


Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 50 ª√–®”«—π∑’Ë 11-17 ∏—π«“§¡ 2011Àπâ“ 2

§ÿ≥æàÕ ÿ√™—¬ °‘® «— ¥‘Ï ‡®â“Õ“«“  æ√âÕ¡°—∫ —µ∫ÿ√ÿ…«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ¥‘π·¥ß ‰¥âπ”Õ“À“√·≈–∂ÿß¬—ß™’æ‰ª¡Õ∫„Àâ°—∫§ÿ≥æàÕ«‘™™ÿ°√≥å ‡°µÿ¿“æ ‡®â“Õ“«“ 

«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß ‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊Õæ’ËπâÕß∑’Ëª√– ∫¿—¬πÈ”∑à«¡ ·≈–‡¢â“¡“æ—°∑’Ë‚√ß‡√’¬π‡´πµåªï‡µÕ√å∏π∫ÿ√’ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 10 æƒ»®‘°“¬π 2011

ç¡Õ∫°”≈—ß„®·¥àºŸâª√– ∫¿—¬πÈ”∑à«¡é

π—°»÷°…“«‘∑¬“≈—¬ Shiga Bunkyo Junior College ·≈–π—°‡√’¬π¢Õß‚√ß‡√’¬π

Gifu Dai-ichi High School ÷́Ëß‡ªìπ‚√ß‡√’¬πæ’Ë‚√ß‡√’¬ππâÕß°—∫‡´πµå®ÕÀåπ

¡“‡ªìπ‡«≈“π“π°«à“ 20 ªï ‰¥â√«∫√«¡‡ß‘π‡æ◊ËÕ´◊ÈÕÕÿª°√≥å°“√»÷°…“‡ªìπ¥‘π Õ

‡¢’¬π·∫∫®”π«π 1,500 ·∑àß ·≈– ¡ÿ¥®¥ß“π®”π«π 540 ‡≈à¡ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫„Àâ

·°àπ—°‡√’¬π∑’Ëª√– ∫Õÿ∑°¿—¬ ‚¥¬∑”æ‘∏’¡Õ∫ºà“ππ—°‡√’¬π‡´πµå®ÕÀåπ∑’Ë‰¥â√—∫∑ÿπ

‰ª»÷°…“∑’Ë≠’ËªÿÉπ„π¢≥–π’È Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå„π≠’ËªÿÉπ‰¥â≈ß¢à“«§«“¡™à«¬‡À≈◊Õπ’È¥â«¬

§«“¡ π„®

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

§ÿ≥æàÕæ√»—°¥‘Ï ™◊Ëπ®‘µÕ¿‘√¡¬å ºŸâ®—¥°“√·ºπ° ™§. §≥–°√√¡°“√ ™§.

·≈– ¡“™‘° ™§. ·®°∂ÿß¬—ß™’æ πÈ”¥◊Ë¡ ·≈–¢Õß„™â∑’Ë®”‡ªìπ„ÀâºŸâª√– ∫Õÿ∑°¿—¬

„π 2 æ◊Èπ∑’Ë (·¬°°≈ÿà¡°—π‰ª) §◊Õ «—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å ‡°“–„À≠à ·≈–

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 19 æƒ»®‘°“¬π 2011

°√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬ —ß§¡ (Caritas Thailand) √à«¡°—∫»Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß ®—¥∑” ç‚§√ß°“√√à«¡„® ™à«¬‡À≈◊ÕºŸâª√– ∫¿—¬πÈ”∑à«¡

ªï 2011é „π«—π∑’Ë 17-18 µÿ≈“§¡ 2011 ‡æ◊ËÕ®—¥¡Õ∫∂ÿß¬—ß™’æ ‡§√◊ËÕßÕÿª‚¿§ ∫√‘‚¿§ „Àâ™“«∫â“π„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ëª√– ∫¿—¬πÈ”∑à«¡ ∫â“π∑à“ ’¥“ ∫â“π∑à“ ‘π∏ÿå

∫â“π¥ß‡¡◊Õß Õ.‡¡◊Õß ®.°“Ã ‘π∏ÿå ·≈–∫â“π¥Õ¬∑Õ¬ ∫â“πÀπÕß πÿ° Õ.Õ“°“»Õ”π«¬ ®. °≈π§√ √«¡°“√™à«¬‡À≈◊Õ∑—Èß ‘Èπ 316 §√Õ∫§√—«



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 50 ประจำวันท่ี 11-17 ธันวาคม 2011 หนา 3

สาสนมหาพรต

ราฟาแอล

 

ลูกา 2:1-7
คร้ังน้ัน  พระจักรพรรดิออกัสตัส  ทรงออกพระราชกฤษฎีกาใหมีการสำรวจสำมะโนประชากรทั่วจักรวรรดิ

โรมนั  การสำรวจสำมะโนประชากรครัง้แรกนี ้ มขีึน้เมือ่ครีนีอีสัเปนผวูาราชการแควนซเีรยี  ทกุคนตางไปลงทะเบียน
ในเมืองของตน  โยเซฟออกเดินทางจากเมืองนาซาเร็ธในแควนกาลิลีไปยังเมืองของกษัตริยดาวิดชื่อเบธเลเฮม
ในแควนยูเดีย  เพราะโยเซฟสืบเชื้อสายมาจากราชวงศกษัตริยดาวิด ทานไปลงทะเบียนพรอมกับพระนางมารีย
ซึ่งกำลังทรงพระครรภ  ขณะอยูที่นั่นก็ถึงกำหนดเวลาที่พระนางมารียจะมีพระประสูติกาล  พระนางประสูติ
พระโอรสองคแรก  ทรงใชผาพันพระวรกายพระกุมารนั้น  แลวทรงวางไวในรางหญา  เน่ืองจากไมมีที่ในหอง
พักแรมเลย

ชวงเทศกาลคริสตสมภพ  เราจะไดฟงเพลง
คริสตมาสท่ีไพเราะมากมายหลายเพลง  ใน
จำนวนนีม้เีพลงทีเ่ปนทีน่ยิมมากจะวาเกือบท่ีสดุ
กไ็ด  เพลงนัน้ก็คอื Silent  Night  (ภาษาไทยชือ่
“ราตรีสงัด  ราตรสีวัสด์ิ” (ชือ่เกา) หรือ “คนืน้ัน
เงียบสนิท” (ชื่อใหม) แตชื่อเพลงที่ เริ่มตน
เม่ือ 185 ปกอนโนน เปนช่ือ Stille  Nacht! Heilige
Nacht! (ภาษาเยอรมัน) จุดเร่ิมตนของเพลงน้ี
นาสนใจมาก  มนุษยชาติอาจเกือบจะไมมเีพลงน้ี
เลย  ถาหากเคร่ืองออรแกนเครื่องนั้นไมเสีย!...
เรื่องราวความเปนมาดังนี้

ในวันกอนวนัคริสตสมภพเม่ือป ค.ศ. 1818
ทีห่มบูานเลก็ๆ ชือ่ Oberndorf  ประเทศออสเตรีย
บรรยากาศของวัดเซนตนโิคลาส  คอนขางซึมเศรา
เพราะพอเจาวดั  คณุพอ Joseph  Mohr  อายุ 26
ป พบวาเคร่ืองออรแกนของวดัเกิดชำรุด  จะใช
เทาเหยียบปมลมเทาไหรก็ไมมีลมออกจากทอ
เคร่ืองออรแกนเพ่ือใหเปนเสียงดนตรีจังหวะ
โนตตางๆ ไดเลยแมแตโนตเดียว  จะหาชางมา
ซอมเพื่อใหทันมิสซาเท่ียงคืนก็เปนไปไมได
คุณพอ Mohr  ตองคิดหนักเพราะรูวามิสซา
คริสตมาสท่ีไมมีเสียงดนตรี  เปนส่ิงท่ีเปนไป
ไมไดสำหรับบรรดาสัตบุรุษของตน  รูแนวา
ทกุคนจะผดิหวังมาก

แตคุณพอ Mohr มีพระพรในเรื่องดนตรี
ตั้งแตเล็ก  เม่ือยังเยาวอยูทานชอบดนตรี  ชอบ
รองเพลง  และความจรงิดวยเงินทีท่านไดรบัจาก
การรองเพลง  จากการเลนไวโอลินและกีตาร
ทำใหทานมีเงินพอที่จะศึกษาในมหาวิทยาลัย
จนจบ  และเพราะพรทางดานศิลปะดนตรีนีเ้อง
ที่ดึงความสนใจจากพระสงฆผูใหญทานหนึ่งท่ี
สงเสริมกระแสเรียกพระสงฆแกทาน  จนกระทัง่
ไดรับศีลบวชในป ค.ศ. 1815  และถูกยายมา
ประจำวัดเซนตนิโคลาส  ในป ค.ศ. 1817
ในหนาทีข่องคุณพอเจาวัด  คณุพอ Mohr  มใิช
เปนนักเทศนทีด่เีทาน้ัน  ทานยังนำการรองเพลง
ภาวนา  โดยบางคร้ังใชกีตารเปนเครื่องดนตรี
ประกอบดวย

เพราะฉะนั้นเม่ือกำลังเผชิญปญหาเฉพาะ
หนาเชนน้ี  คณุพอ Mohr  จงึคิดวาจะตองมเีคร่ือง

ดนตรีอืน่มาแทนออรแกน  และเครือ่งดนตรอีืน่ท่ีมกีค็อื
กีตารตัวเดียวนั่นเอง  แตเพลงคริสตมาสตางๆ ที่มี
ไมสามารถเขากับกีตารไดเลย  คุณพอ Mohr  จึงเขียน
เพลงใหม  โดยรำพึงถึงการบังเกิดขององคพระกุมารเยซู
เม่ือเกือบ 1900 ปกอนโนน...ถอยคำ 4 คำแรกของ
เพลงใหมของคณุพอ Mohr จงึเปน 4 คำน้ี

Stille  Nacht! Heilige  Nacht!
บรรยายถึงเหตุการณในค่ำคืนวันพระบังเกิด

สำหรบัเพลงนี ้ เขียนไวทัง้หมด 6 ตอน  และหลงัจากน้ัน
คณุพอรีบไปหานาย Franz  Gruber ผเูปนอาจารยดนตรี
ทีเ่มือง Arnsdorf  ดวยทาทีซื่อๆ บริสทุธ์ิใจของคุณพอ
อาจารย Gruber  ไมสามารถปฏิเสธคุณพอ Mohr  เลย
จึงรีบแตงทำนองสำหรับเพลงใหมนี้  ที่จะเลนกีตาร
เพลงใหมนี้เสร็จกอนมิสซาเท่ียงคืนแทบจะไมมีเวลา
ใหทัง้สองไดซอมเลย

เม่ือเวลามสิซามาถึง  คณุพออธิบายถึงความเงยีบสงัด
วา  ตนเหตุมาจากเครือ่งออรแกนเสีย  เลนไมได  แตมี
เพลงใหมนีม้าให  คณุพอ Mohr  กเ็ลนกีตารและขับเพลง
ดวยเสยีง tenor  สวนอาจารย  Gruber  รองเสยีง Bass
โดยบรรดาสัตบุรุษตางรองเพลงประสานเสียงทำนอง
คลอตามไปดวย...บรรยากาศค่ำคืนคริสตสมภพน้ันแทน
ที่บรรดาสัตบุรุษจะผิดหวังท่ีไมไดยินเสียงออรแกน
กลบัประทับใจในสวนรวมของตนในการรองเพลงใหม
Stille  Nacht! Heilige  Nacht! นี้ เปนความประทับใจท่ี
ไมลมื...

...แตเพลงน้ีเกือบถกูลืมไปตลอดกาล  เพราะคุณพอ
Mohr  คดิวาเพลงนีเ้ปนเพลงทีม่าแกสถานการณชัว่คราว
เทาน้ัน  และหลังจากคุณพอ Mohr  ถูกยายไปวัดอ่ืน
เพลง Stille  Nacht! Heilige  Nacht! ไมไดถกูขับรองเปน
เวลาเจ็ดป จนถงึป ค.ศ. 1825 ออรแกนตัวเดมิเกดิเสยีอกี
เจาวัดคนใหมจงึเรียกคนมาซอมใหมอกี  ขณะท่ีซอมน้ัน
นาย Cari  Mauracher ชางซอมออรแกนพบโนตเพลง
ของเพลง  Stille  Nacht! Heilige  Nacht! ทีค่ณุพอ  Mohr
ทิง้ไวทีว่ดัเซนตนโิคลาส  จงึขออนุญาตลอกโนตเพลงน้ี
ไปใชแนะนำใหคนอ่ืน  และหลังจากน้ันไมนาน  ดวย
เนื้อเพลงและทำนองที่งายๆ ซื่อๆ ของเพลงน้ี  Stille
Nacht! Heilige  Nacht! จงึเปนท่ีนิยมท่ัวยุโรป

ขาวท่ีเพลงนีเ้ร่ิมแพรกระจายเปนท่ีนยิมไปท่ัวยุโรป
นั้น  ทั้งคุณพอ Mohr  และอาจารย Gruber  ทั้งคูไมรู
เรื่องขาวคราวเลย  คุณพอ Mohr  สิ้นใจดวยโรคนิว-

มอเนียในป ค.ศ. 1848 อาย ุ55 ป โดยไมทราบ
ขาวเรือ่งความนิยมในเพลงของตัวเองเลย  สวน
อาจารย Gruber  มารับทราบถึงขาวนี้ครั้งแรก
เมือ่ป ค.ศ. 1854  ขณะทีเ่พลงนีถ้กูบรรเลงถวาย
แดจักรพรรดิ Frederick  William  IV แหง
ปรัสเซยี  ขณะน้ัน Gruber  อายุ 67 ป เม่ือ Gruber
สิ้นใจในป ค.ศ. 1863 ยังมีคนสงสัยวาใครเปน
คนแตง  ใครเปนเจาของเพลงน้ีแน  แตอยางไร
ก็ตามนักประวัติศาสตรรุนตอๆ มาไดยืนยันวา
เพลง Stille  Nacht! Heilige  Nacht! อนัลือช่ือน้ี
มาจาก 2 ทานนีค้อื คณุพอ Mohr  และอาจารย
ดนตรี Gruber

ชนรุนหลังคงตองขอบคุณท้ังสองทาน
เปนอยางมากที่เราไดรับมรดกเพลงที่นารัก  ที่
มีความหมายนี้จากทาน พระเปนเจาทรงมี
พระญาณสอดสองท่ีทรงใชเหตุการณ  และใช
มนุษยเปนเคร่ืองมือของพระองคทีม่อบส่ิงนารัก
ตางๆ นีใ้หแกเรา...สวนใหญเราคงคนุกบัเนือ้เรือ่ง
เพียงสามตอนแรกเทาน้ัน  เนือ้เพลงทัง้ 6 ตอน
เปนดังน้ี

Silent  Night, Holy Night!
All  is  calm, all is  bright,
Round  yon  virgin  mother  and  Child,
Holy  Infant  so  tender  and  mild
Sleep  in  heavenly  peace,
Sleep  in  heavenly  peace!
Silent  Night, Holy  Night!
Shepherds  quake  at  the  sight,
Glories  stream  from  heaven  afar,
Heavenly  hosts  sing  Alleluia.

(อานตอหนา 13)
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คารติสัไทยแลนด (ตอจากหนา 20)

แตไดทิ้งรองรอยความเสียหายไวไมนอยเลยทีเดียว
นอกจากบานเรือน ไรนา ทรัพยสิน จะเสียหายแลว
อาการบาดเจ็บทางรางกายและจติใจก็ตองการการเยยีวยา
อยางเรงดวน

การใหความชวยเหลือพี่นองผูประสบอุทกภัย
ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทยน้ัน
เริ่มมีมาต้ังแตเดือนสิงหาคมแลว และยังคงดำเนินไป
อยางตอเนือ่ง  การใหความชวยเหลือเบือ้งตนทีม่มีาก็ได
พัฒนาเขาสูขั้นตอนของการฟนฟูชีวิต คำสอนดาน
สังคมของพระศาสนจักรคาทอลิกมีที่มาจากพระ-
แบบฉบับชีวิตของพระเยซูเจาในพระวรสาร อันเปน
หวัใจหลักท่ีกรรมาธิการฝายสังคม ของสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย  นำมาปฏิบัติตอพี่นอง
ผูยากไรเสมอมา  เชนเดียวกับการใหความชวยเหลือ
พีน่องผปูระสบอุทกภัยอยใูนขณะนี ้ทีไ่ดรบัการบรรเทา
เบ้ืองตนในหลายๆ พื้นท่ี  ตั้งแตสังฆมณฑลเชียงใหม
จนถึงอัครสังฆมณฑลกรงุเทพฯ

คุณพอไพรัช  ศรีประเสริฐ  ผูชวยเลขาธิการ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ฝายสังคม
(คาริตัสไทยแลนด) ย้ำชัดวา “การใหความชวยเหลือ
พี่นองที่เดือดรอน เราไมเลือกวานับถือศาสนาใด เรา
ปฏิบัติกับทุกคนเทาเทียมกัน เราดูแบบอยางชีวิตของ
พระเยซูเจา หลายๆ เรื่องท่ีพระเยซูเจาสอนในพระ-
วรสารนั้น เปนเรื่องของการเอาใจใสคนที่ตกทุกข
ไดยาก คนเจ็บปวย พระองคไมใชเพียงมองเห็นถึง
ความเจ็บปวยของเขาแตมองเห็นถึงความตองการลึกๆ
ที่อยูภายใน  คือความตองการการยอมรับ ใหมีศกัดิ์ศรี
เหมือนกับคนอ่ืนๆ ผปูระสบภัยในเวลาน้ีกเ็ชนเดียวกัน
เขาไมสามารถดำรงชีวิตตามปกติได บางทีอาจจะขาด
บางส่ิงบางอยางท่ีเคยมีในชีวิตประจำวันไป เราก็จะ
พยายามยึดคำสอนของพระศาสนจักรตามแนวทาง
พระวรสาร ใหเขาไดสามารถกลับเขามาดำเนินชีวิตให
สมศักดิศ์รขีองความเปนมนุษย  ใหมอีาหาร มทีีอ่ยอูาศัย
ที่เหมาะสมในภาวะท่ียากลำบากเหลาน้ี”

นับต้ังแตเกิดเหตุการณแผนดินสไลดที่จังหวัด
แมฮองสอน เม่ือตนเดอืนสงิหาคมเร่ือยมาจนถึงตนเดอืน
พฤศจิกายน รวมระยะเวลาท่ีเกิดอุทกภยักวา 3 เดือนนัน้
พระศาสนจักรคาทอลิกไดใหความชวยเหลือพี่นอง
ผูประสบอุทกภัยไปแลวท้ังส้ินกวา 39 พื้นท่ี รวมกวา
15,000 ครอบครัว และยังคงความชวยเหลือฉุกเฉิน
ในเบ้ืองตนนี้ไปอยางตอเน่ือง ทั้งดานเครื่องอุปโภค
บริโภค  และดานสุขภาพของพีน่องผปูระสบภัย

จากนี้ไปเปนการใหความชวยเหลือผูประสบ
อุทกภัยในระยะฟนฟูเยียวยาหลังน้ำลด พระศาสนจักร
คาทอลกิไดดำเนนิการชวยเหลอืม ี4 กจิกรรมหลกั ไดแก
1. ถุงยังชีพ ซึ่งประกอบดวยอาหาร น้ำ และยาสามัญ
ประจำบาน  2. การทำน้ำสะอาด และการกำจัดขยะ  3.
การดูแลสุขภาพ  4. การฟนฟอูาชีพระยะแรก

และในวันท่ี 19-20 พฤศจกิายน 2011 คณุพอไพรชั
ศรีประเสริฐ  รวมกับเครือขายเวชบุคคลคาทอลิก
Camillian Task Force  เวชบคุคลคาทอลิกนครสวรรค
และราชบุรี รวมออกหนวยแพทยเคล่ือนท่ี เพ่ือให
การรักษาแกผูประสบภัยน้ำทวมในเขตสังฆมณฑล
นครสวรรค กวา 350 คน ที่องคการบริหารสวนตำบล

เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค อารามคารแมล
นครสวรรค  ศูนยอบรม Bonus Pastor อาสนวิหาร
นักบุญอันนา และท่ีวัดคลองคาง  ต.บึงเสนาท อ.เมือง
จ.นครสวรรค

ตำบลเกรียงไกร มีพื้นที่ทั้งหมด 3 หมื่นไร  มี
ประชากร 1,827 ครัวเรือน จำนวน  5 พันกวาคน มี
12 หมูบาน ทั้ง 12 หมูบานประสบกับปญหาน้ำทวม
ทกุหมบูาน เร่ิมต้ังแตปลายเดือนสิงหาคม จนถึงปจจุบนั
เดือนพฤศจิกายน สภาพน้ำทวมทำใหพี่นองชาวตำบล
เกรยีงไกรไมสามารถเดินทางติดตอกนัได ตองอาศัยเรอื
และแพ เปนยานพาหนะ

สวนตำบลบึงเสนาท มีประชากร 1,350 ครัวเรือน
จำนวน 5 พันคน มี 5 หมูบาน ซึ่งสวนใหญทำอาชีพ
เกษตรและรับจาง

คุณพอไพรัช กลาววา “พวกเรารวมมือเปนหนึ่ง
เดียวกันโดยไมแยกองคกร แตเรามองทีค่วามเดือดรอน
ของพ่ีนองผูประสบอุทกภัย เราจะเห็นไดวามีหลายๆ
องคกรไดใหความชวยเหลือพี่นองอยางตอเนื่อง และ
วันนี้เรามาใหบริการดานสุขภาพอนามัย โดยทีมเวช-
บุคคลคาทอลิกในนามคาริตัสไทยแลนด นอกจากน้ัน
เรายงัเปดรบัและใหการอบรมอาสาสมัครชวยภัยน้ำทวม
ของสังฆมณฑลนครสวรรค ซึง่คณุพอรังสิพล เปล่ียน-
พันธุ   เลขาธิการมูลนิธิคาทอลิกนครสวรรค และ
คุณสมศักดิ์ เหมะสุรินทร เปนผูรวบรวมมา ซึ่งเรา
จะอบรมในเร่ืองการทำน้ำสะอาด  และการกำจัดขยะ
อยางถูกวิธี การอบรมใหความรูเก่ียวกับโรคที่เกิดข้ึน
หลังจากน้ำทวม รวม 6 โรค และการปฐมพยาบาล
เบือ้งตน โดยอาจารยอรพนิ  แสงสวาง ประธานชมรม
เวชบุคคลคาทอลิกนครสวรรค รวมท้ังการสำรวจ
หาขอมูล เพื่อการฟนฟูหลังน้ำลดแลว และการให
ความชวยเหลอืตอไป รวมถึงการเชือ่มตอกับการบรกิาร
ภาครฐัทีม่อียแูลว นีค่อือกีภารกจิของสภาพระสงัฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย”

คณุแมองัเยลา อธกิารณิอีารามคารแมล นครสวรรค
เลาเหตุการณยอนหลังวา “น้ำทวมอารามเกือบถึงช้ัน 2
มาเซอรและสมาชิกตองยายออกไปพักช่ัวคราว
ทีโ่รงเรียนลาซาลโชติรว ีวดั ขาวของ เคร่ืองใช รวมท้ัง
เครือ่งทำแผนศลีไดรบัความเสียหาย  ตองฟนฟคูรัง้ใหญ
คาใชจายเบื้องตนประมาณ 3 ลานบาท” ลาสุดคุณแม

พรอมดวยสมาชิกได
กลับเขามาในอาราม
อกีคร้ังหน่ึง เม่ือวันท่ี
10 พฤศจิกายน  ที่
ผานมา คุณแมฝาก
ขอบคุณทุกทานท่ีหวงใย  คอยดูแล  และใหความ
ชวยเหลือ รวมท้ังรวมทำบุญสมทบทุนในการบูรณะ
อารามใหกลบัคนืสสูภาพเดิม

นายแพทยวิสิทธ์ิ  อวิรุทธนันท ผูอำนวยการ
โรงพยาบาลปากน้ำโพ  ไดนำหนวยแพทยเคลื่อนที่มา
ตรวจรักษาท่ีวัดคลองคาง ต.บึงเสนาท ใหสัมภาษณ
อุดมสารวา “นับตั้งแตน้ำทวมทุกคนไดรับความยาก
ลำบากมาก หรือแมแตตัวของบุคลากรในโรงพยาบาล
เอง ก็มีความลำบากมาก พอน้ำเร่ิมลดเราก็รีบออกมา
ชวยรักษาพยาบาลเพราะเทาที่ทราบบางพ้ืนที่อยาง
คลองคางน้ีมีน้ำทวมอยูนาน 3 เดือน คนไขมีหลายคน
และพวกเขาไมสามารถที่จะไปพบแพทยได วันน้ี
พวกเราไดรวมมือรวมใจกัน ใครมีเวลาวางก็ขอให
ชวยกัน ที่โรงพยาบาลของผมน้ำทวมชั้นลางท้ังหมด
ไดรับความเสียหายคอนขางมาก เพราะเราขนยาย
สิง่ของหลายอยางไมทนั เนือ่งจากวาภาวะน้ำทวมใหญ
ครัง้นีม้นัเกดิขึน้กะทนัหนั และรวดเร็วมากๆ เขือ่นแตก
ทำใหเราทำอะไรไมทัน”

“สำหรบัชวงเวลาหลงัน้ำลดนี ้สวนใหญแลวคนไข
จะเปนโรคทีเ่กีย่วกบัผวิหนงั แพยงุ แพน้ำเนา แตมคีนไข
กลุมหน่ึงท่ีคอนขางเร้ือรัง คือคนไขที่ไมสามารถไป
พบแพทยได ขาดยา ยาหมด ไมมียาทาน เชน โรค
เบาหวาน ความดนั เพราะฉะน้ันคนไขพวกนีเ้วลาเราไป
พบก็จะเห็นวาเขาอยูสภาพท่ีไมคอยดี เพราะเขาขาดยา
นานเกินไป”

นายบญุสง ดวงแกว นายกองคการบริหารสวนตำบล
บึงเสนาท กลาววา “ปนี้เราประสบกับปญหาภัยพิบัติ
น้ำทวมกันท้ังตำบล ทางอบต. จัดหาเครื่องสูบน้ำ และ
พอน้ำลดเราก็จัดหาเรือมาบริการ ติดตอประสานงาน
เพ่ือหาสิ่งของ ถุงยังชีพมาแจก หลังน้ำลดเราก็บริการ
สูบน้ำตามบานเรือน ตอนนี้สวนใหญก็อยูที่บานของ
ตนเอง ไมคอยไดไปอยูตามศูนยพักพิงชั่วคราว แตเรา
จะอยูในพื้นที่ เราพยายามอยูกันใหได เราอยูในชั้นบน
คนในพืน้ท่ีสวนใหญ 80 เปอรเซ็นตมอีาชีพการเกษตร
ทำนา ทำไร ทำสวนฝร่ัง สวนมะลิ กอนหนาน้ีชวงท่ี
น้ำทวมมากมีพระ 2 รปู ขึน้ไปอยบูนตนไม เพราะน้ำทวม
กฏุขิองทาน”

แมเราจะมาจากท่ีตางกัน แตเราก็เปนหน่ึงเดียว
ในการทำพันธกิจรักและรับใชพี่นองท่ีไดรับความ
เดือดรอนจากอุทกภัย  เพราะเราตระหนักวาเราทุกคน
ตางเปนลูกของพระเจาองคเดียวกนั

หนวยแพทยเคลือ่นที่
โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 50 ประจำวันท่ี 11-17 ธันวาคม 2011 หนา 5
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“ความรักของพอ”

- เมือ่กาวขึน้สหูนาที่
ผปูกครองรีบพสิจูนตนเอง
วามีฝมือและอำนาจจัดการ
เหนอืปวงชน
เพ่ือหวังการยอมรับจากสังคมน้ัน

- แตหวัใจตองการความรักในภาคปฏิบตัิ
พวกเขาจดจำแตผูปกครองที่เปนพอ
มเีมตตา ชาในการพิสจูนตนเองวามอีำนาจ
ดวยวา...พวกเขาไมสงสัยในอำนาจน้ันอยแูลว
เพียงกังขาในความเปนพอ
วา  มพีอหรอืไม?

- ความเฉลยีวฉลาดของพอ
คอืการใชวนัเวลากับลกูๆ อยางอดทน
เพื่อเรียนรูจักพวกเขา
มใิชคาดคัน้ตัดสนิเอา
จากคำเพ็ดทูลของลูกขุนในสภา

- เม่ือเรารีบใชอำนาจท่ีรับมาใหม
แทนการเรียนรูจัก
สงัคมของลูกๆ ทีเ่ปนเชือ้ไขเดียวกนั
สงัคมจึงเร่ิมนาหวาดกลัว
และผลักไสความรักตอกันท้ิงไป
ในการทำเพียงพอดีแคพอรอดตัวไปวันๆ

17 พฤษภาคม 2011

บนเรือลำใหญมีนอตเล็กๆ อยูตัวหนึ่ง เล็กมาก
จนไมมีความหมาย มันและนอตตัวอื่นๆ ทำหนาที่ยึด
แผนเหลก็ 2 แผนเขาดวยกนั

วันหนึ่ง ในระหวางการเดินทางขามมหาสมุทร
อนิเดีย นอตตัวนอยน้ีกต็ดัสินใจวาพอกนัทีสำหรับชีวติ
ที่มืดมนและไมมีใครเห็นคุณคา ไมมีใครเคยขอบคุณ
ในงานท่ีมันทำ นอตตัวนอยประกาศกองวา “ฉันจะไป
ละ ตดัสนิใจแลว”

ทนัททีีน่อตตัวนีเ้ริม่ขยับตวัในรูของมัน นอตตัวอืน่
กเ็ร่ิมส่ันคลอนไปดวย ความส่ันสะเทือนแตละคร้ังก็ยิง่
ทำใหพวกมนัขยับตัวมากข้ึน

พวกตะปูซึง่ทำหนาทีย่ดึกาบเรอืไว ตางพากันคดัคานวา
“ถาเปนอยางน้ี เราก็ไมมีทางเลือกอ่ืน นอกจากตองหลุดไปจากตำแหนงของเรา”
แผนเหล็กตะโกนบอกนอตตัวนอยวา “หยุดเถอะ เพ่ือเห็นแกความรักบนสวรรค  ถาไมมีใครยึดพวกเรา

ใหตดิกัน กถ็งึกาลอวสานนะ”
ดวยเหตุนีก้ารตัดสินใจของนอตตัวนอยทีจ่ะละท้ิงหนาท่ีของตน กม็ผีลกระทบไปท่ัวเรอืลำใหญนัน้ โครงสราง

ของเรือท่ีเคยทาทายคล่ืนดวยความม่ันคงแข็งแรง ก็เร่ิมสงเสียงเอ๊ียดอาดและส่ันคลอน
แผนเหล็กทกุแผน ขอตอทกุขอ นอตทุกตัว และแมแตตะปูตวัเล็กๆ จงึตัดสินใจสงสารไปยังนอตตัวนอยใหลม

เลิกความคิดเสีย
“เรือจะหลุดออกจากกันและก็จะจมลง และจะไมมีใครในพวกเราไดเห็นแผนดินอีก”
เพราะคำพดูนี ้นอตตัวนอยรสูกึวาตวัเองมีความสำคัญ
มันเขาใจไดทันทีวา มันมีความสำคัญมากกวาท่ีมันคิด และมันก็บอกใหทุกคนรูวา มันจะอยูในท่ีที่ของมัน

ตอไป

คดัมาจาก : หนังสือ เมล็ดพันธแุหงปรีชาญาณ (2)

นอตตัวนอย
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บทอธษิฐานภาวนา

บานของเราจะไดชื่อวา “บานสำหรับประชากรท้ังหลาย
เพื่อการอธิษฐานภาวนา”

(อิสยาห  56:7)

เปดประตู
ตอนรับ

บ.สันติสุข
www.salit.org

มีบางแหงในแตละประเทศที่ไมสามารถเปดวัดไดตลอดท้ังวัน นับวาเปน
สิ่งท่ีนาเสียดายมาก ในสมุดเซ็นช่ือของวัดใหญวัดเล็กเรามักจะเห็นมีขอความ
ที่คริสตชนเขียนไววา “ดีเหลือเกินที่วัดเปด” ชวงเวลากลางวันสัตบุรุษ
เขาออกวดัเงยีบๆ โดยไมมใีครสงัเกต และในวดัทีม่บีรกิารเทยีนใหสตับรุษุจดุ
เพื่อมาเฝาศีล เรามักจะเห็นวามีเทียนหรือตะเกียงจุดไวไมใชนอยในชวงเวลา
กลางวัน นีเ่ปนการเตือนเราวา วดัแตละวัดเปนสถานท่ีศกัด์ิสทิธ์ิ เปนท่ีประทับ
ของพระเยซูเจาในศีลมหาสนิท และเปดตอนรับทุกคนท่ีปรารถนาจะมาเฝา
พระองค

ในบรรดาประกาศก อสิยาหเปนผทูีม่องการณไปไกลกวาประเทศอิสราเอล
วิสัยทัศนของทานแผไปถึงทุกมุมโลก สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจาเปดไว
ตอนรับทุกคน พระเยซูเจาตรัสถึงนักบุญยอหน บัปติสต วาทานเปนตะเกียง
ทีจ่ดุไวและฉายแสงออกไป เพ่ือประชาชนชาวอิสราเอล แตบดัน้ีมสีิง่ท่ียิง่ใหญ
กวาน้ันคือ พระคริสตเจาและพันธกิจซ่ึงพระบิดาทรงมอบใหแกพระองค
พระองคทรงเปนแสงสวางของโลกท้ังโลก

อีกไมนานตอจากนี้ไป จะมีการฉลองการประสูติของพระคริสตเจาท่ัว
ทกุมุมโลก มหีลายคนท่ีจะมารวมในพิธบีชูาขอบพระคณุในวนัพระคริสตสมภพ
แตไมเคยมาในเวลาอ่ืน วัดเปนสถานที่พระเยซูเจา มิใชของเราเทาน้ัน ใหเรา
ภูมิใจที่เราสามารถเปนแสงสวางในวัด พระศาสนจักรก็เปนแสงสวางสำหรับ
มนุษยทุกคนโดยไมมีขอยกเวน

ขาแตพระเจาองคพระบดิา พวกลูก
ขอบพระคุณพระองค ทีท่รงมอบใหพวกลูก
ดแูลสถานทีศ่กัด์ิสทิธ์ินี ้ โปรดใหลกูไดเห็นวา
ความรักของพระองคประทับอยทูีน่ัน่ ความรัก
ซึง่ตอนรับบรรดาบตุรธดิาของพระองค  โปรด
ใหเทศกาลพระคริสตสมภพท่ีใกลเขามา เปดใจลูก
ใหกวาง เพือ่ตอนรับบรรดาผทูีม่ารวมในความสงบ

และความยินดีกบัพวกลกูดวยเทอญ อาแมน

มมุมองปใหม
เปนการเร่ิมตนปใหมที่ไมเหมือนใคร
ธรรมดาคนมักใหความสนใจแกวนัแรกของปใหม
อุตสาหตื่นรอนับถอยหลังไปจนเคาะเท่ียงคืน
แลวกโ็หรองตอนรบัวนัใหมของปใหมยนิดปีรดีา
ตอดวยการกินการด่ืมสงัสรรคเฮฮาจนงวงหลับใหล
ไมสนใจกับแสงเงนิแสงทองตะวันปใหมทีม่าเยือน
บางกวาจะสรางกวาจะตื่นก็วันใหมลับขอบฟาไปแลว
ถือวาไดทักทายปใหมแลวเปนเสร็จกิจ
บางถอืวาปใหมเร่ิมเมือ่เริม่เชาวันใหม
ตืน่แตเชารบัความใหมพรอมอธิษฐานพรใหมๆ
ไปวัดทำบุญตักบาตรเสริมบารมีเสริมกุศลเผื่อไวทั้งป
บางกม็องวาแตละวนัแตละปเหมอืนกนัไมมอีะไรพเิศษ
แคเปนโอกาสหยุดงานเท่ียวพักผอนเพ่ิมกำไรชีวิต
จรงิๆ แลวพอจบเทศกาลปใหมกเ็ริม่เขาสชูวีติปกติเหมอืนกอน
จะตางก็แคตวัเลข พ.ศ. เลข ค.ศ. ทีเ่พิม่มาตองเขียนใหถกู
สวนตัวเลขอายุไมอยากจะสนใจยังไงอายุก็เปนแคตัวเลขอยูดี
ยิ่งเด๋ียวน้ีวงการแพทยคนพบวิธียืดอายุคนใหยาวข้ึน
กระท่ังคำวา “แกตาย” เกือบจะไมคอยไดยนิไดพดูกันแลว
จนหลายคนกลัววาจะอยูจนเบื่อดวยซ้ำไป...

แตการเร่ิมตนปใหมทีม่องไปถงึวนัสดุทายปไมคอยไดยนิกนั
หลายคนยังคิดวาเปนการคิดการทำท่ีไมเปนมงคลเอาเสียดวยซ้ำ
กย็งัไมทนัจะอ่ิมเอมกับวันปใหมดนัไปคิดถึงวันสุดทายแลว
แตหากมองไปใหถึงแกนแหงชีวิตก็ถือไดวาย่ิงกวามงคลเสียอีก
เพราะมงคลชีวติแตละวนัแตละเดือนอยทูีเ่ปาหมายท่ีใหแกชวีติ
เปาหมายจึงเปนตัวคุมความนึกคิดการกระทำการทุมเทแตละอยาง
ชวีิตท่ีมีเปาหมายชีวิตท่ีดำเนินไปตามเปาหมายคือมงคลชวีติ
หากเปนเปาหมายสูงสงสมศักด์ิศรีสมคุณคาแหงการเปนคน
อกีท้ังยังบันดาลใหทกุชีวติรอบขางมีมงคลไปดวย...

และนีค่อืสิง่ท่ีพธิกีรรมฉลองปใหมทางคริสตบงบอกช้ีนำ
เร่ิมตนปใหมใหมองไกลไปถงึปลายทางชวีติ
ชวีติจะส้ันจะยาวไมใชสาระสำคัญหากมองใหถงึแกน
เพราะมนุษยถกูสรางมาใหมจีดุเริม่ตนแตไมมจีดุสดุสิน้
กายมีวนัหมดสิน้ตามครรลองแหงอนิจจังสังขาร
แตชีวิตยังคงดำรงตอนิรันดรในรูปแบบตางจากเดิม
รูปแบบใหมของชีวิตอมตะจะเปนอยางไรข้ึนอยูกับชีวิตแตละวัน
ขอคำนงึแรกแหงวันเร่ิมตนปใหมคอืดำเนินชีวติอยางมีสติ
รูตัวรูสำนึกวาวันเดือนปผานมาผานไปแตชีวิตดำรงตอไป
หากชีวิตมีวันจบลงพรอมวันเดือนปจะดำเนินไปอยางไรก็ได
วนันีอ้ยพูรงุนีต้ายจะจรงิจงัอะไรใหมากนกั
ใชวนันีใ้หสดุๆ อะไรมีไดมอีะไรทำไดทำพรงุนีไ้มแน
ประสามีเริม่ตนไดกม็จีบไดตองทำใจตองปลง
แตหากชีวิตไมจบพรอมกับสังขารกาลเวลาวันเดือนป
ความจริงจังในการดำเนินชวีติแตละวันน้ันยอมแตกตางไป
ชวีติวันน้ีเดือนนีป้นีส้งตอชีวติภายหนาอยางตอเนือ่ง
ชวีติแตละวนัจงึเปน “แลว” แตก ็“ยังไม” เสมอ
วนัน้ีจบไป “แลว” แตชวีติ “ยงัไม” จบส้ิน
 วนัน้ีทกุอยางสำเรจ็ลงดวยดี “แลว” แตก ็“ยงัไม” สำเรจ็หมด
 วนัน้ีอุตสาหทำดี “แลว” แตก็ “ยงัไม” ดทีีส่ดุ
วนันีร้กัสุดหวัใจ “แลว” แตก ็“ยงัไม” รกัสดุชวีติ
วนัน้ีทมุเทสุดๆ “แลว” แตก ็“ยงัไม” ทมุเทสุดกายสุดใจ...
อยางน้ีปใหมจึงเปนโอกาสประเมินโอกาสกระชับเปาหมาย
พรอมความมงุม่ันจาก “แลว” ส ู“ยังไม”...อยางตอเนือ่ง
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คนทำงานโรงงานอุตสาหกรรมจากเคยขี่
มอเตอรไซคก็ตองพายเรือแลวไปตอรถอีกจุดหน่ึง
ที่แยหนอยก็คือคนทำงานรับจางรายวันท่ีหางานยาก
เพราะตางคนตางถูกน้ำทวม แตกอนหนาท่ีน้ำจะทวม
คิวก็ไมวาง เชนเดียวกับหลังน้ำลดท่ีงานของคน
กลุมน้ีจะมีมากเปนพิเศษ ไมตางกับชางกอสราง
ชางซอมรถ ทีง่านจะชุกหลงัน้ำลดจนทำไมทนั

วันกอนไดยินเพ่ือนบานพูดติดตลกวาบานเรา
น้ำทวมเหมือนอิรัก อียิปต ผมถึงกับอึ้ง แดดออก
เปรีย้งๆ ขนาดน้ัน หรอืเขาจับมอืกนัผนัน้ำเจาพระยา
ไปลงแมน้ำไนล แตพอฟงคำอธิบายก็ถึงบางออ
จริงดวยละท้ังหมูบานของผมและหลายหมูบาน
ในประเทศไทยท่ีน้ำทวมตอนน้ี เจอชะตากรรมอีลัก
อีหยิบเยอะจริงๆ

ชวงนีท้วมแบบน้ี บางคนก็บอกวาตองกนิบุญเกา
หรอืตองงดัเอาเงินทีเ่กบ็ออมไวมาใช บางคนก็บอกวา
ใชกรรมเกา ทำใหโลกรอนมานาน ตอนนี้ชีวิต
เดือดรอนบางก็ถูกตองแลว

สวนงานอดิเรกท่ีถือเปนการยังชีพที่นาสนใจ
ของผม รวมท้ังวัยเด็ก วัยพอบานแมบานและวัยชรา
ที่ยังไหวก็คือการตกปลา ไลจากตั้งแตตกในบาน
ตวัเอง ถาไมมตีวักนิกไ็ลไปบานขางบาน ถายงัไมกนิ
อีกก็ไลไปตามลำคลองใกลบาน และถายังไมกินอีก
ก็ตองไปตากแดดหาแหลงท่ีอยูไกลออกไป และถา
ยังไมกินกันอีกก็ตองโยนกุงท่ีซื้อมาเปนเหย่ือใหกิน
ฟรีๆ

น้ำทวมนานแบบน้ีแมผมและคนที่นี่จะเปน
ชาวแมน้ำ แตมคีวามยากลำบากมาก โดยเฉพาะปนีท้ี่
น้ำทวมนานเกือบสองเดือนแลว สิ่งท่ีเปนการยังชีพ
พื้นฐานของทุกคนท่ีนี่จริงๆ จึงอยูที่ถุงยังชีพและ
สิ่งของบรรเทาทุกขซึ่งนอกจากจะเอาไวกินไวใช
ชวงน้ีแลว ยังเปนการรับประกันความอ่ิมทองตอไป
ไดอกีสกัระยะหลงัน้ำลดซ่ึงหลายอยางอาจยงัไมเขารูป
เขารอย บางรายที่หัวธุรกิจรูจักแปลงสิ่งของบรรเทา
ทกุขเปนทุน กบ็อกขายใหกบัเพ่ือนบาน  เพือ่เขาจะได (อานตอหนา 13)

รอรับถุงยังชีพ
เอ  นพรตัน

(ตอจากฉบับที่แลว)

“ความกลัว” เปนส่ิงท่ีบอนทำลายความคิดสรางสรรค

เอาเงินนั้นไปกินอยางท่ีชอบ  ผมเองไมชอบทั้งมามา
และปลากระปอง แตถารวูาแจกทีไร ตองพายเรือไปนัง่
รอทุกทีเหมือนกัน

แตที่นาคิดย่ิงกวาการยังชีพแคใหทองอิ่มเพื่อใหมี
ชวีติอยตูอไปไดอกีวันหน่ึง...

ผมเหน็ผใูหญหลายคนมองไกลออกไปถงึการยงัชพี
ในโลกหนาดวย น้ำทวมประเทศไทยปนี้เปนเหมือน
น้ำมหาวินาศยอมๆ ทีใ่นชัว่ชวีติของผสูงูอายุทีน่ีบ่อกวา
ไมเคยพบเห็นมากอน มากกวาป 2538 เพยีงแตหมบูาน
ของเรามีผูรับเคราะหไปกอนโดยประตูระบายน้ำ
บางโฉมศร ีไดแตกไปกอน ซึง่น้ำไปทวมจังหวัดลพบุรี
วัดนักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรี จึงทวมลึก 2-3 เมตร
แทนทีจ่ะเปนหมบูานของเรา สญัญาณเตือนภัยคร้ังใหญ
นี้ทำใหหลายคนลุกข้ึนสวดภาวนา ปนี้มีเหตุการณ
ทีท่ำใหผมลกุข้ึนมาสวดทกุวัน และกร็สูกึวาไดรบัความ
บรรเทาใจ และความชวยเหลอืจรงิๆ ถาวนัไหนไมสวด
ขอมากก็จะไดรับมาก แตถาวันไหนสวดขอเยอะไป
หนอยกอ็าจจะไดรบันอย ดใีจทีไ่ดสวด และเมือ่ไดสวด
ก็คิดวาการยังชีพฝายวิญญาณของผมดีขึ้นกวาชวงน้ำ
ไมทวมต้ังเยอะ

ส วนการยั งชีพของประ เทศและโลกใบ น้ี
ในอนาคต กเ็ร่ิมมองเหน็วาหลายฝายเร่ิมใหความสำคญั
กับส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะสถานการณภาวะโลกรอน
มากข้ึนจากที่ เปนแคแฟชั่น ช่ัวครูดวยคำพูดและ
สโลแกนท่ีสวยหรู

อุตสาหกรรมที่ลงทุนมหาศาล นับพันลาน กอต้ัง

หย่ังรากมาหลายสิบป หลายชัว่อายุคน
สิ่งที่มนุษยบอกวากำลังพัฒนา กาวหนา กำลัง

สวนทางกับความคิดของมนุษยเองวาทุกอยางกำลัง
ลาหลัง  และหวนกลับไปสูอดีต  เราผานยุคน้ำ
กลายเปนน้ำแขง็ทีข่ัว้โลก จนคดิวาจะไปถงึดวงจนัทร
แตเอาเขาจริง โลกกำลังกลับไปสูยุคที่ลาหลังยิ่งกวา
วันที่น้ำกลายเปนน้ำแข็งที่ขั้วโลกซะอีก

การยังชีพในชวงน้ำทวม จึงไมทาทายเทากับ
การยังชีพหลังน้ำลด การยังชีพในอนาคตของโลก
และการยังชีพฝายวิญญาณ

คนไมมีบาน ยังมีศูนยพักพิง คนไมมีเรือ ยัง
อตุสาหเอาขวด เอาโฟม เอาหวงยางมาทำเปนพาหนะ
ทกุอยางกเ็พือ่ยงัชพีในวนันีใ้หผานไป

แตลองคิดใหม ถาวันพรุงน้ีเราไมมีชีวิตอยูอีก
แลว วญิญาณของเราจะไปอยทูีไ่หน นรก หรือสวรรค
และอะไรที่เราจะใชเปนพาหนะพาไปถึง

วนัหนึง่ในความเครียด ทอ และเบ่ือในชวงน้ำทวม
ขณะท่ีนั่งมองดูตนบาแดดท่ีผมปลูกเปนเนินสูง
รอบเสาจานดาวเทียมที่บาน ออกดอกอยางสวยงาม
แวดลอมไปดวยน้ำท่ีอยูดานลาง จำไดวาในชวง
หนารอนท่ีปลูกลำบากมาก ตองใชบุงกี๋แบกดิน
หลายสิบรอบมาถมจนสูง ปรับพื้นที่ใหเปนเนิน
ปลูกตนไม บางทตีองหิว้น้ำมารด เพราะแรงดนัของ
น้ำประปาในหนาแลงไมสูงพอจะใชสายยางรดได
ในใจอยากใหเปนจุดเดนของบาน  เ พ่ือนบาน
บางคนชม บางคนขำ

แตวนันีค้วามพยายามน้ันใหผลทามกลางไมใหญ
ที่ยืนตนตาย ตนบาแดดสูงไมกี่เซนแตอยูบนเนิน
กลับออกดอกอยางสวยงามเปนจุดเดน ใหกำลังใจ
ทั้งผมและความสบายตาแกคนท่ีพายเรือผานไปมา

บางที นึกยอนกลับไป ความดีทำไดยากลำบาก
แตใหผลที่ยาวนอน ถาเราคิดจะ “ยังชีพ” ใหมีชีวิต
บางทีเราอาจตองทำสิ่งที่ยากลำบากมากขึ้นในวันน้ี
แตไมแนวาตอไปในอนาคตมันอาจจะเปนแค
สิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวที่โผลพนน้ำก็เปนได ที่นาจะเปน
ความหมายท่ีสำคัญของคำวา “ยังชีพ” ทั้งในวันนี้ที่
น้ำทวมและในวันหนาท่ีเราหวังวาจะเปนวันท่ีน้ำลด

ชีวิตมนุษยและโลกใบนี้สำคัญเสมอ พระเจา
สรางทุกสิ่งในโลกนี้เพื่อมอบความสุขแทนความรัก
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ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ยวง บกัจัว๊ แซตัง๊

เบเนด๊ิกตา เมี่ยวเอง แซเตียว -
พงษวิรัชไชย

จาก : ลกูหลานครอบครัวพงษวริชัไชย

“เรารูวา พระเจาทรงบันดาลใหทุกส่ิง
กลับเปนประโยชนแกผูที่รักพระองค”

(รม. 8:28)

ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายงัคดิถงึกนั
การพิมพคาทอลิกฯ เชญิชวนทานรำลึกถงึญาติพีน่องผลูวงลบั
กบั “หนังสือพิมพอุดมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ขนาด 1.5 นิว้ x 3 นิว้ (500 บาท)
ขนาด 3 นิว้ x 3 นิว้ (1,000 บาท)

ขาพเจาชือ่...................................................................................................นามสกุล..........................................................................................................................................................
ทีอ่ย.ู......................................................................................................................................................................................................................................................................................
โทรศพัท.........................................................โทรสาร......................................................... E-mail...........................................................................
มคีวามปรารถนาลงประกาศ เพือ่ระลึกถงึผลูวงลับ โดยลงขอความ

นกับญุ...................................ชือ่..........................................................นามสกุล..........................................................................อาย.ุ..............ป
มรณะเมือ่วันท่ี.............................เดอืน.............................................................พ.ศ...................................................................

ลงจำนวน...................................คร้ัง (โปรดสงรูปถายทีช่ดัดวย จำนวน...................รปู)
ขอรวมทำบุญเปนเงิน..................................บาท (.............................................................)
โดยเร่ิมลงอุดมสารในฉบับท่ี..................ถงึฉบับท่ี...............เปนจำนวน..................คร้ัง
ตดิตอ : ชัน้ 8 เลขที ่122/11 ซอยนนทร ี14, ถนนนนทร ีแขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา

กรุงเทพฯ 10120
(โฆษณา) โทร. 02-681-3900 ตอ 1901 โทรสาร 02-681-5401 E-mail : adudomsarn@cbct.net

หมายเหตุ : กรณชีำระเงนิเปน
เช็คขีดครอม สั่งจาย “การพิมพคาทอลิก”
โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียนเต็ล
สัง่จาย “การพิมพคาทอลกิ” เลขท่ี 226 000 6040

ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายังคิดถึงกัน

วนัเวลา....ทำใหลมืหลายสิง่หลายอยาง แตวนัเวลา....จะตองไมทำใหเราลมืพระคุณของพอแม ญาติพีน่อง คนท่ีรกั ฯลฯ
แมนกายเขาจะจากไป แตเขายังอยูในใจเราเสมอ อุดมสาร รวมกับทาน รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกัน เปนการทำบุญและ
สนับสนุนใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

ขอคำภาวนาอทุศิแด.....
พอ, แม, พี,่ นอง,

ผมูพีระคณุ, คนทีเ่รารกั

กรณีลงติดตอกัน 3 ครัง้
แถมใหฟร ี1 ครัง้ (รวมเปน 4 ครัง้)
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  ⌫

เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอยีดที่

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

⌫ ⌫
⌫⌫
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ศรัทธาทัวรแสวงบุญ
16 - 20 ธันวาคม 2011  - ฉลองบุญราศีทั้ง 7 แหงสองคอน -

ลาวใต - ปากเซ - จำปาสัก
11 - 17 กุมภาพันธ 2012     - ระดมพลบุกหงสาวดี - ยางกุง - สิเรียม

- อินทรแขวน - มัณฑะเลย - รัฐฉาน - อินเล ประเทศสหภาพพมา

เพือ่รวมฉลองสักการสถานแมพระเมืองลรูด 110 ป ทีจ่ดัเฉลิมฉลอง

อยาย่ิงใหญถึง 10 วัน และไปยอนรอยการแพรธรรมในพมา เย่ียม

วัด & สภาพระสังฆราชอัครสังฆมณฑลยางกุง พรอมท้ังสถานที่

สำคัญ ในประวตัศิาสตรของสหภาพพมาท่ีนาสนใจอกีมากมาย
(มคีณุพอจิตตาภิบาลประจำคณะ)

สนใจ โปรดติดตอเราดวยความจรงิใจ ดวน +++ วันนี้ที่...
โทร: 080-449-2819, 081-383-8137, 02-580-6766 Fax: 02-580-676

หยดุกลิน่เหม็นจากโถปสสาวะ
กล่ินขยะ..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

Tel. 02-291-3750-4

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

หลกั : คณุภาพตองมาอนัดบัหน่ึง ความรบัผดิชอบและการใฝบรกิารตองมีเสมอ คาบริการตองเหมาะสมเพราะเปนสิง่สำคัญทีล่กูคาคำนึงถงึ
การ  : กฎหมายและบัญชีมีเพื่อสนับสนุนธุรกิจ แตธุรกิจตองยึดถือคุณธรรม จึงจะดำรงอยูไดอยางยั่งยืน

บริการทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ แก ชาวไทยและตางชาติ ทั้งกิจการ
ขนาดใหญและเล็ก โดยทีมทนายความท่ีมีประสบการณกวา 20 ป

กฎหมายหนุสวนบรษิทั (จดัต้ังบริษทัและเปลีย่นแปลงตางๆ)
กฎหมายการลงทุน และการประกอบธุรกิจของคนตางชาติ
กฎหมายแรงงาน และใบอนญุาตการทำงานของคนตางชาติ
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

บริการทางบัญชี ตรวจสอบ และภาษี แก ทั้งกิจการขนาดใหญ
และเล็ก โดยทีมนักบัญชีและภาษีที่มีประสบการณกวา 20 ป

บรกิารจดัทำบญัช ีและเอกสารเงนิเดอืน
บรกิารสอบทานบัญชี
บรกิารวเิคราะห และวางระบบบัญชี
บริการตรวจสอบบญัชี
บรกิารปรึกษาและแกไขปญหาดานบญัชภีาษอีากร
บริการวางระบบบัญชีดวยคอมพวิเตอร
และบริการจัดทำและออกแบบเว็บไซต

2012

ในวันเสารที่ 28 มกราคม 2012
มิสซาขอบคุณเวลา 17.30 น. โดย

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี
ณ วัดเซนตหลยุส ถนนสาทร

(หลังมิสซาเชิญรวมรับประทานอาหาร)

ผลิตและจำหนาย
จีร้ปูพระ  พวงกญุแจ  เขม็กลัด  โลตางๆ
เหรียญกีฬา  หวัเข็มขดั  กระดมุ  เครือ่งหมายตางๆ
เขม็ติดไท  รปูภาพเรซ่ิน  สติก๊เกอร
ยนิดรีบัสัง่ทำ  พมิพชือ่  โลโกตางๆ  พดั PVC,
รม UV 22  นิว้,  หมวก,  เส้ือ,  ผาขนหนู,  กระเปาผา,

เกียรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูทีร่ะลึกตางๆ  หลากสสีวยงาม

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสขุ เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ตามวาระแ
ละโอกาสต

างๆ

ตดิตอ มารีอาประภสัสร  อรรถมานะ
โทร.  08-1988-7048, 0-2816-9644โทรสาร.  0-2816-9945

Email:  pppygift@yahoo.com

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

คณุพอรชิารด วดูาเร็ก / ยาโกเบ ปอก้ิด อรรถมานะ อาย ุ84 ป สตับุรษุอาสนวหิารแมพระบังเกดิ
บางนกแขวก /  มารีอา ฐติริตัน อัน๋วงษ อายุ 50 ป / วญิญาณสมาชกิอดุมสารและอดุมศานตผลูวงลับ

ทกุดวง   /  วญิญาณในไฟชำระและวิญญาณท่ีไมมใีครคิดถงึ

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
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27 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 www.saintlous.or.th

จมูกอักเสบเร้ือรัง
หายไดดวยคล่ืนความถ่ีวิทยุ (RFVTR)

คลนิกิห ูคอ จมกู โรงพยาบาลเซนตหลยุส
ขอ เสนอบริการรักษาโรคจมูกอัก เสบเ ร้ือ รังจากภูมิแพ
ดวยคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency Volumetric Tissue
Reduction) เปนการรักษาแนวใหมที่ชวยประหยัดคาใชจาย
เจ็บนอย ไดผลดี และไมตองนอนโรงพยาบาล โดยแพทย
ผูเช่ียวชาญเฉพราะทาง ที่มากดวยประสบการณ พรอมดวย
เครื่อมมือพิเศษท่ีไดมาตรฐานในการรักษา

สอบถามไดที่ : คลินกิห ูคอ จมกู อาคารรอยปบารมีบญุ ชัน้ 3
โทรศัพท 0-2675-5000 ตอ 10325 - 6

ใ น ป ฏิ ทิ น
คาทอลิก  วัน
อาทิตยที่สอง
เดือนธันวาคม

เปนวันพระคัมภีร  ในหนังสือบทอานและบทภาวนา
พธิบีชูาขอบพระคุณ  วนัอาทติย ป A  ฉบับ  ค.ศ. 2010
หนา  534  จะพบบทอานวันอาทิตยฉลองพระวาจา
พระเจา  พระศาสนจักรไทยไดประกาศรณรงคให
คาทอลิกไทยสนใจพระวาจาของพระเจา  และบริจาค
ปจจยัในอาทิตยนี ้ เพ่ือสนับสนุนงานดานพระคัมภรี

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  ได
ประกาศ  แผนแมบท  ทศิทางงานอภิบาล  สำหรบั  ค.ศ.
2000-2010  กำหนดงานพระคัมภีรม ี 3  ขอหลกั  (หนา
45-46)  คอื

1. การสงเสริมใหคริสตชนคาทอลิกอานและใช
พระคัมภีรในชีวิตมากขึ้น

1.1 สงเสริมใหอานพระคมัภีร
1. จดัอบรมใหเห็นความสำคัญและคณุคาของพระ-

คมัภีร  และใชพระคัมภีรควบคใูนการสอนคำสอน
2. ใหความรเูพ่ิมเตมิดานพระคมัภีรอยางตอเนือ่ง
3. สงเสรมิใหอานพระคัมภรีคาทอลิกฉบบัแปลใหม
4. สนบัสนนุใหครสิตชนทกุคนรกัและสนใจพระ-

คัมภีร  มีพระคัมภีรฉบับคำแปลใหมประจำตัว  หรือ

วันพระคัมภีร

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

อยางนอย ใชไบเบิลไดอาร่ี
5. จัดทำบทเรียนและสงเสริมใหเรียนพระคัมภีร

ทางไปรษณีย
6. ใชเทคโนโลยีปจจุบนัดานส่ือตางๆ  เชน  วดิทีศัน

คอมพิวเตอร  อนิเทอรเนต็ในการสงเสริมพระคัมภรี
7. จัดวันพระคัมภีรหรือสัปดาหพระคัมภีร

ในโรงเรียนและวัด
1.2 สงเสริมใหใชพระคัมภรีคาทอลกิฉบบัแปลใหม
2. การสง เสริมใหคริสตชนคาทอลิกศึกษา

พระคมัภรีใหลกึซึง้ยิง่ขึน้  เตรียมบคุลากรดานพระคมัภรี
ทัง้พระสงฆ  นกับวช  และผนูำฆราวาส  เพ่ือสามารถ
นำกลุมศึกษา  แบงปนพระวาจาและภาวนาดวย
พระคัมภรี

3. ศูนยพระคัมภีรคาทอลิก  ใหมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการฯ  สรรหาผทูำงานเต็มเวลาดานพระคมัภรี
และจัดต้ังศูนยพระคัมภีรทัง้ในระดับชาติ  สงัฆมณฑล
และทองถ่ิน

แผนอภิบาล  ค.ศ. 2010-2015  อภิบาลชมุชนศิษย
พระคริสต  เสริมสรางศิษยและพัฒนาความเช่ือโดย
พระวาจา  ศลีศักด์ิสทิธ์ิ  และการอธิษฐานภาวนา  (หนา  17)

ขอรายงานใหทานทราบวา  คณะอนุกรรมการ
การแปลพระคัมภีร  ไดแปลและจัดพิมพพระคัมภีร
ภาคพันธสัญญาเดิมหมวดตางๆ  ดงัตอไปน้ี

1. ปญจบรรพ  (5 เลม)  พมิพ  2  ครัง้ 2006-2008
รวมจำนวน 4,000  เลม

2. สารบบท่ีสอง  (7 เลม) ธ.ค. 2007 จำนวน
5,000  เลม

3. ประวตัศิาสตร (11 เลม) ธ.ค. 2008 จำนวน
2,000  เลม

4. ปรชีาญาณ(5 เลม) พ.ค. 2009 จำนวน 2 , 0 0 0
เลม

5. ประกาศก (18 เลม) ก.พ. 2011 จำนวน 2,000
เลม

เราตองขอบคุณ  คุณพอทัศไนย  คมกฤส  และ
คุณพอฟรังซิส  ไกส  เปนอยางย่ิงท่ีไดมีสวนสำคัญ
ในการแปลพระคัมภรีชดุน้ี  บางคนถามวาเม่ือไรจะพิมพ
รวมเลม  ทัง้พนัธสัญญาเดมิและพนัธสัญญาใหม?  เรายงั
ไมไดขอสรุปครับ  กำลังตรวจแกไขใหสมบูรณขึ้น
 คณุพอทศัไนย  เวลาไดยนิคำถามขางตน  คณุพอจะถาม
กลบัวา  “ทีแ่ปลใหมนัน้  คณุอานหรอืยัง?”

โอกาสวันพระคัมภีร  ซิสเตอรพวงผกา  ราชธน
รายงานวาสังฆมณฑลสุราษฎรธานีจดั  6  โรงเรียน  ชวง
ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงคริสตมาส  ซิสเตอรเทเรซา
เบลโล  จัดวันอาทิตยที่  11  ธันวาคม  ที่อาสนวิหาร
พระหฤทยั  เชยีงใหม  ครรูาตร ี  ชอยเครอื  รายงานวา
ราชบรุจีะจดัไบเบลิ  คอนเทสต  วนัที ่  11  กมุภาพนัธ
2012  สวนทีว่ทิยาลยัแสงธรรม  จะจัดวนัที ่ 10  ธนัวาคม
แตเจอน้ำทวม  ทำใหเปดเรียนลาชา  จึงยังไมแนใจวา
โรงเรยีนอืน่ๆ  ซึง่เจอน้ำทวมจะพรอมไหม



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 50 ประจำวันท่ี 11-17 ธันวาคม 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

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั ⌫  ⌫
เซนได  ญีป่นุ (ยแูคน)   ผนูำพระศาสนจกัรคาทอลกิ
ทองถ่ินจากประเทศญ่ีปุนและประเทศเกาหลีใต
พบปะหารือกนัทีเ่มอืงเซนไดในประเทศญ่ีปนุ  เมือง

ทีไ่ดรบัความเสียหายจากเหตุการณสนึามิเมือ่เร็วๆ นี ้ ตามธรรมเนยีมปฏิบตัสิบืตอกนั
มายาวนาน

การประชุมระยะเวลา 3 วัน ณ เมืองซึ่งตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
กรุงโตเกียวประมาณ 300 กิโลเมตร  โดยมีเอกอัครสมณทูตสันตะสำนักวาติกัน
ประจำญีป่นุองคใหม ซึง่เพ่ิงเดินทางมาถึงโตเกียวกอนกำหนดประชุมเพียงสองสามวนั
เขารวมประชุมดวย

ผูนำพระศาสนจักรคาทอลิกจากเกาหลีใตและญี่ปุน  ไดจัดประชุมประจำป
รวมกันต้ังแต ค.ศ. 1996 ตอเน่ืองมาทุกป  โดยในปนี้มีพระสังฆราชจากเกาหลีใต
20 องค และพระสังฆราชแหงญ่ีปนุ 17 องค รวมประชุมกนั

เดิมการประชุมกำหนดจัดข้ึนท่ีเมืองคานาซาวาในสังฆมณฑลนาโกยา  อยางไร
ก็ตามมติของกรรมการจัดงานเห็นสมควรยายมาจัดที่เมืองเซนไดซ่ึงไดรับความ
เสียหายหนักจากเหตุการณแผนดินไหวในเดือนมีนาคมท่ีผานมาแทน  เพ่ือเปน
เครื่องหมายขอบคุณพระศาสนจักรเกาหลีใตผูไดใหความชวยเหลือตอเนื่องในการ
ฟนฟูเมืองเซนไดท่ีไดรับความเสียหายอยางหนัก

หวัขอของการประชมุรวมถึงงานของพระศาสนจกัรในความชวยเหลอืผปูระสบ

เคราะหกรรมจากแผนดินไหว และปญหาท่ีเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร
ที่ประชุมไดรวมพิจารณาโครงการแมน้ำส่ีสายของรัฐบาลเกาหลีใตที่ยังมีขอ

โตแยงอยูในขณะน้ี สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางและธรรมชาติของน้ำ
อยางมากของแมน้ำสายหลักของประเทศ และเปนผลเสียตอสงัคมและสภาพแวดลอม
ของประเทศ

คณะพระสังฆราชญี่ปุนที่เขารวมประชุมไดทราบถึงความคิดเห็นของพระ-
สังฆราชเกาหลีใตตอโครงการน้ี รวมถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอม  และแสดง
ความประสงคที่จะศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นปญหาตอสภาพแวดลอม ซึ่งจะหารือ
รวมกันอีกคร้ังในการประชุมปหนา

หลังการประชุม พระอัครสังฆราชโจเซฟ เชนโนต  เอกอัครสมณทูตประจำ
ประเทศญ่ีปุน ไดเยี่ยมเมืองอิชิโนมากิ ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของเซนได
ประมาณ 40 กโิลเมตรท่ีไดรบัความเสียหายจากเหตุการณสนึามเิชนกนั  ระหวางทาง
คณะพระสังฆราชไดแวะบนเนินเขาลูกหนึ่งมองไปยังเมืองที่ไดรับความเสียหาย
และรวมกันภาวนาเพื่อผูประสบเคราะหกรรม กอนเดินทางตอไปยังวัดอิชิโนมากิ
เพือ่ถวายมิสซารวมกัน

วันที่สองของการประชุม เอกอัครสมณทูตไดเดินทางไปยังศาลากลางเมือง
เซนได และพบกบันายอมีโิกะ  โอคยูามา ผวูาการเมือง เพือ่มอบเงนิชวยเหลอืจำนวน
1 ลานเยน หรือประมาณส่ีแสนบาท

ชีวิตคือหัวใจงานอภิบาลสุขอนามัย
นครรัฐวาติกัน (ซีนิต) สมณสภาเพื่อสุขอนามัย นำ
คำสอนเรือ่งการปกปองชวีติ และการเปนประจกัษพยาน
เก่ียวกับความทรมานและความตายของบุญราศีสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เปนหัวใจสำคัญ
ในการจัดประชุมนานาชาติ คร้ังท่ี 26 ที่กรุงโรม  ใน

หัวขอ “การอภิบาลสุขอนามัย  การสงเสริมชีวิต ตามคำสอนของพระศาสนจักร
คาทอลิกโดยบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2”

พระอคัรสงัฆราชซกิมูนต  ซมิอฟสกี    ประธานสมณสภาฯ กลาววา “จดุประสงค
ของการประชุมเปนการกระตนุเตือนพระศาสนจักรใหเห็นความสำคัญของคำสอน
เรือ่งวฒันธรรมแหงชวีติ โดยบญุราศีสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2  และ
นำไปสูการอภิบาลชีวิตตามแนวทางดังกลาวอยางเปนรูปธรรม เพ่ือคริสตชน
ทุกคนจะ ‘รักและปกปองชีวิต’ โดยเฉพาะชีวิตท่ีออนแรงและทนทรมาน”
พระคุณเจาซิมอฟสกีเสริมวา บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ทรงกอต้ังสมณสภาเพ่ือการอภิบาลดานสุขอนามัย  วันผูปวยสากล  และมูลนิธิ
ชาวซามาริตันผูใจดี  จึงหวังวามติการประชุมจะเผยแผคุณคาและศักดิ์ศรีชีวิต
ซึง่จำเปนตองปกปองอยางถึงทีส่ดุ

คาทอลิกอังกฤษภาวนาเพ่ือสมเด็จพระราชินี
ลอนดอน  องักฤษ  (ซนีติ)  สมเดจ็พระราชนิีเอลซิาเบ็ธ ที ่2 แหงสหราชอาณาจักร
จะทรงครองราชยครบ 60 ป ในปหนานี้  พระศาสนจักรคาทอลิกจึงเชิญชวน
ครสิตชนรวมกนัภาวนาเพ่ือสมเด็จพระราชินเีปนพเิศษในโอกาสสำคัญนี้

สภาพระสังฆราชคาทอลกิแหงอังกฤษยงัมโีครงการตพีมิพบทภาวนาโอกาส
สุวรรณสมโภช ซึ่งกำหนดประกอบพิธีอยางเปนทางการวันท่ี 3 มิถุนายน  ค.ศ.
2012 วันอาทิตยสมโภชพระตรีเอกภาพ  โดยอานพระวรสาร 1 พกษ 3:11-14
ที่กษัตริยซาโลมอนขอพระเปนเจาประทานพระปรีชาญาณในการปกครอง
ประชากร

ความคิดริเร่ิมในการจัด
พิ ธี สมโภชยิ่ ง ใหญ ค ร้ั ง น้ี
เ กิ ด จ ากผลสำ เ ร็ จ งด ง าม
ของการเสด็จเยือนสหราช
อาณาจักรของสมเด็จพระ-
สันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
เม่ือปกอน

ความสัมพันธวาติกัน-
จีน

นครรัฐวาติกัน  (ยูแคน)
ตลอด 15 ป ที่ผานมาต้ังแต
สมณสมัยบุญรา ศีสม เ ด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล
ที ่2 ความสมัพนัธระหวางโรม
และจีนพัฒนาชาๆ  อยาง

ตอเนือ่งต้ังแตกลาง ค.ศ. 1990
คริสตชนคาทอลิกในประเทศจีน กลุมรักชาติ และกลุมท่ีพระศาสนจักร

รบัรอง  (ใตดนิ) พยายามพฒันาใหเกดิเอกภาพอยางแทจรงิ  ระหวางการปกครอง
ระบอบคอมมิวนิสต พระศาสนจักรคาทอลิกในจีนตอสู เพื่อใหเกิดสมดุล
ระหวางความเช่ือและการปกครอง  พระสังฆราช พระสงฆ และคริสตชนฆราวาส
ถูกควบคุมตัว บางทานเสียชีวิตในหองขัง ทามกลางการเบียดเบียน คริสตชน
ดำเนินชีวิตดวยความเชื่อและความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น

ค.ศ. 2007 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงออกสมณสาสน
เสริมสรางเอกภาพ  เชญิชวนคริสตชนคาทอลิกใหอภัยและคืนดีตอกัน  การกระทำ
ซึง่ทาทายคริสตชนกลมุรกัชาติทีถ่กูกฎหมาย ซึง่ “ไมไดเปนสมาชิกในโครงสราง
การปกครองพระศาสนจักร”
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รอรับถุงยงัชพี (ตอจากหนา 7)
ของพระองคใหมนุษยคูแรก หากมนุษยดูแลดวย
ความเอาใจใสมนุษยจะยงัคงมีความสขุอยไูดตราบช่ัวลูก
ชั่วหลาน  ชีวิตที่มีความทุกขก็ เปนเพราะมนุษย

ไมไดทำในส่ิงท่ีพระองคทรงสอน
ธรรมชาติเปนคำตอบของความสุขหรือความทุกข

ในชีวติมนุษย และจะเปนเชนน้ีเสมอ ปหนาน้ำจะทวม
หรอืไม เชือ่วาหลายคนมคีำตอบอยใูนใจ

เกบ็เรอืไวใช อนุใจท่ีสดุ...

Christ  the  Savior, is born,
Christ  the  Savior, is  born!
Silent Night  Holy  Night!
Son  of  God, love’s pure  light
Radiant  beams  from  Thy  holy  face,
With  the  dawn  of  redeeming  grace
Jesus, Lord, at  Thy  birth,
Jesus, Lord, at  Thy  birth!
Silent  Night, Holy  Night!
Night  which  brought  salvation’s  light,
From  the  heaven’s  golden  vault,
Drops  a  Gift  Which  the  angels  exalt,
Jesus  in  childlike  form,
Jesus  in  childlike  form!
Silent night, Holy  Night!
Night  when  poured  from  heaven’s  height,
Love  and  grace  from  the  Trinity
Embracing  all  of  humanity.
Jesus, Savior  of  man,
Jesus, Savior  of  man!
Silent  Night, Holy  Night!
Wondrous  Night, O Blessed  Night!
Night  of  promise  to  anclents  fulfilled,
Night  when  angels  and  shepherds  were  thrilled,
Earth’s  Redeemer  has  come,
Earth’s  Redeemer  has  come!
เนือ้เพลงภาษาไทยของเรามีเนือ้รองเพียง 3-4 ตอน

อีก 2-3 ตอนท่ียังขาดอยู  นาจะเชิญชวนคาทอลิกไทย
ทีม่พีระพรเรือ่งศิลปะดนตรีชวยแตงเน้ือเพลงภาษาไทย
ตอใหครบดวย  เราจะไดเพลง “ราตรสีงดั  ราตรีสวสัดิ”์
“คืนน้ันเงียบสนิท” นี้ครบเนื้อเพลงของตนฉบับของ
คณุพอ Mohr  และอาจารย Gruber ดวย

จาก Silent  Night
โดย  Victor  M.Parachin
The  Priest – December  2003

วนัละกาวกบัพระเยซู (ตอจากหนา 3)

หนงัสอืใหมลาสดุ
สือ่มวลชนคาทอลกิ

ประเทศไทย
สมเดจ็

พระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16
แสงสวางของโลก
ราคาเลมละ 390 บาท
สั่งซ้ือไดที่สื่อมวลชนคาทอลิกฯ
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

E-mail : udomsarn@gmail.com
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พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช
บรรดาพระสงฆ นักบวชชายหญิง

พี่นองสัตบุรุษ และผูมีเกียรติทุกทาน
ที่ไดมารวมงานฉลองวัด
เม่ือวันท่ี 8 ธนัวาคม 2011

จากคุณพอสุวนารถ กวยมงคล
เจาอาวาส

ติดตอสอบถาม : คุณพอสมรชัย กระแสสิงห เจาอาวาส 089 819 1788       คุณพอดนัย พิลาจันทร คุณพอปลัด 086 098 8343
ซิสเตอรวัดสองคอน 081 183 5064 หรือ 089 221 7818

อัครสังฆมณฑลทาแร - หนองแสง

แจงลวงหนา : สำหรับการฉลองบุญราศีฯ สองคอน ในเดือนตุลาคม2012 ตรงกับ วันเสารที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 2012 (กำหนดการเดิม)
        และในเดือนธันวาคม 2012 ตรงกับวันเสารที่ 15 ธันวาคม 2012 (กำหนดการเดิม)

ขอเชญิรวมฉลองบญุราศทีัง้ 7 แหงสองคอน
ณ สักการสถานพระมารดาแหงมรณสักขี สองคอน

ต.ปงขาม อ.หวานใหญ จ.มุกดาหาร
โดยมีกำหนดการ  ดงัน้ี

วันกอนวันฉลอง : วนัศุกรที่ 16 ธันวาคม  ค.ศ. 2011
10.00 น. - มสิซาพิเศษ ทีป่าศักด์ิสทิธ์ิ (สสุาน)
15.00 น. - พธิเีฝาศีลฯ(ทีส่กัการสถาน) -แหศลีฯ สปูาศักด์ิสทิธ์ิและพิธีอวยพรศีลมหาสนิท
19.00 น. - พธิแีหแมพระ (จากปาศักด์ิสทิธ์ิ ไปส ูสกัการสถานฯ)
19.30 น. - พธิมีสิซาเตรยีมจติใจ

- ชมการแสดงยอนรอยเหตกุารณมรณสักขี สองคอน
วันฉลอง : วันเสารที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 2011
09.45 น. - พธิีปลอยลกูโปง
10.00 น. - พธิมีสิซาฉลองบญุราศี โดย พระสังฆราช ยอแซฟ ชศูกัด์ิ สริสิทุธ์ิ  ประธาน

-  แหพระธาตฯุ จากสักการสถานฯ สปูาศักด์ิสทิธ์ิ (สสุาน)
-  พธิเีคารพพระธาตฯุ ทีป่าศกัด์ิสทิธ์ิ (สสุาน)

วัดแมพระผูปฏิสนธินิรมล
(วัดคอนเซ็ปชัญ)

“ขอขอบคุณ”



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 50 ª√–®”«—π∑’Ë 11-17 ∏—π«“§¡ 2011 Àπâ“ 15

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.

«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å ∫â“π‡≈à“ ®.π§√π“¬°

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 7 ¡°√“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–π“¡‡¬´Ÿ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 14

¡°√“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ æπ¡ “√§“¡ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

21 ¡°√“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ª“°πÈ” ®.√–¬Õß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 28 ¡°√“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ‚§°«—¥ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 4 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012 ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß§≈â“ ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 11 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012 ‡«≈“

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß· π ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012 ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ °.¡. 8 ∫“ßπ“ °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈

‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

����� ©≈Õß∫â“π‡≥√  ∂“πΩñ°∏√√¡ —πµ‘√“™“ (∫â“π

‡≥√‡≈Á°  —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’) ©≈Õß∫â“π‡≥√ 30 ªï

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

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

‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’

����� “¡‡≥√“≈—¬®ÕÀåπ ªÕ≈ π§√ «√√§å ©≈Õß

∫â“π‡≥√ «—π‡ “√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ 2011 ‡«≈“

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

‡ªìπª√–∏“π (¡’°“√π—¥√«¡æ≈‡¬“«™π„π —ß¶¡≥±≈

·≈–»‘…¬å‡°à“ ‡æ◊ËÕ®—¥°‘®°√√¡·¢àß¢—π°’Ã“)

����� §≥–§“√å‡¡‰≈∑å¡‘™™—ππ“√’ ¢Õ‡√’¬π‡™‘≠∑à“π

√à«¡©≈Õß∫ÿ≠√“»’ø√—ß ‘́ ‚° ª“‡≈“ ºŸâ°àÕµ—Èß§≥–œ

§√∫ Õß»µ«√√… (Bicentenary of Blsd. Francisco

Palau, OCD) „π«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 29 ∏—π«“§¡ 2011

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡«≈“ 10.00 π. ‚¥¬æ√–-

 —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ª√–¡ÿ¢

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’ ∑’Ë»Ÿπ¬å°≈“ß

§≥–œ (ª√–‡∑»‰∑¬) ∫â“π —πµ‘ 47 ¡.3 Õ.®Õ¡∫÷ß

®.√“™∫ÿ√’ 70150 ‚∑√. 0-3226-1056, 08-3978-

0420

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå §≈Õß®—Ëπ °∑¡.

ß¥©≈Õß«—¥ª√–®”ªï

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

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

«—¥·¡àæ√–·Ààß‡À√’¬≠Õ—»®√√¬å Õ.‡¡◊Õß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

ß¥©≈Õß«—¥ª√–®”ªï

«—¥‡´πµå®ÕÀåπ ≈“¥æ√â“« °∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ—ß§“√

∑’Ë 27 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 18.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π (®Õ¥√∂„π∫√‘‡«≥

¡À“«‘∑¬“≈—¬‡´πµå®ÕÀåπ)

«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å ‡°“–„À≠à ®.æ√–π§√-

»√’Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 7 ¡°√“§¡  2012

‡«≈“ 10.30 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ

‡ªìπª√–∏“π

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

«—π‡ “√å∑’Ë 21 ¡°√“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.30 π.

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

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–§π°≈“ß·®°®à “¬æ√–À√√…∑“π

∫â“π‚§°ª√“ “∑ - ∫â“πª√“ “∑æ√ Õ.ª–§” ®.∫ÿ√’√—¡¬å

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

(‡™‘≠√à«¡∫√‘®“§ ¡∑∫∑ÿπ √â“ß«—¥„À¡à µ‘¥µàÕ

 Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ‡ª√¡ª√’ «“ªï‚  ‡®â“Õ“«“  ‚∑√.

08-9949-6556)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π  °√–∫’Ë ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21

¡°√“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ∑’Ëæ—°

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ �����‡≈◊ËÕπß“π ç —ß √√§å‡æ◊ËÕ°√–· ‡√’¬°é ¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘

 àß‡ √‘¡°√–· ‡√’¬°§“∑Õ≈‘° ®“°«—π‡ “√å∑’Ë 19

æƒ»®‘°“¬π 2011 ‡ªìπ«—π‡ “√å∑’Ë 28 ¡°√“§¡

2012 ∑’Ë«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å  “∑√ ‡«≈“ 17.30 π.

�����·ºπ°«‘∂’™ÿ¡™π«—¥ ΩÉ“¬ß“πÕ¿‘∫“≈ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ

‚§√ß°“√æ—≤π“ºŸâπ”

ºŸâπ” 2 «—π∑’Ë  3-4  ∏—π«“§¡ 2011 ‡≈◊Ë Õπ‰¡à¡’

°”Àπ¥

ºŸâπ” 3 ¡°√“§¡ 2012 (‚§√ß°“√π’È ®–µâÕßºà“π

À≈—° Ÿµ√æ◊Èπ∞“π‚§√ß°“√ √â“ß§«“¡‡¢â“„®®‘µµ“√¡≥å

«‘∂’™ÿ¡™π«—¥°àÕπ ®÷ß®– “¡“√∂‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡

‚§√ß°“√æ—≤π“ºŸâπ”π’È ‰¥âÕ’° 3 §√—Èß (ºŸâπ” 1-2-3) ) ∑’Ë

∫â“πºŸâÀ«à“π

çÀ“°¢â“æ‡®â“‰¡àª√–°“»¢à“«¥’ ¢â“æ‡®â“¬àÕ¡‰¥â√—∫

§«“¡«‘∫—µ‘é (1§√ 9:16)

§à“≈ß∑–‡∫’¬π  ∑à“π≈–  600  ∫“∑

 π„® ¡—§√‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ‡™…∞“

‰™¬‡¥™ ·ºπ°«‘∂’™ÿ¡™π«—¥ ΩÉ“¬ß“πÕ¿‘∫“≈ Õ—§√-

 —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ Õ“§“√§“∑Õ≈‘°·æ√à∏√√¡ 57

´.‡®√‘≠°√ÿß 40 ∫“ß√—° °√ÿß‡∑æœ 10500 ‚∑√.

0-2237-7315 ‚∑√ “√ 0-2233-8159 À√◊Õ

§ÿ≥∫ÿ≠À≈“¬  ∫ÿ≠∑“  ‚∑√. 08-7221-9725

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

Lectio Divina ªï 2011 ¥—ßπ’È «—π‡ “√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡

µ“√“ß Lectio Divina §.». 2012 ‚¥¬

æ√– —ß¶√“™ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ∑’Ë«—¥·¡àæ√–

Õß§åÕÿª∂—¡¿å ∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“°

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1 ¡°√“§¡ / «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5 °ÿ¡¿“-

æ—π∏å / «—π‡ “√å∑’Ë 3 ¡’π“§¡ / «—π∑’Ë 12-15 ‡¡…“¬π

‡¢â“‡ß’¬∫ ∑’Ë»Ÿπ¬å§“¡‘≈≈’¬π ≈“¥°√–∫—ß / «—π‡ “√å∑’Ë

12 æƒ…¿“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë 2 ¡‘∂ÿπ“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë

7 °√°Æ“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë 4  ‘ßÀ“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë

1 °—π¬“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 13 µÿ≈“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë  3

æƒ»®‘°“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 15 ∏—π«“§¡

ºŸâ π„®‚ª√¥‚∑√·®âß™◊ËÕ≈à«ßÀπâ“À√◊Õ Õ∫∂“¡

√“¬≈–‡Õ’¬¥∑’Ë§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬ ‚∑√. 08-4105-

8585

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√– ∑’Ë«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“

¥‘π·¥ß «—πÕ—ß§“√∑’Ë 13 ∏—π«“§¡ 2011

15.00 π.  «¥æ√–‡¡µµ“

15.30 π. Õà“πæ√–«“®“

·≈–·∫àßªíπæ√–«“®“

16.30 π. ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ

‚¥¬§ÿ≥‚¡π“¬ √—°…å∫ÿ≠¬«ß

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

§≥–°√√¡°“√®—¥ß“π

«—π‡æ◊ËÕπÕÿ¥¡ “√

¡’¡µ‘®—¥ß“π

«—π‡æ◊ËÕπÕÿ¥¡ “√ §√—Èß∑’Ë 11

«—π∑’Ë 18 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012

·≈– Õ∫∂“¡‡ âπ∑“ß‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕπ‘√—π¥√å »‘≈“¡ß§≈

‚∑√. 08-1894-8768)

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ∫â“π‚æπ Ÿß„À≠à ®.Õÿ¥√∏“π’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 14 ¡°√“§¡ 2012 ‡«≈“

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

‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“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  „π‡ø´∫ÿâ§

·À≈àß√«¡§√‘ µ™π∫π‚≈°ÕÕπ‰≈πå

‡æ’¬ß°¥ like ‰¡à‡ ’¬§à“ ¡“™‘°



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 50 ª√–®”«—π∑’Ë 11-17 ∏—π«“§¡ 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

✝ «—¥π—°∫ÿ≠¬«ß∫—ªµ‘ µ“ ‡®â“‡®Á¥ Õ.‡ π“

®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ «—π‡ “√å∑’Ë 31 ∏—π«“§¡

‡«≈“ 15.00 π.

(‡√‘Ë¡¥â«¬°“√ «¥ “¬ª√–§”‡«≈“ 14.00 π.

 «¥Õÿ∑‘»·¥àæ’ËπâÕßºŸâ≈à«ß≈—∫ ·≈–∫Ÿ™“¡‘ ´“  —Ëß

®Õß¥Õ°‰¡â≈à«ßÀπâ“ √“§“ 100,  200 ·≈–

300 ∫“∑ ¿“¬„π 22 ∏—π«“§¡ ‚∑√. 08-3130-

9879)

✝  ÿ “π»“πµ‘§“¡ «—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ ¥Á®

¢÷Èπ «√√§å Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ ¢Õ‡≈◊ËÕπ

‡ ° ÿ “π ‡ªìπ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8 ¡°√“§¡ 2012

¡’¡‘ ´“ 2 √Õ∫

√Õ∫·√° ‡«≈“ 09.00 π.

√Õ∫ Õß ‡«≈“ 16.30 π.

✝ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ÀπÕß√’ ®.π§√π“¬°

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 ¡°√“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.30 π.

✝ «—¥‡´πµå√ÁÕ§ ®.©–‡™‘ß‡∑√“ «—π‡ “√å∑’Ë 21

¡°√“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.00 π.

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

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

∑’Ë 26 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

·≈–§ÿ≥æ√ «√√§å √—°…å∫ÿ≠¬«ß

17.30 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

18.00 π.  «¥ “¬ª√–§”‚≈°

‚¥¬§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠

19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å

«‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

����� Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à -ÀπÕß· ß ¢Õ ‡™‘≠

√à«¡©≈Õß∫ÿ≠√“»’∑—Èß 7 ·Ààß Õß§Õπ ∑’Ë —°°“√-

 ∂“πæ√–¡“√¥“·Ààß¡√≥ —°¢’  Õß§Õπ µ.ªÉß¢“¡

Õ.À«â“π„À≠à ®.¡ÿ°¥“À“√

«—π°àÕπ«—π©≈Õß : «—π»ÿ°√å∑’Ë 16 ∏—π«“§¡  2011

10.00 π. ¡‘ ´“æ‘‡»… ∑’ËªÉ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ( ÿ “π)

15.00 π. æ‘∏’‡ΩÑ“»’≈œ (∑’Ë —°°“√ ∂“πœ)

           ·Àà»’≈œ  ŸàªÉ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

               ·≈–æ‘∏’Õ«¬æ√»’≈¡À“ π‘∑

19.00 π. æ‘∏’·Àà·¡àæ√–

              (®“°ªÉ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‰ª Ÿà —°°“√ ∂“πœ)

19.30 π.  æ‘∏’¡‘ ´“‡µ√’¬¡®‘µ„®

               ™¡°“√· ¥ß¬âÕπ√Õ¬‡Àµÿ°“√≥å

               ¡√≥ —°¢’  Õß§Õπ

«—π©≈Õß «—π‡ “√å∑’Ë 17 ∏—π«“§¡ 2011

09.45 π. æ‘∏’ª≈àÕ¬≈Ÿ°‚ªÉß

10.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“©≈Õß∫ÿ≠√“»’ ‚¥¬

                   æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï

          ·Ààæ√–∏“µÿœ ®“° —°°“√ ∂“πœ

           ŸàªÉ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ( ÿ “π)

         æ‘∏’‡§“√ææ√–∏“µÿœ ∑’ËªÉ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

             ( ÿ “π)

·®âß≈à«ßÀπâ“  ”À√—∫°“√©≈Õß∫ÿ≠√“»’œ

 Õß§Õπ „π‡¥◊Õπµÿ≈“§¡ 2012 µ√ß°—∫«—π‡ “√å∑’Ë 20

µÿ≈“§¡ 2012 (°”Àπ¥°“√‡¥‘¡)

·≈–„π‡¥◊Õπ∏—π«“§¡ 2012 µ√ß°—∫«—π‡ “√å∑’Ë

15 ∏—π«“§¡ 2012 (°”Àπ¥°“√‡¥‘¡)

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡ §ÿ≥æàÕ ¡√™—¬ °√–·  ‘ßÀå

‡®â“Õ“«“   ‚∑√. 08-9819-1788 §ÿ≥æàÕ¥π—¬

æ‘≈“®—π∑√å  §ÿ≥æàÕª≈—¥ ‚∑√. 08-6098-8343

´‘ ‡µÕ√å«—¥ Õß§Õπ  ‚∑√.  08-1183-5064 À√◊Õ

‚∑√. 08-9221-7818

�����§≥–≈“´“≈ ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß§√∫√Õ∫ 60 ªï ¢Õß

°“√‡¢â“¡“∑”ß“π„πª√–‡∑»‰∑¬ «—π®—π∑√å∑’Ë 19

∏—π«“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.30 π. ∑’Ë‚√ß‡√’¬π≈“´“≈

�����Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠√à«¡ ©≈Õß

 —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

æ√– ß¶å·≈–¡√≥ —°¢’

«—πæÿ∏∑’Ë  11 ¡°√“§¡ 2012

19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“©≈Õß¿“¬„π

«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë  12 ¡°√“§¡ 2012

10.00 π. ‡¥‘π√Ÿª§ÿ≥æàÕπ‘‚§≈“ 

11.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“ (»’≈‡®‘¡ºŸâªÉ«¬„Àâ·°à

ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ) ‚¥¬Õÿª —ß¶√“™ ‡ª‚µ√

 “π‘®  ∂–«’√–«ß å

    12.00 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√

18.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“ ‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

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

(À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

°“√∫√‘°“√¢Õß —°°“√ ∂“π «—π®—π∑√å - «—π‡ “√å

‡ªî¥ 08.00-20.00 π. «—πÕ“∑‘µ¬å ‡ªî¥ 08.00-

16.00 π.

«—π-‡«≈“ ¡‘ ´“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

     ®—π∑√å - ‡ “√å  ¡‘ ´“‡«≈“      19.00 π.

     Õ“∑‘µ¬å  ¡‘ ´“‡«≈“      11.00 π.

¡‘ ´“‡∑‘¥‡°’¬√µ‘∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…-

∫”√ÿß ª√–®”‡¥◊Õπ µ√ß°—∫«—π‡ “√å∑’Ë Õß¢Õß∑ÿ°‡¥◊Õπ

‡«≈“ 19.00 π.  (À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

 ”π—°ß“π‚∑√»—æ∑å  0-3429-2143  ·≈– 0-

3429-2148  ‚∑√ “√ 0-3429-2149  E-mail :

s_blessednicolas@hotmail.com

�����   —¡¡π“ ß¶åÕ’ “π 4  —ß¶¡≥±≈Õ’ “π Õ—§√-

 —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß  —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’ ·≈– —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

√–À«à“ß«—π∑’Ë 16-20 ¡°√“§¡ 2012 ∑’Ë®—ßÀ«—¥

ÀπÕß§“¬

�����Õ“√“¡°“ªŸ™‘π Õÿ¥√∏“π’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß  50 ªï

¢Õß§ÿ≥·¡àÕ—°·π  (™’≈—∫) §≥–°“ªŸ™‘π ®.Õÿ¥√∏“π’

«—π‡ “√å∑’Ë 28 ¡°√“§¡ 2012 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 10.30 π.  æ√– —ß¶√“™¬Õ√å™ ¬Õ¥ æ‘¡æ‘ “√

‡ªìπª√–∏“π

�����¢Õ‡√’¬π‡™‘≠√à«¡∑”∫ÿ≠™à«¬‡À≈◊ÕÕ“√“¡§“√å·¡≈

π§√ «√√§å ´÷Ëß‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬Õ¬à“ß¡“°®“°

πÈ”∑à«¡„À≠à„π§√—Èßπ’È µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥·¡àÕ—ß‡¬≈“

Õ∏‘°“√‘≥’Õ“√“¡§“√å·¡≈ À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å 0-5688-

2101 À¡“¬‡≈¢∫—≠™’ 281-4-30181-4 ∏π“§“√

°√ÿß‡∑æ  “¢“π§√ «√√§å  ™◊ËÕ∫—≠™’ Õ“√“¡§“√å·¡≈

π§√ «√√§å

�����¢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

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå
 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

∫«™æ√– ß¶å„À¡à¢Õß —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø »√™—¬

¥‘æÕ ·≈–‡ªî¥ªï‡¬“«™π¢Õß —ß¶¡≥±≈ «—π‡ “√å

∑’Ë 7 ¡°√“§¡  2012  æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈

∫â“π‡¡◊Õßß“¡ Õ.·¡àÕ“¬ ®.‡™’¬ß„À¡à ‚¥¬

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

‡ªìπª√–∏“π

¢Õ‡™‘≠™¡§Õπ‡ ‘√åµ çSimply, Sacredé

(»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï·∫∫ “¡—≠)

¢—∫√âÕß‚¥¬

§≥–π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§”

(°“≈À«à“√å)

«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 22 ∏—π«“§¡ 2011

‡«≈“ 19.30 π.

∑’Ë«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” (°“≈À«à“√å) °∑¡.

µ‘¥µàÕ‚∑√. 08-9899-6965, 08-9896-6226

 ¡—§√ ¡“™‘°Õÿ¥¡ “√ ·≈–Õÿ¥¡»“πµå

ΩÉ“¬∑–‡∫’¬π ¡“™‘°

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1810

‚∑√ “√ 0-2681-5401

E-mail : udomsarn@gmail.com



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 50 ประจำวันท่ี 11-17 ธันวาคม 2011 หนา 17
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ประจำแตละสงัฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ : คณุพอสุพจน ฤกษสจุรติ สงัฆมณฑลเชียงใหม : คณุพอณรงคชยั หมัน่ศกึษา สงัฆมณฑลจันทบรุ ี: คณุพอเอนก นามวงษ อคัรสงัฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คณุพอชำนาญ บวัขันธ สงัฆมณฑลราชบุร ี: คณุพอเสนอ
ดำเนินสดวก สงัฆมณฑลนครราชสีมา : คณุพอเกรยีงไกร ยิง่ยง สงัฆมณฑลนครสวรรค : คณุพอชวินทร เสงีย่มแกว สงัฆมณฑลสุราษฎรธานี : คณุพออมรกิจ พรหมภกัดี สงัฆมณฑลอุดรธาน ี: คณุพอไมตร ีทาสุวรรณ สงัฆมณฑลอบุลราชธานี : คณุพอบุญพฤกษ
ทองอนิทร  คาบำรุงปละ 400 บาท ธนาณัตใินนามซิสเตอรศรินทิพย กจิสวัสด์ิ สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 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

ขอบพระคุณพระเจาสำหรบั
แบบอยางชีวติของทัง้สามทานน้ี

จงพยายามอยกูบัทกุคนอยางสงบ
พยายามดำรงชวีติอยอูยางหมดจด

เพราะไมมใีครจะเห็นพระเปนเจาไดถาไมมชีวีติเชนนี้
(ฮบ 12 : 14-15)

          
ยงัระลกึถงึในคำภาวนาเสมอ
เปาโลละมลู พลูวทิยกจิ

     จากไปครบ 6 ป วนัท่ี 28 มนีาคม 2549
มารีอาสำเนียง พลูวิทยกิจ

จากไปครบ 1 ป วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2553
       เทเรซาแหงอาวิลลา วมิล (พลูวิทยกิจ) อยยูนืยง

จากไปครบ 1 ป วนัท่ี 10 กมุภาพันธ 2554

สวสัดคีรบั เพือ่น ๆ
เยาวชนทุกคน . . . เ ร ากำ ลังจะ
เดินทางมาถึงชวงสุดทายของป
2011  แลวนะครับ... ใกลจะถึง
เ ท ศ ก า ล สำ คั ญ อี ก แ ล ว . . .
พระคริสตเจากำลงัจะเสด็จกลบัมา

อกีครัง้... การฉลองการบังเกดิของพระคริสตเจาในปนี ้คงเปนอีกปหน่ึงท่ีมคีวามหมาย
กบัเรามากมายทเีดยีว... กบัชวงเวลาทีเ่ราเตรยีมรบัเสด็จการบังเกดิในคร้ังนี ้ทามกลาง
มวลน้ำอันมหาศาลท่ียังคงขังตัวอยูในบานของเรา ถนนหนทางท่ีเราสัญจรไปมา
ตลาดศูนยการคาทีเ่ราเคยไปจับจายใชสอย วดั โบสถ มสัยดิ สถานท่ีสำหรบัประกอบ
พธิกีรรมทางศาสนา โรงเรียน โรงพยาบาล ไมเวนแมแตโรงงาน ฯลฯ หลายคนถึงกบั
หมดเน้ือหมดตัวไปกบัมหาอุทกภยัในคร้ังน้ี ไมมทีีอ่ยอูาศัย ขาดแคลนส่ิงจำเปนตางๆ
ไมวาจะเปนอาหารน้ำดืม่ ยารกัษาโรค ปจจยัพืน้ฐานจำเปนตางๆ

นองๆ เยาวชนครับ...เพ่ือนพ่ีนองเหลาน้ีกำลังรอคอยน้ำใจเพ่ือบรรเทาน้ำทวม
รวมมือรวมใจกันตอไปนะครบัสำหรับน้ำใจดีของนองๆ เยาวชนหลายคนท่ีหยิบย่ืนให
บางคนเปนจิตอาสา บางคนแบงปนทรัพย แรงกาย แรงใจ หรืออยางอ่ืน ของขวญัแหง
น้ำใจเหลานี้คงจะเปนของขวัญล้ำคาที่ยิ่งใหญที่สุดและเรายินดีอยางยิ่งที่จะมอบให
กับพระกุมารนอยที่จะบังเกิดมาในไมชาน้ี

สดุทายน้ีพีเ่ช่ือครับวา “สกัวนั แลวมนักผ็านไป ไมมเีรือ่งอะไรใหม เกดิขึน้แลว
ก็จากไป สักวันน้ำตาจะหยุดไหล สุขทุกขรายดีเทาไหร สุดทายก็ผานไป”...ขอเปน
กำลังใจใหผปูระสบภยัทุกคน ดวยบทเพลงน้ีนะครับ

โดย เงาเทียน

สกัวนั..แลวมันก็ผานไป  (โต ศกัด์ิสทิธ์ิ)
หากวันน้ี เธอเหน่ือยจนลุกไมไหว
กับชีวิตที่เปลี่ยนเกินจะรับได
เกินท่ีจะยืนหยัด เกินท่ีจะเขาใจไดไหว
วาเหตุใดจึงถึงเกิดข้ึนกับเธอ

หากวันน้ีความฝนไดเปล่ียนไป
เปลี่ยนจากวันที่เคยดูเหมือนยิ่งใหญ
เปนวันท่ีไมรจูกั วนัท่ีไมเคยคาดฝนไว
วาชวีตินีจ้ะตองเผชญิ

สกัวนั แลวมนักผ็านไป
ไมมเีรือ่งอะไรใหม เกดิขึน้แลวกจ็ากไป
สกัวัน น้ำตาจะหยุดไหล
สขุทุกขรายดีเทาไหร สดุทายก็ผานไป

ดั่งตนไมถูกลิดเพื่อผลิใบ
ดั่งชีวิตท่ีพายแพเพ่ือเร่ิมใหม
คนท่ีไมเคยเจบ็ คอืคนทีไ่มเคยทำสิง่ไหน
บอกใจเอาไวเมื่อตองเผชิญ
บนเสนทางในชีวติของเธอจะมีคำตอบรอคอยอยเูสมอ หากเธอน้ันยอมเดนิ

สกัวนั แลวมนักผ็านไป ไมมเีรือ่งอะไรใหม เกดิขึน้แลวกจ็ากไป
สกัวันน้ำตาจะหยุดไหล สขุทุกขรายดีเทาไหร สดุทายก็ผานไป
สกัวนั แลวเราจะเขาใจ สดุทายรายดเีทาไหร แคไหนกผ็านไป
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ความเจ็บไขไดปวยบางทีก็สอนเราเหมือนกัน
เวลาที่ผมน่ิงข้ึน เร่ิมพิจารณาวาโลกใบน้ีขาดเราได
ทั้งๆ กอนหนาน้ีก็ไมไดคิดตางจากน้ี แตชีวิตท่ี
เหมือนถกูผลกัใหเดนิไปขางหนา เหมอืนคดิแตจรงิๆ
แลวแทบไมไดคิด เหมือนหยุดแตกำลังเดินตอไป
เพียงแตเดินชาหรือเดินเร็วเทาน้ัน ผมเร่ิมชอบ
ชวีติหลังหายปวยมากขึน้ๆ เพราะไดกลบัไปทำอะไร
หลายอยาง ที่ชวงกอนหนานี้ ไมไดหลงลืม แต
ใหเวลานอย ไมไดไมใสใจ แตก็คิดวาไวทีหลัง
กไ็ดเนีย่ ผมเริม่กลบัไปอานหนังสอื ดหูนงั เลนกตีาร
คิดจะเขียนงานในแบบท่ียังไมเคยทำ ความเรียง
บทกลอน บทเพลง สกปูเคยทำแลว ตอนนีอ้ยากเขียน
เรื่องส้ัน อยากแตงนิยายที่จะสรางคุณูปการใหกับ
พระศาสนจักรไทย ไปควานหาหนังสือเกาๆ
ซีดีเพลงเกาๆ ซีรี่สที่อาจจะซ้ือมานานแลว มันวาง
เรียงซอนกันอยู สงสัยวาดูชาตินี้อาจจะไมหมด
แลวทำไมเราไมทำใหหมดซะละ อยามัวสงสัย
กอนหนานี้มีความคิดวา ขณะท่ีคนอื่นนั่งทำงาน
หลงัขดหลังแข็ง เรามีกจิกรรมในลกัษณะน้ีเราข้ีเกยีจ
ไมเปนแบบอยางหรอืเปลา? คำตอบของผมกลบัเปน
ทุกขอมูลเปนทุกอณูความรูใหเราไดไปขยายผลตอ
ในงานที่ เราทำ  สื่อมวลชนคาทอลิก  สิ่งพิมพ
ภาพยนตรสั้น งานในฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา
ของสภาการศึกษาคาทอลกิ งานอบรม เทศนเขาเงียบ
เปนที่ปรึกษาน่ันนี่ หรือแมกระท่ังงานอภิบาลวัด
คาทอลิกในวันเสาร-อาทิตย ไมมีขอมูลใดตกหลน
มนัจะถกูใชในวันเวลาท่ีเหมาะสม

เมือ่อานมากก็พบมาก ในชวงน้ีจงึพบเห็นกระแส
บางอยางทีเ่กิดข้ึนและสงผลกระทบกับพระศาสนจักร
มาตลอด ผมอยากเรียกปรากฏการณเหลาน้ีวา
“ความเยายวน”

ความเยายวนเปนอาการของการใชเสนห ความ
นาสนใจ นาตดิตามคนหา จะโดยทางใดก็ตาม และ
เม่ือเราเดินตามความเยายวนน้ัน เขาไปรวมกิจกรรม
จะโดยรูตัว ไมรูตัว จะโดยเต็มใจหรือไมเต็มใจ
ผมเรียกปฏิกิริยาน้ันวา “เขาทาง” ผูเยายวน กลุม
หรือองคกรที่เปดฉาก ถาเขาเปลงวาจาออกมาได
คงมีคำพูดประมาณวา “ขอบใจนะ ขาฯ นึกแลว”
และท่ีนึกแลว ก็เพราะวาตองการแบบน้ันอยูแลว
ตัง้แตตน

ในงานส่ือมวลชน จะประเภทใดก็ตาม มกัมสีิง่ท่ี
มาเยายวนอยูอยางตอเนื่อง เชน ภาพยนตร สมัยท่ี
ภาพยนตรเรื่องรหัสลับดาวินชี ภาพยนตรเรื่อง
เทวา ซาตานดัง (จริงๆ แลวฮือฮามาต้ังแตเปนหนงัสือ)
ความเยายวนของมัน คอืการผกูเร่ืองท่ีจบัแพะชนแกะ
ไมถกูตองตามความเปนจรงิ แลวมนักล็ากเราออกมา
ใหวิเคราะหวิจารณ ยิ่งวิเคราะห ยิ่งวิจารณเทาไหร
ก็ไปเขาทางวิถีการเยายวนเทานั้น

ในชวงไมนานมานี้เราจึงเห็นวา มีการเยายวน
ตอเนื่องกัน ตั้งแตแคมเปญโฆษณาของแบรนดดัง
อยางเบเนตอง ที่นำรูปผูนำระดับโลกมาจุมพิตกัน
และไมพลาดที่จะมีรูปพระสันตะปาปาของเราดวย
หรือการดึงดาราสาวท่ีมีชื่อเสียงในทางการแสดง
ภาพยนตรลามก อนาจาร ใหมารับบทเปนแมของ
พระเยซู ในรายการทวีคีรสิตมาสในปนี ้หรอืแมกระทัง่
การตนูติน ตนิ (หรอืแตง แตง) ทีพ่ระศาสนจักรชืน่ชม
ในเมืองไทย นิตยสารเกาๆ บางเลมของคาทอลิก เชน
วีรธรรม  ยังเคยนำการตูนเ ร่ืองนี้มาลงเปนตอนๆ
(ปจจบุนัลขิสิทธ์ิเปนของสำนักพมิพในเครือเนชัน่) กลบั
มีเสียงตอตานวาจริงๆ แลว มีบางตอนที่แสดงวา
ติน ติน เหยียดผิวซะงั้น แตกระแสเหลาน้ีเพิ่งมาแรง
เพราะมีภาพยนตรเรื่องติน ติน จะเขาโรง (สำหรับ
ประเทศไทยวันท่ี 29 ธนัวาคมน้ี)

ผมลองสรุปความคิดในประเด็นเหลาน้ีเปนขอๆ
เพ่ือการติดตามและทำความเขาใจงายๆ ไมมีถูกผิด
นะครับ เปนแตเพยีงความเห็นของบรรณาธิการคนหนึง่
ที่พอจะมีประสบการณและขอมูลอยูบาง ผมสรุป
ไดดงัน้ี

1. หลักการโฆษณาในมุมหน่ึงคือการพยายาม
เขาถึงลูกคาใหไดมากที่สุด

2. คนทีน่บัถอืศาสนาครสิตจะนกิายใด ยอดรวมๆ
ทัว่โลกกม็เีปน 1,000 ลาน มปีระชากรมากโขอยู

3. โฆษณา (หรือจะหมายถงึ ภาพยนตร หรือส่ือ
ประเภทอ่ืนก็ได) จึงพยายามทำอะไรท่ีจะสัมผัสกับคน
จำนวนมากน้ัน โดยไมคำนงึถงึผลเสยีทีจ่ะตามมา เพราะ
ยิ่งเสียหายมาก ยิ่งมีคนพูดถึงมาก ยิ่งอยูในกระแสมาก
ยิง่อยใูนกระแสนาน เปนประเดน็รอน เปนเทรนดกนัไป

4. โฆษณาหลายๆ บริษัทจึงมีพฤติกรรมในแบบ
เยายวน ชวนติดตามแบบน้ี

5. ขอเสนอสำหรับทาทีคริสตชน
5.1 ไมตกเปนเครือ่งมอื คอืเขาทาง บรษิทัโฆษณา

ยิง่มปีฏกิริยิาเทาไหร ยิง่ถกูเผยแพรมากเทานัน้
5.2 รบัฟง และสนับสนุนแนวทางของพระศาสนจักร

เพราะปกติแลว พระศาสนจักรจะมีผูรับผิดชอบหลัก

อยางเปนทางการ และพระศาสนจักรไมนิ่งนอนใจ
แนๆ

5.3 ในสวนบุคคล เราสามารถบอยขอดสินคา
หรอืผลติภณัฑได ไมสงเสรมิในวถิกีารดำเนินตอไป
ในอนาคตของบรษิทั หรอืเครอืขายของบรษิทัทีว่านี้

5.4 สวดภาวนาใหพวกเขาดวย เพราะวิธดีาทอ
อยางรนุแรง เปนอกีสิง่หนึง่ทีเ่ขาทางไดเหมอืนกนั

5.5 เช่ือม่ันวาพระเปนเจามวีถิทีางของพระองค
เชนกนั

ผมคิดวา ขาวเหลานี้คือตัวอยางบางตอนท่ี
พระศาสนจักรจำเปนตองมีสำนักงานขาว หรือ
หนวยงานท่ีปกปองตนเองดวยความชอบธรรม
กรณีศึกษาแบบนี้ เปนบทเรียนและเปนตัวอยาง
สำหรับพระศาสนจักรท่ัวโลก ประเทศไทยมีกรณี
ใกลเคยีงแบบน้ีมากมาย มทีัง้บางทีเราประสบพบเจอ
เอง หรือมีคนสงมาเพ่ือชวยพิจารณาตอไป เชน
การนำกางเขนไปใสเปนเคร่ืองประดับของดารา
นางแบบ แถมยังแตงตัวเกือบเปลือยก็มีใหเห็น
ฉากในทีวีที่ไมเหมาะสม หรือการนำภาพพระ-
สันตะปาปาประกอบคอลัมนที่เกี่ยวกับการเสพ
ของมึนเมา ฯลฯ หนวยงานอุดมสารยึดแบบอยาง
ของหนวยงานหลกัของพระศาสนจกัรในการทำงาน
เสมอ ใหความร ูและไมตกเปนเคร่ืองมือ รอระยะเวลา
ที่เหมาะสม มีขอมูล และตัดสินใจอยางรอบคอบ
บางทีอาจจะดูเชื่องชา แตมั่นใจไปไดเลยวา มี
แนวทาง มคีวามตัง้ใจเปนหวงเปนใยพระศาสนจักร
ไมตางและรบัผดิชอบ ทมีงานคณะกรรมการ ผใูหญ
หลายทานที่มีประสบการณจะชวยใหคำแนะนำ
ทีเ่หมาะสมอกีทางหนึง่ดวย

ความเยายวนยังคงสรางความนาสนใจและ
หลอกลอคนสวนหน่ึงเขามุมของมันตอไป สำหรับ
คนท่ีมีภูมิตานทานพอแลวน้ัน คงไมเลือกเดินไป
เขาทาง เพียงแตตดิตามดวยใจสงบและพรอมรบเมือ่
ถงึเวลา

บรรณาธิการบริหาร

“ความเยายวนท่ีควรถอยหาง หรอื/และ
ติดตามดวยใจสงบ”

“ความเยายวนท่ีควรถอยหาง หรอื/และ
ติดตามดวยใจสงบ”
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çª√–™ÿ¡é §ÿ≥æàÕ‡®√‘≠ «àÕßª√–™“πÿ°Ÿ≈ À—«Àπâ“ “¢“«‘™“§√‘ µ»“ π»÷°…“

«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ®—¥ª√–™ÿ¡ºŸâ·∑π»‘…¬å‡°à“ §√Ÿ§” Õπ “¢“«‘™“§√‘ µ»“ π»÷°…“

§√—Èß∑’Ë 3  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 2 µÿ≈“§¡ 2011 ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡ 1 «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡

¡’ºŸâ·∑π»‘…¬å‡°à“œ 7 √ÿàπ (®“°∑—ÈßÀ¡¥ 8 √ÿàπ) ¡“√à«¡ª√–™ÿ¡ ®”π«π 9 §π

çª∞¡π‘‡∑»é  “¢“«‘™“§√‘ µ»“ π»÷°…“ «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ®—¥ª∞¡π‘‡∑»

π—°»÷°…“ ™—Èπªï 4 ®”π«π 12 §π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 29 °—π¬“¬π 2011 ‡æ◊ËÕ‰ªΩñ°

°“√ Õπ§√‘ µ»“ π∏√√¡„π‚√ß‡√’¬π ‡ªìπ‡«≈“ 4 ‡¥◊Õπ µ—Èß·µà«—π∑’Ë 26 µÿ≈“§¡

2011 - 5 ¡’π“§¡ 2012 ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ‡®√‘≠ «àÕßª√–™“πÿ°Ÿ≈ À—«Àπâ“ “¢“«‘™“œ

°≈à“«ª∞¡π‘‡∑» §ÿ≥§√Ÿ°¡≈“  ÿ√‘¬æß»åª√–‰æ ·∫àßªíπÀ—«¢âÕß“π®‘µµ“¿‘∫“≈

§ÿ≥§√Ÿ∑—»π’¬å ¡∏ÿ√  ÿ«√√≥ ·≈–§ÿ≥§√Ÿ ÿ¥À∑—¬ π‘¬¡∏√√¡ ·π–π”‡Õ° “√

°“√Ωñ° Õπœ ß“π¥â“π§√‘ µ»“ π∏√√¡ (À≈—° Ÿµ√ Àπ—ß ◊Õ·≈– ◊ËÕ°“√ Õπ)

·≈–°“√∑”·øÑ¡ß“π‡¡◊ËÕ‡ √Á® ‘Èπ°“√Ωñ° Õπœ

ç™à«¬‡À≈◊Õé §ÿ≥æàÕ ÿ¢ »√®—π∑√å ‡®â“Õ“«“ «—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ª“°™àÕß

π§√√“™ ’¡“ √à«¡°—∫ ¡“§¡«‘π‡´π‡¥ÕªÕ≈  àßπÈ”¥◊Ë¡√ÿàßÕ√ÿ≥ ®”π«π 200 ‚À≈

™à«¬‡À≈◊Õæ’ËπâÕß∑’Ëª√– ∫¿—¬πÈ”∑à«¡ ºà“π∑“ß§“√‘µ— ‰∑¬·≈π¥å ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 18

æƒ»®‘°“¬π 2011

 àß¿“æ¢à“«∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√ çÕÿ¥¡ “√é
E-mail : udomsarn@gmail.com  ‰ø≈å .jpg §«“¡≈–‡Õ’¬¥¿“æ  3 MB ¢÷Èπ‰ª

 àß·≈â«¢Õ„Àâ‚∑√. ·®âß 0-2681-3900 µàÕ 1805

ç«—π§√Õ∫§√—«§√‘ µ™πé «—¥æ√–§√‘ µå· ¥ßÕß§å Ω“ß ®—¥Õ∫√¡§√Õ∫§√—«

„πÀ—«¢âÕ ç§ÿ≥§à“§√Õ∫§√—«

§√‘ µ™πé ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 8

·≈–«—π®—π∑√å∑’Ë 17 µÿ≈“§¡

2011 ‚¥¬Õ∫√¡„π«—¥Ω“ßœ

·≈–∑’Ë»Ÿπ¬å§“∑Õ≈‘°æ√–-

µ√’‡Õ°¿“æ ∫â“π‡∑Õ¥‰∑¬

®.‡™’¬ß√“¬ µ“¡≈”¥—∫ ‚¥¬

¡’§ÿ≥æàÕÕ“√å¡—π‚¥ ‡µπÿ ‚´

§ÿ≥æàÕª√– ‘∑∏‘Ï µ—π‡®√‘≠ ´‘ ‡µÕ√åÕÿ‰√«√√≥ ‡´´àß √à«¡¥â«¬§ÿ≥Õ‘∑∏‘æ≈ ·≈–

§ÿ≥‡∑«“ ¬‘π¥’ ‡ªìπ«‘∑¬“°√ ‚¥¬°“√Õ∫√¡∑—Èß Õß·Ààß ¡’§Ÿà·µàßß“π‡¢â“√à«¡∑—ÈßÀ¡¥

119 §Ÿà

çª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß§√‘ µ™πé ‡¡◊ËÕ«—πÕ—ß§“√

∑’Ë 11 µÿ≈“§¡  2011 ∑’Ë§√‘ µ®—°√∑’Ë 2  “¡¬à“π ºª.π‘µ¬å¥“  ‡®π«“≥‘™¬å

ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß§√‘ µ™π ®—¥ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡°“√

¥”‡π‘πß“πΩñ°´âÕ¡√âÕß‡æ≈ßß“πÕ∏‘…∞“π¿“«π“‡æ◊ËÕ‡Õ°¿“æ§√‘ µ™π ´÷Ëß

®–®—¥„π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 29 ¡°√“§¡ 2012  ”À√—∫ºŸâ π„® ¡—§√‡ªìππ—°√âÕß

ª√– “π‡ ’¬ß ‰¥â∑’Ë‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1403



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 50 ª√–®”«—π∑’Ë 11-17 ∏—π«“§¡ 2011Àπâ“ 20

∫â“πº¡ πÈ”‰¡à∑à«¡

ç‡¬’Ë¬¡‡¬’¬π „Àâ°”≈—ß„®é «—π∑’Ë 12 æƒ»®‘°“¬π 2011 æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‰¥â‰ª‡¬’Ë¬¡‡¬’¬π·≈–¡Õ∫∂ÿß¬—ß™’æ

„Àâ·°àæ’ËπâÕß∑’Ëª√– ∫Õÿ∑°¿—¬„π™ÿ¡™π«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß

§“√‘µ— ‰∑¬·≈π¥å°—∫æ—π∏°‘®
øóôπøŸ‡¬’¬«¬“„®À≈—ßπÈ”≈¥

¿“«–§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ¢Õßæ’ËπâÕßºŸâª√– ∫¿—¬πÈ”∑à«¡ ·¡â«à“«—ππ’È

πÈ”®–≈¥≈ß·≈â«  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

πÈ”∑à«¡‰¡à„™à‡√◊ËÕß‡À≈◊Õ‡™◊ËÕ À√◊Õ‰¡à‡§¬‡°‘¥¢÷Èπ „π™à«ß™’«‘µ§πÊ Àπ÷Ëß

Õ“®®–æ∫πÈ”∑à«¡„À≠à‰¥â¡“°°«à“Àπ÷Ëß§√—Èß  ¡’§π∫Õ°«à“πÈ”∑à«¡ª√–‡∑»‰∑¬„πªïπ’È

∑à«¡¡“°∑’Ë ÿ¥„π√Õ∫ 50 ªï §π¡Õß‚≈°„π·ßà¥’¡—°®–∫Õ°«à“ «‘°ƒµ‘¬àÕ¡

 √â“ß‚Õ°“  ·µà§π¡Õß‚≈°„π·ßà»“ π“µÕ∫∑ÿ° ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ«à“πÈ”æ√–∑—¬¢Õßæ√–

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À√◊Õ™◊ËÕ·∫∫™“«∫â“π‡√’¬° «—¥∫“ß –·°

¥â“πÀ≈—ßµ‘¥°—∫ «π ¥â“π¢â“ßµ‘¥°—∫§≈Õß‡≈Á°Ê ™à«ß°àÕπÀπâ“π’È µÕπ∑’Ë¬—ß‰¡à¡’

‡¢◊ËÕπ ‰¡à¡’°“√√–∫“¬πÈ”∑’Ë¥’ ‰¡à¡’°“√®—¥∫√‘‡«≥„Àâ‡À¡“– ¡ √«¡∑—Èß‡ âπ∑“ß

∑’ËÕ¬ŸàµË”°«à“√–¥—∫∑“ß√∂‰ø≈ß¡“ πÈ”∑à«¡∑ÿ°ªï ¡“°πâÕ¬ ™“«∫â“π§ÿâπ™‘π

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ëº≈—¥‡ª≈’Ë¬πÀ¡ÿπ‡«’¬π§ÿ≥æàÕ∑’Ë¡“Õ¬Ÿàª√–®” §ÿ≥æàÕ∑à“ππ—Èπ°Á„™â«‘∂’

·ÀàßºŸâπ” À≈Õ¡√«¡„®™“«∫â“π ∑—Èß§π¥’ ·≈–§πÕ—π∏æ“≈ ∑—Èß§π∑’Ë‡¢â“«—¥ ·≈–

§π∑’Ë‰¡à‡¢â“«—¥ ∑—Èß§π∑’ËÕ¬ŸàÀà“ß«—¥ À√◊Õ„°≈â«—¥ „Àâ∑ÿ°§π¡“ª°ªÑÕß∫â“π¢Õß‡¢“

„Àâæâπ®“°πÈ”∑à«¡ ®–§Ë”¡◊¥¥÷°¥◊Ëπ ®–‡Àπ◊ËÕ¬Àπ—°¡“°·§à‰Àπ „§√∂¡¥‘π‰¥â∂¡

„§√¡’·√ß™à«¬¬°∑√“¬ „§√∑”°—∫¢â“«‰¥â™à«¬∑” ≈Ÿ°‡≈Á°‡¥Á°·¥ß ‡¬“«™π«—¬°”Àπ—¥

Àπÿà¡ “««—¬∑”ß“π §π™√“ ™“¬À≠‘ß ÕÕ°·√ßæ√âÕ¡‰ª°—∫ºŸâπ”™ÿ¡™π ‡æ◊ËÕ

ª°ªÑÕß∫â“π ∂ππÀπ∑“ß ·≈–«—¥¢Õßæ«°‡¢“„ÀâπÈ”‡¢â“¡“πâÕ¬∑’Ë ÿ¥

º¡°≈—∫‰ª«—¥∫â“π‡°‘¥Õ’°§√—Èß ‡æ◊ËÕ∂«“¬¡‘ ´“ „π™à«ß‡«≈“∑’ËπÈ”‡√‘Ë¡‡¢â“¡“

„πæ◊Èπ∑’Ë√Õ∫πÕ°¢Õß°√ÿß‡∑æœ ∫“ß¢ÿπ‡∑’¬π ®Õ¡∑Õß ‡À¡◊Õπ°”≈—ß®àÕª√–™‘¥

·µà™“«∫â“π∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥π’È°≈—∫‰¡àÀ«—Ëπ‰À« æ«°‡¢“∑√“∫¥’°—∫«‘∂’Õ¬Ÿà°—∫

πÈ” ·≈â«æ«°‡¢“°Á∑√“∫¥’«à“æ«°‡¢“®–ºà“π ∂“π°“√≥åπ’È‰ª‰¥âÕ¬à“ß‰√

πÕ°®“°π—Èπ·≈â« ‰¡à¡’„§√®”æàÕ‡®â“«—¥Õß§åπ—Èπ‰¡à‰¥â „π¬“¡∑’ËπÈ”¬âÕπ°≈—∫

¡“Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ¡—π°Áæ“§«“¡∑√ß®”¥’Ê „πÕ¥’µ¬âÕπ§◊π ∑—ÈßÊ ∑’ËÀ≈“¬§π‡√‘Ë¡

∫—π∑÷°§«“¡∑√ß®”∑’Ë‡≈«√â“¬≈ß‰ª·≈â«°—∫«‘°ƒµ‘«—ππ’È

∫â“πº¡πÈ”‰¡à‡§¬∑à«¡ πÈ”·§à‡æ’¬ß‰À≈‡¢â“¡“ Ÿß°«à“ª°µ‘‡∑à“π—Èπ‡Õß


	Udomsarn50_Cover
	Udom50
	udomsarn50P1516
	Udomsarn50_Caption

