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ผศ. อารมณ พูลโภคผล

⌦


พระวาจาของพระเจา  :  พระเจาขา พวกเรา
จะไปหาใครเลา? พระองคทรงมีพระวาจา
แหงชวีตินรินัดร พวกเราเชือ่ และรวูาพระองค
ทรงเปนผศูกัดิ์สทิธิ์ของพระเจา (ยน 6:68-69)

หลังการเสกศีลฯ พระสงฆเชิญชวนสัตบุรุษให
ประกาศพระธรรมล้ำลึกแหงความเช่ือ และทุกคน
กพ็รอมใจกันประกาศวา “พระครสิตเจาไดสิน้พระชนม
พระคริสตเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพ พระคริสตเจา
จะเสดจ็กลับมาอีกครัง้หน่ึง” ดวยความเช่ือนี ้เราภาวนา
วอนขอพระบิดาดวยความไววางใจ และเขามารับศีล
มหาสนิท เพ่ือเขาไปดำรงอยูในความรักของพระองค
ดงัท่ีพระองคทรงดำรงอยใูนเรา (ยอหน บทท่ี 15)

เราเชื่อม่ันในพระวาจาของพระเยซูคริสตเจา ซึ่ง
เกิดผลดวยการกระทำของพระจิตเจา “ปงและเหลาองนุ”
กลับกลายเปนพระกายและพระโลหิตของพระเยซู
คริสตเจา เปน “ศีลศักด์ิสิทธ์ิแหงความรัก” สำหรับ
มนุษยชาติ และจะคงอยูตลอดไปในพระศาสนจักร
ตามคำส่ังของพระเยซูคริสตเจาเอง เพ่ือความรอดพน
ของผทูีเ่ปดรับดวยความเช่ือ ดงัน้ัน ผทูีร่บัศีลศักด์ิสทิธ์ิ
นี้ดวยความเช่ือ เขาก็ไดรับชีวิตนิรันดร พระองคจะทำ
ใหเขากลับคืนชีพในวันสุดทาย  เพราะเขาจะดำรงอยู
ในพระองค ผซูึง่ดำรงอยใูนเขา และบันดาลใหเขามีชวีติ
อยตูลอดไป (ยน 5:54-58) ศลีมหาสนิทเปนธรรมล้ำลึก
ของการประทับอยูของพระเยซูเจาอยางแทจริง ซึ่งเปน
ของขวัญประเสริฐสุดที่พระเจาประทานใหมนุษยชาติ
พระองคทรงทำใหมนุษยชาติเปนผูมีสวนรวมในชีวิต
ของพระเจาเอง (SC 8) เปนพระเยซูเจาพระองคนี้ที่
ลงมามีชีวิตอยูในประวัติศาสตรมนุษยชาติ มารับเอา
เน้ือหนังในครรภของพระนางมารีย รับทรมานและ
ความตายบนไมกางเขน พระองคทรงกลับคืนพระ-
ชนมชีพและทรงชีวิตอยู บัดน้ีประทับอยูอยางแทจริง
ใน “ศีลมหาสนิท” ดังบทเพลง “อาเว เวรุม” ซึ่ง
สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต ที่ 4 ประพันธไว
และผูแตงหนังสือคริสตังรองเพลงแปลออกมาวา

“นอมเกลาไหวพระกายแท เกิดจากพระแม พรหมจารี
มหามารีอา ทรมานอยางแทจริง จนตายแนนิ่ง
บนกางเขน เปนสิ่งพลีกูชาวเรา น้ำเลือดหล่ังไหล
จากสีขางอันถูกแทง เปนที่แสดงพระคุณอเนก อันรับ
ทางศีลบวร...”

ศลีมหาสนทิเปนสุดยอดของของขวญัทีพ่ระครสิต-
เจามอบใหเรามนุษย เ พ่ือบังเกิดผลสูงสุดท่ีคงอยู
ตลอดไปเม่ือเราเขามารับดวยความเช่ือ บรรดาปตาจารย
ของพระศาสนจักรได เนน ย้ำในการ เทศนสอน
ตลอดเวลาท่ีผานมาอยางตอเน่ือง ใหคริสตชนมีความเชือ่
อยางม่ันคงในศีลศักด์ิสทิธ์ิแหงความรักน้ี  คุณพอรานี-
เอโร คนัตาลาเมสซา ยนืยันวา อริเจน (185-253) นกับุญ
เอากุสติน (354-430) นักบุญแบรนารด (1090-1153) ได
เทศนสอนอยางสอดคลองตองกันวา “จะมีประโยชน
อะไรสำหรับฉัน ถาพระครสิตเจา ซึง่บังเกิดจากพระนาง
มารียในเมืองเบธเลเฮ็ม แตมิไดบังเกิดเปนความเช่ือ
ในหัวใจของฉัน” ดวยคำสอนนี้ทำใหเราเขาใจไดวา
“จะเปนประโยชนอะไรสำหรับฉัน ถาพระครสิตเจาทรง
ประทับอยูอยางแทจริงบนพระแทน แตฉันไมเชื่อถึง
การประทบัอยขูองพระองค ไมรบัพระองคดวยความเช่ือ”
ซึ่งอาจเปรียบเทียบวา แมบริเวณบานของฉันจะมีคลื่น
สัญญาณโทรศัพทแรงมากเพียงใด ก็ไมมีประโยชน
สำหรับฉัน ถาฉันไมมีโทรศัพทมือถือไวรับสัญญาณ
หรือการจะบอกวาเสียงเพลงที่กำลังรองอยูนี้ไพเราะ
หรือไม ก็ตองเปนผูที่กำลังฟงเพลงน้ีอยู  และเขาตอง
ไมใชคนหหูนวกสนิท

สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 ทรงสอนวา
ศลีมหาสนิทเปน “ธรรมล้ำลึกแหงความเชือ่” ชัน้สุดยอด
เปน “จุดรวมและจุดสูงสุดแหงความเช่ือของเรา”
ความเช่ือของพระศาสนจักรน้ันท่ีสำคัญเปนความเช่ือ
ในศีลมหาสนิท และความเช่ือน้ีไดรบัการเล้ียงดเูปนพเิศษ
ณ โตะอาหารศีลมหาสนทิ (SC 6) การเชือ่วาพระเยซเูจา
ประทับอยอูยางแทจริงในศีลมหาสนทิเปนส่ิงสำคัญมาก
กจ็ริง  แตเทาน้ียงัไมพอ ความเช่ือนีย้งัตองกอใหเกิดเปน
สัมพันธภาพแบบตัวตอตัวระหวางพระเยซูเจากับฉัน
เปนสมัพนัธภาพระหวางบุคคลกับบคุคล เปนความเช่ือ
ที่ทำใหฉันสนิทแนบแนนกับพระองค เปนเหมือน
พระองค และบิดเบือนภาพลักษณของพระองคใหนอย
ทีส่ดุ ความสนทิสัมพันธอยางน้ีแหละท่ีแผยแสดงวิถชีวีติ
จิตของคริสตชนท่ีปรากฏออกมาเปนการรำพึงภาวนา
ที่ลึกซ้ึง เหมือนชายสูงอายุชาวบานธรรมดาท่ีตอบ
นักบุญยอหน มารีย เวียนเนยวา การภาวนาของเขาคือ
“ผมมองดูพระองค พระองคมองดูผม และเราท้ังสอง

กเ็ปนสุข” สมเด็จพระสนัตะปาปา
เบเนดิกต  ที่  16 จึงเนนวา  ยิ่ง
ความเ ช่ือในศีลมหาสนิทของ
ประชากรของพระเจามีชีวิตชีวา
มากเทาไร การมีสวนรวมของ
ประชากรของพระเจ าในชีวิต
พระศาสนจักรก็เขมแข็งย่ิงข้ึน เพือ่
อุทิศตนกระทำพันธกิจที่พระ-
คริสตเจาทรงมอบใหศิษยของ
พระองคเพยีงน้ัน (SC 6)

การประกาศพระธรรมล้ำลกึ
แหงความเช่ือ นำเรากลบัเขาไปอยู

ในชีวิตพระตรีเอกภาพ พระบิดาทรงรักพระบุตร ทรง
สรางทกุสิง่โดยอาศัยพระบตุร พระบตุรทรงรกัพระบดิา
ทรงกระทำทุกส่ิงตามพระประสงคของพระบิดา
ความรักของพระบิดาตอพระบุตร และความรักของ
พระบุตรตอพระบิดา เปนสายสัมพันธรักหนึ่งเดียวท่ี
ไหลลนวนเวียนอยูแตแรกเริ่มทีเดียว คือองคพระจิต
ศกัดิส์ทิธิซ์ึง่สบืเน่ืองมาจากพระบิดาและพระบุตร ทกุสิง่
ที่เปนพระประสงคของพระบิดา พระบุตรก็ปฏิบัติตาม
ดวยฤทธานภุาพของพระจิตเจา คอืดวยความรกั ดงัน้ัน
เม่ือเราประกาศพระธรรมล้ำลึกแหงความเช่ือ เราจึง
ประกาศพระประสงคของพระบดิา พระองคทรงรักโลก
อยางมาก ดวยพระประสงคนี้ พระบุตรจึงทรงลงมา
บังเกิดเปนมนุษยดวยพระฤทธานุภาพของพระจิตเจา
ทรงอยูกับมนุษย รับความตาย ทรงกลับคืนชีพ เสด็จ
ประทับเบื้องขวาพระบิดา และจะเสด็จมานำมนุษย
กลับไปอยูในออมกอดรักของพระบิดา พระบุตร
พระองคนี้ ดวยพระประสงคของพระบดิา ไดสถาปนา
ศีลศักด์ิสิทธ์ิแหงความรักเปนพระธรรมล้ำลึกแหง
ความเชือ่ดวยพระฤทธานภุาพของพระจิตเจา และมอบ
ใหมนุษยเปนมัดจำแหงพันธสัญญาใหมนิรันดรของ
พระองคกบัผทูีเ่ชือ่ในพระองคตลอดไป  เปนพระธรรม
ล้ำลึกแหงการตายและการกลับคืนพระชนมชีพของ
พระองค เพื่อโดยอาศัยพระจิตเจา พระองคซึ่งเปน
หนึ่งเดียวกับพระบิดา จึง “อยูกับมนุษย” ผูซึ่งเปนสุด
ทีร่กัของพระองคตลอดเวลา จนกวามนุษยจะไดรบัเสด็จ
การกลับมาอยางรุงโรจนของพระองค การประกาศ
พระธรรมล้ำลึกแหงความเชื่อหลังการเสกศีลฯ ไมใช
เปนสูตรสำเร็จเพ่ือประชากรของพระเจาจะยืนยัน
แผนการไถกูที่พระเยซูคริสตเจาทรงกระทำเทานั้น แต
เปนการประกาศแกนของความเช่ือของเราคริสตชนเลย
ทีเดียว ทุกคำที่แตละคนประกาศ และการไดยินไดฟง
มวลประชาสัตบุรุษท่ีพรอมใจกันประกาศ ตอง “เสียด
แทงใจ” (กจ 2:37) เราผูประกาศและผูฟงการประกาศ
พระธรรมล้ำลึกนี้  เราเชื่ออยางมั่นใจและวางใจใน
“พระคริสตเจาไดสิ้นพระชนม พระคริสตเจาทรง
กลับคืนพระชนมชีพ พระคริสตเจาผูจะเสด็จกลับมา
อกีครัง้หนึง่”

มารานา-ธา :  อาแมน ;  เชิญเสด็จมาเถิด
พระเยซูเจาขา (วว 22:20)

(ชุมชนหรือกลุมที่สนใจ Lectio Divina ติดตอ
ผศ. อารมณ โทร. 08-1899-7866)
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สงัฆมณฑลนครสวรรค

นักบวช  ลูกหลาน ญาติพี่นอง ลูกศิษย แขกผูเกียรติ
มารวมพิธี ที่วัดประจำโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต
เม่ือวันเสารที่ 24 กันยายน 2011

ภาคเชาพระอัครสังฆราชเกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช
พระสังฆราชวีระ อาภรณรัตน และอาจารยประคิณ
ชุมสาย ณ อยุธยา รวมกันตัดริบบ้ินเปดนิทรรศการ
“แรงบนัดาลใจไมสดุส้ิน อ.ประคิณ ชมุสาย ณ อยุธยา”
ที่หองกตัญุตา โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต  โดย
เซอรอาเดลา พิศุทธ์ิสินธพ เปนผกูลาวรายงาน

“นิทรรศการแสดงประวัติและผลงานของทาน
อาจารย ผไูมเพยีงแตใชพระพรพเิศษท่ีไดรบั และความ
สามารถทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ในฐานะ
อดีตนักเรียนผูมีผลการเรียนยอดเย่ียมของโรงเรียน
เซนตโยเซฟคอนเวนต ผสูอบเขาเรียนคณะอกัษรศาสตร
จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัยไดเปนท่ี 1 ของประเทศ นสิติ
ปริญญาโทเกียรตินยิม นกัเรียนทุนของประเทศฝร่ังเศส
ถายทอดเปนงานเขียนและงานแปลดวยภาษาที่วิจิตร
ละเมียดละไม จนไดรับรางวัลเกียรติคุณตางๆ และ
รางวัลที่ไดรับลาสุดเม่ือวันที่ 2 กันยายน 2011 คือ
รางวัลพานแวนฟาเกียรติยศ”

“ทานอาจารยผูไดรับการหลอหลอมดวยการศึกษา
คาทอลิก ไดตอบแทนคุณของสถานศึกษาดวยความ
จงรักภักดี และความมุงหวังที่จะใหเยาวชนรักชาติ รัก
ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย เคารพครูอาจารย ดัง
บทเพลงประจำโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนตที่ทาน
ประพันธ กาลเวลาทีผ่านมา ทานไดรบัใชสงัคมโดยการ
ชวยเหลือผดูอยโอกาส และเหนือส่ิงอ่ืนใด ทานใชชวีติ
และจิตวิญญาณถายทอดความรูเกี่ยวกับคริสตศาสนา
อีกท้ังรจนาภาษาอันไพเราะสรรเสริญพระเจา เปน
บทเพลง บทกวีนพินธ เกนิคณานับ ในสถานท่ีศกัดิส์ทิธิ์
ทีใ่ชขอบพระคณุพระเจา บทเพลงของทานอุโฆษกังวาน
ทวีแรงบันดาลใจ และความเชือ่มิรจูบส้ิน”

“บนเสนทางแหงเกียรติยศ ทานอาจารยประคิณ
สมควรที่จะไดรับการสรรเสริญวาเปนอัญมณีแหง
วงวรรณศลิป และ ณ ทีน่ี ้ทานผเูปรียบประดจุเมลด็พชื
เล็กๆ ที่เติบโตอยางเงียบๆ หากแกรงกลาและงดงาม
เพื่อมอบพลังชีวิตและพลังใจแกผูอื่น สมควรจะไดรับ
การยกยองเปนปูชนียาจารยที่พวกเราขอกราบคารวะ
ดวยความรักและกตัญู”

พระอัครสังฆราชเกรียงศักด์ิ กลาวเปดงาน
“อ.ประคิณเปนบุคคลที่ไดรับการยกยองเปนศิลปน
แหงชาติ ทานไดรับการเคารพนับถือทั้งในแวดวง
วรรณกรรม ทัง้ในพระศาสนจักรคาทอลกิแหงประเทศ
ไทย ทัง้น้ีเพราะทานไดอทุศิแรงกาย แรงใจ อจัฉริยภาพ
และพรสวรรคที่ไดรับจากพระเจา รับใชเพื่อนมนุษย
สรางแรงบันดาลใจใหผูคนกระทำความดี สรางสังคม
และทำงานสอน งานเขียน งานแปลของทาน”

“ขอบฟาขลิบทอง ผลงานที่เดนของทานยังคงเปน
ที่นิยม และไดรับการกลาวขวัญถึงเสมอ สันติภาพ
ความรัก ความเมตตา การใหอภัย การชวยเหลือผูที่
ออนแอกวา สะทอนใหเห็นเดนชัดในงานประพนัธของ
ทาน ในพระวรสารอนัเปนขาวดีของเราคริสตชนยืนยัน
วา พระเยซคูริสตเจาองคพระผเูปนเจาของเรา คอืหนทาง
ความจรงิ และชีวติ และเราคริสตชนยังเช่ืออกีวาพระเจา

ของเราเปนองคความรัก”
จากน้ันเปนพธิบีชูาขอบพระคณุกตัญตุา ปชูนยีา-

จารย อ.ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา และรวมแสดง
ความยนิดแีดพระคารดนิลัไมเกิล้ มชียั กจิบญุช ูโอกาส
ฉลองศาสนนามอัครเทวดามีคาแอล

เซอรวาเลนติน มุงหมาย อธิการโรงเรียน

เซนตโยเซฟคอนเวนต กลาวคำนบัพระคารดนิลั พรอม
มอบของขวัญแดพระคารดินัล ในนามของสมาชิก
คณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร และทุกทานท่ีมารวม
ในพิธบีชูาขอบพระคุณ  “ขอรวมแสดงความยินดี และ
แสดงความกตัญูรคูณุตอพระคารดนิลั และขอโมทนา-
คณุองคพระผเูปนเจา สำหรับพระพรนานัปการ ทีพ่ระองค
ทรงประทานแกพระคุณเจาในชีวิตแหงการรับใช
พันธกิจของพระองค พระคารดินัลไดมุงมั่น เสียสละ
และอุทศิตนทำงานเพ่ือพระศาสนจักร ในฐานะผนูำของ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปนระยะเวลายาวนาน
พวกเราไดประจักษแจงถึงแบบฉบับอันงดงามของ
พระคุณเจา ในความกระตอืรอืรน เพือ่การประกาศขาวดี
ของพระคริสตเจา”

คุณพอวรยุทธ กิจบำรุง ผูอำนวยการ สื่อมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย กลาวแสดงความยินดีกบัอาจารย
ประคิณ อันเปนการเนนย้ำถึงความรัก ความเสียสละ
ทีอ่าจารยมตีองานของพระศาสนจักร และอาจารยประคณิ
ไดเปนแรงบันดาลใจใหกับผูคนมากมาย ดังบทเพลง
“อชุเชนี กว ีผเูปนแรงบันดาลใจ”   โดยคณุพออนุสรณ
แกวขจร ผูประพันธเพลงเปนผูขับรองนำ “เธอยังเปน
เชนเธอเสมอตน มิเคยจนใจจิตคิดฝนใฝ เธอยังเปน
เชนเธอเสมอไป อชุเชนทีีใ่ครใครไดจดจำ”

พระอัครสังฆราชเกรียงศักด์ิ มอบใบพรพระ-
สนัตะปาปา และมอบพระรปูแมพระเปนของขวญัพิเศษ
แดอาจารยประคิณ

พระคารดินัล กลาวปราศรัย “พวกเราทุกคนดีใจ
กบัอาจารย พวกเราชืน่ชมกบัผลงานของอาจารย ในการ
ที่อาจารยมีสวนรวมในพันธกิจของพระเปนเจา ของ
พระศาสนจักร และวอนขอพระเปนเจาโปรดตอบแทน
อาจารยเปนรอยเทาพันทวีใหกับทานอาจารยและ
ครอบครวัของทานเชนเดยีวกัน ..... ขอบคณุ”

เซอรอักแนส  บุญรักษา  ศรีตระกูล ผูแทน
คณะเซนตปอลฯ  มอบชอดอกไม และของท่ีระลึกแด
อาจารยประคิณ

อาจารยประคณิ กลาวขอบคุณพระคุณเจาท้ัง 3 องค
บรรดาพระสงฆ มาเซอรคณะเซนตปอล เดอ ชารตร
และผูมารวมงานในวันนี้ “ดิฉันไมไดเตรียมวาจะพูด
อะไร เปนความจริงท่ีวาต้ืนตันหัวใจจนเปยมลน ไดรบั
ความรกั ความชืน่ชมจากทุกๆ ทาน มนัมากมายเกินกวา
จะพดูออกมาได”

     “อยางไรก็ตามกอนอืน่ ดฉินัขอกราบขอบพระคณุ
พระผเูปนเจาทีท่รงพระกรุณาโปรดประทานวันน้ี มาให
แกมนุษยตัวเล็กๆ คนหน่ึง ซึ่งในสายพระเนตรของ
พระองคควรจะเปนเพียงแคเม็ดทราย เพียงเม็ดหน่ึง
ในหวงมหาสมุทร แตพระองคก็ทรงอุปถัมภค้ำชู
ชวยเหลือ ในทุกดานในทุกทางใหอยูไดอยูดี มาจน
ทกุวันน้ี 92 ป กบั 18 วนั”

“จงึขอขอบพระคุณพระองคเปนอยางสงูมา ณ ทีน่ี้
ขอพระผู เปนเจาโปรดประทานพรแดทุกทานท่ีมา
ในงานน้ี  วอนขอพระประทานพร ความชืน่บาน ความ
เห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ความเขาใจซ่ึงกันและกัน
เพ่ือวาโลกของเรา และโดยเฉพาะอยางยิง่ชุมชนชาวคริสต
ของเรานี ้จะไดประสบสันติสขุตลอดไป”

ภาคบายมีการเสวนาในหัวขอ “แรงบันดาลใจ
ไมสุดสิ้น อ.ประคิณ ชุมสายฯ” เริ่มตนดวยการฉาย
วิดีทัศน “ศรัทธาท่ีมั่นคง”  ซึ่งผลิตโดยส่ือมวลชน
คาทอลกิ อคัรสังฆมณฑลกรงุเทพฯ

คุณพออนุชา ไชยเดช เปนผดูำเนินการเสวนา โดย
มอีาจารยเนาวรตัน พงษไพบูลย ม.ร.ว.อรฉตัร ซองทอง
คุณพออนุสรณ  แกวขจร  และเซอรมารี  หลุยส
พรฤกษงาม เปนผรูวมเสวนา

“อชุเชน ี  กวีผูเขียนเสนขอบฟา”
ขอบฟา  ฟากโนน  โพนไกล
ดวงใจ  เดนิทาง  ไปถงึ
มิง่มิตร  ตดิตาม  ตราตรึง
กวีหน่ึง  ซึง่เขียน  เสนขอบฟา

เปนเสน  สทีอง  สองแสง
เปนเสน  สำแดง  ความแกรงกลา
ทีจ่ะยัง  ยนืหยัด  ศรทัธา
ทีจ่ะทา  อธรรม  ดวยความดี

ขอบฟา  ยงัคง  ขลิบทอง
ผนืฟา  กย็งัตอง  สองสี
แมหมอกเมฆ  มดืครึม้  ยงัคงมี
อชุเชน ี  คอืหน่ึงน้ัน  ทีม่ัน่คง.

ภัศม
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“จารีตละติน” ชวยเหลือเราอยางไร

พระเยซูเจาเปนชาวยิว พระมารดามารียก็เปน
ชาวยิว นกับุญยอแซฟ นกับุญเปโตร นกับุญยอหน ฯลฯ
ตางก็เปนชาวยิว  ศาสนาคริสตจึงอาจกลาวไดวา
สบืตอเน่ืองมาจากศาสนายิวน่ันเอง

ใครเลาเปนชาวยิวคนแรกท่ีไดรูจักองคพระผูเปน
เจาในศาสนายิว?

อับราฮัม เปนชาวยิวคนแรกท่ีเปนผูนมัสการองค
พระผูเปนเจาเท่ียงแท ทานมีชีวิตอยูกอนองคพระเยซู-
เจา 1800 ป (1800 ก.ค.ศ.) นี่แสดงวากอนพระเยซูเจา
เสด็จมาบังเกิดเปนมนุษยในชาติอิสราเอลนั้น ชาวยิว
ตองใชเวลาสรางชาติ รุงเรือง และลมลุกคลุกคลาน
ในประวัติศาสตรโลกถึง 1800 ป คอยๆ เรียนรูจักองค
พระผูเปนเจาองคเดียวกันกับเราคริสตชน โดยพวกเขา
เรยีกพระนามวา “องคพระผเูปนเจา” (พระยาหเวห) และ
พวกเขายังถือวา พระเปนเจาองคนี้เปนพระเจาของชาว
ยิวเทานั้น  ศาสนายิวนี้ก็ เปนศาสนาของชาวยิว
เทาน้ัน

แตเมื่อพระเยซูเจา เสด็จมาบังเกิดใน ค.ศ. 1
พระองคทรงต้ังศาสนาครสิต อนัสืบเน่ืองมาจากศาสนา
ยวิ นบัถือองคพระผเูปนเจาองคเดียวกนักับชาวยวิกจ็ริง
แตศาสนาคริสตเปนศาสนาของทุกคนบนโลก ทุกชาติ
ทุกภาษา ไมใชของชาติใดชาติหนึ่งใครเขามาอยูใน
พระศาสนจักรก็เพียงแครับศีลลางบาป และถือ
พระบัญญัติแหงความรัก ของพระเยซูเจา และ

ที่พระศาสนจักรสอนก็พอแลว ไมตองเปล่ียนสัญชาติ
ดังที่ ชาวยิวกำหนดใหใครที่จะมานับถือศาสนายิวตอง
ผานการเขาสุหนัตเปนชาวยิว (กจ 15: 5-29)

แตการรวบรวมพระศาสนจักรยุคแรกใหเปนหน่ึง
เดียวกันน้ันมิใช เร่ืองงายๆ มนุษยอยางเรา อาจคิดหาวิธี
ชวยเหลืองายๆ ก็คือ เวลาเรามาประกอบพิธีกรรม
ใหเรามาใชภาษาเดียวกัน พระศาสนจักรท่ีกรุงโรม

โดยนักบุญสมเ ด็จพระสันตะปาปาคอร เนลีอัส
(ทรงปกครองชวงป ค.ศ. 251-253) ซึง่กำลังถูกจักรพรรดิ
กรุงโรม เบียดเบียน จึงไดวางรากฐานพิธีกรรมที่ใช

ภาษาละติน
ขึ้ น ม า เ ป น
เ อ ก ลั ก ษ ณ
ช ว ย ใ ห
พระศาสน -
จกัรมเีอกภาพ
ก า ร นี้ มี
อาจารยสำคญั
ใ น ค ริ ส ต -
ศ า ส น า อี ก
ท า น ห นึ่ ง
ชวยเหลือ คือ

นกับุญ ซเีปรยีน  (ค.ศ. 258) ทานกลับใจมารับศีลลาง
บาป เม่ืออายุได 35 ปแลว และไดรับเลือกใหเปน
พระสังฆราช เมือง คารเธจ อันเปนบานเกิดของทาน
ใน ค.ศ. 249  คารเธจอยใูนทวีปแอฟรกิาเหนอื แตทาน
ไดเขาเปนหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรทางกรุงโรม
โดยรณรงค สรางสรรคภาษาละติน และอาจเปน

พระศาสนจักรแอฟริกาเหนือน้ีเองท่ีไดใชพระคัมภีรที่
แปลเปนภาษาละติน กอนทางกรุงโรมเสียดวยซ้ำ
(ขณะน้ันทางกรุงโรม ยังใชพระคัมภีรฉบับ ภาษา
กรีกอยู) จดหมายโตตอบกันของนักบุญซีเปรียน และ
สมเด็จพระสันตะปาปาคอรเนลีอัส ที่กรุงโรม เปน
หลกัฐานแจงชดัถงึ เอกภาพทางความคดิ และความเชือ่
ของพระศาสนจักร คารเธจ (แอฟริกาเหนือ) และ
กรุงโรม

โดยเฉพาะแนวคดิทีว่า “พระศาสนจักร” สรางขึน้
จาก “พธิบีชูามิสซา” ดงัน้ัน การรบัศีลมหาสนิท ทกุครัง้
ตองเปนการกลับใจอยางแทจริงอยางลึกซ้ึง  คือ
การกลับเขาไปหาพระเปนเจา และบรรดาพี่นอง
ในพระศาสนจักร พิธีกรรม พระคัมภีร จึงใชภาษา
ละติน จนเปนคำเรียกติดปากของคนในโลกวา พธิกีรรม
ของพระศาสนจักรกรงุโรมเปน “จารตีละตนิ”

จากอับราฮัม มาถึงพระเยซูเจา กินเวลา 1800 ป
เปนชวงเวลาท่ีชาวยวิ บอกวาศาสนายิวเปนของพวกเขา
แตพอถึง ค.ศ. 33 พระเยซูเจาทรงต้ังพระศาสนจักร
สืบตอจากศาสนายิวใหศาสนาคริสต เปนศาสนาของ
ทุกชาติทุกภาษา พระศาสนจักรดำเนินมาจนถึง ค.ศ.
1962 บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที่ 23
ไดทรงเปดประชุมสภาพระสังคายนาวาติกันท่ี 2
ยงัไมจบพระองคกส็วรรคต  ค.ศ. 1963 สมเดจ็พระสนั-
ตะปาปาปอล ที่ 6 ทรงสานตอจนจบในป ค.ศ. 1965
พระจิตเจากลบัสอนเรามนุษยในพระสังคายนาครัง้น้ีวา
เราไมตองเปนหน่ึงเดียวกันโดยใชภาษาละตินมากำกับ
พิธีกรรมไดแลว ตอไปน้ีคริสตัง เปนหน่ึงเดียวกัน
ในองคพระเยซูเจาดวยศีลลางบาป และจารีตโรมัน
แตใชภาษาทองถ่ินประกอบพิธีมิสซาแทนภาษา
ละตินได เม่ือเร่ิมกอต้ัง....พระศาสนจักรแสวงหา
เอกภาพโดยอาศัย ภาษาละติน มาชวยเหลือใหเราเปน
หน่ึงเดียวกัน แตพอถึงเวลาท่ีเหมาะสมพระศาสนจักร
กลับสอนเราใหเปนหน่ึงเดียวกันดวยจิตวิญญาณ
โดยกลับไปใชภาษาพ้ืนบานของแตละทองท่ี ทีเ่ราเขาใจ
ซาบซ้ึงไดประกอบพิธีกรรม ถวายมิสซา และอาน
พระคัมภีร และแปล!...เราก็ยงัคงเปนหนึง่เดยีวกนัอยใูช
ไหม? การสราง “อตัลักษณ” จงึมใิชการใหคนอืน่ละทิง้
ความเปนตัวตนของเขาเสียแลวมาเปนอยางเรา แตเปน
การใสความรักของพระคริสตเจ าลงในชีวิต ท่ีมี
ความแตกตางของพวกเขาแตละคน อยางท่ัวถึง
ทกุคนตางหาก  พระเยซูเจาจงึทรงนำ ความรอดพน และ
ความเปนไท มาใหมวลมนุษยอยางแทจริง

ทุกวันนี้ เรากำลังมาถูกทางแลวดวยจิตตารมณ
ของพระสังคายนาวาติกันท่ี 2 แตพระศาสนจักรก็ตอง
เดินทางแสวงหาอยเูกือบ 2000 ป ทเีดียว ตลอดเสนทาง
นัน้  เราร่ำรวยศาสตร คำสอน ดนตรี วชิาการ พธิกีรรม
วรรณกรรม และศิลปะ ที่มาจากภาษาละตินอยาง
ประเมินคามิได นับเปนมรดกล้ำคาที่พระศาสนจักร
เก็บหอมรอมริบสงมอบใหแกเราอยางสงางาม ...เราจึง
คิดถึงทานนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปาคอรเนลีอัส
และนักบุญ ซีเปรียน พระสังฆราชแหง คารเธจ กัน
ในวนันี ้ดวยความภาคภูมใิจ และรคูณุ
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บทอธษิฐานภาวนา

“จงถวายทุกสวนของรางกาย
แดพระเจาเปนเครือ่งมอื

ในการประกอบความชอบธรรม”
(โรม 6:13)

การเปนทาสและเปนไท

ในโลกปจจุบันยังมีหลายส่ิงหลายอยางท่ีเราวาเห็นเปนเร่ืองธรรมดา เรา
เลอืกตัง้ผแูทนราษฎร การตรวจสอบรัฐบาลเพ่ือมใิหมกีารใชอำนาจเกินขอบเขต
ในสงัคมประชาธิปไตย ฝายคานมภีาระทีน่านบัถอื นายจางจายเงินเดอืน และเรา
มีหนาท่ีที่เราถือวาเปนของเรา หากมิใชเปนส่ิงท่ีผิด สภาพความเปนอยูในการ
ปกครองแบบเผด็จการเปนส่ิงท่ีแตกตางกันมาก รัฐบาลมีอำนาจสูงสุด การ
ตอตานจะถูกขจัดใหสิ้นไป ในสังคมสมัยนักบุญเปาโลมีคนเปนจำนวนมาก
ทีไ่มมสีทิธิใดๆ เลย ประชาชนคอืทาสซึง่อยใูตอำนาจของผอูืน่โดยสิน้เชิง

ในจดหมายถึงชาวโรม นักบุญเปาโลอธิบายวา บาปน้ันคือเผด็จการท่ี
ยดึอำนาจในโลกและเปนเจานายของทาสท่ีตองอยภูายใตอำนาจของบาปอยเูสมอ
แตคริสตชนอยูคนละโลก เน่ืองจากพันธกิจของพระคริสตเจา คริสตชนเลือก
ที่จะรับใชพระเจา ผูทรงบันดาลใหผูตายกลับมีชีวิต พระเจาพระองคนี้ไดทรง
บันดาลใหพระคริสตเจาคืนชีพจากความตาย คริสตชนไดรับการปลดปลอย
ใหพนจากอำนาจของบาป พวกเขารับใชพระเจาและความถูกตองของพระองค

เปาโลดีใจเพราะคริสตชนท่ีโรมไดเลือกท่ีจะดำเนินชีวิตภายใตการ
ปกครองทีผ่ดิไปจากการเปนทาสของบาป แตการตอสยูงัไมสิน้สุด ยงัเปนไปได
ที่พวกเขาอาจถอยหลังกลับไปเปนทาสของบาปและปฏิเสธเสรีภาพของ
ชีวิตใหมแหงพระหรรษทาน ดวยเหตุนี้ เปาโลจึงบอกให คริสตชนที่โรม
ใชรางกายของเขาเปนอาวุธเพ่ือตอสู เปนฝายของพระเจา และอีกแหงหน่ึง
เปาโลเขียนไววา เราไดรับเชิญใหสวมเกราะแหงความเชื่อและความรัก และ
สวมความหวังแหงความเช่ือเปนเกราะปกปองตัวเราเอง

ขาแตพระเจา ลกูขอบพระคุณพระองค
ทีท่รงบันดาลใหพนัธกิจขององคพระบุตร
ทำลายอำนาจอันโหดรายทารุณของบาป
โปรดไดทรงชวยใหลูกตอตานการลอลวง
ใหคดิวาบาปเปนสิง่ทีไ่มด ี โปรดใหลกูภมูใิจ
ในกระแสเรียกที่ทรงประทานใหแกลูก

ไดสามารถเจริญชีวติในเสรภีาพ
แหงการรบัใชพระองค อาแมน

บ.สันติสุข
www.salit.org

สับสนรายวัน
ทกุวันน้ีความสบัสนดูจะเปนลักษณะสงัคมไทย
กระแสสือ่ทีช่งิพ้ืนทีแ่ตละวนัแทนทีจ่ะนำเสนอขอมลู
กลบัมงุแตเสนอแนวคิดมมุมองตามแตตองการ
กระท่ังสญูเสยีความเปนกลางทำใหตองฉงน
จนคนบริโภคขาวสารอดต้ังคำถามถามไมได
ฉบบันีข้องพรรคไหนฉบบันัน้เปนของคายธุรกจิอะไร
เหตุการณเดียวกันแทๆ  กลับเสนอไปคนละทิศคนละทาง
แลวแต “ออรเดอร” ใคร “ออรเดอร” เขา
ทีแ่นๆ  คอืตางกแ็ขงกันทำใหสงัคมสับสน
ที่แยกวานั้นทำใหจรรยาบรรณจริยธรรมศีลธรรมสับสนดวย
คนท่ีสงัคมมองวาแยไมชอบธรรมไรจติสำนกึ
กลับถูกเชิดชูเปนคนดีเปนคนในอุดมการณ
ทัง้ๆ ทีข่ดัความรสูกึสวนทางกับหลกัฐานขอเทจ็จรงิ
กเ็ลยเกิดปรากฏการณ “พวกมากลากไป” “พวกใครพวกมนั”
พรอมกับยืนยันขันแข็ง “นีค่อืวิถปีระชาธิปไตย”...

หนึ่งในหลายเหตุการณที่ปรากฏเปนขาวเม่ือไมนานมาน้ี
ผหูญงิกลมุหนึง่ถกูคนที่ “อาง” เปนตำรวจจบัและรดีไถ
ไมมีกลาขัดขืนเพราะม่ันใจวาเปนเจาหนาท่ี
 แถมใสเคร่ืองแบบคร่ึงทอนพกวิทยุสือ่สารมีปนประจำกาย
ทั้งๆ ที่พฤติกรรมนั้นตรงขามกับการเปนผูรักษากฎหมาย
โดยจรรยาบรรณนาจะเปนผูพิทักษสันติราษฎร
ใครพบใครเหน็นาจะสบายใจอบอนุใหรสูกึปลอดภยั
แตกลบัขมขโูออวดอำนาจทัง้รดีทัง้ไถทัง้ฉกทัง้ฉวย
จนตกเปนเหยื่อกันหลายรายแถมไมกลาแจงความ
ดวยม่ันใจวาเปนเจาหนาที่ตำรวจ
กวาจะมารูความจริงวาเปนตำรวจปลอมแตงตัวทำที
 กเ็สียท้ังตัวเสยีท้ังทรพัยสนิเสยีท้ังความรสูกึ...

และนีค่อืตวัอยางหนึง่ของความสับสนแหงสงัคมทุกวนันี้
กอนนี้คนเปนคนทำตามบทบาทสอดคลองกับฐานะหนาที่
พอแมทำตัวเปนผใูหกำเนิดผใูหชวีติจิตใจผใูหความรักลูก
อาจารยทำตัวเปนครูหัวใจเปยมดวยรักและหวังดีตอลูกศิษย
ขาราชการทำตัวเปนผูใหการบริการพลเมืองทุกระดับประทับใจ
เจาหนาท่ีตำรวจทำตัวเปนผูรักษากฎหมายดูแลทุกขสขุประชาชน
แตเดีย๋วนีใ้นสงัคมแหงความสับสนแบบนีท้กุอยางเปลีย่นไป
พอแมเปนแค “ผใูหกำเนดิ”
อาจารยเปนแค “คนขายความรเูปนอาชีพ”
ขาราชการเปนแค “เจานายของชาวบาน”
เจาหนาทีต่ำรวจเปนแค “คนมีอำนาจเพราะพกปน”
แถมบอยคร้ังพฤติกรรมตรงขามกับสิง่ทีเ่ปน
พอแมแทนทีจ่ะรกัลกูกลบัทิง้ขวางขจดัลกูใหพนตวั
อาจารยแทนที่จะใหความรูคูคุณธรรมกลับฉวยโอกาสย่ำยีศิษย
ขาราชการแทนท่ีจะรับใชราษฎรกลับใชตำแหนงเพ่ือประโยชนตน
เจาหนาที่ตำรวจแทนที่จะพิทักษสันติราษฎรกลับทำตัวเปนผูราย
กเ็ลยพากนัสบัสนงุนงงแยกแยะไมออกบอกไมถกู
ในเม่ือ “ปลอมกเ็หมอืนจรงิ”  “จรงิกเ็หมอืนปลอม”
 แลวจะไมเผลอใจปลอยใหถกูตมถกูหลอกไดอยางไร...

และน่ีคอืบริบทสังคมท่ีเราทานพากันสรางข้ึนมาแทบไมรตูวั
เดก็ๆ ทีก่ำลังเติบโตขึน้มาตองเจอะเจอกับความสบัสนนี้
สมยักอนยงักลาวากลาวตำหนิ “ทำตัวแตกเหลาแตกกอสอนไมจำ”
แตเดี๋ยวนี้คงพูดไมเต็มปากเต็มคำกลัวเด็กจะยอน
อะไรๆ กส็บัสน...จนเด็กทำตวัไมถกูแลว
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ขอดขีองความทกุข คอื ทำใหเราพยายามท่ีจะมองโลกในแงดมีากขึน้

เสวนาโตะกลม ครัง้ที ่4 (ตอจากหนา 2)
พระสงฆตองเขาใจความรูสึกของคนที่นั่งอยูขางหนา
แตชวีติชีวาหรือเทคนคิอะไรกแ็ลวแต มาถึงจุดหน่ึงแลว
มันขึ้นอยูกับหัวใจที่สัมผัสกับพระ
กรงุเทพมหานคร  คณุพออนชุา ไชยเดช รองผอูำนวย-
การ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รวมกับแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อมวลชนคาทอลิก อัคร-
สงัฆมณฑลกรุงเทพฯ จดัเสวนาโตะกลม ครัง้ท่ี 4 หวัขอ
“วนัอาทิตยของคริสตชน” ถายทอดสดทางอินเทอรเน็ต
www.catholic.or.th  เม่ือวันอังคารท่ี 27 กนัยายน 2011
เวลา 14.00-16.00 น. ทีห่องสตดูโิอ สือ่มวลชนคาทอลกิ
อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยคณุพอไพบลูย อดุมเดช,
C.Ss.R.    เจาอาวาสวัดพระมหาไถ  อาจารยวริชัน ีพรหม-
สุนทร อุปนายกสภาวิทยาลัยนานาชาติ เซนตเทเรซา
และคณุไชยฉตัร วณชิยพรรค นกัธุรกิจคาทอลิกรนุใหม
(C-YES)  เปนผรูวมเสวนา คณุพออนุชา ไชยเดช เปน
ผูดำเนินการเสวนา

การเสวนาในคร้ังนี้เปนการนำเสนอเร่ืองราวของ
การใชวันอาทิตยที่ชาวคริสตถือวาเปนวันพระเจา มี
วัตรปฏิบัติกันอยางไร และเพื่อใหสอดรับกับแผน
อภบิาล ค.ศ. 2010-2015 ของพระศาสนจกัรไทย “ทำให
มสิซาวันอาทติยมชีวีติชวีา”

โดยมีการแบงปนหลากหลายจากมุมมองของ
พระสงฆ คริสตชนผูรวมงานกับพระศาสนจักรอยาง
ใกลชิด และมุมมองของคนรุนใหมจากกลุมนักธุรกิจ
คาทอลิก (C-YES)  และไขขอของใจของเรื่องราวใน
พธิกีรรมบางประเด็น อาท ิการขาดวดัวนัอาทติย ทำได
แคไหน ชดเชยอยางไร รวมไปถึงการแตงกายมาวัด
และมารวมมิสซาไมทนันับจากชวงเวลาไหน

ประเด็นคำถามท่ีวา สิ่งที่ประทับใจท่ีสุดเกี่ยวกับ
มิสซาวันอาทิตยคืออะไร

คุณพอไพบูลย กลาววา ในวันอาทิตยสำหรับผม
สิง่ท่ีทำใหผมมีความรสูกึสดชืน่ข้ึนคือเม่ือเหน็คนมาวัด
จำนวนมาก เม่ือมีคนมากแสดงวาเขาหา คนเหลาน้ีหา
โดยเฉพาะอยางยิง่เวลาเราอยบูนพระแทน เราจะสัมผสั
ไดทันทีวาคนที่อยูตอหนาเรา เขาจะงวงนอนเมื่อไร
หลบัเมือ่ไร เขารสูกึอยางไร เวลาท่ีเหน็เขาต้ังใจรวมพธิี
ดวยความศรัทธา มีชีวิตชีวา ตรงน้ันมันสะทอนถึง
ความเปนพระสงฆของเรา ทำใหพระสงฆมีกำลังใจ
จากมุมมองของชีวิตชีวาของพิธีมิสซานี้ ก็ตองยอมรับ
ดวยวา บางครั้งพระสงฆเองบางทีอาจจะไมมีแรง

บนัดาลใจ หรอืไมมสีมาธิในการทำพธิบีางคร้ังบางคราว
หรอืสวดเร็วไปชาไป หรอืวาใจไปท่ีนัน่ท่ีนี ่สตับุรษุเขา
กส็มัผัสไดทนัทีเชนเดยีวกนั สายตาเปนรอยทีม่องข้ึนมา
ยงัพระแทนนัน้ เขาจะมีจนิตนาการวาคณุพออยใูนความ
คดิไหน อารมณไหน กอ็าจจะมคีวามคิดวพิากษวจิารณ
เปนเร่ืองธรรมดาอยูแลว

การจะทำใหพธิมีสิซามีชวีติชวีาไดอยางไร ในสวน
ของการเปนพระสงฆผมคิดวา  พระสงฆตองเขาใจความ
รสูกึของคนท่ีนัง่อยขูางหนา สามารถท่ีจะรบัรคูวามรสูกึ
เหลาน้ันได ถาเรารูสึกวาเขาเร่ิมเบื่อ พระสงฆตองมี
กลวิธีที่จะตองตัดเวลาใหสั้น หรือใชอะไรตางๆ เพื่อ
ปลุกใหตื่นตัวข้ึนมา แตชีวิตชีวาเทคนิคอะไรก็แลวแต
มาถึงจุดหน่ึงแลวมันข้ึนอยกูบัหัวใจท่ีสมัผัสกับพระ

ดานอาจารยวริชัน ีกลาววา จรงิๆ แลวเราไปวัดเพ่ือ
สรรเสรญิพระเจา ไปเพือ่ขอบคณุพระองค และขอการ
ทรงนำ พอเขามาในวัด มนักล็มืเรือ่งอืน่ๆ หมด รสูกึวา
อยูอีกโลกหนึ่ง อยากใหพระสงฆเทศนใหสนุก ยึด
พระวาจาไว ในเวลาเดียวกันก็ไมอยากใหสตับุรษุพูดคุย
กนัในวดั

สวนคณุไชยฉตัร กลาววา เวลาเขาวดัจะขอพระวา
หากพระองคอยากจะสั่งสอนอะไรลูก ก็ขอใหจัด
ผานพระสงฆที่กำลังจะเทศน ถาไดฟงพระวาจาและ
บทเทศนที่ประทับใจก็รูสึกมีชีวิตชีวา รวมท้ังการได
ขับรองเพลงในมิสซา และสุดทายสิ่งที่ทำใหมีชีวิตชีวา
คอืการไดรับศลีมหาสนิท

สำหรับคำถามท่ีวา ถาไมมาวัดวันอาทิตยสามารถ
ชดเชยไดไหม

คณุพอไพบูลย ตอบวาถาถามผมในฐานะพระสงฆ
“ไมไปวัด” ตั้งใจที่จะไมไป หรือไมไปเพราะวามี
เง่ือนไขอยางอ่ืนท่ีไมสามารถจะไปได เชน ตองทำงาน
วันอาทิตย  ก็ทำการชดเชยได แตประเภทที่บอกวา
ไมอยากไปอยากจะทำอยางอ่ืน กแ็สดงวาคุณปฏิเสธ

และชวงที่ 2 ของการเสวนาเปนชวงประกาศผล

การประกวดแตงบทเพลงศักด์ิสิทธ์ิ จากแผนกดนตรี
ศกัด์ิสิทธ์ิ โดยมีคณุพอประชาชาต ิปรีชาวุฒ ิผอูำนวย-
การ มาเปนผมูอบรางวลั และอาจารยศรนิทร จนิตนเสรี
เปนผูประกาศผล  พรอมท้ังมีการเปดเพลงท่ีชนะการ
ประกวดท้ัง 3 รางวัล  การประกวดการประพันธเพลง
ในพิธีกรรมประจำป 2011 จากเพลงท่ีสงเขาประกวด
ทั้งส้ิน 17 เพลง คณะกรรมการพิจารณามาตรฐาน
บทเพลงประจำป 2011 ไดแก 1. คณุพออนุสรณ  แกว-
ขจร 2. คณุพอบญุชรสัมิ ์  สขุสวาง 3. อาจารยอภิสิทธ์ิ
วงศโชติ  4. อาจารยนรินทร ประสพภัคดี 5. อาจารย
ศรินทร จินตนเสรี ไดพิจารณาจากเกณฑการตัดสิน
ดังน้ี ความถูกตองตามหลักเทววิทยา ความลงตัวของ
ภาษา ความไพเราะของทำนองและการลงตวัของการใช
คอรด ความลงตัวของบทเพลงในภาพรวมและการ
นำไปใชไดจริงในพิธีกรรม คณะกรรมการไดพิจารณา
และคดัเลอืกบทเพลงทีผ่านมาตรฐาน ดงัตอไปน้ี เพลง
โอพระชุมพา และเพลงพระสริริงุโรจน โดยคณุณัฐวุฒิ
วชัรศกัด์ิไพศาล เพลงลกูแกะพระเจา โดยคณุพอพเิชฐ
แสงเทยีน เพลงขาแตพระเจา โดยบราเดอรภมุเรศ ภผูา

ชวงทาย เปนคำถามจากผชูม ทีร่บัชมการถายทอดสด
และปดทายดวยการประชาสมัพนัธงาน เดือน “คาทอลกิ
ไทยพรอมเพรียง ไมสิ้นเสียงสายประคำ” ตลอดเดือน
ตุลาคมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
เชิญชวนคาทอลิกท่ัวไทย สวดสายประคำ 3 แสนสาย
เพ่ือถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เพือ่สงเสริม
สิทธิของเด็กทารกในครรภมารดาท่ีจะเกิด เพ่ือความ
สงบสุขของประเทศชาติบานเมืองและผูประสบภัย
น้ำทวม ในสวนของอคัรสังฆมณฑลกรงุเทพฯ รณรงค
ใหมกีารสวดสายประคำ   “ทัว่โลกพรอมเพรยีง ไมสิน้เสยีง
สายประคำ” วันที่ 1 ตุลาคม ตามเขตตางๆ  เขต 1 วัด
พระมหาไถ เขต 2 วดัแมพระฟาตมิา เขต 3 วดัธรรมาสน
นักบุญเปโตร เขต 4 วัดแมพระฟาติมา บางวัว เขต 5
วดัพระเยซเูจาเสด็จข้ึนสวรรค เขต 6 วดัมารียสมภพ
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หยดุกลิน่เหม็นจากโถปสสาวะ
กลิน่ขยะ..หองน้ำ..ไดในทันที

และตอเนือ่งยาวนาน..
ดวยการใส จลุนิทรยีพนัธใุหมลาสุด ทีก่นิ…
จลุนิทรียตนกำเนิดกล่ินเหมน็เปนอาหารลงไป

บรกิารสาธติการกำจดักลิน่ใหหมด
ไปจากโรงเรียน..ฟร!ี

พเิศษสำหรบัโรงเรยีนคาทอลกิ
วรวฒุ ิ ดสีดุจติร  โทร: 08 96 11 12 96

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

  ⌫

เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอยีดที่

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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลบัฯ
โทร. 02-451-7341-42 โทรสาร 02-451-8206

E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดตอ คณุวรีชาต/ิสจุติรา
โทร. 02-451-7341-42 และ 081-816-7661

1. ลรูด - ฟาติมา - โรม  (18-29 ต.ค.)


16-23 เดือนตลุาคม    ไปฮานอย แมพระลาวาง

    สองคอน สกลนคร
21-23 เดือนตุลาคม   ฉลองบุญราศีสองคอนสกลนคร

สนใจรายละเอยีด : 0-2912-3339, 08-1899-7470

สุภาทัวรแสวงบุญ

(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.)

ครบ 10 ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
มารีอาประทบั โจหิงค

มาเรีย จันทนา กองพัฒนากูล
เกิดใหม ในพระเจา 27 ตุลาคม 2551

ครบรอบ 3 ป

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

“จงวางใจพระเจาของทานเถิด แลวพวกทานจะยืนหยัดอยู ได”  (2พศด 20:20)

โยเซฟน สวุิมล
ทรัพยเย็น

เกดิใหม ในพระเจา 10 ตลุาคม 2547
ครบ 7 ป

     ครบ 5 ป
เกิดใหมในพระเจา 20 ตลุาคม 2549

“ขาพเจารูวา ขาพเจามอบความวางใจไวกับผู ใดและมั่นใจวา
พระองคจะทรงรักษาสิ่งท่ีขาพเจารับมอบไว จนกวาจะถึงวันน้ัน” (2ทธ 1:12)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

คณุแม อนันา ลาวัลย โลกะวิทย
ชาตะ 8 มถินุายน 2470

เกิดใหมในพระเจา 13 กนัยายน 2554
ดวยความอาลยัรัก จากลกูและหลานทกุคน

ขอเชิญรวมแสวงบุญดนิแดนแหงพนัธสัญญา...อสิราเอล...
โดย สายการบิน แอล อัล อิสราเอล และบริษัท อับรอด อินเตอร

13 - 22 พฤศจิกายน 2554   8 คืน 10 วัน
เพียงแคกรุปเดียวเทาน้ันในราคาพิเศษสุดๆ
รบีจองดวน หมดเขตวันท่ี 21 ตลุาคม 2554
ติดตอเบอร  02-2498818-9, 02-6714645-6
เจาหนาท่ีสายการบินแอล อัล อิสราเอล

Email: elalbkk.sales@gmail.com, elalbkk.sales@hotmail.com

ติดตอเบอร   081-8458122 คุณนวลฉวี,
081-8677877 คณุเทวี บริษทั อบัรอด อนิเตอร

Email: nual_abroad@hotmail.com,abroadtours@hotmail.com

HOLYLANDHOLYLANDHOLYLANDHOLYLANDHOLYLAND

ประกาศรบัสมคัรงาน
- พนกังานธุรการ - ประชาสัมพนัธ วฒุกิารศกึษา
   ปวช.ขึน้ไป สามารถใชคอมพิวเตอรได
   จำนวน  1  อัตรา
- พนักงานสงของ (ชาย) วุฒิการศึกษา มัธยม 6
    ขึน้ไป จำนวน  2  อัตรา
ตดิตอสอบถามไดที ่สำนักมสิซงัคาทอลกิกรงุเทพฯ

(แผนกบรกิาร)
57 ซ.เจรญิกรงุ 40 ถ.เจรญิกรงุ แขวงบางรัก

เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500
โทร.02-630-6820-4 (คณุจิรพร)

พระเมตตา คณุพอคอรซี ่เลอแกซป
ขอเปลี่ยนเวลา

วนัที ่20 ตลุาคม 2554 ณ วกันกับญุโทมสัอไควนนั รามคำแหง
จากเวลา 18.00 น. เปน 17.00 น.
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พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

การแตงกายของสงฆ
มีการรายงานขาวในเว็บไซต สงตอๆ

กันมากกวา 230 คน วา “เอาจริง!...สภา
พระสังฆราชคาทอลิกแหงฟลปิปนส  นำโดย
พระสังฆราชเลโอนารโด เมโดรโซ  นกักฎหมาย

ของพระศาสนจักรออกโรงเรียกรองใหสงฆคาทอลิกในประเทศทุกองค  “สวมเสื้อ
เคลอยี่รใหถูกตองตามระเบียบ  เวลาออกไปทำธุระในที่สาธารณะ”  โดยย้ำการ
ใสเสือ้เคลอยีร่ไปเดนิตามท่ีสาธารณะ  อาทิ  หางสรรพสนิคา  ไมใชเรือ่งตองอบัอาย
เพราะนี่คือการแสดงออกถึงการเปนสงฆคาทอลิกท่ีพรอมรับใชทุกสถานการณ”
http://www.ucanews.com /2011/09/09/Bishop-to-enforce-public-dress-code/

พระสงัฆราชเลโอนารโด  เมโดรโซ  ยงักลาวอีกวา  ชดุของพระศาสนจกัรมิใช
เปนเคร่ืองหมายภายนอกของสงฆเทานั้น  แตเปนตัวชี้วัดประการหนึ่งของชีวิต
ฝายจติวญิญาณ  และชวีติสงฆของบุคคลน้ัน

สงฆบางองคเปล่ียนชดุสงฆ  เปนชดุธรรมดา  เวลาไปสถานท่ีสาธารณะ  ไมได
หมายความวา  พระสงฆองคนัน้อายชดุเอกลักษณฐานะพระสงฆคาทอลิก  หรอืมไิด
หมายความวา  พระสงฆมีความรูสึกดอยเวลาใสชุดพระสงฆเพียงแตไมชอบให
ประชาชนสนใจเขาเพราะชุดพระสงฆ  หรือใหสิทธิพิเศษ  หรือดูถูกเหยียดหยาม
หรอืมองดวยสายตาแปลกๆ พระสงฆชอบอยธูรรมดา  อสิระ  และไมตองการใหใคร
มารบกวน

จดุประสงคของการใสชดุสงฆ  ตามทัศนะของพระสังฆราชองคนี ้คอื เพือ่รบัใช
ดวยการเปนประจักษพยาน  วาบุคคลที่สวมชุดนี้เปนศาสนบริกรสงฆเพราะฉะนั้น
พระศาสนจักรจึงยนืยนัใหบรรดาสงฆ  สวมชุดตามท่ีพระศาสนจักรกำหนด  ชวีติ (สงฆ)
ความประพฤติ  ชวีติภาวนา การแตงกาย  การพดูจา  ทัง้หมดของพวกเขาตองส่ือสาร
และแสดงออกวาเปนพระสงฆ

สำหรับ  เครื่องแบบ
พระสงฆ  ในประเทศไทย
สภาพระสงัฆราชคาทอลกิ
แหงประเทศไทย  ไดออก
ขอกำหนด  เมือ่วันท่ี 15  สงิหาคม  1992 กฤษฎีกา 3วา

“บรรดาสมณะตองสวมเครือ่งแบบของพระศาสนจกัรทีเ่หมาะสมตามขอกำหนด
ทีส่ภาพระสังฆราชฯ เปนผอูอก  และตามขนบประเพณีทองถ่ินท่ีชอบดวยกฎหมาย”
(CIC ม.284)

เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายพระศาสนจักร  มาตรา 284  สภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย  ประกาศวา  บรรดาสมณะตองสวมเคร่ืองแบบแบบใด
แบบหน่ึงดังตอไปนีโ้ดยไมตัดสิทธ์ิที่กลาวไวในมาตรา 288

1) เสือ้หลอ
2) ชุดเคลอย่ีรแมน (Clergyman)
3) ชุดท่ีสุภาพ  สีเรียบๆ  และมีเคร่ืองหมายกางเขนชัดเจนท่ีกำหนด  และ

ออกแบบ  โดยสภาพระสังฆราชฯ  ตดิท่ีอกเส้ือ
*เน่ืองจากเครื่องหมายกางเขนท่ีกำหนดและออกแบบโดยสภาพระสังฆราชฯ

ยงัไมพรอม จงึใหใชเคร่ืองหมายกางเขนท่ีใชในปจจุบนัตอไปอกีระยะหน่ึง
พอขอบใจท่ีสัตบุรุษหลายคน  “หวงแหนสงฆของพระคริสต  และชวยภาวนา

เพื่อใหสงฆของพระคริสตทุกองคพนจากการถูกประจญในรูปแบบตางๆ ของโลก
สมัยใหม”

พระสังฆราชฟรังซสิเซเวยีร  วรีะ  อาภรณรตัน

วถิชีุมชนวดั (BEC)






คุยกันเจ็ด
วันหน



 



  
 

“ขาพเจายังมุงหนาว่ิงตอไปเพื่อจะชวงชิงรางวัลใหได
ดงัทีพ่ระครสิตเยซทูรงชวงชงิขาพเจาไวไดแลว” (ฟป 3:12)

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

คณุสมชยั พึง่ยนต ทำบุญ                      400  บาท
คณุประนาม เจตสิกทตั ทำบุญ                   500   บาท
คุณวิลาสินี ศุภลักษณ

อทุศิแดมารีอา สจุนิต นวชาตโฆสิต  500   บาท
อทุศิแดฟรงัซสิโก หยซูง แซโงย      200  บาท

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

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรุณาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จรับเงนิใหทานดวย
ความขอบพระคุณ

“พระยาหเวหจะทรงบังดาลใหกิจการที่ทรงกระทำ
เพ่ือขาพเจาสำเร็จ ขาแตพระยาหเวห

ความรักมั่งคงของพระองคดำรงอยูเปนนิตย”
(สดด 138:8)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 42 ประจำวันท่ี 16-22 ตุลาคม 2011 หนา 11

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
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ทีส่ำคญั
⌫ ⌫

ไฟรบวัรก  เยอรมน ี  (ซนีติ)  สมเด็จพระสนัตะปา-
ปาเบเนดิกต  ที่  16 ตรัสแกฆราวาสคาทอลิก
ในเยอรมนี ณ สามเณราลัยแหงอัครสังฆมณฑล
ไฟรบัวรก โอกาสเสด็จเยือนประเทศบานเกิดเปน

ครัง้ที ่3 วา “ขาพเจายนิดทีีไ่ดมโีอกาสพบทานทัง้หลายในวันนี ้ ขอชืน่ชมผลงานและ
ความหวงใยทีค่ริสตชนคาทอลิกมตีอพระศาสนจักร  หลายปทีผ่านมา หนวยงานดาน
การพัฒนาไดนำโครงการสมัผัสชีวติ  และเชิญผนูำดานการเมือง  เศรษฐกิจ และศาสนา
เดินทางไปสัมผัสชีวิตของผูยากไรในทวีปตางๆ  เชน แอฟริกา  เอเชีย หรือลาติน
อเมรกิา ระยะเวลาหน่ึง เพือ่เรยีนรคูวามเปนอยขูองพวกเขาในแตละวนั  เปนโอกาส
ใหไดเห็นสภาพที่แทจริง และนำมาปรับการปฏิบัติตอผูยากไรอยางเปนน้ำหนึ่งใจ
เดยีวกนั รวมรบัผดิชอบและใสใจในความจำเปนขัน้พืน้ฐานของพวกเขา”

สมมุติวาโครงการสัมผัสชีวิตนี้เกิดขึ้นในประเทศเยอรมนี  ผูเชี่ยวชาญจาก
ประเทศหางไกลจะมาใชชีวิตประมาณหน่ึงสัปดาหโดยพักอยูกับครอบครัว
ชาวเยอรมนี  พวกเขาจะพบกับสิ่งที่นาพึงพอใจมากมาย  เชน ความม่ังคั่ง  ความมี
ระเบียบ และประสิทธิภาพ  แตหากมองอยางไมมีอคติ  บุคคลเหลาน้ันอาจพบ
ความยากจนมากมาย  เชน ความแลงในมิตรภาพตอกัน  ความดอยในขอบเขต
การปฏิบัติศาสนกิจ ก็เปนได  เราอาศัยอยูในหวงเวลาที่ความรูถูกจำกัดดวย
สถานการณแวดลอมและแทรกซึมเขาสูการดำเนินชีวิต  บางครั้งตองเผชิญกับ
ความกาวราวรุนแรง  โดยเฉพาะผทูีอ่างวาตนเองรวูาจะแสวงหาความจริงและคุณคา
ของชวีติไดทีไ่หน?

เรายังสังเกตเห็นวา สภาพดังกลาวมอีทิธิพลตอความสัมพนัธของมนษุยในสงัคม
เพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ  ทั้งยังสะทอนใหเห็นถึงความไมแนนอนและการแตกแยกของ
คนจำนวนมากในมุมมองท่ีเกินความเปนจริงของบางคน  คนจำนวนมากไมอาจ
ปฏเิสธตนเอง หรืออุทศิตนเพือ่ประโยชนสขุของผอูืน่ไดอกีตอไป  แมเคยใหคำมัน่วา
จะดำเนินชวีติเพ่ือคณุความดขีองสวนรวมกต็าม  การอุทศิตนเพือ่ผยูากไรมแีนวโนม

ลดนอยลงอยางเห็นไดชดั  แมในเร่ืองคำม่ันท่ีจะอทุศิตนเพ่ือคสูมรสก็เปลีย่นแปลงไป
เชนกัน  คนสวนใหญไมกลาพอใหสัญญาวาจะซ่ือสัตยตอผใูดผหูน่ึงตลอดชวีติของเขา
ไมยนืหยดัในความซ่ือสตัย  ความจริง และไมแสวงหาทางออกของปญหาอยางจริงใจ

เราเห็นแลววา ประเทศที่มั่งคั่งในซีกโลกตะวันตก ยังขาดแคลนอยูมาก
หลายคนขาดประสบการณความดีและพระหรรษทานของพระเปนเจา  พวกเขา
ไมเห็นความจำเปนท่ีจะรวมเปนสมาชิกของพระศาสนจักร  โครงสรางท่ีมธีรรมเนียม
ปฏบิตัติดิตอกนัมายาวนาน  เหตุใดจงึเปนเชนนี?้  เปนคำถามท่ีเราตองพจิารณาใหถงึ
แกน แมดเูหมอืนจะเปนหนาทีข่องสมณสภาเพือ่การประกาศพระวรสารอกีครัง้หนึง่
กต็าม  เพราะเปนคำถามทีส่รางความกงัวลใจแกเราทกุคน

โครงสรางของพระศาสนจักรในเยอรมนีทีจ่ดัการไวอยางด ี  สิง่ทีข่าดหายไปคือ
ความเขมแข็งดานจิตวญิญาณ และความเช่ือมัน่คงในพระเปนเจาผทูรงชีวติ  เราตอง
ยอมรับดวยความจริงใจวา เราเขมแข็งพอในดานโครงสราง แตยังออนแอดาน
จิตวิญญาณ  วิกฤติที่พระศาสนจักรในโลกตะวันตกกำลังเผชิญ คือวิกฤติในเรื่อง
ความเชื่อ  ซึ่งหากเราไมมุงม่ันฟนฟูความเช่ืออยางแทจริง การปฏิรูปโครงสราง
พระศาสนจกัรก็จะไมเปนผล

สำหรับผูที่ขาดประสบการณการสัมผัสถึงคุณความดีของพระเปนเจา จำเปนท่ี
จะตองสำรวจมโนธรรมของตน  เราทุกคนตางไดรับเรียกใหแสวงหาการประกาศ
พระวรสารอีกครั้งหนึ่ง  อาจเร่ิมจากชุมชนคริสตชนเล็กๆ ที่สมาชิกมีมิตรภาพที่ดี
ตอกนั  รวมเปนน้ำหนึง่ใจเดียวกนัในการบูชาพระเปนเจา

ชุมชนเล็กๆ นี้จะแบงปนประสบการณความเช่ือแกเพื่อนรวมงาน  สมาชิก
ในครอบครัว  ดวยการเปนประจักษพยานวาพวกเขาใกลชดิพระศาสนจักร  รวมเปน
หนึง่เดยีวกนัในศีลมหาสนิท  บอเกดิแหงชวีติ  ทัง้นีเ้พราะหากปราศจากพระเปนเจา
เราไมสามารถทำอะไรไดเลย เทียบ “เราเปนเถาองุน ทานท้ังหลายเปนก่ิงกาน  ผูที่
ดำรงอยใูนเรา และเราดำรงอยใูนเขา กย็อมเกดิผลมาก”  (ยน 15:5)

เณรมงคนแรก
ฮานอย  เวยีดนาม  (ยแูคน)  ชนพ้ืนเมืองชาวมงท่ีนบัถือ
ศาสนาคาทอลิกจากสังฆมณฑลฮงุฮวั กลาววา “พวกเรา
หวังวา สามเณรมงคนแรกจะไดบวชเปนพระสงฆและ
รบัใชพระศาสนจักรในอนาคต”
นายยอแซฟ  หมา  อา  คา  อาย ุ28 ป จากชมุชนวดัซาปา

สังฆมณฑลตอนเหนือของประเทศที่มีอายุกวา 100 ป แลว ไดสมัครเขาบานเณร
นักบุญยอแซฟเม่ือไมนานมาน้ี

นายยอหน โหล มนิห ทง  อดีตผนูำชุมชนวัดซาปา กลาววา “คริสตชนคาทอ-
ลกิมงดใีจและภูมใิจทีล่กูหลานของเราสมัครเขาบานเณร  เห็นไดชดัวาพระเปนเจา
ทรงรักเรา”

“เราตัง้ใจจะสวดใหสามเณรทุกๆ วนั   ใหเขาสามารถผานความยากลำบากและ
อปุสรรคตางๆ และเปนพระสงฆทีก่ระตือรอืรนในอนาคต  เรายังหวงัวา สามเณร
คา จะกลบัมาอภิบาลสตับรุษุทีบ่านเกดิของเขา และจะแปลหนังสอืและบทภาวนา
เปนภาษาทองถ่ินไดใช”

คุณพอปเตอร  ฟาม  ธานห  บินห เจาอาวาส กลาววา “บราเดอร คา
เปนความหวงัของสมาชกิในสังฆมณฑล ทีม่ชีาวมงคาทอลิกประมาณ 100,000 คน
สวนใหญขาดโอกาสทางการศึกษา

ผนูำศาสนาเยีย่มเกาหลเีหนอื
เกาหลีใต  (ยแูคน) สำนกัขาว เอเอฟพ ีรายงานวา “ผแูทนสภาพระศาสนจกัรเกาหลี
เพ่ือสันติ ผนูำศาสนาตางๆ และผนูำพระศาสนจักรคาทอลิกในเกาหลใีต จะเดินทาง

ไปเย่ียมเกาหลีเหนือเปนเวลา 4 วนั เพ่ือกระชับมิตรตอกัน และลดความตึงเครียด
ตามแนวชายแดน

รฐัมนตรเีพ่ือเอกภาพของคาบสมทุรเกาหลีกลาววา “ภารกจิของผนูำศาสนามงุ
ชวยใหเกาหลีใตและเกาหลีเหนือลดความตึงเครียดตอกัน และสงเสริมการ
แลกเปลี่ยนความรูและความรวมมือตอกัน”

สปัดาหแรกของเดือนกันยายน  นบัเปนคร้ังแรกทีพ่ระสงฆในพุทธศาสนาได
รบัอนุญาตใหเดินทางไปเกาหลเีหนือ  หลังเหตุการณความตึงเครียดทีเ่รือดำน้ำของ
เกาหลีเหนือถูกจมเม่ือเดือนมีนาคมปกอน

พระศาสนจักรชวยคริสตชนชาวนา
ตมิอร เลสเต  (ยแูคน)  พระอคัรสงัฆราชปเตอร ตรูงั แหงคปูง  เชญิชวนพระสงฆ
สนับสนุนรัฐบาลทองถ่ินใหความชวยเหลือชาวนาจำนวนมาก จากความแหงแลง
ติดตอกันยาวนานทำใหพืชผลเสียหาย

พระอคัรสงัฆราชตูรงั  กลาววา “พระสงฆมหีนาท่ีรบัผดิชอบตอชะตากรรมของ
คริสตชนคาทอลิก และศาสนิกชนทุกศาสนา ที่กำลังเผชญิความอดอยาก  สาเหตุ
จากผลผลิตไดรับความเสียหายจากภัยแลง  รัฐบาลไมไดมีหนาที่รับผิดชอบเพียง
ผเูดียว  องคกรตางๆ ทางสงัคม  รวมทัง้พระศาสนจกัรควรรวมมือใหความชวยเหลือ
ผูประสบเคราะหกรรมเหลาน้ีดวย”

ผวูาการ ฟรานซสิ  เลบ ู  รายา  กลาววา “การขาดแคลนอาหารครัง้รนุแรงน้ี
เปนผลจากภัยแลงทำใหผลผลิตไดรับความเสียหาย  รัฐบาลทองถ่ินพยายาม
ทุกวิถีทางเพื่อใหความมั่นใจวาพวกเขาจะมีอาหารเพียงพอ
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ธารน้ำใจชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวม
สิงหบุรี

แจกถุงยังชีพท่ีโรงเรียนพระกุมารเยซู
วนัท่ี 17 กนัยายน 2011

วดัคาทอลิกพระนามกรเยซ ู(บานแปง) ตัง้อยเูลขที่
83/2 หมู 3 ต.โรงชาง อ.พรหมบุรี  จ.สิงหบุรี  มูลนิธิ
คาทอลกินครสวรรค นำโดยคณุพอรังสิพล เปลีย่นพันธุ
เลขาธิการมูลนิธิฯ  อ.สมศักดิ์  พรอมดวยสมาชิก
สโมสรไลออนสเมอืงพระบางนครสวรรค  ออกเดินทาง
จากสำนักมิสซังนครสวรรค เวลา 08.00 น. มุงไปยัง
จังหวัดสิงหบุรี  ผานวัดนอยสิงหบุรีซึ่งทางเขามี
น้ำไหลเชีย่ว เราตัง้ใจวาหลังจากมอบส่ิงของบรรเทาทุกข
ที่วัดพระนามกรเยซู (บานแปง) เสร็จแลว จะกลับมา
สำรวจความเสียหายซึ่งทราบวาน้ำเขาถึงตัววัดสูง
ประมาณ 20 เซนตเิมตร

เวลา 10.10 น. เราเดินทางถึงวัดบานแปง พบวามี
พีน่องทัง้พุทธและคริสตมารอทีใ่ตอาคารเรยีนโรงเรยีน
พระกุมารเยซูแลวประมาณ 50 คน แลวคอยๆ ทยอย
มาเรื่อยๆ จนครบ 50  ครอบครัว สิ่งของท่ีบริจาคมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี

1. บริจาคขาวสารจำนวน 350 ถงุ จากโรงส ียนตไทย
สมบูรณ สวนแตง  จ.สุพรรณบุรี ของคุณอาภรณ
ตนัเจรญิ โดยไดรบับรจิาคจากทวัรปาสภุา 250 ถงุ นาย
ชาติ  สวางศร ี   50 ถงุ เจาของโรงสีรวมบรจิาค 50 ถงุ
รวมเปนมูลคา  35,000  บาท

2. บราเดอรสยาม งามดี อธิการโรงเรียนลาซาล
โชติรวี นครสวรรค  บรจิาค น้ำด่ืม ตราบราเดอร จำนวน
1,000 ขวด  คดิเปนมูลคา 6,000 บาท

3. ปาสุภา และคณะจากกรุงเทพฯ รวมบริจาคถุง
ยังชีพจำนวน 144 ถุง พรอมดวยน้ำด่ืมจำนวนมาก คิด
เปนเงนิ 50,100 บาท นำมาโดยรถหกลอของโคเออร

4. บรจิาคขาวสารอาหารแหง จากรานบรษิทัหอแวน
สาขาออมใหญ และสมาชิกหอแวน ซื้อขาวสารอาหาร
แหง มาสมทบจำนวนเงิน 9,300 บาท นำมาโดย
คุณอดิศกัด์ิ ชื่นตา และคณะหอแวน

5. บรษิทัซเีอนเอส เอนจเินยีริง่ แอน คอนสตรัคชัน่
โดย คณุโสพณิ มหาพฤกษชาติ  บรจิาคมงุ  จำนวน 80
หลัง เปนจำนวนเงิน  22,400  บาท

6. หนวยงานสังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครสวรรค

โดยคุณพอธวัช สิงหสา บริจาคเงินสมทบจำนวน
20,000 บาท ใหคุณพอชวินทร  เสงี่ยมแกว เพ่ือใชใน
ภารกิจน้ำทวมคร้ังนี้

7. สโมสรไลออนสเมืองพระบาง จังหวัด
นครสวรรค บริจาคเงิน จำนวน 2,000 บาท (คาเดินทาง)

8. ภราดาคณะลาซาล บริจาคเงนิจำนวน 5,000 บาท
ใหมลูนิธคิาทอลิกนครสวรรค

ในการบูรณาการชวยเหลอืหลายๆ องคกรน้ี ทำให
เกดิการมีสวนรวมในการบริจาคส่ิงของ  เงิน และอ่ืนๆ
ในการชวยเหลอืผปูระสบภยัในครัง้นี ้รวมเปนเงินทัง้สิน้
149,800 บาท

มูลนิธิคาทอลิกนครสวรรคขอขอบพระคุณผูมี
จิตศรัทธาทุกทาน และขอขอบคุณคุณพอเจาอาวาส
คุณพอชวินทร เสง่ียมแกว ซิสเตอร และผูนำชุมชน
ทกุทาน ทีไ่ดชวยดำเนินการมอบสิง่ของใหเปนไปอยาง
เรียบรอย ขอพระเปนเจาอวยพรทุกทาน หลังจากมอบ
สิ่งของเรียบรอยแลวเราไดสัมภาษณปาสุภา คุณชาติ
สวางศรี   และคุณอดิศกัด์ิ ทราบวาทุกทานยินดี และดีใจ
ที่มีโอกาสไดชวยเหลือเพ่ือนพ่ีนองท่ีเดือดรอน โดย
ไมแบงแยกศาสนา ไมวาจะเปนพุทธหรือคริสต หรือ
ศาสนาใดๆ ทุกคนเปนพี่นองกัน คุณพอเจาวัดบอกวา
ตอนแรกชาวบานก็รูสึกทอแทใจในการตอสูและ
ปองกันภัยพิบัติคร้ังน้ี แตหลังจากที่คุณพอ ซิสเตอร
นองเณรเลก็ จากบานเณรจอหนปอล นครสวรรค และ
กลุมเยาวชนไดเริ่มรวมมือรวมใจกันทำเขื่อนกั้นน้ำ
หนาตล่ิง ทุกๆ คนในชุมชนก็มีกำลังใจ จนสามารถ
ทำเขื่อนก้ันน้ำเพ่ือลดความเสียหายชวยกันตักทราย
ใสถงุไดอยางภาคภมูใิจในหม ู3 คาทอลกิของเรา ทำให
หม ู1, 2 กร็วมแรงรวมใจกับพวกเราดวย

วดัพระแมมารอีามารดาครสิตชน (วดันอยสงิหบรุ)ี
เวลา 14.00 น. คุณพอรังสิพล  เปลี่ยนพันธุ และ

คณะสมาชิกสโมสรไลออนสเมืองพระบางนครสวรรค
ไดเดินทางไปสำรวจบริเวณน้ำทวมและความเสียหาย
ที่วัดพระแมมารีอามารดาคริสตชน (วัดนอยสิงหบุรี)

พบวาบนถนนลาดยาง ทางเขา-ออก ตัวเมืองสิงหบุรี
น้ำทวมทางเขา มีน้ำไหลเชี่ยว ตองใชการลากจูงเรือ
เพ่ือเขาไปสำรวจ ระดับน้ำบนถนนหนาวัดสูงประมาณ
2 เมตร สวนตัววัดน้ันจมอยูใตน้ำท่ีระดับเกือบ 2 ฟุต
ทีฟ่งแกบาป อปุกรณไฟฟา หนงัสอื โตะเกาอี ้บางสวน
จมน้ำไดรบัความเสียหายอยางหนัก

จากการสัมภาษณนายประสิทธิ์ หวงสวัสด์ิ  และ
นางสนทิ หวงสวัสด์ิ และชาวบานใกลเคียงจำนวน  4  คน
ทราบวา น้ำเร่ิมทวมต้ังแตวนัที ่7 กนัยายน  และไมมทีทีา
วาจะลดลง ทางเขาวดัน้ำสงู 2 เมตร สวนในวัดน้ำสงูจาก
พืน้วัดประมาณ 50 เซนติเมตร   ชาวบานกวา 300 หลังคา
เรือน ในจำนวนท่ีไดรับความเดือดรอนนี้มีครอบครัว
คาทอลกิ 40 ครอบครัว ไดรบัความเสยีหาย ไมสามารถ
สัญจรไปมาได ตองใชเรือในการเขา-ออกมาติดตอกับ
ภายนอก สวนการชวยเหลือเบื้องตน 70 ชุดไดรับ
ถุงยังชีพจากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต และจาก
ทางเทศบาลบางสวน  ที่ตองการและขาดแคลนมาก
ในขณะน้ีคือ น้ำดื่ม น้ำมันพืช อาหารแหง ยาแกคัน
แกน้ำกดัเทา ยาแกทองรวง เสือ้ชชูพี และอุปกรณยงัชพี
อืน่ๆ

หลังจากน้ันเราไดเดินทางไปจังหวัดอุทัยธานีและ
พยายามหาทางเขาไปสำรวจวัดนักบุญเปโตร ทาซุง
น้ำไดไหลทวมถนนและลนเกาะกลางถนน จนถนน
สัญจรไดทางเดียว สวนถนนอีกดานหน่ึงตองสัญจร
โดยเรือ สมาชิกบางคนบอกใหกลับแตคุณพอรังสิพล
ไมยอมกลบั   เราเดนิทางมาถงึ อบต.หาดทนง อ.เมอืง
จ.อุทัยธานี และไมสามารถเดินทางตอไปไดเน่ืองจาก
น้ำทวม และเปนเวลาเย็นมากแลว ไดพบกับนายก
อบต. ชื่อนายมวน เขียวอุบล กำนัน และชาวบาน
กำลงัหาทางอพยพผคูนไปอยทูีแ่หงใหม เนือ่งจากน้ำได
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เราไดพูดคุยใหกำลังใจและไดมอบ
สขุากระดาษใหจำนวนหน่ึง สวนสิง่ทีช่าวบานตองการ
มากท่ีสดุขณะน้ีคอื น้ำด่ืม เราจงึพยายามติดตอเพ่ือหาน้ำ
มาบริจาคใหชาวบานท่ีนี ่สวนการเขาไปสำรวจวัดทาซุง
นัน้คงตองดำเนินการตอในวนัท่ี 18 กนัยายน  ขณะน้ีพายุ
ฝนเริ่มกอตัวข้ึนแลว เรามากันหลายคนคงไมสะดวก
ในทีส่ดุเดนิทางกลบันครสวรรค เวลา 18.00 น.
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สิง่ท่ีตองการและจำเปนปจจุบนั
คอื ตกึเรยีน

ขอเชิญรวมทำบุญ สรางตึกเรียน
ศูนยสงเคราะหเด็กชาวไทยภูเขา
คามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร เชยีงราย

3,058,000
บริจาค ชื่อบัญชี “มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแหงประเทศไทย”
ธ.กรุงไทย สาขาบานด ู เลขบญัชี 842-007714-3
ธ.ไทยพาณิชย สาขาบานด ู  เลขบัญชี 667-230543-1
ธ.กสิกรไทย สาขาเซน็ทรลั เชยีงราย  เลขบญัชี 271-2-02252-6
...หรือ...ติดตอ : คุณพอเกรียงไกร สุขจิต โทร.088-4333-141
Office:Tel/Fax  053 787-304 Email:camillian-ning@hotmail.com
Website:www.camillianchiangrai.org

โตเรยีน ชดุละ 1,200 บาท

2,800,000 บาท

ประกอบไปดวย 3 กิจการหลัก คือ
1. ศูนยสงเคราะหเด็กชาวไทยภูเขา 215 คน
2. บานเก้ือกูล (บานเด็กพิการ 20 คน)
3. บานเณรคามิลเลียน 42 คน

ศูนยสงเคราะหเด็กชาวไทยภูเขา ประกอบ
ไปดวย ชนเผา อาขา มง ปกาเกอะญอ และ ละหู ซึ่ง
เด็กๆ ทุกคนกำลังศึกษาช้ัน อนุบาล 1 ถึง ป. 6
โรงเรยีนแมขาวตสัทาสุด

โดยมีนกับวชคณะคามิลเลยีน ซสิเตอร
คณะมารีอาบัมบีนา และเจาหนาที่คอยดูแลและ
ชวยเหลืออยางดี

รวม

เน่ืองจาก เด็กๆ ทำการบานกับพืน้ ที่ใตตกึ
นอน หรอืโรงอาหาร และท่ีเกบ็อปุกรณการเรียน
หนังสือ ก็เก็บไวที่เดียวกันกับที่เก็บเสื้อผา..ดวย
เหตนุีจ้งึมโีครงการกอสรางตึกเรยีนเพือ่เด็กๆ

2,800,0001.กอสรางตึกเรียน
2.โตะเรียน ชดุละ 1,200
บาท (ตองการ 215 ชดุ)

258,000

โครงการ ประมาณการ

www.camillianchiangrai.org

ขอเชิญเยาวชนชายรวมเขาคายกระแสเรียก
ประจำป 2011

คณุสมบัต ิ :
1.เยาวชนชายคาทอลกิ
2.กำลังศึกษาอยูระหวางชั้น ป.5-ม.6
3.เปนผูมีความสนใจกระแสเรียกและจิตตารมณของคณะฯ
4.ผูที่ไมผานคายกระแสเรียก ไมมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเปนสามเณรคามิลเลียน

คายเชียงราย : 17-20 ตลุาคม 2011
(สำหรับเยาวชนจากภาคเหนือ)

ณ บานเณรเลก็คามิลเลยีน จ.เชยีงราย

คายศรรีาชา : 19-21 ตลุาคม 2011
(ไมนับรวมวันเดินทางไป-กลับ)

ณ บานเณรเล็กคามิลเลียน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

*โปรดรบีสงใบสมัคร ดวน! เพือ่มีเวลานดัหมายในการเขาคาย
*หมดเขตรบัสมคัร 10 ตลุาคม 2011
*คาลงทะเบยีน 500 บาท
(คาเดินทาง, ประกนัอบุตัเิหตุ, เสือ้คาย, ทศันศึกษา และกจิกรรมตางๆ)

สอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่ :
คพ.วัชระ เส็งเจริญ โทร. 08-1982-0488,  คพ.อนุสรณ นิลเขต โทร. 08-1861-9414

สอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่ :
คพ.สัมพันธ วาปโส โทร. 08-1940-1606,  คพ.เกรียงไกร สุขจิต โทร. 08-8433-3141

หมายเหต ุ:

สถานท่ีติดตอ: บานเณรเล็กคามิลเลียน  ศรีราชา  88 หม ู2 ซ.ไรกลวย ต.สรุศกัดิ์
อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี20110 โทร. 0-3831-2416, 0-3832-3631 โทรสาร 0-3832-2810

E-mail : oscsriracha@hotmail.com
ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.camillianredcross.com

2011

ขอความกรณุาพ่ีนองท่ีบริจาค แจงคุณพอทราบดวย เพ่ือออกใบเสร็จ..ขอบคุณ..และภาวนาให..ขอบคุณครับ

“พรประภา”
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«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√

®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

15 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«— ¥√ “™‘π’ ·Àà ß —πµ‘ ¿ “æ

Õ√—≠ª√–‡∑» ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

22 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.

«—¥æ√–ºŸâ‰∂à ‡ “«¿“ ®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

26 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å ∑à“»“≈“ Õ.∑à“„À¡à

®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 3 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

Õ“ π«‘À“√æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈  ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈ÕßÕ“ π«‘À“√«—π‡ “√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ Õ—§√∏√√¡∑Ÿµ Õ.¡–¢“¡

®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡µ¬„À≠à

Õ.Õß§√—°…å ®.π§√π“¬°©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17 ∏—π«“§¡

‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ª“°πÈ” ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥π—°∫ÿ≠≈Ÿ°“ Õ.ÕŸà∑Õß ®. ÿæ√√≥∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

�����«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  “¡æ√“π ®—¥¡‘ ´“√–≈÷°∂÷ß

ºŸâ≈à«ß≈—∫ „π ÿ “π«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ «—πæÿ∏∑’Ë 2

æƒ»®‘°“¬π 2011 ‡«≈“ 19.00 π. §ÿ≥æàÕªî¬–

‚√®π–¡“√’«ß»å ‡ªìπª√–∏“π

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

Divina ªï 2011 ¥—ßπ’È  «—π‡ “√å∑’Ë 5 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” 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

«—π‡ “√å∑’Ë 29 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–Õ—§√-

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

ª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‚∑√. 08-1734-4495 ‚√ß‡√’¬π

‚∑√. 0-3555-1407)

«—¥√“™‘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)

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ÀπÕß®Õ° °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 12 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

 —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥æ√–§√‘ µ°…—µ√‘¬å Õ.‡¡◊Õß ®.π§√ª∞¡ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥§√Õ∫§√—«»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ªí≠®∑√—æ¬å ¥‘π·¥ß °∑¡.

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 25 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√– “¬ª√–§” À≈—°Àâ“ ®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.00 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

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ‡¡◊Õßæ≈ ®.¢Õπ·°àπ ©≈Õß«—¥

«—π®—π∑√å∑’Ë 24 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.00 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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ ‰¥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≥∫ÿ≠À≈“¬  ∫ÿ≠∑“  ‚∑√. 08-7221-9725

����� °≈—∫¡“À“‡æ◊ËÕπ¬È”‡µ◊Õπ§«“¡∑√ß®” ¢Õ‡™‘≠

»‘…¬å‡°à“‚√ß‡√’¬πæ√–¡À“‰∂à»÷°…“ °√ÿß‡∑æœ √à«¡ß“π

¡.∂. homecoming §√—Èß∑’Ë 1 ∑’Ë π“¡‚√ß‡√’¬π

æ√–¡À“‰∂à»÷°…“ °√ÿß‡∑æœ «—π∑’Ë 15 µÿ≈“§¡ 2011

‡«≈“ 15.00-21.00 π. µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2256-6414, 0-

2256-6408 www.facebook.com/pages/MT-Homecom-

ing/111810212253955

�����§à“¬°√–· ‡√’¬°∫â“π‡≥√§√‘ µª√–®—°…åÕÿ∫≈√“™∏“π’

¢Õ‡™‘≠π—°‡√’¬π§“∑Õ≈‘°™“¬ µ—Èß·µà ª.5 ∂÷ß¡—∏¬¡ª≈“¬

‡¢â“§à“¬ —¡º— ™’«‘µ‡≥√Õÿ∫≈œ √–À«à“ß«—π∑’Ë 17-20 µÿ≈“§¡

2011  π„®µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ‰æ±Ÿ√¬å  · π «— ¥‘Ï

Õ∏‘°“√∫â“π‡≥√§√‘ µª√–®—°…åÕÿ∫≈œ ‚∑√. 0-4531-

1633

����� §≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬ (TMS) §≥–°√√¡°“√

§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ°“√∏√√¡∑Ÿµ ·≈–ΩÉ“¬ß“π∏√√¡∑Ÿµ¢Õß

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‰¥â√à«¡°—π®—¥ß“π

ç«—π·æ√à∏√√¡ “°≈ 2011é  «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 µÿ≈“§¡

2011 ¡’æ‘∏’¡‘ ´“·≈–æ‘∏’ àß∏√√¡∑Ÿµ ‡«≈“

10.30 π. ∑’Ë«—¥æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬å ª“°‡°√Á¥ ππ∑∫ÿ√’

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

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’ ¢Õ‡™‘≠ºŸâ·æ√à∏√√¡

·≈–æ’ËπâÕß —µ∫ÿ√ÿ…∑ÿ°∑à“π ‰¥â¡“√à«¡‡ªìπ°”≈—ß„®

 π—∫ πÿπ àß‡ √‘¡ß“π§≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬

„π‚Õ°“ «—π·æ√à∏√√¡ “°≈ ¢Õ‡™‘≠æ’ËπâÕß

§√‘ µ™π √à«¡„®°—π¿“«π“‡ªìπæ‘‡»… „Àâ°—∫∫√√¥“

∏√√¡∑Ÿµ ·≈–Õß§å°√·æ√à∏√√¡µà“ßÊ ·≈–√à«¡

∫√‘®“§‡ß‘π„π∂ÿß∑“π ‡æ◊ËÕ√«∫√«¡π”‰ª¡Õ∫„Àâ ¿“

æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ®—¥ àß‰ª¬—ß

 —πµ– ”π—°‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊Õ„πß“π·æ√à∏√√¡¢Õß

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

ª√–∏“π

«—¥∫ÿ≠√“»’‰¡‡°‘È≈ √—« Õ.∑—∫ –·° ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 22 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¡“√åµ‘π ‡¥Õ µŸ√ å Õ.‡¡◊Õß ®.æ—ßß“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

§ÿ≥æàÕ¥Õ¡‘π‘° ´“«’‚Õ π∑’ ∏’√“πÿ«√√µπå ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ ◊∫»—°¥‘Ï °≈â«¬‰¡â ≥ Õ¬ÿ∏¬“ ‡®â“Õ“«“ 

‚∑√. 08-1979-7941)

«—¥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

Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–π‘√¡≈ Õÿ∫≈√“™∏“π’  Õ.‡¡◊Õß

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ ©≈ÕßÕ“ π«‘À“√ ·≈–‡ªî¥ 130 ªï

°“√·æ√à∏√√¡„π —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’ «—πæƒÀ— ∫¥’

∑’Ë 27 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª

∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“ππ“§” Õ.‡¡◊Õß ®.Õÿ∫≈-

√“™∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈  µ.∫ÿàß‰À¡ Õ.«“√‘π™”√“∫

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë  29 µÿ≈“§¡  ‡«≈“

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

ª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

§«“¡√—°∑’Ë¬‘Ëß„À≠à
§◊Õ °“√ ≈–™’«‘µ¢Õßµπ...

(¬π 15:13)



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 42 ª√–®”«—π∑’Ë 16-22 µÿ≈“§¡ 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

æ√–»“ π®—°√µàÕ‰ª

�����Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‚¥¬ΩÉ“¬ß“π∏√√¡∑Ÿµ

·ºπ°»“ π —¡æ—π∏å ¢Õ‡™‘≠√à«¡¿“«π“‡æ◊ËÕ

 —πµ‘¿“æ‚≈° ≥ Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—°

«—π‡ “√å∑’Ë 29 µÿ≈“§¡ 2011 ‡«≈“ 14.30-19.00 π.

‡«≈“ 14.30 π. ≈ß∑–‡∫’¬π (‚√ß‡√’¬π

Õ—  —¡™—≠»÷°…“)

‡ «π“ 5 »“ π“ ‡√◊ËÕß ç»“ π“· «ßÀ“§«“¡

®√‘ß ‡æ◊ËÕ —πµ‘¿“æé ™¡«‘¥’∑—»πå çß“π¿“«π“‡æ◊ËÕ

 —πµ‘¿“æ‚≈°é æ‘∏’√”≈÷° 25 ªï¿“«π“‡æ◊ËÕ

 —πµ‘¿“æ‚≈° ≥ ≈“πÀπâ“Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ æ‘∏’

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

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡§ÿ≥«“√ÿ≥’

≈‘È¡· ß ÿ«√√≥ ‚∑√. 0-2266-9286, 08-1616-

1063

�����æ‘∏’‚¡∑π“§ÿ≥æ√– «—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“π

· ßÕ√ÿ≥ Õ.∑—∫ –·° ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å «—πÕ“∑‘µ¬å

∑’Ë 20 æƒ»®‘°“¬π 2011 æ‘∏’‡ °¬“πæ“Àπ–

‡«≈“ 10.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“

10.30 π. ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

�����¢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“≥‘™¬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

����� »Ÿπ¬åπ—°∫ÿ≠¡“√åµ‘π «—¥æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬å

®.ππ∑∫ÿ√’√—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈‡¥Á°∫â“πæ—°®”π«π

5 §π µ‘¥µàÕ§ÿ≥π—Øæ√ ‡Õ’Ë¬¡°≈—Ëπ ‚∑√. 0-2961-

5878

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15) ‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

✝ «—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ÀπÕß®Õ° °∑¡.

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 10.00 π.

✝ «—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ∫â“ππ“ ®.π§√π“¬°

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

✝ «—¥æ√–µ√’‡Õ°¿“æ ÀπÕßÀ‘π ®.π§√ª∞¡

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

∑“ß«—¥¡’‡∑’¬π ¥Õ°‰¡â ·≈–Õ“À“√ ∫√‘°“√

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“®“°¿“¬πÕ°)

✝  ÿ “π»“πµ‘§“¡ «—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ ¥Á®

¢÷Èπ «√√§å Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13

æƒ»®‘°“¬π ¡’¡‘ ´“ 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.)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

✝ «—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ‡¡◊Õßæ≈ ®.¢Õπ·°àπ

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

✝ Õ“ π«‘À “√·¡àæ√–π‘ √¡≈Õÿ ∫≈√ “™∏“π’

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 08.00 π.

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✝ «—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ∫â“π √â“ß «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

30 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 13.00 π.

✝ «—¥π—°∫ÿ≠π‘‚§≈—  æ—∑¬“ «— π Õ “ ∑‘ µ ¬å ∑’Ë

6 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë ÿ “π (∑“ß«—¥

¡’∫√‘°“√®”Àπà“¬¥Õ°‰¡â∑’ËÀπâ“ ÿ “π À√◊Õ —Ëß®Õß

‰¥â∑’Ë ”π—°ß“π«—¥ ‚∑√. 0-3871-6401)

✝ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø æπ— π‘§¡

«—π»ÿ°√å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.30 π.

∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 09.00 π.

∑’Ë ÿ “π

✝ «—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå √–¬Õß

«—π»ÿ°√å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 16.00 π.

∑’Ë ÿ “π

✝ Õ“ π«‘À“√æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈

®—π∑∫ÿ√’

«—π»ÿ°√å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë

 ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 07.00 π. ∑’Ë

 ÿ “π ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë∂È”·¡àæ√–

✝ «—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ¢≈ÿß ®.®—π∑∫ÿ√’

«—πæÿ∏∑’Ë 2 - «—π»ÿ°√å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 18.30 π.  «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“ (µ√’«“√) ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 18.30 π.  «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“ ∑’Ë ÿ “π

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 07.00 π.  «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π

‡«≈“ 07.30 π. æ‘∏’¡‘ ´“ ∑’Ë ÿ “π

À≈—ß¡‘ ´“ ¡’æ‘∏’‡ ° ÿ “π

✝ «—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑à“·©≈∫ «—π‡ “√å∑’Ë

5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 17.30 π. ∑’Ë ÿ “π

✝ «—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ‚§°«—¥ ª√“®’π∫ÿ√’

«—π»ÿ°√å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.30 π. ∑’Ë

 ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë

 ÿ “π

✝ «—¥·¡àæ√–∑’Ëæ÷Ëß·Ààß§√‘ µ—ß ¥ß·À≈¡‚¢¥

«—π»ÿ°√å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë

 ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë

 ÿ “π

✝ «—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ »√’√“™“

«—π‡ “√å∑’Ë 12 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π. ,

16.00 π. , 19.30 π.

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

✝ «—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“π· ßÕ√ÿ≥ Õ.∑—∫ –·°

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å «—π‡ “√å∑’Ë 19 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

10.30 π.

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

✝ «—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ ¥Õπ¡¥µ–πÕ¬ ®.√“™∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

‡°“–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

 ‡«≈“ 04.00 - 04.50 π.

∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å ™àÕß NBT

çæ√–‡®â“ ∂‘µ°—∫‡√“é

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

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



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 42 ประจำวันท่ี 16-22 ตุลาคม 2011 หนา 17

อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คณุพอวรยทุธ กจิบำรงุ (ในนามสภาพระสงัฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพูมิพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจติตาธิการ : คณุพอวรยุทธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คณุพออนุชา ไชยเดช
 หัวหนากองบรรณาธิการ : วัชรี กิจสวัสดิ์  กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำ  หัวหนาแผนกกิจกรรมการพิมพพิเศษ : เยาวพา มนตแกว  ฝายโฆษณา  สุพร เลาเรียนธรรม  รายช่ือผูประสานงานสื่อมวลชนฯ ประจำ

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

 คาบำรงุปละ 400 บาท ธนาณัตใินนามซสิเตอรศรินทิพย กจิสวสัด์ิ สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 โทรสาร : 0-2681-5401
CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1801 Fax : 66-2681-5401
E-mail : thcatcom@loxinfo.co.th website : www.udomsarn.com

โดย เงาเทียน

ขอเชิญพี่นองสัตบุรุษ เยาวชนทุกทานมีสวนรวมใน
คายผูนำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 28
แมวาทานจะไมไดไปรวมคายฯ  นี้กับพวกเรา
แตทานสามารถเปนหน่ึงเดียวกับคายฯได
โดยการ...รวมเปนหน่ึงเดียว ในพิธีบูชาขอบพระคุณ
การภาวนา พลีกรรม การสวดสายประคำ หรือ
ทำกิจการดีอยางอ่ืนเพื่ออุทิศความดีตางๆ เหลาน้ี
ถวายแดพระเจา เพ่ือใหกิจกรรมตางๆ ในคายผูนำฯ
ผานพนไปดวยดี และเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ
กับนองๆ เยาวชนท่ีรวมคายทุกคน

สำหรับทุกคนท่ีสนใจเขารวมกิจกรรม
“เยาวชนไทย...รวมใจภาวนาเพ่ือ...”  นี้
กรุณาสง ชือ่ หรือ e-mail ของทาน มาท่ี
jythaicoreteam@googlegroups.com
หรอืท่ี cyctforever@hotmail.com
เพ่ือยืนยันการเขารวมกิจกรรม...

                   
 ⌫ 
  ⌫
 ⌫

คายผูนำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ คร้ังท่ี 28 นี้
จัดข้ึนระหวางวันท่ี 17-21 ตุลาคม 2554

   “จงหย่ังรากลึกลงในพระองค และเสริมสรางข้ึนในพระองค
จงมีความเชื่ออยางมั่นคง”  (คส 2:7)

 


  ⌫   
  คนไทยธรรมทตูไทยในกมัพชูา

ตอนที่1
    
     ⌫⌫

Matthew Anawat Legal Advisor Co., Ltd.
สำนักกฎหมาย บริษัท แมทธิว อนวัช ลีกัล แอดไวเซอร จำกัด

หลกั : คณุภาพตองมาอนัดบัหน่ึง ความรบัผดิชอบและการใฝบรกิารตองมีเสมอ คาบริการตองเหมาะสมเพราะเปนสิง่สำคัญทีล่กูคาคำนึงถงึ
การ  : กฎหมายและบัญชีมีเพื่อสนับสนุนธุรกิจ แตธุรกิจตองยึดถือคุณธรรม จึงดำรงอยูไดอยางยั่งยืน

บริการทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ แก ชาวไทยและตางชาติ ทั้งกิจการ
ขนาดใหญและเล็ก โดยทีมทนายความท่ีมีประสบการณกวา 20 ป

กฎหมายหนุสวนบรษิทั (จดัต้ังบริษทัและเปลีย่นแปลงตางๆ)
กฎหมายการลงทุน และการประกอบธุรกิจของคนตางชาติ
กฎหทายแรงงาน และใบอนุญาตการทำงานของคนตางชาติ
กฎหมายท่ีดนิ และทรพัยสนิตางๆ และทรพัยสนิทางปญญา
คดีความตางๆ
กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจตางๆ และภาษี
และงานแปลเอกสาร โดยนักแปลมืออาชีพ (ไทย-อังกฤษ)

ติดตอ : คุณอนวัช มาลาวาลย  : เลขที่ 731 ชั้น 15 อาคารพีเอ็ม ดินแดง ก.ท.ม. โทร. 02-642-9881, 02-245-6449-50, 086-733-8181
  E-mail : <anawat@matthew-legal.com>, <matthew@accounting-am.com> www.matthew-legal.com, www.accounting-am.com

Matthew Accounting Co., Ltd.
สำนักบัญชี บริษัท แมทธิว แอคเคานติ้ง จำกัด

บริการทางบัญช ี ตรวจสอบ และภาษี แก ทั้งกิจการขนาดใหญ
และเล็ก โดยทีมนักบัญชีและภาษีที่มีประสบการณกวา 20 ป

บรกิารจดัทำบญัช ีและเอกสารเงนิเดอืน
บรกิารสอบทานบัญชี
บรกิารวเิคราะห และวางระบบบัญชี
บริการตรวจสอบบญัชี
บรกิารปรึกษาและแกไขปญหาดานบญัชภีาษอีากร
บริการวางระบบบัญชีดวยคอมพวิเตอร
และบริการจัดทำและออกแบบเว็บไซต
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เม่ือพระสันตะปาปาบอกวา
หวัใจของการสือ่สารคือความเงียบ

ผมกำลังเตรียมขอมูลเพื่อแบงปนกับครูจิตตาภิบาล ของอัครสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ ในหลกัสตูรประกาศนียบตัรครจูติตาภบิาล ในประเด็นของสือ่มวลชน
ตอนแรกผมมเีวลาหนึง่วนัคอน (คอนไปทางเกนิครึง่) แตเอาเขาจรงิๆ เปนผมเอง
ทีต่ดิธุระ วนัเดียวท่ีเหลือเร่ิมต้ังแต 09.00 น. และมแีนวโนมจะไปจบท่ี 21.00 น.
มากนอยไมใชประเด็น แตการที่จะเคนหัวใจของสื่อมวลชนในมุมคาทอลิก
ออกมานัน้ ไมงาย หลกัสตูรน้ีเปนหลกัสตูรเพ่ือเตรียมฆราวาส ใหสามารถทำหนาที่
เปนครูคำสอนเต็มเวลาไดอยางมีคณุภาพ ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับภารกิจ
ในชีวติอนาคต

กอนท่ีจะทำกิจอันใด ผมชอบยอนกลับไปมองความคิดรวบยอด หาขอมูล
มาประกอบ ชวงหาขอมูลนี่จริงๆ แลวสนุก แตบรรดาผูสันทัดกรณีจะทราบดีวา
ขอมูลมักจะน่ิงๆ ในวนัท่ีใกลงาน และท่ีสำคัญ บางทีเราไมมเีวลาพอจะเพิม่ขอมูล
จึงมีคำและความรูสึกแบบวาใชเลยคือ หากินของเกา อยางไรก็ตามวิทยากร
คงเลอืกวธิทีีต่นเองถนัด พรอมไปกับเนือ้หาทีอ่ยากใหผเูขารับการอบรมไดอะไร
ไปบาง จะเปนความบงัเอิญหรือพอดไีมทราบ พระสันตะปาปาไดกำหนดธมีหลัก
ของวันสื่อมวลชนปหนาไวแลว แลวผมคิดวา มันทำใหนักสื่อสารมวลชน
ผทูำงานสือ่มวลชน หรอืผทูีอ่ยากจะเขาใจหัวใจของสือ่มวลชนในมุมพระศาสนจักร
ตองฉกุคดิแบบถาเปนรถเขาเรียกวา เบรกกะทนัหนั พระสนัตะปาปาใหแนวทาง
ของส่ือปนีแ้ปลเปนไทยกนัเลยแบบงายๆ (กอนท่ีจะมีคำแปลอยางเปนทางการ) วา
“ความเงียบและถอยคำ วถิแีหงงานแพรธรรม”

ในหนานิตยสารหรือสำนักขาวสายวาติกัน หรือทางฝงฟากอเมริกาเริ่ม
วเิคราะหกนัไปบางแลววา ทำไมถงึเปนประเดน็นี ้ผมชอบความคิดของบางสำนกั
เก่ียวกับประเดน็น้ี “ความเงียบเปนสารตัถะของการเขาไปสคูวามจริง ในส่ิงท่ีผคูน
ไดยนิหรอืไดอาน” พดูใหงายไปกวาน้ันคือ เม่ือเราไดอาน ไดฟง ไดมโีอกาสนิง่
เสยีงในใจ และการทบทวน กส็รางบทเรียนในใจ และแปรเปล่ียนเปนความเขาใจ
ชวีติ

ทีเ่ลามาไมใชวาตองการจะบอกวา อยางน้ันผมจะไมตองพูดอะไรหรอืแบงปน
อันใดใหกลุมคนขางตน แตผมตองการจะบอกวา ผมจึงใชวิธีเดียวกันในการ
เตรียมบทเรียน ผมน่ังเงียบๆ หลังทำมิสซา อาจจะไมเหมาะนักที่จะใชเวลาน้ัน
สำหรับเตรียมงาน แตเมื่อเราน่ังเงียบๆ และไตรตรองชีวิต สนามงานท่ีเดินทาง
รวมกนัไปกบัการมอบหมายของผใูหญ และการตอบรับของชีวติดวยความนบนอบ
ประมาณ 6 ปบนเสนทางสายส่ือมวลชน บวกกับมุมมองของการสรางบุคลากร
ครูจิตตาภิบาล ผมประมวลวา คนที่จะเปนครูจิตตาภิบาลในมุมของสื่อมวลชน
บวกกับความเชือ่คาทอลกิ เขาควรจะมีอะไรบางเปนทรพัยากรชวีติ ผมได 5 ขอ

1. เขาควรจะเปนผถูายทอดเร่ืองราวท่ีด ี Storyteller เขาตองเปนคนถายทอด
ทีค่นอ่ืนเขาใจได ประมาณวาพูดไมรเูร่ืองก็แยแน นอกจากเรือ่งราวของศาสนาและ
ความรอดท่ีจะตองถายทอดแลว เขาตองถายทอดมนัดวยชีวติ

2. เขาควรมีความร ูทรพัยากรชวีติบาง ความสามารถในส่ือสกัประเภทหน่ึง
จะส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศน งานเขียนบทความ ไอที การพูด ฯลฯ ไมวากัน แต
สกัหนึง่อยาง เพือ่จะพฒันาตอไปและเมือ่เครือขายของท้ังหมดมารวมกนั จะเปน
พลงัโดยทันท ีผมมคีวามคิดวา คนเราไมเกงทกุเรือ่งหรอกครับ

3. เขาควรเขาใจผรูบัสาร ทีอ่ยขูางหนาเขา อนัน้ีออกแนวจิตวทิยานดิหนอย
แตในทางศาสนามีรายละเอียดอีกวา เขานับถือศาสนาเดียวกับเราไหม เขามาเพื่อ
ตองการอะไร เขามีเวลาสักเทาไหร เขามีทาทอีะไรกับสิง่ทีเ่ราส่ือไปใหเขา

4. เขาตองยืนอยูบนฐานของคำสั่งสอนของพระศาสนจักร การท่ีเราไมมี
ความรพูระคัมภรี ไมมคีวามรเูรือ่งระบบการจัดการของพระศาสนจักร และในแง
สื่อมวลชน ถาเราไมสนใจวาพระศาสนจักรพูดอะไรเก่ียวกับเร่ืองน้ี มีแนวทาง
อยางไร หตูาไมกวางไกล การลยุถัว่ดวยน้ำใจดี บางคร้ังใชได แตถามายืนอยตูรง
จดุของการเปนผนูำ ผมวาไมควรทำไดแคนัน้

5. ความคิดสรางสรรค เปนสิ่งจำเปน สื่อไมไดหมายถึงอุปกรณสมัยใหม
ตองใชใหเปน อะไรมาฉันตองรูจัก สื่องายๆ ใกลตัวพระใหมาแลว ความคิด
สรางสรรคจะนำพาไปสูการใชความคิดมากกวาเทคนิคที่มี

จริงๆ แลวผมชอบการอบรมท่ีทำใหผูรับการอบรมสามารถไปตอยอดได
ไมใชวาตองติดอยูกับเราและเรียกหาแตเพียงเรา เราไมไดแบงปนกันในฐานะ
ผูเชี่ยวชาญ เปนอาจารย หรือมืออาชีพ สำหรับผม ผมคิดวาเราแบงปนเพราะเรา
ไดนิ่งเงียบและไตรตรอง ดวยความม่ันใจวา ประสบการณที่ไดรับมาจะถูก
ถายทอดไปสูคนอีกกลุมหน่ึง ไมใชเพียงเดินตามแตสรางทางใหม ที่มีคุณคากวา
เหมาะสมกับยุคสมัยกวา นำไปใชไดจริงกวา ผมเร่ิมชัดเจนและเช่ือมั่นมากข้ึน
เรือ่งพลงัของความเงยีบสงบ เพราะตลอดเวลาทีเ่ขยีนบทความผมเบาเสยีงจากทวีี
ที่เปดทิ้งไว ผมไมมีเสียงโทรศัพทรบกวน ผมไดยินเสียงบางอยางในใจ และ
ผมถายทอดเสียงเหลานั้นผานตัวอักษรบนหนากระดาษน้ี

บรรณาธิการบริหาร

ผมเขียนคำวาคายนอยไปดวยซ้ำ ปดเทอมนี้มีคายดีๆ มากมาย การสงเสริม
ลูกหลาน เด็กๆ และเยาวชนอันเปนอนาคตของพระศาสนจักรใหไดรับการอบรม
ในคายเหลานี้ยอมเกิดผลดีกับพวกเขาแนนอน

คายในชวงปดเทอมมักจะมี เชน คายกระแสเรียก ของคณะนักบวชชาย-หญิง
ตางๆ เพื่อเตรียมเด็กๆ และผูสนใจใหสนใจมากข้ึน และท่ีสำคัญใหเขาใจมากข้ึน
ผมยังพบอีกวา ในปนีแ้ตละคายต้ังช่ือกันไดนาสนใจทีเดียวลองติดตามดูนะครับ

คาย คาย คาย
    เยาวชนที่โตข้ึนมาอีกหนอย มีคายเยาวชนระดับชาติ ปนี้จัดที่จังหวัดขอนแกน

เขตสังฆมณฑลอุดรธานี คงไดพบกับการแบงปนชีวิตของผูคนท่ีนั่นและผูที่ไป
เยาวชนโลกมา (ถาน้ำไมทวมเสียกอนนะครับ) สวนนักศึกษาคาทอลิก บานเซเวียร
กจ็ดัคายสมัผสัชีวติชนบท

ในระดับวัดคงมีบางสำหรับคายเยาวชน เด็กชวยมิสซา นักขับรอง หรือ
บางโรงเรียนคาทอลิกอาจจะใหเด็กนักเรียนมาฝกในวงโยธวาทิต กันไป

“คาย” บางทีมักจะทำใหผูเขารวมไดผอนคลายความเหน่ือยลาและการเรียน
ทีห่นกัอึง้ (บางทีแอบนาเบือ่) เรยีนในหองเรยีนบาง เรยีนรจูกัการใชชวีติกบัผอูืน่บาง
ทำใหชีวิตเปนของจริง พาชีวิตของเราออกไปโลดแลนในโลกนอกหองเรียน ซึ่ง
คาทอลิกของเรามีเพียบแปล อยาเสียโอกาสดีๆ เพราะเผลออีกแปบ ตองไปเขาแถว
หนาเสาธง เปดเรยีนกนัอกีครัง้โดยมบีทรำพงึดงัๆ วา อาว...เปดเทอมอกีแวว
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‡µ™–æ‘∑—°…å∏√√¡ ‡ªìπª√–∏“π ®—¥ß“π»Ÿπ¬å-

‡¬“«™π·∫√å‚∑π’ §√—Èß∑’Ë 9 ¡’‡¬“«™π∑—Èß§√‘ µå

·≈–æÿ∑∏ ®“°«—¥„π‡¢µ∑’Ë§≥– µ‘°¡“µ‘π¥Ÿ·≈

®”π«π 90 §π ‡¢â“√à«¡ ‚¥¬¡’°“√Õ∫√¡∂÷ß

ª√–«—µ‘π—°∫ÿ≠°— ª“√å ·∫√å‚∑π’  «¥¿“«π“

·≈–°“√·¢àß¢—π°’Ã“ √–À«à“ß«—¥

ç¢Õ· ¥ß§«“¡¬‘π¥’é ‚√ß‡√’¬π≈“´“≈®—π∑∫ÿ√’ (¡“√¥“æ‘∑—°…å) ∑’Ëºà“π

°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπ»Ÿπ¬å°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡À≈—°ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß¥â“π°“√»÷°…“

®“° 999 ‚√ß‡√’¬π∑—Ë«ª√–‡∑» ºà“π°“√ª√–‡¡‘π 13 »Ÿπ¬å°“√‡√’¬π√Ÿâœ ‚¥¬

¿√“¥“ª√–¿“   »√’‡®√‘≠ ºŸâ-

Õ”π«¬°“√‚√ß‡√’¬π ‡¢â“√—∫

ª√–°“»π’¬∫—µ√®“° ¥√.®‘√“¬ÿ

Õ‘»√“ß°Ÿ√  ≥ Õ¬ÿ∏¬“ ∑’Ë‚√ß·√¡

¡‘√“‡§‘≈ ·°√π¥å

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

®—¥ —¡¡π“øóôπøŸ™’«‘µ§√Õ∫§√—« ¢—Èπ∑’Ë 1 (øø.1) √ÿàπ∑’’Ë 133 √–À«à“ß«—π∑’Ë 16-18

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

∑—Èß ‘Èπ 5 §Ÿà ‡ªìπ§“∑Õ≈‘° 2 §Ÿà æÿ∑∏ 3 §ŸàÊ ∑’Ë‡ªìπ§“∑Õ≈‘°¡“®“°‡¢µ 1 «—¥

‡´πµåÀ≈ÿ¬ å (1 §Ÿà) ·≈–‡¢µ 3 «—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß (1 §Ÿà)

·≈–¡’∫√“‡¥Õ√åæ≈“æ≈ ≈‘È¡ ÿ∏“‚¿™πå¡“√à«¡‡ªìπºŸâ —ß‡°µ°“√≥å 1 ∑à“π °“√ —¡¡π“

√ÿàπµàÕ‰ª (134) ®—¥«—π∑’Ë 18-20 æƒ»®‘°“¬π 2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π

 àß¿“æ¢à“«∑’Ë°Õß∫.°. çÕÿ¥¡ “√é  E-mail : udomsarn@gmail.com
‰ø≈å .jpg §«“¡≈–‡Õ’¬¥¿“æ  3 MB ¢÷Èπ‰ª
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Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 42 ª√–®”«—π∑’Ë 16-22 µÿ≈“§¡ 2011Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 39  π“¡≈Õß¢Õß (1) ≥  π“¡°’Ã“‚§‚≈‡´‚Õ

°µ—≠êÿµ“ªŸ™π’¬“®“√¬å
Õ.ª√–§‘≥ ™ÿ¡ “¬ ≥ Õ¬ÿ∏¬“

°«’§√‘ µ™π
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●   ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬

√à«¡°—∫§≥–¿§‘π’‡´πµåªÕ≈ ‡¥Õ ™“√åµ√ ®—¥ß“π

ç°µ—≠êÿµ“ ªŸ™π’¬“®“√¬å Õ.ª√–§‘≥ ™ÿ¡ “¬

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

‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ æ√âÕ¡¥â«¬

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

‚°«‘∑«“≥‘™ æ√– —ß¶√“™ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å «’√–

Õ“¿√≥å√—µπå ∫√√¥“æ√– ß¶å  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

¿“æπÈ”∑à«¡Õ“ π«‘À“√·≈–‚√ß‡√’¬π

æ√–Àƒ∑—¬‡™’¬ß„À¡à «—π∑’Ë 29 °—π¬“¬π

2011  Ÿß°«à“‡¡◊ËÕÀ≈“¬ªï°àÕπ  „π«—¥

¡’πÈ”‡µÁ¡À¡¥ ‚¥¬πÈ”∑à«¡‡√Á«¡“°

·µà‡π◊ËÕß®“°¡’°“√‡µ◊Õπ°àÕπ®÷ß¡’°“√

¬â“¬√∂¬πµå·≈–∑√—æ¬å ‘π ”§—≠ÕÕ°

°àÕπ·µà°Á¡’∫“ß à«π∑’Ë‡ ’¬À“¬  à«π∑’Ë

»Ÿπ¬å —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡àπÈ”∑à«¡ Ÿß

‡À¡◊Õπ°—π µÕππ’È‡√‘Ë¡≈¥·≈â« ·µà

ºŸâ  — ¡¡π“∑’Ë §â “ ßÕ¬Ÿà °Á  — ¡¡π“µà Õ

‡æ√“–‰¡à “¡“√∂ÕÕ°¡“¢â“ßπÕ°‰¥â

æ√– ß¶å ®– ‡¥‘π∑“ßµâ Õ ßÕ“»— ¬

√∂∑À“√ ·≈–°Á≈ÿ¬πÈ”‡¢â“‰ª∂÷ßÀπâ“Õ°

„π∫“ß™à«ß ‚¥¬‡©æ“–∂ππ™â“ß§≈“π

 π“¡°’Ã“‚§‚≈‡´‚Õ À√◊Õ§π à«π„À≠à√Ÿâ®—°„π™◊ËÕ π“¡°’Ã“‚§‚≈‡´’¬¡

¡’™◊ËÕ‡µÁ¡«à“ Flavian Amplitheatre π—∫«à“‡ªìπ π“¡°’Ã“∑’Ë„À≠à∑’Ë ÿ¥∑’Ë∂Ÿ° √â“ß

¢÷Èπ¡“„π ¡—¬Õ“≥“®—°√‚√¡—π ‡ªìπß“π∑’Ë· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡¬‘Ëß„À≠à¥â“π°“√

ÕÕ°·∫∫  ∂“ªíµ¬°√√¡ ·≈–«‘»«°√√¡ Õ“≥“®—°√‚√¡—π √â“ß π“¡°’Ã“‰«â

À≈“¬·Ààß¥â«¬°—π Õ“®®–°≈à“«‰¥â«à“ ‡°◊Õ∫∑ÿ°·Ààß∑’ËÕ“≥“®—°√‚√¡—π·ºàÕ‘∑∏‘æ≈

‰ª∂÷ß°Á«à“‰¥â ·¡â·µà„π°√ÿß‚√¡‡Õß°Á¡’Õ¬ŸàÀ≈“¬·Ààß ‡™àπ  π“¡°’Ã“‚§≈‘‚°≈“

∑’Ë‡π‘π«“µ‘°—π ‡ªìπµâπ ·µà π“¡°’Ã“‚§‚≈‡´‚Õ·Ààßπ’Èπ—∫«à“¬‘Ëß„À≠à∑’Ë ÿ¥

 π“¡°’Ã“‚§‚≈‡´‚Õ µ—ÈßÕ¬Ÿà∑“ß¥â“πµ–«—πÕÕ°¢Õß Romano Foro ∂Ÿ°

 √â“ß¢÷Èπ„π√–À«à“ß §.». 70-72  ¡—¬®—°√æ√√¥‘ Vespasian  ”‡√Á®∫√‘∫Ÿ√≥å

„π §.». 80  ¡—¬ Titus ·≈–‰¥â√—∫°“√ª√—∫ª√ÿß‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„π ¡—¬¢Õß Domitian

 “¡“√∂∫√√®ÿºŸâ™¡‰¥â 50,000 §π „™â‡æ◊ËÕ™¡°“√·¢àß¢—π°“√µàÕ Ÿâ¢Õßπ—° Ÿâ

´÷Ëß√Ÿâ®—°°—π„ππ“¡¢Õß Gladiators ·≈–™¡°“√· ¥ßµà“ßÊ ∂Ÿ°„™âß“π‡ªìπ‡«≈“

π“π∂÷ß 500 ªï πÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√™¡°“√µàÕ Ÿâ¢Õßπ—°√∫·≈â« °“√· ¥ßÕ◊ËπÊ

∑’Ëπà“ π„®°Á¡’°“√· ¥ß°“√µàÕ Ÿâ∑“ß∑–‡≈ ™“«‚√¡—π “¡“√∂ª√—∫‡ª≈’Ë¬π

 π“¡°’Ã“„Àâ‡ªìπ ¡√¿Ÿ¡‘∑“ß∑–‡≈‰¥âÕ¬à“ßπà“Õ—»®√√¬å∑’‡¥’¬« ∑—Èßπ’È °Á¡“®“°

°“√ÕÕ°·∫∫‚§√ß √â“ß √–∫∫∑àÕ àßπÈ” ·≈–√–∫∫πÈ”¢Õß™“«‚√¡—ππ—Ëπ‡Õß

πÕ°®“°π’È¬—ß„™â‡ªìπ∑’Ëª√–À“√™’«‘µπ—°‚∑… π—°‚∑…¢ÕßÕ“≥“®—°√‚√¡—π¡’Õ¬Ÿà

À≈“°À≈“¬ ‡ªìπ∑—Èßπ—°‚∑…°“√‡¡◊Õß π—°‚∑…®“°°“√∑” ß§√“¡ ·≈–π—°‚∑…

∑“ß»“ π“
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