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การภาวนาคอื
หนาท่ีทีส่ำคัญ
การภาวนาคอื
หนาท่ีทีส่ำคัญสงัคายนาวาติกนั ที ่2

สังคายนาวาติกัน ที่ 2 เปนเหตุการณที่ยิ่งใหญ
ทีสุ่ดเหตุการณหนึง่ในประวัติศาสตรแหงครสิตศาสนา
ในศตวรรษท่ี 20  ซ่ึงทำใหพระศาสนจักรสัน่สะเทือน
และสงผลทำใหคาทอลิกจำนวนไมนอยเกดิการต่ืนตัว
กระตือรือรนข้ึนมา

เหตุการณสำคัญ

ในเดือนมกราคม 1959 สมเดจ็พระสนัตะปาปา
ยอหน ที ่ 23 ประกาศโดยท่ีไมมีผใูดคาดคิดวา จะมี
การประชมุสังคายนาวาติกนั ที ่2  (ครัง้แรกประชุม
กันในป 1868)  เหตุผลเปนเพราะวา “ถึงเวลาแลว
ที่จะตองเปดประตูพระศาสนจักรเพื่อรับอากาศ
บริสุทธ์ิ”  ดูเหมือนพระศาสนจักรไมอยูในภาวะท่ี
กำลงัเผชญิกับปญหาวกิฤติใดๆ ในขณะน้ันแมพระ-
สันตะปาปาจะมีความรูสึกท่ัวไปวาพระศาสนจักร
คอนขางท่ีจะหางเหินจากโลกสมัยใหมไปสักหนอย
สวนอีกหลายๆ คนมีความรูสึกวามีความจำเปน
ที่จะตองเปล่ียนแปลงอะไรบางอยางในพระ-
ศาสนจักร

“บรรดาปตาจารย” ของพระศาสนจักรไดรับ
การเชิญใหสงหัวขอตางๆ ที่ตองการจะเอาไปใสไว
ในหัวขอของการประชุม  หลายคนไมสงหวัขอใดเลย
หลายคนเสนอใหมีการปรับเร่ืองเล็กๆ นอยๆ เชน
กฎหมายของพระศาสนจักรโดยบงชี้วากฎหมาย
บางขอควรมีการปรับปรุงใหรัดกุมยิ่งข้ึน สวนใหญ
มักพอใจกับพระศาสนจักรเทาที่เปนอยู  ผูนำของ
ประเทศท่ีเรียกกันวา “กลุมไรน” (เยอรมนี เน-
เธอรแลนด สวิตเซอรแลนด เบลเยียม ฝรั่งเศส)
อยูแถวหนาในการมอบหัวขอมากมายท่ีมีพื้นฐาน
จากการคนควาทางเทววิทยาสมัยใหมและพวกนี้
ตองการเปล่ียนหลายส่ิงหลายอยาง ภายในเวลา
ไมนานนัก เสียงสวนใหญครอบงำกระบวนการ
ประชุมคณะกรรมาธิการตางๆ ซ่ึงสวนใหญ
เปนสมาชิกจากสมณกระทรวงวาติกันเริ่มบรรจุ
หัวขอวาระการประชุมและเอกสารตางๆ เพื่อการ
พิจารณาและนำเอาไปปฏิบัติ

การประชุมสังคายนาแยกออกเปน 4 วาระ
โดยประชุมกันท่ีมหาวิหารนักบุญเปโตรต้ังแต
เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 1962, 1963, 1964
และ 1965 บรรดาสมาชิกผูเขาประชุมซ่ึงเรียกวา
“ปตาจารย” ไดแกพระสังฆราชและผูนำของคณะ
นักบวชชายตางๆ  เกือบทุกคนท่ีไดรับเชิญตางก็ไป
รวมประชุม ในวันท่ีเปดการประชุมมีสมาชิกเขารวม
จำนวน 2,540 คน หลังจากน้ันสมาชิกลดลงอยู

ระหวาง 2,200 ถึง 2,400 คน  เอกสารและคำปราศรัย
ตางๆ ลวนเปนภาษาละตินท้ังส้ิน

สังคายนาแสดงใหเห็นถึงความตึงเครียดท่ีมีมา
ยาวนานระหวางผูที่ตองการใหอำนาจการตัดสินใจ
อยูกับพระสันตะปาปาและสมณกระทรวงกับผูที่
ตองการใหสังคายนามีบทบาทเพ่ิมข้ึน   สมเด็จ
พระสนัตะปาปายอหนมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกบั
กลมุหลงั จงึสนับสนนุใหสังคายนาดำเนินการไปอยาง
เสรีโดยตนเองไมเขาไปควบคุม  นอกน้ันพระองคยัง
ทรงเชิญคริสตจักรอืน่ๆ ใหเขามาเปนผสัูงเกตการณดวย
ทันทีที่ เปดสังคายนากลุมไรนที่ทรงพลังและชอบ
ที่ จะให สังคายนามีบทบาทมากข้ึนก็ ขับ เคลื่ อน
จนสามารถขจัดการครอบงำของสมณกระทรวงจน
พวกตนกลายเปนเสียงขางมากในการประชุม  สมเด็จ
พระสันตะปาปายอหนส้ินพระชนมระหวางการประชุม
สมัยแรกกบัสมัยทีส่องซ่ึงผสืูบตำแหนงพระสนัตะปาปา
ตอคือสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ผูที่ใชอำนาจ
ควบคุมการสังคายนาเพ่ิมข้ึน ที่สำคัญคือพระองคทรง
ยกเลิกการพิจารณาเร่ืองการคุมกำเนิดโดยสงวน
การตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นนี้ไวสำหรับพระองค
แตผูเดียว

มติของท่ีประชุมสังคายนา

สังคายนาวาติกัน ที่ 1  มุงเปาไปท่ีอำนาจพระ-
สังฆราชแหงโรม (พระสันตะปาปา) สวนสังคายนา
วาติกัน ท่ี 2 สอนเร่ืองธรรมชาติของพระศาสนจักร
อำนาจของพระสังฆราชรวมถึงความสัมพันธของ
พระสังฆราชกับพระสันตะปาปาไดออกเอกสารช้ีแจง
วาการเผยแสดงของพระเจาทำใหฐานรากบางประการ
ของเทววิทยามีความชัดเจน ใหความสำคัญกับ
พระคัมภีรอีกท้ังสงเสริมใหมีการศึกษาพระคัมภีรดวย
มติของสังคายนาสวนใหญ จะบรรจุอยูในเอกสาร

ทางการ 16 ฉบับ  สมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหนตรัสวา พระองคไมทรงตองการ
คำจำกัดความของขอความเช่ือ และไมมี
คำจำกัดความใดๆ ออกมา พระองคทรง
ตองการใหคำสอนของพระศาสนจักร
ปรากฏออกมาชนิดท่ีมีความชัดเจนให
ทุกคนเขาใจไดอยางงายๆ แลวเอกสาร
ตางๆ กป็รากฏออกมาในลกัษณะน้ี  พระ-

ธรรมนูญวาดวยการอภิบาลในโลกสมัยใหม
(Gaudium et Spes) ซ่ึงเปนเอกสารท่ีมีความยาว
มากท่ีสุดน้ัน มีการพูดถึงประเพณีปฏิบัติในดาน
“คำสอนดานสังคมของพระศาสนจักร” อยางมีนัย
สำคัญเก่ียวกับเร่ืองทุนนิยม สังคมนิยม ครอบครัว
และเร่ืองราวของสังคม รวมถึงสิทธิของคนงาน
เก่ียวกับสภาพการทำงานท่ีเปนธรรมดวย  ที่มี
ความสำคัญเปนพิเศษไดแก การประกาศวาดวย
เสรภีาพในการนับถอืศาสนา ซ่ึงประณามรัฐท่ีจำกัด
เสรีภาพในการแสดงออกซ่ึงความศรัทธาทาง
ศาสนามีเอกสารสำคัญสองช้ินดวยกันเก่ียวกับ
พระศาสนจักร (Lumen Gentium) และเก่ียวกับ
การเผยแสดงของพระเจา (Dei Verbum) ที่แสดง
ใหเห็นถึงความสำเร็จของกลุมไรนซ่ึงไดรับการ
สนับสนุนจากปตาจารยสวนใหญพรอมกันกับ
ความพายแพของกลุมนักเทววิทยาท่ีไดรับการ
สนับสนุนจากสมณกระทรวงตางๆ

ผ ลพว ง ข อ ง สั ง ค า ยน า น้ี ทำ ให บ ร ร ด า
นกัประวติัศาสตรพากนัท่ึง  พระสงัฆราชกลายเปน
ผูที่คุนเคยกับคำสอนหรือการตัดสินท่ีไมไดมาจาก
พระสนัตะปาปาหรือจากสมณกระทรวง  พอพวกเขา
มารวมตัวกันเพื่อทำการสังคายนามีพระสังฆราช
ผูรอบรูและกลาเปนผูนำ พวกเขาตางก็เริ่มท่ีจะ
ใชอำนาจของตน

เหตุการณหลังสังคายนา

สัตบุรุษธรรมดาท่ัวไปไดรับผลกระทบมาก
ที่สุดจากการปรับเปลี่ยนในจารีตพิธีกรรม  แต
พวกเขาพบวาพวกเขาก็มีสิทธ์ิมีเสียงเชนเดียวกัน
กับผูอื่น  ในชวงท่ีมีการประชุมสังคายนาวาติกัน
ที่  2 มีความคิดเห็นใหมๆ  เกิดข้ึนมากมายซ่ึง
มีผลกระทบตอพระศาสนจักร  พวกหัวกาวหนา
ไดรบัการสนับสนุนโดยเฉพาะอยางย่ิงนักเทววิทยา
ปลดปลอยในแถบประเทศลาตินอเมรกิา กระบวน-
การขับเคล่ือนสิทธิสตรี และผูนำฆราวาสตางๆ
นัก เทววิทยาคาทอลิกเ ร่ิมหันหนา เข าหากัน
อภปิรายมติิของเทววทิยา  พวกอนรุกัษนยิมไมคอย
ประทับใจเทาใดดวยรูสึกวาอำนาจของพระ-
สันตะปาปาและของสมณกระทรวงถูกกาวลวง
หลังจากสังคายนาเปนตนมา พวกอนุรักษนิยม
พยายามท่ีจะทำใหอำนาจของสมณกระทรวงท่ีเคย
มีมาตามประเพณีกลับคืนมาอีกครั้ง

ถอดความโดย ว.ประทปี
จากหนังสือ Christianity

หนังสือ Christianity ของสำนักพิมพ Millennium House  ไดบอก
เลาเรื่องราวประวัติคริสตศาสนาไวพรอมภาพประกอบสวยงาม
“อุดมสาร” ดึงขอมูลเก่ียวกับสังคายนาวาติกัน ท่ี 2 มาใหอานกัน
เพื่อเตรียมสูปแหงความเช่ือ เพราะจะเปนโอกาสครบ 50 ป ของ
การทำสังคายนาดวย
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คุณพอลูกา สันติ วันชา  เกิดวันท่ี 22 สิงหาคม
ค.ศ. 1963  ทีบ่านมะหรี ่จ.รอยเอด็

การศึกษา
ปรญิญาตรี ปรชัญาและเทววิทยา วทิยาลัยแสงธรรม

กระแสเรียก
บวชสังฆานุกร 1990 ที่วัดนักบุญยอแซฟ บาน

หนองทามนอย  จ.ศรสีะเกษ
บวชพระสงฆ วันท่ี 13 กุมภาพันธ 1993 ที่วัด

อัครเทวดามีคาแอล บานซงแย โดยพระสังฆราช
มคีาแอล บุญเลือ่น หมัน้ทรพัย

การอบรมตอเนื่อง
ค.ศ. 2006 Sabbatical Program ที่บานผูหวาน

สามพราน  จ.นครปฐม

งานอภิบาล
ค.ศ. 1991-1992 ชวยงานอภิบาล ที่วัดแมพระ

ฟาติมานาคำ
ค.ศ. 1993 ปลัดวัดแมพระประจักษเมืองลูรด

บานหนองคูนอย
ค.ศ. 1994-1996 เจาอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ

บานหนองฟานยืน จติตาธิการคณะพลมารี
ค.ศ. 1997-2000 เจาอาวาสวัดนักบุญอันนา บาน

บัวทา วัดนักบุญเปโตร บานพลาญชัย จิตตาธิการ
พลมารี

ค.ศ. 2000-2001 เจาอาวาสวัดบานโนนสวาง
จิตตาธิการพลมารี

ค.ศ. 2002-2008 เจาอาวาสวัดพระหฤทัย เขมราฐ
และวดัพระครสิตแสดงองค ชานมุาน

ค.ศ. 2008-2011  เจาอาวาสวัดบานโนนมาลี
โคกกลาง หนองแสง เหลาอาง

กลางป ค.ศ. 2011-2012 ปวย-พกัรกัษาตัว ทีส่ำนัก
มิสซังฯ  และโรงพยาบาล

ที่สุดคุณพอมรณภาพดวยโรคมะเร็ง  เม่ือวันพุธท่ี
14 มีนาคม 2012

สามเณรไทยในตางแดน... (ตอจากหนา 20)
ขณะท่ีพวกเขาใชเวลาต้ังแตวนัท่ี 7-12 พฤศจกิายน 2011
ที่บานเขาเงียบสวนเจ็ดริน เพื่อทบทวนกระแสเรียก
และพิจารณาเสนทางเดินชีวิต อาจเปนทางเด่ียว หรือ
ทางคูขนานท่ีจะทำใหชีวิตของเขากาวเดินตอไป…
พวกเขาขอบคณุพระ สำหรบัชวงเวลา 4-5 เดือน ทีท่ำให
การผจญภัยในคร้ังน้ันผานไปดวยดี อาศัยการสวด
ภาวนา และชีวติท่ีสนิทสัมพนัธในองคพระผเูปนเจา…

การเร่ิมตนของโครงการฝกชีวิตผูอภิบาล Pastoral
Year 2011 ของสามเณรใหญแสงธรรม จ.นครปฐม ได
ใหสามเณรเขารวมฝกอบรมและเรียนรูชีวิตธรรมทูต
ตามโครงการฝกอบรมชีวิตธรรมทูตของบานเณรใหญ
แสงธรรม โดยการนำของคุณพออาดรีอาโน เปโลซิน
ผูรับผิดชอบงานธรรมทูตไทย...ไดนำบรรดาสามเณร
ปฝกชวีติผอูภบิาล คือ สามเณรท่ีจบจากป 4 แลว เขารวม
และเรียนรูพรอมกับฝกอบรมชีวิตธรรมทูตท่ีประเทศ
กัมพูชา เปนเวลา 2 เดือนคร่ึง จำนวน 12 ทาน จาก 6
สังฆมณฑล ประกอบไปดวย บราเดอรพลาพล
ลิ้มสุธาโภชน จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ บราเดอร
ณัฐพงษ แสนสุริวงศ บราเดอรเมธาสิทธิ์ นามละคร
และบราเดอรฉัตรชัย นิลเขต จากอัครสังฆมณฑล
ทาแร-หนองแสง บราเดอรเจริญ บุญดวง บราเดอร
เรืองฤทธิ์ ฤทธิบุญไชย จากสังฆมณฑลนครสวรรค
บราเดอรยศธร ทองเหลือง จากสังฆมณฑลจันทบุรี
บราเดอรอาทติย ยอดมณกีาญจน และบราเดอรศกัด์ิชยั
บวรเดชภักดี จากสังฆมณฑลเชียงใหม และบราเดอร
ปรีชา สหายแกน บราเดอรสุพจน พ่ึงผล บราเดอร
ประเสรฐิ คณุโดน จากสังฆมณฑลอุดรธานี

ตามโครงการดังกลาวน้ี กลุมสามเณรพรอมกับ
พระสงฆผูดูแลไดออกเดินทางจากเมืองไทยในเวลา
05.00 น. ของวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2011 ถึงเมือง
พนมเปญ ประเทศกัมพชูา ในวันเดียวกนั และเร่ิมเรียน
ภาษาเขมร เปนเวลา 3 สัปดาห และหลงัจากน้ัน ไดแยก
ออกไปตามท่ีตางๆ ตามแผนท่ีไดวางเอาไวที่ละ 2 คน
ในเวลา 3 สัปดาห เดินทางไปประเมินผลที่เสียมเรียบ
พรอมถือโอกาสเย่ียมชมนครวัด นครธม ซ่ึงถือวา
เปนส่ิงมหัศจรรยและส่ิงท่ีสวยงามท่ีนาศึกษาและเรียนรู
ทีดี่ทีสุ่ดเม่ือมาถึงประเทศกัมพชูา หลงัจากการประเมิน-
ผลเสร็จส้ินแลว ก็แยกยายไปทำหนาท่ีของแตละคน
ตอไป โดยยายสลับท่ีตามความโชคดีของแตละคน
ทีจ่บัสลากกนั ซ่ึงใชเวลาในชวงที ่2 นี ้เปนเวลา 1 เดือน
กอนที่จะกลับเมืองไทยในวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2012
เวลา 08.00 น. ถึงบานคริสตินา ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ในเย็นของวันนั้นและจะประเมินผลในวันตอไป... นับ
เปนการส้ินสุดโครงการฝกชวีติธรรมทูตรนุที ่3 ประจำป
ค.ศ. 2011
     จากส่ิงท่ีไดรบัจากการประเมินผลนัน้ สามเณรไทย
ทุกคนตางรูสึกประทับใจกับการท่ีไดไปสัมผัสชีวิต
ในตางแดนและเปดโลกทรรศนในการมองโลกอยาง
เขาใจ และพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองเพื่อพรอมกับ
การทำหนาท่ีเปนผูรับใชที่ดีตอไป... ประสบการณที่
แตละคนไดรบั ลวนเปนประสบการณทีดี่ทีสุ่ด... เพราะ
พระเจาไดมีแผนการสำหรับเราแตละคนและแผนการ
ของพระองคนัน้ดีและเหมาะสมกับเราเสมอ จนกระทัง่
สามเณรทุกคนไดตระหนักถึงความรักของพระเสมอ

ทีเ่ขามาในชีวติ เพราะทุกอยางท่ีเกดิข้ึนในชวงเวลาหน่ึง
ในตางแดนไดถูกจดจำไวเปนประสบการณที่สามเณร
แตละคนไมอาจลบเลือนไปจากความทรงจำอยาง
แนนอน... ชมภาพเพ่ิมเติมไดที ่www.nsdiocese.or.th

นรนิล เขยีน
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ตอนท่ี 49

⌫⌫

19 ปกอน ขณะท่ีพอขึ้นไปชวยงานท่ีสังฆมณฑล
เชียงใหม ทุกวันพุธก็จะไปสอนพระคัมภีรใหกับเด็ก
ฝกอาชีพเย็บผาท่ี “บานมารีนา” สวนใหญเปนเด็ก
ชาวเขาท่ีจบช้ัน ป.6 แลวมาฝกเย็บผากับซิสเตอร
ขณะน้ันพอบวชเปนพระสงฆได 3 ป ความรพูระคัมภรี
ไมไดลกึซ้ึงอะไรหรอกครบั การสอนพระคัมภรีของพอ
แทจริงก็คือการเลาเร่ืองในพระคัมภีรพันธสัญญาเดิม
ต้ังแตเรื่องพระเปนเจาทรงสรางโลกจักรวาล สรรพสิ่ง
และมนุษยซ่ึงเปนส่ิงสรางท่ีประเสริฐท่ีสุดในบรรดา
ส่ิงสรางท้ังมวล  เลาประวัติชาติอิสราเอลซ่ึงเปน
ประชากรเลอืกสรรของพระเปนเจา ต้ังแตอบัราฮมัเรือ่ยไป
และสิ่งท่ีไมเลาไมไดคือ เรื่องราวของพระเยซูเจา
พระบตุรของพระเจาผเูสด็จมาบังเกิดในโลกน้ี เพือ่ไถบาป
มนุษยใหรอดพน

บางทีการสอนพระคัมภีรแงมุมหนึ่งก็คือ การเลา
พระคัมภีรดวยตัวเราเองใหผูเรียนฟง 19 ปกอนนั้น
ทีเ่ชยีงใหม พอถงึวนัพธุค่ำ เด็กๆ ฝกเยบ็เส้ือผาเหลาน้ัน
ทัง้รนุพีท่ีไ่ปทำงานตามรานเส้ือผาในเมืองเชยีงใหมกจ็ะ
รีบกลับบานทานขาว อาบน้ำ รุนนองท่ีเรียนอยูที่บาน
กับซิสเตอรก็จะน่ังคอยพอเรียบรอยแลวพรอมที่จะฟง
เรือ่งราวตางๆ ในพระคัมภีร ทัง้หมดเปนการพดูเร่ืองราว

พระคัมภีรแบบซ่ือๆ งายๆ ไมซับซอนอะไรเลย แต
พระคัมภีรนั้นมีพลังในตัวเองเพียงแคพอพูดเลาออกไป
ดวยความต้ังใจจากชีวิต เด็กๆ นั่งฟงดวยความต้ังใจ
เอาใจใสกระตือรือรน พระคัมภีรก็สำแดงพลังในจิตใจ
ทั้งของพอและของเด็กๆ  ผู เ รียนอยางมีชีวิตชีวา
พอทำอยูอยางน้ันทุกวันพุธตลอด  3 ป  ที่ทำงาน
ในสังฆมณฑลเชียงใหม นอกเหนือจากงานอ่ืนๆ ที่ตอง
รับผิดชอบ และแนนอน งานสำคัญคือ ถวายมิสซา
ทุกวันอาทิตยกับสัตบุรุษ วัดพระหฤทัยเชียงใหม
เทศนสอน อธิบายพระคัมภีรในมิสซาอยางมีชีวิตชีวา
และนัน่ก ็19 ปมาแลว

พี่นองครับ ถาเราดูถูกเด็กฝกเย็บผาท่ีมีการศึกษา
แคชัน้ ป.6 แลวไมไปสอนไปเลาพระคมัภรีใหพวกเขาฟง
โดยเอาแตดูถกูวาพวกเขาคงฟงไมรเูรือ่ง หรอืสอนเด็กๆ
เหลาน้ี ไมมีผลประโยชนตอบแทนอะไร จะไปสอนทำไม
หรือยิ่งไปกวาน้ันมัวแตไปคิดต้ืนๆ วางานสอนเด็ก
ชาวเขาเหลาน้ีไมมีเกียรติยศอะไร สูไปสอนนักศึกษา
หรอืผใูหญตามสถาบันท่ีจะทำใหเรามีชือ่เสยีงไมดีกวาหรอื?
ถาพอคิดเชนน้ี 19 ปผานมา เม่ือเรามาพบกัน เราจะเปน
ดังท่ีเราเปนเชนวันน้ีหรือ?

ใครซื่อสัตยตอพระคัมภีร พระคมัภรีกซ็ือ่สัตย
ตอเขาคนนัน้

ใครรักพระคัมภีร พระคัมภีรก็โอบกอดเขาคนน้ัน
เปนเพือ่น

ใครจุมตัวเองลงในพระคัมภีร พระคัมภีรก็ใหที่
หลับนอนพักพิงแกเขา

ใครรับใชพระวาจา พระคมัภรีกร็บัเขาเปนคนประกาศ
พระวาจาของพระเจาไวจนตลอดชีวิต

และถาจะพิจารณาจริงๆ ยอนไปอกี 23 ป ขณะพอ
ยังเปนเณรใหญ บานเณรแสงธรรมช้ันป 4 ไปฝกหัด
งานอภบิาลท่ีวดัธรรมาสนนกับญุเปโตร บางเชือกหนงั
ชวงฤดูรอนปดภาคเรียน ตอนเชาเราก็สอนคำสอน
แกเด็กๆ เตรียมรับศีลมหาสนิท ศีลกำลัง พอตกเย็น
ยามค่ำ คุณพอเจาวัด จะมอบหมายใหเณรตองเดินเขาไป
ในสวนกลวยไมของชาวบาน เพื่อไปสอนพระคัมภีร
ตอนค่ำใหกับสัตบุรุษในสวน สวนคุณพอทานก็สอน
พระคัมภีรใหกับสัตบุรุษท่ีอยูรอบๆ วัด ณ บานคุณพอ
และพอวนัรงุข้ึนกส็ลบักนัคุณพอจะเขาไปในสวนกลวยไม
เณรใหญก็สอนอยู ท่ีบานพักพระสงฆ เราทำเชนน้ี
อยูตลอด  1 เดือน  ที่ไปฝกงานอภิบาลที่นั่นและ
เหมอืนเดมิคอื เราไมมคีวามรพูระคมัภรีลกึซึง้อะไรเลย

เราเพียงเขาไปเลาพระคัมภีร ที่เราอานเตรียมมาใหเขา
ฟงอยางต้ังใจ เต็มใจและเพียงแคไมดูถูกดูแคลน
งานเลาพระคัมภรีทีเ่รากำลงัทำ ไมนอยใจเสียใจ ในผลลพัธ
ทีดู่เหมอืนไมเปนชิน้เปนอนัอะไร เพราะผหูวานออกไป
หวานเมลด็พืชกไ็มเหน็อะไรในทงุนา ณ ขณะทีเ่ขากำลงั
หวานเชนกนั ทีส่ำคญัมันโตข้ึนไดอยางไรเขากไ็มรดูวย
ทีแรกก็เกิดลำตนกอนแลวก็มีรวงและกอเกิดเมล็ด
เต็มรวงพรอมที่จะเกี่ยวมาเปนอาหารรับประทาน
เลีย้งผคูน

พี่นองครับ  เสนทางชีวิตพระคัมภีรของเรา
จะผานมายาวนานแคไหน มันก็เพียงเล็กนอยส้ันๆ
เม่ือเทียบกับหนทางชีวิตท้ังหมดของเราท่ีจะตองรับใช
พระเปนเจาอีกยาวไกล เด็กฝกหัดเย็บเส้ือผาช้ัน ป.6
เหลาน้ัน เด๋ียวน้ีกระจัดกระจายหายไปไหนหมดแลว
รุนแลวรุนเลา  แมทุกวันน้ีเด็กใหมก็มาใหมทุกป
พวกเขาไปไหนหรือ? บางทีพวกเขาอาจกลายเปนลำตน
ออกรวงและมีเมล็ดเต็มรวง หลอเลี้ยงสังคมท่ีเขาอยู
ในหมูบานท่ีเขาไปแตงงาน มีครอบครัว เลี้ยงดูลูกๆ
ของเขาดวยพระวาจาพระเปนเจาจากพระคัมภีรที่เขามี
โดยเลาพระคัมภีรเหลาน้ีใหลกูเขาฟง จากท่ีเขาเคยไดยิน
เม่ือคร้ังท่ีหวานเอาไวในดวงใจของเขาทุกค่ำวันพุธ
เม่ือ 19 ปมาแลว

“เขาจะหลับหรือ
ตืน่ กลางคนืหรอื
กลางวนั เมลด็น้ัน
ก็งอกขึ้น  และ
เติบโต เปนเชนนี้
ไดอยางไรเขาไมรู

ดินนั้นมีพลังใหเกิดผลในตนเอง ครั้งแรกก็เปนลำตน
แลวก็ออกรวง ตอมาก็มีเมล็ดเต็มรวง เมื่อขาวสุก
เกดิผลแลวเขากใ็ชคนไปเกบ็เก่ียวทนัที เพราะถึงฤดูเกบ็
เกีย่วแลว” (มก 4:26-29)
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

“สเตเฟนพูดดวยปรชีาญาณ ซึง่มาจากพระจิตเจา”
(กจิการ 6:10)

อยาวนุวายใจไปเลย

ปญหาท่ีเลิกเปนปญหา (3)
ในเม่ือใชเงินเปนตัวกำหนด
แทบทุกอยางจึงตองมีเงินเขามาเก่ียวของดวย
กระท่ังวัฒนธรรมแหง “การใหเปลา” คอยๆ หายไป
ตางกับสมัยกอนทีค่วามเปนพีเ่ปนนองเปนตัวกำหนด
วฒันธรรม “มกีแ็บงกนักนิแบงกนัใช” เปนบรรทัดฐานชีวติสังคม
พรอมหลกัธรรมชวยหนนุนำไมใหยดึติดยดึครอง
“เกิดมาตัวเปลาตายไปก็ตัวเปลา” หลอหลอมทาทีใหเสร็จ
แตพอเงนิเขามาเก่ียวของอะไรก็เอาไมอยู
ความเปนพี่เปนนองความมีน้ำใจความเอ้ือเฟอเผื่อแผหมดพลัง
เหลือก็แคความยุติธรรมไดตองไดเสียตองเสียจายตองจาย
หากวากันตามความยุติธรรมแมจะพะอดืพะอมแตกย็งัพอทำเนา
ทวาพอพดูกันวา “เงนิมนังอกเงยได” มีดอกมผีล
เทาน้ันแหละความยุติธรรมเร่ิมมีอาการทรุดเอียงกระเทเร
กลายเปน “กำไร” ทีม่ากำหนดหลกัเกณฑของความยุติธรรม
กอนนี้ทุกอยางท่ีทำตองพยายามใหบรรลุเปาหมายวัตถุประสงค
แตตอนน้ีทุกอยางทำไปตองมุงผลกำไรใหได
การขาดทุนถอืเปนความไมยติุธรรมสำหรับตนเองสำหรบัธุรกจิ
เพราะลงทุนลงแรงแลวก็ตองไดกำไร
การเสมอตัวถือวาขาดทุนถือวาลมเหลวต้ังแตเริ่มแรก
นอกจากไดกำไรแลวยังตองอยาให “ขาดทนุกำไร” อกีตางหาก...

ลงทุนทำธุรกิจการศึกษาก็ทำนองเดียวกัน
ถึงจะเปนการใหความรูใหวิชาการแกคนของชาติแตก็ตองมีกำไร
คุณภาพและประสิทธิภาพของการเรียนการสอนคือตัวแปร
ทกุโรงเรียนใหความรปูระสิทธ์ิประสาทวิชาใหนกัเรยีนเหมือนกนั
แตมีบางโรงเรียนใหไดมากกวามีประสิทธิผลมากกวา
ผูปกครองพากันนำลูกนำหลานมาเขาจนตองแขงขัน
แขงขันความรคูวามสามารถความพรอมของเด็กยงัไมพอ
ยังตองแขงขันจำนวนเงินท่ีทางโรงเรียนกำหนดไวแคต่ำสุด
เหมือนกับเสนปลอยตัวนักวิ่งดานการกีฬา
ทุกคนออกวิ่งจากเสนเดียวกันแตใครเร็วกวาแรงกวาก็ชนะ
เงินแปะเจ๊ียะโรงเรียนดังจึงคูกับการศึกษาไทยมาโดยตลอด
และแมจะเปล่ียนจากช่ือจนีมาเปนชือ่ไทย “เงินบริจาค”
แตความหมายความจริงและสาระเปนเร่ืองเดียวกัน
หากเพ่ือเรียนเพ่ือศึกษามีคาใชจายเทาเทียมก็ถือเปนเรื่องธรรมดา
แตถาตองมีคาใชจายพิเศษเปน “กำลงัภายใน” นั่นคือปญหา
เพราะหมายถึงการฉอราษฎรบงัหลวงระดับเบ้ืองตน
และแมจะไมใชคำคอรัปชัน่แตธาตุแทนัน้ไมตางกันเลย...

เม่ือตองจายเงินพิเศษเพ่ือใหบุตรหลานเขาเรียน
ผูปกครองก็ถือวาเปนการลงทุนท่ีตองมีกำไร
ก็เลยตองคอยตอกย้ำตองคอยเค่ียวเข็ญใหลูกขยันเรียนรูกอบโกย
ถึงยังไงลงทุนขนาดน้ีแลวถาขาดทุนถือวาลมเหลวในเชิงธุรกิจ
ลูกหลานจะมีความสุขกับการมาโรงเรียนสนุกกับการเรียนหรือไม
ถือวาเปนสวนหนึ่งของการลงทุนจะเอามาเปนตัวแปรไมได
เม่ือรูผูปกครองตองจายเงินพิเศษเพ่ือใหเขาเรียนได
นกัเรยีนกต็องทำทุกอยางเพ่ือใหไดมาซ่ึงกำไรตามเปา
หนกัเขาก็ตองใช “ตวัชวย” ทีใ่ครๆ กพ็รอมจะเลนดวย
จายเงินซ้ือครูจายตัวซ้ืออาจารยเพื่อไดคะแนนไดเกรด
แมกระท่ังใบปริญญาก็ไมยากขอแค “จายครบจบแน”...

ในขณะท่ีมองปญหาการฉอราษฎรบังหลวงระดับการเมือง
แตกลับไมมองท่ีมาท่ีไปของคอรัปช่ันต้ังแตระดับรากแกว
ปญหาเลยเลิกเปนปญหาต้ังแตในบานในโรงเรียนแลวนั่นแหละ

มีพระสงฆกลุมหน่ึงกำลังสนทนาเก่ียวกับเรื่องความเกียจคราน พระสงฆ
ทานหนึ่งกลาววา ตามความคิดของทาน ความเกียจครานมิไดหมายความวา
ไมทำอะไรเลย แตเปนการกระทำส่ิงท่ีตนเองอยากทำ หน่ึงในจำนวนน้ัน
เห็นดวย เพราะทานคิดวามันหมายถึงตัวของทานเอง ทานมีอะไรตอมิอะไร
ทำอยูเสมอ แตหากทานมีความจริงใจ มันหมายความวาอยากทำส่ิงท่ีทาน
อยากทำมากกวาส่ิงท่ีทานควรทำ จนกระท่ังในปจจุบันทานก็ยังจำเร่ืองนี้ได
หลงัจากผานพนไป 40 ปมาแลว หลงัจากท่ีทานไดยนิเร่ืองน้ี

ในหนังสือกิจการอัครสาวก ผูนำฝายศาสนาเห็นวาหลังจากพวกเขากำลัง
ถดถอยเมื่อเปรียบกับหนุมสเตเฟน พวกเขาคงย้ิมเชิงดูหมิ่น เม่ือเขาใชอำนาจ
ของตนซึง่เปนเหตุใหสเตเฟน ตองเงียบไป แตพวกเขาผดิหวงัท่ีไมสามารถตอสู
กับเหตุผลของสเตเฟนได แทนท่ีจะเตรียมใจพิจารณาวาความเฉลียวฉลาด
ของสเตเฟนอาจนำพวกเขาใหใกลชิดกับพระเจามากข้ึน พวกเขากลับเห็นวา
สเตเฟนเปนอันตรายตออำนาจของพวกเขา พวกเขาหาหนทางที่จะทำลาย
สเตเฟน ดวยการกลาวเท็จและใสรายทาน สเตเฟนผูไดรับการทรงนำจาก
พระจติเจา ตรงกันขามกับพวกผนูำท่ีประกาศวาพวกเขารจูกัพระเจา ซ่ึงอนัท่ีจรงิ
แลวพวกเขากำลังตอตานพระจิตเจา จนพวกเขาไมสามารถมีความสบายใจ
ในสถานภาพของพวกเขาได

เราอาจพบวา พระจิตเจาทรงสนทนากับเรา อาศัยคำพูดของผูอื่น หากเรา
รูสึกหนาวๆ รอนๆ และถูกทาทาย อาจถึงเวลาแลวท่ีเราจะตรวจตราความเช่ือ
ของเรา ดูซิวาเรารูสึกเกียจครานท่ีจะกระทำส่ิงท่ีเราควรจะทำหรือเปลา

ขาแตพระจิตเจา โปรดชวยใหความเช่ือ
ของลูกมีชีวิตชีวา โปรดอยาปลอยใหลูกเฉื่อยชา
และเกียจคราน เม่ือลกูไมสนใจฟงการสะกิดคอยๆ
ของพระองค ลูกวอนขอในพระนามของพระ-
เยซูเจา อาแมน
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ชืน่ชมกบัการมชีวีติอย ู โดยไมใสใจกบั “ความอยากม”ี สวรรคกอ็ยทูีน่ีแ่ลว

ประกาศผล (ตอจากหนา 2)
ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและ
กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส  รวมกับคุณพออนุชา  ไชยเดช  รอง
ผอูำนวยการ ส่ือมวลชนคาทอลกิประเทศไทย สภาเดก็
และเยาวชนแหงประเทศไทย กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงศกึษาธิการ
มูลนิธิปอเตกตึ๊ง และมูลนิธิสยามกัมมาจล ไดรวมกัน
จัดข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา
อยหัูว ในวโรกาสท่ีทรงเจรญิพระชนมพรรษา 7 รอบ

กอนประกาศผลการประกวดภาพยนตรส้ัน คุณพอ
อนุชา ไชยเดช คุณนิมิต พิพิธกุล และคุณวุฒิดนัย
อนิทรเกษตร ซ่ึงเปนคณะอนุกรรมการตัดสิน ไดวพิากษ
ถงึภาพยนตรทีไ่ดรบัรางวัลน้ันวา มีจดุเดน มีเน้ือหา หรอื
มีการนำเสนออยางไรจึงไดรับรางวัล

จากนัน้คณุยวุด ีนิม่สมบุญ ประธานคณะกรรมาธิการ
การพฒันาสังคมฯ กลาวรายงาน

คณุนคิม ไวยรชัพานิช รองประธานวฒุสิภา คนท่ี
หน่ึง กลาววา “การจัดโครงการประกวดภาพยนตรส้ัน
สำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาและระดับ
อุดมศึกษา เปนนิมิตหมายอันดีที่แสดงใหเห็นถึงพลัง
ของเยาวชนในการมีสวนรวมและมุงม่ันในการสราง
จรยิธรรม คุณธรรมใหเกิดข้ึนในสังคมไทยสืบไป”

โครงการน้ีไดรับความสนใจจากเด็กและเยาวชน
ทั่วประเทศเขารวมโครงการ 147 ทีม และสงผลงาน
ภาพยนตรส้ันเขาประกวด จำนวน 63 เรื่อง ซ่ึงไดรับ
การคัดเลือกใหเหลือ 32 เร่ือง และ 12 เร่ืองตามลำดับ

ภาพยนตรทีไ่ดรบัรางวลัชนะเลศิ ไดแก เรือ่ง “ผมงง
ครับครูสมบูรณ” จากโรงเรียนตากพิทยาคม ไดรับ
ทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท พรอมโลและ
ใบประกาศเกียรตคุิณ และไดรบัทุนไปดูงานตางประเทศ
จำนวน 2 ทนุ

ภาพยนตรที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ไดแก เรือ่ง “รอยยิม้ของพอ” จากโรงเรยีนสวนกหุลาบ
วทิยาลยั รงัสิต ไดรบัทนุการศกึษาจำนวน 20,000 บาท
พรอมโลและใบประกาศเกียรติคุณ และไดรับทุน
ไปดูงานตางประเทศ จำนวน 1 ทนุ

ภาพยนตรที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ไดแก เรือ่ง “Up to you แคขอใหเธอคิด” จากโรงเรียน
เพชรพทิยาคม ไดรบัทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
พรอมโลและใบประกาศเกียรติคุณ และไดรับทุน
ไปดูงานตางประเทศ จำนวน 1 ทนุ

ภาพยนตรที่ไดรับรางวัลชมเชย มี 4 เรื่องดวยกัน
ไดแก เรื่อง “Future” จากโรงเรียนเซนตดอมินิก เรื่อง
“ฟาสีคราม” จากโรงเรียนลาซาลจันทบุรี  เร่ือง “ลูก
ของแผนดิน” จากโรงเรียนจิตรลดา เร่ือง “เจตนารมณ”
จากโรงเรียนมารีวิทย

ภาพยนตรทีไ่ดรบัรางวัลเน้ือหาดีเดน เร่ือง “ลกูของ
แผนดิน” จากโรงเรยีนวัดทรงธรรม
     ภาพยนตรที่ไดรับรางวัลเทคนิคยอดเย่ียม เรื่อง
“แคเอื้อม” จากโรงเรียนจานกรอง

ภาพยนตรที่ไดรับรางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา
มี 3 เรื่องดวยกัน ไดแก เรื่อง “ดิน” จากมหาวิทยาลัย
ศรปีทุม เรือ่ง “เมมโมรี”่ จากมหาวทิยาลยัศรปีทุม เรือ่ง
“แสงสุดทาย” จากมหาวิทยาลยักรงุเทพ

 นองรชภรณ แพงสภา จากโรงเรียนตากพิทยาคม
ทีมชนะเลิศ  ให
สั ม ภ า ษ ณ ว า
“โรงเรียนสวนใหญ
แทบทุกโรงเรียน
จะทำสมุดบันทึก
ความดี  เ ม่ือทำ
คว าม ดี ต อ ง จด
บั น ทึ ก แ ล ะ ใ ห
คนท่ีเราทำความดี

ใหเซ็นกำกับและเราเช่ือวาทุกคนคงเคยไดยินคำกลาว
ทีว่า เราปดทองหลงัพระ เม่ือเราปดไปเร่ือยๆ ทองกล็น
ออกมาทางดานหนาพระเอง และขอฝากกับผูที่
ชมภาพยนตรหรอืผทูีก่ำลังทำความดี  เวลาเราทำความดี
ไมจำเปนตองใหใครเห็น เพราะอยางนอยตัวเราก็ร ูและ
เราก็มีความสุขกับการกระทำน้ัน วันน้ีรูสึกภาคภูมิใจ
กับรางวัลที่ไดรับ พวกเราตั้งใจทำงานกันมาก ทำกัน
แบบสุดชีวิต และนับเปนครั้งแรกท่ีเราทำ แลวก็ไดรับ
รางวัลชนะเลิศดวย”

นองเอเซีย แสนสุข จากโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย รังสิต ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ก ล า ว ว า
“เราไมคอย
มี ภ า พ ท่ี
ใ น ห ล ว ง
ทานทรงย้ิม
พวกเราจึง
เ กิ ด ค ว า ม
คิดข้ึนมาวา
แ ล ว เ ร า
จะทำอยางไรดี ใหในหลวงของเราทรงย้ิม  เน้ือหา
ในหนังท่ีถายทอดออกมา แทบจะเปนเรื่องจริงท้ังหมด
เราเช่ือวาทานผูชม จะไดรับอะไรมากมายจากหนัง
เรื่องน้ี

พวกเราหวังวาทานผชูมภาพยนตรเรือ่งน้ีจะไดชวย
กนัทำใหในหลวง หรอืพอของเรา ใหทานทรงยิม้ โดย
เราไมจำเปนท่ีจะตองทำในส่ิงท่ียิง่ใหญ ไมตองคิดวาเรา
ตองทำใหคนอ่ืนร”ู

นองพชิตุม พรมสวุรรณ โรงเรยีนเพชรพทิยาคม
ได รับราง วัล
รองชนะ เ ลิศ
อนัดับ 2  กลาว
วา “อยากให
ต ร ะห นั กถึ ง
การแสดงความ
เคารพ ตอ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย”

นองปยอร เทีย่งพูลวงศ จากโรงเรยีนจติรลดา ไดรบั
รางวลัชมเชย กลาววา “ภาพยนตรทีน่ำเสนอ เราคิดบท
คิดแนว  จากจุดเล็กๆ ในครอบครัว ทีอ่าจจะสงผล หรอื
กลายเปนจุดใหญของประเทศได  เพราะวา จดุแรกท่ีสุด
ของการพลิกชีวติก็มาจากครอบครัว

เม่ือชมภาพยนตรเรื่องน้ีแลว ทานสามารถนำไป
ปรบัใชกบัครอบครัวได กบัคุณพอคณุแม หรอืกับลกูๆ
ซ่ึงก็จะทำใหเขาใจกันมากข้ึน”

คุณวุฒดินัย อนิทรเกษตร คุณพออนชุา ไชยเดช
คุณนิมิต พพิธิกุล   คณะอนุกรรมการตัดสิน คุณนิคม ไวยรชัพานิช รองประธานวุฒสิภา คนท่ีหนึง่
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และระลึกถึงการจากไป
สอูอมกอดพระเจา

ครบ 6 ปของยอแซฟ ลอง เหว่ียน ครบ 11 ปของเปาโล เขียน สวุรรณสาร ครบ 54 ปของยอหน แบปตสิต
ทว ีสนัตพิิทกัษสกลุ

“ความสุขเท่ียงแทมอียใูนพระอาณาจักรของพระเจา”
ณ วดันกับญุยอแซฟ หวยหวด ต.จันทรเพ็ญ อ.เตางอย จ.สกลนคร
วนัเสารที ่28 เมษายน ค.ศ. 2012 พิธบีชูาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

อคัรสงัฆมณฑลทาแร-หนองแสง
มีความยินดีขอเชิญ

บรรดาพระสงฆ นกับวช
และพีน่องสตับรุุษ รวมงาน

ฉลองวดั

โดยพระอัครสงัฆราชหลยุส จำเนยีร สนัตสิขุนรัินดร เปนประธาน
คณุพอวชัรนิทร ตนปรกึษา เจาอาวาส โทร. 08-7950-3413
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  ⌫

เปดบริการทุกวนั เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

ทัวรแสวงบุญ

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

E-mail : airclubinter@hotmail.com

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

1. แผนดินศกัด์ิสิทธิ ์- อสิราเอล
(23-28 เมษายน)

2. แหพระโลหติศักดิสิ์ทธิท์ีเ่บลเยีย่ม
(15-22 พฤษภาคม)

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเครือ่งยนต
หัวฉดีเบนซิน – ดีเซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกยีร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอพัรถยนตเกาใหเหมอืนใหม
ยกสงู  โหลดเต้ีย  อดัลกูหมาก
โดยชางผชูำนาญ          (คาทอลกิลดพเิศษ)

ศักดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรสีมติร ถ.เทพารกัษ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270

  02-383-7656-7,  081-921-9575

จึงตรากตรำทำงาน
และตอสูดวยพลังท่ีมาจากพระองค

พลังน้ีกำลังมีอำนาจ ผลักดันใหขาพเจา
ทำงานอยางเขมแข็ง  (คส 1:29)

อยากระวนกระวายใจ ถึงส่ิงใดเลย
จงทูลพระเจาใหทรงทราบ

ถึงความปรารถนาทุกอยางของทาน
โดยคำอธษิฐาน การวอนขอ
พรอมดวยการขอบพระคุณ

(ฟป 4:6)
ปลายพฤษภาคม - ไปเขมรดแูมพระตกน้ำ
มถุินายน - ฉลอง 50 ป วดัพระหฤทยัทีร่ะนอง

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

P.V.S Sale & Service Co., Ltd.
* จำหนาย เครื่องปรับอากาศบาน - โรงงาน
ทุกยี่หอและระบบทอดักสแอร
* บริการ  ออกแบบ  ติดต้ัง  ยาย  ซอม  ลาง
ทำความสะอาดรายครั้ง/รายป
* บริการหลังการขาย โดยชางผูชำนาญงาน
และการทำงานมากกวา 20 ป

ตดิตอ คณุสมศกัดิ ์ สุเสรชียั โทร. 0-2289-2967,
0-2289-3250 และ 08-1625-7172

ผลิตและจำหนาย
จีร้ปูพระ  พวงกญุแจ  เข็มกลัด  โลตางๆ
เหรยีญกฬีา  หวัเขม็ขัด  กระดุม  เครือ่งหมายตางๆ
เข็มติดไท  รปูภาพเรซ่ิน  สต๊ิกเกอร
ยนิดีรบัส่ังทำ  พมิพชือ่  โลโกตางๆ  พดั PVC,
รม UV 22  นิว้,  หมวก,  เส้ือ,  ผาขนหน,ู  กระเปาผา,

เกียรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูท่ีระลึกตางๆ  หลากสีสวยงาม

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสุข เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

ของท่ี
ระลึก

ของท่ี
ระลึกของท่ี
ระลึก

ของท่ี
ระลึก

ของท่ี
ระลึก

ติดตอ มารอีาประภสัสร  อรรถมานะ
โทร.  08-1988-7048, 0-2816-9644โทรสาร.  0-2816-9945

Email:  pppygift@yahoo.com
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อาการแสดงของโรคกระดูกพรุน

ตรวจพบไดดวยวิธี...

สอบถามรายละเอียดไดที ่ :
ศนูยกระดกูไขขอและกลามเนือ้ ชัน้ 3

อาคารรอยปบารมีบุญ
โทร. 0-2675-5000 ตอ 10350-51

27 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120
โทร. 0-2675-5000 FAX. 0-2675-5200 www.saintlouis.or.th

การตรวจวัดความหนาแนน
กระดูกสันหลังสวนเอวและขอสะโพก

ปวดเกร็งกานคอ ปวดหลังเรื้อรัง
สวนสูงลดลง ไหลงุมกวาปกติ
พุงยื่น หลังแอน ฟนหลุดงาย
กระดูกสะโพก ขอแขนหรือ
สันหลังหักงาย

ขอรวมคำภาวนาและอาลยั

องัเดร ณรงค มณขีาว
บดิาของ

คณุนริศ และคณุเกือ้กูล มณขีาว
เกดิวนัท่ี 30 มนีาคม 2473

เกดิใหมในพระเจา 14 มนีาคม 2555
ขอใหวญิญาณของทาน

ไดพกัผอนในสนัตสิขุกบัพระเปนเจา
พระแมมารยี และนกับญุทัง้หลาย

ตลอดนรินัดร
ดวยรกัและอาลัย

สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย
อดุมสารและอุดมศานต

แลวประเทศไทยจะอยูไดหรือ” ดำเนินการสัมมนาโดย
คุณประจวบ ตรีนิกร เมื่อวันเสารที่ 10 มีนาคม 2012
ที่ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาและไดมีการแบงกลุม
เพื่อหารือในกลุมยอยชวงบายเปนการจัดทำแผนงาน
พรอมทั้งนำเสนอในกลุมใหญ

การสัมมนาคร้ังน้ีมีที่มาจากการท่ีชมรมนักธุรกิจ
คาทอลิก (นธค.) ไดจดัเสวนาเร่ืองโกงบางไมเปนไรแลว
ประเทศไทยจะอยูไดหรือรวมกับองคกรคาทอลิก และ
องคกรที่ไมใชคาทอลิกเม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2011
ทีผ่านมา โดยมีผทูรงความรมูาบรรยายในประเด็นตางๆ
และเห็นตรงกันวาเปนเร่ืองสำคัญท่ีเปนภัยอยางย่ิง
ตอสังคมไทยและถึงเวลาแลวที่ทุกคนตองรวมกัน
ตระหนักและรวมมือปองกันและในการประชุม
สภาภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เม่ือวันเสารที่ 10
ธันวาคม 2011 ทาง นธค. ไดนำเสนอประเด็นน้ี
ตอที่ประชุมเพ่ือขอใหพระศาสนจักรใหความสำคัญ
ในเรื่องน้ีในการเปนแสงสวางของสังคมและมีชีวิต
เปนประจักษพยานเปนเกลือดองแผนดินโดยขอให
มีการประชมุรวมกันโดยองคกร / หนวยงานตางๆ ของ
พระศาสนจักรเพือ่กำหนดแผนงานรวมกนัใหมีสวนรวม
อยางเปนรูปธรรมและเปนหน่ึงเดียวกัน

คุณพอสานิจ สถะวีระวงส ไดใหเกียรติทำวจน
พิธีกรรม และกลาวเปดงานวาถาเราเห็นโกงแค
นิดหนอยเ พ่ือความสุขไดไม เปนไรแตอันตราย
คุณพอไดยกตัวอยางชีวิตท่ีเรียกรองวาไมใหโกง หรือ
ถกูเรยีกรองใหซ่ือสตัย แตงานแลวจะตองไมโกงแปลวา

สัมมนา (ตอจากหนา 20) สามีไมมีภรรยานอย หรืออาจมีสามีนอยนี่ถือวาโกง
โกงชีวิตของตนท่ีไมซ่ือสัตยตอผูหญิงคนน้ีถือวาเปน
การโกงเล็กๆ แตกไ็มเล็กหรอก สุดทายมันเก่ียวของกับ
เราทกุชวีติทุกรปูแบบ ทีถ่กูเรยีกรองใหซ่ือสตัย พระเยซูเจา
ยังกลาวไวในบทท่ี 16 ซ่ือสัตยในเร่ืองเล็กนอย ผูที่
ไมซ่ือสัตยในเร่ืองเล็กนอยก็จะไมซ่ือสัตยในเร่ืองใหญ
ดวย แตถาเราของเนานิดหนอยในอนาคตมันจะเนา
มากข้ึนมันจะเนาไปเล่ือยๆ จากน้ันคุณประจวบ  ตรีนกิร
ไดกลาวทีม่าของการจดัสัมมนาในคร้ังน้ีวา ไดนำเร่ืองนี้
เข าในท่ีประชุมมีความเห็นว า น่ี เปนเ ร่ืองสำคัญ
เราจะจบแคนี้ไมไดเรื่องน้ีเปนเร่ืองใหญ และในการ
ประชุมสภาภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให นธค.
เปนหัวเรือใหญในการจัดสัมมนาใหความรูทาง นธค.
เห็นวา เ ร่ืองน้ี เปนเ ร่ืองสำคัญของพระศาสนจักร
ทีอ่อกมาไมใชนอนฟงจะตองแกไขไปดวยวาพระศาสนจักร
มีความคิดเห็นเรื่องนี้อยางไร ขัดเกลาในฐานะท่ีเปน
ตัวแทนของพระศาสนจักรในองค หนวยงานตางๆ
จะตองทำอะไรบางเราตองชวยกัน จากน้ันทางชมรม
ไดนำเสนอวีดีโอการเสวนา “โกงบางไมเปนไร...
แลวประเทศไทยจะอยูไดหรือ” ที่จัดข้ึนในคร้ังท่ีแลว
หลังจากชมวีดีโอคุณประจวบ ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิข้ึน
บนเวทีไดแก คณุพอบรรจง สันติสุขนรินัดร  ดร.วรีะชยั
เตชะวจิิตร  และดร.กนก อภิรดี กลาวปราศรัยเกี่ยวกับ
ทัศนคติ  และวิธีการแกไขปญหา  มีการแบงกลุม
เปนกลุมหารือ

ในช วงบ า ยได มีก ารนำ เสนอความ คิด เห็น
เริ่มจากกลุมเร่ืองการศึกษาโดยการนำของดร.วีระชัย

เตชะวิจิตร  ไดนำเสนอวาใหฝายการศึกษาของ
สังฆมณฑลกรุงเทพใหมีคนไปเขียนออกมาเปน
รูปธรรมใหชัด ที่เราพูดวาความดีคุณธรรมควรจะสอน
ปลูกฝงในโรงเรียนคาทอลิกคืออะไร เชนเวลาเพ่ือนไดดี
ตองแสดงความจริงใจในการตบมือ เพือ่นแยตองแสดง
ความสงสาร โรงเรียนคาทอลิกตองแสดงออกในสวนน้ี
เปนหนาท่ีของทุกคน เราจะมีวิธีปลูกฝงใหเยาวชน
ที่เรียนอยูในโรงเรียนคาทอลิกไดอยางไร เราก็ตองมี
วิธีการปลูกฝง ใครมาเรียนแลวจะรเูรือ่งความดี คุณธรรม
ไดตัวเขาเองตองเปด 100% ตัวเขาตองมีความสุขกับ
การมาเรียนนักเรียนคนไหนมาเรียนแลวมีความทุกข
จะสอนยังไงจะเรียนยงัไงก็ไมเขา ใครจะเปนคนกำหนด
และวิธีการดำเนินการใคร อันดับแรกคณะกรรมการ
สภาการศึกษาของพระสังฆราชของสังฆมณฑล คนท่ี
ตองดำเนินการตอคือ คณะกรรมของแตละโรงเรียน
ผอูำนวยการ และครู ครจูะตองเขาใจวิธีจะบรรจุเขาไป
ในจิตใจของเด็ก และดูจากความประพฤติ การพูดจา
จากเด็กที่ เขาสอนตองมีการวัดผล ตองมีความรัก
ตองการใหเขาไดดี เด็กมีเวลาอยูกับครูแคประมาน
2 เดือน จะมาหวังใหครูส่ังสอนใหลูกเปนคนดีก็ยาก
ครูเองภาระก็เยอะหองเรียนก็ใหญ และพอแมปจจุบนัน้ี
พอแมไมคอยมีเวลาทางออกคือ เอาเด็กเขามาเขา
โรงเรยีนประจำ  เอาเขามาสรางใหเปนเกลอืดองแผนดิน
เอาเขามาเปนน้ำดีไปในหองตางๆ โรงเรียนคาทอลิก
ตองทำ ตองทำใหเขาเขาใจ เขียนใหเขาเขาใจใหชัด
ใหคะแนนกับการกระทำ พระเปนเจาทรงบอกไววา

(อานตอหนา 17)
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⌫
โรม  (ซีเอ็นเอส)  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา  “เพื่อระลึกถึง
สายสัมพันธของการเปนคริสตชนรวมกันของพระศาสนจักรคาทอลิกและ
พระศาสนจักรแองกลีกัน ควรฟนฟูคำม่ันท่ีจะสวดภาวนาและทำทุกวิถีทางเพ่ือ
เอกภาพคริสตชนของเรา”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 และพระอัครสังฆราชโรเวน วิลเลียมส
แหงแคนเทอแบร่ี ผูนำจิตวิญญาณคริสตชนแองกลีกัน  รวมภาวนาเพื่อเอกภาพ
เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม  ณ วดันักบญุเกรโกร ีซ่ึงสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี มหาสมณะ
ไดสงนักบุญออกัสติน แหงแคนเทอแบรีและเพือ่นนกัพรตไปประกาศขาวดีทีป่ระเทศ
องักฤษ ใน ค.ศ.  579

พธีิภาวนาจัดข้ึนเพือ่ฉลองครบรอบ 1000 ป การกอต้ังอาคารนักพรตเบเนดิกติน
สาขาคามาโดเลส  มีนกัพรตชาย-หญงิพกัประจำและสวดภาวนา ทีว่ดันักบุญเกรโกรี
และจัดกิจกรรมเพ่ือสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางพระศาสนจักรแองกลีกันและ
พระศาสนจักรคาทอลิก

พระสันตะปาปา  ตรัสวา  “ขาพเจาหวังวาการท่ีเราไดมาพรอมหนากัน
หนาพระแทนศักด์ิสิทธ์ิภายในวัดนักบุญเกรโกร ีซ่ึงสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรีทรง
ถวายมิสซาขอบพระคุณบนพระแทนน้ี  จะเปนนิมิตหมายท่ีดีเพื่อเตือนใจเราถึง
สายสัมพันธแหงภราดรภาพ  และเปนแรงบันดาลใจใหคริสตชนคาทอลิกและ
แองกลีกนั รวมภาวนาเพ่ือเอกภาพคริสตชน”

“ความเชือ่เปนพระพรจากพระเปนเจา ซ่ึงเรยีกรองครสิตชนใหนอมรบัความเช่ือ
ตระหนักถึงความรักยิ่งใหญที่พระเปนเจาประทานแกเราผานองคพระเยซูเจา เปน
ความรกัซึง่องคพระจติเจาหลัง่ความรกันัน้มายังหวัใจมนุษยทกุคน”

⌫
โรม  (ซีนิต)  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสแกเจาหนาท่ีหนวยงาน
อภบิาลผสูำนึกผดิ วา “การประกาศพระวรสารอกีครัง้เร่ิมตนท่ีหองฟงแกบาป”

คณุพอเฮอรแมน ฮเีมเนส  คณะโดมินกินั  พระสงฆฟงแกบาปประจำมหาวิหาร
ซานตา มาเรีย มายอรเร ในกรุงโรมที่ไดรับมอบหมายใหโปรดศีลอภัยบาปประจำ
มหาวิหารหนึ่งในส่ีแหงของกรุงโรม ใหขอคิดในเร่ืองศีลอภัยบาปวา “ในชวงเวลา
มหาพรตคริสตชนมาขอรับศีลอภัยบาปเพ่ิมข้ึนเพื่อเตรียมสมโภชเทศกาลปสกา
พระศาสนจักรเตือนใจคริสตชนวาพวกเขาสามารถคืนดีกับพระบิดาท่ีรอคอยเขาอยู
ดวยการสำนึกในขอบกพรองของตนและขออภัย จงึเปนโอกาสดีทีค่รสิตชนจะกลับใจ
และใชโทษบาปของตน”

“อาศัยการภาวนา และงานเมตตากิจ เราตางรวมในพระมหาทรมานและการ
กลับฟนคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจาไดอยางลึกซึ้ง  เพื่อเตรียมตัวเขาสูเทศกาล
ปสกา  ชวยใหตระหนักวาเราเปนท่ีโปรดปรานของพระบิดา  ครสิตชนทุกคนจำเปน
ตองกลับใจใชโทษบาปของตนเสมอ เพราะพระเปนเจาทรงอภัยบาปและความผิด
ของเรา  “บตุรแหงมนุษยมาเพ่ือแสวงหาและชวยผทูีเ่สยีไปใหรอดพน”  (ลก 19:10)
และ “ถาพีน่องทำผิด ตองยกโทษใหเจด็คูณเจ็ดสิบคร้ัง” (เทียบ มธ 18:21)

คุณพอเฮอรแมน ไดแนะวิธีเตรียมตัวอยางดีเพื่อขอรับศีลอภัยบาปวา “กอนอื่น
หมดใหสำรวจมโนธรรมในเรื่องพระบัญญัติตางๆ ขอคำสอนของพระศาสนจักร
ขอคำสอนเก่ียวกับการทำทาน รวมถึงหนาท่ีตามฐานะคริสตชน และการปฏิบัติตน
เปนผูเชื่อศรัทธาท่ีแทจริง”

ปจจุบันคริสตชนจำนวนมากโตแยงวา  เขาไดเปนทุกขถึงบาปผิดตางๆ และ
ขออภัยบาปกับพระเปนเจาแลว จึงไมจำเปนตองเขามารับศีลอภัยบาปแตอยางใด
ในเร่ืองน้ี  คุณพอเฮอรแมนไดใหทศันะวา “ครสิตชนส่ือสารกับพระเปนเจาโดยตรง
ผานการสวดภาวนาและการรำพึงภาวนา  แตไมสามารถขออภัยบาปตอพระเปนเจา
โดยไมไปขอรับศีลอภัยบาปจากพระสงฆ  โดยเฉพาะผูตกอยูในบาปหนัก  เพราะ
พระเปนเจาทรงมอบหมายหนาท่ีการโปรดบาปแกบรรดาอัครสาวก และผูสืบทอด
งานของพระองค คือ พระสงฆ ใหสามารถโปรดบาปได”

ขอพระคัมภีรเก่ียวกับการโปรดศีลอภัยบาปตามพระวรสารโดยนักบุญยอหน
เม่ือพระเยซเูจาทรงแสดงพระองคกบับรรดาศิษยตรัสวา “สันติสุขจงสถิตอยกูบัทาน
ทัง้หลาย พระบดิาสงเรามาฉันใด เราก็สงทานท้ังหลายไปฉันน้ัน…..จงรบัพระจิตเจาเถิด
ทานท้ังหลายอภัยบาปของผูใด บาปของผูนั้นก็ไดรับการอภัย   ทานท้ังหลาย
ไมอภยับาปของผใูด  บาปของผนูัน้กไ็มไดรบัการอภยัดวย”   (ยน 20:20-23)   การ
โปรดศีลอภัยบาปของพระสงฆจึงกระทำในพระนามของพระเปนเจาตามท่ี
พระศาสนจักรไดมอบอำนาจใหกระทำเม่ือพระสงฆรับศีลบวช  เม่ือพระสงฆ
โปรดศีลอภยับาป  จงึเร่ิมตนกลาววา ‘เดชะพระนามพระบิดา  พระบุตร และพระจิต’
เสมอ

มีผต้ัูงขอสังเกตวา บรรดาอัครสาวกรับศีลอภยับาปเชนคริสตชนหรือไม?  คุณพอ
เฮอรแมนกลาววา “ไมพบหลักฐานในเรื่องน้ี และแมแตในพระคัมภีรก็ไมมีกลาวถึง
แตอยางใด  แตหากพจิารณาตามเหตุผล ธรรมชาติของมนุษยมีความออนแอ   บรรดา
อคัรสาวกก็เหมือนมนุษยทกุคนท่ีเปนคนท่ีนาสงสารและเปนคนบาป”

คุณพอเฮอรแมน เสรมิวา “การโปรดศีลอภยับาปเร่ิมตนต้ังแตกอต้ังพระศาสนจักร
ในยุคแรกเริ่ม  ซ่ึงในขณะน้ันประกอบพิธีอยางเปดเผย  จนในศตวรรษท่ี 4 จึงเริ่ม
โปรดศีลอภัยบาปในท่ีรโหฐาน  เวลาเหมาะสมท่ีคริสตชนควรขอรับศีลอภัยบาป
ตามธรรมเนียมปฏิบัติและขอกำหนดของพระศาสนจักร คริสตชนรับศีลอภัยบาป
เพือ่เตรยีมตัวรบัศีลมหาสนทิครัง้แรก ในอายทุีร่คูวามและมีเหตุผลเพราะจำเปนตอง
พจิารณามโนธรรมในดานศีลธรรมและการดำเนินชวีติในฐานะคริสตชน”

คุณพอเฮอรแมน ไดอธิบายถึงความจำเปนของศีลอภยับาปตอการประกาศขาวดี
อกีคร้ัง ตามคำเชิญชวนและพระประสงคของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16
อาจกลาวไดวา ศีลอภัยบาปเปนส่ิงท่ีคูกับคริสตชนทุกคน เปนศีลที่สำคัญและ
ขาดไมได  โดยเฉพาะในเวลาน้ีที่คนสวนใหญไมเห็นความสำคัญของศีลอภัยบาป
หากเราพจิารณาอยางถองแท การพจิารณามโนธรรมเพือ่เตรยีมรบัศีลอภยับาป  เปน
ชวงเวลาท่ีเราสำนึกดวยความถอมตนตอพระพักตรพระเปนเจาในความนาสังเวช
และความออนแอตามประสามนุษย  ชวยเราใหไวตอความรสึูกหากกระทำผดิตอผอูืน่
ซ่ึงเสมือนทำผิดตอพระเปนเจา

ศีลอภัยบาปจึงเปนธรรมเนียมปฏิบัติของคริสตชนต้ังแตโบราณกาลสืบตอมา
จนปจจุบนั  สมเดจ็พระสนัตะปาปาปโอ ที ่5 ทรงกอตัง้หนวยงานอภบิาลผสูำนึกผดิ
เม่ือ ค.ศ. 1568   พระองคทรงมอบหมายใหพระสงฆคณะโดมินิกันรับผิดชอบดูแล
ในเรื่องน้ี

สถิติพบวา  ผมูาขอรับศีลอภยับาปแบงตามเพศและอายุมีจำนวนไมแตกตางกัน
ในกลุมของเยาวชน  สตรี  และผูสูงอายุ  ทั้งน้ีสมเด็จพระสันตะปาปาทุกพระองค
รับศีลอภัยบาปเสมอๆ  บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรงรับศีล
อภัยบาปทุกอาทิตย   สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 พระองคทรงรับศีล
อภยับาปอยางสม่ำเสมอ  เชนเดียวกับคริสตชนทุกคนและผอูภบิาลท่ีดีของพระศาสนจักร
สากล ทีต่างตระหนักวาเปนคนบาปและยังไมดีพรอม

คุณพอเฮอรแมนฝากถึงคริสตชนทุกคนท่ียังไมกลาหาญพอท่ีจะขอรับศีล
อภัยบาปในเทศกาลมหาพรตน้ีวา  “พอขอเชิญชวนคริสตชนใชโอกาสเทศกาล
มหาพรตน้ี ระลึกถงึพระวาจาของพระเปนเจาดวยความถอมตน นอมรบัการดลใจจาก
พระองคอยางกลาหาญ ขอรับศีลอภัยบาปเพื่อการกลับใจอยางแทจริง”
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กรุงเทพมหานคร  คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการ
พัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย รวมมือกับ
กรรมาธิการฝายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย (Caritas Thailand) จัดอบรมแกนนำ
ชุมชนในพืน้ท่ีประสบภยัน้ำทวมทัว่ประเทศ จัดอบรม
“โครงการอบรมอาสาสมคัรสขุภาพเพือ่ชวยเหลอืฟนฟู
ผูประสบภัยน้ำทวม”  เมื่อวันที่ 26-28 มกราคม 2012
ทีศ่นูยอภบิาลคามิลเลยีน ลาดกระบัง กรงุเทพฯ  มแีกนนำ
อาสาสมัครเขารบัการอบรมจาก 5 สังฆมณฑล จำนวน
51 คน

เน่ืองมาจากเม่ือเดือนปลายเดือนกันยายน ค.ศ.

2011 ประเทศไทยประสบอุทกภัยครั้งใหญ ผลจาก
วิกฤติในคร้ังน้ันสรางความเสียหายใหกับประชาชน
ทั้งดานรางกายและทรัพยสิน  โดยเฉพาะอยางย่ิง
ผลกระทบทางสุขภาพอนามัยในดานตางๆ  ดังน้ัน
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา แผนกสุขภาพ
อนามัย ซ่ึงทำงานเก่ียวของกับบุคคลในดานสุขภาวะ
ในมิติรางกาย มิติจติใจและมิติทางสังคม จงึมีโครงการ
จัดอบรมใหความรูดานสุขภาพใหกับอาสาสมัคร
คริสตชนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดตางๆ ในพ้ืนท่ีซ่ึงไดรับ
ผลกระทบ เพือ่ใหอาสาสมัครกลมุน้ีเปนกำลังสำคัญของ
พระศาสนจักรในการฟนฟูเยียวยาท้ังรางกายและจิตใจ

ใหแกประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ ที่เปน
จิตอาสาจากสังฆมณฑลตางๆ ไดแก สังฆมณฑล
นครสวรรค สังฆมณฑลเชียงใหม  อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ  สังฆมณฑลอุบลราชธานี  สังฆมณฑล
สุราษฎรธานี  อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง

สำหรับเน้ือหาในการอบรมประกอบดวยความรู
ทางวิชาการเปนตน “การดูแลทางดานจิตใจสำหรับ
ผูประสบภัยน้ำทวม”  “การปฐมพยาบาลสำหรับ
ผูประสบภัย”  “6 โรคท่ีพบในชวงภาวะน้ำทวม”
“กายภาพบำบัดสำหรับชวย เหลือผูประสบภัย”
“โภชนาการสำหรับผูประสบภัยและผูปวยเร้ือรัง”
“การใชยาสำหรับผูปวยในชวงน้ำทวม”  “บทบาท
อาสาสมัครและคนหาจิตตารมณรักและรับใช”

มีการฝกทักษะตางๆ ดังน้ี  ฝกใชเคร่ืองวดัความดัน
แบบดิจิทัล   ฝกใชผาและอุปกรณเพื่อชวยเหลือผูปวย
ทีมี่อาการบาดเจ็บ  ฝกทาทางท่ีถกูตองในการเคลือ่นยาย
ของหนัก  ฝกการบริหารกลามเน้ือใหแข็งแรงเพ่ือ
ปองกันการบาดเจ็บของตนเอง ฯลฯ  เพื่อเตรียม
ความพรอมในการออกไปชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัย
น้ำทวม  ผพูกิาร ผสููงอายุในชุมชนของตนเอง

นอกจากน้ีบรรดาอาสาสมัครสุขภาพท้ัง 51 คน
มีพันธกิจรวมกัน นั่นคือ  ภายหลังการอบรมแลว
ทุกคนจะตองนำความรูเหลาน้ีออกไปแบงปนตอไป
อยางตอเน่ืองเพื่อฟนฟูสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
บรรดาเพือ่นพีน่องทีเ่ปนบคุคลเปาหมาย และผปูระสบ
ความทุกขยากอ่ืนๆ ตอไป

การ
ภาวนา
คือ

หนาท่ี
ทีส่ำคญั

การ
ภาวนา
คือ

หนาท่ี
ทีส่ำคญั

เด็กสาธุฯ

“มหาพรต มาหาพระ” เรือ่งชวีติจิต ไมตองคดิมาก
แตตองทำมาก และทำไดเลย กอนท่ีจะไมมีเวลา
ใหทำ วนัเวลาผานไปเรว็กวาท่ีคิด ชวีติกวาจะต้ังหลกั
ไดกส็ายเพลแลว แตงต้ังโยกยาย  แตละสังฆมณฑล
และคณะนักบวช หลายแหงก็เตรียมขยับคนใหลงตัว
ทัง้วัด โรงเรียน และองคกรตางๆ  ขอบคุณและ
อำลา พระอคัรสงัฆราชโจวานนี ดานีเอลโล  เอกอัคร-
สมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย ยายไปประเทศ
บราซิล วันที่ 4 เมษายน นี้ ทานไดกลาวกับสภา-
พระสงัฆราชฯ วา  “ในหวัใจ มีทีว่างสำหรบัประเทศ
ไทยอยูหนึ่งหอง” ขอขอบคุณสำหรับทุกส่ิงท่ีทาน
ไดทำเพ่ือประเทศไทย ลองใต เจาหนาท่ีส่ือ-
มวลชนคาทอลิกประเทศไทย ลงใตไปเยี่ยมพระ-
คณุเจาประธาน ศรดีารุณศลี สัมผัสชีวติและงานของ
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี คุณพออมรกิจ (กอลฟ)
พรหมภักดี จัดโปรแกรมใหเต็มพิกัด เยี่ยมวัด
อารามกาปูชิน และท่ีสำคัญไดชมอาสนวิหารท่ี
กำหนดเปดแลว แตดูงานแลวยังตองเรงกันอีก
หลายเหน่ือย ไดไปเท่ียวเข่ือนรัชประภา  เกาะปนหยี

และไปถึง “มิลานบานเรา” - “Si -Milan”-สิ-มิลาน
ขอบคุณเจเล็ก - วนิดา สุวรรณราช เจาของเรือ และ
ทุกบานทุกแหง ที่ตอนรับอยางอ่ิมหนำสำราญ เรา
กลบับานปลอดภัย พรอมจะกมหนากมตาทำงานตอไป
ใหดีข้ึน รวมทั้งขอบคุณครอบครัวคุณธีรชัย (เฮียจุย)
ปญจทรัพย ดวย เยี่ยมบาน และดูงาน แมรมีเรียม
กิจเจริญ  มหาธิการิณีประจำอยูที่โรม  ถึงกำหนด
ออกเยีย่มบาน และสมาชิกประเทศตางๆ เม่ือไดจงัหวะ
และเวลามาถึงประเทศไทย แตละวัน 24 ชั่วโมง แทบ
จะไมไดพกั เพราะพอคนรกูบ็อกกันตอ เพือ่จะขอเย่ียม
มาแมรเองบาง ทีสุ่ดก็กลบัไปบานใหญแลว อาจารย
ประคณิ ชมุสาย ณ อยธุยา แตงงานหลานสาว (หลานยา)
คนแรก แคลร ปริยจินต ชุมสาย ณ อยุธยา เจาบาว
คุณคายน ซอ สเว มีคุณพอล แมรี่ สุวิช และคุณวีณา
สุวรุจิพร เปนพยาน เม่ือวันอาทิตยที่ 4 มีนาคม  คณะ
นักขับรองจากเชียงใหม เปนเด็กชนเผาจากโรงเรียน
แมแจม เสียงรองสดใสใสเส้ือแสนสวย  ณ วัดนอย
คณะเซนตปอล เดอ ชารตร ขาวสารที่ไดรับ สาระ
ทีไ่ดร ู คณุครทูนีามาร ีผลาดกิานนท ผอูำนวยการโรงเรียน
มาแตรเดอีวิทยาลัย  “แนวทางการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมาแตรเดอีฯ มุงหลอหลอมใหศิษยทุกคน
มีคุณลักษณะสำคัญ 4 ประการ คือ จติตารมณเซอรเวียม
ซ่ือสัตย มีมโนธรรมเท่ียงตรง เปนนักภาวนา  และ
โดยเฉพาะอยางยิง่ ความมีจติใจท่ีพรอมจะรกัและรบัใช
(Serviam)” จากมาแตรเดอี นิวส ปที่ 8  ฉบับท่ี 31
พรอมทัง้ขาวประชมุ Asia Pacific Ursuline Conference

2011 นาสนใจวา คณะนักบวชหญงิเอาจริง ผนกึเครอืขาย
ในแตละคณะนักบวช สูศึกใหญกับการคามนุษย
ทำคนใหกลายเปน “ทาสในยุคดิจิทัล” แตละคน
มีเกียรติ  ศักด์ิศรี  และเสรีภาพ  อุดมศานต
รายเดือน สัมภาษณอาจารยชัยณรงค  มนเทียร-
วเิชยีรฉาย  “พนัธกิจทรงเกียรติ” กวา 25 ป กบัส่ือ-
มวลชนคาทอลิกระดับโลก และไดรบัเชิญเปนกรรมการ
อกีหลายภาคสวน แมลาสุดเปนประธานจัดงานดนตรี
ใหคนพกิารระดบัสากล ภารกจิทีใ่หดวยน้ำใจ สมเปน
“อัศวินศตวรรษท่ี 21” ไมตองใชมาข่ี ผูประสาน
ความรวมมือทั้งสิบทิศ www.catholichatyai.org
เว็บไซตวัดแมพระประจักษเมืองลูรด หาดใหญ
สนใจแวะเขาไปดู จะรูวาเขาใหญจริงๆ มีกิจกรรม
มากมายใหเห็น และสารวัดพิมพสี ใหนาอาน คณุพอ
ยอหน ลสิซันดรนิ เปนเจาอาวาส พรอมท้ังเอาคำสอน
ทั้งเลม ทยอยลง วันน้ีเกือบถึงขอที่ 400 แลว 
หน่ึงเดียว ซิสเตอรบุญประจักษ ทรรทรานนท
“ซิสเตอรยายชวด” อายุ 99 ป ที่สำคัญคือ ความจำ
ยงัดี ยงัไปไหนมาไหนได ยงัสวดภาวนาและทำงาน
เท า ท่ีทำได อายุยืนขนาดน้ี สมกับชื่อของแมร
“บญุประจักษ” ชดัเจน  โปรดทราบ ผทูีเ่กดิ “วนัท่ี
29 กุมภาพันธ” ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ขอมอบ
อดุมสาร รายสัปดาห และอุดมศานต รายเดือน ให 1
ป  โปรดแจงช่ือ ทีอ่ย ูพรอมถายสำเนาบัตรประชาชน
มาเปนหลกัฐานดวยนะครับ เอาเฉพาะคนท่ียงัมีชวีติ
อยนูะครับ  ขอพระเจาประทานพระพร
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        สังฑมณฑลราชบุรี
คุณทองพันธ

คุณกุลชลี  เสริมทวีทรัพย

คุณไพโรจน  ยงชัยหิรญั

คุณอุราวรรณ  วนัอดุมเดชาชัย

คุณลออ

คุณขวัญชยั  อรรถวราภรณ

คุณมาลี  จนัทรปูมัย

(10 เลม)

(10 เลม)

(5 เลม)

(7 เลม)

สังฆมณฑลเชียงใหม
คุณนงลักษณ  จนิดานนท

คุณสุชาดา  กจิเจรญิ

คุณมาลีรตัน  ประทีปนาฏศิริ

ดร. วริชัน ี พรหมสุนทร

คุณสุวฒัน   เบจธรรมธร

(10 เลม)

(10 เลม)

(10 เลม)

(10 เลม)

สังฆมณฑลนครสวรรค
คุณนงลักษณ  เลิศคัมภีรศีล

คุณจันทิมา  เอีย่มมโน

คุณอภิสิทธ  เจษฏาพงคภกัดี

คุณมาลา  บญุรตัน

คุณจันทรแรม  ตรีรตันกูล

(5 เลม)

(10 เลม)

(10 เลม)

(2 เลม)

(5 เลม)

สังฆมณฑลอุบลราชธานี
คุณนงลักษณ  เลิศคัมภีรศีล

คุณพนูกติิ

คุณชฏาวรรณ  คังคะเกตุ

คุณเพ็ญพร บญุตันรตัน

คุณเหลก็

คุณสุดคนึง  เรอืงสมบูรณ

คุณพิสิฐ  นวชาตโฆษิต

คุณยวุดี  นิม่สมบุญ

(10 เลม)

(10 เลม)

(10 เลม)

(10 เลม)

(10 เลม)

(10 เลม)

      สังฆมณฑลกรุงเทพฯ
คุณเยือ้น

คุณจุรวีลัย  เลศิล้ำอำไพวงศ

คุณกนัต

 คุณวิภาวดี  เรอืงศรี

คุณสมัคร

 คุณสมบูรณ วรปญญา

คุณวิภา  มณีไพโรจน

ครอบครัวพรประภา

ครอบครัว มาตุรงคพทิกัษ

คุณจารึก  กลัมาพิจติร

คุณณัฐธร  เติมทองนพคุณ

คุณฉัตรชัย

คุณวิไล   จลุละมณฑล

คุณสมนึก  ต้ังกอสกุล

คุณทองมี  ชาญนิตย

คุณฐิติมา  กลอมเกล้ียง

(10 เลม)

(10 เลม)

(10 เลม)

(10 เลม)

(10 เลม)
(5 เลม)

(5 เลม)

(2 เลม)

(3 เลม)

(2 เลม)

(1 เลม)

(1 เลม)

สังฆมณฑลจันทบุรี
คุณภทัรา  ปญจทรัพย

คุณชลธิชา  มหากิจศิริ

คุณนงนุช  โกยสมบูรณ

คุณวรี  แซแต (นอยศรีราชา)

คุณวัชระ  ทองกำผลา

คุณกรพร   เสริมทวีทรพัย

คุณมาลี  จนัทรปูมัย

คุณวนัชยั

คุณธนิวลัย  อรญันาถ

(10 เลม)

(10 เลม)

(5 เลม)

(5 เลม)

(5 เลม)

(1 เลม)

(3 เลม)

ขณะน้ีเราไดมอบหนังสือใหแกหองสมุดสถาบันตางๆ อาทิ หองสมุดวิทยาลัยแสงธรรม
(บานเณร) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยกรงุเทพ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเซนตจอหน วิทยาลัยพยาบาลเซนตหลุยส
มหาวทิยาลยันานาเอเชียแปซฟิก (มิสชัน่) โรงเรยีนในเครือเซนตปอล เดอ ชารตร โรงเรยีนในเครือ
อุรสุลิน โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบ โรงเรียนในเครือคณะพระมหาไถ โรงเรียนในเครือคณะ
ซาเลเซียน โรงพยาบาลเซนตหลยุส และหองสมุดทัณฑสถานบำบัดพเิศษหญิง จ.ปทุมธานี

หากสถาบันใดสนใจหนังสือ “คาทอลิกไทย เทิดไทองคราชัน” สามารถทำจดหมายขอรับไดที่
อาสนวหิารอสัสัมชัญ โทร. 02-234-8556, 02-234-4592 หรอืคณุกลุชล ี02-934-4137-8, 081-928-1341

สังฆมณฑลอุดรธานี
คุณวภิาพร โกวทิวสิิทธ์ิ

คุณอจัฉรา  สันติธรารักษ

คุณชวาลี  โอสถานเุคราะห

คุณเหล็ก

คุณสุดคนึง  เรอืงสมบูรณ

คุณศิรโิรจน

คุณสุปาณี  ชาวปากน้ำ

คุณพสิิฐ  นวชาตโฆษิต

คุณเสกสรร  สุนนัทกิง่เพชร

คุณภทัรพร  ศรตุวราพงศ

คุณจิรานันท  สกุลต้ังไพศาล

(10 เลม)

(10 เลม)

(10 เลม)

(10 เลม)

(10 เลม)

(10 เลม)

(2 เลม)

(10 เลม)

1 เลมราคา 1,000 บาท

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
คุณสุเทพ

คุณสุดา  จนัทรสังสรรค

นพ. สุพจน  ศรีมหาโชตะ

ดร. เสกสรร  สุนนัทกิง่เพชร

คุณภทัรพร  ศรุตวราพงศ

คุณวิรทิธพล  ชยัถาวรเสถยีร

คุณกิตยาภรณ  ชยัถาวรเสถียร

คุณวรีกติต  ชยัถาวรเสถยีร

คุณวรีกานต  ชยัถาวรเสถยีร

(10 เลม)

(10 เลม)

(10 เลม)

(8 เลม)

สังฆมณฑลนครราชสีมา
คุณยพุาวดี  ชรีาวฒุธิพนัธ

คุณสุรนิทร

คุณผดั โคมินทร

คุณสมบัติ  กาญจนาคมานันท

คุณวิรทิธพล  ชยัถาวรเสถียร

คุณกิตยาภรณ  ชยัถาวรเสถียร

คุณวีรกติต  ชยัถาวรเสถยีร

คุณวีรกานต  ชยัถาวรเสถยีร

คุณมาลี  จนัทรปูมัย

(10 เลม)

(5 เลม)

(5 เลม)

(12 เลม)

(2 เลม)

สังฆมณฑลทาแร - หนองแสง
คุณพรชนก  พนัธุตมังกรู

คุณสมศักด์ิ

คุณสมนึก  กจิเจรญิ

คุณอรษา  วอนขอพร

คุณจินดารัตน  ลีอ้สิสระนุกลู

คุณวริทิธพล  ชยัถาวรเสถยีร

คุณกิตยาภรณ  ชยัถาวรเสถียร

คุณวรีกติต  ชยัถาวรเสถยีร

คุณวรีกานต  ชยัถาวรเสถียร

คุณกัลยา โกวทิวสิิทธ์ิ

คุณเกรียงไกร โกวิทวิสิทธ์ิ

คุณกฤษฎา โกวิทวิสิทธ์ิ

คุณกมล โกวทิวิสิทธ์ิ

(10 เลม)

(10 เลม)

(10 เลม)

(20 เลม)

(5 เลม)

(3 เลม)
(3 เลม)

(5 เลม)

(10 เลม)

ลำดับภาพ
1. มอบใหคุณพอสรุชยั ชมุศรีพนัธุ
    ผอ. โรงเรยีนพระมารดานิจจานุเคราะหคลองจ่ัน
2. มอบให ดร.เลิศลักษณ บรุษุพฒัน
    ผบูริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิต
3. แนะนำหนงัสือในงานคอนเสิรตมูลนธิิ
    คุณพอเรย ณ โรงละคร M theatre
4. มอบใหหองสมุดมหาวิทยาลัยมหดิล
5. มอบใหหองสมุดมหาวิทยาลัยกรงุเทพ
6. มอบใหหองสมุดทัณฑสถาน
    บำบัดพิเศษหญิง จ.ปทุมธานี
7. มอบให แมรไอรนี ชำนาญธรรม
    อธิการิณีคณะเซนตปอล เดอ ชารตร
8. มอบใหคุณศิวะพร ทรรทรานนท
    ประธานมูลนธิิอทุกพฒัน

1

2

3

4

5

6 7 8



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 17 ª√–®”«—π∑’Ë 22-28 ‡¡…“¬π 2012 Àπâ“ 15

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√

∑à“„À¡à ®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 28 ‡¡…“¬π ‡«≈“

10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠øî≈‘ª·≈–¬“°Õ∫

À—«‰ºà ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–∑’Ëæ÷Ëß·Ààß§√‘ µ—ß ¥ß·À≈¡‚¢¥

®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥æ√–®‘µ‡®â“ ∫â“π∑—æ ®. √–·°â« ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

26 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 2 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈ ‚§°«—¥ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 21 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“  √–‰¡â·¥ß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 28 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„®  ¢ÿπÀ“≠  Õ.¢ÿπÀ“≠

®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 20 ‡¡…“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈  ∫â“π´àß·¬â  Õ.‰∑¬‡®√‘≠

�����§≥–æ√–¡À“‰∂à·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–°≈ÿà¡ àß‡ √‘¡

§«“¡»√—∑∏“·¡àæ√–π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ¢Õ‡™‘≠æ’ËπâÕß

§√‘ µ™π·≈–ºŸâ¡’®‘µ»√—∑∏“µàÕ·¡àæ√– √à«¡°‘®»√—∑∏“

«Õπ¢Õæ√–æ√®“°æ√–·¡à ·≈–µâÕπ√—∫æ√–∏“µÿ·Ààß

√Ÿª·¡àæ√–π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ®“°°√ÿß‚√¡ ª√–‡∑»Õ‘µ“≈’

(æ√–∏“µÿπ’È§◊Õ™‘Èπ‰¡â®“°æ√–√Ÿª®√‘ß) ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√

‡µ√’¬¡©≈Õß§√∫√Õ∫ 150 ªï ∑’Ë ¡‡¥Á®æ√– —πµ–-

ª“ª“ªï‚Õ ∑’Ë 9 ‰¥â¡Õ∫æ√–√Ÿªπ’È„Àâ·°à§≥–æ√–¡À“‰∂à

„πªï 2015 ·≈–√à«¡©≈Õß°“√ ∂“ªπ“§≥–

æ√–¡À“‰∂à ¢÷Èπ‡ªìπ·¢«ßª√–‡∑»‰∑¬„πªïπ’È

≥ «—¥æ√–¡À“‰∂à ´Õ¬√à«¡ƒ¥’ °√ÿß‡∑æœ „π

«—πæÿ∏∑’Ë 11 ‡¡…“¬π 2012 ‡«≈“ 09.00 π. ‚¥¬

æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“, C.Ss.R.

≥ Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ °√ÿß‡∑æœ „π«—π‡ “√å∑’Ë

21 ‡¡…“¬π 2012 ‡«≈“ 09.00-12.00 π. ‚¥¬

æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ√å™ ¬Õ¥ æ‘¡æ‘ “√, C.Ss.R.

 Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë«—¥æ√–¡À“‰∂à ‚∑√. 0-2256-6305

����� ‡™‘≠™«πºŸâ‡®Á∫ªÉ«¬√à«¡‚≈°‡¥’¬«°—π√—∫æ√‡æ◊ËÕ

°“√∫”∫—¥√—°…“ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ§Õ√å´’Ë ‡≈Õ·° ªï ®“°

øî≈‘ªªîπ å «—πæÿ∏∑’Ë 18 ‡¡…“¬π 2012 ‡«≈“

10.00 π. ∑’Ë»“≈“Õ‡π°ª√– ß§å «—¥Õ—§√‡∑«¥“

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

0-3229-9226

�����·ºπ°‡¬“«™π §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ§√‘ µ™π

®.¬‚ ∏√  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë  5  æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ °.¡. 5  ∫â“π¥«ß‡®√‘≠ Õ.«“√‘π-

™”√“∫  ®.Õÿ∫≈√“™∏“π’  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë  9  ¡‘∂ÿπ“¬π

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–Àƒ∑—¬  ∫â“π∑—æ‰∑¬  Õ.‡¡◊Õß ®.Õÿ∫≈√“™∏“π’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16  ¡‘∂ÿπ“¬π   ‡«≈“  10.00 π.

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

«—¥æ√–Àƒ∑—¬ ∫â“π ’∂“π  Õ.°—π∑√“√¡¬å

®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–·Ààßæ√–À√√…∑“π µ.ª“°®—Ëπ ®.√–πÕß

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

(µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡ ‚∑√. 08-1842-5940)

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√ (µ√Õ°®—π∑πå) °√ÿß‡∑æœ

©≈Õß«—¥«—πÕ—ß§“√∑’Ë 1 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å ∂ππ°√ÿß‡∑æ°√’±“

À—«À¡“° °√ÿß‡∑æœ ©≈Õß«—¥«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 24

æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 19.00 π. §ÿ≥æàÕ‡ª“‚≈ ª√–‡ √‘∞

 ¡ß“¡ Õ∏‘°“√‡®â“§≥–´“‡≈‡´’¬π ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

13.00 π. ∑’Ë —°°“√ ∂“πæ√–¡“√¥“·Ààß¡√≥ —°¢’

 Õß§Õπ ®.¡ÿ°¥“À“√ §à“Õ∫√¡ 1,000 ∫“∑ (Õ“À“√

æ√âÕ¡∑’Ëæ—° 3 §◊π 3 «—π) À¡¥‡¢µ√—∫ ¡—§√ 20

‡¡…“¬π 2012  µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‚∑√»—æ∑å 08-9108-

6850, 0-2681-3900 µàÕ 1407, E-mail :

thaisacredmusic@hotmail.com

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

Lectio Divina   §.». 2012 ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ∑’Ë«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“°

«—π‡ “√å∑’Ë 19 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

����� ©≈Õß∫â“π‡≥√æ√–Àƒ∑—¬ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 9 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 ‡«≈“ 10.30 π.

����� ·ºπ°æ√–§—¡¿’√å ΩÉ“¬∫ÿ§≈“¿‘∫“≈ Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫

æ√–§—¡¿’√å

§Õ√å °“√§âπæ∫§«“¡À¡“¬„πæ√–§—¡¿’√å (The

Joy of Discovery in Bible Study - JOD) „π

«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 21 ∂÷ß«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

¶√“«“  ®—¥‡¢â“‡ß’¬∫øóôπøŸ®‘µ„® ”À√—∫‡¬“«™π «—π∑’Ë

23-25 ‡¡…“¬π 2012 ∑’Ë»Ÿπ¬å —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

»√’√“™“  π„® ¡—§√·≈– Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ëæ’Ëµÿâ¡ (æ—™√“)

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1505

����� —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å √à«¡°—∫§≥–Õπÿ°√√¡°“√

§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕºŸâ ŸßÕ“¬ÿ·≈–«—¥‡´πµåπ‘‚°≈“  æ‘…≥ÿ‚≈°

¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“π™ÿ¡πÿ¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ§“∑Õ≈‘° ª√–®”ªï 2012

·≈–æ‘∏’∫«™æ√– ß¶å¢Õß —ß¶“πÿ°√¥Õ¡‘π‘‚°  ‘π∏‘Ï

Àπÿπ∑√—æ¬å ∑’Ë«—¥‡´πµåπ‘‚°≈“   ®.æ‘…≥ÿ‚≈° «—π‡ “√å∑’Ë

28  ‡¡…“¬π  2012 ‡«≈“ 08.00-12.00 π.

����� §à“¬¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï √–¥—∫™“µ‘ ·ºπ°¥πµ√’

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„π ¿“æ√– —ß¶√“™œ √à«¡°—∫ ’Ë —ß¶¡≥±≈

Õ’ “π (∑à“·√à-ÀπÕß· ß / Õÿ∫≈√“™∏“π’ / Õÿ¥√∏“π’ /

π§√√“™ ’¡“) ®—¥§à“¬¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï √–¥—∫™“µ‘

ç√âÕß√”∑”‡æ≈ß §√◊Èπ‡§√ß ∫∑‡æ≈ß«—¥é À—«¢âÕ°“√Õ∫√¡

1) À—«„®‡æ≈ß«—¥ ‚¥¬§ÿ≥æàÕª√–™“™“µ‘ ª√’™“«ÿ≤‘

2) √Õ∫√Ÿâ‡√◊ËÕß¥πµ√’æ‘∏’°√√¡ ‚¥¬§ÿ≥æàÕÕπÿ √≥å

·°â«¢®√ 3) ∑—°…–§«“¡√ŸâÕß§å¥πµ√’∑’Ë„™â„π«—¥·≈–

‡∑§π‘§°“√¢—∫√âÕß ‚¥¬Õ“®“√¬å»√‘π∑√å ®‘πµπ‡ √’ 4)

¥πµ√’Õ’ “π„πæ‘∏’°√√¡ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ”√“≠ «ß»å‡ ß’Ë¬¡

5) °“√π”¥πµ√’æ◊Èπ∫â“π¡“ª√–¬ÿ°µå„™â ‚¥¬§≥–

π—°¥πµ√’‰∑¬ª√–¬ÿ°µå®“°Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-

ÀπÕß· ß æ‘‡»…!! °“√· ¥ßº ¡º “π«—≤π∏√√¡

æ◊Èπ∫â“π ·≈–°“√¢—∫√âÕßª√– “π‡ ’¬ß §≥–π—°√âÕß

®“°·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïœ ·≈–«ß¥πµ√’æ◊Èπ∫â“π®“°

 —ß¶¡≥±≈‡®â“∫â“π  „π«—π∑’Ë30 ‡¡…“¬π - 2 æƒ…¿“§¡

(3 §◊π 3 «—π) ‡√‘Ë¡≈ß∑–‡∫’¬π 29 ‡¡…“¬π ‡«≈“

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ Àâ«¬§≈ÿ¡ Õ. «πº÷Èß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥æ√–»√’™ÿ¡æ“∫“≈ ∫â“πÀπÕß‰ºà Õ.√—µπ«“ªï

®.ÀπÕß§“¬ ‡ªî¥·≈–‡ °«—¥„À¡à «—π‡ “√å∑’Ë 28

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

∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕµ√÷° ‚∑√. 08-

4335-4745)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

‡æ√“–§«“¡√—°¢Õßæ√–§√‘ µ‡®â“

º≈—°¥—π‡√“ (2 §√ 5:14)
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∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

§Õ√å °“√»÷°…“æ√–§—¡¿’√å¥â«¬√Ÿª·∫∫∫’∫≈’‚Õ

¥√“¡“ (Bibiodrama) „π«—π»ÿ°√å∑’Ë 20 ∂÷ß«—π®—π∑√å∑’Ë

22 °√°Æ“§¡ 2012 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡

 π„®µ‘¥µàÕÕ“®“√¬å¡πµå ‘ßÀå ‰°√ ¡ ÿ¢ ‚∑√.
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«àÕß‰« À√◊Õ∫√“‡¥Õ√å«ÿ≤‘™—¬ ∫ÿ≠∫√√≈ÿ ∫â“πæ—°

ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ§“¡‘≈‡≈’¬π ‚´‡™’¬≈ ‡´π‡µÕ√å  “¡æ√“π

36 À¡Ÿà 6 ´Õ¬»√’‡ ∂’¬√ µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ 73110 ‚∑√. 08-4399-1301 À√◊Õ

0-2812-5140-3 ‚∑√ “√ 0-2812-5144

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡ ¡∑∫∑ÿπ √â“ßÕ“ π«‘À“√√“ø“‡Õ≈

 ÿ√“…Æ√å∏“π’ ∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å ∏π“§“√°√ÿß‡∑æ

 “¢“ ÿ√“…Æ√å∏“π’ ™◊ËÕ∫—≠™’ ¡Ÿ≈π‘∏‘§“∑Õ≈‘°
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 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å ¢Õ‡™‘≠√à«¡
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สัมมนา (ตอจากหนา 10)
จงกระทำ เพือ่ปกปอง เพือ่พฒันาคนท่ีอยรูอบขางเรา
     กลมุเรือ่งครอบครวันำโดยดร.กนก อภริด ี เสนอวา
กิจกรรมในครอบครัวมักจะถูกมองขามไป ครอบครัว
ควรมีสวนสรางจริยธรรม ใหเกิดความซ่ือสัตยสุจริต
เรื่องเหลาน้ีมักถูกโยนไปใหครู และเร่ืองของเงินซ่ึง
บางทีทำใหเราหลงไปบาง ทำใหพอแมไมมีเวลาใหลูก
อาชพีคร ูมักจะถกูคาดหวงัจากพอแมของเดก็ 50-60 คน
ครอบครัวไมมีเวลาเล้ียงลูก ทำงานกลับมาเหน่ือย
แตอยากลมื คุณพอคณุแมตองเปนครตูลอดชวีติของลกู
ตองสอนใหลกูประหยดั ไมกนิทิง้กนิขวาง มอบหนาท่ี
รบัผดิชอบใหลกู ตองไมใชเงินซ้ือของ ซ้ือความรักของลูก
ฝกใหลูกอดทน ครอบครัวขาดความสัมพันธระหวาง
พอลูกแมลูกไมการส่ือสารกันและกัน ใหความสำคัญของ
ลกูนอยกวางาน ใหครรูบัหนาท่ีสอนลกูแทนบางทีพอแม
สอนอยาง ครูสอนอีกอยางเด็กก็งงวาไหนถูกไหนผิด
และอยาสอนลูกผดิ ตองใชพระวาจาของพระเจาในการ
ดำเนินชีวิตและอบรมลูก การอบรมคูแตงานในเร่ืองที่
จะสอนลูกยังไงใหดีไมคอรัปชั่น และการมีศักด์ิศรี
กระแสสังคม ความเจริญทางเทคโนโลยี พอแม
ตามไมทัน ความอยูรอดกลัวลูกจะลำบาก ทางกลุมจึง
สรปุออกมาเปน 3 ประเด็น 1.ขาดความเขาใจเปนหลกั
ความเขาใจในการเตรียมตัวเปนพอแมทีดี่  ขาดความเขาใจ
ในการเตรียมตัวเปนสามีภรรยาท่ีดี ขาดความเขาใจ
ในพระวาจาของพระเจา ขาดความเขาใจในหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม และขาดความเขาใจท่ีปฏเิสธไมได
ที่พอแมตองเปนครูตลอดชีวิต ขาดการปฏิบัติ ขาดการ
สอนลูกใหลำบาก 2. เร่ืองกระแสสังคม เปนกระแสหลัก
โดยเฉพาะลูกที่พึ่งโตจะมีเพ่ือนฝูง กระแสสังคมเปน
ปญหาหลัก เปนเร่ืองท่ีเราตองติดตามกันตอ พอแม
ตองกลาแสงบทบาทของครูชวีติ ทีจ่ะใหลกูดำเนินทางท่ี
ถูกตอง 3. เร่ืองของการขาดความเช่ือโยงของกลุม
องคกรท่ีเก่ียวของ จึงขาดพลังและเร่ืองของความเขาใจ
ตอไปทกุอยางตองทำอยางเปนระบบ เรื่องของการใช
อารมณของพอแม เปนเรือ่งท่ีตองปรับ

และกลมุสังคม นำโดยคณุพลชาติ ไกรบญุ นำเสนอวา
เราควรจะเร่ิมท่ีตัวเราเองกอน เริ่มจากชีวิตประจำวัน
ของเรา ในแตละวนัแลวกดู็วาจากงานท่ีเรารบัผดิชอบนั้น
วาเราซ่ือสัตยตองานท่ีเรารับผิดชอบหรือไม เราตอง
รวมกันสรางจิตสำนึกกับตัวเอง และเพ่ือนรวมงาน
ในเร่ืองของความซ่ือสัตย และกลุมคนท่ีเราเขาไป
เกีย่วของไมวาจะเปนเร่ืองของกิจกรรม หรือการอบรม
ถาสามารถบอกปญหาของสังคมเก่ียวของกับเร่ืองของ
คอรัปชั่นวันน้ีเปนอยางไร และเราจะชวยกันอยางไร
ใหเรามีสวนรวมในเราชวยกันเขาไปแกไขปญหา
ในประเด็นตอมา เรื่องขององคกรวันน้ีองคกรตองมี
นโยบายชัดเจน ในเร่ืองของความซ่ือสตัย ตองมีแนวทาง
การปฏิบติัทีช่ดัเจนดวย ตองสรางความยุติธรรมใหเกิด
กับบุคลากรท่ีอยูในองคกร ไมวาจะเปนสถาบันรัฐ
โรงเรียน สถานบันอะไรก็ตาม ถาในองคกรของเรา

ยังไมใหความยุติธรรม เราก็ไมสามารถไปของความ
ยติุธรรม ไปบอกความยุติธรรม หรอืไปพดูความยุติธรรม
และความซ่ือตรงในสังคมได แลวอีกส่ิงหน่ึงท่ีเรา
ไมควรลืมคือ ในเรื่องของการใหอภัย ใหโอกาสคนที่
ทำผดิไดกลบัใจทำความดี ประเด็นสุดทายเราจะทำยังไง
ใหสังคมเราไมโกง ส่ือตางๆ ทีเ่รามีอยเูปนชองทางหน่ึง
ส่ือสารของเรา ที่ส่ือมวลชนคาทอลิก อุดมสาร ก็ดี
หรือวารายการโทรทัศนที่ เราออกอากาศตอนตี 4
หรือทางวิทยุที่ทางส่ือมวลชนจัด และทางเฟสบุก
ทีจ่ะนำเสนอในเรือ่งของความยติุธรรม หรอือะไรทีเ่กดิ
ข้ึนท่ีเราสามารถจะเลาสกูนัฟงจะทำใหการโกงลดนอยลง

ในช ว งท า ยพระอั ค รสั งฆร าช เ ก รี ย งศั ก ด์ิ
โกวิทวาณิช ใหโอวาส และปดการสัมมนา กลาววา
การจัดงานในคร้ังน้ี  เคยจัดมาแลวครั้งหนึ่งเปน
ในวงกวางแตในครั้งน้ีเปนแวดวงภายใน หมายถึง
บุคลากรในแวดวงของพระศาสนจักร ไมวาจะเปน
สภาภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ สภาพระสังฆราช
นกับวช และองคกรตางๆ ถงึเวลาแลวท่ีพระศาสนจักร
ตองออกสูสังคมภายนอก และไมหลงไหลสังคม
ของโลก โดยเฉพาะชมรมนักธุรกจิคาทอลิก อยใูนสังคม
อาชพีการงานอยใูนแวดวงธุรกจิซ่ึงตองติดตอกบับุคคล
ทามกลางสังคมกับนักธุรกจิอืน่ๆ รวมท้ังขาราชการและ
นักการเมือง ก็คงเห็นมาเยอะ สัมผัสมามาก เจ็บปวด
กไ็มนอย เขาสัมผสัอะไรเหน็อะไร กป็ญหาในชวงแรง
ซ่ึงพวกเราไดฟงมาต้ังแต เชาแลว  รับฟงจากผู มี
ประสบการณตรง ในแวดวงธุรกจิพวกเขาเหลาน้ันรบัรู
วาปญหาสังคมไทยเหลาน้ีหนักหนวงรายแรงอยางย่ิง
และไดสงผลเสียหายตอสังคมไทยเปนอยางมาก
ในเร่ืองนี้พระศาสนจักรไมอาจเพิกเฉยทำเปนทอง
ไมรรูอน สำนึกถงึผลราย และปญหารายแรงท่ีจะตามมา
ซ่ึงประเทศไทยอาจจะรมสรายไดเหมือนประเทศกรีซ
และอีกหลายประเทศในตะวันตก หากปลอยให
เงินของชาติ เงินภาษี และเงินในอนาคตถูกใชในการ
หาเสียงของพรรคการเมอืง และกลมุบุคคล และยอมให
มีการซ้ือเสียงในนโยบายของแตละพรรค ปรนเปรอ
ประชาชนใหเสพติดระบบอุปถัมภรอบรับเปนฝายรับ
จนเปนนิสัย ขาดวินัยในการเงินและการคลัง จะสราง
ความเสียหายรายแรงใหกบัประเทศชาติ และประชาชน
ในระยะยาว ในความเห็นสวนตัวก็มงุไปเร่ืองสวัสดิการ
สาธารนูปโภค และโครงสรางพืน้ฐานตาง  ๆเพือ่ประชาชน
รัฐตองมีหนาท่ีดำเนินการเพื่อสวนรวม ไมใชเพื่อ
ผลประโยชนของกลุมทุน และผลประโยชนแก
พวกพรอง จำเปนตองมีองคกรกลาง องคกรอิสระ
เพื่อการตรวจสอบ เพราะตองจัดสรรงบประมานของ
ประเทศใหสมดุลในดานตางๆ จึงรูสึกไมแปลกใจ
ที ่นธค. รสึูกกงัวงใจตอปญหาเร่ืองการทุจริตคอรัปชัน่
ในสังคมไทยของเราอยางมาก จึงไดจัดการรณรงค
ในกิจกรรมตางๆ เหลาน้ีดวยความกระตือรือรนและ
อยางจริงจังอันเปนเร่ืองท่ีดีละหนาช่ืนชม ในขณะเดียวกนั
เราตองยอมรับเชนเดียวกันวาพระศาสนจักรคาทอลิก

แหงประเทศไทย และจำนวนคริสตชนไมถึง 1%
ตอจำนวนประชากรท้ังหมด พวกเราจะไมทอไมหยุด
หรือยอมแพ แตตองตีกรอบในความเปนจริงท่ีมีอยู
พระศาสนจักรก็ จะมุ ง ม่ัน เปนจิต วิญญาณในท่ี
พระศาสนจักรอยรูวมดวยตอไป ทัง้น้ีรวมดวยฆราวาส
และสมาชิก นธค. จะเขามีบทบาทในหนาท่ีดังกลาวน้ัน
โดยท่ีมงุหนาในตามความเช่ือตอไป รวบรวมความเช่ือ
และคำสอนท้ังหมดโดยเฉพาะคำสอนดานสังคม
ไปสูภาคปฏิบัติเพ่ือเปล่ียนแปลงสังคมใหกับกายเปน
พระอาณาจกัรของพระเจา ทีบ่รบูิรณไปดวยความยติุธรรม
ความรัก  และสันติสุข  ทุกกลุมตองปฏิบัติในการ
เปนขาวดี และประกาศขาวดีที่จะเปนพื้นฐานในการ
เปล่ียนแปลงสังคม เร่ืองการอบรมศึกษาตองเร่ิมตน
ต้ังแตในครอบครัว สถานศึกษาก็จะตองเปนพื้นฐาน
ในการประกาศขาวดี ซ่ึงจะสงผลในการเปล่ียนแปลง
สังคม พระอัครสังฆราชไดยกตัวอยางจากการเลาเรื่อง
จากการประชุมคร้ังท่ีแลวในเร่ืองความซ่ือสัตย

คณุสมนึก  สุหฤทดำรง                            200   บาท
มารอีา  ละเอยีด                                        1,000   บาท
ทำบญุกองทนุ                                              500  บาท

เพ่ืออทุศิแด
คณุมานิตย  บุญคัน้ผล
คณุหมอมานา  บุญคัน้ผล

สำหรับทานท่ีประสงคจะสมทบกองทุนฯ โปรดสงธนาณัติ
ส่ังจายในนาม “ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสด์ิ” ป.ณ. ยานนาวา
122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีชองนนทร ียานนาวา กรงุเทพฯ 10120
เชค็ส่ังจาย “การพิมพคาทอลิก” หรอืโอนเงนิเขาบัญชอีอมทรพัย ชือ่บญัชี
“กองทนุการพิมพสรางสรรค” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนตหลยุส
เลขท่ีบญัช ี186-2-01976-5

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรุณาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จรบัเงินใหทานดวย
ความขอบพระคุณ

กองทุนวทิย ุ- โทรทศัน
ทำบุญเพ่ืออุทิศให

ยวง  วนัชยั  สัมพันธชยัวส ุ            5,000   บาท

อยาขวนขวายหาอาหารท่ีกนิแลวเส่ือมสลาย
แตจงหาอาหารทีค่งอยู

และนำชวีตินรินัดรมาให (ยน 6:27)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่36 ฉบบัที ่17 ประจำวนัที ่22-28 เมษายน 2012หนา 18

จัดวางอยางสรางสรรค
ในงานสัปดาหหนังสือฯ

“คุณพอ...” เสียงเรียกดังข้ึน ผมหันไปโดยสัญชาตญาณตามเสียงน้ัน
(แมจะผิดคิวบอยๆ เพราะหลายๆ คร้ัง เขาไมไดเรียกเรา แตครั้งน้ีไม) หญิง
วยักลางคนหนาตาไมคุนทักผมขณะเดินเขาสูบริเวณงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ
ครัง้ท่ี 40 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิรกิต์ิิ ผมต้ังใจมาดูบธูคาทอลิก และสำรวจ
แผงหนังสือเพื่ออัพขอมูลกระแสการผลิตหรือบรรยากาศของงาน สวนหญิง
วยักลางคนๆ นัน้หลงัจากไดคุยกนั เขามาออกบูธเหมือนกนั

“ดีนะคะ หนงัสือของเราคาทอลิกไดมาอยใูนงานแบบน้ีดวย”  เธอแสดงความคิด
“แลวบูธอยูที่ไหนละครับ” ผมถามและเดินตามเธอไปจนถึงบูธซ่ึงอยูในโซน C
เหมือนกนั เปนบูธเก่ียวกบัการเกษตร สมุนไพร ผมอวยพรใหสำเรจ็ในส่ิงท่ีต้ังใจ
เธอขอบคุณและแนะนำเสร็จสรรพวา พบผมที่วัดแหงหนึ่ง ในชวงน้ำทวมแลว
ตองยายท่ีพักเขามาในกรุงเทพฯ จึงหาวัดเขาแถวท่ีพัก งานออกบูธท่ีศูนยสิริกิต์ิ
เราเริ่มมาไดหลายปแลว จนปจจุบันระบบการจัดการตางๆ คอนขางน่ิง แต
ทกุปกมี็เร่ืองสนุกๆ ขอจำกดัตางๆ รวมท้ังปญหาใหไดขบคิดแกไข จดัการกันเสมอ

ผมสังเกตวาปนี้หนังสือที่ขายดีนาจะเปนหนังสือการตูน ชวงกอนหนาน้ี
นยิายพาฝนจากสำนักพมิพแจมใส คนตอควิยาวเหยียด ปนีผ้มสังเกตและประเมิน
ดวยสายตา สำนักพิมพที่จัดจำหนายการตูนในลักษณะแบบดารคๆ หนอย คือ
ออกแนว ตอส ูแฟนตาซี เทพนิยาย ทีไ่มใชแบบพาฝน มีคนอุดหนุนเยอะทีเดียว
สวนพวกขาใหญทีย่งักุมเวที และมีลกูคาท่ียงัเหนียวแนนอย ูไมวาจะเปนสำนักพมิพ
มติชน อะเดย เนช่ัน บลิส นานมี อัมรินทร สารคดี ฯลฯ แตละสำนักพิมพยังมี
ลูกคาประจำหมุนเวียนไปเย่ียมเยียนไมขาดสาย ที่เห็นมีเพิ่มเขามานาจะเปน
หนังสืออเิล็กทรอนิกส (E-book)

รานจำหนายหนงัสืออบีคุเริม่เปดตัวอยางชัดเจนมากข้ึน อยางนอยในปนีก้มี็ถงึ
3 จุดดวยกัน ไมวาจะเปนของเอไอเอส หรือรานเม็ก (MET) ซีเอ็ดแอพ ฯลฯ
เรยีกไดวาเร่ิมมีการเปดตัวกนัแบบคอยเปนคอยไปหยัง่เชิงการตลาด บางสำนักพมิพ
กผ็สมผสานใหลงตัว กลวัๆ กลาๆ เพราะไมแนใจวาดิจทิลัจะมาแทนกระดาษได
จริงแคไหน เสนหของหนังสือและอัตลักษณของหนังสือยังมีอายุยืนยาวไดอีก
กีข่วบป ผมคดิไปถึงแวดวงส่ิงพมิพ หนงัสือ และการอานของคาทอลกิเหมอืนกนั
นอกจากการหาแนวรวมชวยกนัคิดแลว คงตองชวยกนัทำดวย

ผมตัดคอลัมน “Competency ในวันโลกเปล่ียน เพือ่เด็กไทยกาวทันอนาคต”
จากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2555 บทความของ
คณุชนติา ภระมรทตั เขาพูดถึงการเสวนา “โลกเปล่ียนไป เตรียมเด็กไทย กาวทัน
อนาคต” ซ่ึงจดัโดยหนงัสือพมิพกรงุเทพธรุกจิ และเชญินกัคดินาสนใจหลายทาน
หนึ่งในน้ันคือม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล ซ่ึงครั้งหนึ่งเคยรวมงานกับส่ือมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย ในฐานะกรรมการตัดสินภาพยนตรส้ัน ผมอานมาถึง
ประเด็นท่ีม .ร .ว .เฉลิมชาตรี  ยุคล  นำเสนอคุณสมบัติของเด็กไทยแหง
ศตวรรษท่ี 21 ควรเปนอยางไร อานแลวแทบลมจับ เขาบอกไวอยางน้ี “1. ข้ีนนิทา
เพราะจะทำใหคนชอบสังเกต ชอบเรียนรู 2. สมาธิส้ัน จะชวยเปดรับความรูอื่น
ไมจดจอกับอะไรนานๆ 3. พูดมากกวาทำ เนนการสรางคอนเนคช่ันแนวรวม
ในการทำงาน 4. ข้ีโกง เนนการใชสมองเพื่อใหไดประสิทธิภาพในการทำงาน
มากข้ึน 5. เอาแตใจ เม่ือคดิอยางไรตองไปอยางน้ัน อยากเปนอะไรกเ็ปนอยางน้ัน
6. ตองทำผิด เพราะคนโบราณบอกวาผิดเปนครู 7. ตองโง เพราะทุกอยาง
ที่เรียนจะหมดอายุภายใน 6 เดือน จึงตองเปดรับส่ิงใหมๆ ตลอดเวลา และ
8. ตองชิล ในท่ีนีค้อืมีความสุข คือมีความสุขในส่ิงท่ีทำ”

ผมไมรวูาทานผอูานอานแลวจะคดิเหน็กนัอยางไร แตคุณสมบัติทีเ่ขาสรปุมา
ทั้งหมด ไมรูวาตกลงเราจะเรียกวาความกาวหนาแหงศตวรรษท่ี 21 ไดหรือไม
แลวโลกแบบน้ันคือความสุขจริงหรือ อนัน้ีคงตองดูกนัตอไป

ผมมีโอกาสไดพบนักเขียนซ่ึงรูจักกันในระดับหน่ึง ไมไดสนิทชิดเช้ืออะไร

เพียงแตวา หลาย ๆ ครั้งพวกเขาก็มักมาถามเร่ืองศาสนา ใหไดลับสมอง หรือ
เพิม่มุมมองใหกบัตัวผมเอง รอบน้ีเจอคำถามวา “การท่ีศาสนาเปนองคกรท่ีมีการ
จดัต้ัง นัน่คือการใชอำนาจ การใชอำนาจ แปลวา ไมไดละกิเลส แลวถาเปนแบบน้ี
ศาสนาจะเปนศาสนาไดอยางไร เพราะนอกจากอยบูนพืน้ฐานของคำวากิเลสแลว
ยังไมแสดงตนชัดเจนดวยวา มีการจัดต้ัง” ผมฟงแบบอ้ึงๆ แตก็คอยๆ ตอบไป
ตามความรแูละประสบการณทีมี่ ประมวลได 2 ประเด็นหลกั

1. บางทีส่ิงท่ีเราคิด เราไปคิดใหเขา เขาไมไดคิด ไมไดสอนและไมไดเชื่อ
แบบน้ัน

2. ถาคิดจากฐานวาอำนาจคือกิเลส ผมวาศาสนาอ่ืนก็มีเร่ืองน้ี แตอำนาจ
หรือการเปนใหญของเราคือรับใช และตามประสามนุษยและความเชื่อในแบบ
คาทอลิกถาปฏิเสธตำแหนงไดคงทำ

ผมคุยกับเขานานกวาบทสรุปน้ี แตก็เปนอีกเวทีหนึ่งท่ีถาไมรูจักคงไมได
ทักทาย ถาทักทายคงไดถามไถ ถาไมไดถามไถคงไมไดความรู สวนความรูที่ได
คงเปนประสบการณสายตรงท่ีนาสนใจ  แตสำหรับผมไมมีคำอื่น  นี่ คือ
งานแพรธรรม การแลกเปล่ียนเรียนรูทางศาสนา

ในท่ีสุดผมเดินสำรวจมาถึงบูธส่ือมวลชนคาทอลิก เห็นหนังสือหลากหลาย
หลายเลมมีการทำอารตไดอยางไมอายใคร เหน็อาสาสมัครท่ีมาชวยกนัขาย การจัด
บรรยากาศโดยรวม ผมสังเกตวาปนี้เราไดมุมดีเหมือนกัน แตส่ิงท่ีเราขาดเสมอๆ
คือ ประสบการณการตลาด ไมใชเราขายของไมเปน แตเรายังไมคอยหาวิธี
การจูงใจลูกคา ลดแลกแจกแถม หรือทำการตลาดในเชิงบรรลุเปาแบบต้ังยอด
เทาน้ัน ตองขายไดเทาน้ี

ขอสังเกตอีกประการหน่ึงคือ ปนี้สำนักพิมพคาทอลิกเองพิมพหนังสือกัน
นอยมากกวาปที่ผานมา หลายๆ ครั้งของการออกบูธเรามีหนังสือปกใหมกัน
แทบจะทุกสำนักพมิพ แตปนีดู้เงียบลง ผมยงัจำไดวา วนัท่ีเราน่ังประชุมกันเพือ่จะมา
ออกบูธ เรานึกถึงหลายๆ หนวยงาน หรือแมกระท่ังในระดับบุคคลท่ีมีผลงาน
การพิมพการเขียน พยายามจะติดตอ ไมใหตกหลนใคร เพื่อทำใหงานแบบน้ี
เปนงานแบบประสานงานกันจริงๆ ก็ยังมีติดตอมาทีหลังกันบาง ไมเปนไรครับ
ไวคร้ังหนาเอาใหม เดือนตุลาคม ในชวงปดเทอมน่ันแหละ

ขณะท่ีทานผูอานกำลังอานบทบรรณาธิการฉบับน้ี งานสัปดาหหนังสือ
แหงชาติคงจบลงไปแลว พรอมกับยอดขายท่ีทะลุเปาบาง ไมทะลุเปาบางของ
สำนักพิมพตางๆ แตผมเชื่อวาสำนักพิมพคาทอลิกมีเปามากกวาธุรกิจการตลาด
แตเปาหลักคือการเผยแผความรักของพระ อาณาจักรแหงความเช่ือ ผมพูด
กับหลายๆ คนเก่ียวกับเร่ืองการออกบูธวา เวลาเราพิมพหนังสือสักเลม เราคง
ไมไดทำแบบขำๆ แตเราคงทำแบบต้ังใจ ถามีตลาดท่ีกวางกวาคงดี ถางาน
ในมุมหนึ่งของเราคริสตชนคือการทำใหคนมารูจักและรักพระ ผมคิดวาสนาม
การออกบูธในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติคงตอบโจทย และตอยอดงาน
แพรธรรมไดในมุมหน่ึง

ขอบคุณ คุณเกรียงไกร ชัยมงคลตระกูล แหงฟารมจระเขสามพราน ที่ได
เปนสปอนเซอรหลักคาบูธ ผูประสานงานหลักทุกทาน อาสาสมัครขายหนังสือ
ในแตละวัน คนจัดบูธ ขนหนังสือ จัดสง และจัดเก็บ สำนักพิมพคาทอลิกตางๆ
ทีใ่หความรวมมือ ลกูคาท่ีแวะเวียนไปซ้ือและเย่ียมเยือนใหกำลงัใจ และอีกมากมาย
ทีผ่มคงกลาวไดไมครบ แตคิดวาคงขอบคุณเบ็ดเสร็จครบครันในคำภาวนา

ทีสุ่ดแลว ผมคดิวา “งาน แมจะเลก็-ใหญ มกัใหบทเรยีน” เหน็ดวยไหมครบั?

บรรณาธิการบริหาร
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çøóôπøŸ®‘µ„® «—¥‡¢µ 2é  —µ∫ÿ√ÿ…®“°«—¥ —ß°—¥‡¢µ 2 Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ √à«¡„®‡¢â“‡ß’¬∫øóôπøŸ®‘µ„®‡µ√’¬¡©≈Õßæ√–‡¡µµ“ ∑’Ë«—¥¡“√’¬å «√√§å

¥Õπ‡¡◊Õß ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡ ·≈–§ÿ≥æàÕ∂‘√≈—°…≥å «‘®‘µ√«ß»å

∂«“¬¡‘ ´“ ·≈–‡∑»πå·∫àßªíπ§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕßæ√–‡¡µµ“·°à —µ∫ÿ√ÿ… ®”π«π 130 §π

‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 17 ¡’π“§¡ 2012

çøóôπøŸ®‘µ„®é ·ºπ°Õ¿‘∫“≈ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥‚§√ß°“√

øóôπøŸ®‘µ„®§≥–°√√¡°“√ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ∑’Ë»Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈§“¡‘≈‡≈’¬π ‚´‡™’¬≈ ‡´π‡µÕ√å

≈“¥°√–∫—ß ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ«‘‚√®πå π—π∑®‘π¥“ ¡“‡ªìπºŸâπ”„π°“√‰µ√àµ√Õß À—«¢âÕ

ç°“√‡ªìπ»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ §«√‡ªìπÕ¬à“ß‰√?é „Àâ°—∫·°ππ”ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ   ®”π«π

34 §π

ç‡¬“«™π«—¥¢ÿπ·¡à≈“µâÕπ√—∫°“ß‡¢πé ∫√√¬“°“»°“√®“√‘°°“ß‡¢π

‚Õ°“ ªï‡¬“«™π¢Õß —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à„π‡¢µ 5 ®.·¡àŒàÕß Õπ ´÷Ëß¡’§ÿ≥æàÕ∑Ÿπ

ª√–¿“  —πµå ‡ªìπ®‘µµ“∏‘°“√‡¬“«™π·≈–ºŸâª√– “πß“π‡¢µ „π¿“æ‡ªìπ

∫√√¬“°“»°“√ àß¡Õ∫°“ß‡¢π®“°«—¥æ√–·¡à¡“√’¬å ÀπÕß·Àâß  Ÿà«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√

¢ÿπ·¡à≈“ Õ.·¡à≈“πâÕ¬ ®.·¡àŒàÕß Õπ «—π∑’Ë 19 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012 ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ

 ¡æß…å °—¡æ≈°Ÿ≈ ‡ªìπ‡®â“Õ“«“  ∫√√¥“‡¬“«™π·≈– —µ∫ÿ√ÿ…¢Õß«—¥¢ÿπ·¡à≈“

¡“√à«¡µâÕπ√—∫°“ß‡¢π ´÷Ëßµ≈Õ¥ —ª¥“Àåπ’È®–¡’°“√®—¥°‘®°√√¡ ”À√—∫∫√√¥“

‡¬“«™π·≈–°“√‡©≈‘¡©≈Õßµà“ßÊ °àÕπ∑’Ë®– àß¡Õ∫‰ª¬—ß‡¢µ«—¥Õ◊ËπµàÕ‰ª

çÕ”≈“é Mr.Paulo Cesar  Meira De Vasconcellos ‡Õ°Õ—§√√“™∑Ÿµ∫√“´‘≈

ª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬ ®—¥‡≈’È¬ßÕ”≈“æ√–Õ—§√ —ß¶√“™‚®«“ππ’ ¥“π’‡Õ≈‚≈ ‡Õ°-

Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—πª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬ ´÷Ëß®–‰ªª√–®”∑’Ëª√–‡∑»∫√“´‘≈ ‚¥¬¡’

¥√. ¡»—°¥‘Ï ·≈–§ÿ≥À≠‘ßªí∑¡“ ≈’ «— ¥‘Ïµ√–°Ÿ≈ ·≈–∑Ÿµ“πÿ∑Ÿµ ‡¢â“√à«¡ß“π ∑’Ë

∫â“πæ—°‡Õ°Õ—§√√“™∑Ÿµ∫√“´‘≈

ç‡«∑’·≈°‡ª≈’Ë¬πºŸâπ” - Õ“ “ ¡—§√é  »Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“Õÿ¥√∏“π’ ®—¥‡«∑’

·≈°‡ª≈’Ë¬π„Àâ°—∫ºŸâπ”·≈–Õ“ “ ¡—§√„π™ÿ¡™π ®”π«π 4 Õ”‡¿Õ „π‡¢µ —ß¶-

¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’  “¡“√∂π”§«“¡√Ÿâ‰ªæ—≤π“„π°“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬°“√∑”ß“π

„π™ÿ¡™π ‡æ◊ËÕ∫√√‡∑“§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ ‡°‘¥®‘µÕ“ “ ∑”ß“π¥â«¬§«“¡‡ ’¬ ≈–

‡ªìπµâπ·∫∫∑’Ë¥’„π™ÿ¡™π ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ª√–¡ÿ¢

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ °≈à“«„Àâ‚Õ«“∑·≈–°”≈—ß„®·°à∫√√¥“Õ“ “ ¡—§√ «—π∑’Ë 23

°ÿ¡¿“æ—π∏å 2012 ∑’Ë∫â“πæ√–¡“√¥“æ√– ß¶å
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µÕπ∑’Ë 54     πÈ”æÿ...®ÿ¥‡¥àπ‰¡à·æâ„§√¢Õß°√ÿß‚√¡ (4)

πÈ”æÿ‡∑√«’ ‡√◊ËÕß‡≈à“∑—Èß “¡°—∫°“√‚¬π‡À√’¬≠

·¡â«à“®–¡’¢âÕ¡Ÿ≈µà“ß°—π ·µà°“√‚¬π‡À√’¬≠¬—ßπÈ”æÿ·Ààßπ’È ‡æ◊ËÕ®–‰¥â°≈—∫¡“

∑’Ë°√ÿß‚√¡Õ’°§√—Èß¬—ß‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬‡¥’¬«°—π ≈ÕßÕà“π¥Ÿ«à“µ”π“π∑—Èß “¡ ‡¢“«à“

°—πÕ¬à“ß‰√∫â“ß

µ”π“π‡√◊ËÕß·√° ‡≈à“«à“ ºŸâ∑’Ë‚¬π‡À√’¬≠ 1 ‡À√’¬≠ ≈ß‰ª„ππÈ”æÿ‡∑√«’

®–‰¥â°≈—∫¡“°√ÿß‚√¡Õ’°§√—Èß ·µàÀ“°‚¬π 2 ‡À√’¬≠ ®–æ∫§Ÿà§√Õß·≈–‰¥â·µàßß“π

·µà∂â“„§√Õ¬“°®–À¬à“√â“ß°—∫§Ÿà§√Õß „Àâ‚¬π 3 ‡À√’¬≠ æŸ¥ßà“¬Ê °Á§◊Õ

„§√Õ¬“°®–À¬à“√â“ß°—∫§Ÿà§√Õß °ÁµâÕß≈ß∑ÿπ¡“°ÀπàÕ¬ „§√®–‰ª√Ÿâ Õ“®®–¡’

ºŸâ§πÕ∏‘…∞“π‡√◊ËÕßπ’È‰«â¡“°°Á‰¥âπ–

µ”π“π‡√◊ËÕß∑’Ë Õß ‡≈à“«à“ ºŸâ∑’Ë‚¬π‡À√’¬≠ 1  ‡À√’¬≠ ≈ß‰ª„ππÈ”æÿ‡∑√«’

®–‰¥â°≈—∫¡“°√ÿß‚√¡Õ’°§√—Èß ·µà„§√∑’Ëª√“√∂π“®–‰¥â‚™§≈“¿°ÁµâÕß‚¬π‡À√’¬≠

3 ‡À√’¬≠¥â«¬¡◊Õ¢«“ ‚¥¬‚¬πºà“π‰À≈à´â“¬¢Õßµπ«‘∏’‡¥’¬«∑’Ë∑”‡™àππ’È‰¥â

®÷ßµâÕßÀ—πÀ≈—ß„Àâ°—∫ çπÈ”æÿ‡∑√«’é ‡æ√“–‡Àµÿπ’È ªí®®ÿ∫—π „§√Ê ∑’Ë‚¬π‡À√’¬≠

°Á¡—°®–À—πÀ≈—ß„Àâ°—∫πÈ”æÿ ∑’Ë®√‘ß°Á‰¡à®”‡ªìππ—° ·µà°Á πÿ°¥’‡À¡◊Õπ°—π ‡æ√“–

‡«≈“∑’Ë‡√“À—πÀ≈—ß‚¬π‡À√’¬≠®–∑”„Àâ‡√“∂à“¬√Ÿª‰¥â «¬ ·≈– “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ

∑—ÈßÀπâ“‡√“·≈–°ÁπÈ”æÿ¥â«¬ ·≈–°Á¡’À≈—°∞“π«à“ ‡√“‰¥â‰ª‚¬π‡À√’¬≠∑’ËπÈ”æÿ

·Ààßπ’È¡“·≈â«¥â«¬

 —¡¡π“‚°ß∫â“ß‰¡à‡ªìπ‰√

™¡√¡π—°∏ÿ√°‘®§“∑Õ≈‘° π”‚¥¬¥√.«’√–™—¬ ‡µ™–«‘®‘µ√å

ª√–∏“π™¡√¡π—°∏ÿ√°‘®§“∑Õ≈‘° ®—¥ß“π —¡¡π“‡™‘ß

ªØ‘∫—µ‘°“√  ç‚°ß∫â“ß‰¡à‡ªìπ‰√...

ª√–‡∑»‰∑¬®–Õ¬Ÿà‰¥âÀ√◊Õ

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 10)

 “¡‡≥√‰∑¬„πµà“ß·¥π..
°“√·∫°°“ß‡¢π‰¡à‡§¬ßà“¬¥“¬
¡—π§◊Õß“π¬‘Ëß„À≠à∑’Ëæ√–Õß§å¡Õ∫‰«â „Àâ‡√“...

°“√‡¢â“‡ß’¬∫°≈“ßªï¢Õß “¡‡≥√ªïæ—° 2011 ‰¥â‡ √Á® ‘Èπ≈ßæ√âÕ¡°—∫

°“√ ‘Èπ ÿ¥‡∑»°“≈¬’Ë‡ªÉß¢Õß®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

Õÿ∫≈√“™∏“π’ ●  æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª

∫√√®ß ‰™¬√“ ª√–¡ÿ¢ —ß¶¡≥±≈

Õÿ∫≈√“™∏“π’ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’¡‘ ´“

ª≈ß»æ§ÿ≥æàÕ≈Ÿ°“  —πµ‘ «—π™“ «—¬ 48 ªï

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 19 ¡’π“§¡ 2012 ∑’ËÕ“ π«‘À“√

‡‡¡àæ√–π‘√¡≈ Õÿ∫≈√“™∏“π’ ´÷Ëß¡√≥¿“æ

¥â«¬‚√§¡–‡√Áß

Õ“≈—¬√—°§ÿ≥æàÕ —πµ‘
 ß¶å —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈œ
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