ที่ผูกพันใจลูกให เ ช่ือม่ันในพระสัญญาขององค
พระบิดา ซึ่งไดโปรดประทานพระบุตรท่ีรักย่ิงของ
พระองคมาไถบาปลกูและมนุษยทกุคน และพระองค
จะกลบัมาพิพากษาดวงวิญญาณทัง้มวลทัง้ท่ีอยใูนราง
และลวงลับไปแลวอยางยุติธรรม

ดงัน้ัน ลกูจงึม่ันใจไดวา ความอยุตธิรรมทัง้หลาย
ที่ เกิดจากการตัดสินกันเองของมนุษยนั้นไมมี
ความหมายใดๆ เพราะองคพระบิดาของเราจะทรง
ตดัสิน ดวงจิตทุกดวงซ่ึงพระองคหย่ังรอูยางเท่ียงตรง

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

พระบิดาอยากใหลกูๆ
ไดกลบับานกนัเยอะๆ

โดยเฉพาะวิญญาณท่ีวางใจในขอความเช่ือน้ี
โดยพ่ึงพระเมตตาในความรักจากดวงหฤทัย

ขององคพระบุตร  เปนกำลังใจใหลูกมุง ม่ันทำ
ความดีตอไปโดยไมยอทอ หรือยอมพายแพกับ
กระแสทางโลก ที่จะทำใหใจลูกมัวหมอง เพราะ
ลูกระลึกเสมอวา ลูกตองรักษาจิตวิญญาณของลูก
ใหบริสุทธ์ิสมกับท่ีพระบิดารักลูกผูต่ำตอย โดย
ใหโอกาสลูกชำระบาปโดยเช่ือในองคพระบุตร และ
จะไดกลับไปอยูในบานนิรันดร  กับพระบิดา
ในสวรรค

(ป.ล. พระบิดาอยากใหลูกๆ ไดกลับบานกัน
เยอะๆ  คะ)

ดวยความเคารพอยางสูง
เทเรซา วริสา มธัยมจนัทร

ครโูรงเรยีนสายปญญา ในพระบรมราชินปูถมัภ
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เด็กสาธุฯ

“พระศาสนจักรมีธรรมชาติเปนธรรมทูต”
น้ำทวมคราวน้ีรนุแรง เชีย่วกรากมากนัก “นกเตน”

ทั้งภาคอีสาน เหนือ กลาง กำลังลงมา กระแสน้ำ
แตละวันทำใหบานเรือนเสียหายมาก แตที่ทวมทน
อยใูนอกจนออกมา กลายเปนน้ำตาแหงความสูญเสีย
ขอสงน้ำใจและเชิญชวนพ่ีนองรวมกันอีกคร้ัง  ชวย
ซบัน้ำตาผปูระสบอุทกภัยคร้ังน้ีดวย วันท่ี 29-30
กรกฎาคม  คณุพอพิพฒัน รงุเรืองกนกกลุ รองเลขาธิการ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย รับ
หนาท่ีจัดประชุมเตรียมสมัชชาพระสังฆราชฯ ที่
กรุงโรมในปหนา เชิญอาจารยชัยณรงค มนเทียร-
วเิชยีรฉาย มาสรุปเอกสารเตรียมสมัชชาฯ ใหผแูทน
จากสังฆมณฑลและผูเกี่ยวของรวม 40 คน กวา
จะกลั่นกรองเสร็จยังอีกหลายดาน ลานคน
ตางศาสนา (Courtyard for the gentiles) ในชีวิตจริง
ของเรา มีโอกาสที่จะพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน

ความรู ความเขาใจเร่ืองศาสนากับผูคนท่ีตางความเช่ือ
กันไดมากมาย คริสตังยุคใหมนาจะเปดตัวเองสูเพ่ือน
พีน่องใหมากขึน้ คณุพอพรภิรมย บญุทรพัย เลาวา
บานเณรสันติราชา อุดรธานี ปนี้เปดมาได 30 ปแลว
เฉลีย่มพีระสงฆบวชประมาณ 20 องค คุณพอไมเกิล้ เช
เปนอธิการองคแรก แตวนัน้ีทีห่นองคายโดน “นกเตน”
น้ำทวมอวม สงัฆมณฑลอุบลฯ เตรียมฉลอง 130 ป
ทีค่ณุพอโปรดอม และคณุพอเกโก เดินทางไปแพรธรรม
ที่อุบลฯ และถือวาอีสานไดรับขาวดี และเปนโอกาส
ฟนฟูชีวิตคริสตชน ดวยวิถีชีวิตคริสตชนกลุมยอย
คุณพอสำราญ พันธวิไล และคุณพอวิทยา งามวงศ
ประชุมบานผูหวานเสร็จ แวะไปเย่ียมคณุพอกลิแมง ที่
โรงพยาบาลเซนตหลุยส นักบุญอันนา มีหลายวัด
ที่ฉลองกัน ตั้งแตวัดหนองแสง นครพนม อาสนวิหาร
นครสวรรค วัดเกาะสมุย วัดบัวทา อุบลฯ และที่ฮือฮา
มากเปนพเิศษคือวดัทาจนี สมทุรสาคร ปนี้พระคารดนิลั
ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เปนประธาน และท่ีวัดคุณพอ
ธีรพล กอบวิทยากุล ไดเปดงานชวยเด็กตางดาว ชาว
มอญ พมา เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กไดเติบโตข้ึนเปนคนดี
มีการศึกษาตอไป บราเดอรกันย วงษชีรี อธิการ
เจาคณะลาซาล รอบที ่4 เม่ือวันท่ี 15 มถินุายน ค.ศ. 2011
เลาวาปนี้ ฉลองครบ 60 ป ที่คณะไดเขามาในประเทศ
ไทย บานแรกคือโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี  โรงเรียนลาซาลกรุงเทพฯ
และบานสุดทายโรงเรยีนไมไผ กาญจนบุรี สัปดาห

การสือ่สารแหงประเทศไทย ตรงกบัอาทติยแรกของ
เดือนสิงหาคมปนี้  ฉลองส่ือมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย วนัอาทิตยที ่7 สงิหาคม ตรงกับฉลองวัด
นักบุญเปโตร (วัดนครชัยศรี) หรือชาวบานรุนเกา
โดยเฉพาะกระเปารถเมลเรียก “วัดโรมัน” คุณพอ
สำรวย กจิสำเรจ็ เปนเจาอาวาส ปนีไ้ดเห็นอนุสาวรีย
นกับญุเปโตร ตรงวงเวยีนปากประตวูดัเรียบรอยแลว

สวนสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด
กฤษบำรงุ คณุพอเชษฐา ไชยเดช พยายามจดักจิกรรม
ใหคนไดรบัทัง้ความรแูละความศรัทธาตอทานยิง่ขึน้

 วนัสิน้เดอืน 31 กรกฎาคม คณะกรรมการดนตรี
ศกัด์ิสทิธ์ิ จดัคอนเสิรต “Spiritual Touch on Electone”
ทีว่ดัเซนตหลุยส ผคูนติดตามฟงจนลนวัด ผอ.  อาจารย
ศรินทร จินตนเสรี และทีมงานหายเหน่ือย ทาน
เอกอัครสมณทูตฯ โจวานนี ดานีเอลโล และคุณพอ
เชฟฟาเลีย ไปรวมงานดวย คร้ังตอไปเม่ือไร ทีไ่หน?

สวนวันเดียวกัน พลมารีอาวุโส อายุรวมกัน
กวาพันป ไปเขาเงียบจริงๆ ที่วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
แพรกหนามแดง สมุทรสงคราม  คุณชวน  คำวงศ
ทำหนาท่ีเจาอาวาสแทน คุณพอบุญสง หงษทอง
ติดธุระไปเปดงาน บีอีซี. ที่วัดนักบุญอันตน โคก
มดตะนอย ดงัระเบิดเพราะมปีระทัด เพ่ือประกาศวา
“บีอีซี. ราชบุรีเอาแน!!” ขอพระเจาประทานพร
แดทุกทาน

หน้ี... กบัระบบทนุนิยม

(tanpanlop@gmail.com)
ระบบทนุนิยม เนนเร่ืองการอยดูกีนิดีของประชาชน

เนนใหมีการใชเงิน เนนใหมีเงินหมุนเวียนมากๆ เนน
เรื่องการลงทุนในระบบการผลิต และใชระบบการ
ตลาดกระตุนความตองการของผูบริโภค

เมื่อมีการลงทุนจำนวนมาก มีกระบวนการผลิต
มากข้ึน มกีารจางงานมากข้ึน คนมงีานทำ มผีลตอบแทน
มีการใชจาย มีเงินไหลเขาระบบ อันนำมาสูตัวเลขทาง
เศรษฐกิจท่ีดี

ผลกระทบท่ีตามมา คือ นอกจากเราสูญเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิตอยางมหาศาล
ทั้งปาไม ทรัพยากรทางทะเล และแหลงพลังงาน
ธรรมชาต ิคณุคาของสิง่ท่ีไดมาไมไดเปนส่ิงท่ี “จำเปน”
ตอชวีิต แตเปน “ความตองการ” ของชีวติท่ีถกูกระตนุ
อยูตลอดเวลา

หากคิดถึงระบบทุนนิยม หนีไมพนที่ตองคิดถึง
ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนผูนำระบบน้ี

คนอเมริกนัใชจายเงิน “แบบไมรตูวั” เพราะระบบ

สอนใหคนตองมีเงินและใชเ งิน  เ พ่ือใหประเทศ
มีเศรษฐกิจท่ีดี กลายเปนผลประกอบการท่ีดีของธุรกิจ
โดยรวม

ผูบริโภคไมคอยไดสัมผัสกับ “เงินสด” เงินเปน
เพียงตัวเลขท่ีโอนยาย ถายเทจากแหลงหน่ึงไปอีก
แหลงหนึง่ คนสวนใหญใชกระดาษแทนเงินสดท่ีเรยีกวา
“เชค็” หรือบตัรพลาสตกิแทนเงนิสดท่ีเรียกวา “บตัรเครดติ”

หากเราไมไดจับเงินสดจริงๆ บางทีเราก็ลืมคุณคา
ของเงินไป ซื้อทุกอยางที่ขวางหนา ไมวาจะจำเปน
หรอืไม มสีิง่ของเต็มบานแตไมไดใชสกัอยางหรือปหนึง่
จะใชสักครั้งหน่ึง กลายเปนสังคมวัตถุนิยมอยางเต็ม
รปูแบบ มบีานหลังใหญไวเก็บและสะสมของ

ที่จริงรัฐบาลอเมริกันไมมีความจำเปนตองเสีย
งบประมาณพิมพธนบัตรเลย เพราะมูลคาธนบัตรที่ใช
จริง เปนธนบัตรมูลคา 1, 5 และ 10 เหรียญ ธนบัตร 20
เหรียญ มใีหเห็นบาง ธนบัตรท่ีมมีลูคา 50 เหรียญข้ึนไป
สวนใหญเปนคนตางชาติใช

คำถามคือ คนอเมริกันนำ “เงิน” จำนวนมหาศาล
ในแตละเดือนจากที่ไหนมาใชจาย

คำตอบคอื คนอเมรกินัมากกวารอยละ 90 นำ “เงิน
ในอนาคต” มาใช หรอืทีเ่รียกวา “หน้ี”

แมแตรฐับาลอเมริกนัเอง กวาสภาจะผานงบประมาณ
ประจำปได ตองมาคำนวณหน้ีสาธารณะอยางนับน้ิว
ไมถวน เปนหน้ีสาธารณะท่ีเปนอันดับหน่ึงของโลก
ประมาณ 14 Trillion (ทริลเล่ียน) เหรียญสหรัฐ (ลาน
ลาน ลาน เหรยีญสหรฐั หรอืมศีนูยหลงัเลขจำนวนเต็ม
ประมาณ 18 ตวั)

คนอเมริกันคุนเคยกับการเปนหน้ีตั้งแต เรียน
จบมัธยมปลาย (High School) เปน “หนี้ตอหน้ี” ไป
เร่ือยๆ จนกระท่ังเกษียณและเสยีชีวติ

ยอนกลับมาดูสังคมไทย เราเคยมีความชวยเหลือ
เก้ือกูล มีน้ำใจ มีการแบงปน มีความเปนเพื่อนบาน
มีความเปนหมูบาน มีการใหโดยไมหวังการตอบแทน
มหีน้ีที่เรียกวา “หน้ีบญุคุณ”

ปจจุบัน เรามีระบบ “นายทุน” ในแตละหมูบาน
ชาวบานและคนรุนใหมถูกสอนใหนำเงินในอนาคต
มาใชแทนการอดออม มีวิถีชีวิตบนความทันสมัย มี
ความหรูหราฟุมเฟอยเปนองคประกอบ มีรายจาย
มากกวารายรับ มคีวามเครียดมากข้ึน

วิถีชีวิตของเรา อยูที่เราเลือก ทุกวันนี้ผมพอใจกับ
สิง่ท่ีผมมี และพยายามไมใหมรีายจายท่ีเปน “ดอกเบ้ีย”
จากการเปน “หนี”้ ทกุชนิด

ผมยังเช่ือม่ัน... ในพ้ืนฐานท่ีดขีองสังคมไทย ถงึแม
วาจะตองยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนก็ตาม

บนความหวังและความฝน ที่อยากเห็นความสุข
ของคนไทยอยูบนพ้ืนฐานแหง “ความพอเพยีง”
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«— ¥ 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√– “¬ª√–§” ∫â“π √â“ß ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 29 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ ª–µß Õ.‡¡◊Õß ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–∂«“¬Õß§å ¡Ÿ´Ÿ Õ.∑à“„À¡à ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 19 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 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“)

«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å  “∑√„µâ °∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å

∑’Ë 28  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥¡“√’¬å ¡¿æ ∫â“π·æπ ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 10 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

ª√–∏“π

«—¥´“ßµ“§√Ÿâ  °ÿÆ’®’π °∑¡. ©≈Õß«—¥

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

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠ºŸâ π„®øíß∫√√¬“¬‡√◊ËÕß  ÿ¢

·∫∫...‚ ¥ (‰¡à π‘∑)

À“°∑à“π§◊Õ§√‘ µ™π∑’Ë‚ ¥ π‘∑ ¬—ßÀ“„§√∑’Ë«à“„™à

‰¡à‡®Õ Õ“¬ÿ 25 ªï¢÷Èπ‰ª §Ÿà™’«‘µ‡ ’¬™’«‘µ À¬à“√â“ß

·¬°°—πÕ¬Ÿà ‡æ√“–Õ’°ΩÉ“¬µâÕß‰ª∑”ß“π‰°≈ ‡Àµÿº≈Õ◊ËπÊ

∑’Ë∑”„Àâ∑à“πµâÕßÕ¬Ÿà§π‡¥’¬« ‡ªìπ‚ ¥...(‰¡à π‘∑)

¢Õ‡™‘≠√à«¡°—π§âπÀ“§«“¡ ÿ¢ ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ «—π‡ “√å∑’Ë 27  ‘ßÀ“§¡

2011 ‡«≈“ 08.30-15.30 π. √—∫®”π«π®”°—¥

‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬„¥Ê  ”√Õß∑’Ëπ—Ëß∑’Ë‚∑√. 0-2681-3837,

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

 —ß¶√“™¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¡’§“·Õ≈ Õ.‡¡◊Õß ®.Õà“ß∑Õß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 17 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–§“√å¥‘π—≈

‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¡—∑∏‘« ∑ÿàß≈Ÿ°π° ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17

°—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥§Õπ‡´Áª™—≠ «—¥·¡àæ√–‰∂à∑“  (·¡àæ√–‡¥·¡√å

‡´‡¥) °∑¡. ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 24 °—π¬“¬π ‡«≈“

18.00 π. §ÿ≥æàÕª√–™“™“µ‘ ª√’™“«ÿ≤‘ ‡ªìπª√–∏“π

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

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈  –æ“π„À¡à °∑¡.

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 24 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

§ÿ≥æàÕ “π‘®  ∂–«’√–«ß å ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ Àπâ“‚§° ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å ‡ªìπª√–∏“π

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥¡“√’¬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≠‡«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√–√“™‘π’·Ààß “°≈‚≈° °“≠®π∫ÿ√’

(À≈—ß ÿ “ππ“π“™“µ‘ ¥Õπ√—°) ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

28  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. §ÿ≥æàÕ ‘∑∏‘æ≈

æ“π‘™Õÿ¥¡ (VICARS FORANE) ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘ ®Ÿ√Õ¥‚∑√. 08-4317-1055

/ §ÿ≥æàÕ π∏¬“ ‰∑¬ π∏‘ ‚∑√. 08-1880-3078)

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ¥Õπ°√–‡∫◊ÈÕß Õ.∫â“π‚ªÉß

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
08-6546-2856 www.flpbkk2008multiply.com;

www.facebook.com/flpbkk; E-mail: flp_bkk@

hotmail.com ¿“¬„π«—π®—π∑√å∑’Ë 22  ‘ßÀ“§¡ 2011

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

Divina ªï 2011 ¥—ßπ’È  «—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°«‘∂’™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  4       «—π∑’Ë 3-4 ∏—π«“§¡ 2011

‚§√ß°“√æ—≤π“ºŸâπ”

ºŸâπ” 1 «—π∑’Ë  3-4 °—π¬“¬π  2011

ºŸâπ” 2 «—π∑’Ë  5-6  æƒ»®‘°“¬π 2011

ºŸâπ” 3 ¡°√“§¡ 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

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 25 °—π¬“¬π ‡«≈“

10.00 π. §ÿ≥æàÕ ‘∑∏‘æ≈ æ“π‘™Õÿ¥¡ ‡ªìπª√–∏“π

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

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠«‘π‡´π‡¥ÕªÕ≈ ∫â“π®‘° ®.Õÿ¥√∏“π’

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

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

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ®.ÀπÕß∫—«≈”¿Ÿ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 24 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ‡«’¬ß§ÿ° ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫—ªµ‘ µå ®.∫÷ß°“Ã ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 22 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡¬√“√å¥ ®.¢Õπ·°àπ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

29 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡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

«—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å ®.¿Ÿ ‡°Áµ

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π (µ‘¥µàÕ∑’Ëæ—°§ÿ≥æàÕ°ƒ…µ¿“  ®Ÿ¡®—π∑√å

‚∑√. 08-5796-2275)

«— ¥π— °∫ÿ≠¡Õπ‘ ° “ ·≈–«— ¥π— °∫ÿ≠ÕÕ°ÿ  µ‘ π

Õ. ÿ‰Àß‚°≈° ®.π√“∏‘«“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27  ‘ßÀ“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’-

¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡ §ÿ≥æàÕ ÿ¢ —πµå

™“«ª“°πÈ” ‚∑√. 08-1840-7884)

«—¥·¡àæ√– “¬ª√–§” Õ.‡¡◊Õß ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

ª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 34 ª√–®”«—π∑’Ë 21-27  ‘ßÀ“§¡ 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

§ÿ≥æƒ°…“  °‘®‡®√‘≠  ‚∑√. 08-1258-7771

�����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»√—∑∏“

�����§≥–æ≈¡“√’ª√–‡∑»‰∑¬ (‡´π“µÿ ) „π‚Õ°“ 

©≈Õß°“√°àÕµ—Èß§≥–æ≈¡“√’§√∫ 90 ªï„πªïπ’È §≥–

æ≈¡“√’ª√–‡∑»‰∑¬¢Õ‡™‘≠∫√√¥“æ√– ß¶å π—°∫«™

™“¬-À≠‘ß  —µ∫ÿ√ÿ… ·≈– ¡“™‘°æ≈¡“√’∑ÿ°∑à“π ¡“√à«¡

„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ „π«—π‡ “√å∑’Ë 3 °—π¬“¬π 2011

∑’Ë«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ∂ππ “∑√

‡«≈“ 09.00 π.  «¥ “¬ª√–§”

‡«≈“ 10.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“ ‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

À≈—ßæ‘∏’‡™‘≠√—∫ª√–∑“πÕ“À“√

�����¡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«—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

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

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

(øø.1) √ÿàπ∑’Ë 133 „π«—π»ÿ°√å∑’Ë 16 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15) ‡ ° ÿ “π
 ÿ “π»“πµ‘§“¡ «—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ ¥Á®¢÷Èπ «√√§å

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 æƒ»®‘°“¬π

2011 ¡’¡‘ ´“ 2 √Õ∫

√Õ∫·√° ‡«≈“ 09.00 π.

√Õ∫ Õß ‡«≈“ 16.30 π.

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ‡¥◊Õπ

 àß°àÕπ‰¥â≈ßÀ≈“¬§√—Èß

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

°—π¬“¬π 2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π

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

§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

�����Õ“√“¡§“√å‡¡‰≈∑å π§√ «√√§å ©≈Õß«—π‡ “√å∑’Ë

24 °—π¬“¬π 2011 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“

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

π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“π

�����§≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬ (TMS) ¢Õ‡™‘≠‡¬“«™π™“¬

§“∑Õ≈‘° Õ“¬ÿ 16-25 ªï √à«¡‡¢â“§à“¬‡¬“«™πºŸâπ”

ª√–°“»¢à“«¥’ ç°‘‡¥‚Õπé √–À«à“ß«—π∑’Ë 10-14 µÿ≈“§¡

2011 ∑’Ë∫â“π§√‘ µ‘πà“ ª“°‡°√Á¥ ®.ππ∑∫ÿ√’ µ‘¥µàÕ

 Õ∫∂“¡‚∑√. 08-4613-1125

�����§≥–°√√¡°“√§“¡‘≈‡≈’¬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 0-2675-5533, 0-

2675-5577

‡°“–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“ ¡“™‘°

¢Õ‡™‘≠™¡√“¬°“√‚∑√∑—»πå

çæ√–‡®â“ ∂‘µ°—∫‡√“é

∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å

‡«≈“ 04.00 - 04.50 π.

™àÕß NBT

‡™‘≠√—∫øíß

ç§“∑Õ≈‘°∫Õ°‡≈à“‡°â“ ‘∫é
‚¥¬ §ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡

FM 87.50 MHz  «‘∑¬ÿ√—∞ ¿“
∑ÿ°‡™â“«—πÕ“∑‘µ¬å 05.00-06.00 π.
www.thaicatholicradio.com

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

·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.)
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

¢Õ‡™‘≠ºŸâ π„®øíß∫√√¬“¬‡√◊ËÕß  ÿ¢·∫∫...‚ ¥ (‰¡à π‘∑)

À“°∑à“π§◊Õ§√‘ µ™π∑’Ë‚ ¥ π‘∑ ¬—ßÀ“„§√∑’Ë«à“„™à ‰¡à‡®Õ

Õ“¬ÿ 25 ªï¢÷Èπ‰ª §Ÿà™’«‘µ‡ ’¬™’«‘µ À¬à“√â“ß

·¬°°—πÕ¬Ÿà ‡æ√“–Õ’°ΩÉ“¬µâÕß‰ª∑”ß“π‰°≈ ‡Àµÿº≈Õ◊ËπÊ ∑’Ë∑”„Àâ∑à“πµâÕßÕ¬Ÿà§π‡¥’¬«

‡ªìπ‚ ¥...(‰¡à π‘∑) ¢Õ‡™‘≠√à«¡°—π§âπÀ“§«“¡ ÿ¢ ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

«—π‡ “√å∑’Ë 27  ‘ßÀ“§¡ 2011 ‡«≈“ 08.30-15.30 π. √—∫®”π«π®”°—¥

‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬„¥Ê  ”√Õß∑’Ëπ—Ëß∑’Ë‚∑√. 0-2681-3837, 08-6546-2856

www.flpbkk2008multiply.com; www.facebook.com/flpbkk; E-mail: flp_bkk@hotmail.com

¿“¬„π«—π®—π∑√å∑’Ë 22  ‘ßÀ“§¡ 2011



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 34 ประจำวันท่ี 21-27 สิงหาคม 2011 หนา 17

กลมุเวชบคุคล (ตอ
จากหนา
2)

โดยเขารับประทานใบประกาศเกียรติคุณจากพระเจา
วรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา
มาตุ ทีห่องประชมุสวนอัมพร เม่ือวันพุธท่ี 22 มถินุายน
ค.ศ. 2011

มารีอา สมจิตร รวมกบัคณุพอไพรชั  ศรปีระเสรฐิ
กอต้ังเครือขายเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2007 โดยมีสมาชิกรวม
กอตั้ง 8 คน จนปจจุบันมีสมาชิก 60 คน โดยมารีอา
สมจิตร เปนผูนำบุคลากรคาทอลิกท่ีทำงานในแวดวง
สุขภาพอนามั ย เขตสั งฆมณฑลราชบุรี ออกมา
ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนรับใชสังคมและรับใช
พระศาสนจักรทองถ่ินสังฆมณฑลราชบุรี เชน ออก
หนวยปฐมพยาบาลในงานฉลองวัด ออกหนวยแพทย
ในพื้นที่ทุรกันดาร หนวยงานคำสอนดูแลเด็กนักเรียน
คายคำสอนฤดูรอน เปนตน นอกจากนี้ยังเปนวิทยากร
รวมกบัคณุพอไพรชั กอตัง้เครือขายเวชบุคคลคาทอลกิ
สังฆมณฑลเชียงใหม  สังฆมณฑลนครสวรรค สังฆ-
มณฑลจันทบุร ีสงัฆมณฑลนครราชสีมา และอคัรสังฆ-
มณฑลทาแร-หนองแสง

นับเปนเกียรติและสรางความภาคภูมิใจใหกับงาน
เวชบุคคลของพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย
ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแหงประเทศไทยและเครอืขาย
เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ขอรวมแสดง
ความยนิดกีบัมารอีา สมจติร  ศกัดิส์ทิธกิร ในโอกาสน้ี

สวัสดีครับ เพ่ือนๆ เยาวชนท่ีรัก ขณะน้ี
กลมุเยาวชนของไทย สวนหน่ึงกำลงัอยใูนบรรยากาศ
ของการเฉลิมฉลองวันเยาวชนโลกที่กรุงมาดริด
ประเทศสเปน หลังจากท่ีพวกเขากลับมาถึงประเทศ
ไทยแลว เราคงจะไดรบัรเูร่ืองราว และประสบการณ
ที่ดีๆ  เหลาน้ัน  เสียงเยาวชนฉบับน้ี  จึงขอนำ
เกร็ดประวัติศาสตรเล็กๆ  นอยๆ  เ ก่ียวกับงาน

เยาวชนโลก มาเลาสกูนัฟงครบั
ค.ศ. 1980-83 พระสังฆราชปอล โจเซฟ กอรเดส และเยาวชนกลุมหน่ึงมีความคิดวาจะทำอยางไร

เพือ่ใหกจิกรรมสำหรบัเยาวชนท่ีจดัขึน้ในปศกัดิส์ทิธิแ์หงการไถกใูนป 1983/84 มคีวามตอเนือ่งแทนทีจ่ะเปน
เพียงประชุมพบปะกันเพียงคร้ังเดียว

ค.ศ. 1984 เยาวชนท่ัวโลกกวา 300,000 คนตอบสนองคำเชิญของสมเด็จพระสันตะปาปามา
พรอมหนากันท่ีกรุงโรม ณ ลานจัตุรัสเซนตปเตอรในวันอาทิตยใบลานเพ่ือทำการฉลองปศักด์ิสิทธ์ิสากล
สำหรับเยาวชน

ค.ศ. 1984 สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ไดทรงมอบสัญลักษณใหแกเยาวชนโลก คือ
กางเขนไมขนาดใหญ ซึง่ตอมาพากนัเรยีกวา “ไมกางเขนแหงวันเยาวชนโลก”

ค.ศ. 1985 สหประชาชาติประกาศใหเปน “ปเยาวชนสากล” โรมจึงตัดสินใจทันที จะตองจัดให
เยาวชนมาพบกบัพระสนัตะปาปาภายในปนัน้ใหได ในท่ีสดุมีเยาวชนกวา 250,000 คน และพระสันตะปาปา
ทรงมดีำริใหการชมุนมุเยาวชนโลกในปตอๆ ไปควรจดัขึน้ในวันอาทติยใบลาน

ค.ศ. 1986 มกีารเฉลิมฉลองกันอยางเปนทางการท่ีกรงุโรมในวนัอาทติยใบลาน มกีารจดัแบบเดียว
กนัอกีคร้ังหนึง่ในป ค.ศ. 1987 หลงัจากนัน้จึงกำหนดใหจดังานวนัเยาวชนโลกในสองปตอครัง้ เวยีนไปตาม
สถานท่ีตางๆ

ค.ศ. 1987 จดัท่ีนครบัวโนสไอเรส ประเทศอารเจนตินา มผีเูขารวมชุมนุมประมาณ 1 ลานคน
ค.ศ. 1989 จดัท่ีนครซานเตียโก ประเทศสเปน
ค.ศ. 1991 เยาวชนจำนวนหนึ่งลานหาแสนคนไดไปชุมนุมกันในวันเยาวชนโลก ณ เมืองเชสโต-

โกวา ประเทศโปแลนด หลังจากที ่ “มานเหลก็” ถลมทลายไปนีเ้ปนโอกาสแรกทีเ่ยาวชน จากโลกซกียโุรป
ตะวันออกสามารถไปรวมในการชุมนุมคร้ังน้ีโดยไมมอีปุสรรคกีดกัน

ค.ศ. 1993 เยาวชนประมาณครึง่ลานไดพบกบัสมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ทีเ่มอืงเดนเวอร
สหรัฐอเมริกา

ค.ศ. 1995 การชุมนุมครั้งที่มีผูคนมารวมมากท่ีสุดในงานชุมนุมเยาวชนโลก เกิดขึ้นที่นครมะนิลา
เยาวชนจำนวน 4 ลานคนพากันไชโยโหรองตอนรับสมเด็จพระสันตะปาปาในขณะท่ีพระองคทรงเรียกรอง
ใหมคีวามเมตตาตอเพ่ือนมนุษยดวยกัน

ค.ศ. 1997 วันเยาวชนโลกหวนกลับไปจัดท่ีนครปารีส สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ไดทรงเรียกรองเยาวชนใหดำเนินชีวิตท่ีเปนประจักษพยานที่แทจริง

ค.ศ. 2000 ป “ปติมหาการุญ” กลายเปนการเฉลิมฉลองปเยาวชนโลกอีกคร้ังหน่ึง เยาวชนเกือบ
2 ลานคนพากนัมาท่ีกรงุโรม

ค.ศ. 2003 จัดท่ีเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ซึ่งในงานคร้ังน้ีมีเยาวชนมารวมท้ังส้ินประมาณ
800,000 คน อกีคร้ังหนึง่ทีส่มเดจ็พระสนัตะปาปาทรงเรียกรองเยาวชนใหชวยกนัสรางอนาคตของมนุษยชาติ

ค.ศ. 2005 วนัเยาวชนโลกครัง้ที ่20 ทีเ่มอืงโคโลญ ประเทศเยอรมนี
ค.ศ. 2008 วนัเยาวชนโลกคร้ังท่ี 23 ทีเ่มืองซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย
ค.ศ. 2011 ในปนีเ้อง ทีเ่รากำลังรวมเปนสวนหนึง่ในงานวันเยาวชนโลกคร้ังที ่ 26 นี ้ทีก่รงุมาดรดิ

ประเทศสเปน สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงเลือกหัวขอการชุมนุมวา “จงหย่ังรากลึก
ในองคพระเยซคูริสตเจา จงมีความเช่ืออยางม่ันคง”  (คส  2:7)

จากประวัติศาสตรอันยาวนาน...เยาวชนหลายคนคงไดรับพลังชีวิตและความเชื่อท่ียิ่งใหญจากการอยู
รวมเปนหน่ึงเดียวในงานชุมนุมแตละครั้ง และคร้ังน้ีก็เปนอีกคร้ังหน่ึง ที่เยาวชนเหลาน้ันจะไดรับพลัง
แหงความเชื่อน้ี เสียงเยาวชนขอเปนส่ือกลางในการแบงปนความเชื่อท่ีไดรับมานั้น ผานทางประสบการณ
ทีจ่ะนำมาแบงปนใหกบัทานผอูานในฉบับหนาตอไปครบั...สวสัดี...
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ทาน้ำโอเรียนเต็ล ฝงวัดอัสสัมชัญ ผมกำลังจะ
ลงเรือขามฟากไปยังทาเรือวัดสุวรรณ

นานมาแลวท่ีผมไมไดใชบริการเรือขามฟาก
แรงคลืน่ของแมน้ำเจาพระยาในวนันัน้ ยงัคงเหมอืนเดมิ
แตน้ำจากแมน้ำเจาพระยานะสิ สีของน้ำไมทิ้ง
ความสดใส ชมุเย็นใหกบัคนสัญจรเทาไหร สายแลว
ผคูนบางตา ผมควกัแบงครอยจายใหพนกังานเก็บเงนิ
เธอมองหนาผมดวยสีหนามึนๆ  เปนผมคงมึน
เหมอืนกนั เพราะคาเรอืขามฟากเพียง 3 บาทเทานัน้

ผมเดินขามมายังฝงวัดสุวรรณ ทางท่ีวาแคบ
ในอดีตแตบางตาและสบายตา ปจจุบนัไมเปนแบบน้ัน
อีกแลว ทุกพื้นที่ดูเหมือนโดนจับจอง ผูคนมากมาย
สินคามากมี ปายระเกะระกะพรอมกับคำเชิญชวน
สำหรับเด็กๆ นกัเรียนนักศกึษา สอนพิเศษ สอนเสริม
สอนกีตาร ฯลฯ มแีตสอนวิธใีหคนเกง ผมมองหาปาย
วธิีสอนใหคนดี และมีน้ำใจ

แดดรอนพอเหงื่อซึม ผมเดินขามสะพานลอย
ไปอีกฝง ความทรงจำของการเดนิทางในสมยัเปนเณร
ยอนกลบัมาอกีคร้ัง นานมาแลวท่ีไมไดใชชวีติแบบน้ี
เม่ือไมไดย่ำเหยียบพ้ืน ไหนเลยจะรไูดวา พื้นดินน้ัน
ไมไดรอนอยางเดียว ยงัอมุเทาและอบอนุ

แท็กซ่ีจอดสงผโูดยสาร ผมยงัไมทนัเรียก “ไปไหม
ครับพี่” ผมคิดในใจถึงคำพูดเชิงประชดประชัน
จากเด่ียว 9 ของคุณอุดม “แท็กซ่ีนาจะติดปายไว
เหมอืนกนัวา ไมคยุเรือ่งการเมือง” (ฮา) วดัซางตาครสู
คือเปาหมาย ผมกำลังเดินทางไปรวมประชุม
เตรียมงานใหญอีกงานหน่ึง คาดวานาจะเปนของ
พระศาสนจักรไทย ที่วาคาดเพราะคุณพอ 3-4 องค
ที่จะน่ังคุยกันในวันน้ี ตองรางรายละเอียดบางอยาง
เพือ่ใหผใูหญไดเหน็และเลือกวาจะดำเนนิการอยางไร
ตอไป ผมภาวนาวามันคงจะสำเร็จและเดินไปตาม
ครรลองของมนั ถาเปนน้ำพระทัย

พักหลังมาน้ีผมเร่ิมรูสึกแปลกแยกกับเยาวชน
คนรนุใหมมากข้ึน ผมรสูกึความสนใจศาสนาพวกเขา
นอยลง ผมสงสยัตอไปอกีวา ถาใหพวกเขาเลือกเอง
ทีจ่ะมารวมมิสซา มาฟงเราอบรม มาฟงเร่ืองท่ีดเูหมือน
อยูในมุมของจริยธรรมคุณธรรม ฯลฯ ถาไมใช
ไฟทบงัคบั จะมีคนหลงมา หรอืหลงเหลอือยใูนหอง
สกัก่ีคน ผมไมไดดถูกูพวกเขานะ แตผมวา พวกเขา

ขามฝง เพ่ือกลบัมาทีเ่ดิม
คงไมเลือก การไปอบรมพวกเขา จึงตองใชพลังงาน
มากขึ้นกวาแตกอนไมนอย

วันท่ีผมไปอบรมเด็กกลุมหน่ึง แถวชายหาดชะอำ
เร่ืองของการรัก รับใช จิตอาสา มีทั้งเด็กพุทธ เด็ก
คริสตัง คริสเตียน ผมไมเคยรูจักพวกเขา พวกเขาก็
ไมรจูกัผม ความไมพรอมของอุปกรณบาง สถานท่ีบาง
หรือแมแตการเตรียมตัวของวิทยากรเอง รวมทั้งการยัง
ไมซึมซับกับธรรมชาติของพวกเขา เราใหมตอกัน
ในภาคเชา ผมถามตัวเองเหมอืนกัน “จะรอดไหมเนีย่”
แตไมมใีครไดยนิหรอก  ผมถามใจตัวเอง

ภาคบาย ผมและคุณครูจึงชวยกันคิดกิจกรรม
ทาทายพวกเขา เราอยากสอนพวกเขาดวยประสบการณ
เราจะเขาใจการรักและรับใชไดแคไหน ถาเราไมมี
โอกาสที่จะทำอะไรท่ีแสดงความเสียสละ เราจะเขาใจ
จิตอาสาไดแคไหน ถาเราไมอาสาทำอะไรสักอยาง
หลังจากคุยกับคุณครู คิดวาส่ิงท่ีเราจะทำเปนไปได
ผมบอกกับเด็กๆ วา “พอมีบางอยาง อยากจะทาทาย
พวกเธอ…เราจะไปทำกิจกรรมขางนอกกัน” ความ
สนใจเปล่ียนไป แววตาแสวงหาของพวกเขาถูกปลุก
อีกคร้ัง

เราจะไปขางนอกเพือ่ทำกจิกรรมจิตอาสา ม ี 3 ขัน้
ดวยกัน ทำไดแคไหนกว็ากัน

ขัน้ท่ี 1 ไปดูสวิาคนท่ีเขามาในสถานท่ีทีเ่ราจะไปน่ี
เขามากันทำไม คอื ไปดูเฉยๆ

ขั้นที่ 2 เขมขนข้ึน จากไปดู ก็ไปถามเขาวาเขามา
ที่นี่กันทำไมเหรอ เพราะเราจะไมไดเพียงคำตอบท่ีเรา
คดิไปเอง

ขั้นท่ี 3 นอกจากไปดู ไปถามแลว ยังไปเชิญชวน
ใหเขาบริจาคเงินสมทบทุนใหกับงานสงเคราะหของ
โรงเรียนของเรา โดยผมใหพวกเขามีหนังสือเลมบางๆ
จากสื่อมวลชน “เราทุกคนตางมีตะเกียง” บอกบุญเขา
วาเราจะนำรายไดที่เขาชวยบริจาคไปชวยเด็กท่ีมีความ
ยากลำบากกลุมหน่ึง เขาจะเช่ือเราเพราะเรามีปายช่ือ
เพราะเรามีรถตราโรงเรียนท่ีจอดอย ูแตถาไมเชือ่ใหเรยีก
คุณครู หรือชี้ใหดูวานี่เรามากับครูของเราจริงๆ เรามา
ทำกิจกรรม

เด็กๆ ถกเถียงกันพอไดที่ ขั้นท่ี 3 เปนจุดท่ีผม
ตองการใหเขาไปใหถึง รถมุงตรงไปยังชายทะเล แต
วนันัน้ฝนฟาไมเปนใจเอาเลย โชเฟอรตดัสนิใจยอนกลบั
ขึ้นไปสถานท่ีที่มีชื่อวา “เพลินวาน” คือจุดมุงหมาย

ใจผมเตนเร็วข้ึนเม่ือใกลถึงสถานที่ที่เด็กจะตอง
ทำกิจกรรม ความรูสึกทาทายเปล่ียนไปกลายเปน
ความรสูกึวติกกงัวลวาจะมีปญหาตามมาหรือเปลา

ผมน่ังอยูบนรานกาแฟชั้นลอยของเพลินวาน
เด็กๆ ทำไดดมีาก พวกเขาตัง้ใจเดินไปหานกัทองเทีย่ว
กลุมน้ี กลุมน้ัน ชายหญิง ครอบครัว ผูใหญ แต
ในขณะเดียวกัน ผมสังเกตวาผูรักษาความปลอดภัย
หรือยามน่ันเอง เขากำลงัมองอย ูผมโทรศพัทลงไป
บอกครูวา “ถาสถานการณแยก็หยุด” ครูตอบ
กลบัมาวา “ไมเปนไรหรอกพอ ครดูอูย”ู

บายวนัน้ัน ทกุคนกลบัมาพรอมเรือ่งราว แตถา
จะใหตัง้ช่ือเร่ืองใหใกลเคียงกันท่ีสดุ เร่ืองน้ีควรชือ่วา
“จิตอาสา พาไป” มันพาเราไปสัมผัสและสราง
ประสบการณใหมๆ วา ไมมีการเสียสละไหน
ไมออกแรง และไมมจีติอาสาไหน ทำเพือ่ตัวเอง

 ผมไมไดกลับจากวัดซางตาครูสเพื่อมาวัด
อัสสัมชัญ ผมติดรถคุณพอรุนพ่ีมาลงท่ีทำงานเลย
กองเอกสารมากมายวางอยหูนาหอง เร่ืองราวมากมาย
ไหลประดังเขามาท้ังดีและเหนื่อย สายเรียกเขา
จากคนท่ีตองการความรวมมือจากเรา ทั้งหนวยงาน
ภายนอก ศูนยคุณธรรม หนวยงานยอยหนวยงาน
หนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาฯ หรือหนวยงานภายใน
สภาการศึกษาคาทอลิกฯ เยาวชน ดนตรีศักด์ิสิทธ์ิ
บานเณรใหญแสงธรรม ฯลฯ คนท่ีทำงานก็เหมือน
ผูแสดง ผิดบาง ถูกบาง ตัดสินใจคมบาง เร็วบาง
ชาบาง เฉ่ือยแฉะบาง ตราบใดท่ีเรายังเปนมนุษยอยู
ก็คงหลีกเลี่ยงไมได แตมนุษยงานที่ทำงานของพระ
จะกลัวไปไย ถาหนทางพิสูจนมา วันเวลาก็พิสูจน
คนอยูวันยังค่ำ หนทางไมไดพิสูจนมาอยางเดียว
หรอกครับ หนทางยังพสิจูนวา ถาเราทำงานของพระ
พระไมเคยทิ้ง และกาลเวลาที่ผานไปจะคอยๆ
เปดเผยธาตุแทของคนไดอยางชัดเจน

วางๆ ผมอาจจะขามเรือจากทาน้ำฝงโอเรียนเต็ล
เพื่อไปยังทาน้ำวัดสุวรรณอีกครั้ง ไมตองมีประชุม
ก็ได อยางนอยมันทำใหผมไดพบมุมหน่ึงท่ีหายไป
จากโลกของผมนานแลว บางทีการลงเรือขามฝง
ของคนเรา ก็เรียกฝงเดิมของความรูสึกใหยอนคืน
มาไดเหมอืนกนั

บรรณาธิการบริหาร

อุดมศานต เดือนสิงหาคม 2011 แกคำผิด ....เนื่องจากสกูปเรื่อง “ปรากฏการณการใชสื่อของพระศาสนจักรคาทอลิก ในยุคที่ชื่อวา
ยคุดิจทิลั” มกีารพมิพทีค่ลาดเคล่ือนจากตนฉบับจริง ในหนาท่ี 13 จงึขอลงขอมูลท่ีถกูตองดังน้ี

ในสวนที่ผิดคือช่ือเว็บไซต www.news.va หายไป
และมคีำเกนิมาคือ “ผดิพลาด! การอางอิงการเช่ือมโยงหลายมติไิมถกูตอง”
จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ และจะนำขอความแกไขลงในอุดมศานตรายเดอืน ฉบับเดือนกันยายนดวย จงึขออภัยไว ณ ทีน่ีด้วย
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çª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æé ‚√ß‡√’¬π¥“√“ ¡ÿ∑√∫√‘À“√∏ÿ√°‘® (DBAC) ‰¥â√—∫

°“√µ√«®ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ¿“¬πÕ°®“° ”π—°ß“π√—∫√Õß¡“µ√∞“π·≈–ª√–‡¡‘π

§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ ( ¡».) ‡ªìπ√Õ∫∑’Ë 3 √–À«à“ß«—π∑’Ë 28-30 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011

ç»“ π‘° —¡æ—π∏åé §ÿ≥æàÕ·ø√ß§≈‘π ¡’√“´Õ≈ ‡®â“Õ“«“ «—¥æ√–§√‘ µ‡®â“

°…—µ√‘¬å·Ààß “°≈®—°√«“≈ ®.‡≈¬ ‡ªìπºŸâ·∑π»“ π“§√‘ µå‡¡◊Õß‡≈¬ ‡¢â“√à«¡

·æ√à∏√√¡„π‚§√ß°“√»“ π‘° —¡æ—π∏å ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«

·≈– ¡‡¥Á®æ√–π“ß‡®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 8 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 ∑’Ë

ÀâÕßª√–™ÿ¡«‘∑¬“≈—¬Õ“™’«»÷°…“ ®.‡≈¬ ®—¥‚¥¬«—≤π∏√√¡®—ßÀ«—¥‡≈¬ µ“¡

π‚¬∫“¬√—∞∫“≈‚§√ß°“√‰∑¬‡¢â¡·¢Áß

ç‡¢â“‡ß’¬∫øóôπøŸ®‘µ„®é §ÿ≥æàÕ‡™…∞“ ‰™¬‡¥™ ‡ªìπ«‘∑¬“°√„Àâ§«“¡√Ÿâ·°à

π—°‡√’¬π§“∑Õ≈‘°™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 4-6 ¢Õß‚√ß‡√’¬πæ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå

®”π«π 99 §π ∑’Ë‰ª‡¢â“‡ß’¬∫øóôπøŸ®‘µ„®∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥

°ƒ…∫”√ÿß  “¡æ√“π ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 18 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011

ç»“ π —¡æ—π∏åé
»Ÿ π¬å  — ß §¡æ—≤π“

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

‚¥¬ΩÉ“¬ß“π àß‡ √‘¡

§ÿ≥§à “ » “ π“·≈–

«—≤π∏√√¡ ‰¥â®—¥

°‘®°√√¡°“√∑Õ¥-

ºâ“ªÉ“‚Õ°“ ‡∑»°“≈

‡¢â“æ√√…“ ‡æ◊ËÕπ”

ªí®®—¬∑’Ë‰¥â√—∫ ¡Õ∫

„Àâ°—∫ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ·≈–

ºŸâ¬“°‰√â ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å

∑’Ë 23 °√°Æ“§¡

2011 ‚¥¬¡’°“√

‡   « π “ ∏ √ √ ¡ ® “ °

æ√– ß¶å ∑—Èßæÿ∑∏ ·≈–

§√‘ µå

çÕ∫√¡é °√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬ —ß§¡ (Caritas Thailand) √à«¡°—∫ ”π—°¡‘ ´—ß

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à®—¥°‘®°√√¡ ç‡«∑’Õ∫√¡æ—≤π“»—°¬¿“æ ·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ

‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡»—°¬¿“æ‡®â“Àπâ“∑’Ë ‚§√ß°“√‡°…µ√°√√¡¬—Ëß¬◊π √–¥—∫™“µ‘é  √–À«à“ß«—π∑’Ë

19-21 °√°Æ“§¡ 2011 ∑’Ë ”π—°¡‘ ´—ß‚√¡—π§“∑Õ≈‘°  —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

®.‡™’¬ß„À¡à ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√æ—≤π“»—°¬¿“æ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ∑”ß“π‚§√ß°“√‡°…µ√°√√¡

¬—Ëß¬◊π¢Õß∑ÿ°Ê  —ß¶¡≥±≈  æ√âÕ¡

°—∫¥Ÿß“π·ª≈ß‡°…µ√Õ‘π∑√’¬å∑’Ë Fair

Earth Farm Õ.·¡à√‘¡ ®.‡™’¬ß„À¡à

‚¥¬¡’§ÿ≥‡®ø √Ÿ‡∏Õ√åøÕ√å¥ ‡®â“¢Õß

ø“√å¡„Àâ°“√µâÕπ√—∫

ç —¡¡π“é ·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

®—¥ —¡¡π“øóôπøŸ™’«‘µ§√Õ∫§√—« ¢—Èπ∑’Ë 1 (øø.1) √ÿàπ∑’’Ë 132 √–À«à“ß«—π∑’Ë 15-17

°√°Æ“§¡ 2011  ∑’Ë∫â“π´“«’‚Õ  “¡æ√“π π§√ª∞¡ ¡’ºŸâ‡¢â“ —¡¡π“∑—Èß ‘Èπ 13 §Ÿà

‡ªìπ§“∑Õ≈‘° 9 §Ÿà æÿ∑∏ 4 §ŸàÊ ∑’Ë‡ªìπ§“∑Õ≈‘°¢ÕßÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

¡“®“°‡¢µ 1 «—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å (2 §Ÿà) «—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢ 101 (1 §Ÿà) ‡¢µ 4

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À—«µ–‡¢â (2 §Ÿà) ®“°µà“ß —ß¶¡≥±≈Õ’° 4 §Ÿà

ç§√∫√Õ∫·µàßß“πé «—¥π—°∫ÿ≠‚¬‡´ø ∫â“π‚ªÉß ®.√“™∫ÿ√’ ®—¥æ‘∏’√◊ÈÕøóôπ

æ—π∏ —≠≠“√—°‚Õ°“ ©≈Õß§√∫ 25 ªï ·≈– 50 ªï ·Ààß»’≈ ¡√  ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√

 àß‡ √‘¡§«“¡ ”§—≠¢Õß§√Õ∫§√—«·≈–‡ªìπµ—«Õ¬à“ß∑’Ë¥’¢Õß§«“¡´◊ËÕ —µ¬å ‡¡◊ËÕ

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 31 °√°Æ“§¡ 2011
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µÕπ∑’Ë 31 √“§“¢Õß§«“¡√Ÿâ ÷° (6)
 «π æ‘æ‘∏¿—≥±åª√–«—µ‘»“ µ√å·≈–ÀÕ ¡ÿ¥...«“µ‘°—π

§≥–Õ”π«¬°“√ ◊ËÕ§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ª√–∏“π

°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√ ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ ‰¥â®—¥

ª√–™ÿ¡ √ÿªß“π„π™à«ß 6 ‡¥◊Õπ∑’Ëºà“π¡“  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

∫ÿ§§≈‡¥’¬«¡’§à“¡“°°«à“‚≈°∑—Èß‚≈°
ªí≠À“°“√µ—Èß§√√¿å‰¡àæ÷ßª√– ß§å °àÕ„Àâ‡°‘¥°“√∑”≈“¬™’«‘µπâÕ¬Ê Õ—π

∫√‘ ÿ∑∏‘ÏÕ¬à“ß¡“°¡“¬ ¥—ß¢à“«„À≠à∑’Ëª√“°Ø„π ªï 2010 ·≈–‡æ◊ËÕ¬◊π¬—π∂÷ß

°“√ª°ªÑÕß ‘∑∏‘·Ààß°“√¡’™’«‘µ  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

·∫àßªíπ§«“¡Õ‘Ë¡...¬‘È¡ ÿ¢¥â«¬∫ÿ≠
ç‚§√ß°“√π¡‡æ◊ËÕπâÕß∑’Ë√âÕßÀ‘«é ç‚§√ß°“√¡◊ÈÕ‡∑’Ë¬ßπ’È...æ’Ë‡≈’È¬ßπâÕßé≥  »Ÿπ¬å

æ—≤π“‡¥Á°‡≈Á°™ÿ¡™π«—¥¡À“«ß…å ¡Ÿ≈π‘∏‘øÕ√å‡¥Á° 6  ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√  1  „π 4

‚§√ß°“√ “πΩíπªíπÕ‘Ë¡...‡æ◊ËÕ‡¥Á°·≈–§√Õ∫§√—«ºŸâ∑ÿ°¢å¬“° ∑”¥’‡æ◊ËÕ·ºàπ¥‘π

¡Ÿ≈π‘∏‘‡æ◊ËÕ°“√øóôπøŸæ—≤π“‡¥Á°·≈–§√Õ∫§√—« (øÕ√å‡¥Á°)  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

æ∫°—∫ °Ÿäª‚∑π’Ë ‰∑¬·≈π¥å
¢â“œ ¡“ ¢â“œ ‡ÀÁπ ¢â“œ ‡¢’¬π
¢÷Èπ‡¢“ ‡¢â“ªÉ“ µ“¡À“§π¥’
§√Ÿ¿—°¥’  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

„π«“µ‘°—π¬—ß¡’∑’Ë∑’Ëπà“ π„®Õ’°À≈“¬Ê ®ÿ¥ Õ“∑‘

 «π«“µ‘°—π °“√∑àÕß‡∑’Ë¬«„π∑’Ëπ’È®”‡ªìπµâÕß„™â‰°¥å¢Õß∑’Ëπ’Ë ·≈–À“¢âÕ¡Ÿ≈

‰¥â∑’Ë www.museivaticani.va ‡ªî¥∑”°“√∑ÿ°«—π¬°‡«âπ«—πæÿ∏·≈–«—πÕ“∑‘µ¬å

¥â«¬√“§“‡¢â“™¡ 31 ¬Ÿ‚√

æ‘æ‘∏¿—≥±åª√–«—µ‘»“ µ√å¢Õß«“µ‘°—π æ‘æ‘∏¿—≥±å·Ààßπ’ÈÕ¬Ÿà„πæ◊Èπ∑’Ë¢Õß

The Noble Apartment of the Lateran Palace  “¡“√∂‡¢â“‰¥â∑“ß¥â“πÀπâ“

¢Õß¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ≈“‡µ√—π ®—µÿ√— ´“π‚®«“ππ’ ‡∫Õ√å‚∑√. 0669886367-

86 ™à«ß‡«≈“∑”°“√µ—Èß·µà«—π®—π∑√å∂÷ß«—π‡ “√å ¡’‰°¥åπ” ‡ªî¥µ—Èß·µà‡«≈“ 9 π“Ãî°“

®π∂÷ß 12 π“Ãî°“ ‚¥¬°≈ÿà¡≈– 1 ™—Ë«‚¡ß ªî¥«—πÀ¬ÿ¥ ·≈–§à“‡¢â“Õ¬Ÿà∑’Ë 5 ¬Ÿ‚√

ÀâÕß ¡ÿ¥«“µ‘°—π ‡ªî¥„Àâ‡¢â“‡©æ“–ºŸâ¡’®ÿ¥ª√– ß§å∑”ß“π«‘®—¬ („π∑’Ëπ’È

Õ“®®–À¡“¬∂÷ßß“π«‘™“°“√Õ◊ËπÊ ¥â«¬)  “¡“√∂µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë 0669879411

‰¡àπâÕ¬∑’‡¥’¬«°—∫ ‘Ëß∑’ËÀ≈Õ¡√«¡„π§«“¡‡ªìππ§√√—∞«“µ‘°—π º¡‰¡à‰¥â¡’

 à«π√à«¡„¥Ê °—∫°“√®—¥°“√·≈–∑√—æ¬å ¡∫—µ‘¢Õß‡¢“‡≈¬ ·µà≈÷°Ê „π„®º¡

°≈—∫√Ÿâ ÷°√à«¡¿“§¿Ÿ¡‘„® À√◊Õ‡ªìπ‡æ√“–‡√“ —¡º— ‰¥â∂÷ß§«“¡‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«°—π

„π “¬ —¡æ—π∏å·Ààß»’≈≈â“ß∫“ªπ—Ëπ‡Õß

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ¿“æπ’È∂à“¬®“°æ‘æ‘∏¿—≥±å«“µ‘°—π µ—Èß„®∂à“¬®“°√Ÿªªíôπ

∑’Ë¡’ «π‡ªìπÕß§åª√–°Õ∫¥â«¬ ·≈–¡ÕßÕÕ°‰ª‡ÀÁπ «π¢Õß®√‘ß
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