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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 44 ประจำวันท่ี 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2011 หนา 3
ขาฯ มา ขาฯ เหน็ ขาฯ เศรา
นริาศ น้ำทวม

“สเูตม็ทีแ่ลว แตมนัมาเกินคาด”
เสยีอยธุยามา 2 ครัง้ เพราะพมา
แตครัง้นี ้อยธุยาเสีย เพราะน้ำ

โดย โทน่ี  ไทยแลนด

ความเดือดรอนครัง้น้ี มนัย่ิงใหญนกั!
ทกุขทัง้รอนและเย็น  ทัว่ประเทศและท่ัวโลก
จับตามองเร่ืองน้ำทวมกันไมหางหนาจอ ตาอยา

กะพริบ!
ในฐานะท่ีอยูบนคอนโดฯ โทรไปสอบถาม

สถานการณเบื้องหลังขาว เพื่อหาขาวที่ตกไป  เพราะ
เทาที่ เปนขาว มีแตสถานที่ทั่วไป สถานที่ราชการ
โรงงานอตุสาหกรรมท่ีทำเงินใหประเทศ วดัพทุธ ชมุชน
ทั่วไป สำหรับคริสตชน อาจจะเปนเพียงชุมชนเล็กๆ
หรือพนสายตานักขาวจะเขาไปถึง ผมจึงตองพยายาม
ติดตาม และถาไปไดบาง ก็พยายามลุยไปเทาที่ลอ
จะหมนุไปได

ทีแรก พระคุณเจาพิบูลย วิสิฐนนทชัย ไดแวะไป
เย่ียม วดัพระนามเยซู บานแปง สงิหบรุี คุณพอชวินทร
เสงี่ยมแกว เจาอาวาส  มีโรงเรียน พระคุณเจาบุกไปดู
ถงึที ่เพือ่ใหเหน็กบัตา จะไดรวูา “คร้ังน้ี มนัขนาดไหน?”
ในฐานะท่ีทำงานดาน “สังคมสงเคราะห-โคเออร”
หรอืจะเรียก “คารติสัไทยแลนด”  กไ็ด

วดับานแปง กลายเปนแปงเปยก ไดเห็นภาพ คลิป
วิดีโอ ในเฟซบุค ของ “คนขางวัด” เคยทำงานอยูที่
สื่อมวลชนคาทอลิกฯ มากอน เม่ือบานตนโดนน้ำทวม
ตองรีบกลับไปกอนใคร เพราะคุณแมผูเฒา อยูบานเกา
กับหลานๆ และทำหนาที่รายงานขาวออกมา สมกับ
เปนนักสื่อมวลชนระดับมืออาชีพ ใครที่ไดเขาไปดู
ผานทางส่ือเขา กจ็ะไดเหน็ภาพ และวดิโีอ ตดัตอเรยีบรอย

“ผมใชเพียงแคมอืถือเทาน้ัน”
วัดนักบุญลูกา บางขาม ลพบุรี ขาวท่ัวไปก็ได

รายงานความเสียหายที่เกิดข้ึนอยางกวางขวาง เพราะ
เสียหายหนัก และผูคนเกิดความขัดแยง เพราะคนละ
ฝงถนน เหมือนอยกูันคนละโลก คอื นรก และสวรรค
ความเดือดรอนคร้ังน้ี ถึงขนาดทะเลาะกัน แตที่สุด
เหน็อกเห็นใจกัน เมือ่จมน้ำเหมือนกนั

วัดและโรงเรียนพระวรสาร คุณพอพิทักษ ศิลา-
โคตร คร้ังน้ีตองบอกวา “โคตรน้ำ” พิทักษไมอยู
ทวมหนัก ถึงช้ันสอง บางคนมีชั้นเดียว ก็หมายถึง
ทวมหลังคาบาน หนักขึ้นๆ สูงขึ้นเรื่อยๆ ทำใหคนที่
ไดรูได เห็น ไดเคยอยูที่นั้นมากอน  ทนเห็นความ
เดือดรอนไมไหว รวบรวมสงขาวของไปชวย ทั้ง
เฉพาะหนา เรงดวน และระยะยาว (แบบส้ันๆ)

คณุพอท่ีเคยอยทูีบ่างขามมากอน เชน คณุพอสรุชยั
กิจสวัสด์ิ อยูวัดแมพระฟาติมา ดินแดง อดีตเจาอาวาส
ก็ระดมสงความชวยเหลือไป วัดอัครเทวดาราฟาแอล
คุณพอวิทยา ลัดลอย เจาอาวาส คุณพอธีรพล กอบ-

วทิยากุล เจาอาวาสวัดนักบุญอันนา ทาจีน  แมจะใกลน้ำ
เหมือนกัน แตละวันก็หนาวๆ รอนๆ นอนอยูสบายๆ
ยงัฝนราย “น้ำมาแลว” กน็ำขาวของไปมอบให

คุณพอถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ เจาอาวาสวัด
นักบุญยอหน  บัปติสตา  เจาเจ็ด  อยุธยา  เคยอยู
นครสวรรคมากอน วัดเจาเจ็ดและโรงเรียนอยูใน
ประตูน้ำ  อาการน้ำยงัไมกระเพ่ือม แตในใจก็คดิวางแผน
ไวแลว

เอาขาวของจากพ่ีนองสัตบุรุษขนไปมอบให เพ่ือ
เปนกำลงัใจ และใหรวูา “ยงัมคีนเปนหวง”

คร้ันกลับมาถึงบานไมกี่วัน  ทำไมน้ำข้ึนเอาๆ
ตองขนขาวของทั้งของวัด โรงเรียน และท่ีสำคัญ
บานสัตบุรุษท่ีอยูดวยกัน หลายบานมีแตคนแกๆ ตอง
พายเรือ ขามไปชวยขนขาวขนของ เอาโตะมาน่ังของ
โรงเรียนไปใหยืมใชชั่วคราว ยกขาวของใหสูงไว เพื่อ
ความปลอดภัย เสนอทางเลือกไปนอนที่โรงเรียน ซึ่ง
พอดีปดเทอม สะดวกปลอดภัยกวาและไมตองนอน
หนาวๆ รอนๆ

“ยายขออยูที่บานน่ีแหละ มันหวง ไปนอนที่
โรงเรยีน ยายกไ็มใชนกัเรยีนกนินอนแลว!”

“ยาย เปนนักเรียนกินหมาก ซะมากกวา!”
ผมตัดสินใจไปบานแพน เสนา อยุธยา  จะไปนอน

“บานพอ” คุณพอวิทยา แกวแหวน เจาอาวาส สักคืน
เพราะตอนฉลองวัด ประกาศฉลองวัดใหรูวา “หมู
ไมกลัวน้ำรอน กไูมกลัวน้ำ”  เพราะเปนลูกชาวน้ำอยแูลว
ทีบ่านแพน ทัง้ๆ มขีาววาเสนา น้ำทวมหนกัมากชวงนัน้
ตลาดเสนา จมน้ำ

ฉลองวดัไมเล่ือน แตรบีประกาศและประชาสัมพันธ
ใหคนท่ีจะไปฉลองวัดใหรูกนัลวงหนา ถาจะมา “ยินดี
ตอนรบั” เราเตรยีมแผนและวิธกีารตอนรบัเต็มที ่ยงัไงๆ
กไ็ปถงึวดัแนๆ

จอดรถไวทีว่ดัสามกก วดัพุทธ รมิถนนใหญ เสร็จ
แลวทางวัดจดัทีมรบัสง มรีถตรูบัไปสงทีท่าเรอืเฉพาะกจิ

ที่สถานีตำรวจเสนา และมีเรือทองแบน และเรือเล็ก
สองสามส่ีหาคน  จางมาเปนขบวนเรอืทำนองนัน้

บางคนเห็นเรือเล็กๆ ที่จอดรอ แลวขาส่ัน ที่เห็น
เพราะนุงขาสั้นๆ รอเรือทองแบน จะได 25 คน มาชา
แตปลอดภัย

ขณะท่ีนั่งเรือไปแลนทวนกระแสน้ำเช่ียว สองฝง
คลอง มองแลวเศราใจไปดวย บางบานก็อยูใตถุน
บางบานก็โผลเพียงหลังคา ไปถึงทาวัดบานแพน
ปายโรงเรียนทีก่อนหนาน้ีสกัเดอืนหน่ึงท่ีผานมา ผมยนื
อยทูีป่นูใตปาย ชมูอืข้ึนมา ถงึเพยีงชายขอบ แตมาวนัน้ัน
น้ำปมขอบปาย “โรงเรียนราษฎรบำรงุศลิป” มันหมาย
ถงึสองเมตรกวานะครบั

วันนั้น พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน เปนประธาน
ในพิธี พระคุณเจาตองไปพักกอนหน่ึงคืน สัตบุรุษ
ไปฉลองแมพระบังเกิดปนี้ นอยกวาปกติ ที่ไปไดมี
ทางเรืออยางเดียว  ถนนที่มาจากตลาดเสนา กลายเปน
คลอง มีเรือพาย เรือยนต วิ่งไปรับ-สง สองฝงตองมี
สะพานไมสรางใหม สำหรบัคนเดิน

ผมคุยกับกรรมการจัดงาน และคุณพอเจาวัด เรื่อง
เรือที่จัดมาบริการ

“คนละ 20 บาทตอคน เท่ียวเดียว และเรอืทองแบน
500 บาทตอเทีย่ว”

“ขากลับน่ังเรือ พอไดจังหวะ เสวนาทุกขกับคน
ขบัเรอืสักหนอย  “ลงุน้ำทวมอยางน้ี รายไดดีไหม?”

“วันสองวันน้ี ไดดี แตที่บานเดือดรอน ลำบาก
ไมคมุกัน”

ผมมาถามนอกรอบ วนัละ 1,000 บาททาจะไดครบั!
วันฉลองวัดผานไปดวยความเรียบรอย เพราะ

คนัดินขนาดใหญ ทีส่รางไวสามส่ีปที่แลว คร้ังน้ันทวม
เสียหายหนักมาก คราวน้ีปลอดภัย แตก็ตองเสริม
กระสอบทรายเผื่อไวอีกสามส่ีลูก เครื่องปมน้ำ เตรียม
พรอม ตดิอตัโนมัต ิสองสามตัว ใหชางมาชวยดูใหดี

(อานตอหนา 4)
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“สเูตม็ทีแ่ลว...” (ตอจากหนา 3)

ผมกลับมาทำงานตามปกติ แตก็ติดตามขาวเปน
ระยะๆ  วนัที ่6 ตลุาคม เวลาบายๆ ไดรบัโทรศพัท

“เฮย...พังแลวเวยยยย....น้ำทวมเขาไปในวัดแลว
บานพอก็รีบขนของข้ึนช้ันสองแลว ทำอะไรไมไดเลย
น้ำมันแรงมาก มันตีทายครัวเวย เราก้ันดานหนา ริม
แมน้ำ มนัมาทางโรงครัวของโรงเรียน”

ในเว็บไซตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รายงานขาว
ขึน้ พรอมภาพหลายภาพท่ีไดเห็น มนัมาเร็วและมาแรง
มนัแรงกวาเรา ทัง้ๆ ทีม่นัดนูิง่มากเลย

คร้ังสุดทายที่ไดคุยกันวันท่ี 9 ตุลาคม เวลาเชา
อาการยังงัวเงีย เพลียเพราะกลางคืนไมไดนอน ตอง
เฝาน้ำ มใิชกลัววาใครจะมาขโมยน้ำ  “วนัน้ี  ตองบอกวา
แตละคนก็ตองชวยตัวเอง เพราะเราก็แย เหมือนๆ กนั”

ในเวลาเดียวกัน บนเว็บไซต กรุงเทพฯ ก็รายงาน
ขาว วดันักบุญยอแซฟ อยุธยา น้ำสูงพนกระสอบทราย
หนาวดั และคันดนิบริเวณโรงเรียน ทวมแลว คณุพอวชิา
หิรัญญการ เจาอาวาส และซิสเตอรวีรวรรณ กิจเจริญ
อธิการ ชวยกันขนของเทาท่ีไดเพื่อหนีน้ำ ที่หนีไมพน
มนักเ็สียหาย

ทัง้ท่ีมคีนักระสอบทราย คนัดิน และมีเคร่ืองสูบน้ำ
4-5 ตวั ตัง้สูบสนู้ำ ตลอด 24 ชัว่โมง ทัง้เจาหนาท่ีอบต.
และคนงานของวัดเตรียมพรอมตลอด

ทัง้ทีก่อนหนานีส้ามวัน ผมไดแวะมาดูสถานการณ
กว็าคดิวาคงพอสไูด !

วนัท่ี 7 ตลุาคม ไดทราบขาวหนักหนาสาหัสข้ึนอีก
“หมูบานโปรตุเกส” วัดเกาวัดแกของเรา และเปนทั้ง
สถานท่ีทองเท่ียว อยใูนความดูแลของกรมศลิปากร

ไดสรางกำแพงข้ึนมารอบ และมีเครื่องสูบน้ำ
สามตัว สูบน้ำออก เพราะมีน้ำร่ัวและซึมในบางจุด ยิ่ง
กวานัน้ รมิแมน้ำ  กัน้เปนกำแพงดูแขง็แรง แมน้ำจะสูง
คดิวาสไูด

วันกอนผมไปดูน้ำ ไดพบกับลุงโกศล ธารีจิตร
คนเกาคนแก ของท่ีนี่ น้ำก็ทวมถึงพื้นบานแลว ตอง
พายเรือออกมาคุยกัน ผมนั่งบนฝาโอง เขาน่ังในเรือ มี

คณุแหมม อรญัญา พายเรือ “พาจา” มาคุยกนั เพือ่ถาม
ถึงทุกขสุขอยางไหนมากกวากัน  และเร่ืองราวน้ำทวม
เปนอยางไร

“ชีวิตเราเปนคนอยูกับน้ำอยูแลว เราก็สรางบาน
ขางลางโลงไว น้ำมันก็ทวมอยูบอยๆ เร่ืองเสียหายนะ
ไมเทาไร เพราะเรากไ็มใชคนร่ำรวยอะไร ทีส่ำคญัคือไป
ไหนมาไหนลำบาก  ถนนเขาออกเริ่มน้ำทวมแลว
ไมรจูะสกูนัอกูนัไดสกัอีกก่ีวนั”

สรุปวา “มนัสูงกวาปทีแ่ลว ค.ศ. 2010 ครัง้นีท้ำทา
วาอาจจะถึงเดือนพฤศจิกายนกวาจะลด!”

หลังจากน้ัน อีกสัก 4-5 วัน ไดขาววา อยุธยาน้ำ
ขึ้นสูง กำแพงก้ันน้ำท่ีวัด สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ  พัง
เพราะฝนตกหนกัและน้ำข้ึนสูงและรวดเร็ว โรงพยาบาล
ก็ยังโดนดวย

อะไรกันเน่ีย?
ผมพยายามติดตามรอบสอง โทรไปถามความคบืหนา

“ไมผิด” น้ำทวมจริงๆ เสียหายมาก ที่ผิดคือคาดผิดไป
ประเมินระดับน้ำต่ำไป

“ฮลัโหล คณุแหมมใชไหมครับ?”
เม่ือทักทายแลว กถ็ามสถานการณทนัที
“บนโอง กำแพงทีน่ัง่คยุกนันัน้ น้ำทวมสงูขึน้มาเปน

ศอกแลว พายเรือขามไดเลย”
“บริเวณโบราณสถาน น้ำทวมเขาไปขางในหมด

ทีเ่ปนสถานทีเ่คยเปนวดั เปนสสุาน น้ำทวมหมด ทำอะไร
ไมได  มนัเกิดข้ึนจากกำแพงท่ีกัน้ไว สไูมไหว น้ำสูงมาก
มนัพงัจากดานถนน ไมใชดานริมแมน้ำ”

“เวลาน้ี ที่บานก็อยูไมไดแลว น้ำขึ้นมาถึงชั้นสอง
ตองไปพักอยูบานพี่สาวที่อยูใกลกัน เพราะเขาสรางสูง
กวา วนักอนไปวดั ตองพายเรอืไป เพราะไมมเีคร่ืองยนต
กวาจะไปถึงวัด พายเรอืทวนน้ำ บางชวงลัดทงุ แตกห็ลง
เพราะมแีตน้ำ ใชเวลา 3 ชัว่โมง ไปถงึวดัเลกิแลว ไดแต
เขาไปสวดเล็กนอย”

เวลานอนก็ยงัผวา วาน้ำจะมา ตลอดเวลาจึงหลบัๆ
ตืน่ๆ ตองอยอูยางน้ี เกือบเทีย่งคืน นองสาวท่ีนอนดวย
ชกัรสูกึเอะใจวา เรานอนกันสองคน
      “ทำไมมีใครมานอนดวย?”

พอปลกุพีแ่หมมลกุขึน้มา เปดไฟด ูจงึรวูา “ ง.ู..ง.ู...
ง.ู....”

อาการงัวเงีย หายงวง ทำอะไรไมถูก งูหางกระด่ิง
2 ตวั “ขนาดเทาดามพาย”

พอทำใจใหสงบได ก็ไมอยากทำรายสัตวโลกดวย
กนั ยามเดือดรอนไรทีอ่ย ู  “หนู ไมอยากทำรายมัน ได
แตเอาไมมาเขี่ยใหมันออกไปท่ีอื่นๆ” คุณแหมมเลา
ใหฟง อาการยังตืน่เตน

“ตอนนี ้กเ็ปนหวง ขอพระอยาใหกรงุเทพฯ  ทวมเลย
เพราะถาทวม จะเสียหายมหาศาล เพราะเปนศูนยกลาง
เปนหัวใจของประเทศ  สำหรับตางจังหวัดอยางเรา
กย็งัไมเทากรุงเทพฯ  ถาทวมกันหมด กค็งไมมใีครมาชวย
เราได สงสารคะ”

ลงุโกศล ธารีจติร เลาวา ตัง้แตเกดิมาจนวันนี ้อายุ
ใกล 80 ปแลว ยังไมเคยเห็นน้ำมากขนาดน้ี ไมรูจะทำ
อยางไร ไดแตทำใจ และสวดขอพระโปรดใหน้ำลดลง
เร็วๆ

“ครัง้นี ้เราเสยีกรงุครัง้ที ่3 แลว !!!”
หนักลับไปทางบูรพากรงุเทพฯ บาง ทางฉะเชิงเทรา

ผมไดมโีอกาสไปเคารพศพ  รอ็ค เฉลมิ เสง็เจริญ บิดา
ของคุณพอสมพร เส็งเจริญ ที่วัดนักบุญร็อค ทาไข
ไดวิ่งสายมอเตอรเวย เขาฉลองกรุง และไปสุวินทวงศ
และกิโลเมตรที ่69 ถงึวดัทาไข

บริเวณทาไข ยงัปกติ บางแหงเกีย่วไปแลว บางแหง
กย็งัเขียวขจี มองไปสวยงามเหลือเกิน สภาพน้ำยังไมมี
อะไร ในคลองทาไข ก็ยังปกติดี  แตชาวบานที่นั่น
กบ็อกวา สงูขึน้กวาปกติแตยงัไมมากนัก

“สมัย พ.ศ. 2526 กับ 2538 ตองพายเรือเกี่ยวขาว
กนัเลย ปนีเ้รายังโชคดีนะ แตไดขาววา น้ำกำลงัมา เพราะ
ตองระบายน้ำมาทางนครนายกบาง”

“เสยีหาย กค็งม ีแตทัว่ไป ชาวบานไดเก็บเก่ียวกนั
ไปเปนสวนใหญแลว”

ขากลับ ผมตัดสนิใจมาทางฉะเชิงเทรา และเขาทาง
เสนลาดกระบัง ทัง้ๆ ทีใ่นใจก็กงัวลวาจะรอดหรอืเปลา
เน่ีย แตเมื่อเหนมีรถเลี้ยวเขาไป ผมก็ตามมั่ง เปนยังไง
เปนกัน เม่ือจะออกมาสำรวจก็ตองเส่ียง ยิ่งลำบากย่ิง
อยากไปดูใหเห็นกับตา

มาไดสักสิบนาที ผานตลาดรอยป เทาน้ัน อาการ
มันออก  ขางหนาเหมือนทะเลคลื่น รถวิ่งไปว่ิงมา
น้ำแตกกระจายเปนฟอง เปนสายเหมือนน้ำแตก
บางชวงก็เล็กนอย แตบางชวงเกินคร่ึงลอๆ รถใหญ
รถสงูๆ ไดเปรยีบ ไมตองกลวัเครือ่งดบั

ผมจับพวงมาลัยมือซาย มือขวาควากลอง จองไป
ขางหนา “นานๆ จะไดมาเห็น รถว่ิงบนน้ำได  ระยะท่ี
ตองว่ิงบนน้ำกวา 20 กโิลเมตร”

บานคามิลเลยีน ทีล่าดกระบงั ผมนกึในใจวา อยาก
จะรูวาเปนยังไงบาง เมื่อผานมา บนถนนหนาบาน
น้ำทวมเหมือนกัน แตในบาน ยังสูงกวาบนถนน “ยัง
ปลอดภยั!”

ที่นี่ มีคุณพอเชิดชัย เลิศจิตรเลขา อธิการเจาคณะ
คุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ คุณพอวสันต สายพรหม
และคุณพอวิโรจน นันทจินดา อยูประจำ แตหนาที่
รบัผดิชอบ เกอืบจะตองไปธุระขางนอกเปนประจำ

ผมนึกในใจวา ถาน้ำทวม ผมจะยูเทิรนกลับมา
เพ่ือถายภาพใหมันสะใจ หลังจากท่ีลุยน้ำมาดวยความ
ยากลำบาก เกือบเอาตัวไมรอด

นริาศฯ คร้ังน้ี ตองบอกวา “นริาศ ลาดกระบัง ยงั
ปลอดภยั....แต..จะไปไดอกีก่ีน้ำกย็งัไมร?ู”

หมายเหตุ: ขณะท่ีเขียนตนฉบับเสร็จ หลายแหง
เปล่ียนไป ทั้งท่ีนครสวรรค อยุธยา  ภาพท่ีนำมาลงน้ี
เปนวันท่ี 1 ตลุาคม 2011 ยงัสกูนัอย ูแตวนัน้ีที ่11 ตลุาคม
น้ำมาเกินกวาทีจ่ะปองกนัได ทวมหนักมาก



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 44 ประจำวันท่ี 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2011 หนา 5
เสวนาโตะกลม พเิศษ (ตอจากหนา 2)

กรุงเทพมหานคร  คณุพออนุชา ไชยเดช รองผอูำนวย-
การส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รวมกับแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อมวลชนคาทอลิก อัคร-
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดเสวนาโตะกลม พิเศษ
หวัขอ “คาทอลิกไทย ชวยบรรเทาภยัน้ำทวม” ถายทอด
สดทางอินเทอรเน็ต www.catholic.or.th  เม่ือวันอังคาร
ที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 2011 เวลา 10.00-12.00 น. ที่หอง
สตูดโิอ สือ่มวลชนคาทอลิก อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ
โดยพระสังฆราชยอแซฟ พบิลูย วสิฐินนทชยั ประธาน
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม ประมุข
สังฆมณฑลนครสวรรค คุณจีรวัฒน เจนผาสุก
ผูประสานงานคาริตัสไทยแลนด เปนผูรวมเสวนา
คุณพออนุชา ไชยเดช ดำเนนิการเสวนา

โดยการเสวนาครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือใหขอมูล
ทีถ่กูตองเก่ียวกับน้ำ ทวมในพืน้ท่ีตางๆ ของประเทศไทย
โดยเฉพาะชุมชนคาทอลิก วัดคาทอลิก หรือสถาบัน
คาทอลิกตางๆ พรอมทั้งใหแนวทางความชวยเหลือผูที่
ประสบความยากลำบาก ตามกำลังความสามารถโดย
ไมมีขอจำกัดเร่ืองเช้ือชาติและศาสนา และรายงาน
สถานการณความชวยเหลอื จากหนวยงานคารติสั
ไทยแลนด และฝายสังคมของสังฆมณฑลตางๆ
รวมทั้ งแบงปนประสบการณที่ เกิดขึ้นจาก
เหตุการณนี้

รวมทั้งระดมความชวยเหลือตางๆ จาก
ผสูนใจ ผทูีป่รารถนาจะรวมมือสนับสนุน รวมทัง้
อาสาสมัครตางๆ และรับฟงการรองทุกขตางๆ
จากคำถามของผชูม เพือ่เปนอีกชองทางหนึง่ของ
การรวมบรรเทาภัยน้ำทวมในคร้ังนี้

ในชวงแรกนั้น คุณพออนุชา ไดเกริ่นนำ และ
รายงานถึงสถานการณ สภาพน้ำทวมแบบกวางๆ
พรอมท้ังใหชมวิดีทัศน เกี่ยวกับเร่ืองราวของภัยพิบัติ
ที่เกิดขึ้นในแวดวงคาทอลิก เชน วัดวาอาราม และ
สถาบันตางๆ จากนั้นใหผูรวมเสวนา สรุปภาพรวม
ของวัดคาทอลิกตางๆ  ในสังฆมณฑลตางๆ นั้นได
ประสบภัยอะไรกันบาง?

พระคุณเจาพบิลูย กลาววา ณ เวลานีข้องนครสวรรค
กถ็อืวา ทกุอำเภอ รวมทัง้ตวัจงัหวดันัน้ทวมไปหมดแลว
ถนนสายเอเชียก็ถูกน้ำทวมดวย  ถัดลงมาทางชัยนาท
อุทัยธานี สิงหบุรี แถวๆ นี้ พอก็เห็นวาน้ำเต็มหมด
ทุกพ้ืนท่ี เขาเหลาน้ันมีความยากลำบากมาก เสร็จแลว
ก็มาที่ปทุมธานี และกำลังเขานนทบุรี จะเขากรุงเทพฯ
นีก่ค็อืสภาพท่ีเราเรียกวา ไมใชน้ำทวมธรรมดา แตเปน
น้ำมหาวินาศ มันทำใหประเทศไทยทางแถบน้ี วินาศ
ไปหมดเลย ทกุคนมีความทุกขเทาเทียมกัน คนท่ีมมีาก
กส็ญูเสยีมาก สวนคนทีไ่มมกีไ็มมอีะไรจะเสียอกีแลว

แตในความสูญเสียนี้ คือการเปล่ียน “วิกฤติ เปน
โอกาส” คนที่เคยเกลียดชังกัน แบงสีเส้ือ แตตอนน้ี
ทุกคนก็เขามาชวยเหลือซ่ึงกันและกัน คนท่ีรวยที่สุด
กห็มดตวัเหมอืนกัน กห็ลบหนีมาอยใูนท่ีพกัพงิเทาเทียม
กัน ทุกๆ คนจะเปนเด็ก หรือผูใหญ ผูสูงอายุเวลาน้ี
เทาเทียมกัน สิง่ท่ีเหลืออยกูค็อื น้ำใจ ทีจ่ะมอบใหแกกนั
และกัน และในวิกฤตินีเ้อง หมบูานไหนรักกนักจ็ะรอด

นครสวรรคมีวัด มีโรงเรียนอยู 2 แหง  และมี

หนวยงานท่ีเปนคาทอลิก เขาก็ติดตอกัน เน่ืองจาก
โรงเรียนลาซาลโชติรวีอยูที่สูง ก็อพยพมาเซอรชีลับ
ขึ้นไปจำศีลอยูที่นั้นท่ีโรงเรียน สวนทางโรงเรียน
เซนตโยเซฟ กน็ำผสูงูอายุไปอยทูีน่ัน่ และเราก็มอีาหาร
ทีจ่ะแบงปนกัน เราคาทอลิกเราก็ชวยกัน ความทุกขยาก
ลำบากเราก็ทุกขกันหมด และรูสึกวาในโอกาสน้ี “เรา
รวมดวยชวยกัน เก้ือกูลกัน” ในขณะเดียวกันเราก็เห็น
ประชาชนท้ังหลายลงมาชวยเหลือกันอยางจรงิจัง

แมทวมแลวเราก็ยังจะกอบกูขึ้นมาใหได เพราะยิ่ง
ปลอยนานก็จะยิ่งสูญเสีย ฉะนั้นเหลือแตความรัก
ความรวมมอืกนั ซึง่จะกอใหเกดิความหวังทีจ่ะมองไปยงั
อนาคต ทีเ่ขาเรียกวา วกิฤติทำใหเรากลับเขามาหาคุณคา
ศาสนาอกีครัง้หน่ึง

คณุจรีวฒัน กลาววา สำหรบัทางอยธุยานัน้ เรากม็ี
การประสานกับทางฝายสังคมของอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ตองขอบคุณ คุณพอทนุ เจษฎาพงศภักด ี
ที่ไดมอบหมายให คุณมานพ ผิวเกลี้ยง ซึ่งเปนรอง-
ผูอำนวยการไดมาประสานงานกับเรา ซึ่งเขาจะเปน
ผูประสานงานกับวัดตางๆ ในเขต และในเวลาเดียวกนั
เราก็ประสานงานกับทาง อบต. ดวย ซึง่การชวยเหลอืน้ัน
เราไมไดมงุเฉพาะประชาชนท่ีเปนคาทอลิกหรอืครสิต-
ชนเทาน้ัน แตเราชวยทุกคน ชุมชนพุทธ ชุมชนมุสลิม
เพราะเราถือวาเปนพี่นองรวมกัน คือในตำบลเดียวกัน
เรากจ็ะชวยพรอมกนัไปเลย    คอืทางอยธุยา ถอืวาหนกัมาก
เพราะมีหลายหมูบาน มีหลายวัด มีโซน/เขตเศรษฐกิจ
ดวย  และยงัจะมใีนสวนของ จ.ปทุมธานี ทีก่ำลงัจะมา คอื
เราก็ชวยเหลือไปแลวชุดหนึ่ง และกำลังเตรียมอีก

ประเด็นเรื่องของความชวยเหลือท่ีไดรับจากองคกร
ตางๆ ความรวมมอืกันในองคกรคาทอลกิเอง หรือพ่ีนอง
ทีม่นี้ำใจดี รวมมอื ชวยเหลอืกัน

พระคณุเจาพิบลูย  ไดแบงปน
ถึงทฤษฎี 7 อยาง เวลาเผชิญ
วิกฤติเชนน้ี

ปจจยัที ่ 1 ขอใหเรารจูกัเอา
มวลชนเปนตัวต้ัง

ปจจัยที่ 2 ตองรูจักคุณคา
ของธรรมชาติ

ปจจยัที ่3 กค็อืสิง่ของตางๆ
ที่อยูรอบตัวเราน้ันนำกลับมา
ใชใหม

ปจจยัที ่4 ไปพ่ึงภาครัฐ เรา
ไปดูซิเขาอยูตรงไหน เราไป

ตดิตอสมัพนัธกบัเขา
ปจจัยท่ี 5 วฒันธรรม
ปจจัยท่ี 6 คอืทุนทางสังคม
ปจจยัท่ี 7  คอืเรากำลงัระดมทนุ
เราจะเหน็วาแนวคดิ 6 ขอแรกทำไดดวยมอืเปลาๆ

ของเรา พอไปวัดหนึ่งก็บอกกับเขาวาเม่ือน้ำลดลงแลว
เธอเคยบริจาคใหวดัอาทติยละ 20 บาท คงไมพอจะเอา
ไปทำอะไรเทาไหร  แตพอขอเขาใหบริจาค อาทิตยละ 2

ชั่วโมงไดไหม  ชาวบานก็บอกวาได 2 ชั่วโมง
บรจิาคได ถาเธอบริจาคได เธอไปเย่ียมคนปวยนะ
ไปติดตอกับองคกรอื่นๆ ไปดูแลเด็ก และอ่ืนๆ
นีแ่หละคอืการบริจาค “เวลา”  เวลาน้ีคอืเวลาท่ีเรา
ตองคิดถึงสวนรวม เวลาน้ีคือเวลาที่เราจะตอง
บริจาคตัวเราเพ่ือสวนรวม

พระคุณเจาพิบูลย  ยังไดกลาวอีกวา  การ
ควกัเงนิเปนสิง่ทีด่ ีแตวาเปนเพยีงวธิเีลก็ๆ แตวธิทีี่
มีคุณคามากท่ีสุดก็คือ เราตองรูคุณคาของมนุษย
และเอามนุษยทั้งหลายมารวมกัน และเอาความ
สามารถทุกอยางมารวมกัน เราจะชวยพวกเรา
ฟนฝาวิกฤตินีไ้ปได
คณุจรีวฒัน ในสวนของการมอบชวยเหลอืน้ัน ใน

เบื้องตนนี้เราก็ติดตอไปยังคุณพอรังสิพล เปล่ียนพันธุ
ที่นครสวรรค เพราะเราก็ทราบวาที่นั่นประสบภัย
ประสบปญหาท่ีหนักมาก และน้ำก็ยังไมลดลงเลย
ในขณะท่ีคนท่ีตรงน้ันยังตองกิน ตองด่ืม ตองใช เรา
ก็ติดตอกลับไป แตเราจะไมขนส่ิงของไป เราชวย
เปนทุนทรัพย  และเรายังใหติดตอกับที่ศูนยอพยพ
ปทมุธานี นนทบุร ี อยธุยา วามจีดุใดบางท่ีตองการอาหาร
และแพทย พยาบาล เนือ่งจากคนอยกูนัหมมูาก รวมไป
ถึงเรื่องการบริโภค และการรักษาพยาบาล สุขอนามัย
และกิจกรรมของเด็กๆ เราไดประสานงานกับศูนย
ที่ดอนเมืองดวย ทางน้ันเขาก็มีถุงยังชีพ ที่จะใหเรา
เพ่ือเรานำไปชวยได แตเราตองไปติดตอขอรับและ
ขนส่ิงของเอง เราก็ขอความชวยเหลือโดยขอรถ
จากทหาร ในการขนส่ิงของไปยังศนูยทีเ่ราจะนำสิง่ของ
ไปมอบให

ทายที่สุดผูรวมเสวนาฝากถึงทุกทาน ใหมีกำลังใจตอสู
ตอไป

พระคุณเจาพิบูลย สำหรับพอแลวประการที่หนึ่ง
คำสอนของพระเยซู เวลาน้ีเปนชวงที่ทุกคนหมดตัว

(อานตอหนา 17)
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บทอธษิฐานภาวนา

“พระเจาทรงพระปรชีาและทรงรอบรู
ลกึล้ำเพยีงใดและมรรคาของพระองค

สุดท่ีจะเขาใจได”
(โรม 11:33)

ไมหวังสิ่งตอบแทน

บ.สันติสุข
www.salit.org

มสีภุาษติท่ีเรามักจะไดยนิบอยๆ วา “อาหารกลางวนัฟรีนัน้ไมม”ี ความหมาย
กค็อื แมใครคนหน่ึงจะใหเรารบัประทานอาหารกลางวนัฟร ีแตเขาคงหวงัอะไร
เปนการตอบแทนสักอยางหน่ึง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เราคงตองชำระคาอาหาร
นั้นดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง เพื่อเปนการตอบแทน ดวยการกระทำส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
ตอบแทนผูที่ลงทุนใหอาหารเรากินฟรี

เปาโลพจิารณาถงึพระสญัญาท่ีพระเจาทรงใหไวกบัชาวอสิราเอล แลวทาน
สรุปวา ความรักที่พระเจาทรงมีตอประชากรของพระองคจะไมถูกยกเลิก
พระเจาทรงเลือกพวกเขา มิใชเพราะพระองคทรงคาดหวังส่ิงใดส่ิงหนึ่งจาก
พวกเขาเปนการตอบแทน ดังน้ันไมวาชาวอิสราเอลจะยอมรับพระเยซูเจา
หรือไม พระเจาก็จะทรงซื่อสัตยตอพระสัญญาที่ทรงใหไวกับพวกเขา พระเจา
จะทรงปฏิบัติตามพระสัญญาของพระองค เม่ือเปาโลนึกถึงความรักท่ีทรง
ประทานใหแกเราโดยไมทรงหวังสิ่งตอบแทน เปนเหตุใหเปาโลสรรเสริญ
พระเจา หนทางแหงความรักของพระเจานั้นดลใจเปาโลใหสรรเสริญพระองค
วิถีทางของพระเจานั้นนาประทับใจเปนอยางย่ิง ตรงกันขามกับวิถีทางของเรา
พระองคมิไดทรงกระทำส่ิงใดเพ่ือหวังการตอบแทน แตทรงกระทำไปดวย
ความรักอันแทจริง ยากมากที่เราจะเขาใจเร่ืองน้ี ในเม่ือเราใหดวยความหวัง
ที่จะไดรับการตอบแทน

พระเยซูเจาทรงสอนใหเรามองขามผลประโยชนที่เราจะไดรับ และปลอย
ใหพระเจาทรงนำจิตใจของเราโดยไมหวังสิ่งตอบแทน ทานเตือนเราวาเม่ือเรา
ยื่นมือไปชวยผูอื่นหรือใหที่พักอาศัยแกใครคนหน่ึง อยาใหใจของเราคิดวา
“ฉันจะไดรับอะไรตอบแทน” หรือ “ฉันจะไดอะไรเปนการตอบแทน”
การตอนรับอยางอบอุน การมีจิตใจท่ีกวางขวาง ความรักท่ีไมเห็นแกได
เปนเครือ่งหมายพนัธสัญญาในพระอาณาจักรของพระเจา เราไดรบัเชิญใหนำมา
ใชเปนแนวทางการดำเนินชีวิตของเราและหมูคณะของเรา

ขาแตพระเยซูเจา พระองคทรงเรียกรองใหลูก
เปดใจ  และท่ีพักใหแกพี่นองชายหญิงของลูก
พระองคทรงรักลูกอยางไรขอบเขตฉันใด  ก็ขอให
ลกูรกัผอูืน่อยางไมมขีอบเขต โดยไมหวงัส่ิงตอบแทน
ฉนัน้ัน นอกจากรางวัลแหงการมสีวนในพระชนมชพี
ของพระองค  เหตุวาทุกสิ่งที่มีชีวิต มีชีวิตอยูได
กโ็ดยอาศัยพระองค อาแมน

ภยัธรรมชาตภิยัคน
กลายเปนวิกฤติแหงชาติไปในท่ีสุด
น้ำทะลักไหลบาทวมเรือกสวนไรนาบานชองถนน

หนทาง
ทกุอยางกลายเปนอัมพาตยกเวนน้ำท่ียงัคงไหลตอเนือ่ง
ไมใชวาบานเมืองเราจะไมเคยมีน้ำทวม
แทบทุกปทวมท่ีนัน่ทวมท่ีนีม่ใีหไดยนิมีใหไดเหน็
ถือวาเปนปรากฏการณหนึ่งของธรรมชาติ
ฝนตกตามฤดูนำน้ำมาใหแผนดนิพรอมความชมุฉ่ำ
ตนไมตนหญาไดน้ำสตัวไดดืม่กินคนมไีวใชไวอาบ
ปไหนมีฝนแทรกดวยพายุน้ำก็มากเกินพอเกินเก็บ
หนองบึงลำคลองคุงแควหวยลำธารแมน้ำเขื่อนเก็บไมอยู
กลายเปนน้ำหลากน้ำบาน้ำทวมอุทกภัย...

จรงิๆ แลวเปนธรรมชาติของน้ำทีม่าแลวไป
ไหลเจิ่งไปตามพื้นตามแนวตามครรลองของเหลว
น้ำสูงน้ำต่ำน้ำลึกน้ำต้ืนผวิน้ำยังเรียบเสมอหนากัน
ปญหาจึงไมใชมวลน้ำหากแตระดับพืน้ผวิดนิ
ทีไ่หนผวิดินต่ำน้ำก็ลกึท่ีไหนผวิดินสูงน้ำก็ตืน้
น้ำบาน้ำหลากน้ำทวมแตละคร้ังความเสียหายจึงไมเทากัน
จะโทษน้ำอยางเดียวคงไมไดหากแตตองโทษที่ต่ำท่ีสงูดวย
พืน้ทีไ่หนต่ำน้ำกท็วมสูงทวมมากทวมนาน
พืน้ท่ีไหนสูงน้ำก็ทวมนอยทวมต้ืนทวมไมนาน
หากวากันไปตามเน้ือผาก็คงตองรับกันตามท่ีเปนจริง
แตปญหาคือมองแคน้ำทวมพชืไรเสยีหายถนนหนทางขาด
น้ำเขาบานขาวของเสียหายอาหารการกินไมสะดวก
แลวตางคนตางหาทางกันน้ำไมใหเขาบานเขาบริเวณ
หาคิดไมวาแมน้ำจะไมเขาบานแตออกไปไหนก็เจอแตน้ำ
และเพ่ือไมใหเขาบานก็ตองหาทางกันน้ำไมใหเขาเมือง
สรางเขื่อนดินหินเรียงกระสอบทรายเบนกระแสน้ำไปทางอื่น
ทำเหมือนท่ีเคยทำกับน้ำกอกใหไหลใหหยุดท่ีไหนตามใจชอบ
พอเบนทิศทางน้ำทางน้ีน้ำก็ไหลบาไปทิศทางน้ัน
อาณาบริเวณน้ำทวมน้ำบาน้ำหลากก็ขยายกวางออกไป
แทนท่ีจะเสียหายแคบริเวณรายเสนทางธรรมชาติน้ำไหล
พอกัน้มวลน้ำไมใหไหลไปตามปริมาณทีม่า
ปริมาณมวลน้ำก็สัง่สมข้ึนเร่ือยๆ กระท่ังเข่ือนดินรับไมไหว
กำลังน้ำท่ีไหลกลายเปนพลังน้ำรุนแรงไมตางกับสึนามินอย
ไหลเขาปะทะท่ีใดก็เสียหายมากเสียหายหนักท่ีนั่น
ยังไมพอหนวยงานท่ีตองใหการชวยเหลือบรรเทาทุกข
แทนทีจ่ะรวมมอืรวมใจขยนัขนัแขง็กม็วัแตแขงผลงาน
แทนที่จะรีบเรงชวยใหทันการก็มัวแตกีดกันเก็บคะแนน
กระท่ังกลายเปนวกิฤติ “จากธรรมชาติ” วกิฤติ “จากคน”
ผลทีต่ามมาก็คงไมพนเรือ่งของ  “น้ำ”
“น้ำพักน้ำ” แรงท่ีไดมาก็ตองหายไปตอหนาตอตา
สวนหน่ึงกเ็พราะคนไมม ี“น้ำใจ” ตอกนัในสถานการณเชนนี้
จนตองพากนั “น้ำตาซึม” “น้ำตาตกใน” “น้ำตารวงริน”
กวาน้ำจะแหงกวาจะเขาบานไดกต็อง “น้ำตาเชด็หวัเขา”...

ภัยธรรมชาติแมจะรุนแรงนากลัวแตใจคนนากลัวกวาเปนไหนๆ
แทนทีจ่ะรวมจิตรวมใจรวมชะตากรรมในยามคับขัน
ตางคนตางคิดถึงตนไวกอนคนอื่นชางเขา
กันบานฉันไวกอนบานคนอื่นชาง
กวาดซือ้ตนุของกนิของใชเกล้ียงแผงคนอืน่ไมรไูมชี้
ฉวยโอกาสขโมยลักทรัพยสินคนอ่ืนเดือดรอนไมสนใจ
กักตุนสินคาไวขึ้นราคาคนอ่ืนลำบากไมรูดวย
เหลานี้คือตัวแปรท่ีทำใหภัยธรรมชาติรุนแรงมากกวาที่เปน
ก็เพราะยามปกติเรียกพ่ีเรียกนองยามลำบาก...ตัวใครตัวมัน
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ระดมเรือทั้งหนวยงานของภาครัฐ ประชาชน จำนวน
นับพันลำ มารวมผลักดันน้ำบริเวณแมน้ำเจาพระยา
แมน้ำบางปะกง  จ .ฉะเชิงเทรา  และแมน้ำทาจีน
จ.สมุทรสาคร เพื่อเรงผลักดันน้ำปริมาณมหาศาล
ที่ไหลบาลงมาจากทางภาคกลางใหออกสูปากอาวไทย
โดยเรว็ทีส่ดุ

แตสถานการณลาสุด ในชวงสายของวันที่ 17
ตุลาคม เม่ือน้ำทวมไดทะลักเขาบริเวณแนวกั้นดาน
ทิศเหนือของนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี สงผลทำใหน้ำทะลักเขาสบูริเวณโครงการ 1
ของนิคมฯ กอนจะกระจายไปตามพื้นที่ตางๆ อยาง
รวดเร็ว นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถือเปนนิคม
อตุสาหกรรมเกาแกขนาดใหญอกีแหงของประเทศไทย
ที่ตองมาประสบอุทกภัย ภายในนิคมฯ มีคนทำงาน
ไมต่ำกวา 2 แสนคน โดยกอนหนาน้ีหน่ึงวันน้ำไดทวม
นคิมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ในสวนของการสรุปยอดความเสียหายน้ัน ทาง
ศนูยสนับสนุนการอำนวยการและการบริหารสถานการณ
อทุกภยั วาตภัยและดินโคลนถลม (ศอส.) สรุปสถานการณ
ปจจุบันยังคงมีพื้นท่ีประสบอุทกภัย 26 จังหวัด 187
อำเภอ 1,415 ตำบล 10,893 หมูบาน ไดแก จ.สุโขทัย
พจิติร พษิณโุลก นครสวรรค อทุยัธานี ชยันาท สงิหบรุี
อางทอง พระนครศรีอยธุยา ลพบรุ ีสระบุร ีสพุรรณบรุี
นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี อุบลราชธานี ขอนแกน
ศรีสะเกษ สุรินทร ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
รอยเอ็ด กำแพงเพชร ตาก และมหาสารคาม  ประชาชน
ไดรับความเดือดรอน 787,678 ครัวเรือน จำนวน
2,337,478 คน และมีผเูสียชีวติ 297 คน (สญูหาย 2 คน)

สำหรับคาทอลิกไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
น้ำทวมครัง้นีม้ากมายนกั สงัฆมณฑลตางๆ ทีม่นี้ำทวม
เชน สังฆมณฑลเชียงใหม  ไดแก  จ .แมฮองสอน
จ.เชยีงใหม สงัฆมณฑลนครสวรรคหนกัสุดทกุจงัหวดั
อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ไดแก อยุธยา ปทมุธานี

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย โดย
คณะกรรมาธิการฝายสังคม หวงใยพ่ีนองคาทอลิกและ
พี่นองชาวไทยท่ีกำลังประสบภัยน้ำทวมอยางหนัก
และเปนเวลานานในหลายจังหวัด อันสงผลกระทบ
ในหลายๆ ดาน อาทิ ที่พักอาศัย อาหาร ฯลฯ รวมทั้ง
ดานจิตใจ  ไดประกาศขอความรวมมือจากพ่ีนองคริสตชน
รวมใจดำเนินการใหความชวยเหลือเ บ้ืองตนแก
ผูประสบอุทกภัยและไดประสานงานกับฝายสังคม
ของสังฆมณฑลตางๆ ในพ้ืนที่ ในการเรงใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัย โดยทางสังฆมณฑลไดออกไป
เยี่ยมเยียนพ้ืนท่ีที่ไดรับความเสียหายและสำรวจ
ความตองการของผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
อุทกภัย  พรอมท้ังเชิญชวนพ่ีนองคริสตชน  กลุม
องคกรตางๆ และประชาชนท่ัวไป ไดรวมกันภาวนา
ขอพระเจาโปรดบรรเทาใจตอผูที่ไดรับผลกระทบ
และดลบันดาลใหสถานการณคล่ีคลายในเร็ววัน และ
ชวยบรรเทาทุกขใหกับเพ่ือนพ่ีนองตามกำลังความ
สามารถของตน

สงัฆมณฑลนครสวรรค วกิฤตหินักสุด วดั โรงเรียน
บานเณร อาราม น้ำทวมหนัก ไดรับความเสียหาย
อยางมาก สำนักมิสซังจมน้ำถึงช้ัน 2  พระสังฆราช

ตองยายสำนกัไปประจำทีพ่จิติร เพราะน้ำทวมนอยกวา
ที่นครสวรรค  วัดนักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรี และ
โรงเรียน จมอยูในน้ำ สวนอารามคารแมลนครสวรรค
คณุแมองัเยลา และมาเซอร รวม 11 ทาน ตองยายไปพัก
อยูที่โรงเรียนลาซาลโชติรวี ชั่วคราว วันท่ี 14 ตุลาคม
2011 น้ำเขาไปทวมอาราม ชัน้ลางท้ังหมด

พระสังฆราชยอแซฟ พบิลูย วสิฐินนทชยั ประมุข
สังฆมณฑลนครสวรรค ไดออกประกาศเรื่องน้ำทวม
ถงึพ่ีนองในสังฆมณฑล

1. สถานการณปจจุบนั วนัท่ี 13 ตลุาคม 2011
สำนักพระสงัฆราชและบริเวณใกลเคยีงถูกน้ำทวม

สงู ขามกำแพงบานพัก  อารามชลีบัมีระดับน้ำทวมลน
กำแพง เชนเดยีวกนั อาสนวิหารนักบญุอนันาแมวาจะอยู
ที่สูงก็ไดรับผลกระทบจากน้ำทวมดวย ชาวบานที่มี
อาคารชัน้เดียว น้ำทวมมิดหลังคา  2-3 วนัน้ีประชาชน
ตางมีความวุนวายกันทั้งเมือง ตางหาที่หลบภัยจาก
น้ำมหาวินาศคราวน้ี

โรงเรยีนลาซาลอยทูีส่งู เปดประตูตอนรับชาวบาน
ละแวกนั้นใหเขามาพักอาศัยในอาคารเรียนและได
แบงพ้ืนท่ีสวนหน่ึงเปนเขตพรตสำหรบัชีลบัยายออกมา
จากอาราม เพ่ือเขามาพักอาศัยสวดภาวนา...โรงเรียน
เซนตโยเซฟ นครสวรรค กบัอาสนวิหารทีม่ศีนูยอบรม
Bonus Pastor ก็ไดเชิญชวนสัตบุรุษรอบวัดใหเขามา
พักอาศัยเชนกัน วัดและโรงเรียนมีอาหารเพียงพอ
ทีจ่ะเลีย้งผคูนอยางนอย 1 เดอืน สวนสำนักงานจงัหวัด
ไดเปดพ้ืนท่ีหลบภัยใหกับชาวนครสวรรค ในพ้ืนท่ี
ดังตอไปน้ี โรงเรียนนครสวรรควิทยาลัย โรงเรียน
อาชีวศึกษานครสวรรค  โรงเรียนอนุบาลเขากบ  โรงเรียน
วดัคีรวีงศ  สนามกฬีากลางจงัหวดันครสวรรค  โรงเรยีน
เทคโนโลยีภาคเหนือ (ศูนยเฉพาะในเขตอำเภอเมือง)

2. ความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณน้ำทวม
คราวน้ี

ถนนสายเอเชียสภูาคเหนอืถูกตัดขาด   น้ำทวมเต็ม
พื้นท่ีเมืองนครสวรรค  คนจน-คนรวยตางมีความทุกข
เทาเทยีมกนั คนมมีากสูญเสยีมาก คนมนีอยกไ็มมอีะไร
จะเสียอีกแลวเหลือแตชีวิตและตัวเปลาๆ ที่อพยพมา
อาศัยอยูรวมกัน  ขณะน้ีพระศาสนจักรเปนท่ีหลบภัย
ของผูคนเทาเทียมกัน โรงเรียนของวัดแมวาจะชวย
คนไมไดมากแตก็มีความม่ันคงท่ีจะชวยเหลือตลอดไป
เพราะวัดของเราเช่ือมโยงกันทั่วทั้งประเทศ บรรดา
คริสตชนที่ยังปลอดภัยอยูก็สงความชวยเหลือมาตลอด
เปนตน คณะนกับวชหญงิชายทุกคณะ บรรดาครสิตชน
ทุกฐานะอาชีพตางชวยเหลือกัน  ทั้งกำลังทรัพยและ
กำลังกาย  ขอคำสอนของพระเยซูที่สอนใหรักและ
รับใชกันและกัน ประจักษแกตาในวันน้ี วามีอานุภาพ
นำความหวงัแกผปูระสบภยัไดจริง

3. เปนเวลาที่คนไทยตองแสดงความเขมแข็ง
วกิฤตการณน้ำมหาวินาศ ครัง้นีเ้ปนเวลาทีผ่ปูระสบ-

ภัย ตองแสดงความกลาหาญ  จะตองไมคิดถึงเรื่อง
สวนตัวจนเกินไป นีเ่ปนโอกาสทีท่กุคนจะเกาะเกีย่วกนั
เพือ่พยุงตัวเองใหอยรูอดไปพรอมๆ กนั  ทกุคนสญูเสยี
แตเพียงทรัพยสมบัติภายนอก แตสติปญญายังคงอยู
สมบรูณ   กำลังกายและกำลงัใจกลับเขมแข็งขึน้กวาเดิม
ความเหน่ือยลาตอสูกับน้ำ  กลับกลายเปนสะพาน
ทอดไปสูความหวัง  ความสูญเสียกลับเปนโอกาส ให
ผูคนมากมายไดแสดงน้ำใจชวยเหลือกันและกัน
อยางนอยก็มเีสยีงโทรศพัท ปลอบใจวา “อยาทอ ขอเปน
กำลังใจ ขาดอะไรก็ใหบอกมา”

กวาน้ำจะลดตองใชเวลาเปนเดอืน ชวงนีต้องอดทน
กันไป วันน้ีเปนเพียงวันเริ่มตนของการบำเพ็ญเพียร
ทีย่ิง่ใหญ  คนหลายลานคนประสบชะตาเชนเดียวกนั....
น้ำจะทรงตัวเปนเดือน จะเนาเสียสงกลิ่นเหม็นจนทน
ไมได สิ่งแวดลอมเปนพิษ ตนไมยืนตนลมตายท่ัวไป
คนเจ็บปวยจะเพ่ิมมากข้ึน  ถาชุมชนไมรูจักวิธีระบาย
น้ำเสียออกโดยเร็ว... เม่ือน้ำลดแลวก็ตองเก็บกวาด
ทำบานใหแข็งแรงข้ึน สวนบานที่สูญหายไป ตอง
สรางข้ึนใหม ความพากเพียรอดทนจึงเปนส่ิงจำเปน
อยางยิ่ง  คุณธรรมเปนสิ่งสำคัญก็จริง แตตองรูวา
ชัยชนะจะอยูที่ไหนและทางออกจะเปนอยางไร ดังนั้น
ความพากเพียรอดทนนอกจากทำใหเราไมทอถอยแลว
ยังชวยใหรูจักคิดวิเคราะหหาทางออกใหม เพ่ือลด
ความรุนแรงของภัยพิบัติใหเบาบางลง  จนกลับเขาสู
สภาพสภาวะปกติ

อยางไรก็ดแีมปรมิาณน้ำจะมากมายเพียงใด กไ็มสู
พลังน้ำใจได สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย  กรรมาธิการฝายสังคม (Caritas Thailand)  โคเออร
และศูนยสังคมพัฒนา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ได
รวมแรงรวมใจชวยเหลือผูประสบ นำถุงยังชีพออกไป
มอบใหกับพี่นองที่กำลังประสบความเดือดรอน  โดย
ไดรับการชวยเหลือจากกรมการสื่อสารทหาร กอง
บญัชาการกองทัพไทย ในการเอ้ือเฟอ รถสบิลอ จำนวน
2 คนั โดยมกีารแบงการชวยเหลอืเปน 2 สาย

- รถคันท่ี 1 ไดเขาไปชวยเหลอืในพ้ืนท่ี อ.ผกัไห
จ.พระนครศรีอยุธยา

- รถคนัท่ี 2 ไดเขาไปชวยเหลือในพ้ืนท่ี อ.เสนา
และ อ.บางไทร จ.พระนครศรอียุธยา

วันที่ 15 ตุลาคม 2011 คุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ
ผชูวยเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ฝายสงัคม
ซิสเตอรโนรา ระดมกิจ และซิสเตอรสุภาสินี กิจทวี
คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ
รบัผดิชอบงานดานสังคมของคณะ พรอมดวยเจาหนาที่

(อานตอหนา 13)
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บรกิารจดัทำบญัช ีและเอกสารเงนิเดอืน
บรกิารสอบทานบัญชี
บรกิารวเิคราะห และวางระบบบัญชี
บริการตรวจสอบบญัชี
บรกิารปรึกษาและแกไขปญหาดานบญัชภีาษอีากร
บริการวางระบบบัญชีดวยคอมพวิเตอร
และบริการจัดทำและออกแบบเว็บไซต

ที่ใดไมมีวิสัยทัศน ประชาชนก็เสื่อมคุณภาพ” (สภษ 29:18)

“จงสะสมทรัพยสมบัติสวรรค เหตุวาทรัพยสมบัติของทานอยูที่ไหน ใจของทานก็อยูที่นั้น” (มธ. 6, 20-21)

ขอคำภาวนาเพื่ อระ ลึก ถึง

ยอแซฟ ฉุน แซหวอง
ชาตะ : กันยายน 2465

มรณะ : 5 สิงหาคม 2554
(ครบ 100 วัน)

ลูซีอา สายหยุด พูลศิริสาโรจน
ชาตะ : 12 กรกฎาคม 2470
มรณะ : 1 พฤศจิกายน 2534

(ครบ 20 ป)

“ขาพเจาขอบพระคุณพระคริสตเยซู
องคพระผเูปนเจาของเรา

ผปูระทานพละกำลังแกขาพเจา
ดวยพระองคทรงเห็นวาขาพเจา
เปนผนูาเชือ่ถอืจงึทรงเรยีก

ใหมารับใช”
(1ทธ 1:12)

 


⌫   

 
ตอน “คาทอลิกไทย
บรรเทาภัยน้ำทวม”      

      ⌫⌫
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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


21-23 เดือนตุลาคม   ฉลองบญุราศีสองคอนสกลนคร
19-23 เดือนพฤศจิกายน ไปเวียดนามเหนือ - กลาง กลับกรุงเทพ

  (ไปเครื่อง-กลับรถ)

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

สุภาทัวรแสวงบุญ

ครบ 10 ป

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

  ⌫

เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

คณุแม อนันา ลาวัลย โลกะวิทย
ชาตะ 8 มถินุายน 2470

เกิดใหมในพระเจา 13 กนัยายน 2554
ดวยความอาลยัรัก จากลกูและหลานทกุคน

ต.รุงโรจนต.รุงโรจนต.รุงโรจน
อะลูมิเนียม-กระจก, เลื่อน-สวิง, บานเกล็ด
ฝาเพดาน-ทีบาร-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
โครงหลังคาเหล็ก,  ประตูเหล็ก, มุงลวด,
เหล็กดัด, กันสาด
ผามาน, วอลลเปเปอร, พรม, ฉากกั้นหอง
มู ล่ี และรับซักผามานทุกชนิด

ผลิตและจำหนายสายประคำ หินสีและแกวคริสตัล
http://www.mary-lamb.com

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน
ตดิตอ คณุสามารถ  ฮมีนิกลู โทร. 02-598-4878,  081-830-1613

แฟกซ 02-598-4879
คุณวันดี  ฮีมินกูลโทร. 02-566-3393, 081-817-5260
แฟกซ 02-566-3201

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

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)

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

“¼ŒÙ ã ´ ÁÕ Ë ¹Œ Ò ·Õè ÃÑ º ã ªŒ
¡ç ¨ § ÃÑ º ã ªŒ μ Ò Á¡ÓÅÑ § ·Õè ¾ Ã Ð à Œ̈ Ò » Ã Ð· Ò¹ ã ËŒ ”

(1º» 4:11)

ยออันนา บญุเทีย่ง กจิบำรุง
ครบ 14 ป

วาเลนตโิน ชนุเซีย้ง กจิบำรุง
ครบ 4 ป

จากลูกๆ หลานๆ

“เรามีพระพรพิเศษแตกตางกัน
ตามพระหรรษทานที่พระองคประทานให...

จงใชพระพรนั้น”
(รม 12:6)
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โรงพยาบาลเซนตหลยุส 27 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120โทรศพัท. 0-2675-5000 โทรสาร. 0-2675-5200 www.saintlous.or.th

เสริมรกั สรางภูม ิลกูนอย
ดวยแพ็กเก็จวัคซีนพิเศษ

  ซือ้วคัซนีไวรัสโรตา ROTARIX (2 เข็ม) คกูบั
วคัซนีปอดอกัเสบ SYNFLORIX (3 เข็ม)
ในราคา 8,000 บาท (ไมรวมคาแพทย, คาบริการ)

  ซือ้วคัซนีไวรสัโรตา ROTARIX (2 เขม็) คกูบั
วคัซนีปอดอกัเสบ SYNFLORIX (4 เข็ม)
ในราคา 9,900 บาท (ไมรวมคาแพทย, คาบริการ)

พเิศษ ! จะไดรบัหนงัสือ “นมแม 50 คำถามยอดฮติ”
เร่ิมต้ังแตวนัน้ี จนถึง 30 พฤศจิกายน 2011

สอบถามไดท ี ่: คลนิกิสุขภาพเดก็ แผนกกุมารเวชกรรม อาคารรอยปบารมบีญุ ชัน้ 2
         โทรศัพท. 0-2675-5000 ตอ 10242, 10245

ขอเชิญรวมพิธีเสกสุสาน
วัดพระหฤทยัแหงพระเยซเูจา

ศรีราชา ชลบรุี

ขอเชิญรวมพิธีเสกสุสาน
วัดพระหฤทัยแหงพระเยซเูจา

ศรีราชา ชลบรุี
วนัอาทิตยที ่13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011

เวลา 10.00 น.

วนัท่ี 7 - 12 พฤศจิกายน 2011 มพีธิกีรรมทีบ่รเิวณสุสานทุกวนั
เวลา 19.00 น. - ภาวนาเพ่ือผลูวงลับ
เวลา 19.30 น. - พธิบีชูาขอบพระคุณ

หมายเหต:ุ
1. สำหรับพี่นองท่ีไมสะดวกรวมพิธีกรรมในวันอาทิตยที่

13 พฤศจิกายน 2011 สามารถรวมพธิบีชูาขอบพระคุณ
ในวันเสารที ่12 พฤศจกิายน 2011 พธิบีชูาขอบพระคณุ
 เวลา 10.00 น. เวลา 16.00 น. และเวลา 19.30น.

2. พี่นองที่มีความประสงคจะ เชารม กรุณาติดตอเจาหนาที่
ภายในเดือนตุลาคมนี้
แผนกธรุการของวดั โทร. 038-311-031, 086-313-4155

3. กรณุาชำระคาบำรุงสสุานประจำป หลมุละ 500 บาท
คอนโดชองละ 300 บาท

การแพรธรรมดวยสื่อวิดีทัศน
เ มื่ อ ถึ ง

เ ดื อนตุ ล า คม
นอกจากมีการ
รณรงค การสวด

สายประคำ  คาทอลิกไทยพรอมเพรียง ไมสิ้นเสียง
สายประคำ  เราคาทอลิกยงัฉลอง วนัอาทิตยแพรธรรม
สากล  (World  Mission  Day) ซึง่เปนวันอาทิตยที ่4  ใน
เดือนตุลาคม  และสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที ่16  ทรงออกสาสน เนนพระวาจาของพระเยซูเจาทีว่า
“พระบิดาสงเรามาฉันใด  เรากส็งทานท้ังหลายไปฉนันัน้”
(ยน 20:21)

หลายคนชื่นชมกับรายการโทรทัศน  EWTN
(Eternal Word Television  Network) เปนรายการ
คาทอลิก ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ริเริ่มโดย
ซิสเตอรอังเยลีกา

นอกจากรายการโทรทัศนแลว ผมไดสั่งซ้ือดีวีดี
การตนูชดุ My Catholic   Family  (ครอบครวัคาทอลิก)
12  เร่ือง  ผลิตโดยทมี  EWTN  เชน  นกับุญยอหน   เวยีนเนย
นกับุญมารการิตา  มารีย  อาลากอก นกับุญเทเรซา  เบเน-
ดกิตา แหงไมกางเขน (เอดธิ  สไตน)  นกับุญมักซีมเีลียน
กอลเบ  นกับญุเบเนดิก๊ต   นกับญุดอน  บอสโก  นกับญุ
เทเรซา  แหงอาวีลา  นกับญุคธัรนิ  ชาวเซียนนา  นกับญุ
เทเรซา  แหงลีซเีออซ  นกับุญคุณพอปโอ  บญุราศีปแอร

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

จอรจโีอ  และนักบญุโฟสตนิา  ตอนละ 25  นาท ี ภาพ
สีส่ ี มเีสยีงภาษาอังกฤษ  และภาษาสเปน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม  ไดดำเนินการแปลและพากย
ภาษาไทย  เร่ือง นกับญุยอหน  เวยีนเนย (มกราคม 2010)
ในโอกาสปพระสงฆและเร่ืองนกับุญเอดิธ สไตน  (ระลกึ
ถงึ 9 สงิหาคม) และนกับุญมารการิตา มารีย  อาลากอก
(ระลกึถงึ 16 ตลุาคม) เมือ่เดอืนสงิหาคม 2011

ในประเทศไทยยังไมมีหนวยงานผลิตส่ืออุปกรณ
ในการสอนคริสตศาสนธรรม  และการธรรมทตูโดยตรง
และสม่ำเสมอ เหมือนบางประเทศ  เชน  สหรฐัอเมริกา
อติาลี ฯลฯ

อยางไรก็ด ี เรามี สือ่มวลชนคาทอลิกประเทศไทย
แผนกการพิมพ  แผนกโทรทัศน  วิทยุ สื่อมวลชน
คาทอลิก อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ศนูยคริสตศาสน-

ธรรม  ของสังฆมณฑล
ที่ผลิตวิดีทัศนบาง

ส ม ณ อ ง ค ก ร
สนับสนุนงานแพรธรรม
ของสันตะสำนัก ประเทศ
ไทย  (PMS) ไดแปลวดิทีศัน
2 เร่ือง  คอื  ยามเมือ่ดอกไม
บานและเพื่อนชวยเพ่ือน

ยวุธรรมทตู  เพือ่สงเสริมเด็ก – เยาวชนใหมจีติตารมณ
ธรรมทูต  ดมีากๆ เลยครับ

ในการสอนคำสอนใหด ี มหีลายองคประกอบ   คอื
เน้ือหาเหมาะกบัวัย  และสมัยปจจุบัน  ครตูองใจดี  มี
ความรทูกัษะ  รกังาน  มกีระบวนการสอน  และการใช
สื่อการสอนทีท่ันสมัย ฯลฯ

ในโอกาส  วนัแพรธรรมสากลปนี ้ แมเราไมมศีนูย
หรอืบรษิทั  ผลิตสือ่การแพรธรรม  เหมอืนใคร  ขอให
เราชวยกนัใชสือ่ทีม่ ีเปนภาษาของเรานีแ่หละครบั มไีม
นอยเหมอืนกนั  เพือ่ชวยใหเดก็  เยาวชน  และผสูนใจ
ศาสนาไดสมัผสัวา พระเจาทรงรกัและเมตตาเราอยางย่ิง
ปรารถนาใหเรารจูกัพระองค  และอยใูนทางแหงสันติสขุ
ทกุสภาพชวีติ
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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
คอืหนาท่ี ทีส่ำคญั

การ ภาวนา
คอืหนาท่ี ทีส่ำคญั⌫ 

คราคูฟ  โปแลนด
(ซีนิต)  วนัที ่4 ตลุาคม
ค.ศ. 2011  สำนักขาว
ซีนิต รายงานวา  “มี
ค ว า ม เ ป น ไป ได ที่

นักบุญโฟสตินา โควาลสกา  จะไดรับการประกาศให
เปนนกัปราชญหญงิ องคที ่4 ของพระศาสนจักร”

ในการชุมนุมพระเมตตาสากลคร้ังที่ 2  บรรดา
พระคารดินัลและพระสังฆราชท่ีรวมพิธี  ไดสง
จดหมายกราบทลูสมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16
เพ่ือขอทรงโปรดพิจารณาแตงต้ังนักบุญโฟสตินา
เปนนกัปราชญหญงิองคที ่4 ของพระศาสนจกัร  ขาวน้ี
กระจายเสียงผานสถานีวิทยุทองถิ่นประจำวันอาทิตย
และผานอินเตอรเน็ตไปทั่วโลก

หากเปนไปตามคำรองขอ  นักบุญโฟสตินา
โควาลสกา  (ค.ศ. 1905-1938)  ชาวโปแลนด  จะเปน
หนึ่งในบรรดานักปราชญหญิงแหงพระศาสนจักรกอน
หนาน้ีอีก 3 องค  ไดแก  นักบุญเทเรซา แหงอาวีลา
นักพรตคารเมไลต ชาวสเปน   นักบุญแคธรีน แหง
ซีเอนา  นักบวชคณะโดมินิกัน ชาวอิตาเลียน  และ
นกับุญเทเรซา แหงลิซิเออซ  ชาวฝรัง่เศส  นกัปราชญ
หญงิแหงพระศาสนจักรทัง้ 3 องค

วนัอาทิตย ที ่2 เดือนเดียวกนั  หลังภาวนาบทประจำ
เทีย่งวนั พรอมกับประชาชนประมาณ 2,000 คน  ทีม่า
เฝาพระองคหนาจตัรุสัพระมหาวิหารนกับญุเปโตรแลว
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 6 ทรงประกาศ

ขาวนี ้ และตรัสวา  “ลกูๆ ทีร่กัยิง่  ขอจงเพ่ิมพนูความไว
ใจในพระเปนเจา ดวยการรำพึงและการสวดภาวนา
เพื่อทานท้ังหลายจะไดนำขาวท่ีนายินดีนี้ประกาศแก
ชาวโลกวา ‘พระเมตตา คอื บอเกดิแหงความหวัง’”

ต อ จ า ก นั้ น ส ม เ ด็ จ พ ร ะ สั น ต ะ ป า ป า ท ร ง
อานจดหมายที่เขียนในภาษาอิตาเลียน ลงนามโดย
พระสังฆราชบางองค ที่ทำหนังสือกราบทูลพระองค
ในบรรดาพระสังฆราชเหลานั้น มีพระคารดินัล
สตานิสสลาฟ  ดซีวิสซ  พระคารดินัลฟรานซิสเซค
มาคารสกี   พระคารดนิลัสแตนิสลาฟ  รลิโก  พระคาร-
ดินัลออดริส  จูโอซัส  บัคคิส   พระคารดินัลฟลิปเป
เซเวียร บารบาแรง  พระคารดินัลคริสตอฟ  เชอญ-
บอรน  และพระคารดนิัลโจเซฟ  เซน

ในจดหมายกราบทูลสมเ ด็จพระสันตะปา -
ปาเบเนดิกต ที่ 16 คณะพระคารดินัล ไดกราบขอบ
พระคุณท่ีพระองคทรงสถานปนา  สมเดจ็พระสนัตะปา-
ปายอหน ปอล ที ่2  ผทูรงเปน “ขารบัใชแหงพระเมตตา”
ใหเปนบุญราศี  พรอมกันนั้น  ไดกราบขอประทาน
พระอนญุาต เปดกรณพีจิารณาแตงนัน้ นกับญุโฟสตนิา
ผูมีบทบาทสำคัญท่ีไดเผยแผเร่ืองราวของพระเมตตา
ของพระเยซูเจาไปทั่วโลก ใหเปนนักปราชญของ
พระศาสนาจักร

พระคารดินัลดซีวิสซ เปดเผยวา “ผูรวมชุมนุม
พระเมตตาสากลครั้งที่ 2 จะไดรับเชิญใหรวมลงนาม
ถวายฎีกาแดสมเด็จพระสันตะปาปา เพื่อวอนขอ
พระองคทรงโปรดพิจารณาการวอนขอคร้ังน้ีดวย”

ปลูกฝงใหรักใฝรู
นครรฐัวาตกินั (ซนีติ)  วนัที ่3 ตลุาคม  สมเด็จพระสันตะปา-
ปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสแกบรรดาเยาวชนโอกาสเปดภาค
เรยีนใหมวา  “ขาพเจาเชิญชวนคณาจารยใหชวยกนัปลูกฝง
ความรักในความจริง และถายทอดความรูแกบรรดานัก
ศกึษา เพือ่ใหพวกเขาเต็มใจเลือกปฏบิตัใินสิง่ทีด่”ี

     หลังจากทรงนำประชาชนท่ีมาเฝาพระองค ณ จัตุรัสมหาวิหารนักบุญเปรโต
อธฐิานภาวนาในเวลาเท่ียงวัน  สมเด็จพระสนัตะปาปาตรัสในภาษาฝร่ังเศสแกผเูชือ่
ศรัทธาชาวฝรั่งเศส  เชิญชวนอาจารยให  “ถายทอดความรักที่จะเรียนรูและรักใน
ความจรงิ ผานวิชาท่ีพวกเขาสอน” “ความรมูคีวามสำคัญ  แตการอบรมลูกศิษยสำคญั
ยิ่งกวา  เพ่ือพวกเขาจะสามารถแยกแยะส่ิงใดเท่ียงแทและเลือกปฏิบัติสิ่งน้ันดวย
ความเต็มใจ  นอกนั้นจำเปนอยางยิ่งท่ีควรอบรมดานศีลธรรมและคุณคาดานจิต
วิญญาณแกเยาวชน ชวยพวกเขาใหไดพบกับคุณคาของชีวิต” ในเดือนตุลาคม ซึ่ง
คริสตชนสวดสายประคำถวายแดแมพระเปนพิเศษน้ี   “ขาพเจาวอนขอพระแม
มารียประทานพระพรแกผูมีหนาที่อบรม และบุคลากรดานการศึกษาเปนพิเศษ”

“เราคือพระศาสนจกัร” เมือ่เราเปนหน่ึงเดียวและสตัยซือ่ตอธรรมประเพณี
ไฟรบวัรก  เยอรมน ี (ซเีอน็เอส)  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงพบกบั
สามเณรในไฟรบัวรก  ซึ่งไมบอยครั้งท่ีพระองคทรงแสดงความคิดเห็นตรงไป
ตรงมาเ ก่ียวกับกลุมท่ีพยายามเปล่ียนแปลงธรรมเนียมปฏิบัติดั้ ง เดิมของ
พระศาสนจักร

สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสวา “คนท่ีกลาววา ‘เราคือพระศาสนจักร’ เปน
คำกลาวที่ถูกตอง แตกลุมซึ่งเรียกตนวา ‘เราคือพระศาสนจักร’ เริ่มในออสเตรีย

ใน ค.ศ. 1995 และขยายไปท่ัวโลก กำลังเคล่ือนไหวเพ่ือพยายามใหสตรี และ
ฆราวาสชายท่ีแตงงานแลว บวชเปนพระสงฆ  และใหพระศาสนจักรยอมรับ
การแตงงานเพศเดียวกนั  ‘เรา’ ในความหมายวา ‘เราคอืพระศาสนจักร’ กนิความ
หมายกวางกวาน้ันมาก ไมเพยีงเฉพาะกลมุยอยๆ แตเปนพระศานจักรสากล อนัรวม
ถึงชุมชนผูเช่ือศรัทธาจำนวนมากท่ีมีอยูทั่วโลก” สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสวา
“พระศาสนจักรตระหนกัดีวา ความคิดเหน็และการยึดปฏบิตัคิวามเช่ือของสมาชิก
ในชมุชนคาทอลิกมคีวามสำคญั   แตกลมุคนท่ีตัง้ตนเปนปฏปิกษตออคัรสาวกของ
พระเปนเจา  ไมใชครสิตชนท่ีแทจรงิ”

การฉีดยาเพ่ือใหตาย  คอืการฆาชีวติ
โฮจีหมนิห ซติี ้  เวยีดนาม  (ยแูคน) นายไธ โธ ธาน ผนูำศาสนาเคา ได ในโฮจีหมนิห
ซติี ้กลาววา “แมการฉดียาเพือ่สงัหารชวีตินกัโทษ จะดมูเีมตตาตอมนษุยมากกวา
การยิงเปา และทรมานนอยกวา แตกเ็ปนการฆาชวีติ  ขาพเจาจงึหวงัวาในอนาคต
อนัใกลนีร้ฐับาลจะพิจารณายกเลิกโทษประหาร” วนัที ่20 กนัยายน  นายกรฐัมนตรี
เหงียน  ตัน  ดุง ไดผานความเห็นชอบใหฉีดยานักโทษประหารแทนการยิงเปา
มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน ศกน้ี พระสงฆสังฆมณฑลโฮจีหมินห
องคหนึง่  อายุ 58 ป  ผไูมประสงคออกนาม กลาววา “โทษประหาร ไมวาจะกระทำ
ในรปูแบบใด เปนการทำลายชวีติ ซึง่ไมถกูตองเพราะ  ‘ชวีติเปนของประทานจาก
พระเปนเจา’  การใหอภยัและความอดทนอาจชวยเปล่ียนแปลงทัศนคติของคนบาป
และนำเขาเขาสชูวีิตทีด่ไีด”นายเหงียน  วาน  ดงุ  พทุธศาสนกิชน คนหน่ึง กลาววา
“คำสอนของพุทธศาสนาหามฆาสตัวตดัชวีติ  สวนโทษประหารเปนการทำลายชีวติ
ซึ่งควรยกเลิกเพราะทุกชีวิตควรไดรับการเคารพ”

เดือนสิงหาคมท่ีผานมา  สมเด็จพระสันตะปา-
ปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงสถาปนา นักบุญจอหน
แหงอาวีลา  ใหไดรับยกยองเปนนักปราชญแหง
พระศาสนจักร  หลังการดำเนินขั้นตอนพิจารณาเปนที่
เรียบรอย นกับุญยวง แหงอาวีลา จะเปนนักปราชญแหง
พระศาสนจักร องคที ่34

นกับญุยวง แหงอาวีลา มฉีายานามวาเปนอัครสาวก
แหงแควนอันดาลูเซียของสเปน และเปนองคอุปถัมภ
ของพระสงฆสงัฆมณฑลชาวสเปน  เปนคนละองคกบั
นักบุญยวงแหงไมกางเขน ผูมีบทบาทสำคัญในการ
ปฏิรูปคณะนักบวชคารเมไลต รวมกับนักบุญเทเรซา
แหงอาวีลา (นกัปราชญหญิงของพระศาสนจักร ปจจุบนั
มอีย ู3 องค ไดแก  นกับุญแคธรนี แหงซีเอนา (ค.ศ. 1347-
1380)  สมเดจ็พระสันตะปาปาปโอ ที ่2 ทรงสถานทาน
เปนนักบญุ ค.ศ. 1461 ฉลองวนัที ่29 เมษายน,  นกับญุ
เทเรซา แหงอาวีลา (ค.ศ. 1515-1582)  สมเด็จพระสนั-
ตะปาปาอูรบัน ที่ 8 ทรงสถาปนาทานเปนนักบุญ
ค.ศ. 1622 ฉลองวันที ่ 15 ตลุาคม, นกับญุเทเรซา แหง
ลซิเีออซ  (ค.ศ. 1873-1897) สมเด็จพระสนัตะปาปาปโอ
ที่ 11 ทรงสถาปนาทานเปนนักบุญ ค.ศ. 1925  ฉลอง
วนัท่ี 1 ตลุาคม

ค.ศ. 1970  สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที ่6 ทรง
ประกาศแตงทานนักบุญแคธรีน แหงซีเอนา และนกับุญ
เทเรซาแหงอาวีลา ใหเปนนักปราชญของ พระศา-
สนจักร และ ค.ศ. 1977  พระองคทรงประกาศแตงต้ัง
นักบุญเทเรซาแหงลิซี เออซ  เปนนักปราชญของ
พระศาสนจักร (เว็บไซตhttp//womenshistory.com)
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จำนวน 22 คน โดยประสานงานกับคุณพอรังสิพล
เปลี่ยนพันธุ เลขาธิการมูลนิธิคาทอลิกนครสวรรค
เดินทางไปชวยเหลือที่ จ.อุทัยธานี นำถุงยังชีพไปมอบ
ใหพี่นองท่ีไดรับความทุกขยากจากน้ำทวมในเขต
อบต.ทาซุง ซึ่งมี 8 หมูบาน 1,334 ครอบครัวท่ีไดรับ
ความเดือดรอน

คุณพอรังสิพล เปล่ียนพันธุ เลขาธิการมูลนิธิ
คาทอลิกนครสวรรค ใหสัมภาษณวา “สังฆมณฑล
นครสวรรค มผีไูดรบัผลกระทบจากภยัพบิตั ิ 9 จงัหวดั
ใน 13 จังหวัด ผมดูวาวัดคาทอลิกอยูตรงไหน นี่เปน
หัวใจสำคัญที่เราจะตองชวยเหลือกัน หลังจากสำรวจ
ก็เขามาในพ้ืนที่ มาเก็บขอมูล เริ่ม อ.บางพระหลวง
จ.นครสวรรค เพราะทวมกอน ไดประสานกับอบต.
ผูใหญบาน กำนัน วามีสมาชิกก่ีคน แลวก็ใหความ
ชวยเหลือโดยไมแบงแยกวาศาสนาไหน เราชวยทุกคน
เทาเทียมกัน มูลนิธิไดทำการรณรงคโดยออกจดหมาย
ไปตามวัดตางๆ และสัตบุรษุ ไดความชวยเหลอืบางสวน
สวนใหญเปนเครือขายท่ีชวยเหลือพระคุณเจาพิบูลย
วิสิฐนนทชัย อยูแลว การทำงานมีปญหาอุปสรรคคือ
การเขาไปในเขตพ้ืนท่ีอันตราย การประสานกับ
หนวยงานภาครัฐ บางทีเขาอาจไมเขาใจเรา แตผมก็
พยายามประสานงานกันเพราะไดทำงานรวมกัน
มาตลอด นครสวรรคปนี้เดือดรอนมาก มีวัด โรงเรียน
บานเณร อารามชีลับ ศูนยมิสซัง จมน้ำ ไดรับความ
เสียหายใหญหลวงจริงๆ ขอคำภาวนาสำหรับพวกเรา
พระคุณเจาไดกลาวไววา เราตองระมัดระวังวาโลก
วิกฤติมันอาจจะเปนสัญญาณแหงกาลเวลาที่ ให
พวกเรารักธรรมชาติ ขอใหชวยเหลือกันทุกคนโดย
ไมแยกศาสนา พระคุณเจาใหแนวคิดวาเวลาทำอะไร
ตองทำใหทั่วถึง  หลังจากน้ำลดแลวเราตองฟนฟู
ทำประชาคมดูวาเราจะชวยอะไรเขาได นีค่อืการอภบิาล
เชงิสงัคม เปนการกาวไปสกูารแพรธรรม ยคุใหมเปนยคุ
แหงการเสวนา ปรองดอง ไมใชยุคแหงการลาคนเขา
ศาสนา ทำอยางไรใหคนทกุขยากพนภยั”

คุณสุรีย จิตตชอบคา สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร

ทาซุง จ.อุทัยธานี กลาววา “น้ำทวมที่วัดท้ังหมด ถึง
พระแทน บานพักพระสงฆก็ทวม ตั้งแตผมโตจนอายุ
60 ป ถอืวาปนีห้นักท่ีสดุ ในเขต จ.อทุยัธานี เสียหายมาก
ชาวบานรอบๆ วัดเปนพุทธ แตเราก็ชวยเหลือกัน
ตอนน้ีทุกคนเครียดเพราะน้ำยังไมยอมลง ถนนเสน
อุทัยฯ  มุงหนามาวัดนักบุญเปโตร ทาซุง ถูกตัดขาด
ตองใชเรอืในการสัญจรไปมา น้ำทวมทองนา 3-4 เมตร
หลงัจากน้ำลดแลวอยากใหชวยเหลอืเกษตรกรเปนหลกั
เชน เมล็ดพันธขุาว ปยุ ยา ผมยายไปอยหูม ู7 โกรกพระ
วนัน้ีดีใจท่ีคาทอลิกมาแจกถุงยังชีพ”

คุณสมบัติ มั่นคง สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร ทาซุง
กลาววา “วดัอยทูางน้ำผานจึงเสยีหายมาก น้ำข้ึนเรว็และ
แรงมาก พวกเรามอีาชพีทำนา พอน้ำทวมกเ็สียหายหมด
วนันีค้ณุพอไพรัช ศรปีระเสรฐิ มาแจกถงุยงัชพี พวกเรา
ดใีจ และขอบคุณมากๆ ทีย่งัคดิถงึพวกเรา คาทอลิกทีน่ี่
มีประมาณ 40-50 คน เวลาคริสตมาสเราก็จัดกิจกรรม

รวมกันโดยไมแบงแยกศาสนา”
นอกจากน้ำใจจากคาทอลิกไทยดวยกันเองแลว

สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงหวงใย และ
ใหความชวยเหลือพ่ีนองชาวไทยที่ประสบภัยน้ำทวม
ที่เกิดข้ึนในหลายจังหวัดของประเทศไทย จึงทรงขอ
ใหสมณสภากอร อูนุม ซึ่งรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ใหความชวยเหลอืผปูระสบภยัฯ  สงความชวยเหลอืมายัง
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

ดานพระอัครสงัฆราชโจวานนี ดานีเอลโล เอกอัคร
สมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย ไดออกเยี่ยมพ้ืนท่ี
ไดรับความเสียหายดวย ใน จ.พระนครศรีอยุธยา และ
อ.บางพระหลวง จ.นครสวรรค  

ขณะเดียวกันชวงนี้ถึงแมน้ำทวมได เริ่มไหล
หลากกระจายลงมาสูในพื้นที่ปริมณฑลรอบๆ พื้นที่
กรุงเทพมหานครแลว แตในสวนของผูเดือดรอนท่ีถูก
น้ำทวมกอนหนาน้ีหลายจังหวัด ไมวาจะเปนในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนบน ระดับน้ำ
บางจงัหวดัยงัคงมีระดบัสงูอย ูและบางพืน้ทีก่อ็าจจะยงั
ไมไดรับความชวยเหลืออยางท่ัวถึง

สำหรบัผปูระสงคจะชวยเหลอืประชาชนทีป่ระสบ
อุทกภัยในหลายจังหวัดท่ัวประเทศ ขณะน้ี สามารถ
มีสวนรวมโดยผานทาง เช็ค ธนาคารทหารไทย สาขา
สาขาพัฒนพงศ   บญัชีออมทรัพย เลขท่ี 170-2-07187-7
สั่งจาย มิสซังฯ สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ  (Caritas
Thailand) หรือโอนเงิน มิสซังฯ สภาพระสังฆราช
คาทอลิกฯ  พรอมระบุชือ่-นามสกุล ทีอ่ย ูเบอรโทรศพัท
ของทานใหชัดเจน จากน้ันสงใบนำเขาบัญชีมาท่ี
โทรสาร  0-2681-3900 ตอ 1502 (วงเล็บ “ชวยเหลือ
น้ำทวม”)

อารามคารแมล นครสวรรค สาขานครสวรรค บญัชี
สะสมทรัพย เลขท่ี 281-4-30181-4

ขอใหสถานการณน้ำทวมคร้ังน้ี แสดงถึงความ
รวมมอืรวมใจกนั  ขอใหสายน้ำใจไหลแทนทีส่ายน้ำ     ที่
ไมเคยเหือดแหงจากน้ำใจคนไทยทุกคน

โรงเรยีนลาซาลโชตริว ีนครสวรรค

สำนักมสิซงัคาทอลกิ นครสวรรค



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับท่ี 44 ประจำวันท่ี 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2011หนา 14

ขอเชิญพี่นองทุกทาน
รวมเทิดเกียรติแมพระ

ใน
พธิบีูชาขอบพระคุณ

ฉลองวัดแมพระแหงเหรียญอัศจรรย
อ.เมือง จ.ฉะเชงิเทรา

พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประธานในพิธี
วนัเสารที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 เวลา 10.30 น.

หลังพิธีขอเชิญรวมรับประทานอาหาร

รวมกับ
แอนดรูว ชาตรี โสภณพนชิ
และครอบครัว “พรประภา”

ขอเชญิรวมพธิบีชูาขอบพระคณุ โอกาสเปดและเสก
วัดอัสสัมชัญ พัทยา

วันเสารที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 เวลา 10.30 น.
โ ดย  พระ สังฆราช  ซิลวี โอ  สิริพงษ  จรัสศร ี

ติดตอ : คุณพอกฤษฎา สุขพัฒน โทรศัพท 089-801-3962
หลังพิธีฯ เชิญชมมินิคอนเสิรต โต ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร

สังฆมณฑลจันทบุรี



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 44 ª√–®”«—π∑’Ë 30 µÿ≈“§¡ - 5 æƒ»®‘°“¬π 2011 Àπâ“ 15

«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ ª–µß

Õ.‡¡◊Õß ®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 12 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–∂«“¬Õß§å ¡Ÿ Ÿ́

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.

«—¥√“™‘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

�����«—¥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

�����§ÿ≥æàÕ‰æ±Ÿ√¬å ÀÕ¡®‘π¥“ ®‘µµ“∏‘°“√™¡√¡

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

(¿“…“‰∑¬) ‡æ◊ËÕ¢Õæ√–æ√æ‘‡»…®“°æ√–Àƒ∑—¬

Õ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ «—π©≈Õß

π—°∫ÿ≠∑—ÈßÀ≈“¬·≈–√–≈÷°∂÷ßºŸâ≈à«ß≈—∫ ∑’Ë«—¥·¡àæ√–

≈Ÿ°ª√–§” (°“≈À«à“√å) „π«—πæÿ∏∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π

2011 ‡«≈“ 19.30 π. (¡’°“√ «¥Õÿ∑‘»·¥à«‘≠≠“≥

„π‰ø™”√–¿“…“®’π „π‡«≈“ 17.45 π. ·≈– «¥

¿“…“‰∑¬‡«≈“ 19.00 π.)

�����çÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ  ™ÿ¡πÿ¡§π¥πµ√’«—¥é

·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

¢Õ‡™‘≠√à«¡°“√Õ∫√¡ ∫√√¬“¬ ·≈–‡ «π“ ‡√◊ËÕß

çÕ¬à“ß‰√®÷ß®–∑”„Àâ™ÿ¡™π«—¥ ¡’™’«‘µ™’«“¥â«¬

‡ ’¬ß‡æ≈ßé «‘∑¬“°√‚¥¬§ÿ≥æàÕÕπÿ √≥å ·°â«¢®√

§ÿ≥æàÕ«—™»‘≈ªá °ƒ…‡®√‘≠ §ÿ≥æàÕ∫ÿ≠™√— ¡‘Ï  ÿ¢ «à“ß

¥√.¥π—¬ §√‘ ∏“π‘π∑√å ·≈–Õ“®“√¬å»√‘π∑√å ®‘πµπ-

‡ √’ œ≈œ „π«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π 2011 ‡«≈“

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—π‡¥√ ∫“ß¿“…’ ®.π§√ª∞¡ ©≈Õß«—¥

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

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

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

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

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 3 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. §ÿ≥æàÕ«‘∑¬“

§Ÿà«‘√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

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

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

«—¥·¡àæ√–∂«“¬Õß§å„πæ√–«‘À“√ ≈Ÿ°·° Õ.∫â“π‚ªÉß

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

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

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å Õ.∑Õßº“¿Ÿ¡‘ ®.°“≠®π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

§ÿ≥æàÕ ‘∑∏‘æ≈ æ“π‘™Õÿ¥¡ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¡“√åµ‘π ‡¥Õ æÕ‡≈  π“ ‘ßÀå ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥æ√–§√‘ µ‡®â“°…—µ√‘¬å·Ààß “°≈®—°√«“≈ Õ.‡¡◊Õß

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

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Ÿ¥“Àå ∫â“π¥ÿß ®.Õÿ¥√∏“π’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 26 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ 08.30-16.30 π. ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

(‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬) §ÿ≥ ¡∫—µ‘ºŸâ‡¢â“√à«¡ §π¥πµ√’«—¥

(«—¥≈–‰¡à‡°‘π 4 ∑à“π) √“¬≈–‡Õ’¬¥µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2681-

3900 µàÕ 1407, 086-371-5449 E-mail :

bkksacredmusic@yahoo.com

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

Divina ªï 2011 ¥—ßπ’È  «—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π /

«—π‡ “√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡

����� ¢Õ‡™‘≠√à «¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡∑‘¥ ‡°’ ¬√µ‘

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 12

æƒ»®‘°“¬π 2011 §ÿ≥æàÕ®‘πµ»—°¥‘Ï ¬ÿ™—¬ ‘∑∏‘°ÿ≈

‡ªìπª√–∏“π ∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥

°ƒ…∫”√ÿß Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 19.00 π. (À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

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

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

æƒ»®‘°“¬π 2011

‡«≈“ 15.00 π.  «¥æ√–‡¡µµ“

‡«≈“ 15.30 π. Õà“πæ√–«“®“·≈–·∫àßªíπæ√–-

«“®“

‡«≈“ 16.30 π. ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ ‚¥¬

§ÿ≥«‘¡≈ °‘®∫”√ÿß

‡«≈“ 17.30 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

‡«≈“ 18.00 π. µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑  «¥ “¬-

ª√–§”‚≈° ‚¥¬§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ∫ÿ≠‡≈‘»

 √â“ß°ÿ»≈„πæ ÿ∏“

����� ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠∑à“π

ºŸâ π„®‡¢â“√à«¡Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√ ç‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√

‡∑§π‘§°“√ª√÷°…“∑“ß‚∑√»—æ∑å¢—Èπæ◊Èπ∞“πé ‡æ◊ËÕ„™â

„π™’«‘µª√–®”«—π §√—Èß∑’Ë 24/2554 «—π∑’Ë 19-20

æƒ»®‘°“¬π 2011 µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ

1313 §ÿ≥ ÿ∏’ À√◊Õ»Ÿπ¬å∫√√‡∑“„®  ‚∑√. 0-2675-

5533, 0-2675-5577

�����·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®–

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

«—¥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

«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ÀπÕßÀ≠â“ª≈âÕß

Õ.·°âß§√âÕ ®.™—¬¿Ÿ¡‘ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 3 ∏—π«“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï

‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

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



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 44 ª√–®”«—π∑’Ë 30 µÿ≈“§¡ - 5 æƒ»®‘°“¬π 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’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°)

✝ «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß –·° °∑¡.

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 09.15 π.

✝  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.)

✝ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ÀπÕß√’ ®.π§√π“¬°

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 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√’

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

®.√“™∫ÿ√’ «—πæÿ∏∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

✝ «—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ ¥Õπ¡¥µ–πÕ¬ ®.√“™∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

✝ «—¥·¡àæ√–∑’Ëæ÷Ëß ∑à“À«â“ ®.°“≠®π∫ÿ√’ «—π‡ “√å∑’Ë

26 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

✝  √ÕßÕ“ π«‘À“√π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ÀπÕß· ß

®.π§√æπ¡

«—π»ÿ°√å∑’Ë 28 µÿ≈“§¡ ¡‘ ´“„π ÿ “π∫â“π

∑à“§«“¬ ‡«≈“ 17.30 π.

«—π‡ “√å∑’Ë 29 µÿ≈“§¡ ¡‘ ´“„π ÿ “π π“¡∫‘π

‡«≈“ 07.00 π.

«—π‡ “√å∑’Ë 29 µÿ≈“§¡ ¡‘ ´“„π ÿ “πÀ≈—ß«—¥

‡«≈“ 17.30 π.

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

(¬π 15:13)

 “¡“√∂‡¢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≥∫ÿ≠À≈“¬  ∫ÿ≠∑“  ‚∑√. 08-7221-9725

�����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

�����‚√ßæ‘¡æåÕ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° °∑¡. √—∫ ¡—§√

‡®â“Àπâ“∑’Ë·ºπ°»‘≈ª°√√¡ (Õ“√åµ‡«‘√å§) 1 µ”·Àπàß

¥à«π!  π„®µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2233-0523, 0-2235-

1045

‡™‘≠√—∫øíß
ç§“∑Õ≈‘°∫Õ°‡≈à“‡°â“ ‘∫é

‚¥¬ §ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡

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

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

(1§√ 1:6)

 ¡—§√ ¡“™‘°Õÿ¥¡ “√ ·≈–Õÿ¥¡»“πµå

§ÿ≥ªπ—¥¥“ ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1810

E-mail : udomsarn@gmail.com



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 44 ประจำวันท่ี 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2011 หนา 17

อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คณุพอวรยทุธ กจิบำรงุ (ในนามสภาพระสงัฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพูมิพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจติตาธิการ : คณุพอวรยุทธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คณุพออนุชา ไชยเดช
 หวัหนากองบรรณาธกิาร : วชัรี กจิสวัสด์ิ  กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคำ จารวุรรณ ศรวีรกลุ กติตพิงศ งามกิตตคิณุ  หวัหนาแผนกกจิกรรมการพิมพพเิศษ : เยาวพา มนตแกว  ฝายโฆษณา  สพุร เลาเรยีนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานส่ือมวลชนฯ
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คุยกันเจ็ด
วันหน



 



  
 

“จงอธิษฐานภาวนาใหผูที่กระทำรายทาน” (ลก 6:28)

ไมมีอะไรเหลือ หรือวาเหลือก็เหลือนอยเต็มที เหมือน
กับพระเยซูเวลาท่ีพระองคกำลังจะเร่ิมช้ีทางชองใหม
พระองคกม็าตัวเปลาๆ มาอยางสภุาพถอมตน และก็มา
ดำเนนิชีวติท่ียากจน แตความยากจนตวัน้ีมนัมีพลงั และ
พระองคกเ็ทศนสอนอย ู2 อยาง ทีส่ำคญั กค็อื ไมกางเขน
ความทุกขยากลำบาก เปนเครื่องพิสูจนความแข็งแกรง
ของตัวเราเองวา จะอดทน จะตอสูกับน้ำมหาวินาศ
ในคราวนี้ใหไดชัยชนะ อยาไปคิดเศราใจ อยาไปอยู
เฉยๆ อยาไปรองไห แตขอใหคดิท่ีจะตอสกูบัมัน

ประการท่ี 2 ศาสนาคริสตสอนใหเราจงเขมแขง็ขึน้
ถาเรารูจักรักและรับใชคนอ่ืน อุดมการณของสภา
พระสังฆราชคาทอลิกฯ คือ รักและรับใช ในชวงน้ีเรา
จะเห็นประชาชนคนไทย รักและรับใช กันอยางจริงจัง
และการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ถาผูนำออกมาสรางคุณคา
ใหแกกนัและกัน หมายถึงวา คนน้ีเกงเรือ่งอะไร คนน้ัน
เกงเรือ่งอะไร ใหเขาไดชวยตามพรสวรรคทีเ่ขาไดรบัมา

ฉะน้ันถาหากวาประชาชนมีความรักและรับใช
ซึ่งกันและกัน เขาจะสรางบานของเขาข้ึนมาใหมได
จะสรางชุมชนของเขาขึ้นมาใหม และประเทศไทย
กจ็ะไมมสีอีืน่ นอกจากสีแหงความรักและรับใช เปนสี
แหงการชวยเหลือซ่ึงกันและกนั แมเราจะสญูเสยีทกุสิง่

เสวนาโตะกลม พเิศษ (ตอจากหนา 5) ทุกอยาง แตถาเราสูชีวิต และรัก-รับใชซึ่งกันและกัน
เราจะมีความหวังอยางแนนอน พอขอเปนกำลังใจใหกบั
พีน่องทุกๆ คน เขมแข็ง รกัและรับใช ทกุๆ คน

คุณจีรวัฒน กลาววา ชวงนี้ เราทำงานรวมกัน

หนงัสอืใหมลาสดุ
สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย

สมเดจ็พระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16

แสงสวางของโลก

ผมอยากใหเรา คิดถึงคำวา “เอกภาพ” ทำงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน และการทำงานรวมกัน เราตอง
รวมมอืกัน

ราคาเลมละ 390 บาท
ตดิตอส่ังซ้ือไดที ่0-2681-3900 ตอ 1801

โทรสาร 0-2681-5401
E-mail : udomsarn@gmail.com



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับท่ี 44 ประจำวันท่ี 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2011หนา 18
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น้ำ...
ที่พัดผานใจ

ผมมองไปรอบๆ โตะทำงาน ถามตัวเองวาในยามวิกฤติของชาติบานเมือง
จากภัยน้ำทวมในคร้ังน้ี เราจะชวยเหลือ จุนเจือและทำอะไรไดบาง ผมคิดไปถึง
งานตางๆ ทีว่างตารางไว ลงปฏทินิ มนักำลังถูกเล่ือนเขยบิกันไปหมด ความเลก็ใหญ
ของงานหาใชประเด็น แตประเด็นคำถามในใจกลับหลงเหลือเพียง “ที่สุดแลว
ชวีติตองการอะไร หรอืถามใหงายกวานัน้ อะไรสำคัญกวาหมด”

กระดาษแผนเล็กๆ 2 แผน ขางหนา
เปนรูปเดียวกัน ผมไดมาจากไหนจำไมได
ซะแลว แตภาพพระเยซูเจาโอบไหล
ชายหนมุคนทีก่ำลงัขับเรือใหผานพนมรสมุ
รุนแรง โดยสังเกตจากน้ำทะเลซัดสาด
คล่ืนลมโหมกระหน่ำเต็มท่ี พระเยซูทรง
ชี้พระหัตถเหมือนกำหนดทิศใหขับเคลื่อน
ไปขางหนา พรอมกับคำในพระคมัภรีโปรย
อยูดานบน  “พระเจาทรงเปนผูชวยเหลือ
ขาพเจา  ขาพเจาจะไมกลวั” (ฮบ  13:6)

ผูคนท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
น้ำทวมในคร้ังน้ี อาจจะเล่ือนฐานะทาง
สังคมออกไปกองรวมกันเปนผูไรบาน
ชั่วคราว ผูอพยพ หรือผูที่ควรจะไดรับ
ความอนุเคราะหหรือรอความอนุเคราะห
จากภาครัฐ เส้ือสีตางๆ ที่เคยใส เพ่ือแยก
กลุมคนออกจากกันในทางความคิด ซึ่งเรา
มีสิทธ์ิที่จะคิดตาง แตน้ำไดหอบเราไปอยู
รวมกันเพื่อบอกกับเราวา สีเสื้อของเรา
เปยกเหมือนกันหมดเลย ในยามหนาส่ิว
หนาขวานแบบน้ี ไมนาจะมีใครถามหาวาใครผดิใครถกู คำถามนาจะมีคำถามเดยีว
วา เราจะผานวิกฤตินีไ้ปดวยกันไดอยางไร?

เย็นวันศุกรผมเองในฐานะท่ีทำเร่ืองเก่ียวกับงานขาวของพระศาสนจักรและ
หนังสือพิมพอุดมสาร รวมทั้งนิตยสารอุดมศานต จึงไมปลอยเวลาไปอีกแลว
เราไปรวมกันท่ีหองฝายสังคม หรือคาริตัสไทยแลนดเพื่อดูวา เราจะใชศักยภาพ
อะไรทีแ่ตละคนมชีวยกนัไดบาง กจิกรรมลกูจงึตามมา และมผีลสรปุดงันี้

1. ในสวนของขอมูลเรื่องน้ำทวม การใหความชวยเหลือ พื้นท่ีเส่ียง หรือ
ขาดแคลน เราขอพึ่งทางฝายสังคม ซึ่งจะประสานงานและใหขอมูลส่ือมวลชน
คาทอลิกในการนำไปเผยแพรในทุกชองทางท่ีมี

2. ในส่ือตางๆ ของพระศาสนจักร ไมวาจะเปนส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศน
โซเชียลเน็ตเวิรคตางๆ ขอใหไดประสานงาน และรายงานในกรณีเหลาน้ีอยาง
เรงดวน และตอเนือ่ง นอกจากน้ันจากความรวดเร็วของขาวสารขอมลูทางโซเชียล
เน็ตเวิรค เราจึงผนึกกำลังจัดต้ังเฟซบุครวมขอมูลของคาทอลิกเอาไวที่เฟซบุค
ทีม่ชีือ่วา “คาทอลกิไทย  ชวยบรรเทาภยัน้ำทวม” ซึง่เราคดิวาจะเปนอกีชองทาง
หนึ่งที่ใหขอมูล แบงปนขอมูล และรายงานขอมูล พรอมท้ังภาพ คลิป โดยเปน
ลักษณะ 2 ทางคือ ทางผูที่เปนแอดมิน มีถึง 20 คน จากส่ือมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย 4 คน จากหนวยงานคาริตัสไทยแลนด 6 คน และจากผูรับผิดชอบ
งานสงัคมทัง้ 10 สงัฆมณฑล เปนการรวมกันเฉพาะกจิ เพือ่แกวกิฤตใิหทนัทวงที

3. กิจกรรมพิเศษ จากการทดลองจัดรายการแบบรายการสดที่เราเรียกวา
“เสวนาโตะกลม” ไดเห็นผลชัดๆ ก็ยามน้ีเลย เราพบวาส่ือตางๆ ที่มีไมทันใจ
เราไมมีรายการสด สดท่ีสุดคือการจัดเสวนาโตะกลม คิดไดดังน้ันจึงรีบยก
โทรศัพทขึ้นประสานงานสิบทิศ ในท่ีสุดการจัดเสวนาโตะกลม ตอนพิเศษ

ถายทอดสดทางอินเทอรเน็ต กเ็ร่ิมข้ึนในวันท่ี 18 ตลุาคม ทีผ่านมา แมวามีเวลา
ประชาสัมพันธเพียง 1 วัน แตยอดผูชมสดก็ขึ้นถึง 145 คน และยังไดขอคิด
จากพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย  วิสิฐนนทชัย ผูคร่ำหวอดกับงานสังคมและ
รับทราบดีถึงผลกระทบ หรือประเด็นปญหาตางๆ แบบเจาะลึกและมีแนวทาง
ของพระศาสนจักร ในเชิงเยียวยาและมองผลไกล รวมท้ังคุณจีรวัฒน
เจนผาสุก  ผูประสานงานคาริตัสไทยแลนด งานเรียบรอยไปแลว อีกไมนาน
คงไดชมยอนหลังกนัทีเ่วบ็ไซต www.catholic.or.th และในรายการทวีคีาทอลิก

4. งานหลังจากนี้ การลงพื้นท่ี การระดมผูคน และการเยียวยา เปนงาน
ในระยะตอๆ ไป ซึ่งแนนอนวา ตอไปน้ีเราคงมีชองทางการประสานงานและ
ตดิตอกันอยางชัดเจน

มาตรฐาน หรือมาตรการการแกปญหาของแตละคน แตละองคกร

คงไมเหมอืนกนั บางคนคดิวาความเสมอภาคคือการแกปญหา ฉนัทวมเธอกต็อง
ทวม บางคนคิดแควาใครตองการเรงดวน ตองนำไปใหเขา แตคำถามคือ
มีใครไมเรงดวนบาง สำหรับความตองการ บางคนคิดวามาตรฐานคือ
เอกสารครบ ทำมาเรียบรอย ยอมไดรับความชวยเหลือ แสดงวาคนที่ออนดอย
เรื่องความพรอมทางวิชาการความรูคงตองตอแถวรอรับเศษทีหลัง ฯลฯ
ทกุมาตรฐานและมาตรการอาจมีขอบกพรอง แตสำหรบัเราคริสตชนคือ เราได
รักผูอื่นแลวหรือยัง และเราไดตระหนักรับรูวา พระเปนเจาพระองคยังอยู
ทามกลางเรา แมบางทีเราจะวิตกกังวลใจเพียงใดก็ตาม

ในยามท่ีวกิฤติมาเย่ียมเยอืน  โอกาสกม็าพรอมกัน ภาพเลก็ๆ ภาพนัน้ ผมเหน็
พระเยซไูมไดแยมพระสรวล พระองคดจูรงิจงัและเครงเครียด หนมุนอยในภาพ
เอี้ยวตัวตามมือที่โอบบาและน้ิวที่ชี้ทาง รูปและคำในพระวาจาของพระเจา
จากรูปใบนี้อาจไมไดทำใหเรารูสึกวาน้ำจะไมทวม แตรูปและคำเหลาน้ีอาจจะ
สรางความม่ันใจขึ้นมาลึกๆ และคำตอบที่คอยๆ ชัดเจนจากประสบการณ
รวมกันในครั้งน้ีวา สิ่งท่ีสำคัญกวา คือคุณคาและศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษย
คือชีวิตที่เทาเทียม คือลมหายใจ และจิตวิญญาณแหงความเปนคน ที่เมื่อใด
หรือส่ิงไหนพดัพาหรอืผานไป หวัใจของเรายังคงพาจิตวิญญาณแหงความดีงาม
และความรักเก้ือกูล ไปถึงฝงฝนนิรันดร รักและรับใช จึงไมใชคำสั่งสอนท่ี
ลาสมัย การแบงปน และเช่ือม่ันศรัทธาในพระ จงึเปนอีกบทพิสจูนหน่ึงยามน้ี

หลงัจากน้ำทีพ่ดัผานไป คงไดชำระใจของคนไทยเชนกนั

บรรณาธิการบริหาร
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ç§”π—∫æ√–§ÿ≥‡®â“é ¿√“¥“»‘√‘™—¬ øÕπ´’°“ Õ∏‘°“√‡®â“§≥–‡´πµå§“‡∫√’¬≈

·¢«ßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠»√’√“™“ æ√âÕ¡¥â«¬

§≥–¿√“¥“ ·≈–§≥–§√Ÿ  ‰ª§”π—∫·≈–Õ«¬æ√ æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥ ≈Õ‡√π´å

‡∑’¬π™—¬  ¡“π®‘µ ‚Õ°“ ©≈Õß»“ ππ“¡ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 22  ‘ßÀ“§¡ 2011

çæ—≤π“»—°¬¿“æé §ÿ≥æàÕ¡πŸ≠  π‡®√‘≠ Õ∏‘°“√‚√ß‡√’¬π‡´πµå¥Õ¡‘π‘°  àß§√Ÿ

°≈ÿà¡ “√–¿“…“µà“ßª√–‡∑»‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ çMastering English as a Second

Languageé ®“° The American Scholar Language College USA. ∫√√¬“¬‚¥¬

§≥∫¥’ Mr.Robert Stanger ¿“¬„µâ°“√§«∫§ÿ¡¢Õß§ÿ≥æàÕ¿Ÿ«π—  °‘® «— ¥ ‘ Ï

ΩÉ“¬°“√»÷°…“´“‡≈‡´’¬π ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ®√—≈ ∑Õßªî¬¿Ÿ¡‘ ‡ªìπºŸâª√– “πß“π

√–À«à“ß«—π∑’Ë 2-5 µÿ≈“§¡ 2011 ∑’Ë‚√ß‡√’¬πÀ—«À‘π«‘∑¬“≈—¬ ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

ç§à“¬§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬-

∏√√¡é «—π∑’Ë 20 °—π¬“¬π

2011 §≥–ºŸâ∫√‘À“√

§ÿ≥æàÕª√–¿“  ∑ÕßÕ‘π∑√å

´‘ ‡µÕ√åÕÿ¥¡  «à“ß«ß§å ·≈–

§≥–§√Ÿ √à«¡°—π®—¥§à“¬

§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ „Àâπ—°‡√’¬π¬ÿ«∏√√¡∑Ÿµ √–¥—∫™—Èπ ª.1-ª.6 ‚√ß‡√’¬π«‘ ÿ∑∏‘-

«ß»å ∫â“πÀπÕß§Ÿ ®.Õ”π“®‡®√‘≠

çª√–™ÿ¡é §ÿ≥æàÕ»—°¥‘Ï™—¬ ∑√—æ¬åÕ—ª√–‰¡¬ ª√–∏“π ”π—°¡“µ√∞“π ·≈–

ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ ΩÉ“¬°“√»÷°…“ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ª√–™ÿ¡

‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡ ”À√—∫°“√ª√–™ÿ¡°“√®—¥∑”·ºπæ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ ·≈–

ªØ‘∫—µ‘ß“πª√–®”ªï ·≈–°“√®—¥∑”ß∫ª√–¡“≥ ªï°“√»÷°…“ 2555 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 15

°—π¬“¬π ∑’ËΩÉ“¬°“√»÷°…“ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

çª√–™ÿ¡- —¡¡π“é ·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ ®—¥ª√–™ÿ¡- —¡¡π“§≥–∑”ß“π ‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡ß“π°“√‡ªìπ‡®â“¿“æ√à«¡

®—¥ çß“π™ÿ¡πÿ¡§√Õ∫§√—« √–¥—∫™“µ‘é À“·π«∑“ß·≈–°”Àπ¥∑‘»∑“ß°“√∑”ß“π

¥â“π§√Õ∫§√—«„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ √–À«à“ß«—π∑’Ë 1-2 µÿ≈“§¡ 2011 ∑’Ë

‡¥Õ–∏“√“ √’ Õ√å∑ æ—∑¬“„µâ ®.™≈∫ÿ√’ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡®”π«π 49 §π

çª√–™ÿ¡§≥–

° √ √ ¡ ° “ √

∫√‘À“√·ºπ°

§√Õ∫§√—« √–¥—∫

™“µ‘é  —ß¶¡≥±≈

π§√√“™ ’¡“ ‡ªìπ

‡®â“¿“æ®—¥ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√§√Õ∫§√—«√–¥—∫™“µ‘ √–À«à“ß«—π∑’Ë 26-27

 ‘ßÀ“§¡ 2011 ∑’Ë‚√ß·√¡ ∫“¬‚Œ‡∑≈ π§√√“™ ’¡“ ºŸâ‡¢â“√à«¡ —¡¡π“°«à“

60 §π ®“° 10  —ß¶¡≥±≈ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ª√–¡ÿ¢

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’‡ªî¥·≈–∫√√¬“¬æ‘‡»…‡√◊ËÕß»“ π-

 —¡æ—π∏å°—∫ß“π§√Õ∫§√—«

çÕ“≈—¬é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 15  ‘ßÀ“§¡ 2011

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

π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“ª≈ß»æ ‡∑‡√´“

¥“√“«√√≥ °“¬√“™ (§√Ÿ§” Õπ-æ’Ë “«§ÿ≥æàÕ

«—≤π“ »√’«√°ÿ≈) ∑’ËÕ“ π«‘À“√Õ—§√‡∑«¥“

¡’§“·Õ≈ ∑à“·√à
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