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หากเราจะนึกถึงเครื่องประดับภายนอกของ
ผูหญิงวามีอะไรบาง คงจะตองใชเวลานานในการ
สาธยาย ไมวาจะเปนสรอย แหวน กำไล เขม็ขดั รองเทา
กระเปา เส้ือผา ฯลฯ แตถาจะนึกถึงเคร่ืองประดับ
ภายนอกของผูชาย หลักๆ แลวก็มีเพียงแค 3 อยาง
นั่นก็คือ ปากกา นาฬิกา และรองเทา (ไมนับเลขาฯ
สาว หรือภรรยาสวย ที่วากันวาเปนเคร่ืองประดับของ
ผูชายเชนกัน)

ในอเมริกามีนิตยสารฉบับหนึ่งเปนนิตยสารผูชาย
ชั้นนำ ที่ไดรับความเช่ือถือในอเมริกามากที่สุดมากวา
60 ป ชื่อวานิตยสารเอสไควร (Esquire Magazine)
นติยสารฉบบัน้ีโดงดังถึงกับมีประเทศตางๆ ซือ้ลิขสิทธ์ิ
มาทำมากมายรวมถึงประเทศไทย หมายถึงวาจุดยืน
และเน้ือหาจะตองมีความเปนสากลเหมือนฉบับหลัก
แตเนื้อในจะตองตอบโจทยคนในประเทศน้ันๆ ถาใคร
เคยอานจะทราบดีวา นิตยสารนี้จะมีการจัดอันดับหรือ
มอบรางวัลใหกับสุภาพบุรุษในวงการตางๆ ปละครั้ง
เชนในป 2009 สภุาพบุรษุท่ีแตงกายดีทีส่ดุสงางามสมวัย
คือเจาฟาชายชารลส หรือในป 2010 ผูที่แตงตัวได
ยอดแยที่สุดคือ มารค ซุคเคอรเบิรค (ผูกอตั้งเฟซบุค)
แตใครจะนึกวา ในป 2007 เดือนกันยายน นิตยสาร
ฉบับนี้ไดเคยมอบตำแหนง เครื่องประดับยอดเยี่ยม
ใหกับสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 และ
เครือ่งประดับชิน้นัน้กค็อื …รองเทาสแีดง!!!

ในปนั้นผูคนที่เห็นภาพ ตางคิดไปตางๆ นานา วา
มันคือรองเทายี่หออะไร ตางก็คิดไปถึงยี่หอรองเทา

เกศณี  ไทยสนธิ
ตามหาชางทำรองเทาของพระสันตะปาปา

แบรนดเนมตางๆ  บางก็วา ปราดาบาง  เฟอรรากาโมบาง
แตในความเปนจริงแลวมันคือรองเทาจากรานของ
นายเอเดรียอาโน สเตฟาเนลล่ี (Adriano Stefanelli)
นายเอเดรียอาโน เปนชางทำรองเทาฝมอืด ีรานของเขา
เปนเพียงรานเล็กๆ ในเมืองโนวารา (Novara) เมืองนี้
อยูทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ใกลๆ กับเมือง
มิลาน หางจากมิลานเพียงแค 40 กิโลเมตรเทานั้น
รานของเขากอต้ังมาต้ังแตป 1951 โดยคุณพอของเขา
ชื่อวานายอันโตนิโอ สเตฟาเนลลี่ เปนคาทอลิกที่มี
ความศรัทธามาก  เม่ือสมัยที่สมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 ยงัไมสิน้พระชนม แตทานปวยหนกัมาก
ตอนน้ันเปนชวงป 2003 นายเอเดรียอาโน เห็นทาน
ในทีวีก็รูสึกวา อยากจะทำอะไรสักอยางถวายใหกับ
พระสันตะปาปา แตก็มาคิดไดวา ตนเองเปนเพียง
ชางทำรองเทาเล็กๆ คนหน่ึง ก็จะทำรองเทาใหดีที่สุด
ไปถวายใหสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ก็แลวกัน เขาต้ังใจทำรองเทาดวยมืออยางดี ใชหนังท่ีดี
ทีส่ดุในราน และฝมอืตัดเย็บตามท่ีเขาเรียนรจูากคุณพอ
ของเขา และเม่ือทำเสร็จก็ไดเดินทางไปกรุงโรม เอา
รองเทาไปถวายพระสนัตะปาปา ปรากฏวา พระสนัตะปาปา
โปรดปรานรองเทาของเขามาก เพราะมันทั้งนิ่มและ
สบาย  ทั้งสวยงามและปราณีต  ตั้งแตนั้นมาทาง
สันตะสำนักจึงไดมอบใหเขาเปนชางทำรองเทาประจำ
อยางเปนทางการของพระสันตะปาปาไปเลย

จนมาถึงสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที่ 16 ทางสันตะสำนักก็ไดสงจดหมายและโทรศัพท
ไปแจงใหเขาทราบวา ยังคงตองการใหเขาเปนชาง

ทำรองเทาใหพระสันตะปาปาเหมือนเดิม ซึ่งเขาก็ยินดี
เขาทราบมาวาสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
สวมรองเทาเบอร 42 และโปรดปรานรองเทาที่ออก
สแีดง เขาจึงเลือกหนงัลูกวัวอยางดี (บางครัง้ก็ใชหนังแกะ
แลวแตวาจะทำเปนรองเทาอะไร) เขาทำเปนรองเทา
ในสไตลที่เรียกวาโลฟเฟอร (Loafer) หมายถึงรองเทา
ที่ใชสวมใสไดเลย โดยท่ีไมตองผูกเชือก ในแบบที่
เรยีบงาย ไมมลีวดลายและไรตะเขบ็ เรยีกไดวารองเทา
ของเขาจะไมมีตะเข็บใหไดระคายเคืองเทาเปนอันขาด
หลายคนถามเขาวาจำเปนดวยหรือที่รองเทาจะตอง
ไมมีตะเข็บ เขาก็ตอบวา ตะเข็บทำใหไมสบายเทาและ
ลดทอนความสงางามออกไป เพราะรองเทาของ
พระสันตะปาปาจะตองเปนรองเทาท่ีเรียบ หรู ดูดี
และสามารถใสออกงานได ใสในพิธีการก็ไดเชนกัน
เขาจะเดินทางมากรุงโรมปละ 2 ครั้งเพื่อถวายรองเทา

(อานตอหนา 4)
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ตามหาชางทำรองเทา (ตอจากหนา 3)

ใหกับพระสันตะปาปา ซึ่งจะประกอบไปดวยรองเทา
หนัง รองเทาปนเขาบาง รองเทากีฬาบาง รองเทาใส
ในบานบาง

แลวทำไมจะตองเปนสแีดง? เขาบอกวาไมใชสแีดง
ฉูดฉาดเฉยๆ  แตตามธรรมเนียมแลวเปนสีแดงทับทิม
(Ruby red) แตก็ยังคงเปนเฉดสีในตระกูลสีแดงอยูดี
เพราะวาสีแดงเปนสทีีใ่ชแทนโลหิตของพระเยซูเจาและ
บรรดามรณสักขีทั้งหลาย ที่ตองยอมสละชีวิตเพื่อ
มนุษยชาติ เหมือนพวกบรรดานักบุญหรือมรณสักขี
เวลาถูกทรมาน ถูกฆา โดนแทง เลือดก็จะไหลลงมา
ที่เทา

รองเทาของเขาที่ราน โดยปกติจะมีชื่อของเขา
อยูในรองเทา แตรองเทาท่ีเขาทำใหพระสันตะปาปา
จะเปนช่ือพอของเขาคือนายอันโตนิโอ สเตฟาเนลล่ี
(Antonio Stefanelli) เพราะเขาตองการใหเปนเกียรติ
กับพอ อยากใหชื่อของพออยูในรองเทาของพระ-
สนัตะปาปา เพราะพอของเขาเปนคนสอนเขาทำรองเทา
แมวารานของเขาจะเปนรานเล็กๆ แตวาลูกคาในรานนัน้
ก็ไมธรรมดา รวมไปถึงอดีตประธานาธิบดีจอรจ บุช
และประธานาธิบดีโอบามาดวย  วากันวาคร้ังหน่ึง
เม่ือประธานาธิบดีโอบามาพบกับพระสันตะปาปา สิ่ง
หน่ึงที่เขาแอบกระซิบถามก็คือ “รองเทาของทานดูดี
มาก ทานไปสัง่ทำท่ีไหนมา” พระสนัตะปาปาก็เลยบอก
ถึงเร่ืองราวของชางทำรองเทาประจำสันตะสำนัก และ
รานรองเทาของนายเอเดรียอาโน ก็ไดตอนรับลูกคา
วไีอพีระดับโลกมากมาย ตัง้แตนัน้เปนตนมา

นักขาวหลายสำนักไดเคยถามวา อะไรเปนส่ิงท่ี
ทำใหรองเทาของเขามีคุณภาพ เขาก็ตอบอยางไมตอง
คิดเลยวา  “หัวใจ สมอง และสองมือ”  (head, hand,
heart) ที่จะตองคิดและหาวิธีใหรองเทาออกมาดีที่สุด
และเขาก็ยังเพ่ิมเติมอีกวา คุณภาพของหนังและการข้ึน
ฟอรมของรองเทาก็เปนส่ิงสำคัญ ซึ่งส่ิงเล็กๆ และ
ละเอียดออนเหลาน้ี เขาไดเรียนรูมาจากคุณพอของเขา
แทบท้ังส้ิน เขาตองดีไซนเองกับมือทุกข้ันตอน และถา
มลีกูคาคนไหนท่ีมปีญหาเก่ียวกบักระดูกเทา หรอืรปูเทา
ที่ไมธรรมดา เขาก็จะข้ึนฟอรมของรองเทาในลักษณะ

พิเศษเพื่อท่ีจะทำใหแนใจวารองเทาของเขาที่ลูกคา
สัง่จากรานของเขาเปนรองเทาท่ีสวมใสสบายท่ีสดุ

ความภูมิใจท่ีสุดในชีวิตของเขาก็คือ เขาเปนเพียง
ชางทำรองเทาผูต่ำตอย แตกอนนี้แทบจะไมมีใครรูจัก
แตใครบางคนบนสวรรคกไ็ดมองลงมาและเลือกใหเขา
ทำรองเทาใหกับพระสันตะปาปา ซึ่งเขาก็ปลาบปลื้ม
และยินดีมาจนถึงทุกวันน้ีและยังคงจะต้ังใจทำรองเทา
ใหกับลูกคาของเขาทุกคนตอไป

…เหมือนอยางท่ีใครบางคนบอกไววา การเลือก
รองเทาท่ีดี และสวมใสสบายก็เหมือนเลือกมีเพ่ือนท่ีดี
มันจะเดินย่ำไปกับเราในทุกๆ ที่ (ไมมีกัด) นอกจาก
จะปกปองเทาของเราแลว  …มันจะทำใหจังหวะกาว
ของเราดูดีอีกดวย…

เรื่องเล็กจากคนเล็ก ดูเหมือนต่ำตอยธรรมดา
ไมมีคาอะไร แตมันย่ิงใหญเสมอเม่ือเรื่องเหลาน้ีมีพระ
เขามาเก่ียวของและใชใจเปนสะพานเช่ือมหากนั

เชยีงใหมจดัสมัมนา (ตอจากหนา 20)

รวมกับมัสยิดอัลยาเมี๊ยฮ  ชางคลาน  วัดชัยมงคล
เชียงใหม วัดผาลาด เชียงใหม และคริสตจักรที่หนึ่ง
เชียงใหม ไดรวมกันจัดโครงการอบรมศาสนสัมพันธ
ขึ้นท่ีหองประชุมตึกแฮรี่ทีล  ศูนยมิสซังคาทอลิก
สงัฆมณฑลเชียงใหม  ในหัวขอ “ศาสนาคือส่ือสรางสันติ
อนัแทจรงิ” โดยมวีตัถุประสงค เพ่ือใหศาสนิกชนไดรับ
ความรใูนเรือ่งการทำศาสนสัมพันธ และสามารถนำไป
สร างปฏิสัมพันธ เ ชิงสร างสรรคกับศาสนิกชน
ศาสนาตางๆ ไดเปนอยางดี พรอมท้ังใหความยอมรับ
ในความเชื่อของเพื่อนพี่นองศาสนิกชนท่ีแตกตางกัน
ตามหลักคำสอนตางๆ และมุงเนนการสรางความ
สามัคคีระหวางเครือขาย องคกร และสถานศึกษาใน
การดำเนินงานศาสนสัมพันธดวย

โอกาสนี้ไดรับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 3 ศาสนา
ไดบรรยายในหัวขอการสานเสวนา “หลักธรรมและ
หลักปฏิบัติในการสรางสันติตามแนวคำสอนของ
ศาสนา” ประกอบดวย

วิทยากรจากศาสนาพุทธ โดยพระมหาสงา ธีร-
สังวโร ผูอำนวยการสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหา-
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจาอาวาสวัดผาลาด จังหวัด
เชยีงใหม

วิทยากรจากศาสนาอิสลาม โดยอิหมามวินัย
แสวงศิรผิล จากมสัยิดอลัยาเม๊ียฮ ชางคลาน

วิทยากรจากศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนต
โดยศิษยาภิบาล บุญญวัฒน มโนปน จากคริสตจักร
ที่หน่ึง เชียงใหมโดยมีคุณพอวุฒิเลิศ แหลอม หัวหนา

แผนกศาสนสัมพันธสังฆมณฑลเชียงใหม เปนพิธีกร
ในการเสวนาคร้ังน้ี

สวนวิทยากรหลักในการอบรมคร้ังน้ีคือ คุณพอ
สมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผูชวยพระสังฆราชฝาย
งานธรรมทตู อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ  บรรยายหวัขอ
“ทำไมเราตองทำศาสนสัมพันธ ตามแนวทางของพระ-
ศาสนจักรในประเทศไทย” และ “หลักการทำศาสน-
สมัพนัธ”

คุณพอไดใหความหมายของศาสนสัมพันธ คือ
การเสวนา รวมทัง้ความสัมพนัธทางบวกและสรางสรรค
ระหวางศาสนา แบบบุคคลตอบุคคล และแบบหมคูณะ
ตอหมูคณะของผูที่มีความเช่ือตางกัน เพ่ือทำใหเกิด
ความเขาใจและเพ่ิมพูนกันและกัน โดยกระทำไปใน
บรรยากาศของความเคารพตอความจริงและอิสรภาพ
รวมทัง้การเปนพยานยนืยนั และการออกคนหาความเชือ่
ในศาสนาของตนตามหลักศาสนสัมพันธ ดงัน้ี คอื

- กระบวนการพูดและการฟง การใหและการรับ
แสวงหาและแบงปน

- การเปดตัวเองรับรูประสบการณทางศาสนา
ของผูอื่น และแลกเปล่ียนประสบการณทางศาสนา
จะไมพูดถึงเนื้อหาแทๆ ของคำสอนทางศาสนา ซึ่ง
ตองอยูบนพื้นฐานของความเทาเทียมเสมอกัน  ความ
จรงิใจ และไววางใจ การยอมรบัความจริงใจในความผิด
บกพรองของตนเอง และของศาสนิกในศาสนาของ
ตนท้ังในอดตีและปจจุบนั  เปนพยานถงึศาสนาของตน
ดวยความเช่ือม่ันและยึดม่ันในขนบประเพณีของตน

ซึง่ตองแสดงออกดวยความเคารพ สภุาพ ซือ่ตรง มไีมตรี
จิตตอกันและมีแรงจูงใจทำการเสวนาท่ีมาจากความรัก
ตามคำสอนของศาสนา

โดยมีรูปแบบของการเสวนาคือ
- การเสวนาดวยชีวิต - การเสวนาของนัก

วชิาการ – การเสวนาทางจิต
หลักการสานเสวนา
- ไมมีวาระซอนเรน ไมใชการสานเสวนาเพ่ือ

การอันมชิอบ เชนการกลบัใจผอูืน่
- ปฏิสัมพันธกันอยางมนุษย มิใชแบบวัตถุ

สิ่งของอยากใหเขาปฏิบัติตอเราอยางไร ตองปฏิบัติ
ตอเขาอยางนั้น

- สนทนากันดวยโอกาสอนัเทาเทียม ทัง้ระหวาง
บุคคลและระหวางกลุม

- บอกความคิด ความเช่ือ จุดยืนของตนเองให
ชัดเจนต้ังแตแรก

- ฟงเหตุผลของกนัและกันอยางลึกซึง้ ตัง้ใจ
- ใจกวาง ยอมรับการวิพากษวิจารณความเชื่อ

ความคิดและจุดยืนของตนเองได ซึ่งอาจวิจารณตนเอง
หรือคนอื่นเปนผูวิจารณก็ได

- ซื่อสัตยและจริงใจตอตนเองและคูเสวนา
- ไววางใจวาคนอื่นก็มีเหตุผล และสามารถหา

ทางออกที่ดีไดเชนกัน
- ไมปะปนหลักการปฏิบตั ิเมือ่พดูเรือ่งหลกัการ

(อานตอหนา 7)
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ตอนท่ี 23

“มันจะกินบุตรของนางท่ีคลอดออกมา”

วันฉลองวัดของเรา พระสังฆราชแหงสังฆมณฑล
นครสวรรค ผเูปนประธานในพธิมีสิซา สมโภชโอกาส
พระนางมารียรับเกียรติยกข้ึนสวรรคทั้งกายและ
วิญญาณ ไดใหขอคิดในบทเทศนแกสัตบุรุษวา สตรีที่
เปนหมายสำคัญบนสวรรค ผูมีดวงอาทิตยเปนอาภรณ
มดีวงจันทรอยใูตเทา มมีงกุฎดาว 12 ดวง ประดับศีรษะ
นางมีครรภแกกำลังรองครวญครางดวยความเจ็บปวด
จะคลอดบุตร แทจรงิคอื พระศาสนจกัรงามสงารงุเรือง
และกำลงัจะใหกำเนิดลูกๆ คอื โปรดศลีลางบาปใหแก
ผเูขามาสมคัรเปนครสิตงั ใหไดมชีวีติเกดิใหมเปนบตุร
ของพระเปนเจา แตขณะท่ีเหตุการณนี้กำลังเกิดขึ้น

มงักรใหญสแีดง มเีจด็หวัและสิบเขา กำลงัรอจะกนิ
ลกูๆ ของนางทนัททีีค่ลอดออกมา ในความหมายซอนอยู
ของนักบุญยอหน ผนูพินธหนังสือวิวรณเลมน้ี ทานตอง-
การสือ่สารวา จกัรพรรดิ (มงักรใหญสแีดง) แหงกรงุโรม
(ม ี7 หวั เพราะกรุงโรม ตัง้อยบูนเนนิเขา 7 ลกู) ซึง่เบยีด-

เบยีนพระศาสนจักร คอืบรรดาครสิตงัในกรุงโรม
แตพระสังฆราชมิไดมุงเนนอธิบายเทววิทยาของ

หนังสือวิวรณในโอกาสนี้ ทานกลับสอนสัตบุรุษอยาง
งายๆ ในบทเทศนวา ถาพระศาสนจักรเปนมารดา
ผูใหกำเนิดคริสตังดัวยศีลลางบาปของพระเยซูเจา
พระศาสนจักรก็จะสอนลูกๆ ใหระวัง และหลีกหนี
อนัตรายจากมังกรท่ีมนัจะกัดกนิชวีติของเรา และทำให
ครอบครวัตองทุกขโศก  มงักรใหญ 7 หวั กลนืกนิชวีติ
และทำลายครอบครัว ซึง่หวัทัง้ 7 ของมันกค็อื จองหอง
ตระหนี ่  ลามก  โลภอาหาร  อจิฉา  โมโห  เกยีจคราน
บดิามารดาในครอบครัว ตองขจดับาปตน 7 ประการนี้
ออกไปจากชีวติของลูกๆ ในครอบครัว โดยเร่ิมตนจาก
พอ แม เสียกอน

- พอแม ทีซ่ือ่สัตยตอกันและกัน ไมทำบาปอลุามก
กร็กัษาความบริสทุธิข์องศลีแตงงานเอาไวเปนของขวัญ
แกกนัและกนั และแกลกูๆ ในครอบครวั

- พอแม  ที่ ไมจองหอง มีความออนโยนและ
ถอมตนกท็ำมาหากิน เจริญกาวหนาในการงาน  คาขาย
ก็สำเร็จ  ดวยการไมหย่ิงจองหอง พูดจาออนหวานกับ
ลูกคา และผูอื่นแลวพอแมก็ตองปกปองลูกจากมังกร
7 หวั โดยสอนลูก

- อยาเปนคนเกียจคราน ใหรักการทำงาน ศึกษา
เลาเรียน ไมรังเกียจการทำงานมือ

- อยาเปนเดก็ข้ีโมโห เอาแตใจตนเองเปนศนูยกลาง
ใหรจูกัยอมรับส่ิงท่ีอาจจะไมไดอยางใจทุกอยาง

- อยาโลภอาหาร สอนลูกใหเปนคนทานงาย
ไมเลือกมาก รับประทานโดยคิดถึงคนที่ไมมีอาหาร
พอเพียงจะรับประทาน คิดถึงคนอดอยากย่ิงกวาเรา
ไมใชมีชีวิตอยูเพื่อกิน แตกินเพื่อจะ “เจริญชีวิต” และ
ไมหลงใหลอยูในการบำรุงฟุงเฟอ  ฟกฟูมตนเอง
ดวยการทานอาหาร (กนินอกบาน) ตามรานหรูหราแบบ
ลทัธิบริโภคนยิมตามหางสรรพสนิคา

- อยาตระหน่ีถี่เหนียว รูจักใชจายอยางชาญฉลาด
และระมดัระวงั จายในเร่ืองท่ีควรจาย อยาสุรยุ สรุาย ใน
สิ่งไรสาระ ไมเชนน้ันจะกลายเปนคนงก ขี้เหนียวกับ
คนทีเ่ราตองใจกวาง แตเอาเงนิไปใหกบัคนเขีย้วๆ อยาง
เสียรูเขา

- ที่สุด รูจักชื่นชมของประทานจากพระเปนเจา
ที่ประทานมาแกครอบครัวของเราอยางเหมาะสม โดย
ไมเรียกรองเกินเลย จากความรูสึกอิจฉาผูอื่น เพราะ
พระเปนเจา ประทานใหแกเรา และครอบครัวเสมอ
มไิดขาด จนเราตองรจูกัขอบพระคุณพระเปนเจาไมมวีนั
สิน้สดุ พอแมคนไหนไมสอนลูก และตนเอง ใหหลุดพน
จากบาปตน 7 ประการนี้  ครอบครัวจะพินาศ และ
ถูกกลืนกินโดย มังกร 7 หัว แหงบาปตน 7 ประการ
นีเ้อง หวัท่ีรายท่ีสดุก็คอื ความจองหอง

วนัสมโภชพระนางมารยีรบัเกียรตยิกขึน้สวรรคทัง้
กายและวิญญาณ พระนางไดประทานพระแบบฉบับ
แหงความถอมตน

- เม่ือเสดจ็ไปเย่ียมนางเอลีซาเบธ
- เม่ือพระมารดามารีย กลาวบทสดุด ี“มกัญีฟกตั”

แสดงความถอนตนเฉพาะพระพักตรพระเจา โดย
ประกาศวา พระนางเปนผูต่ำตอย และถือวา เร่ืองราว
อันสูงสงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพระนางท้ังหมดเกิดจาก
“พระเปนเจาทรงเหลียวแลความต่ำตอยแหงขาบริการ
ของพระองค” และทรงยกพระนางข้ึนในวันสมโภชน้ี
นั่นเอง

เราสามารถชนะบาปจองหองไดก็ตอเ ม่ือเรา
เลียนแบบความถอมตน และยอมรับใชพระเปนเจา เชน
เดียวกับพระนางอาศยัคำเสนอวงิวอนของพระนางมารยี
จะชวยเราใหชนะบาปตนท้ัง 7 ประการ และรอดพน
จากความพินาศที่จะมากลืนกินลูกๆ และครอบครัว
ดังพระศาสนจักรปกปองลูกๆ ของทานใหไดรอดพน

จนถึงสวรรค  และนั่น
ก็ เ ป นก ารฉลอง วัด ท่ี
มีความสุข และมีคาย่ิง
สำหรับสัตบุรุษ  และ
พระสงฆตามวัดอยางเรา
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ในโอกาสการฉลองครบ 50 ปแหงการสมรสของชายหญิงคูหนึ่ง พวก
นกัขาวจากหนังสือพิมพทองถ่ินก็ถามคำถามวาท้ังสองพบกนัเม่ือไร มลีกูก่ีคน
มีหลานก่ีคน และเขาดำเนินชีวิตอยางไรใหชีวิตสมรสย่ังยืนจนมาถึงปจจุบัน
สามตีอบคำถาม พลางย้ิมและมองไปทางภรรยาวา “นอกจากเราทัง้สองยังมชีวีติ
อยูแลว เราก็ยังมีความรักมาก มีความสุขมาก มีการหัวเราะมาก และมีเงิน
มีทองอยางพอเพียง”

ในจดหมายถึงชาวโคโลสี นักบุญเปาโลเตือนสมาชิกของพระศาสนจักร
ที่โคโลสี ถึงความประพฤติของพวกเขา ทานกลาวถึงความตึงเครียดระหวาง
สิง่ของของโลกน้ี และเร่ืองราวเก่ียวกับสวรรค กอนและหลงัยคุของเปาโล กย็งั
มีความคิดที่วา จิตวิญญาณดีและวัตถุชาติไมดี เปาโลมิไดกลาวดังนี้ ทาน
กลาววาถาพวกเขาประพฤติตนไมดี ก็เปนการปฏิเสธความเช่ือของพวกเขา
ซึ่งช้ีใหเห็นวาพวกเขาไมรูจักพระเยซูเจา เพราะหากเขารูจักพระองค พวกเขา
กจ็ะดำเนนิชีวติในปจจุบนัตามท่ีพระองคตรัสสอนไว ความเมตตาจะมาแทนท่ี
ความโกรธ ความอยากไดกจ็ะกลายเปนความมใีจกวาง ในพระวรสารพระเยซ-ู
เจาตรสัเกีย่วกบัอนาคตวา เปนการไดรบัรางวลัหรอืการถกูลงโทษ พระองคมไิด
ตรัสกับสาวกวา ความยากจน ความหิวกระหาย และความโศกเศราเปนส่ิงท่ีดี
พระดำรสัของพระองคมจีดุประสงคทีจ่ะใหกำลังใจแกพวกเขาในยามทุกขยาก
พระองคตรสัเตอืนผทูีม่ทีกุอยาง แตกย็งัอยากไดมากขึน้ โดยไมคำนึงถงึผอูืน่

พระเจาตรัสวา ทุกสิ่งท่ีพระองคทรงสราง “ดี” ชีวิตในโลกนี้มีไวเพื่อ
ความรัก ความสุข และเสียงหัวเราะ เม่ือเราไมยอมแบงปนส่ิงท่ี “ด”ี เราก็ปฏิเสธ
จดุมุงหมายของการท่ีพระเจาทรงสรางโลกและมนุษย

ความรกัคือสุดยอดของมนษุย
“ที่สำคัญก็คือพระคริสตเจา
ผูทรงเปนทุกส่ิงในทุกคน”

(โคโลสี 3:11)

ขาแตพระเยซเูจา โปรดอยาใหลกูประมาท
โปรดทรงดลบันดาลใหลูกขอบพระคุณ

องคพระผเูปนเจาเสมอ
ที่ทรงประทานส่ิงท่ีดีแกลูกตลอดมา

โปรดไดทรงสอนใหลกูดีใจ
ที่สามารถแบงปนพระพรน้ี

แกพีน่องชายหญงิของลูกท่ีขดัสน
อาแมน

คงตองเริ่มทำใจ
กระแสรกัสัตวในชวงนีม้าแรงสุดๆ
ทีจ่ริงความผูกพันระหวางคนกับสัตวมมีานานแลว
โดยเฉพาะสัตวเล้ียงใชงานท้ังเฝาบานท้ังชวยงาน

ในทงุนา
ทัง้รกัทัง้เอน็ดทูัง้ตัง้ชือ่ไวเรยีกไวขานดจุสมาชิกในบาน
แมรูปรางภายนอกดูก็เหมือนตัวอื่นประเภทเดียวกัน
แตเจาของคนใกลชิดสามารถแยกแยะช้ีบอกไมเคยพลาด
แถมพูดคุยระบายทุกขสุขใหฟงไดเหมือนเขาใจภาษาคน
บางกห็ลงใหลรักใครเทใจใหจนหมด
จะกินจะนอนก็เรยีกหาไมยอมใหหาง
บางก็จริงจังจริงใจใหยิง่กวาคนดวยกัน
ถอืวาสัตวรกัจริงไมนอกใจไมทรยศไมหกัอก
บางเล้ียงดแูลวยงัมเีงนิเกบ็เปนพกเปนกำใหพรอม
เกิดเปนอะไรไปสัตวตัวโปรดจะไดไมลำบากลำบน
รานแตงขนโรงพยาบาลสัตวสถานท่ีรับเล้ียงรับฝากสัตว
มใีหเห็นตามถนนรายทางมากขึน้ทกุวนั
แทบจะสลับรานเสรมิสวยคลนิกิรักษาคนตลอดขางทาง
ตามหางตามรานสะดวกซ้ือตางมีแผนกสัตวแยกออกชดัเจน
แคอาหารเม็ดอาหารเสริมหลากหลายคุณภาพก็เกินคร่ึงเน้ือที่แลว
แมแตรานอาหารก็เปดใหกินไดทั้งคนไดทั้งสัตวรัก
ทีค่นกดัคำสัตวตวัโปรดกัดคำก็มใีหเหน็ชนิตา
ไมนาแปลกเพราะจูบปากหอมกอดกันเปนธรรมดาอยูแลว

ทวาคร้ังนี้บอกไดวาเปนกระแสคนท้ังชาติ
เม่ือหมาพันกวาตัวท่ีกำลังถูกสงขายตางประเทศรอดมาไดหวุดหวิด
สนนราคาซ้ือขายในประเทศกับตางประเทศตางกันลิบลับ
จนหลายคนกลาเสี่ยงลักลอบสงออกทำรายไดเปนกอบเปนกำ
ครัง้นีจ้วนตัวตองถบีกรงหมาท้ิงตองซิง่รถหนีสดุชวีติแตกไ็มรอด
หลายตัวตายอีกไมนอยบาดเจ็บท่ีเหลืออาการรอแรอดขาวอดน้ำ
เจาหนาท่ีตองระดมความชวยเหลือเยียวยาแทบย่ีสิบส่ีชั่วโมง
เงินบริจาคเร่ิมเขาทันทีที่คนรูขาวเห็นภาพสะทอนใจ
อาหารหยูกยาทยอยเขามาที่ศูนยอยางตอเน่ือง
ลาสุดเงินบริจาคมากกวาสิบแปดลานแลว
อาหารเม็ดเพือ่เลีย้งดเูพือ่ฟนเรีย่วแรงมีกวาสบิตนั
เสารอาทิตยยังมีผูคนเดินทางไปเยี่ยมเยียนทำเร่ืองขอไปเลี้ยงดู
ถือเปนโชครายที่กลายเปนโชคดียิ่งกวานิยายใดๆ ที่เคยเขียนกันมา
บงบอกชัดเจนวาคนไทยใจเมตตา...

เวลาไลเล่ียกันก็กำลังมีขาวน้ำทวมภาคเหนือภาคตะวันออก
กระแสน้ำเออเขาบานเขาไรเขานาเสียหายหนัก
บางตองอพยพหนตีายบางตองหมดตัวแคขามคืนบางส้ินหวงั
แมเจาหนาท่ีบานเมืองใหการดูแลเยี่ยมเยียนชวยเหลือ
กระแสน้ำก็ยังไมมีทีทาจะลดพื้นที่เพาะปลูกกลายเปนบึง
ขาวคราวก็มีบางแตขาวการเมืองชวงนี้แรงแซงเบียด
ไมมกีารพูดถงึการบรจิาคการสงเงินสงสิง่ของไปชวยเหลือ
ตางกับขาวหมาทีย่งัคงแรงมีใหไดยนิทัง้เชาทัง้เย็น
จนตองกังขาวานาจะชวยเหลอืใครมากกวากัน...คนหรอืหมา
หรือขาวน้ำทวมบานเมืองเรือกสวนไรนามีมาตลอด
จนกลายเปนความเคยชินกลายเปนเร่ืองธรรมดาไป
ในขณะท่ีขาวหมาถูกสงนอกน้ันนานทีมใีหเห็นใหรบัรู
เลยเปนกระแสแรงแซงโคงกินพื้นที่ขาวไปแทบหมด
หรือวาคานิยมคนทุกวันนี้เปลี่ยนไป?
หรือวาลำดับคุณคากลับตาลปตรสับสนจนแยกไมออก?
หรือวาอาจจะตองเริ่มทำใจกันไดแลว?...
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เชยีงใหมจดัสมัมนา (ตอจากหนา 4)

ก็อยูในระดับหลักการ เม่ือพูดในระดับปฏิบัติก็พูดคุย
ในระดับปฏบิตัิ

- ตระหนกัวาการสานเสวนาไมใชคำตอบสดุทาย
ของทุกปญหา

และในวันท่ี 31 กรกฎาคม ไดเชิญใหผูเขารวม
อบรมมีโอกาสไปเย่ียมศาสนสถาน 3 ศาสนาคือ
ที่มัสยิดอัลยาเม๊ียฮ ชางคลาน  วัดชัยมงคล เชียงใหม
และคริสตจกัรทีห่นึง่ เชยีงใหม

รายงานโดย คณุพอณรงคชยั หม่ันศึกษา
ยกยอดกางเขน (ตอจากหนา 20)

ทามกลางบรรยากาศแหงความชื่นชมยินดีพรอมกับ
พระสงฆ นักบวช พี่นองสัตบุรุษ ทั้งท่ีเปนคริสตชน
และพีน่องตางความเช่ือ  ซึง่ไดรวมในพิธนีี้

วจนพิธีกรรมในวันน้ี เร่ิมดวยการสวดภาวนา
รวมกันอยางศรัทธา จากน้ันพระสังฆราชประธาน ได
เปนประธานในการประกอบวจนพิธกีรรม และแบงปน
ขอคิดจากบทเทศนตอนหนึ่ง โดยไดนำเรื่องราวจาก
หนังสือกันดารวิถี (กดว 21:4-9)  เปนเหตุการณที่ชาว
อิสราเอล ถูกงูพิษทำราย และไดขอใหโมเสสทูล
ออนวอนใหพระยาหเวหชวยเหลือ  ซึ่งพระยาหเวหได
ใหโมเสสทำรปูงูโลหะ  ผกูไวบนยอดเสา  ใครท่ีถกูงูพษิ
กดั และมองดูรปูงโูลหะนีจ้ะรอดชวีติ

หลังจากสวดบทภาวนาออนวอนแลว ทามกลาง
บรรยากาศแหงความสงบ ชวนศรัทธา  น้ำศักด์ิสิทธ์ิ
ซึ่งถูกปะพรมไปท่ีวัสดุหุมทองแดง รูปทรงกางเขนน้ัน
ไดเปล่ียนใหวัสดุนี้กลับกลายเปนเคร่ืองหมายแหง
ความรอด  เพือ่ผทูีแ่สดงความเคารพ และมองดูกางเขน
นี้ จะไดรับพระพรและความชวยเหลือจากพระเจา ซึ่ง
พีน่องหลายคนตางพูดเปนเสียงเดียวกนัถงึการไดสมัผสั
กบัพลงัอันย่ิงใหญของไมกางเขนน้ี

เม่ือน้ำศักด์ิสทิธ์ิ ไดเปล่ียนวัสดุหมุทองแดง ใหกลาย
เปนเคร่ืองหมายแหงความรอด เวลาที่ทุกคนรอคอย
กม็าถึง  สลงิซึง่ผกูตดิกบัไมกางเขน คอยๆ ถกูดงึใหสงู
ขึ้น ตามดวยไมกางเขนท่ีคอยๆ ลอยตัว ขึ้นสูยอด
อาสนวิหารอยางสมเกียรติ และในท่ีสุดภาพรอยย้ิม
แหงความสุข สายตาแหงความเชื่อ เสียงปรบมือแหง
ความชื่นชมยินดี ดังขึ้น เมื่อกางเขนถูกประดิษฐาน
บนยอดวดั โดยปราศจากอปุสรรคใดๆ ทัง้ส้ิน

หมายเหตุ ทานสามารถมีสวนรวมในการสมทบทุน
สรางอาสนวิหารราฟาเอล โดยผานทาง บญัช ีออมทรพัย
ธนาคารกรุงเทพ   สาขาสุราษฎรธานี ชือ่บญัช ี  มลูนธิิ
คาทอลิกสรุาษฎรธาน ี (อาสนวหิารราฟาเอล) เลขท่ีบญัชี
296-0-98124-5

สามารถติดตามความกาวหนาในการกอสรางไดที่
www.raphaelsurat.org  หรือท่ี www.cathsurat.org

รายงานโดย คณุพออมรกจิ พรหมภกัดี
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                  พระสงฆ สภาอภบิาล และสตับรุษุ

                             มคีวามยนิดีขอเรียนเชิญ

                       รวมฉลองชมุชนแหงความเช่ือ

            วัดนักบุญนิโคลัส พทัยา
     วนัอาทิตยที ่18 กนัยายน ค.ศ. 2011

           พธิมีสิซาบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
    พระสงัฆราชซลิวโีอ  สริพิงษ  จรสัศร ี ประธาน
   (ใกลแยกเขาพัทยากลาง ตดิมัสยิด / โทร. 038- 716-401)
                                  (งดจำหนายสินคา)

สังฆมณฑลจันทบุรี ขอเชิญรวมโมทนาคุณพระเจา โอกาส

สุวรรณบรรพชา
คณุพออเลก็ซานเดอร วจิติร ไตรภพ

หิรัญบรรพชา
คณุพอฟลปิ อดิศักด์ิ พรงาม คณุพอเปาโล ประเวช เตชะพิทักษธรรม
คณุพอเปาโล สพุจน นมัคณิสรณ คณุพอยอแซฟ ชาติชาย พงษศริิ

คณุพอลอเรนซ พงษนรินัดร นมัคณิสรณ
วนัอาทิตย ที ่25 กนัยายน ค.ศ. 2011 พธิบีูชาขอบพระคุณ เวลา 16.00 น.

ณ วดันักบุญฟลปิและยากอบ หวัไผ ชลบุรี

คุณวิลาสินี ศุภลักษณ ทำบุญ
     เพ่ืออุทศิแตบญุราศสีมเดจ็พระสนัตะปาปา
     ยอน ปอล ที ่2                                           200 บาท
     บญุราศีนโิคลาส บญุเกดิ กฤษบำรงุ       200 บาท
     เบเนดกิต นคร ศภุลกัษณ ครบ 30 ป      200 บาท
     เปโตรมะล ิอนันาสาหราย ศภุลกัษณ    200 บาท
     ยวงบัปตสิตา เตก็คมิ อกัแนส เชง็ แซลี ้ 200 บาท
     เปโตรทองใบ อมาดีอสู
     จติรกว ีศภุลกัษณ          200 บาท
คณุวีณา โกวทิวานชิย
     ทำบุญ       4,500 บาท
คณุฉตัรชนก ชยักจิ          200 บาท
คณุศรนีวล ววิฒันคณุปูการ       2,000 บาท
คุณไพจิตร ดิลกวุฒิสิทธิ์
     ทำบุญ       2,000 บาท
     อทุศิแด โรซา ทองอย ูและญาตพิีน่องผลูวงลบั

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








คุยกันเจ็ด
วนัหน
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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.)



(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.)

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
ยอแซฟ ธนวฒัน อางนานนท

อาย ุ15 ป
กลับไปสูออมกอดของแมพระ
เมื่อ 24 สิงหาคม 2551

ครบรอบ 3 ป วันที่ 24 สิงหาคม 2554
“ขาแตทานนักบุญยอแซฟ ชวยวิงวอนเทอญ”

ขอนำทานไปเยอืนถิน่หมขีาว ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี
อดตีสหภาพโซเวียตเกา มหาอำนาจ 1 ใน 3 ของโลก
(แบบเจาะลึก) เยีย่มวัด & ครสิตชนหลากหลายนิกาย

ณ ดินแดนหลังมานเหล็กอันเขมงวด
อันเปนพระศาสนจักรท่ีเงียบเหงา

และชมศิลปะงดงาม & วฒันธรรมเกาแกอนัเปน
ประวัตศิาสตรทีน่าสนใจ มอสโคว - Catholic & Orthodox

churches - เมอืงโบราณซากอรส - เซนตปเตอรสเบิรก
19-26 ตลุาคม 2011 (8 วนั 6 คนื)
(มคีณุพอจิตตาภิบาลประจำคณะ)

ตดิตอเราดวยความจรงิใจ วนันี ้ดวน โทร.  080-449-2819,
081-383-8137,  02- 580-6766  Fax: 02-580-6766

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง พระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นติโย / คณุพอยอหน บปัติสตา
บญุเลิศ ธาราฉตัร / คณุพอยอแซฟ  ไพศาล  อานามวฒัน / คุณพอฟรังซิสเซเวยีร คมกฤช อนามนารถ /

คณุพอรชิารด วดูาเร็ก / ยาโกเบ ปอก้ิด อรรถมานะ อาย ุ84 ป สตับุรษุอาสนวิหารแมพระบังเกดิ
บางนกแขวก /  มารอีา ฐติริตัน อัน๋วงษ อายุ 50 ป / วญิญาณสมาชิกอดุมสารและอุดมศานตผลูวงลบั

ทกุดวง   /  วญิญาณในไฟชำระและวญิญาณท่ีไมมใีครคิดถงึ

เดือนตุลาคม     ฉลองบุญราศีสองคอน
                                    เที่ยวลาวใต

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

ชาตะ  25  มถินุายน  พ.ศ. 2492
เกดิใหมในพระเจา

12  กนัยายน  พ.ศ. 2548
ครบรอบ 6 ป

อกัแนส จไุรรัตน หอมนิยม
ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

ครบ 10 ป

 


   
   ⌫⌫



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับที่ 36 ประจำวันที่ 4-10 กันยายน 2011หนา 10
อาลยัรกัคณุพอรชิารด

ครอบครัวท่ีเปนสุข

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

ผมชอบโปสการดทีม่ขีอความดี  ๆ เวลาไปตางประเทศ
หรอืไปทีโ่รงเรยีนตางๆ  จะสะสม  และแปลเปนภาษา
ไทย  นำมาใชเวลาตองแบงปนใหกนั

ในการสรางวิถีชุมชนวัดตามแผนอภิบาล  ของ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  สังฆ-
มณฑลเชียงใหมไดประกาศใหป  ค.ศ. 2011  เปน
ปครอบครัวคริสตชน  ผมมีขอความดีๆ ในโปสการด
2  ใบ มาแบงปน

บญัญัต ิ 10  ประการ
เสริมสรางความรักในครอบครัว

1. จงเคารพภาพลักษณของพระเจา ในสมาชิก
ครอบครัว

2. จงพยายามเขาใจเหตุผลของผูอื่น
3. จงเปนฝายริเริ่มการใหอภัย  และการแบงปน

เสมอๆ
4. จงเปนผูโปรงใสกับผูอื่น  และขอบคุณท่ีเขา

โปรงใสกับคณุ
5. จงฟงผูอื่นเสมอ  โดยปราศจากการแกตัวเพื่อ

ปกปดตนเอง  หรอืหลกีหนสีมาชิกในครอบครวั
6. จงรักและเอาใจใสดูแลลูก
7. จงมีเหตุผลในการดำเนินชีวิต  และใหความ

หวงัแกลกูๆ พรอมกบัคชูวีติของทาน
8. จงใชเวลาพูดคุยกับลูกๆ และมีเวลาใหลูก

ไดปรึกษาหารือ
9. จงจบแตละวันดวยการภาวนากับพระเปนเจา

ผูทรงรักเราอยางยิ่ง
10. จงเปนคนเขมแข็ง  กระตือรือรน  เพ่ือคนอ่ืน

และเพือ่ลกู  ซึง่เปนพระพร  และพยานของพระเปนเจา
ขอองคพระเจาทรงอวยพรและคุมครองทาน  ให

พระพกัตรของพระองคสองสวางในชีวติของทาน  และ
ประทานสันติสขุแกครอบครัวของทาน

บรโูน  ฟอรเต  เขยีน

ครอบครัวที่เปนสุข
ครอบครัวที่เปนสุข คือ ครอบครัวท่ีเปดรับชีวิต

รักลูก เหมือนเปนของขวัญ เห็นคุณคาของผูอาวุโส
วองไวตอปญหาของคนจน และ กำลงัทนทุกข

ครอบครัวท่ีเปนสุข คือ ครอบครัวท่ีจัดเวลาพูดคุย
และมีโอกาสฉลองดวยกนั

ครอบครัวท่ีเปนสุข คือ ครอบครัวที่สวดภาวนา

ดวยกนัและมอบปญหา และความหวังตางๆ ใหพระเจา
ชวยดูแล

ครอบครัวที่ เปนสุข คือ ครอบครัวที่ เวลามีขอ
ขดัแยง จะไมเกดิการทะเลาะววิาท แตเปนสถานท่ีฝกฝน
ให  เตบิโตในความเคารพ และรจูกัใหอภยักนั

ครอบครวัทีเ่ปนสขุ คอื ครอบครัวทีม่สีนัตสิขุ และ
เปนจดุกำเนิดใหสงัคมมีสนัตสิขุดวย

ครอบครัวที่เปนสุข คือ ครอบครัวที่สมาชิกมิได
เปนทาสของโทรทศัน  และรจูกัเลอืกดรูายการทีส่รางสรรค

ครอบครัวที่เปนสุข คือ ครอบครัวที่เอาใจใสสราง
โลกใหมมีนุษยธรรมมากข้ึน
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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


บนเครื่องบิน (ซีนิต)
พ ร ะ สั น ต ะ ป า -
ปาเบเนดิกต  ที่  16

ทรงยอมรับวา “การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญของพระ
ศาสนจักรจะไมเกิดขึ้นอยางฉับพลัน  แมเยาวชน
คาทอลิกกวาคร่ึงลานคน เดินทางไปรวมชุมนุมท่ีกรุง
มาดริดกับพระสันตะปาปา เพราะ ‘เมล็ดพันธุ’ ของ
ประสบการณนี้ เปนดั่งเมล็ดพันธุที่มีกลาวไวในพระ
วรสาร .....คอืเมล็ดพันธจุำนวนหนึง่จะไมบงัเกดิผลดี”

ระหวางทรงประทานสัมภาษณ  แกผูสื่อขาว
บนเคร่ืองบินโดยสารสูกรุงมาดริด พระสันตะปาปา
ตรัสวา “สำหรับเยาวชนบางคน การรวมชุมนุมเปน
การเริ่มตนมิตรภาพกับพระเปนเจา และกับเพ่ือน
เยาวชน เปนการเปดตนเองสูความคิดท่ีเปนสากล ชวย
ใหตระหนักถึง ‘ความรับผิดชอบรวมกัน’ ซึ่งทำให
บงัเกิดผลดีตอตนเอง และสังคม”

“พระเปนเจาทรงหวานเมล็ดพันธอุยางเงียบๆ เสมอ
และไมเคยมีปรากฏในสถิติวาบังเกิดผลมากเพียงใด
กระนั้นเราวางใจในความเติบโตที่เงียบๆ คอยเปน
คอยไป  เรามั่นใจเมล็ดพันธุที่พระองคทรงหวาน
จะบังเกิดผลสมบูรณอยางแทจริง”

พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่ 16 ทรงตอบคำถามผู
สื่อขาวในเร่ืองตางๆ เชน วัฒนธรรมท่ีหลายหลาก
สมัพนัธกบัความจรงิแหงพระวรสารอยางไร  เราจะนำ
ความหวังใหแกเยาวชนที่ผลของวิกฤติเศรษฐกิจท่ี

เกิดขึ้นทั่วโลกบดบังความหวังของพวกเขาไดอยางไร
ความจริงประการหน่ึงคือ การชุมนุมเยาวชนโลกเปน
แรงบนัดาลใจท่ีพระเปนเจา ทรงมอบหมายให บญุราศี
สมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2  ทรงริเริ่ม
จดัขึน้

พระสันตะปาปา ตรัสวา “การชุมนุมเยาวชนโลก
เปนด่ังเคร่ืองหมายแหงแสงสวาง สองนำความเช่ือ
ใหเราไดเหน็วาพระเปนเจาทรงอยเูคยีงขางเราในโลกน้ี
ชวยเราใหกลาหาญ ที่จะยืนหยัดเปนคริสตชน เพราะ
คริสตชนจำนวนมากรูสึกโดดเด่ียว บางก็หลงทาง การ
มารวมชุมนุมเยาวชนตางรูสึกวา พวกเขาไมไดอยูตาม
ลำพัง แตมีเครือขายผูมีความเชื่อหนึ่งเดียวอยูทั่วโลก”

พระสันตะปาปาทรงอธิบายถึงผลดีของการชุมนุม
เยาวชนท่ีกอใหเกิดมิตรภาพแกเยาวชนตางเช้ือชาติและ
วฒันธรรม

“เครอืขายมติรภาพทีม่อียทูัว่โลก นำเราใหเปนหนึง่
เดียวกันในพระเปนเจา  เปนสิ่งสำคัญตออนาคต
ของมนุษยชาติ และตอมนุษยในปจจุบนั”

พระสนัตะปาปาทรงเชิญชวนเยาวชนใหมองวา การ
ชุมนุมเยาวชน เปนเคร่ืองหมายและเปนการเดินทางท่ี
ยิง่ใหญ ซึง่ “สรางมิตรภาพ เปดตนสโูลกกวาง ไดสมัผสั
วา การชดิสนทิกบัพระเปนเจา เปนความงดงาม”

บราซิล เจาภาพเยาวชนโลก ค.ศ.2013
นครรัฐวาติกัน (ซีนิต) โฆษกสำนักวาติกันประกาศวา

“การประชมุเยาวชนสากลครัง้ตอไป กำหนดจัดที ่นคร
รโีอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ค.ศ.2013”

คุณพอเฟเดริโก ลอมบารดี คณะเยสุอิต โฆษก
สำนักวาตกินั กลาววา “พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16
จะประกาศอยางเปนทางการถึงกำหนดจัดชุมนุม
เยาวชนโลกครั้งตอไปหลังพิธีมิสซาปดการชุมนุม
เยาวชน ที่กรุงมาดริด การจัดชุมนุมเยาวชน ซึ่งเคย
จดัจาก 3 ป  ตัง้แต ค.ศ. 2002 ปรบัเปน 2 ป เพือ่เลีย่ง
ไมใหตรงกบัการท่ี บราซลิไดรบัเลอืกใหเปนเจาภาพจัด
แขงขันฟุตบอลโลก ค.ศ. 2014 และจัดแขงขันกีฬา
โอลิมปก  ค.ศ. 2016

งานชุมนุมเยาวชนสากล ที่จัดขึ้นนอกกรุงโรม
10 คร้ังท่ีผานมา จดัข้ึนท่ีเมืองบัวโนส แอรเรส ประเทศ
อารเจนตินา ค.ศ. 1987 เมืองซานติอาโก เดอ คอม
โปสเตลลา ประเทศสเปน ค.ศ. 1989 เมอืงเชสโตโชฟา
ประเทศโปแลนส  ค.ศ. 1991 เมืองเดนเวอร รัฐ
โคโลราโด  ค.ศ. 1993 เมอืงมะนลิา ประเทศฟลปิปนส
ค.ศ. 1995  กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ค.ศ. 1997
กรุงโรม ประเทศอิตาลี ค.ศ. 2000 เมืองโตรอนโต
ประเทศแคนาดา ค.ศ. 2002 เมืองโคโลญน ประเทศ
เยอรมนี ค.ศ. 2005 เมืองซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย
 ค.ศ. 2008 และกรงุมาดรดิ ประเทศสเปน ค.ศ. 2011

นอกนั้นจัดข้ึนท่ีกรุงโรม 3 คร้ัง คือ ค.ศ. 1984
ค.ศ. 1985 และ ค.ศ. 2000 โดยการจดัชมุนมุคร้ังแรก เริม่
ในวันอาทิตยใบลาน ค.ศ. 1984

1,000 คน สิ้นสุดเดือนกันยายนนี้ เราเห็นความ-
จำเปนทีย่งัตองชวยเหลอืดานวัตถ ุและจิตวญิญาณ
ของผูปวยตอไป”

“พระศาสนจักรทองถิ่น เชิญชวนผูมีจิต-
ศรัทธาในทองท่ีชวยสนบัสนุน แมคาริตสั เยอรมนี
ยงัคงสนับสนุนเงินทุน การดำเนินงานโครงการน้ี
ตอไปก็ตาม”

การแปลเปนงานทาทายอยางย่ิง
นครรัฐวาติกนั (ซเีอ็นเอส) มงซินญอร ฮวน มเีกล

เกรเนสชา เลขาธิการสมณกระทรวงพิธกีรรม และศีลศกัดิส์ทิธ์ิ ใหสมัภาษณผสูือ่ขาว
หนังสือลอสแซรวาตอเร โรมาโน วา “การแปลบทประจำมิสซาและพระคัมภีร
ในทุกๆ ภาษาเปนงานทาทายอยางยิ่ง การแปลจากภาษาหน่ึงเปนอีกภาษาหน่ึง
มีความยาก และมีโอกาสบิดเบือนความหมายของภาษาตนฉบับโดยไมเจตนาได
จำเปนทีผ่แูปลควรใหความเคารพในผลงานของผปูระพันธตนฉบับอยางเครงครัด”

ขณะน้ีสภาพพระสังฆราชคาทอลิกแหงอิตาลี กำลังจัดแปลบทประจำมิสซา
สวนสภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหงฝร่ังเศสจดัแปลทัง้บทประจำมิสซาและหนังสือ
พระคัมภรี

ทำใจใหสงบ และ
     คดิถงึส่ิงดีๆ
กัสแตล กันดอลโฟ
อิตาล ี(ซนีติ) พระสัน-
ตะปาปา เบ เนดิ กต
ที ่16 ทรงยกแบบอยาง

การภาวนาของแมพระ และทรงเชิญชวนคริสตชน
ใหหาเวลาเงียบๆ รำพึงภาวนา เพ่ือไดสัมผัสวา
“ชางงดงามเพียงใด เมื่อพระเปนเจาตรัสกับเรา
ขณะรำพึง”

พระสันตะปาปา ตรัสวา “การรำพึงเปนการภาวนาฝายจิตตามธรรมเนียม
คริสตชน รูปแบบการภาวนาที่ไมใชคำพูด แตใหจิตใจเราจดจออยูกับดวงพระทัย
ของพระเปนเจา” พระองคทรงยกบทสดุดี “วิญญาณของขาพเจาเอย จงถวาย
พระพรแดพระเจาเถิด จงอยาลืมพระคุณตางๆ ทีพ่ระองคประทานให” (สดด 103:2)

“ปจจบุนัเรามภีารกิจ ความกังวล และปญหามากมาย จนไมมเีวลารำพงึสวนตัว
สมัผัสกับพระเปนเจาในความเงียบ เพ่ือหลอเล้ียงชีวติฝายจิต”

ดานัง ยังคงชวยผูปวยเอดส
ดานัง เวียดนาม (ซีเอ็นเอส)  คุณพอมาเซลโล มินห ผูอำนวยการองคกร
คารติสั ประจำสังฆมณฑลดานัง กลาววา “แมองคกรเมตตากิจตางประเทศ 2 องคกร
ไดแจงยกเลิกเงินชวยเหลือผูปวย เอชไอวี / เอดส ซึ่งอยูในความดูแลประมาณ
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เปดหนาตาง “อลับาเนีย”
วนัน้ียากจนสุดๆ ในยุโรป
สาเหตุ คอมฯ-ชาตินิยม–สงคราม

โดย โทน่ี ไทยแลนด
“อัลบาเนีย” ประเทศท่ียากจนที่สุดในยุโรป

ประเทศหน่ึง เม่ือเอยช่ือน้ี สวนใหญยัง งง ประเทศน้ี
อยูที่ไหน และเรื่องราวเก่ียวกับประเทศน้ี สำหรับ
คนไทยอาจจะมีเพียงไมกีค่นนักท่ีรู

“อุดมสาร” ไดมีโอกาสพูดคุยกับคนไทยท่ีรูจัก
ประเทศนี้อยางดี  เพราะไปใชชีวิตอยูที่ประเทศ
อัลบาเนียถึง 17 ป ทามกลางเสียงปน กลิ่นอายและ
ควนัสงคราม

วนัแรกกลัว จนตองนัง่รองไห แตวนันี ้กลาทีจ่ะอยู
ทีน่ัน่ รกัเปนหวงพีน่องผยูากไรในทีน่ัน่

ประเทศ อลับาเนีย (Albania) เมืองหลวงชือ่ติรานา
ประชากรประมาณ 3.6 ลานคน นับถือศาสนาอิสลาม
รอยละ 70 สวนใหญนิกายสุหน่ี, คริสตนิกายออร-
โธดอกซ รอยละ 20 และนิกายคาทอลิกประมาณ
รอยละ 10

ซิสเตอรทิพยธารา  คูประเสิรฐ ธรรมทูตไทย
คนแรก คณะคามิลเลียน ไปอยูที่ประเทศอัลบาเนีย
ตั้งแต ค.ศ. 1995 รวมเวลา 17 ป เริ่มตนไปทำอยูใน
โครงการโรตารีข่องฮอลแลนดทีท่ำงานอยใูนอลับาเนีย

 ถาเปรียบเปนเด็กสาว ก็เรียกวา “แรกรุน แตก
เน้ือสาวแลว”

ซสิเตอรไดเลายอนหลังใหทราบถึงอดีต จดุเปล่ียน
ของอัลบาเนียวา “ค.ศ. 1991 ระบอบคอมมิวนิสต
ลมสลาย ในประเทศอัลบาเนีย ค.ศ. 1992 พระสนัตะปา-
ปายอหน ปอลท่ี 2 เสด็จเยือนอัลบาเนีย หลังจาก
พระองคเสด็จกลับไปได 2-3 วัน เปนชวงที่มีประชุม
เจาคณะนักบวชตางๆ ที่โรมพอดี พระองคไดทรง
เรียกรองใหคณะนักบวช เรงชวยเหลือชาวอัลบาเนีย
ขั้น “จำเปนเรงดวนท่ีสุด!” สองเร่ืองใหญๆ คือเร่ือง
สขุภาพอนามยั และการสอนคำสอน”

อธิการเจาคณะคามิลเลียนเอง ไดเห็นวา เรื่องการ
รักษาพยาบาลเปนเร่ืองท่ีเก่ียวของกับงานของคณะ
โดยตรง ก็ไดใหแตละประเทศพยายามหาคนสงไป
ชวยกนั ประเทศไทยกำหนดใหม ี1 คน

คุณแมเจาคณะท่ีโรม พยายามเรงเราใหหาคนท่ี
จะไปชวยงานที่นั่น ไมนานทางคณะท่ีโรมก็โทรมา
ตดิตาม “คนท่ีจะไป...พรอมหรอืยงั?”

ซิสเตอรเลาวา  “เวลาน้ันคิดวาอีก 1-2 เดือน
จะตัดสินใจ ระหวางน้ันไดเขียนจดหมายขอความสวาง
จากพระเปนเจาใสไวในตูศีล พยายามปรึกษากับพอ
วิญญาณรักษ ไดเรียนทาน ถึงความคิด ความรูสึก
ที่เกิดขึ้น แตยังไมคิดวาจะไปเปนธรรมทูตหรอก แต
หลงัจากท่ีคณุพอไดฟงแลว ทานก็บอกวา”

“นีแ่หละอาจจะเปนกระแสเรียกของเรา กไ็ด”
ชวงน้ันซิสเตอรถวายตัวได 4 ป ทางคณะไดสงไป

พรอมกับเพ่ือน  ชื่อซิสเตอรเปาลา ชาวบราซิล
อยู เมืองไทยมา 20 ป และซิสเตอรอันนา  มาเรีย

ชาวอิตาเลียนอีกคนหน่ึง
ซสิเตอรเปาลาไดทำงานอยทูีน่ั่นได 6 ป กเ็สียชีวติ

เปนมะเร็งที่กระเพาะอาหาร หลังจากนั้นมีซิสเตอร
จากประเทศอ่ืนๆ หมุนเวียนเขาไปชวย ลาสุดซิสเตอร
สุภาพร เจียรขันธ จากสังฆมณฑลราษฎรธานี อยูได
5 ป

คุณแมเขาเพิ่งเสียชีวิตไมนานน้ี
แตเดิมเปนประเทศยูอัลบาเนีย ประกอบดวย

มาซิโดเนยี  มอนเตเนโกร เซอรเบีย (โกโซโว) อลับาเนยี
หลังคอมมิวนิสตตางก็แยกตัวกันออกไปเปนอิสระ
จนเหลอืแตเฉพาะ อลับาเนยี เทานัน้
     “แตกอนไมรูจักประเทศอัลบาเนียเลย พยายามหา
แผนที่ เปนลูกโลก  เห็นเปนจุด  “ เล็ก  นิด  เดียว”
บนลกูโลกน้ัน และพอดีชวงนัน้ “อดุมสาร” ไดลงขาว
เกี่ยวกับประเทศอัลบาเนียพอดี มีภาพผูชายและเด็ก
อยู 2 คน ยืนอยูบนกองหิน จึงไดอานเปนขอมูลในใจ
ทราบวาอัลบาเนยีเพ่ิงมเีสรภีาพ พนจากลทัธคิอมมวินสิต
ลำบากและยากจนมากๆ”

ตอนน้ันอยใูนระหวางคดิอย ูไดเขยีนจดหมายใสใน
ตศูลี เพ่ือขอพระเปนเจาดลใจใหพบคำตอบ

จากประเทศไทย ไปอิตาลี และน่ังเรือจากอีลีนีไป
อัลบาเนีย ใชเวลา 18 ชั่วโมง เราก็ตื่นเตน ไมรูวาเปน
อยางไร

“เม่ือถึงทาเรือมีเด็กๆ โดดน้ำและวายน้ำมาท่ีเรือ
ที่เราโดยสารไป ขอเงิน เด็กๆ กลุมใหญ ตะโกนรอง
ขอเงนิ พนัลรีๆ ๆ”

ซสิเตอรรสูกึตกใจและนึกในใจวา
“มันอะไรกันวะเน่ีย? ประเทศอะไรเน่ีย...มากกวา

อลับาเนยี”
เราอยบูนเรอืใหญ มองไปในน้ำเราก็งง คดิไมออก

ทำไมถึงเปนอยางนี้
ชวงนั้นมีประชากรประมาณ 5 ลาน แตเกือบครึ่ง

หน่ึงออกนอกประเทศไปสวนใหญเปนคนหนมุคนสาว
อยใูนประเทศประมาณคร่ึงกวา ชวงนัน้มีขโมย โจรมาก
ยงัมีสงครามกันอย ูนากลวัมาก

เปนคอมมิวนิสตที่กดข่ีประชาชนมาก ลางสมอง
ความเปนมนุษย มันกดข่ีขมเหงมันสมองความเปน
มนุษย วธิคีดิ ความเช่ือในบุคคล  ความเช่ือดานศาสนา
กย็งัเปนแบบวาติกนัคร้ังท่ี 1 อย ูไมมวีาติกนัท่ี 2

ไดเห็นแลว สะอึกมาก!
ไฟฟาก็มวีนัละ 2-3 ชัว่โมง ไปไหนๆ กไ็มสะดวก-

เลย โจรขโมยก็ชุกชุมมาก นึกในใจ “เราจะทำอะไร
ได?” บางวันก็นัง่รองไห มดืแปดดาน

เรื่องศาสนาถือวาดีมาก ระหวางมุสลิมกับคริสต
คาทอลิกใกลชดิกันมาก เราตางมีความสัมพันธกนัดีมาก
ชวยเหลือกัน

ความเ ช่ือของพี่นองมุสลิมเขานับถือนักบุญ

อนัตนมาก ฉลองปสกา และคริสตมาส เขาก็มากินเลีย้ง
กนั เมือ่มสุลมิเขาฉลอง “ไบลาม” เขาก็เชญิคาทอลิกเรา
ไปทานเล้ียงดวยกัน แลกเปลีย่นกัน ไมมเีบียดเบยีนกัน

มีวัดคาทอลิกแหงหนึ่งท่ีเกาแกมาก ชาวมุสลิมเขา
สวดภาวนา เขาจะมานอนคางในวัดคริสตของเรา
เขาเช่ือวา เขาจะไดรบัพรจากพระ ชาวบานเขายังแสวง-
หาพระเปนเจา เราอยูประเทศไทยเราไมเคยเห็นเลย
แตเคยเชื่อและทำอยางน้ีกันมานาน

เร่ืองนีเ้ปนส่ิงท่ีรสูกึชมุช่ืนใจท่ีความสมัพนัธระหวาง
ศาสนาใกลชดิกนัมาก และเขาแสวงหาพระอยมูาก

อัลบาเนียกอนที่จะถูกพวกตุรกีมายึดครองนาน
500 ป มคีรสิตงัทัง้ประเทศ และเปนเมอืงทีน่กับญุเปาโล
เดินแวะเยี่ยมระหวางเดินทางไปโรม เชนเมืองดูรัส
มอนเตเนโกร มาเซโดเนีย ฯลฯ ทางเดินอัครสาวกไป
ประกาศขาวดี สวนหน่ึงก็อยบูริเวณน้ีดวย

เมือ่ตุรกยีดึครอง
เ ม่ือยุคคอมมิวนิสต  มีผูนำชื่อเอนเวอร โฮชา

(Enver Hoxha) หรือ “เอ็ดเวิรด โฮชา” ปกครองในป
ค.ศ. 1944-1985 เขาปลูกฝงความคดิใหประชาชนเคารพ
ถอืวา เขาเปน “พอของแผนดิน” สรางกระแสชาตินยิม
ไดลางหัวคน ตัง้แตเด็กเยาวชนใหนบัถือเขา เขาไดเขียน
เปนขอคำสอนสำหรับเยาวชน  ถากราบไหวพอของ
แผนดินแลว โตขึ้นจะไดเปนเจาเปนนาย จะไดกิน
ชอนทอง จานทอง เปนนายและร่ำรวย  คนอัลบาเนีย
จะเกงท่ีสุดในโลก อัลบาเนียจะเปนประเทศยิ่งใหญ
ทีส่ดุในโลก

เม่ือเอนเวอร ค.ศ. 1985 ตาย เขาใหประชาชน
ทัง้ประเทศ ตองรองไห เพราะพอของแผนดินตายแลว!

ซสิเตอรทำงานอยทูีโ่พลคิลนิกิ ยงัอยใูนบรรยากาศ
สงคราม คนท่ีมารักษา สวนใหญโดนไฟ โดนน้ำลวก
โดนระเบิด และแผนกทันตแพทยดวย  เรื่องอาวุธ
สงครามมากมายเหลือเกิน เด็กๆ มีลูกระเบิดมือ
“นอยหนา”  มีลูกปนเล็บยาวเลน และเด็กหลายๆ คน
ก็โดนระเบิด แกะเลนไมรูวามันอันตรายขนาดไหน

(อานตอหนา 14)
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นิว้ขาด เปนแผลทีแ่ขน ขา แกม สารพดั ตางกม็าหาเรา
ใหชวย โรงพยาบาลของรัฐก็ปด เพราะพวกเขาก็กลัว
และไมมยีารกัษา เคร่ืองมือแพทยตางๆ กไ็มมี

ขโมยมีอยูทั่วไปและมีมากเหลือเกินตองระวัง
ตลอดเวลา!

ซิส เตอรต องขอใหอ ดีตนายทหารคนหน่ึง
มาสอนพวกเราใหรูเร่ืองระเบิด เพราะจะไดปองกันตัว
และสอนเด็กดวย พอทหารมาสอน ทำใหเราร ู เวลาถอื
ระเบดิมือส่ัน ตองเอาอกีมือหน่ึงชวยจับไว

ซิสเตอรจะไปไหน จะมีขนมอยูในกระเปาไวแลก
ลูกปน ระเบิด จากเด็กๆ ใหเขาเอามาให เพราะมัน
อันตรายมาก เมื่อไดมามากแลวก็จะเรียกใหหนวยงาน
ของ  “ยูเอ็น” เขามารับเอาไป บางครั้งใตเตียงนอน
ของซสิเตอรยงัตองเปนทีเ่กบ็ลกูปนเลย มนัมมีากจรงิ

ชวงท่ีไปอยูมีการตอสูกันรุนแรง  ค .ศ .  1997
คนอพยพออกนอกประเทศ ไปอิตาลี สวิตเซอรแลนด
กรซี เยอรมน ีและอเมรกิาเหนือ ฯลฯ

ค.ศ. 1999 เกิดสงคราม โคโซโว รฐับาลไมสามารถ
ใหความปลอดภัยแกประชาชนได รัฐบาลอิตาลี
ประกาศใหคนอิตาเลียนที่ทำงานอยูในอัลบาเนีย
คนไหนตองการกลับประเทศก็ใหแจงติดตอกับหนวย
งานของเขา รัฐบาลจะจัด เคร่ืองบินทหารอิตาลีมารับ
เพราะสถานการณรุนแรง มีหลายคนกลับแตซิสเตอร
ตดัสนิใจ ไมกลบั จะอยทูีน่ี่ และทำงานตอไป เพราะ
มีคนปวยมาก คนที่ตองการความชวยเหลือจากเรา
มีมาก  เราม่ันใจวาพระเปนเจาทรงคุมครองเรา เรา
ทำงานรับใชพระองค เรามาเพ่ือชวยเขา และเม่ือเขา
กำลังลำบากเราจะท้ิงเขาแลวออกไป  ก็รูสึกไมดีดวย
ทัง้ๆ ทีเ่สีย่งกย็อม ซสิเตอรคดิวา “ตายก็ยอม”

“อยูที่นั่นชวงแรกๆ  ซิสเตอรกินแตมันฝร่ังกับ
ไขไกตม สองอยางเปนหลัก เพราะชาวบานเขาเอามาให
‘กินจนตัวอวน’...(หัวเราะ)แตเปนโรคขาด(สาร)
อาหาร...”

ซิสเตอรทิพยธารา กลับมาประเทศไทย ตาม
พระวินัยของคณะนักบวชที่กำหนดใหคนท่ีเปน
ธรรมทูตไปอยูตางประเทศแลว สักระยะหนึ่งตอง
ใหกลับมาอยูประเทศบานเกิดบาง และหลังจากน้ัน
จึงใหกลับไปทำงานตอ ซึ่งซิสเตอรเองก็ตั้งใจวา เม่ือ
ฉลองชีวตินกับวชครบ 25 ป ซึง่จะถึงในปหนานี้

ซิสเตอรทิพยธารา เปนลูกวัดอาสนวิหารแมพระ
บังเกิด บางนกแขวก สมุทรสงคราม บิดาช่ือยอแซฟ
อนุ และคุณแมเซซีลีอา ทองสุข คูประเสริฐ มีพี่นอง
7 คน ซสิเตอรเปนคนท่ี 6 รองสดุทอง ตดัสนิใจเขาอาราม
ตอนโตแลว จบพาณิชยแลว เวลาน้ันอายุ 24 ป ไดเห็น
ชวีตินกับวชกางเขนแดง ทำงานกบัคนปวย

“มนัทาทายชีวติด!ี”
เมื่ออยูและไดรูจักกับชาวบานและเห็นความ

ตองการของเขาแลว กอ็ยากจะชวยเขาตอไป  แตกแ็ลว
แตคณุแมเจาคณะฯ จะพจิารณา แตโดยสวนตวั

“ซิสเตอรจะกลับไปอีกครั้งหน่ึง!”

ดแูละฟง...อานและเขียน

(tanpanlop@gmail.com)

เม่ือไมกี่ปมานี้ มีผลวิจัยเรื่องการอานหนังสือของคนไทยโดยเฉลี่ยวันละไมถึง 8 บรรทัด เปนเหตุให
นกัการศึกษาทีเ่ชือ่วาความรมูาจากการอานหนงัสอื ตองออกมารณรงคในสังคมอยางกวางขวาง เพือ่ใหคนไทย
เหน็ถงึความสำคญัของการอานพยัญชนะภาษาไทย เปนพืน้ฐานในการดำรงชีวติประจำวนั

ถงึวันน้ี... ผมก็ยงัเช่ือวา จำนวนการอานหนังสือโดยเฉล่ียของคนไทยในแตละวัน คงมีจำนวนไมมากข้ึน
นัก โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนรุนใหม ที่อยูในยุคของการส่ือสารแบบสัญลักษณ (Symbolic Language)
ไมมีตัวหนังสือใหอาน แตสามารถเขาใจในกระบวนการการส่ือสารได ตัวอยางงายๆ คือ การตูน และ
สือ่โฆษณาไมกีว่ินาทีในปจจุบนั

ถาจะสรุปวา คนยคุสมยันีเ้ปดรบักบัการดูและการฟง มากกวาการอานและการเขียน คงจะถูกสวนหนึง่
สวนทีผ่มคดิวา นาเปนหวงกค็อื การเปดรบัในเชิงคณุภาพมากกวาเชงิปรมิาณ
เพราะคนทีช่อบดูกใ็ชวาจะเห็น คนทีช่อบฟงก็อาจจะไมไดยนิ คนทีอ่าน (นอกจากจะอานไมคอยออกแลว)

กอ็าจจะไมเขาใจ คนท่ีเขยีนก็จบัใจความไมได
ผมเคยคุยกับครูที่สอนระดับมัธยมปลายในโรงเรียนระดับอำเภอ ที่ตางจังหวัดแหงหน่ึง โรงเรียนน้ัน

อยูหางจากกรุงเทพฯ ไมเกิน 100 กิโลเมตร เด็กท่ีจบในระดับมัธยมปลายท่ีนั่น ยังอานหนังสือไมคอยออก
และเขียนหนังสือไมคลองเปนสัดสวนที่มากกวาเด็กท่ีเรียนดี เรียนเกง ประมาณรอยละ 80 ประมาณวา
ในเด็กนักเรียน 10 คน มีเด็กเรียนเกง 2 คน ซึ่งถือวาเปนความภาคภูมิใจของโรงเรียนน้ันแลว ที่ดีกวา
บางโรงเรียนท่ีมีจำนวนเด็กเกงนอยกวาหรือไมมีเลย ตัวชี้วัดของโรงเรียนอยูที่จำนวนเด็กเกงและเรียนดี

ผมไมแนใจวา ประเด็นอยทูีร่ะบบคุณภาพการศึกษา ระบบการบริหารจดัการเรียนการสอนของโรงเรยีน
คุณภาพของครู การดูแลของพอแม ผูปกครองที่ฝากความหวังและอนาคตไวกับโรงเรียน หรือปญหาอยูที่
ตัวเด็กนักเรียนเองที่ไมสนใจในการฝกใฝหาความรูดวยตัวเอง

ผมเองมชีวีติอยใูนหองประชมุจำนวนไมนอยแตละวนัในชวงทีท่ำงานอยางเตม็ท่ี ทัง้งานท่ีเปนงานและงาน
ทีเ่ปนอาสาสมัครงานสังคม ทกุคร้ังท่ีผมนัง่อานรายงานการประชุม ทำใหพอรวูาคนท่ีจดรายงานการประชุม
มคีณุภาพอยางไร ในใจคิดวายังดีทีม่รีายงานการประชุมใหอาน บางคร้ังไมมรีายงานการประชุม ตางคนตางคิด
ตางคนตางทำ ตามท่ีแตละคนเขาใจ กลบัมาประชมุกนัอกีครัง้นอกจากจะพูดเร่ืองเดิมแลว ยงัตองหาบทสรปุ
กนัใหมในประเด็นเรือ่งเกา หาความคืบหนาไมเจอ

ผมเคยน่ังคุยกับรนุพ่ีทีเ่ปนบรรณาธิการบรหิารของหนงัสือเลมหนึง่ การบรหิารความอยรูอดของหนงัสือ
แตละเลมท่ีวางตามแผงหนังสือ โดยเฉพาะการหาโฆษณามาลงหนังสือซึง่เปนรายไดหลักน้ัน ขึน้อยกูบัจำนวน
การพิมพเปรียบเทียบกับยอดขายในการเขาถึงผูอาน ทำอยางไรใหหนังสือขายได

นอกจากการเขาใจธรรมชาติของกลุมเปาหมาย การกำหนดเน้ือหาแตละเลม สัดสวนของสาระและ
ความบนัเทิง รวมถงึสสีนัและรูปแบบของเลมแลว หนไีมพนเรือ่งการตลาด ซึง่เปนเรือ่งของนักการตลาด

ผมเคยคิดเลนๆ วา นักการตลาด นักธุรกิจ และนักการศึกษา สามารถมีลักษณะรวมในคนคนเดียวกัน
ไดหรอืไม เพราะมธีรรมชาตขิองผลลพัธทีต่างกนั มตีวัชีว้ดัอยทูีย่อดขายและกำไร หรอืคณุภาพของคน

เรามองความมสีาระในเร่ืองไรสาระ หรอืเราเห็นความไรสาระในเร่ืองทีม่สีาระ...
เราคาดหวังผลลัพธ ใหเด็กและเยาวชนมีคุณภาพในการรับรู มองและเห็น ฟงแบบไดยิน อานอยาง

มคีวามเขาใจ เขยีนแลวมสีาระจบัใจความได
หรอืเราใชกระบวนการ การรับรขูองคนเพือ่หวงัผลประโยชน สิง่ทีม่ากกวาผลประโยชน คอืผลพลอยได

ทีเ่ปนประโยชนตอสังคม
ดเูหน็ ฟงเปน อานออก เขยีนได กใ็ชวาจะไมถกูหลอก !!!
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«—¥π—°∫ÿ≠¡’§“·Õ≈ Õ.‡¡◊Õß ®.Õà“ß∑Õß ©≈Õß«—¥

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

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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

‰¡‡°‘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‡ Á́ª™—≠ (©≈Õß·¡àæ√–‰∂à∑“ ) °∑¡.

©≈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“)

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫“ß«—« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥

§√∫ 25 ªï «—π‡ “√å∑’Ë 8 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π (‡«≈“ 09.30 π. æ‘∏’

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

°‘®‡®√‘≠ √à«¡°—∫ºŸâπ”Õß§å°√ ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…‡¢µ 4

Õ«¬æ√»’≈¡À“ π‘∑)

«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢ ´Õ¬ 101 °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π. æ√–-

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

(√â“π§â“µ‘¥µàÕ§ÿ≥«‘√—™ ‚∑√. 08-1630-1432)

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

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

‡ªìπ«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 8 °—π¬“¬π ‡«≈“ 16.00 π. (©≈Õß

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

ª√–∏“π

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ ∫â“πÀπÕßæ«ß

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

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

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

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

«—¥·¡àæ√–¡À“∑ÿ°¢å ∑à“¡à«ß ®.°“≠®π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.00 π. §ÿ≥æàÕ

 ‘∑∏‘æ≈ æ“π‘™Õÿ¥¡ ‡ªìπª√–∏“π ‚Õ°“ π’È®–¡’æ‘∏’

‡ °Õπÿ “«√’¬å·¡àæ√–¡À“∑ÿ°¢å ·≈–ÀÕ√–¶—ß„À¡à

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
‚§√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

§ÿ≥æƒ°…“  °‘®‡®√‘≠  ‚∑√. 08-1258-7771

�����§≥–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 “∑√

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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

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

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

«—¥·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ Õ.‡¡◊Õß ®.‡™’¬ß√“¬ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 3 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ∫â“π·¡à·«π Õ.æ√â“« ®.‡™’¬ß„À¡à

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

§ÿ≥æàÕ°“√å‚≈ ≈ÿ ´’ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Ÿ¥“Àå∏—¥‡¥Õ—  ∫â“πª“ß‡∫“– Õ.‡™’¬ß¥“«

®.‡™’¬ß„À¡à ©≈Õß«—¥§√∫ 25 ªï «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 30

µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

«’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–·¡à¡“√’¡“√¥“·Ààß§√‘ µ™π («—¥πâÕ¬

 ‘ßÀå∫ÿ√’) Õ.‡¡◊Õß ®. ‘ßÀå∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11

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

«‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ™«‘π∑√å

‡ ß’Ë¬¡·°â« ‚∑√. 08-7573-7415)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 36 ª√–®”«—π∑’Ë 4-10 °—π¬“¬π 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

‡«≈“ 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

°—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

�����¿§‘π’§≥–§“√å‡¡‰≈∑å ·Ààß°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ©≈Õßπ—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·Ààß

æ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ «—π‡ “√å∑’Ë 1 µÿ≈“§¡ 2011 ‡«≈“

∑’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.

(√â“π§â“®Õßµ—Èß·µà«—ππ’È - «—π∑’Ë 8 µÿ≈“§¡

2011 ∑’Ë‚∑√. 0-2429-0117-8 ®—∫ ≈“°

«—π∑’Ë 15 µÿ≈“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.00 π.)

07.00 π. (À≈—ßæ‘∏’¡’µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑·≈–‡§“√æ

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

‡ªìπª√–∏“π

·≈–‡«≈“ 16.30 π. (Õ«¬æ√»’≈¡À“ π‘∑ ‡«≈“

16.00 π.) æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π (À≈—ßæ‘∏’

¡’‡ °¥Õ°°ÿÀ≈“∫·≈–‡§“√ææ√–∏“µÿ)

����� ¿§‘π’§≥–§“√å‡¡‰≈∑å ·Ààß®—π∑∫ÿ√’ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ©≈Õßπ—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·Ààß

æ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ «—π‡ “√å∑’Ë 8 µÿ≈“§¡ 2011 ‡«≈“

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

ª√–∏“π

����� §ÿ≥æàÕ®‘µµ“∏‘°“√ ·≈–§≥–´‘ ‡µÕ√å§“√å·¡≈

 “¡æ√“π ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡ªìπ‡®â“
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จากท่ัวโลก
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 คาบำรงุปละ 400 บาท ธนาณัตใินนามซสิเตอรศรินทิพย กจิสวสัด์ิ สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 โทรสาร : 0-2681-5401
CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1801 Fax : 66-2681-5401
E-mail : thcatcom@loxinfo.co.th website : www.udomsarn.com

โดย เงาเทียน

สวัสดีครับ เพ่ือนๆ เยาวชนท่ีรัก ตอนน้ีบรรยากาศของการเฉลิมฉลอง
วนัเยาวชนโลก ครัง้ที ่26 ไดเร่ิมขึน้แลวโดยมีคุณพออายวุัฒน โสนนอย ผอูำนวย
การแผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส เปนผูนำกลุม
ในคร้ังน้ี การเดินทางในคร้ังน้ีมกีลมุพระสงฆ นกับวช และเยาวชนไทย รวม 39 ชวีติ
ดวยกัน

เสียงเยาวชนฉบับนี้ ขอเปนตัวแทนนองๆ เพื่อแบงปนขาวจากเยาวชนไทย
ในงานชุมนุมเยาวชนโลกที่ประเทศสเปน จะไดรับรูความเปนไปพรอมๆ กับ
การเดินทาง และการเฉลิมฉลองของพวกเขากันครับ

เม่ือวันท่ี 11 สงิหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น. ตามเวลาทองถ่ินของประเทศ
สเปน กลุมเยาวชนผูรวมจาริกไดเดินทางถึงกรุงมาดริด ประเทศสเปน โดย
สวัสดิภาพ กอนที่จะมุงหนาสูเมือง Iscar เมืองทองถิ่นในสังกัดอัครสังฆมณฑล
Valladolid ณ ที่ซึ่งบรรดาเยาวชนจะไดสัมผัสการดำเนินชีวิตประจำวันของ
ชาวเมืองและไดเรียนรูวิถีแหงความเช่ือของคริสตชน เฉพาะอยางยิ่งกับบรรดา
เยาวชนทองถิ่นและกับครอบครัวอุปถัมภ ในบรรยากาศการตอนรับอยางอบอุน
และการดูแลเอาใจใสอยางดีเย่ียม

นอกจากน้ีเยาวชนไทย และเยาวชนสเปนผูเปนเจาบานยังไดมโีอกาสแบงปน
แลกเปล่ียนทัศนคติทางดานความเช่ือ วิถีแหงความเปนคริสตชน และไดรวมกัน
เสริมสรางความเช่ือของกันและกันผานทางกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การรวมพิธีบูชาขอบพระคุณและการสวดภาวนาในบรรยากาศแหงวัฒนธรรม
ทีแ่ตกตาง อกีท้ังไดมโีอกาสเรยีนรวูฒันธรรม ชวีติความเปนอย ูอาทิ ไปเย่ียมและ
สวดภาวนาในอารามของซิสเตอรคณะดอมินิกัน  การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ
“Casa Romana” การชมนิทรรศการศิลปะเก่ียวกับพระมหาทรมาน “Passio” และ
การเดินเทาจาริกตามเสนทางอันเกาแกสู “Santiago de Compostela” ซึ่งมี
ระยะทางกวา 12  กโิลเมตร

ในชวงค่ำของวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เยาวชนไทยพรอมดวยเยาวชน
ผูจาริกอีกจำนวนกวา 1,200 คน ซึ่งจาริกอยูในอัครสังฆมณฑล Valladolid
ไดมารวมกัน ณ  อาสนวิหารพระหฤทยัของพระเยซเูจา โดยมีพระอคัรสงัฆราช
Ricardo Bla zquez เปนประธานในพิธสีวดภาวนา  การภาวนาคร้ังน้ีนำเยาวชน

ทกุคนใหรำพึงถึงรหัสธรรมล้ำลึกของ
การบังเกดิของพระเยซเูจาซ่ึงพระองค
เสด็จเขามาอยูทามกลางมนุษย และ
ยังประทับอยูกับเราผานทางศีลมหา-
สนิท การสิ้นพระชนมของพระองค
แสดงออกถึงความรักและพระเมตตา
ตอเรามนษุย และอาศยัการกลบัคืนชีพ
ของพระองคนำความหวังมาสู เรา
ทุกคน ทั้งน้ีหัวขอรำพึงเหลาน้ีไดรับ
การถายทอดผานทางบทเพลงในงาน
เยาวชนโลก ในคร้ังกอน อาทิ Receive
the power of the Holy Spirit,
Emmanuel, Jesus Christ you are my
life และ Firmes en la fe ซึง่เปนบทเพลง

ประจำงานเยาวชนโลกในคร้ังน้ี (ทมีเลขาฯ เยาวชนไทย รายงาน)
ณ วนัน้ี 15 สงิหาคม พวกเขาเดินทางสกูรุงมาดริด และพรอมจะเริม่เฉลิมฉลอง

วันเยาวชนโลกตอไปแลวครับ เราหวังวาพวกเขาจะสามารถเก็บเก่ียวเวลาแหง
พระพรนี ้โปรดสงพระจติมายังพวกเขา เพือ่จะไดมพีลงัยิง่ใหญทีจ่ะคนพบอสิรภาพ
และทำใหพวกเขาเขมแข็งที่มีชีวิตอยูดวยความรัก ความช่ืนชมยินดี และเปน
เคร่ืองมือท่ีดี เพ่ือท่ีจะรักและทำกิจการดีตอไป พบกันใหมในเสียงเยาวชน
ฉบบัหนา...สวัสดคีรบั...



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับที่ 36 ประจำวันที่ 4-10 กันยายน 2011หนา 18

“ถาพระเจารักมนุษย ทำไมตองสรางคนจน
คนพิการ  คนปญญาออนดวยละครับ” คำถาม
ตีแสกหนา  ขณะท่ีผมกำลังเปลี่ยนชุดหลังจาก
ทำวจนพธิกีรรมทางศาสนาเสร็จ ยงัไมทนัต้ังตัว
ไมใชคำถามใหม แตเปนคำถามทีต่อบยากไมเบา

ถาเราเปนคนยากจนขนแคนคนนัน้ บาดเจบ็
พิการ ประสบอุบัติเหตุ เราจะยังตอบวาพระเจา
รักเราไดสนิทใจหรือเปลา? ถามและตอบกัน
ตรงๆ ผมวา ถามนัไมไดเกดิขึน้กบัตวัเอง อยาเพิง่
เชือ่วาเราจะผานวนัและคนืทีร่วดราวเจบ็ปวดไป
อยางงายดาย

ผมอ านบทสัมภาษณของคนรักของ
นกัเขียนคนหนึง่ท่ีคดิจะปลิดชีวติของตนเองตาย
มาหลายคร้ัง อยูกับตัวเอง พกปน มีพฤติกรรม
นาเปนหวง และในท่ีสุดระเบิดเวลาลูกนั้นก็ถึง
เวลาทำงานของมัน ปนท่ีถูกถอดสลักออกไป
ในตูโทรศัพทสาธารณะเพ่ือหวังจะปลิดชีวิต
ของตนเอง ดวยเหตผุลไมปรากฏในบทสัมภาษณ
มีแตประเด็นเขียนงานไมได ทั้งท่ีกอนหนาน้ี
เปนนักเขียนระดับมือรางวัล ปนถูกจอที่ขมับ
แตไมมีลูกกระสุน เสียงแชะ กับความหวังจะ
ลาโลกนี้ ชายนักเขียนคนนั้นเดินออกมาจาก
ตโูทรศพัท ตรงมาท่ีภรรยา เขาย้ือแยงลูกกระสุน
เขาแยงมนัไปได และไมนาน เมือ่เสยีงปนดงัขึน้
เลือดสีแดงสดไหลทะลัก ชายหนมุคนน้ันลมลง
กองกับพืน้

วินาทีตอจากนี้ เปนเรื่องของการรักษาและ
เยียวยา ผมอานถึงบรรทัดที่บอกวา และมัจจุราช
ก็ไมปรารถนาชีวิตของเขา เขาฆาตัวตายแตไมตาย
แตคนท่ีเหมือนกับจะตองตายตลอดท้ังชีวิตคือ
คนที่มีลมหายใจครบ แตลมหายใจนั้น ไมมีวัน
เหมือนเดิมอีกตอไป

เพชรพลอยแหงความทกุขลำเค็ญ
ชีวิตประจำวันท่ีเหลือคือการรอคอยอยางไรคา

แตไมสิน้หวัง คร้ันจะกลับมาเหมือนเดิม คงเปนอัศจรรย
แตทุกวันท่ีหญิงคนรักจะตองดูแล ทำความสะอาด
รางกาย ใหยา ฝกกายภาพ เพยีงเหน็รอยยิม้ของคนท่ีรกั

ซึ่งยากเต็มทน แตคนอยูดวยกันวันแลววันเลา เดือน
และป ยอมรวูา รางท่ีเคล่ือนไหวไมได ตองรับประทาน
อาหารทางสายยาง มพีฒันาการเปนลำดบั ผมประทบัใจ
คนรักของชายนักเขียนคนน้ัน แตผมคงรับยาก ถา
เร่ืองน้ีมนัเกิดข้ึนกับคนใกลตวั หรือคนท่ีเรารกั

รอยยิ้มบนความเศราโศก ความหวังในแสงริบหรี่
หรืออะไรมากมาย ที่ตองผานไปดวยความยากลำบาก
ถาเราผานมันไปได ผมคิดวามันสรางกอนเน้ืออะไร
บางอยางใหกับชีวิตของเรา กอนเน้ือน้ีวันหน่ึงคงเปน
เพชรพลอย ใหกบัชีวติของเรา และคนท่ีพบเหน็

ชวงกลางๆ ของเดือนกันยายน เรามีวันฉลอง
ความทุกข ทานผูอานอานไมผิดหรอกครับ เราฉลอง
แมพระมหาทุกข มหานี่ก็แสดงวาใหญ เยอะ จัดเต็ม
ทุกขมาก มากันหลายประการทีเดียว เราฉลองกางเขน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจา เครื่องมหาทรมานในอดีต
ปจจุบันนอกจากจะเปนส่ิงท่ีเราเห็นและระลึกถึง
พระเยซูแลว บรรดาดารานักแสดงมักชอบสวมใสกัน
เหลือเกิน ถารคูวามหมายจริงวากำลงัสวมเคร่ืองทรมาน
ในอดีตคงเปล่ียนใจ แตผมวาในอีกมุมหนึ่ง กางเขน
มเีสนหอยางยากจะบรรยาย ทรงท่ีสวยงาม การสวมใส
ที่แพรหลาย แตสิ่งเหลาน้ันไมสำคัญเทา ใครจะรู
หรือเขาใจไดวา นี่คือความงดงามของความทุกข
ไมใชเพราะความทุกขเปนสิ่งสวยงาม แตการขาม

ผานความทุกขดวยความอดทนตางหากคือบทพิสูจน
ชวีติคน

กางเขน : เพชรพลอยแหงความทุกขลำเค็ญ
ภาพปกหนาของอุดมสารฉบับน้ี เปนปกของ

หนังสือพระคัมภีร ประดับดวยเพชรนิลจินดา
ดูสวยงามแตขัดกันในที เพราะชายท่ีกางแขน
อยู ณ กางเขน  ทามกลางเพชรนิลจินดาน้ัน
กำลังลาลับจากโลกนี้ไป

ถาพระเจารักมนุษย ทำไมตองสรางคนจน
คนพกิาร คนปญญาออน นัน่สนิะ ความเปนคน
ไมไดอยทูีค่วามรวยหรือจน สมบูรณหรอืพกิาร
ปญญาออนหรือปญญาดี แตกลับอยูที่ชีวิต
หวัใจ และการตดัสนิใจ การกาวไปในแตละวนั
ชีวิตที่ไมสมบูรณจึงบอกวา เราตองเติมเต็ม
ใหกัน ชีวิตที่สมบูรณจึงบอกวา มันอาจจะ
ไมสมบูรณจริง หรือสมบูรณไดอีก ผมวา
พระเจารักมนุษยนะ เลยสรางมนุษยขึ้นมา
เพื่อจะพิสูจนวาเขาก็รักพระองคเหมือนกัน
ความรักเดียวกันไมใชหรือท่ีพระเยซูพิสูจน
ที่บนกางเขน รักจัดหนักกันไปเลย แลวเรา
พิสูจนมันที่ตรงไหนหรือยัง กอนจะมีคำถาม
หรือเงื่อนไขมากมาย การยอมรับในชีวิตยอม
ไมไดแปลวายอมจำนน แตซือ่ตรงกบัธรรมชาติ
ของมัน สขุ ทกุข ผดิหวัง ไมพรอม ไมสมบูรณ
ครบครัน แตเมื่อผาน ทุกอยางไปจนครบ
เมื่อนั้นแหละความรักตอชีวิต ตอเพื่อนพ่ีนอง

และตอพระเปนเจาก็สรุปไดดวยผลแหงเพชรพลอย
ความดี ทีเ่รอืงแสงเปลงประกาย สทูกุชวีติทีพ่บเหน็
บางทีความทุกขกับความสุขก็อยูบนความหมาย
เดยีวกนันัน่เอง

บรรณาธิการบริหาร
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¥â“π ấ“¬¡◊Õ ∂â“¡Õß®“°Àπâ“¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√‡¢â“¡“ ®–æ∫

 ”π—°ß“πÀπ÷Ëß  ”π—°ß“ππ’È¡’∫√‘°“√¢Õß∑’Ë√–≈÷° ‡À√’¬≠ · µ¡ªá ·≈–∑’Ë¥÷ß¥Ÿ¥

π—°∑àÕß‡∑’Ë¬«‰¥â‰¡à‡∫“§◊Õ ‚ª °“√å¥

„πÕ“√¡≥å∂«‘≈À“·≈–§‘¥∂÷ß ‚ª °“√å¥ —°„∫§ß·∑π§«“¡√Ÿâ ÷°‰¥â¥’

·¡â‡√“®–Õ¬Ÿà„π‚≈°ÕÕπ‰≈πå À√◊Õ‚≈°¥‘®‘∑—≈ Õ¬“° àß§«“¡√”≈÷°∂÷ß°—π ·§à àß

·¡ ‡´  ‚∑√À“  àßÕ’°“√å¥ ·µà¡—π‰¡à‰¥âÕ“√¡≥åÀâ«ß‡«≈“·Ààß°“√√Õ§Õ¬

µÕπ¡“ª√–™ÿ¡ ◊ËÕ¡«≈™π‡¥◊Õπµÿ≈“§¡ªï∑’Ë·≈â« º¡·≈–ºŸâ√à«¡‡¥‘π∑“ß ¡“

∂÷ßÀπâ“≈“π¡À“«‘À“√ ‡√“π÷°∂÷ß‡æ◊ËÕπ√à«¡Õÿ¥¡°“√≥å„π ∂“π ◊ËÕ¡«≈™π

∑’Ëª√–‡∑»‰∑¬ ‡√“‡≈◊Õ°´◊ÈÕ‚ª °“√å¥¿“æ¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ‡¢’¬π§π≈–π‘¥

§π≈–ÀπàÕ¬ ·≈â«À¬àÕπ≈ß„πµŸâ ’‡À≈◊ÕßµŸâπ’È

‡¡◊ËÕ§«“¡√”≈÷°∂÷ß‡¥‘π∑“ß ¢â“¡πÈ” ¢â“¡∑–‡≈·≈–·ºàπøÑ“ ¡—π°≈—∫¡“®Õ¥

∑’Ë ”π—°ß“π„π«—π∑’Ë‡√“°≈—∫¡“®“°°“√ª√–™ÿ¡æÕ¥’ º¡‰¡à∑√“∫·≈–∫“ß∑’°ÁÕ“®

®–‰¡à‰¥â π„®«à“°“√å¥·ºàππ—Èπ®–Õ¬Ÿà¥’À√◊Õ‡ª≈à“ ®–∂Ÿ°‡°Á∫ À√◊Õ«“ß´âÕπÊ ®π

À“‰¡à‡®Õ ·µà§«“¡ ÿ¢„®∑’Ë‰¥â· ¥ßÕÕ°«à“√–≈÷°∂÷ß°—π °—∫‚ª °“√å¥ —°„∫

¡—π¬—ß°√ÿàπÕ¬Ÿà„π§«“¡√Ÿâ ÷°∑ÿ°§√—Èß∑’Ëπ÷°¿“æ‚ª °“√å¥·ºàππ—Èπ∂Ÿ°À¬Õ¥≈ßµŸâ

‡√“‰¡à “¡“√∂·°â‰¢Õ–‰√‰¥â·≈â« ·µà„π¢≥–‡¥’¬«°—π§«“¡√–≈÷°∂÷ß¬—ß§ß

Õ¬Ÿà„π¡‘µ√¿“æ· πß“¡ ‰¡àπà“‡™◊ËÕ«à“°√–¥“…·ºàπÀπ÷Ëß®–∑”‰¥â¢π“¥π’È


	Udomsarn36_Cover01
	Udom36
	udomsarn36_P1516
	Udomsarn36_Caption

