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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่37 ฉบบัที ่20 ประจำวนัที ่12-18 พฤษภาคม 2013 หนา 3

(อานตอหนา 4)

สัมมนาเชิงปฏบัิตกิาร (ตอจากหนา 20)
โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรดีารุณศีล ประธานส่ือมวลชนคาทอลิกฯ
เปนประธานพธิเีปด มผีเูขารวมสมัมนา 20 ทาน ประกอบดวยพระสงัฆราช 7
องค พระสงฆ  8 องค  ซสิเตอร 5 ทาน

ไมมีใครท่ีปฏิเสธไดวาเรากำลังอยูในยุคของการส่ือสาร ธรรมชาติของ
พระเจาพระองคคือการสื่อสาร พระองคเปนผูส่ือสาร พระองคส่ือสารขาวดี
ของพระองคแกมนุษย และทรงถายทอดลักษณะน้ีมาใหมนุษย ดังน้ัน
การส่ือสารจึงเปนธรรมชาติของมนุษย เครื่องมือสื่อสารทุกวันน้ีกาวหนา
อยางไมหยุดย้ัง เทคโนโลยีสมัยใหม รวดเร็ว เขาถึงไดสะดวก ผูคนท่ีใช
เครื่องมือสื่อสารมีมากข้ึน ทำใหไดรับรูขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว ซ่ึง
มีทั้งผลดีและผลราย ในแงบวกส่ิงดีๆ ก็ไดรับการเผยแผอยางรวดเร็วและ
กวางขวาง ชวยใหมนุษยเปนหน่ึงเดียวกัน หากเราใชอยางดีมีประสิทธิภาพ
ก็สามารถชวยในงานประกาศพระวาจาไดอยางเกิดผล ในแงลบก็มีมากมาย
มีคนใชส่ือเพื่อประโยชนของตนและพวกพอง บิดเบือนความจริง สราง
กระแสความคิดสาธารณะ (Public Opinion) ทีผ่ดิ พยายามทำลายฝายตรงขาม
สรางความเสียหายมากมายเชนกนั

เรื่องราวตางๆ ไมวาเล็กหรือใหญ เปนขาวไดทั้งน้ัน และเม่ือเปนขาว
สังคมก็ตองการรูวาความจริงคืออะไร เพราะเหตุใดจึงเปนเชนน้ัน ทางออก
ควรจะเปนอยางไร จะชวยกันไดอยางไรบาง บรรดาผูส่ือขาวจะพยายาม
หาขาว หาขอมลู หาเบ้ืองหลงัและเจาะลึก เพือ่ใหคนท่ีกระหายอยากรอูยากเห็น
อยากทราบไดรู

คณะกรรมการส่ือมวลชน เหน็ถึงความจำเปนในเร่ืองน้ี  รวมกับความคิดเห็น
ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย จึงจัดการจัดสัมมนา
เพื่อชวยเตรียมความพรอม เปนส่ิงท่ีมีประโยชน จำเปนตองมีความรู
ความเขาใจ ความรอบคอบ และประสบการณ การสัมมนาจะชวยใหมีทาที
ที่ถูกตองเก่ียวกับการใหขาว มีทัศนคติที่ดีตอการใหขาว ตอการส่ือสาร
ทำใหเกิดความม่ันใจ ไมกลวั สามารถแปลงวิกฤตใหเปนโอกาสได ดวยเหตุผล
3  ประการ คือ 1. เพือ่ใหผรูบัการอบรมเขาใจและใชส่ือมวลชน เพือ่ใหความรู
ความเขาใจแกสังคมท่ัวไปในยามปกติ 2. เพ่ือใหผูรับการอบรมสามารถ
ใชส่ือมวลชนเพือ่สรางความเขาใจท่ีดีตอสงัคม ในยามเกิดวิกฤตตางๆ  3. เพือ่
ใหผูรับการอบรมสามารถปฏิบัติตนอยางถูกตองและเหมาะสมเม่ือตอง
ใหสัมภาษณกับส่ือมวลชนและสังคมท่ัวไป เราจึงเนนบุคคลเปาหมายคือ
ผนูำพระศาสนจักร

สองวันของการสัมมนาวิทยากรไดเปดประเด็นในมุมมอง สรุป 3 มิติหลกั
เม่ือกลาวถึงวิกฤต (Crisis)

มิติแรกอาจารยชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย กลาวถึงมิติที่เก่ียวของกับ
พระศาสนจักร นั่นก็คือศาสนา  “พระเจาส่ือสารกับมนุษยต้ังแตปฐมกาล
บทท่ี 1 เม่ือพระองคตรัสวาจงมีแสงสวางในการสรางโลกและสรางมนุษย
ในเวลาเดียวกันต้ังแตมนุษยไดรับการสรางโดยพระเจามีวิกฤตมาโดยตลอด
แตไมเกิดตลอดเวลา มีบางชวงเวลา บางชวงเวลาก็สาหัส บางชวงก็
พอหอมปากหอมคอ เชน เม่ืออาดัมและเอวาไมเชื่อฟงพระเจา กินผลไม
ตองหาม เพราะหย่ิงจองหองเปนวิกฤตที่หนักมากของมนุษยชาติ เพราะเขา
ไมไดอยูในสวนสวรรคอีกตอไป เขาจะตองทำมาหากิน ลำบากในการเจริญ
ชีวิต ทางออกของวิกฤต ตองหาวิธีการ ภาคพันธสัญญาเดิมมีอีกหลายเรื่อง
เม่ือโยเซฟถกูพี่ๆ  จบัตัวขายใหกบัพวกกองคาราวานท่ีมงุหนาไปอียปิต  สำหรับ
โยเซฟนั่นคือวิกฤตท่ีหนักมากในชีวิตของเขา เ ม่ือเกิดวิกฤตก็ตองหา
ทางออกวาจะทำอยางไร เพื่อเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาสท่ีจะไดกลับไป
พบบดิาและพ่ีนองของเขา  สำหรับมารีอามักดาเลนาคงจะไมมีวกิฤตอะไรหนัก
เทากับตัวเองกำลังรอถูกพวกยิวทุมกอนหินเขาใส  ความหวังในการออกจาก
วิกฤตคือองคพระเยซูเจา ถึงแมวาอาจจะไมเห็นพระเยซูเจาทำอะไรนอกจาก
เขียนบนพ้ืนทราย แตก็ยังมีความหวังในการท่ีจะออกจากวิกฤต หรือแมแต
นักบุญเปาโลขณะออกเดินทางไปยังดามัสกัส วิกฤตที่สุดของเขาเกิดข้ึน
เม่ือเผชิญหนากับพระเจา มีประสบการณกับพระเจา แตวิกฤตของเขาคือเขา

คุณพออนชุา ไชยเดช
เลขาธกิารฝายสือ่สารสงัคม

คนส่ือมวลชนลาสดุ
คณุพอยอแซฟ อนชุา ไชยเดช ลกูวดัแมพระประจักษเมืองลูรด บางสะแก

มีพี่ชายบวชเปนพระสงฆ คือ คุณพอเชษฐา ไชยเดช อยูวัดนักบุญเปโตร
สามพราน เปนจิตตาภิบาลสักการสถานบุญราศีนโิคลาส บญุเกิด กฤษบำรงุ
โดยตรง คุณแมชือ่ปราณ ีทองไสว บดิาช่ือ ชลติ ไชยเดช คุณแมเปนพลมารยี
ทีใ่ครมกัจะคนุหนา มีลกูเพยีง 2 คน บวชทัง้ 2 คน เรยีกวา บวชหมดบานเลย

คุณพอเขาบานเณรยอแซฟ สามพราน บานเณรกลาง บานเณรใหญ
แสงธรรม ตามลำดับข้ัน และแววนักเขียนเริ่มต้ังแตบานเณรเล็ก “จุลสาร
ประกาศก” เวทีสรางนักเขียนของเณรนอย

คุณพอบวชวันท่ี 4 มิถุนายน ค.ศ. 1995 โดยพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย
กจิบุญช ู ณ สามเณราลัยนกับญุยอแซฟ สามพราน

หนาท่ีหลังบวชแลว ไดแก ผูชวยเจาอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส ลำไทร
1 ป ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน 1 ป และไดไป
ชวยงานในสังฆมณฑลนครสวรรค เปนเจาอาวาสวัดพระนามกรเยซู
บานแปง สิงหบุรี 5 ป เจาอาวาสวัดเซนตร็อค ทาไข 4 ป และดูแล
บานหทัยการุณย ซ่ึงมซิีสเตอรคณะพระหฤทยัฯ รบัผดิชอบโดยตรง  พรอม
ทัง้สมัครเรยีนปรญิญาโท ทีจ่ฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั โดยหวงัวาจะกาวตอไป
บนเสนทางการศึกษา ซ่ึงเปนงานท่ีชอบและถนดั

แมอยตูามวัด ตามโรงเรียน เรือ่งอานๆ เขียนๆ กท็ำเหมอืนเปนลมหายใจ
และอยูในสายเลือดของคุณพอเสมอ

ค.ศ. 2006 ผูใหญประกาศใหทำงานในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย  ดานส่ือมวลชนคาทอลิกฯ แผนกการพิมพ คุณพอเปน
“บรรณาธิการบริหาร” อุดมสารและอุดมศานต ตอจากคุณพอพงศเทพ
ประมวลพรอม ก็รับไมและวิ่งไดทันที

ที่ผานมา “วันเพื่อนอุดมสาร” แตละคร้ัง เปนการรวมพลัง “เพื่อนๆ
อดุมสาร” ทกุรนุ ทัง้รนุลายคราม และรนุใหมๆ  โดยมีคุณพอเปนผปูระสาน
ในสำนักงาน สวนกรรมการก็ยินดีเขามาเปนแผง และปนี้วันเพื่อนอุดมสาร
เดือนพฤศจิกายนน้ีปกธงไวเรียบรอยแลว

ในเวลาเดียวกนังานอภิบาลในฐานะพระสงฆ คุณพอยงัคงชวยทีว่ดัราชินี
แหงสันติสุข สุขมุวิท 101

ในฐานะบรรณาธิการบริหาร คุณพอยังเขียนบทความ บทบรรณาธิการ
สกูป สัมภาษณพิเศษ และคอลัมนตางๆ ซ่ึงคุณพอก็มีเร่ืองราวมาขีดเขียน
เลาสูกันฟงไดตอเนื่อง

วันเวลาผานไปถึง 6 ป พระคุณเจาใหพัก 1 ป เพื่อไปยกเครื่องเรื่อง
ภาษาองักฤษและรบัการอบรมเพิม่เติมท่ีประเทศฟลปิปนส  เพือ่ใหทัง้สมอง
และหัวใจเติบใหญข้ึน กบัภาระสำคญัดานส่ือใหมๆ

วันท่ี 11 เมษายน ค.ศ. 2013 พระคุณเจาเกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช
ประกาศแตงต้ังโยกยาย แมตัวยังไมกลับจากมะนิลา แตชื่อปรากฏแลว

(อานตอหนา 5)
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(อานตอหนา 5)

มองไมเห็นเลย เหมือนกับเปนคนตาบอด ทุกคร้ังท่ี
เกิดวิกฤตไมวาจะเกิดข้ึนกับใคร รวมท้ังเราดวย เรา
ตองพยายามหาทางออก หรือกาวขามวิกฤตน้ัน วิกฤต
ที่เกิดข้ึนน้ันมีสิทธ์ิที่จะแกหรือไมแกออกมาในหลาย
ลักษณะ  วิกฤตแตละวิกฤตไมเหมือนกัน ที่สำคัญคือ
ถาเราจัดการไมเหมาะสม วิกฤตจะสามารถกลายเปน
หายนะ และจากหายนะจะกลายเปนการสูญเสียท่ี
ยิง่ใหญได

ทาทีและการจัดการกับขาวเม่ือเกิดวิกฤต คือ จดัให
มีทีมบริหารวิกฤต การทำความเขาใจสวนตัวในระดับ
สูง สรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางกัน
ในระดับตางๆ การจัดการขาวเม่ือเกิดวิกฤต ประกอบ
ดวยคำ 2 คำ คือ อันตราย (Danger)  และโอกาส
(Opportunity) ที่กำลังจะมาถึงแลว คือสามารถพลิก
วิกฤตใหเปนโอกาสได”

มิติที ่2 คณุชณนิทร สินวตั แบงปนถงึส่ิงท่ีเก่ียวของ
กบัองคกร ธุรกจิ สังคมภายนอกพระศาสนจกัร “วกิฤต
(Crisis)  ทั้งหลายเกิดข้ึนในทุกหัวระแหงขององคกร
ประเทศ ทั่วโลก ไมวาองคกรขนาดเล็ก ขนาดใหญ
ไมวาจะอยูในอุตสาหกรรมไหนก็ตาม แตละองคกร
มีการจดัการดูแลเรือ่งของวกิฤต (Crisis)”

อีกสวนหนึ่ง ดร.ปณิธาน วัฒนายากร แบงปนถึง
วกิฤต (Crisis) ทีเ่กิดข้ึนจากภาครัฐ ไมวาจะเปนเร่ืองของ
การเมือง ภาคประชาชน ระหวางประเทศตางๆ หลายส่ิง
หลายอยางท่ีเกดิข้ึน และตรงน้ีอาจารยสะทอนคำๆ หนึง่
ข้ึนมาคือ “ความสามารถในการรับรู อารมณ สามารถ
บริหารอารมณของคนท่ีเปนผนูำเม่ือเกิดวิกฤตได ถอืวา
เปนส่ิงสำคญัมาก ส่ิงตางๆ เหลาน้ีกจ็ะเปนกระบวนการ
ขับเคล่ือนสิ่งท่ีผูสัมมนาเรียนรูทั้งหมด “การบริหาร
จัดการเรื่องของวิกฤต  ส่ิงสำคัญคือกระบวนการ
วิเคราะหถึงปจจัย เน้ือหาสาระ ขอเท็จจริงตางๆ กอน
ที่จะมีการตอบคำถาม ใหสัมภาษณ หรือใหขอมูล
ออกไป”

วิทยากรหลัก 3 ทาน ไดแก อาจารยชัยณรงค
มนเทียรวิเชียรฉาย ดร.หลุยส ดนัย คริสธานินทร
ดร.อภิชาต อินทรวิศิษฏ รวมท้ังอาจารยณฤดี คริส-
ธานินทร นำเสนอในมุมมองซ่ึงส่ือที่ภาษาทางเทคนิค
เรียกวาส่ือแบบออฟไลน เปนตัวขับเคล่ือนสังคม
หรือโลกมนุษยเรามาในยุคสมัยหนึ่ง จนถึงปจจุบัน
ตองยอมรับ  มีส่ือแบบออนไลนเขามามีสวนและ
ส่ือแบบออนไลนสามารถทำใหเกิดเรื่องราวที่เปน
เรือ่งราวดีๆ และเร่ืองราวท่ีเปนวิกฤต เกิดข้ึนได เหมือน
ภาษาจีนท่ีอาจารยชัยณรงคและอาจารยอภิชาต ไดทำ
ใหเหน็คำวา Crisis (วกิฤต) คือ Danger (อนัตราย) และ
Opportunity (โอกาส) คือคำ 2 คำ ตัวส่ือออนไลนทำให
เกิด Opportunity  (โอกาส) หลายๆ ที่เราเขาถึงคน
โดยที่บางทีเราอยูเฉยๆ ส่ือก็มาถึงเราได ในความท่ีส่ือ
เขามาถึงเราไดเองก็อาจมี Danger (อันตราย) ที่เขามา
ดวย ทัง้ทางตรงและทางออม

ดร.สิขเรศ ศริากานต แบงปนเกีย่วกบัโซเชยีลมเีดีย
(ส่ือออนไลน) กบัการขาวตอสงัคมและศาสนา ซ่ึงถือวา
มีบทบาทอยางมากมีความรวดเร็ว การสรางกระแส
ในกลุมการกระจายขาว ทั้งเน้ือหาขอมูล ขาวสารท่ี
เขาถึงกลุมคนในสวนของส่ือออนไลน ซ่ึงแนนอนวา

ขอมูลขาวสารในระบบส่ือออนไลนนั้นจะเนนความ
รวดเร็ว เกาะติดสถานการณ จับกระแสความฉับไว
ในการนำเสนอน้ัน ยอมมีโอกาสผิดพลาด คลาดเคล่ือน
หรอืบดิเบือนขอเท็จจรงิไดงาย ในกรณีทีมี่ขาวหรือเปน
ประเด็นขาวท่ีเกีย่วกบัศาสนา อนัเปนเรือ่งสูง  เปนเรือ่ง
ศรัทธา ทีเ่ปราะบาง ละเอยีดออน และมีผลตอดานจิตใจ
อยางมาก ฉะน้ันการนำเสนอขาวดานศาสนาจำเปนตอง
มีการใหขอมูล ใหขาวท่ีถูกตองและชัดเจนท่ีสุด และ
ผูที่จะใหขอมูล ใหขาว หรือใหสัมภาษณนั้นจะตอง
ชดัเจนในขอมูลท่ีจะแถลงขาวน้ันๆ มากท่ีสุด

นอกจากน้ี มีการแถลงขาว รับมือ ส่ือมวลชน
แสดงบทบาทสมมุติใหเหมือนจริง แบงเปน 3 กลมุคือ
กลุมพระศาสนจักร (จำเลย) ผูมีสวนไดสวนเสีย (ครู /
ผปูกครอง)  ส่ือมวลชน (นกัขาว)

25 ปชวีติสงฆ (ตอจากหนา 20)

รับการอบรม หรือใชชีวิตในตางแดน ใหชวยเหลือกัน
ใหรวมตัวกนั ใหพบปะสังสรรคกนั หรอืเม่ือขาดเหลือ
ทั้งกำลังกายและกำลังใจก็หยิบย่ืนใหแกกัน หรือวันใด
ที่ชื่นชมประสบความสำเ ร็จก็สงน้ำมิตรกำลังใจ
มาสูกัน ผมคิดวาสวนหน่ึงเปนการปลูกฝงท่ีดีใน
บานอบรม สวนหน่ึงเปนความกลมเกลียวในสังฆภาพ
และยังเจือจาน เผือ่แผไปยังนักบวชชาย-หญงิ ฆราวาส
ทีใ่ชชวีติในตางแดนดวย ซ่ึงในท่ีนีผ้มหมายถึงประเทศ
ฟลิปปนส ดินแดนท่ีทั้งรักท้ังชังของบางคน แตเปน
แดนดินทีพ่วกเราหลายชวีติตองมาใชชวีติจรงิๆ สัมผสั
รับประสบการณ และตักตวงส่ิงท่ีผูใหญคาดหวังจาก
พวกเราแตละคน

คุณพอพงศศิระ คำศรี หรือคุณพอแดง สงฆแหง
แดนอีสาน อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง ผูที่ขยัน
ขันแข็ง มีรอยยิ้มท่ีเปนกันเอง แถมยังทำอาหารได
ไมแพใคร ไมแปลกใจเลยวาในวันท่ีพวกเราไปรวมงาน
แหงความสำเร็จของคุณพอ เพือ่นฝงู คณาจารย ลวนแลว
แตสงรอยย้ิม ทักทายและรวมยินดีกับคุณพอ วันน้ี
ผมจึงชวนใหคุณพอไดบอกเลาเรื่องราวของชีวิต
ในชวงเวลาหน่ึงท่ีคุณพอไดใช เพือ่ศึกษาอบรม ลองอาน
กนัดู แลวคณุจะรวูาชวีติมันนารกันาชงัแคไหน

“นี่เปนสวนหน่ึงของประสบการณชีวิตท่ีผมได
สัมผัสในประเทศฟลิปปนสในชวงระยะเวลา 2 ป
กบั 9 เดือน แมวาจะเปนชวงระยะเวลาท่ีไมนานมากนัก
แตก็เปนชวงเวลาที่สำคัญและมีคุณคาตอชีวิตของ
ผมอยางมหาศาล เพราะผมไดเรียนรูในส่ิงใหมๆ ได
เปดโลกทัศนของตนเองใหกวางมากย่ิงข้ึน และท่ีสำคัญ
คือเปนโอกาสท่ีไดฝกฝนตนเองใหมีความเขมแข็ง
และอดทน สูทนฟนฝาตอปญหาและอุปสรรคตางๆ
จนประสบความสำเร็จในการศึกษาเลาเรียนในระดับ
ปรญิญาโทดานเทววิทยา 2 สาขา คือ สาขาวิชาชีวติจิต
(Spirituality) และสาขาวิชาพันธกิจแหงการแพรธรรม
(Missiology) ในโอกาสน้ีผมจึงอยากจะแบงปนวา อะไร
เปนแรงผลกัดันใหผมกาวมาถึงจุดๆ นีไ้ด

ทอไดแตอยาถอย จับคันไถแลวอยาเหลียวหลัง
ในชวงแรกๆ ของการใชชวีติในฟลปิปนส ความคิด

แรกท่ีเขามาในสมองคือ “เราจะไปรอดไหมน่ี” แตในอีก
ดานหน่ึงของความคิดก็บอกกับตนเองวา “ทอได
แตอยาถอย จับคันไถแลวอยาเหลียวหลัง” นี่เปนหน่ึง
แรงผลักดันท่ีชวยใหผมสูอดทนมุงม่ันตอไป แมจะ
มีความยากลำบากมากเทาไร ก็จงสูตอไป พระเจา
จะไมทรงทอดท้ิงเรา พระองคทรงมอบกางเขนท่ี
เหมาะสมกับพละกำลังความสามารถของเรา ถาเรา
นอมรับและแบกกางเขนน้ันไปพรอมกับพระองค เรา
กจ็ะพบกบัชยัชนะเชนเดียวกบัพระองค

จงแบกกางเขนของตนแลวเดินตามเรามา
เม่ือเริ่มตนเรียนในเทอมแรกและเขาประจำใน

หอพักของสถาบัน Institute for Consecrated Life in
Asia (ICLA) ความยากลำบากท่ีเปรียบเสมือนกางเขน
ที่ผมตองแบกคือ ความยากลำบากในดานการเรียน
โดยเฉพาะในดานของภาษาอังกฤษท่ีผมตองใชเวลา

พระสงฆสังฆมณฑล
ราชบุรี ที่วัดนักบุญ
ฟรงัซิสเซเวียร พถุอง
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญ-
จนบุรี  โดยมีกลุม
สั ต บุ รุ ษ ตั ว แ ท น
จากวัดนักบุญเปโตร
สามพราน ไดไปรวม
แสดงความยินดี เปน
กำลั งใจให คุณพอ

ดวย
คุณพออัลฟองโซ สกล ปนฉาย ไดรับศีลบวช

เปนพระสงฆเม่ือวันท่ี 24 เมษายน ค.ศ. 1988 ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบงานอภิบาลสลับสับเปล่ียน
หมุนเวียนตามวัดตางๆ ของสังฆมณฑลราชบุร ีเปนเวลา
13 ป จากน้ันไดไปชวยงานในสังฆมณฑลสุราษฎรธานี
ที่เบตง 5 ป แลวกลับมาทำงานอภิบาลในสังฆมณฑล
ราชบรุจีนถงึปจจบุนั ซ่ึงน่ันคือ เปนเจาอาวาสวัดนักบญุ
ฟรังซิสเซเวียร พุถอง กลาวไดวา คุณพอสกล ไดอุทิศ
ชวงเวลาครึ่งหนึ่งของชีวิตแหงการรับใชในรูปแบบ
สงฆธรรมทูต ในดินแดนท่ีหางไกล แมไมทุรกันดาร
แบบสุดๆ แตดวยความสุภาพ ความรักและรับผิดชอบ
ที่มีอยูอยางเต็มเปยมในชีวิต คุณพอนอมรับหนาท่ี
ดวยความเขมแข็ง ไปรับใชพระเจาและพี่นองในความ
สงบเงียบของธรรมชาติที่ คุณพอรัก ภาพปรากฏ
ของคุณพอตอสาธารณะจึงมีนอยมาก

ดวยคุณลักษณะประจำตัวที่สุภาพเรียบงาย คุณพอ
ไดขอเชิญเพื่อนรวมรุนแสงธรรม 9 และฆราวาส
กลมุนอยๆ จากวัดนักบญุเปโตร สามพราน รวมฉลอง
กับคุณพอในธรรมชาติอันเงียบสงบ ขอบคุณพระเจา
สำหรับพระพรที่คุณพอไดรับใน 25 ปแหงชีวิตสงฆ
และตลอดมา ขอทุกทานไดรวมภาวนาและสนับสนุน
คุณพอสกล เพื่อจะไดเฉลิมฉลองพระพรของพระเจา
พรอมกับคุณพอดวย

นอกน้ัน คุณพอสกล ยังไดชวนเชิญใหรำลึกถึง
เพื่อนสงฆรวมรุนผูจากไป คือ คุณพออันตน ชูชาติ
ประสตูรแสงจันทร ทีพ่ระเจาทรงเรียกกลับคืนเม่ือวนัท่ี
6 พฤษภาคม 2005 ขอพระเจาประทานพร

คณุคาแหงประสบการณ (ตอจากหนา 20)
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ปรับตัวเปนเดือน กอนที่จะฟงบรรยายในหองเรียน
ไดรูเรื่อง และนอกจากน้ันการปรับตัวเขากับเพื่อนๆ
ในหอพักของสถาบันก็เปนส่ิงท่ียากสำหรับผม เพราะ
เปนคนไทยคนเดียวในสถาบัน จะปรึกษาหารือกบัใคร
ก็ยาก ทำใหตองอดทน จากประสบการณความยาก
ลำบากน้ีสอนผมวา “การเปนศิษยท่ีแทจริงของพระ-
เยซูเจาน้ันจำเปนตองแบกกางเขนของตนและติดตาม
พระองคไปทุกวัน” ผูที่อางวาเปนศิษยพระเยซูเจา
แตไมนอมรับแบกกางเขนหรือความยากลำบากของ
ตนติดตามพระองคไปคนน้ันก็ไมใชศิษยที่แทจริงของ
พระองค

ผานจากกางเขนแลวเราจะพบกับแสงสวาง
2 ปครึ่งผานไป ผมไดพยายามแบกกางเขน

ของตน นั่นก็คือ ความยากลำบากในการเรียน และ
การใชชวีติในตางแดน การอยรูวมกับเพ่ือนๆ  ตางชาติ
ในสถาบันท่ีมาจากหลายๆ ประเทศซ่ึงมีวัฒนธรรม
แตกตางกันไป  สุดทายผมก็สามารถเรียนจบปริญญาโท
ดานเทววิทยาท้ัง 2 สาขา ในวันรับปริญญาของผมนั้น
เปนวนัท่ีผมมคีวามสุขและความช่ืนชมยนิดีเปนอยางย่ิง
เหมือนกับวา “ผมไดผานจากหนทางแหงกางเขนแลว
ไดพบกับแสงสวางในองคพระเจา”  นั่นไมไดหมาย
ความวาผมจะไมไดเจอกบักางเขนอีกตอไป แตเปนส่ิงท่ี
เตือนใจผมวาถาเราแบกกางเขนของเราติดตามองค
พระเยซูเจาไป สักวันเราก็จะพบกับแสงสวางใน
พระองค นัน่คือการไดพบกับความสุขและความช่ืนชม
ยนิดีในพระราชยัสวรรครวมกบัพระองคนัน่เอง”

คณุคาแหงประสบการณ (ตอจากหนา 4)

ใหรับหนาท่ี “เลขาธิการฝายส่ือสารสังคม” ซ่ึงมีงาน
ดานการพิมพ วทิยุ โทรทัศน การแปลและบัญญัติศัพท
นอกนั้นยังมีคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ในสวนของสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย คุณพอเปนประธานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้ังแต ค.ศ. 2011 - ปจจบุนั

นอกจากน้ี คุณพอยังชวยงานอภิบาลท่ีอาสนวิหาร
อัสสัมชัญ  บางรัก  กลับมาพักท่ีเดิม  แต เพิ่มงาน
ใหมากข้ึน

ภายใตความรับผิดชอบของพระคุณเจาประธาน
ศรดีารณุศีล และพระคณุเจาลอืชยั ธาตุวสัิย เปนผใูหญ
สูงสุด โดยบุคลิกภาพแลวคุณพอเปนคนชอบดนตรี
จัดอบรมสัมมนาท้ังครูและเยาวชน คุณพอมีอารมณ
ศิลปน ทำใหชวีติมอง พดู และเขียนไดลกึกวาหนงัสือ
รวมบทความเน้ือหา เ ร่ิมปรากฏบนแผงหนังสือ
มากข้ึนๆ

มาถึงวันน้ี พระศาสนจักรไทย กาวมาถึงคนสภาฯ
หนาใหมๆ ถือวาเปนยุคใหม คนใหม กับส่ือใหมๆ
กับการฟนฟูการประกาศขาวดีใหม (New Evan-
gelization)

ส่ิงท่ี เปนปญหาระหวางพี่นองคูนี้  คือใครพี่?
ใครนองกันแน?

“เพราะหนาตาและช่ือนาจะสลับกัน!”

คณุพออนชุา  ไชยเดช (ตอจากหนา 3)
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สหพนัธสภาพระสงัฆราชแหงเอเชีย
สหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย  ต้ังข้ึน

เม่ือ ค.ศ. 1972/พ.ศ. 2515 (FABC, Federation of
Asian Bishops’ Conferences)

สมาชิกประกอบดวยสภาพระสังฆราชจาก
ประเทศตางๆ ดังน้ี  บงัคลาเทศ  อสี-ติมอร อนิเดีย
(CBCI) อนิเดีย-ซีโรมาบาร อนิเดีย-ซีโรมาลันการา
อนิเดีย-จารีตลาติน อนิโดนีเซีย ญีป่นุ  คาซักสถาน
เกาหลี  ลาว-กัมพูชา มาเลเซีย-สิงคโปร-บรูไน
พมา  ปากีสถาน  ฟลิปปนส  ศรีลังกา  ไตหวัน
ประเทศไทย และเวียดนาม

สมาชิกสมทบ ฮองกง มาเกา มองโกเลีย   เนปาล
โนโวซีบิรส-รัสเซีย  คีรกีซสถาน ทาจิกิสถาน
เติรกเมนิสสถานและ อซุเบกสิถาน

ประชมุครัง้ที ่1 ไทเป
วนัท่ี 27 เมษายน ค.ศ. 1974
หวัขอ การประกาศขาวดีในทวีปเอเชียสมัยใหม
(Evangelization in Modern Day Asia)

ประชมุครัง้ที ่2 ประเทศอนิเดยี (กลักตัตา)
วนัท่ี 25 พฤศจกิายน ค.ศ. 1978
หวัขอ ชวีติพระศาสนจักรเอเชีย
(Life of the Church of Asia)

* ประชมุครัง้ที ่3 ประเทศไทย (บานเณรแสงธรรม)
วนัที ่28 ตุลาคม ค.ศ. 1982
หวัขอ ชมุชนแหงความเช่ือในเอเชีย
(Community of Faith in Asia)

ประชมุครัง้ที ่4 ประเทศญีป่นุ
วนัท่ี 16 กนัยายน ค.ศ. 1986
หัวขอ กระแสเรียกและพันธกิจของฆราวาส

ในพระศาสนจักรและในทวีปเอเชีย
(the Vocation and Mission of the Laity in the

Church and in the World)

ประชมุครัง้ท่ี 5 ประเทศอนิโดนีเซยี
วนัที ่27 กรกฎาคม ค.ศ. 1990
หวัขอ รวมเดินทางสพูนัปทีส่ามดวยกัน
(Journeying Together toward the Third

Millennium)

ประชมุครัง้ที ่6 ประเทศฟลปิปนส (มะนลิา)
วนัท่ี 10-19 มกราคม ค.ศ. 1995
หวัขอ การเปนศิษยพระเยซูครสิตในเอเชียวนัน้ี

รบัใชชวีติ
(Christian Discipleship in Asia Today: Service

of Life)

* ประชมุครัง้ที ่7 ประเทศไทย (บานผหูวาน)
วนัท่ี 3-12 มกราคม ค.ศ. 2000

ทมี บ.ก.
หัวขอ ฟนฟูพระศาสนจักรในเอเชีย : พันธกิจ

รักและรับใช
(A Renewed Church In Asia: A Mission of

Love and Service)

ประชมุครัง้ท่ี 8 ประเทศเกาหล ี(แดจอน)
วนัท่ี 17-23 สิงหาคม ค.ศ. 2004
หัวขอ ครอบครัวเอเชีย สูวัฒนธรรมแหงชีวิต

ทัง้ครบ
(The Asian Family Towards A Culture of

Integral Life)

ประชมุครัง้ที ่9  ประเทศฟลปิปนส
วนัท่ี 10-16 สิงหาคม ค.ศ. 2009
หัวขอ การนำเอาศีลมหาสนิทมาดำเนินชีวิต

ในเอเชีย
(Living the Eucharist in Asia)

ประชมุครัง้ที ่10 ประเทศเวยีดนาม
วนัท่ี 10-16 ธันวาคม ค.ศ. 2012
หัวขอ เอฟเอบีซี และส่ิงทาทายการประกาศ

ขาวดีแบบใหมในเอเชีย
(FABC at 40 Years: Responding to the

Challenges of Asia)

ผูแทนจากประเทศไทย ที่เขารวมประชุม คือ
พระคุณเจาหลุยส  จำเนียร  สันติสุขนิรันดร
พระคณุเจาฟลปิ บรรจง ไชยรา พระคณุเจายอแซฟ
ลอืชยั ธาตวุสัิย
แบงออกเปน 9 สำนกังานคือ

1. สำนักงานเพ่ือพฒันามนุษย
(FABC-OHD: Office for Human Development)
2. สำนักงานส่ือสารสังคม
(FABC-OSC: Office of Social Communication)
3. สำนักงานฆราวาสและครอบครัว
(FABC-OLF: Office of Laity & Family)
4. สำนักงานเทววิทยา
(FABC-OTC: Office of Theological Concerns)
5. สำนักงานการศึกษาและอบรมความเช่ือ
(FABC-OEFF : Office of Education & Faith

Formation Officers)
6. สำนักงานประกาศขาวดี
(FABC-OE: Office of Evangelization)
7. สำนักงานพระสงฆ
(FABC-OC : Office of Clergy)
8. สำนักงานผถูวายตัว
(FABC-OCL: Office of Consecrated Life)
9.  สำนักงานศาสนสัมพันธแหงเอเชีย

      (FABE-OEIA : Office of Ecumenical & Inter-
religious Affairs)
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บทอธษิฐานภาวนา

มีภาพวาดท่ีมีชือ่เสียงภาพหน่ึง ทีแ่สดงใหเหน็คสูมรสท่ีกำลังจะจากประเทศ
บานเกิดและครอบครวั เพือ่เริม่ชวีติใหมในประเทศท่ีหางไกลออกไป ยอนกลบั
ไปเม่ือป ค.ศ. 1845 ก็หมายความวาเขาท้ังสองคงจะไมมีโอกาสไดพบกับผูที่
พวกเขาเคารพรักอีกเลย การยายออกจากประเทศในสมัยนั้นเปนการตัดสินใจ
ชัว่ชวีติ และการอำลากันคงจะเปนส่ิงท่ีเจ็บปวดมาก

แมกระท่ังในปจจุบนัซ่ึงมีความกาวหนาของเทคโนโลยีกำลงัดำเนินตอไป
และการเดินทางก็รวดเร็ว แตการล่ำลาก็ยังคงเจ็บปวด และพยายามมอง
ลวงหนาท่ีจะพบกันอีกครั้งหน่ึง เม่ือเวลาล่ำลาผูที่กำลังจะจากเราไป ก็ยอม
มีความหวงใยท่ีตัวเขาเองไมสามารถจะปกปองดูแลผทูีก่ำลังจะจากไป เหมอืน
กับชวงเวลาท่ีเขาอยูใกลชิดกัน ในบทอานจากกิจการอัครสาวก เราอานวา
เปาโลล่ำลาสมาชิกวัยรุนท่ีกำลังจะเดินทางไปยังเอเฟซัส และในพระวรสาร
เราไดยินพระเยซูเจาทรงอธิษฐานภาวนาเพ่ือบรรดาสานุศิษยที่พระองครัก
ในคืนกอนที่พระองคจะส้ินพระชนม พระเยซูเจาทรงอธิษฐานภาวนาให
พวกสาวกมีความสามัคคีนอมรบัซ่ึงกันและกัน ใหเขาไดรอดพนจากความช่ัวราย
และอุทศิตนใหกบัความจริง

นี่คือคำอธิษฐานภาวนาเพื่อผูที่เรารักดวย เรามีกำลังใจสำหรับการแยกตัว
ที่แสนจะเจ็บปวดของเรา พระอาจารยเจาก็ทรงมีประสบการณและทรงทราบ
ดีวา ในสวนท่ีทรงเปนมนุษย การทำใจใหวางท่ีจะจากผทูีพ่ระองคทรงรกัไปน้ัน
ยากมาก หากแตวาความเจ็บปวดน้ีอาจกลายเปนชวงเวลาแหงการเติบโต ทั้ง
ในดานจิตวิญญาณและการเจริญกาวหนาในชีวิตสวนตัวของเราเอง

ขาแตพระเยซูเจา โปรดทรงชวยใหลูกสำนึกวา
เมื่อลูกคิดวาลูกรูสึกโดดเด่ียวมากท่ีสุดน้ัน พระองค
ประทับอยกูบัลูกอยางใกลชดิ พระองคจำตองทรงลืม
ผูที่เก่ียวของกับเยาววัยและวัยรุนของพระองค และ
ในท่ีสุดทรงตองจากโลกนี้ไป โปรดใหลูกใกลชิด
กบัพระองคมากย่ิงข้ึนทุกๆ วนัดวยเทอญ อาแมน

การลาจากกันเปนเรื่องยาก
“ขาแตพระบิดาผศูกัดิ์สิทธิ์ โปรดเฝารกัษาบรรดาผทูีท่รงมอบใหขาพเจา

ไวในพระนามของพระองค” (ยอหน 17:11)

ยังรออยูนั่น (2)
เฉกเชนอีกหลายคนท่ีอยูในสภาพเดียวกัน
เรรอนไรถิ่นฐานค่ำไหนนอนน่ันเส้ือผารุงริ่งชุดเดียว
บางคนมีขาวของหอบติดตัวไปดังสมบัติ
ของที่คนอ่ืนไมใชทิ้งขวางเปนขยะพวกเขาไมคิดรังเกียจ
ทัง้อาหารหวานคาวของเหลือสินคาหมดอายุเก็บหมด
ใสถงุใสหอหิว้หอบหาบคอนหรือไมกใ็สรถเข็นเกาย่ิงกวา
ในขณะท่ีคนอื่นเอาแตทิ้งขวางพวกเขาก็คอยเก็บคอยรักษา
ส่ิงของทีค่นอืน่ขจดัใหพนบานพวกเขาสะสมเผือ่เหลอืเผือ่ใช
ตอนน้ีอาจยังไมตองใชแตภายหนามีสำรองไวนัน่แหละรอบคอบ
พื้นท่ีวางตึกอาคารเลิกใชพวกเขาถือเปนโอกาสยึดครอง
วางเรียงขาวของแตละอยางไมใหกนิพืน้ท่ีสัญจร
เวนพืน้ท่ีดานหลังไวพอซกุหวันอนหลบสายตาหลบลม
ถงึอยางไรก็คงไมใครคิดหยิบฉวยสมบัติทีมี่ทีส่ะสมมา
จงึนอนตาหลับไมตองคอยระแวดระวังระแวง
ตางกับหลายตอหลายคนท่ียามหลับก็เหมือนต่ืน
หคูอยเง่ียฟงเสียงผดิปกติตาไมกลาปดสนิทรางกายทุกสวนต่ืนตัว
ตางกับพวกเขาท่ีมีชวีติแตละวันในบริบทสังคมแตกตางโดยส้ินเชิง
เพราะพวกเขาเปนผกูำหนดไมใชแลวแตคนอ่ืนในสังคมหลอมข้ึน
แมแตทาทีตอขาวของสิง่สารพนัทีมี่ท่ีเกบ็มาได
ขณะท่ีคนอ่ืนแทบจะเปนโรคประสาทเพราะหวงเพราะหวงแหน
พวกเขาสบายกับแตละอยางเด๋ียวมีเด๋ียวหมดไมคิดยึดติด
ขอกันใชแบงกันกินถือเปนเร่ืองธรรมดา
ไมนอยครัง้ท่ีเห็นทาทีคนอืน่แลวอดสงสัยไมได
ส่ิงของเงินทองมีไวเพือ่ใชสอยอำนวยความสุขเอ้ือความสะดวก
หรือมีไวใหเปนทุกขเปนวิตกเปนกังวลความดันเปนความเครียด...

“...ลาซารัสตายไป ทตูสวรรคนำไปอยอูอมอกอบัราฮมั
เศรษฐีคนน้ันก็ตายเชนกันและถูกฝงไว...ถูกทรมานในแดนผูตาย
...แหงนหนาข้ึนมองเหน็อบัราฮมัแตไกล...ลาซารสัในออมอก...”
จะร่ำรวยลนฟาจะยากจนเข็ญใจเพียงใดก็ตองตายสักวนัหน่ึง
ทุกอยางท่ีเคยมีเคยใชตามมาสงไดแคหนาประตูความตาย
ผานประตูเขาไปเหลอืกแ็คตัวตนอยางท่ี “เปน” เทาน้ันจรงิๆ
ทกุคนจึง “เปน” เหมอืนกนัหมดจะยากดีมีจนแคไหน
ส่ิงท่ี “มี” กำหนดความแตกตางไดกแ็คตอนอยใูนโลกในสังขาร
จากนัน้การ “เปน” คือตวักำหนดชะตากรรมนิรนัดร
คนท่ีเคยคิดวา “มี” จะเปนตวัแปรสำคัญหลงัประตูความตาย
ตองพากนัผดิหวงัแมจะเอาสมบัติใสโลงญาติเผาเงินไปใหใชไมขาด
ตอนมีเงินทองขาวของลนบานความเปนเพื่อนมนุษยไมเคยอยูในหัว
แตพอมอืเปลาจึงเร่ิมสำนกึในมนุษยธรรมเปนเพือ่นรวมโลก...

“...ทานพออบัราฮัม...กรณุาสงลาซารัสเอาน้ิวจมุน้ำมาแตะล้ินลูก...
ลกูเอย เม่ืออยใูนโลกลกูมจีนเหลอืเฟอในขณะทีล่าซารัสขัดสน...
ยิง่กวาน้ัน มีเหวใหญขวางอยรูะหวางเรา...ขามไปหากันไมได...”
จะวาไปแลวเหวใหญนีค้นสรางกันข้ึนมาดวยมอืต้ังแตในโลก
เริม่จากส่ิงท่ีมีไวใชเฉพาะตัวกตั็ดคนอ่ืนใหไกลออกไปจนไมเหน็หวั
แลวน้ันส่ิงท่ีมียงัใชเปนมาตรวัดตัวกำหนดศักด์ิศรีคน
เปนคนเหมือนกันแตเปนคนมากเปนคนนอยตางกันท่ีมี
การเอาแตหมกมนุกบัตัวเองกับความสุขีสุขาของตนจนมองไมเห็นใคร
วนัๆ กห็างไกลผคูนทางความรสึูกทางจิตใจจนกลายเปนเหวลกึ
ไมมีระยะทางใดไกลเทากับสองคนยืนเคียงขางหายใจแทบรดคอกัน
แตจติใจความรสึูกความนึกคดิไปคนละทิศคนละทาง
ไมมีระยะทางใดใกลกนัเทากับสองคนท่ีหางไกลกันลบิลบั
แตจติใจความรสึูกผนกึแนนในความรักความเห็นอกเห็นใจ
ใช...เขายังอยนูัน่ คนสัญจรไปมาแทบเดินชนแทบสะดุดเทา
แตกเ็หมอืนมเีหวลกึขวางก้ัน...จนแทบไมมีใครใหความสนใจ
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ประกาศอัครสงัฆมณฑล
ทาแร-หนองแสง

เรือ่ง การแตงตัง้โยกยายพระสงฆ
เพื่อความเหมาะสมกับงานอภิบาลและเปนไปตาม

ขอกำหนดของอัครสังฆมณฑลฯ ขอประกาศแตงต้ัง
เปล่ียนแปลงหนาท่ีพระสงฆในอัครสังฆมณฑลทาแร-
หนองแสง ดังน้ี
เขตกลาง
1. อาสนวิหารอคัรเทวดามคีาแอล ทาแร

คุณพอวรีะเดช ใจเสรี  เจาอาวาส และอุปสังฆราช
คุณพอดนยั พลิาจนัทร  ผชูวยเจาอาวาส และแผนก

ดนตรีศักด์ิสิทธ์ิ
คุณพอเทพณรงค พดุษา ผชูวยเจาอาวาส

2. วดันักบุญกาทารีนา ทงุมน
คุณพอนิเวศน อินธิเสน เจาอาวาส และเหรัญญิก

อัครสังฆมณฑลฯ ผูอำนวยการฝายการเงินและ
ทรพัยสิน ผปูระสานงานเซนตยอแซฟคลนิกิ
3 . วดันกับุญเทเรซา วนาสามัคค ีกลมุครสิตชนบานนา
เพยีงใหม

คุณพอพงศศิระ คำศรี เจาอาวาส และแผนกครสิต-
ศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร ดูแลบานซีเมออน อภบิาล
ผถูกูคมุขังเรอืนจำจงัหวดัสกลนคร
4. วัดนักบุญยอหนบอสโก โคกสะอาด กลุมคริสตชน
อำเภอนาหวา

คุณพอชยัวชิติ บรรเทา เจาอาวาส และแผนกสังคม
พฒันา เวชบุคคลคาทอลิก ผสููงอายุและแผนกสตรี
5. วดันักบญุมารอีามกัดาเลนา นาโพธิใ์หญ กลมุครสิตชน
อำเภอกุสุมาลย

คุณพอไพศาล วองไว เจาอาวาส
6. วัดแมพระเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบท นาโพธ์ินอย
วดันักบญุฟรงัซสิอสัซีซ ีกะแต

คุณพอธนกฤต นามโยธา เจาอาวาส
7. วัดแมพระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทรเพ็ญ
วดันักบุญยอแซฟ หวยหวด

คุณพอทวีชยั ศรีวรกุล เจาอาวาส และผอูำนวยการ
ฝายธรรมทูต แผนก PMS

คุณพอพนม ลอืประสิทธ์ิ ผชูวยเจาอาวาส
8. วัดนักบุญยอแซฟ โคกกลาง และกลุมคริสตชน
บานใกลเคียง

คุณพอวนัทยา ศิรปิะกะ เจาอาวาส
9. วดัดวงพระหฤทยัศกัดิสิ์ทธิย์ิง่ฯ สกลนคร

คุณพอประยูร พงษพศิ เจาอาวาส และเลขาธิการ
อัครสังฆมณฑลฯ แผนกศาสนสัมพันธ และคริสต-
ศาสนจักรสมัพนัธ แผนกวฒันธรรมอีสาน แผนกมรดก
วฒันธรรม
10. วดัแมพระประจกัษทีเ่มอืงลรูด ดงมะไฟ

คุณพอวริชั นารินรกัษ  เจาอาวาส
11. วดันักบญุปโอที ่10 พังขวางเหนือ

คุณพอภคัพล มหัตกุล เจาอาวาส และแผนกยุว-
ธรรมทูต เลขานุการ (Notarius) สำนักงานวินจิฉยัคดี
12. วดัแมพระทีพ่ึ่งครสิตชน ปาหวาน

คุณพอธีรพงษ นาแวน เจาอาวาส และแผนกส่ือมวลชน
วทิยุ เทคโนโลยีสารสนเทศ  การพมิพและผส่ืูอขาว
13. วดัแมพระองคอปุถมัภ ดอนเชยีงคณู

คุณพอสำราญ วงศเสง่ียม เจาอาวาส และแผนกแปล
และตรวจหนังสือ
14. วัดแมพระราชินีแหงสากลโลก ดอนเชียงบาน

พระสงฆประจำบานเณรดูแล
15. วัดนักบุญมารการิตา หนองบัวทอง วัดแมพระ
รับเกียรติยกขึ้นสวรรค โคกแกว  และสอนคำสอน
โรงเรยีนทาแรศกึษา

คุณพอสมยศ  เทพสมุทร เจาอาวาสและจิตตาธิการ
คณะภคินีรักกางเขนแหงทาแร

คุณพอสมพงษ ตรีวาอุดม ผูชวยเจาอาวาสและ
จิตตาธิการอารามกลาริสกาปูชินทาแร

คุณพอลแิบริอสุ ซิโฮมบงิค ผชูวยเจาอาวาส
16.  วดัแมพระราชนิแีหงสายประคำศักด์ิสิทธิ ์จอมแจง

คุณพอฉลอง แกวอาศา เจาอาวาส
17. วัดแมพระภูเขาคารแมล ปาพนาวัลย

คุณพอธญัญา ศรอีอน เจาอาวาส และผอูำนวยการ
ฝายอภบิาลคริสตชน แผนกวถิชีมุชนวดั

เขตตะวันออก
1. รองอาสนวิหารนักบุญอันนาหนองแสง กลุม
คริสตชนบานนาถอน

คุณพอสุรศักด์ิ พงษพศิ เจาอาวาส และจิตตาภิบาล
ครูคาทอลิกโรงเรียนรัฐบาล-เอกชน
2. วดันักบญุยอแซฟ คำเกิม้ กลมุครสิตชนบานทาคอ

คุณพอศรายุทธ คำภูแสน เจาอาวาส และแผนก
เยาวชน
3. วดันักบญุเปาโลกลบัใจนามน- เทพพนม วดันักบญุ
เทเรซา โคกกอง วัดแมพระแหงภูเขาคารแมล
หนองหญาไซ

คุณพอสพุล ยงบรรทม เจาอาวาส
4.  วดัแมพระแหงกวาดาลูเปสขุเจรญิ วดัแมพระทีพ่ึ่ง
กรุคุ ุวดัพระชนนีพระเจาโคกสงา

คุณพอคมัภศรณ กาแกว เจาอาวาส
5. วัดนักบุญอันดรูว หนองแซง วัดนักบุญยอหน
มารวีอีนัเนย วงัมวง วดันักบญุเปาโลนกเหาะ

คุณพอพรทวี  โสรินทร เจาอาวาส และแผนก
กอสราง จติตาธิการกลมุพระเมตตา
6. วดัพระวิสุทธวิงศ นริมยั วดันักบุญฟรังซิสเซเวยีร
โชคอำนวย วดันักบญุมคีาแอล คำสวาง

คุณพอวัชรินทร ตนปรึกษา เจาอาวาส และผู-
อำนวยการฝายปกครองวดั  ผอูำนวยการฝายบุคลาภบิาล

คุณพอสมบัติ  มังทะ ผชูวยเจาอาวาส
7. วัดนักบุญฟรังซิสเดอซาล เชียงยืน วัดเทวดา
คาเบรียล ปากทวย

คุณพอวรวทิย เวยีรชยั  เจาอาวาส
8. วดันักบญุเปโตร ธาตพุนม

คุณพอสุกจิ นารนิรกัษ  เจาอาวาส
9. วดัแมพระเหรยีญอศัจรรย พรสวรรค  วดันอยแมพระ
เสด็จเยีย่มฯ โนนสวาท  วดันักบุญอนันา บานแพง

คุณพอทรงฤทธ์ิ  นาแวน  เจาอาวาส
10. วัดนักบุญเปโตร ศรีสงคราม วัดนักบุญลอเรนซ
ภูคำ-หนองกระตาย วัดบุญราศีทั้ง 7 แหงประเทศไทย
ดอนถอน

คุณพออดิพงษ แสนสุริวงศ เจาอาวาส  และ
กรรมการสำนักงานวินจิฉัยคดี

เขตตะวนัตก
1. วัดพระคริสตราชา ชางม่ิง วัดแมพระเหรียญ
อศัจรรย ดงคำโพธ์ิ

คุณพอประสิทธ์ิ เครือตาแกว เจาอาวาส และ
แผนกกิจการคาทอลิก จิตตาธิการคอมีเซียม คณะ
พลมารยี

คุณพอวลัลภ จนัทรดวง ผชูวยเจาอาวาส
2. วดัพระนามพระเยซ ูนาคำ วดันักบญุอนัตน นาทนั

คุณพอวรีชยั อตุะมะชะ เจาอาวาส และแผนกฆราวาส
3. วัดแมพระรับสาร หนองเด่ิน-ดอนขาว วัดนักบุญ
เทเรซา พังโคน

คุณพอสุรวุฒิ สมงาม เจาอาวาส และแผนกสงฆ
อสีาน
4. วัดแมพระแจกจายพระหรรษทาน ดอนมวย
วัดพระเมตตาแหงพระเยซูเจา โนนคอ วัดนอยนักบุญ
เปาโล สวางแดนดิน

คุณพอสรุพงศ  นาแวน เจาอาวาส และแผนก
สงเสริมชีวติครอบครัว
5. วดันักบุญยอแซฟ ดอนดู

คุณพอวิมานใจ นาแวน เจาอาวาส และแผนก
ความยุติธรรมและสันติ
6. วดัพระตรสิตราชา นาจาร

คุณพอศุภวฒัน  ดอกเกตุ  เจาอาวาส
7. วัดแมพระประจักษที่ลูรด น้ำบุน วัดนักบุญเปาโล
ดงอีดอย

คุณพอกรไกร  พลิาจันทร  เจาอาวาส
8. วดัพระครสิตประจกัษ นาบัว วดัพระนามพระเยซู
โพนสวาง

คุณพอสุดใจ แสนพลออน เจาอาวาส และผู-
อำนวยการฝายสังคม
9. วัดแมพระมหาการุณย หนองบก วัดอัครเทวดา
มคีาแอล หวยหนิลาด วดัคาทอลิกหนองแสง-ดงอีบาง

คุณพอธีระยทุธ  อนุโรจน  เจาอาวาส
10. วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย วัดมารตีทั้ง 7 แหง
ประเทศไทย กดุจอกนอย วดัแมพระนิรมล โนนสวรรค
กลุมคริสตชน กุดจอกใหญ

คุณพอสมรชัย  กระแสสิงห  เจาอาวาส

เขตใต
1. วัดพระจิตเจา  โนนหัวชาง กลุมคริสตชน
บานลาดกะเฌอ บอเดือนหา/เกาเด่ือ/กุดบาก

คุณพอชำนาญ บวัขนัธ  เจาอาวาส และแผนกท่ีดิน
2. วดัแมพระราชนิแีหงสันติภาพ หนองหาง และกลมุ
คริสตชนในหมูบานใกลเคียง

คุณพอบนัลอื  เกยีรตธิาตรี  เจาอาวาส
คุณพอศรชัย  แสนสุรวิงศ  ทมีงานแพรธรรม

3. วดัพระแมมารยี กาฬสนิธ ุกลมุครสิตชน ยางตลาด
คุณพอวรีะพงค  โพธมิล เจาอาวาส และผอูำนวยการ

ฝายส่ือสารสังคม
4. กลุมคริสตชน อำเภอสมเด็จ

คุณพอขวญั ถนิวลัย เจาอาวาส
5. สักการสถานพระมารดาแหงมรณสักขี สองคอน
วัดแมพระแหงเหรียญอัศจรรย แกงกะเบา วัดแมพระ
แจกจายพระหรรษทาน ดงหมู วัดนักบุญยอหน

(อานตอหนา 8)
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อคัรสาวก นาตะแบง
คุณพอเฉลิมศิลป จันลา เจาอาวาสและแผนก

อภิบาลผูเดินทาง
คุณพอเดน ชวยสขุ ผชูวยเจาอาวาส

6. วดันักบุญเปโตร มกุดาหาร
คุณพอนรินทร ศิริวิริยานันท เจาอาวาส และ

แผนกแปลหนงัสือ
7. วัดนักบุญอันตน  คำบง  วัดพระคริสตสมภพ
หนองลำดวน วดัดวงหทัยนริมลฯ หนองหล่ี

คุณพอชยัวฒัน นำสุย เจาอาวาส และแผนกธรรมทูต
8. วดันักบุญเอด็เวริด ดอนตาล

คุณพอสรุยิา ผนัพล ีเจาอาวาส

โรงเรยีน / สถาบัน
1. โรงเรยีนเซนตยอแซฟ สกลนคร

คุณพอวริชั  นารินรักษ
2. โรงเรยีนเซนตยอแซฟ กาฬสินธุ

คุณพอวรีะพงค  โพธมิล
3. โรงเรยีนเซนตยอแซฟ มกุดาหาร

คุณพอสุรยิา  ผนัพลี
4. โรงเรยีนเซนตยอแซฟ นาแก

คุณพอสุกจิ นารินรักษ
5. โรงเรยีนเซนตยอแซฟกฉุนิารายณ

คุณพอขวญั ถิน่วลัย และผอูำนวยการฝายการศึกษา
และอบรม แผนกการศึกษาในโรงเรียนของอัคร-
สังฆมณฑล

6. โรงเรยีนเซนตยอแซฟ ศรสีงคราม
คุณพออดิพงษ แสนสุรวิงศ

7. โรงเรยีนเซนตยอแซฟ ยานนาวา
คุณพอสรุชาติ มุลสทุธิ และแผนกพระสงฆ

8. บานเณรฟาติมา ทาแร
คุณพอวิโรจน โพธ์ิสวาง อธิการ และจิตตาธิการ

คณะเซอรรา แผนกสามเณราลัยและกระแสเรียก
คุณพอจีระศักด์ิ อุนหลา ผูชวยอธิการ และแผนก

พธีิกรรมและศีลศักด์ิสิทธ์ิ  จติตาธิการนักศึกษาคาทอลิก
คุณพอทนิกร เหลอืหลาย ผชูวยอธิการ

ศึกษาตอ
ประเทศอิตาลี

คุณพอสลัน วองไว คุณพอปริญญา เสมอพิทกัษ
ประเทศฝรัง่เศส

คุณพอวฒันา สอนนุชาติ

ชวยงานสังฆมณฑลอ่ืน
สังฆมณฑลอุบลราชธานี

คุณพอลขิิต เหลอืหลาย คุณพอญาณารณพ  มหัตกุล
สังฆมณฑลเชียงใหม

คุณพอวรีพงษ  มังกาย  คุณพอสุรยินั  วองไว
บานเณรใหญแสงธรรม

คุณพอพริยิะ ไชมกุดาสกุล
ตางประเทศ

คุณพอหตัถชยั  วงศมาแสน คุณพอสมยศ  พาพรหมฤทธิ์
พระสงฆเกษียณ / พักรกัษาตัว

คุณพอเสงีย่ม ดีศรวีรกลุ
คุณพอกมล เสมอพิทักษ จิตตาธิการซิสเตอร

คณะออกัสติเนียน
คุณพอประสงค เดนไชยรัตน โปรดศีลอภัยบาป

ที่อารามรักกางเขนแหงทาแร
คุณพอทวีศิลป พงศพศิ

หนาท่ีอื่นๆ
1. พอบานสำนักมิสซังฯ อภิบาลผูปวยตามโรง
พยาบาล  ชวยงานอภิบาลวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย
วันเสารและอาทิตย

คุณพอสมเกียรต ิพลจางวาง
2. จิตตาภิบาลผูถูกคุมขัง (ยกเวนเรือนจำสกลนคร)

เจาอาวาสท่ีมีเรือนจำในเขตวัดของตน
3. จิตตาธิการกลุมเฝาศีลมหาสนิท สมาคมนักบุญ
วนิเซน เดอปอล คสูมรสเพ่ือพระครสิต

พระสงฆประจำอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
ทาแร
4. ผปูระสานงานสภาการศกึษาคาทอลกิแหงประเทศ
ไทย

คุณพอขวญั ถิน่วลัย
ทั้งน้ี ใหพระสงฆเขารับหนาท่ีใหมภายในวันท่ี 7

พฤษภาคม 2013
ประกาศ ณ สำนักพระสงัฆราชฯ วนัท่ี 10 เมษายน

2013
พระอคัรสงัฆราชหลยุส จำเนยีร สันตสุิขนิรนัดร

ประมุขอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง

??

??

ประกาศ (ตอจากหนา 7)
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ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลบัฯ
โทร. 0-2451-7341-2 โทรสาร 0-2451-8206E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดตอ คุณวีรชาติ/สจุติรา
โทร. 0-2451-7341-2 และ 08-1816-7661

2. แผนดินศักดิสิ์ทธิ-์จอรแดน-เพทรา
(6-14 มิถนุายน ค.ศ. 2013)

3. แมพระรองไหทีอ่ากตีะ ญ่ีปนุ
(18-23 กรกฎาคม ค.ศ. 2013)

1. ตามรอยเทา นกับุญโฟสตินา (โปแลนด-ปราก)
    (22-31 พฤษภาคม ค.ศ. 2013)

4. ฉลองเซนตแอนนทีป่นงั
(26-28 กรกฎาคม ค.ศ. 2013)

Tel. 0-2291-3750-4

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

ศักดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรีสมติร ถ.เทพารักษ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270

  0-2383-7656-7,  08-1921-9575

⌫     

“รับมวลสารฯ ที่สะอาด ปลอดภัย เพิ่มพูน ความสงบสุข
ตอสุขภาพสรางคุณคาแกจิตใจอยางมีความหมาย

ทามกลางบรรยากาศ (ระดับโอโซน)”
ส่ิงอำนวยความสะดวกข้ันพื้นฐานดังน้ี
-หองพักและหองน้ำสวนตัวพรอมน้ำอุน
-ระบบอุปกรณสาธารณูปโภคครบ
-มีระบบการส่ือสารดวยเทคโนโลยีปจจุบัน
-มีกิจกรรมและนันทนาการ สรางมวลความสุขแบบกลุมคณะ
-อาหารครบหมูหลักโภชนาการ 3 ม้ือตอวัน พรอมอาหารวาง
-มีพระวาจาที่ทรงชีวิต และสิ่งปลูกสรางท่ีใหคุณคาตอจิตใจ

สนใจโปรดสอบถามขอมูลเพิ่มโดยตรงท่ี
คุณวิชัย โทร. 08-1916-3363, 08-7335-3363

ระหวางเวลา 10.00-15.00 น. ในวันจันทร ถึง วันเสาร

งานบริการแดผมีูประสบการณ (ส.ว.)
ของบานโอบรัก วังน้ำเขยีว จ.นครราชสีมา

มูลนิธิเพ่ือการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก)

ขอเชิญชวนผูมีน้ำใจดีทั้งหลาย
รวมมือชวยเหลอืเด็กแรกเกิด - 6 ขวบ
จากครอบครัวที่มีฐานะยากจน บางกำพรา
บางถูกทอดท้ิง จำนวนกวา 200 ราย
กำลังขาดแคลนนมด่ืมและอาหารกลางวัน

สนใจแบงปนติดตอ 0-2721-2983
E-mail : fordecjulie@hotmail.com

รับสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารยชาวตางชาติ
มีประสบการณในการสอนจาก
มหาวทิยาลยั Saint John’s

รบัสอนตามบาน สถานท่ีทำงาน หรอือพารทเมนท
ของอาจารยแถวรามคำแหง ซอย 155

1. เรยีน 1 คน  ชัว่โมงละ   500 บาท
2. เรยีน 2 คน  ชัว่โมงละ   600 บาท
3. เรยีน 3 คน  ชัว่โมงละ   700 บาท

ราคาพิเศษ
เพือ่พฒันาภาษาใหดีข้ึน

Call  Mr. ABRAHAM  08-3821-3746

สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทตอป และอุดมศานต 400 ตอป
ตออายุสมาชิก ติดตอฝายทะเบียนสมาชิก

โทร. 0-2681-3900 ตอ 1810
โทรสาร 0-2681-5401 และ 0-2681-3900 ตอ 1802

อยากระวนกระวายใจ ถึงส่ิงใดเลย
จงทูลพระเจาใหทรงทราบ

ถึงความปรารถนาทุกอยางของทาน
โดยคำอธิษฐาน การวอนขอ

พรอมดวยการขอบพระคุณ (ฟลิปป 4:6)
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ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายงัคดิถึงกนั
การพมิพคาทอลกิฯ เชญิชวนทานรำลกึถงึญาติพีน่องผลูวงลับ
กบั “หนังสือพมิพอดุมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ติดตอ : ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14   ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(โฆษณา)โทร. 0-2681-3900 ตอ 1813 โทรสาร 0-2681-5401 E-mail : adudomsarn@cbct.net

วนัเวลา....ทำใหลมืหลายส่ิงหลายอยาง แตวนัเวลา....จะตองไมทำใหเราลืม
พระคณุของพอแม ญาติพีน่อง คนท่ีรกั ฯลฯ แมนกายเขาจะจากไป แตเขายังอยู
ในใจเราเสมอ อดุมสาร รวมกับทาน รำลกึถงึเขา ภาวนารวมกัน เปนการทำบุญ
และสนับสนุนใหการพมิพคาทอลิกอกีดวย โดยลงประกาศ “เรายงัคดิถึงกนั”

ขาพเจาช่ือ................................................นามสกุล.....................................................
ทีอ่ย.ู...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
โทรศพัท...............................โทรสาร.............................E-mail.............................
มีความปรารถนาลงประกาศ เพือ่ระลกึถงึผลูวงลบั โดยลงขอความ

นกับุญ..........ชือ่................................นานสกุล.............................อายุ.......ป
มรณะเม่ือวนัท่ี.................เดือน......................................พ.ศ.........................

ลงจำนวน.......................ครัง้ (โปรดสงรปูถายทีช่ดัดวย จำนวน...........รปู)
ขอรวมทำบุญเปนเงิน...........................บาท (......................................................)
โดยเร่ิมลงอุดมสารในฉบับท่ี.............ถงึฉบับท่ี.............เปนจำนวน...........ครัง้

หมายเหตุ : กรณชีำระเงนิเปน
 เงินสด (ฝากทางคุณพอเจาวัด, โปรดอยาสงทางไปรษณีย)
 ธนาณัติ (ในนามซิสเตอรศักด์ิศรี งามวงศ, ป.ณ.ยานนาวา)
 เช็คขีดครอม ส่ังจาย “การพมิพคาทอลกิ”
 โอนเขาบัญชธีนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรยีนเต็ลสัง่จาย

   “การพิมพคาทอลิก” บัญชีเลขที ่226-0-00604-0

น้ิวแตก
ช า ย

ค น ห นึ่ ง
นิ้วแตกไป
หาคุณหมอ
บอกอาการ

ของเขาวาเจ็บปวดท่ัวรางกาย  คุณหมอจึงถามเขาให
บอกวาปวดตรงไหนแน

ชายคนน้ันอธิบายวา  เวลาผมแตะบา  กป็วด  เวลา
แตะหลัง  กเ็จ็บ  เวลาแตะขา  กเ็จ็บท้ังสองขาง

คุณหมอจึงตรวจดูทั้งหมดท่ีเขาบอก  จึงกลาววา
“คุณครับ  หมอตรวจดูแลว  รางกายของคุณปกติดี  มีแต
นิว้แตก  จงึทำใหเวลาคุณไปแตะอะไรก็เจบ็ไปท่ัว  เด๋ียว
หมอเขาเฝอกนิว้ใหสัก  2 อาทติย  กจ็ะหายเจบ็”

ขอคดิ ในชีวติ  บอยครัง้เปนเพราะมุมมองสวนตัว
เปนสาเหตุแหงความเจ็บปวด  หรือความสุขสบาย
หากเราสัมผัสสังคมดวยนิ้ว  ถาน้ิวแตกก็เปนธรรมดา
ที่เราจะรูสึกวาโลกปวยทุกแหง

แตเราทำผิดท่ีบนโลกภายนอกดวยความเจ็บปวย
ของเรา  เชน  ผมเสียภาษีมากเกินไป  สามีของฉันชอบ
บงัคับ  ภรรยาชอบบน  ลกูไมคอยเชือ่ฟง  ลกูเขยลกูสะใภ
ไมเขาใจฉัน ฯลฯ

แตถาคุณมองสังคม  คุณจะสามารถพบวามีบางคน
กป็ระกอบอาชพีเหมอืนคณุ  แตเขาก็สงบ  (ไมบนเร่ือง

เสียภาษี)  บางคนมีสามีภรรยาแบบเดียวกนั  แตเขาก็มี
ความสุข  บางคนมีลูกแบบเดียวกัน  แตเขาก็อดทน
บางคนมีเขยมีสะใภแบบเดียวกัน  แตก็ภูมิใจ  อะไร
ทำให  2  คน สัมผสัสถานการณภายนอกแบบเดียวกนั
แตผลแตกตางกัน

คำตอบก็คือ มุมมอง หรือทัศนคติของแตละคน
กุญแจคือ  อยาพยายามเปล่ียนทุกสถานการณในชีวิต
แตจงเปล่ียนมุมมอง  วถิคิีด หรอืทศันคติทีเ่รามองสังคม
แนนอน  หากเรามีสถานการณเฉพาะในทีท่ำงาน  ทีบ่าน
เราควรพยายามทำใหดีที่สุดเพ่ือแกไขใหดีข้ึน

แตเม่ือเราสงัเกตวาถาบางคนมีธรรมชาตทิีไ่มพอใจ
หรือเครียด  หรือเจ็บปวด  เขาคงไมเปล่ียนงายๆ ดวย
การเปลีย่นแปลงสถานการณแวดลอมภายนอก  เชนกนั
เราสำรวจชีวิต  พยายาม “ปรับ” งาน  การแตงงาน
หรือชีวิตครอบครัว  แตความจริงอยูที่มุมมอง  หรือ
วธีิคิดสวนตัว  ดังท่ีมีคำกลาววา  “เราคือเพือ่นท่ีดีทีสุ่ด
และเปนศัตรูที่เลวท่ีสุดของตนเองดวย”

จงมีเวลาสำรวจ  “นิ้วแตก”  สวนตัววาคืออะไร
อะไรภายในท่ีเปนสาเหตุทำใหเรามองสังคมวาปวย
เราโกรธเม่ือมีคนยุแหยนิดหนอยหรือ  จงหวานความ
อดทน

เม่ือบอยครัง้ท่ีเราไมไดส่ิงท่ีตองการ  เราเครยีดมาก
หรือจงตัดใจและยอมรับ

เราเดือดรอน  โมโห  เม่ือคนอ่ืนจำเราไมได  หรอื
ไมยนิดีกบัเราเม่ือประสบความสำเร็จ  จงสุภาพ

หยดุวิจารณคนอืน่  แตจงพจิารณาตนเองมากกวา

แปลจาก เรือ่ง The broken finger
ในหนังสือ More Stories of Life & Laughter เลม 4

โดย Fr. Bel San Luis, SVD., 2011 หนา 77-79.

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน
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โรงเรยีนอสัสัมชญั    เปดรบัสมัครนกัเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศกึษา 2557 (หลกัสตูรสถานศึกษา)
จำหนายใบสมคัรตัง้แตมถุินายน  2556  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมคัร หองธรุการโรงเรยีนอสัสัมชญัแผนกประถม
และแผนกมธัยม  ตดิตอสำนกัผอูำนวยการ   0-2630-7111-25  ตอ 422, 423  website : http://www.assumption.ac.th
สำหรบัหลักสตูร ENGLISH PROGRAM (ACEP) Tel : 034-872-040 ถึง 43 website : www.acep.ac.th

บันทึกการเดินทางไปทำหนาท่ี
พระคารดินัลของพระคารดินัลไทย
ตอนที ่7 มสิซาเปดการประชมุการเลอืกตัง้พระสนัตะปาปา

บนัทึกการเดินทางโดยคณุพอสรุชยั ชมุศรพัีนธุ

(อานตอหนา 13)

วนัอังคารที ่12 มนีาคม 2013
พระคารดินลัตองสวมอาภรณแดงเพือ่ไปรวมมิสซา

เปดการประชุมคอนเคลฟ ตามท่ีนายจารีตกำชับมา
มิสซาจะเร่ิมตนเวลา 10.00 น. คณุนกและคุณคลาวดิโอ
มารับพระคณุเจาไปสงเชนเคยครบั ดูๆ ทานวันน้ีไมคอย
สบายเทาไรนักเพราะไอมาตั้งแตเม่ือวานและวันนี้
ยงัตองไปอยใูนพิธีทีจ่ะตองใชเวลาคอนขางนานอีกดวย
เปนผใูหญกไ็มคอยทำอะไรตามใจไดเหมือนกัน แตทาน
มีความอดทนเปนยอดอยูแลวไมอยางน้ันคงปกครอง
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มาถึง 36 ปไมไดแน เชาน้ี
ทานบอกวาเรากลับกันภายในอาทิตยนี้นะ หากจะรอ
จนถึงพิธีรับพระสันตะปาปาองคใหมเลยคงไมไหว
เพราะพอทราบวาใครเปนพระสันตะปาปาแลวทาง
วาติกันยังตองใชเวลาอีกหลายวันเพ่ือเตรียมงานพิธี
เน่ืองจากพระสันตะปาปาเปนประมุขรัฐวาติกัน ดังน้ัน
แขกระดับผนูำประเทศตางๆ กจ็ำเปนตองเชิญมารวมพธีิ
ดวย ผมกเ็หน็ดวยครบัแตกอ็ดตอรองไมไดเลยเสนอวา
ไดพระสันตะปาปาองคใหมแลวขอเวลาหน่ึงวันหาซ้ือ
รูปภาพพระสันตะปาปาองคใหมและภาพพิธีตางๆ
แลวกลับเลย เราสองคนชวยกันคำนวณจำนวนการ
ลงบัตรคะแนนกันใหญเลยครับวาจะมีรวมกี่ครั้งต้ังแต
การลงบัตรคร้ังแรกจนถึงสามวันแรกแลวจะหยุดหน่ึงวัน
หากยงัไมไดพระสนัตะปาปาองคใหม  สรุปกคื็อภายใน
สามวันแรกนีจ้ะมีการลงบตัรท้ังหมดถึง 9 ครัง้แลวถายงั
ไมไดกห็ยดุใหพระคารดินลัไปรำพงึหนึง่วนัแลวคอยมา
ลงบัตรกันใหม แตละวันก็จะลงบัตรกัน 4 ครั้งทำกัน
แบบน้ีจนกวาจะได  ถาถงึวนัเสารกจ็ะมีการลงบตัรแลว
รวม 13 ครั้งครับ ก็นาจะไดพระสันตะปาปาองคใหม
แลว คิดไปคิดมานาจะกลับวันจันทรที่จะถึงน้ีครับ แต
ทานก็อยากกลับวันอาทิตยมากกวา ตอนเขียนน้ีก็ยังไม
รูเลยวาจะเปนอยางไรเอาเปนวารอดูควันครั้งแรกวันน้ี
กอนก็แลวกันนะครับ

มิสซาเร่ิมแลวตองถืออยางเปนทางการวาการ
ประชมุคอนเคลฟ ไดเริม่ตนข้ึนแลวครบันับแตเพลงเริม่
พิธีมิสซาเลย นักขับท่ีวาติกันรองเพลงเกรโกเรียนได
ไพเราะจับใจจริงๆ ผมยืนดูการถายทอดสดท่ีจอใหญ
หนามหาวหิาร ถกูสะกดดวยเสยีงเพลงทีร่องไดกลมกลนื
มากๆ และภาพความเคล่ือนไหวของบรรดาพระคารดินลั
ทั้งหมดท่ีอยูตรงหนาน้ันดูสงบ มีพลังมากรวมท้ัง
ภาพพระสังฆราช พระสงฆ สัตบุรุษท่ีมารวมพิธีทำให
เห็นความย่ิงใหญของพระไดจริงๆ เพราะเชื่อวามนุษย
ฝายเดียวคงไมไดอะไรที่ลึกซึ้งกินใจจับใจอยางน้ี ผม

มีโอกาสเขาไปสงพระคุณเจาถึงหนาทางเขามหาวิหาร
ดานในครับ บรเิวณหนาตึกซางตา มารธา พระคารดินลั
เกือบทุกองคตองเขาทางน้ี โอกาสแบบนี้ไมมีอีกแลว
ผมปกหลักถายรูปเก็บไว บางองคมาเด่ียว บางองค
มาพรอมๆ กัน บางองคเดินบาง บางองคนั่งรถมา
เชือ่ไหมครับน่ังแท็กซ่ีมาก็มี วนัน้ีพระคารดินลัทุกองค
ตองสวมชุดแดงนะครับ สดใสมากและสงามากดวย
ถาขืนเดินมามีหวงัโดนนักขาวรุมลอมอาจมาถึงชาไปได
พวกนกัการทูตท่ีนี่ก็มากันมากเลยติดธงหนารถมาและ
แตงตัวกันเต็มยศ มีเหรียญอะไรก็เอามาติดหมด เปน
ภาพทีน่าช่ืนใจจริง  ๆทกุคนใหความสำคัญตอพระศาสนจักร
เราอยางมาก เห็นแลวก็อดภูมิใจไมไดอีกแลวเพราะ
หนึง่ในน้ีทีม่าคือคนไทยคนหน่ึงครบั

นกัขาวหนาลานวันน้ีคึกคักมาก เผลอๆ จะมีนกัขาว
มากกวานักทองเท่ียวซะก็ไมร ูอาจพดูเกินจริงไปหนอย
นะครับ จะไดเห็นภาพวาเยอะจริงๆ ผมพยายามเดิน
เขาไปในกลุมนักขาวท่ีกำลังรายงานสดๆ อยากไดยิน
คนพูดไทยบางก็ไมไดยินเลย มีญี่ปุน สเปนมากันเยอะ
ครบั สงสัยต้ังความหวังกับพระคารดินลัทีใ่ชภาษาสเปน
ไวแนๆ และก็อีกหลายภาษาที่ผมฟงรูบาง ไมรูบาง
นึกในใจวาถามีนักขาวไทยมาจะเขาไปใหขาวท่ีจะเปน
ประโยชนแกคนไทยทีอ่ยากรเูร่ืองเหลาน้ีบาง ผมไมตอง
หวงเรื่องการรับพระคารดินัลกลับบานเพราะคลาวดิโอ
รวมมิสซาท่ีนั่นและจะรับกลับดวยรถของเขาเอง
ผมแอบเห็นแกไปตกลงกับเจาหนาท่ีไวเรียบรอยแลว
กอนมิสซา นึกถึงเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินไดวาควรตองจอง

ลวงหนาไวกอน คุณนกก็ชวยติดตอขอจองท่ีนัง่สำหรบั
วันอาทิตยนี้ไวกอนและหากจำเปนก็จองเผ่ือสำหรับ
เปลี่ยนไปกลับวันจันทรดวย พอนึกถึงจะกลับก็ดีใจ
แตอกีใจหน่ึงก็เสียดายอยากอยรูบัรเูรือ่งพระสันตะปาปา
องคใหมและทาทีของผคูนกับพระสันตะปาปาองคใหม
ซะกอน แตก็เห็นใจพระคุณเจามาก ทานคงอดทน
จนจะพูดไมออกอยูแลว ยังไงๆ ทานก็สำคัญกวาครับ
ผมจะมาคิดถึงตัวเองอยางท่ีทำเสมอมาไมไดแลว กลบัใจ

แลวครับ
พระคุณเจาทราบวาผมกำลังเขียนบันทึกเรื่องราว

ที่จะทำหนังสือก็แนะนำใหผมลงขอมูลที่มีประโยชน
ใหแกผทูีส่นใจครบั อยางวันน้ีแนะนำวานาลงเร่ืองการ
ทำปลองควันบนหลังคาโบสถซิสตินและก็เรือ่งพธีิการ
ตางๆ สำหรับมิสซาเชาน้ี ไมใชแคแนะนำอยางเดียว
นะครับยังใหหนังสือพมิพทีเ่ขามีขอมูลเรือ่งน้ีดวย ชวงน้ี
กำลังอยูในชวงรอคอยแบบกำหนดไมไดผมก็เลยจะนำ
มาลงส้ันๆ เพราะอาจจะเปนประโยชนจรงิๆ ครับ กอน
มาถึงเรื่องปลองควัน เหลือบไปเห็นเรื่องเกี่ยวกับบาน
มารธาท่ีพระคารดินัลเลือกต้ังพักกันตอนน้ีครับ เขาจัด
เตรียมหองชดุไวหนึง่ชดุสำหรับผทูีจ่ะเปนพระสันตะปาปา
องคใหม ทีช่ัน้สอง อยากไดเบอรหองไหมครับ หองเบอร
201 ครับจัดไวอยางดีมากเลยมีหองนอนหองเขียน
หนังสือและหองรับแขกพรอมไปดวยเคร่ืองใช และ
เฟอรนิเจอรสมัยป 1800 สาเหตุที่ตองจัดไวก็เพราะวา
พระราชวงัของพระสนัตะปาปากำลังไดรบัการซอมแซม
และปรับปรุงใหมและจะเสร็จไมทนัรบัพระสันตะปาปา
องคใหมแนนอน เขาก็จำเปนตองใหพระสันตะปาปา
องคใหมพักชั่วคราวที่นี่กอนครับ ชวงน้ีบานมารธา
เปนที่พักของพระคารดินัลเลือกตั้งเขาเตรียมหองไวถึง
129 หอง แปลกเหมือนกันเพราะพระคารดินัลเลือกต้ัง
นั้นเขากำหนดจำนวนไมใหเกิน 120 องคครับ อาจ
จะตองสำรองไวเผื่อกรณีหองบางหองมีความขัดของ
ก็ได แบบวาเราไปพักโรงแรมแลวเราขอเปล่ียนหอง
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บันทกึการเดนิทาง (ตอจากหนา 11)
อะไรทำนองน้ีแหละ ไมมีใครอธิบายผมก็ขอเดาเอาเอง
ก็แลวกันครับ คราวน้ีมาถึงเร่ืองปลองควันกันหนอย
นกัขาวพากันใหสมญานามปลองควันน้ีวาเปนปลองควัน
หรอืทีภ่าษาอังกฤษใชคำวา chimney เหนือโบสถซิสตินน้ี
เปนปลองควันท่ีมีชื่อเสียงที่สุดในโลกไปแลว ต้ังแต
วนัท่ี 12 มีนาคมน้ีเปนตนไปโลกทัง้โลกจะจบัจองมอง
ปลองควันนี้ครับตลอดเวลาเลยก็วาได ที่นาแปลกก็คือ
รูปแบบของมันเปนรูปแบบปลองควันของชาวจีนครับ
โครงสรางกวางๆ คือภายในโบสถซิสตินจะมีเตาสองใบ
ครบั ใบหนึง่สำหรบัเผาเพือ่ใหเกดิควนัสีขาวและอกีใบ
หนึ่งสำหรับควันสีดำตามมาดวยทอสูงไปถึงหลังคา
ประมาณ 30 เมตรและท่ีสุดปลองควันท่ีโผลข้ึนมา
จากหลังคาโบสถจะสูงประมาณหน่ึงเมตรคร่ึงและมี
ที่กันฝนเปนเหมือนหมวก ทำเสร็จกันต้ังแตวันเสาร
ทีผ่านมาแลว มองไกลๆ กเ็ล็กนดิเดียว แตไมตองกลวัไป
นักขาวเขาจะซูมภาพปลองออกอากาศตลอดเวลาดูจาก
จอก็จะใหญมากพอควรครับ แตทีจ่ะเห็นสีของควันชัด
หรอืเปลากอ็ยางท่ีผมเลาใหฟงน่ันแหละตองรอฟงเสียง
ระฆังควบคไูปดวยจงึจะแนใจไดครบั

ใครท่ีชอบศิลปะก็อานตอตรงน้ีนะครับสวนใคร
ที่ไมชอบก็อนุญาตใหพลิกขามยอหนาน้ีไปเลยเพราะ
ผมกำลังจะพูดถึงความหมายของรูปวาดตางๆ ที่มีอยู
ในโบสถซิสตินใหอานกัน โบสถซิสตินไดรบัการช่ืนชม
วาเปนวัดนอย (chapel) ที่สวยงามมากท่ีสุดในโลก
ภายในเต็มไปดวยผลงานการวาดภาพของศิลปนท่ีมี
ชื่อเสียงหลายคนและโดยเฉพาะของไมเคิ้ล แอนเจโล
ผูซ่ึงใครๆ ก็ยกยองวาเปนเทวดามาเกิด ที่จริงชื่อแก
ก็แปลวาเทวดามีคาแอลอยูแลว ชื่อเดียวกับนักบุญ
ประจำตัวพระคารดินัลของเราครับ เม่ือมีการประชุม
เลอืกตัง้พระสนัตะปาปาในวัดนอยนีก้ค็วรเลาอะไรบาง
เก่ียวกับภาพวาดตางๆ ในวัดนอยนี้ เห็นดวยไหมครับ
ถาจะเขาใจภาพท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในวัดน้ีคือภาพการ
ตัดสินครั้งสุดทายหรือ Ultimo Giudizio ของไมเคิ้ล
แอนเจโล ตองเขาใจกอนครับวาภาพแรกที่วาดคือ
ภาพพระเจาสรางชีวติใหมนุษย นกึถงึภาพชายชราท่ีเอา
นิว้มอืไปแตะนิว้มือของชายหนมุคนหนึง่น่ันแหละครบั
พระเจาใหชีวิตแกอาดัมและภาพตางๆ ที่ตามมาทาง
กำแพงดานซายของวัดก็เปนภาพที่เกี่ยวกับเรื่องราว
ในพระคัมภีรเกา มีประกาศกตางๆ เฉพาะเร่ืองท่ีสำคัญๆ
นะครับ สวนกำแพงดานขวาของโบสถก็เปนเรื่องที่
เก่ียวของกับพระคัมภีรใหมสมัยพระเยซูเจาเปนหลัก
รวมถึงการประกาศศาสนาของบรรดาอัครสาวก ภาพ
สุดทายท่ีใหญที่สุดก็คือภาพการตัดสินครั้งสุดทาย
นีแ่หละครบั เลาซะยาวก็เพือ่จะบอกวาโบสถนีเ้ลาเรือ่ง
ต้ังแตสรางโลกจนถึงวันสุดทายของโลกซ่ึงตาม
ความเชือ่ของเรานัน้พระเจาจะตัดสินเราทีเ่ราเรยีกกนัวา
วันพิพากษาประมวลพรอม สงสัยคุณพอสุทศและ
คณุพอพงศเทพ จะไดรบันามสกุลมาจากภาพวาดน้ีเอง
เพราะใชนามสกุลวา ประมวลพรอมครับ ความหมาย
ตอนน้ีจงึหมายถึง พระเจาท่ีทรงเปนอลัฟา และโอเมกา
แปลไดวาจุดเร่ิมตนและจุดสุดทายของสรรพส่ิง ตอไป
ครับท่ีกำแพงดานขวามีรูปวาดนักบุญเปโตรคุกเขา
รบักุญแจจากพระเยซูเจา ทีจ่ริงมีอกีหลายรูปท่ีนาสนใจ
แตจะยาวไป นกับุญเปโตรเปนผถูอืกญุแจรับอำนาจท้ัง

บนแผนดินและบนสวรรค เปนศิลาและเปนพระ-
สันตะปาปาองคแรก อำนาจน้ีตกมาถึงผูสืบตำแหนง
ของทานทุกองคเพือ่ใชความรักความเมตตาของพระเจา
กับทุกคนในโลกในเวลาบนโลกนี้ สวนในภาพการ
ตัดสินครั้งสุดทาย ไมเคิ้ล แอนเจโลใหความหมายของ
การไมมีเวลาอกีตอไป เปนภาพทีมี่สวรรค ไฟชำระและ
นรกของวิญญาณมนุษยทั้งมวล พระเยซูเจาตรงกลาง
ถูกวาดใหมีหนาชายหนุมแข็งแรงมีชัยกำลังยกมือขวา
ข้ึนเหมือนตัดสินและกำลังพูดอะไรบางอยางท่ีเปน
ทางการ นอกจากน้ียังมีรูปของนักบุญเปโตรกำลัง
คืนกุญแจใหแกพระองคดวยมีความหมายชัดเจนวา
หมดเวลาแลวน่ีคือเวลาตัดสินหลังจากท่ีพระใหความรัก
ความเมตตาแกมนุษยบนโลก เปนเวลาท่ีอำนาจกลับไป
สูพระองคเปนเวลาท่ีใหความยุติธรรม อาจหมายถึง
ไมมีการอภัยอีกแลว ภาพน้ีมีพลังอยางประหลาดเลย
ครับเม่ือตอนท่ีเปดภาพน้ีครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระ-
สันตะปาปาเปาโล ที ่3 พระองคมองรูปภาพน้ี คุกเขาลง
และน้ำตาไหลอาบแกมในวันกอนฉลองนกับุญท้ังหลาย
คือเดือนตุลาคม 1541 มีเรื่องราวท่ีไมเค้ิล แอนเจโล
ผกูเขาหากันโดยใชรปูวาดตางๆ ใหความหมายท้ังสีทีใ่ช
ตำแหนงของบุคคลตางๆ ในภาพและการผูกเรื่องรวม
ทั้งหมดในวัดนอยแหงนี้ไดอยางนาอัศจรรยครับ บอก
เลาขอคำสอนและความเชื่อคาทอลิกไวในภาพนี้ได
ประหน่ึงมีเทวดามาชวยทานทำตามคำส่ังของพระเจา
เลย ถาจะใหอธิบายทั้งหมดจริงๆ สงสัยตองเขียนอีก
เลมหน่ึงแลวละ พูดไดคำเดียวที่มีหลายๆ คำวาโบสถ
ซิสตินนี้มีศิลปะท่ีสามารถทำใหบรรดาพระคารดินัล
ทีก่ำลงัจะเลือกต้ังพระสันตะปาปาองคใหมนีมี้ขอรำพงึ
เพยีงพอทีจ่ะเลอืกพระสนัตะปาปาใหแกพระศาสนจักร
มาถือกุญแจตอจากสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที ่16  ครับ สงสัยวาตองไปหาภาพมาประกอบคำอธบิาย
สักหนอยแลว

มิสซาท่ีผานไปแลวไดรับคำชมมากมายวาจัดได
สงางาม และพระคารดินัลโซดาโน ซ่ึงเปนหัวหนา
คณะพระคารดินัลก็เทศนในพิธี ไดอยางนาฟงดวย
มีผู เข าร วมพิ ธีมากเลยและยังมีคนท่ี เฝ าชมการ
ถายทอดสดภายนอกมหาวิหารอีกจำนวนมาก และ
ตามบานเรือนอีก  คุณพอพจนารถ นิรมลทินวงศ
สงขอความมาถึงบอกวาเห็นพระคารดินัลของเรา
ในระหวางการถายทอดสด ดวย กค็งมีอกีหลายคนไดเหน็
เชนเดียวกัน คราวน้ีกม็าถึงภาคบายเร่ิมต้ังแต 16.30 น.
กมี็พธีิการตามข้ันตอนแตท่ีทกุคนรอคอยอยตูอนน้ีกคื็อ
การลงคะแนนเลือกต้ังครั้งแรก เขาประกาศทาง
หนังสือพิมพวาจะมีการเผาบัตร ลงคะแนนรอบแรกนี้
ราวๆ หนึง่ทมุถงึหนึง่ทมุครึง่ พวกผมหมายถงึพระสงฆ
ที่โรมก็นัดกันไปดูบรรยากาศท่ีลานมหาวิหารกัน

 ตอนท่ีควนัข้ึนมานะครับจะมีเสียงผคูนและทำมือทำไม
ชี้ไปท่ีปลองควัน ทีวีก็ถายทอดสดใหดูในจอยักษ
คนท้ังหลายก็จะวิจารณวาน่ันสีดำบาง ไมชดับาง สีเทา
บางและอ่ืนๆ แตผมขอเดาวาควันแรกที่จะออกมาจาก
ปลองน้ีจะไมใชสีขาวครับ ไมเชือ่ผมกค็อยดูกแ็ลวกนั

ตอนตนจะออกไปรอควันตอนบายแตฝนตก ออก
มาอีกครัง้ตอนท่ีคณุพอสุพัฒน หลิวสริ ิโทรมาวากำลงั
รอดูควันท่ีลานมหาวิหารผมก็เลยไป ตกใจเล็กนอยกับ
ภาพที่เห็นผูคนมากมายจริงๆ ยืนถือรมจับกลุมกัน
บาง เห็นกลุมนักบวชและนักบวชหญิงสวดภาวนากัน
เปนกลุมๆ และก็มีคนไปรวมสวดดวย มีกลุมชาว
ฟลิปปนสถือธงชาติและถายรูปกันอยู ถัดไปอีกหนอย
ก็มีครอบครัวชาวเม็กซิกันก็ถือธงถายรูปเชนเดียวกัน
พวกเราคนไทยเห็นเขาก็อยากจะเอาธงเรามาบาง เลือด
รักชาติมันข้ึนมาเอง คุณนกบอกวาพรุงน้ีจะเอาธงไทย
มาโบกดวย  สรางสีสันกันอกีนิดพวกเรามากันหลายคน
เลยครบั บอกไดเลยวาต่ืนตาต่ืนใจและรับรถูงึบรรยากาศ
ทีพ่เิศษจริงๆ แมรวูาคร้ังน้ีคงเปนควันดำแนๆ  แตกอ็ยาก
มาดูดวยตาตนเอง แมอากาศจะหนาวเพราะฝนและลม
แตก็ไมสามารถหยุดความรูสึกของวันน้ีไดเลย นักขาว
ก็ไปสัมภาษณคนโนนคนน้ีดวยอารมณดีครับ ผูคน
หนาตาย้ิมแยมดี ขาวที่ออกมาวาควันจะออกมาราวๆ
หน่ึงทุมถึงหน่ึงทุมย่ีสิบ พวกเราก็รอกันไปคุยกันไป
สนุกสนาน เราไมตองคอยจองหนาจอเลยครับ ออ!
ลมืบอกไปวาชวงน้ีมืดแลวเราไมสามารถมองเห็นอะไร
บนหลังคาโบสถซิสตินไดเลย แตดวยความสามารถ
ของนักขาวพวกเขาเอากลองข้ึนไปติดอยูบนหลังคา
ใกลๆ  กบัปลองควนัและติดแสงไวพอสำหรบัถายทอด
สดลงมาบนจอยักษขางลางได ทุกคนสามารถเห็น
ปลองควันไดอยางชัดเจนเลย ที่บอกวาไมตองมองจอ
ก็เพราะวาหากควันออกมาจะมีเสียงผูคนรองเรียกและ
บอกบางตะโกนบางพรอมท้ังมีเสียงฮอืกนัยกใหญ อนัน้ี
ผมเดาใหนองๆ ฟงครับและก็เปนเชนน้ันจริงๆ พอเวลา
หน่ึงทมุส่ีสิบควันกเ็ริม่ออกมา คราวน้ีไมมีเสียงวจิารณ
เกี่ยวกับสีของควันเพราะออกมาเปนสีดำชัดเจนและ
อาจเปนเพราะไดคาดเดากันไวอยางนั้นอยูแลว ควัน
ออกมามากมายและไมหยุดงายๆ ซะดวยครับจนผมถึง
กับพูดติดตลกหนอยๆ วาราวกับไฟไหมโบสถซิสติน
พวกเราอยูดูและคุยกันอีกหนอยและก็เชิญชวนกันไป
ทานอาหารครับ อิ่มอกอ่ิมใจกับควันแหงอนาคตกัน
พรุงน้ีมากันอีกแนผมตั้งใจจะไปรอดูทั้งสองคร้ังครับ
จะมีการหยอนบัตรภาคละสองคร้ังรวมส่ีครั้งในวัน
พรุงน้ีแตจะเผาบัตรสองคร้ังคือประมาณเท่ียงหน่ึงคร้ัง
และหน่ึงทมุอีกหนึง่คร้ังครับ

(อานตอฉบับหนา)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่37 ฉบบัที ่20 ประจำวนัที ่12-18 พฤษภาคม 2013หนา 14

วดันักบุญอนัตน ดอนมดตะนอย 1 หม ู6 ต.แพงพวย อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบรุ ีโทร. 0-3274-5138วดันักบุญอนัตน ดอนมดตะนอย 1 หม ู6 ต.แพงพวย อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบรุ ีโทร. 0-3274-5138

ขอเชญิรวมฉลอง
วดันักบุญอนัตน ดอนมดตะนอย

อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบุรี
วนัอาทติยที ่9 มถุินายน พ.ศ. 2556

เวลา 10.30 น.
พระสงัฆราชยอหนบอสโก ปญญา กฤษเจริญ

เปนประธาน

ขอเชญิรวมฉลอง
วดันักบุญอนัตน ดอนมดตะนอย

อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบุรี
วนัอาทติยที ่9 มถุินายน พ.ศ. 2556

เวลา 10.30 น.
พระสังฆราชยอหนบอสโก ปญญา กฤษเจริญ

เปนประธาน

มารีอา สภุา
(บวยจือ แซฮอ)

วงษวิไลวารินทร
เกดิใหมในพระเจา

3 พฤษภาคม
ค.ศ. 2009

อายุ 86 ป
(ครบ 4 ป)

หนังสือเสรมิศรทัธาคาทอลิก

ใหขอมูลความเปนมา
ของงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ

และเนื้อหางานชุมนุม ครั้งที่ 50 ประเทศไอรแลนด
พรั่งพรูดวยขอมูล หนักแนนดวยสาระที่ตองรู

โดยคุณวีณา โกวิทวานิชย

ราคา 170 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิฯ  โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

เปนหน่ึงเดยีว
กับพระคริสตเจา

และกบัผอูืน่
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ª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ∫ÿ≠ àß Àß…å∑Õß ‚∑√. 08-

1942-0259)

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� §≥–æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“·Ààß‡∫∏“√“¡

(§≥–‡∫∏“√“¡) ‡√’¬π‡™‘≠æ√– ß¶å π—°∫«™™“¬-À≠‘ß

ºŸâ¡’æ√–§ÿ≥ ·≈–æ’ËπâÕß —µ∫ÿ√ÿ…∑ÿ°∑à“π ‚Õ°“ 

©≈Õß§√∫ 150 ªï¡√≥¿“æ¢ÕßºŸâµ—Èß§≥– (π—°∫ÿ≠

¡’§“·Õ≈ °“√‘°Õ¬ å) ·≈–°“√ªØ‘≠“≥µπµ≈Õ¥™’æ

∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–Àƒ∑—¬‡™’¬ß„À¡à «—π∑’Ë 11 æƒ…¿“§¡

2013 ‡«≈“ 10.00 π. ‚¥¬æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ 

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

µ‘¥µàÕ¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕµ‘¥§” „®‡≈‘»ƒ∑∏‘Ï

‚∑√. 08-9822-0845 À√◊Õ§ÿ≥æàÕ®’√¿—∑√ √—° ’¢“«

‚∑√. 08-9859-9166

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

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 11

æƒ…¿“§¡ 2013 §ÿ≥æàÕ∫ÿ≠™√— ¡‘Ï  ÿ¢ «à“ß ‡ªìπ

ª√–∏“π æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë

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

����� §≥–æ√–¡À“‰∂à·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡„πæ‘∏’∫«™‡ªìπæ√– ß¶å¢Õß —ß¶“πÿ°√Õ—≈øÕπ‚´

™—¬π√‘π∑√å  ‡À≈“æ√¡, C.Ss.R.  —ß¶“πÿ°√‡µ√‘π ¥‘ßÀå

‡øóÕß, C.Ss.R.

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

æ‘∏’∫«™ ‡ªìπ — ß¶“πÿ°√¢Õß∫√“‡¥Õ√å¬ÕÀåπ

∏π“§“√ ®—π∑√å≈◊Õ™—¬, C.Ss.R. ∫√“‡¥Õ√å‡ª‚µ√

«—π√∫ ∫ÿ≠∑Õ¥, C.Ss.R.

·≈–æ‘∏’∂«“¬µ—«§√—Èß·√°¢Õß∫√“‡¥Õ√å‰¡‡§‘È≈

∏‡π» °“¬√“™, C.Ss.R. ∫√“‡¥Õ√å¬ÕÀåπ °àÕ‡°’¬√µ‘

¥’»√’, C.Ss.R. ‚¥¬æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“,

C.Ss.R. ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’ «—π»ÿ°√å∑’Ë 24 æƒ…¿“§¡

2013 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—≈øÕπ‚´ ÀπÕß§“¬

����� §≥–π—°∫«™´“‡≈‡´’¬π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–

§√Õ∫§√—«®—π∑√å‡æÁ≠ ¢Õ‡™‘≠√à«¡ ¡‚¿™·¡àæ√–

Õß§åÕÿª∂—¡¿å ·≈–√à«¡æ‘∏’ªØ‘≠“≥µπµ≈Õ¥™’æ¢Õß

∫√“‡¥Õ√åÕ—πµπ Õπÿ ‘∑∏‘Ï ®—π∑√å‡æÁ≠ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª“‚≈

ª√–‡ √‘∞  ¡ß“¡ Õ∏‘°“√‡®â“§≥–·¢«ß´“‡≈‡´’¬π·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπª√–∏“π «—π»ÿ°√å∑’Ë 24 æƒ…¿“§¡

2013 ‡«≈“ 18.00 π. ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ∫Õ ‚°

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√

����� ‚§√ß°“√Õ∫√¡¥πµ√’ —≠®√ 999 ç°“√®—¥‡æ≈ß

·≈–§«“¡À¡“¬¢Õß∫∑‡æ≈ß»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„πæ‘∏’°√√¡é

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

®—¥°“√Õ∫√¡„Àâ§«“¡√Ÿâ¥πµ√’µàÕ‡π◊ËÕß 9 ‡¥◊Õπ 9 ‡√◊ËÕß

9 «—¥ (999) (∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å —ª¥“Àå ÿ¥∑â“¬¢Õß‡¥◊Õπ

„π™à«ß∫à“¬) ‚¥¬§√—Èß∑’Ë 4 ®–®—¥∑’Ë«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢

( ÿ¢ÿ¡«‘∑ 101)   „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26 æƒ…¿“§¡ 2013

‡«≈“ 13.30-17.00 π. æ∫°—∫«‘∑¬“°√§◊Õ §ÿ≥æàÕ

ª√–™“™“µ‘ ª√’™“«ÿ≤‘ µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥

‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë 0-2681-3900 µàÕ 1407, 08-9108-

6850 E-mail : bkksacredmusic@yahoo.com

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

Lectio Divina   §.». 2013 ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

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

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“°  «—π‡ “√å∑’Ë 18 æƒ…¿“§¡

/ «—π®—π∑√å∑’Ë 3 ¡‘∂ÿπ“¬π ∑’Ë‚√ß·√¡·°√π¥å ≈Õ√å¥

∂.»√’π§√‘π∑√å „°≈â·¬°ÕàÕππÿ™/ «—π»ÿ°√å∑’Ë 12

°√°Æ“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë 24  ‘ßÀ“§¡  / ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π

‡¢â“‡ß’¬∫‡≈§´’‚Õ ¥‘«‘π“ «—πæƒÀ— œ ∑’Ë 12 µÕπ‡¬Áπ

∂÷ß«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 À≈—ß‡∑’Ë¬ß / «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 3

µÿ≈“§¡ / «—π®—π∑√å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π / «—π»ÿ°√å∑’Ë 13

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

 Õ∫∂“¡§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬ ‚∑√. 08-4105-8585

�����«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ (Saengtham College) ‡ªî¥

√—∫ ¡—§√π—°»÷°…“‡¢â“»÷°…“µàÕ√–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“

¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 ª√–®”ªï°“√»÷°…“ 2556  µ—Èß·µà∫—¥π’È

®π∂÷ß 15 æƒ…¿“§¡ 2556 À≈—° Ÿµ√»‘≈ª»“ µ√

¡À“∫—≥±‘µ  “¢“«‘™“‡∑««‘∑¬“®√‘¬∏√√¡ √–¥—∫

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑à“´ÿß ®.Õÿ∑—¬∏“π’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 22 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√ ∫â“πÀπÕßÀà“ß

Õ.ÀπÕß∫—«≈“¬ ®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 11

æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï

 ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ‘ ‘‚¥√å ∫â“π∫ÿ‰∑¬ Õ.∫—«„À≠à

®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“πÀπÕß‰¡âµ“¬ Õ.ª√–∑“¬

®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ ∫â“πÀπÕß·° Õ.°ÿ¥™ÿ¡

®.¬‚ ∏√ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–‡ ¥Á®‡¬’Ë¬¡∫â“π§Ÿ «à“ß Õ.«“√‘π™”√“∫

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√

 àß¢à“« / ¿“æ¢à“« / «—¥‰Àπ¡’Õ–‰√ / ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805

E-mail : udomsarn@gmail.com
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§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à  —ß¶“πÿ°√

¬ÕÕ“°‘¡ ∏π“¬ÿ∑∏ º≈“º≈ ·≈– —ß¶“πÿ°√Õ—πµπ

«‘∑¬“ ‡≈‘»∑πß»—°¥‘Ï «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19 æƒ…¿“§¡

2013 ‚Õ°“  ¡‚¿™æ√–®‘µ‡®â“ ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ë “¡‡≥√“≈—¬π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø  “¡æ√“π ‚¥¬

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

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

✟ §≥–æ√–¡À“‰∂à·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à

 —ß¶“πÿ°√Õ—≈øÕπ‚´ ™—¬π√‘π∑√å ‡À≈“æ√¡,

C.Ss.R. ·≈– —ß¶“πÿ°√‡µ√‘π ¥‘ßÀå ‡øóÕß, C.Ss.R.

«—π»ÿ°√å∑’Ë 24 æƒ…¿“§¡  2013  ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠Õ—≈øÕπ‚´ ÀπÕß§“¬ ‚¥¬æ√–-

 —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“, C.Ss.R. ‡ªìπ

ª√–∏“π

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

ª√‘≠≠“‚∑ (·ºπ  ¢) À≈—° Ÿµ√»‘≈ª»“ µ√¡À“∫—≥±‘µ

 “¢“‡∑««‘∑¬“®√‘¬∏√√¡    §≥–»“ π»“ µ√å  «‘∑¬“≈—¬

· ß∏√√¡  “¡“√∂¥“«πå‚À≈¥„∫ ¡—§√ §Ÿà¡◊Õπ—°»÷°…“

‰¥â®“°‡«Á∫‰´µå«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡  Õ∫∂“¡

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ‚∑√. 0-

2429-0100-3 µàÕ 607  E-mail : college

@saengtham.ac.th

����� «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ §≥–»“ π»“ µ√å  “¢“

«‘™“§√‘ µ»“ π»÷°…“ ‡ªî¥√—∫ ¡—§√π—°»÷°…“

„πªï°“√»÷°…“ 2556 µ—Èß·µà∫—¥π’È - 20 æƒ…¿“§¡

2556 µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ 20 À¡Ÿà 6

∂.‡æ™√‡°…¡ µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

73110   ‚∑√»—æ∑å 0-2429-0100-3  ‚∑√ “√ 0-

2429-0819  E-mail : college@saengtham.ac.th

http://www.saengtham.ac.th

�����§≥–»“ π»“ µ√å  “¢“«‘™“§√‘ µ»“ π»÷°…“

«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ √à«¡°—∫§≥–°√√¡°“√§√Ÿ§” Õπ

»‘…¬å‡°à“œ ®–®—¥øóôπøŸ®‘µ„®§√Ÿ§” Õπ»‘…¬å‡°à“œ §√—Èß∑’Ë

6 À—«¢âÕ ç®“√‘°· «ß∫ÿ≠‡ âπ∑“ß·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ

∫ÿ≠√“»’·Ààß Õß§Õπé „π«—π∑’Ë 23-25 æƒ…¿“§¡

2013 ∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’·Ààß Õß§Õπ ®.¡ÿ°¥“À“√

µ‘¥µàÕ‰¥â∑’ËÕ“®“√¬å∑—»π’¬å ¡∏ÿ√  ÿ«√√≥ «‘∑¬“≈—¬

· ß∏√√¡ ‚∑√. 0-2429-0100 ∂÷ß 3 ‚∑√ “√

0-2429-0819  E-mail : christ.studies2000@

gmail.com ¥“«πå‚À≈¥¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë   www.

saengtham.ac.th,  www.catholic.or.th,  www.

thaicatechesis.com

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

«—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013 ‡«≈“ 10.30 π.

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

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ  ®–®—¥Õ∫√¡æ√–§—¡¿’√å ¥—ßπ’È

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

‚Õ¥√“¡“ (Bibliodrama Workshop) „π«—π∑’Ë 1-3

°√°Æ“§¡ 2013 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π  “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

2. §Õ√å Ωñ°Õ∫√¡ ºŸâπ”°“√Õ∫√¡∫’∫≈’‚Õ¥√“¡“

(Basic Bibliodrama Facilitators Workshop)  ”À√—∫

ºŸâ∑’Ëºà“π°“√Õ∫√¡  Bibliodrama Workshop ¡“·≈â«

„π«—π∑’Ë 4-8 °√°Æ“§¡ 2013 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π

 “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

À“°∑à“π π„®‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡À√◊Õ àß∫ÿ§≈“°√

¢Õß∑à“π‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ °√ÿ≥“ àß„∫µÕ∫√—∫ À√◊Õ

·®âß®”π«πºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡¡“∑’Ë·ºπ°æ√–§—¡¿’√å

Õ“®“√¬å¡πµå ‘ßÀå ‰°√ ¡ ÿ¢ ‚∑√»—æ∑å 0-2429-

0124 ∂÷ß 33 ‚∑√ “√ 0-2420-0120  E-mail:

thaibible@hotmail.com ¿“¬„π«—π∑’Ë 20 ¡‘∂ÿπ“¬π

2013

¥ “ «πå ‚À≈¥¢â Õ¡Ÿ ≈ ‡ æ‘Ë ¡ ‡ µ‘ ¡ ‰¥â ∑’Ë ‡ «Á ∫ ‰´µå

www.catholic.or.th

�����‚§√ß°“√Ωñ° ¡“∏‘·∫∫ WCCM (World Commu-

ni ty for Chris t ian Medi ta t ion)  ”À√—∫

ºŸâ π„®∑—Ë«‰ª ¬—ß§ß¡’Õ¬Ÿà∑ÿ°«—π‡ “√å ‡«≈“ 09.30-

11.30 π. ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡„π∫â“πæ—°æ√– ß¶å

«—¥æ√–¡À“‰∂à ´Õ¬√à«¡ƒ¥’ ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞

‚≈À–«‘√‘¬»‘√‘ ‡ªìπ®‘µµ“∏‘°“√  π„®‚ª√¥µ‘¥µàÕ

§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞ pslohsiri@gmail.com, 08-1781-

4504 À√◊Õ ¥√. ÿπ∑√’  ‚§¡‘π komin.suntree@gmail.

com, 08-9611-7940 ·≈–§ÿ≥Õ—ß°’È ‚ ¿‘≥æ√√—°…“

aungkie2002@yahoo.com, 08-9815-1953 À√◊Õ

§ÿ≥«—™√“ π««ß»å wacharan@gmail.com, 08-
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โดย เงาเทยีน

ส วั ส ดี
นองๆ เยาวชน
ครับ เสียงเยาวชน
ฉบับน้ี เรายังอยู
กั บ คำ เ ช้ื อ เ ชิ ญ

ของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต ที่ 16
ที่ยังทรงทาทายเราตอไป ใหกาวออกไปเพ่ือประกาศ
ขาวดีใหผูอื่นรูจักพระเจามากข้ึน  และขาวดีที่ เรา
จะประกาศน้ัน กคื็อ “องคพระครสิตเจา” นัน่เอง

จงไปประกาศขาวดีใหมนุษยทั้งมวล
พระคริสตเจาผูเสด็จกลับคืนพระชนมชีพไดทรง

สงบรรดาศิษยของพระองคออกไปท่ัวโลก เพื่อเปน
ประจักษพยานถึงการประทับท่ีทรงชวยใหรอดของ
พระองค  เพราะวาพระเจาดวยความรักท่ีลนเหลือทรง
ตองการใหมนุษยทุกคนรอดและไมตองการใหมนุษย
ตองพินาศไปแมแตคนเดียว  อาศัยการบูชาที่เปยมดวย
ความรักของพระองคบนไมกางเขน พระเยซูทรง
เปดประตูใหมนุษยชายหญิงทุกคนมีโอกาสท่ีจะรูจัก
และเขามาอยูในสายสัมพันธแหงความรักกับพระองค
พระองคทรงสรางชุมชนศิษยเพือ่ทีจ่ะใหพวกเขานำเอา
สาสนแหงความรอดของพระวรสารไปท่ัวทุกมุมโลก
ไปสูมนุษยชายหญิง ณ ทุกสถานท่ีและทุกกาลสมัย
ขอใหเราจงไดนำเอาความปรารถนาของพระเจามาเปน
ความปรารถนาของเราเถิด!

เยาวชนท่ีรัก จงเปดตามองไปรอบตัว  เยาวชน
มากมายเหลือเกินมองไมเหน็ความหมายของชีวติตอไป
แลว จงออกไป! พระคริสตเจาทรงตองการเธอดวย
เชนกัน ขอใหเธอยอมจำนนเดินไปตามหนทางแหง
ความรักของพระองค  ขอใหพรอมที่จะรับใชความรัก
อันยิ่งใหญนี้ เพื่อที่ความรักดังกลาวจะไดแพรไปสู
ทุกคน  โดยเฉพาะอยางย่ิงผูที่ “อยูหางไกลออกไป”
บางคนก็อยูไกลในเชิงภูมิศาสตร  แตบางคนอยูไกล
เพราะไมมีพระเจาในหนทางแหงชีวิตของพวกเขา
บางคนก็ยังไมไดรับพระวรสารเลย ในขณะท่ีบางคน
ไดรบัพระวรสารกจ็รงิแตกลบัดำเนินชวีติราวกับวาไมมี
พระเจา  ขอใหเราจงเปดใจกวางใหกบัทุกคน  ขอใหเรา
ดำเนินการสนทนากับพวกเขาแบบซื่อๆ และให
ความเคารพตอพวกเขา หากการสนทนาดำเนินไป
ในความเปนมิตรภาพ มันจะบังเกิดผล  “นานาชาติ”
ที่เราไดรับการเชื้อเชิญใหไปหาไมใชประเทศตางๆ
ในโลกเทาน้ัน  มันยงัหมายถึงวงการตางๆ ในชีวติของ
เราดวย เชน ครอบครัว ชุมชน สถานท่ีเรียนท่ีทำงาน
กลมุมิตรสหาย และสถานท่ีซ่ึงเราใชเวลายามยาก  การ
ประกาศขาวดีแหงพระวรสารตองทำดวยความช่ืนชม
ยินดีและตองทำในทุกเวทีแหงชีวิตของเราโดยไมมี
ขอยกเวน

พออยากเนนสองบริบทดวยกัน ที่การทำหนาท่ี
เปนธรรมทูตของเธอมีความจำเปนมากเปนพิเศษ
เยาวชนทีร่กั บรบิทแรกคือเวทแีหงการส่ือสาร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในโลกของอินเทอรเน็ต  ดังท่ีพอเคยพูดไวใน

โอกาสอืน่มาแลว “พอขอใหเธอนำเอาคุณคาท่ีพวกเธอ
สรางชีวิตข้ึนมาเขาสูวัฒนธรรมแหงบรรยากาศใหม
ในการส่ือสารและระบบไอที ....  มันตกเปนหนาท่ีของ
พวกเธอที่ชื่นชอบกับกระบวนการส่ือสารระบบดิจิทัล
สมัยใหมนี้” (สาสนวันส่ือมวลชนสากลคร้ังท่ี 43
วันท่ี 24 พฤษภาคม 2009) จงเรียนรูในการใชส่ือ
เหลาน้ีอยางเฉลียวฉลาด  ระวังภัยแอบแฝงของมัน
โดยเฉพาะอยางย่ิงภัยของการเสพติด ของการสับสน
ระหวางโลกแหงความเปนจริงและโลกมายา และตอง
ไมลืมการสัมผัสตรงเปนการสวนตัวและการเสวนา
โดยการติดตอกันทางอินเทอรเน็ต  บริบทที่สองไดแก
การเดินทางและการอพยพยายถิ่น  ทุกวันนี้ยิ่งวัน
เยาวชนย่ิงจะเดินทางกันมากข้ึน บางคร้ังก็เพือ่การศึกษา
หรือเพื่อการทำงาน บางคร้ังก็เพื่อพักผอนหยอนใจ
นอกนั้นพอยังคิดถึงการอพยพยายถิ่นที่หมายถึงคน
นับลานๆ คน บอยคร้ังรวมถึงเยาวชนดวย ตางพากัน
อพยพไปยังภูมิภาคหรือประเทศอ่ืนดวยเหตุผล เพราะ
การเงินหรือเหตุการณทางสังคม ตรงน้ีก็เชนเดียวกัน
เราสามารถถือเปนโอกาสท่ีพระเจาทรงประทานใหเรา
แบงปนพระวรสารกบัพวกเขาได  เยาวชนท่ีรกั... จงอยา
ไดกลัวท่ีจะเปนประจักษพยานตอความเช่ือของเธอ
ในบริบทดังกลาว  มันเปนพระพรพิเศษสำหรับผูที่
เธอพบเม่ือเธอถายทอดความช่ืนชมยินดีแหงการท่ี
เธอไดสัมผสักบัพระครสิตเจา

นองๆ เยาวชนครับ พระคริสตเจาในมุมมองของ
นองๆ เปนใครกันครับ พระองคมีความสำคัญกับนองๆ
มากแคไหน แบงปน และบอกตอๆ กันไปนะครับ
ในทุกๆ ที่ที่เราอยู และกับทุกคนท่ีเราพบเจอ และเรา
จะพบวา พระเจารักเรามากแคไหน และทุกคนจะรูจัก
พระองคมากข้ึน ผานทางชีวิตของเรา  “จงไปส่ังสอน
นานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา”......พบกันใหม
ฉบับหนาครับ

การเฉลิมฉลอง 36 ป งานเยาวชนคาทอลิกไทย
“ ส่ิงที่ เราอยากเห็นเยาวชนคาทอลิกไทยเปน
ในวนัน้ี.......”

“เยาวชนเปนชนสวนใหญของประเทศ เปน
ปจจบุนั และอนาคตของพระศาสนจักรและสงัคม
เปนทรัพยากรบุคลที่จะตองไดรับการพัฒนา
อภิบาล เอาใจใสดูแลใหเจริญเติบโตในทุกมิติ
ทัง้ดานรางกาย จติใจ สติปญญา อารมณและสังคม
เปนผูใหญที่สมบูรณในอนาคต” (พระคุณเจา
ลอเรนซ เทยีนชยั สมานจิต พระสังฆราชกิตติคณุ
สังฆมณฑลจันทบุรี)

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญหนังสือความเชื่ออันเปนชีวิต
บอกเลาเรือ่งราว “คำสอน
และชวีติทีเ่ปนขาวดี”
ทีค่รสิตชนตองรู
และตองเปน

โดยพงศ ประมวล
ราคา 120 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิฯ
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
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กระแสแหงความดี สรางสายลมแหงการเปล่ียนแปลง

กระแสความดังของ “พีม่ากแหงทงุพระโขนง”
บทภาพยนตรไทยอีกเรื่องหนึ่งท่ีถูกนำกลับมา
ทำมากคร้ังเปนอันดับตนๆ (คลายๆ กับคูกรรม
บานทรายทอง ฯลฯ...ผูเขียน) หนังไทยหลายรอย
ลานเรื่องลาสุด ดังไกลขามประเทศ อยางนอย
ก็ประเทศท่ีผมอยู เพราะวาดารานำเปนท่ีรูจัก
ถึงขนาดวาถูกชักชวนมารวมงานภาพยนตร
กับนักแสดงชาวฟลิปปนสกันเลย  เรื่องท่ีพูด
มีชื่อเรื่องวา Suddenly It’s Magic แมหนังเร่ืองนี้
ไมสรางกระแสเทาไร แตก็เกาะกระแส โดย
นักลงทุนคงมีความเช่ือวา ไมนาบอบช้ำ กระแส
ที่วาน่ีคือความดังของนักแสดงนำ และกระแส
ภาพยนตรไทยท่ีดังมากอนหนาน้ีแลวคือเรื่อง
“ส่ิงเล็กๆ ที่เรียกวารัก” ดังนั้นเม่ือมีกระแส จึงมี
คำวาเกาะกระแส และตามกระแส ติดตามมากัน
อยางหลีกเล่ียงไมได วิถีแหงโลกทุนนิยม มักเปน
เชนน้ี ผมเคยต้ังคำถามเลนๆ กับเพ่ือนๆ คนไทย
ในประเทศน้ีวา “พี่มากแหงทุงพระโขนง กับ
พอฟรังซิส (หมายถึงสมเด็จพระสันตะปาปา)
ของเราใครมาแรงกวากัน?”

ในภาคสนามมีความจริงของทองถิ่น กับ
โลกสากล กระแสบางกระแสจึงเปนลักษณะ
ทองถิ่ นและกระแสบางกระแส จึง ดั งข าม
วัฒนธรรม ขามประเทศกันเลย ผมเชื่อวาพระ-
จรยิปฏิบติัขององคสมเด็จพระสันตะปาปาของเรา
ตลอดหนึง่เดือนกวา กมี็เร่ืองราวทีน่าสนใจไมเบา
ทั้งในโลกส่ิงพิมพและในโลกออนไลน  แต
มากกวาน้ันและทรงพลังท่ีสุดคือการพูดตอๆ กัน
และผมเช่ือวาไมไดมาจากการสรางกระแส มันดัง
เพราะกระทบใจคน มันเปนกระแสท่ีสงจากชีวิต
สูชีวิต

ในหองเรียนวันหน่ึง ผูสอนนำภาพสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส มาโชวใหเราดูถงึ 4 ภาพ
ดวยกนั และเลาวา พระองคนีแ่หละเปนแบบอยาง
ชดัเจนของผนูำการเปลีย่นแปลง

ภาพที่ 1 เปนภาพพระสันตะปาปาวันเขารับ

ตำแหนง ภาพนั้นอาจารยชี้ไปท่ีกางเขนท่ีพระองค
สวมใสซ่ึงเปนกางเขนอันเดิมท่ีพระองคใส ต้ังแต
เปนพระคารดินัล พระองคไมเปลี่ยนใหเปนทอง
อาจารยบอกวาน่ีคือแบบอยางของความเรียบงาย

ภาพท่ี 2 เปนภาพพระสันตะปาปายืนอยูขางๆ
ทหารสวิส หรือที่เราเรียกกันวาสวิสการด อาจารย
อธิบายเพิ่มเติมวา พระองคเห็นทหารเหลาน้ีเหนื่อยลา
กับภารกิจ พระองคจึงชวนใหเขาไดนั่งลง ไดด่ืมน้ำ
ทหารสวิสคนน้ันบอกวา ขณะปฏิบัติหนาท่ี เขาทำ
แบบน้ันไมได  พระองคตรัสวา น่ี เปนคำสั่งของ
พระสันตะปาปา พระองคมองหัวใจ มากกวาหลักการ
หนาท่ี

ภาพท่ี 3 เปนภาพพระสันตะปาปาหนาเคานเตอร
ของท่ีพักซางตา มารธา อาจารยอธิบายเพ่ิมเติมวา
พระองคไปจายคาท่ีพกั พระองคไปจัดการส่ิงท่ีพระองค
ตองรบัผดิชอบ ไมไดรอใหมีคนมาคอยจัดการบริการให

ภาพท่ี 4 เปนภาพพระสันตะปาปาลางเทาสตรี

ในวันพฤหัสบดีศักด์ิสิทธ์ิ อาจารยหยุดอยูที่ภาพนี้
นานและอธิบายวา อันน้ีแรงหนอย ตรงท่ีวา เปน
พระสันตะปาปาเองท่ีกมลงลางเทาผูหญิง ไมรู
นักพิธีกรรมจะวาอยางไร (อันน้ีไดเสียงฮือฮา
จากนกัศึกษาในหองกนัเลยทเีดียว)

ผมคิดวาชีวิตคนน่ีถามาน่ังคิดสรางกระแส
คงแย เพราะยอมมีบางกระแสท่ีสรางโดนและ
บางกระแสไมโดน พระศาสนจักรคงไมเห็นดวย
กับการสรางกระแส และแมกระทั่งตามกระแส
แตถาเราทำทุกวันตามคำสอนทางศาสนา เราทำ
ทุกวันตามเสียงเรียกรองจากพระวาจาท่ีไดฟง ได
ทบทวน ไดอาน โดยทนัทีทนัใดเราก็จะไดกระแส
แหงความดี เพื่อพยุพยุงโลกใหกาวหนาไป และ
เขยิบสูงข้ึน

ผมเชื่อวากระแสแหงความดี กอเกิดสายลม
แหงการเปล่ียนแปลง ขาวคนมารับศีลแกบาป
มากข้ึน ขาวคนท่ีท้ิงวัดหันกลบัมาเขาวัด คนสนใจ
ศาสนามากข้ึน มันอาจจะเปนขาวดีและไฟไหมฟาง
จากกระแสเราไดพระสันตะปาปาองคใหม แต
กระแสแหงความดี สามารถไปตอได เม่ือผูคน
และเพ่ือนพี่นองรวมโลก ยังพบความดี ความรัก
ความเรียบงาย ความเขาใจ ความเปนกันเอง
ความสุภาพ  การใหอภัย  ฯลฯ  หรือวิถีชีวิต
แบบพระเยซูนัน่เอง ในวิธีดำเนินชวีติของคริสตชน

บรรณาธิการบริหาร
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ç‡µ√’¬¡ß“πé ºŸâª√– “πß“π‡¬“«™π¢Õß —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å ª√–™ÿ¡

‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡°‘®°√√¡·≈–‚§√ß°“√µ≈Õ¥ªï¢Õßß“π‡¬“«™π ∑—Èß√–¥—∫‡¢µ·≈–√–¥—∫

 —ß¶¡≥±≈ ∑’Ë ”π—°æ√– —ß¶√“™ ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 2 ¡’π“§¡ 2013

çøóôπøŸ®‘µ„®é ́ ‘ ‡µÕ√å§≥–¿§‘π’æ√–√“™‘π’¡“‡√’¬ ‡¢â“‡ß’¬∫øóôπøŸ®‘µ„®ª√–®”ªï

„πÀ—«¢âÕ ç»’≈∫π 3 ª√–°“√é ‡∑»πåÕ∫√¡‚¥¬§ÿ≥æàÕæ√®‘µ æŸ≈«‘∑¬°‘®

 ß¶å§≥–´“‡≈‡´’¬π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 17-23 ¡’π“§¡ 2013 ∑’Ë∫â“π§≥–æ√–¡À“‰∂à

¡’π∫ÿ√’

ç125 ªï «—¥®—π∑√å‡æÁ≠é «—π∑’Ë 8 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013 æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ‰¥â‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚Õ°“ 

©≈Õß 125 ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß™ÿ¡™π§√‘ µ™π§“∑Õ≈‘° «—¥·¡àæ√–∂«“¬æ√–°ÿ¡“√

„πæ√–«‘À“√ ®—π∑√å‡æÁ≠ ®. °≈π§√ §ÿ≥æàÕ«—™√‘π∑√å µâπª√÷°…“ ‡®â“Õ“«“ 

„π§◊πµ◊Ëπ‡ΩÑ“ªí °“ («—π‡ “√å»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï) À≈“¬«—¥¡’æ‘∏’‚ª√¥»’≈≈â“ß∫“ª„Àâ·°à

ºŸâ„À≠à ·µàÀ≈—ß®“° ¡‚¿™ªí °“·≈â« À≈“¬«—¥°Á¬—ß¡’æ‘∏’‚ª√¥»’≈≈â“ß∫“ª„Àâ·°à∑“√°

·≈–‡¥Á°Ê „π¿“æ

§ÿ ≥ æà Õ æ ß »å ‡ ∑ æ

ª√–¡«≈æ√âÕ¡ ºŸâ™à«¬

ß“πÕ¿‘∫“≈«—¥‡´πµå-

®ÕÀåπ ≈“¥æ√â“« Õÿâ¡

ÀπŸπâÕ¬ Õ“‡∫‘È≈ ‚¬Œ—π-

‡π  ∫“√åπ“∫—  ø“π

‡¥Õ ≈“√å À≈— ß®“°

‚ª√¥»’≈≈â“ß∫“ª„Àâ·≈â«

π”§«“¡™◊Ë π™¡¬‘π¥’

¡“ Ÿà∫‘¥“¡“√¥“ ≠“µ‘

æ’ËπâÕß ·≈–¡«≈ —µ∫ÿ√ÿ…

‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ‡¡◊ËÕ

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21 ‡¡…“¬π

2013

çª√–™ÿ¡é æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°

‡æ◊ËÕ¶√“«“  ·ºπ°§√Õ∫§√—« ·≈–§ÿ≥æàÕ‡©≈‘¡ °‘®¡ß§≈ π”ºŸâ·∑πÕß§å°√

∑”ß“π¥â“π§√Õ∫§√—«®”π«πÀπ÷Ëß √à«¡ª√–™ÿ¡ BILA II on Family √–À«à“ß«—π∑’Ë

20-24 ‡¡…“¬π 2013 ∑’Ë»Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈ —ß¶¡≥±≈°—«≈“≈—¡‡ªÕ√å ª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬

«—π∑’Ë 10 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013 ™¡√¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ µâÕπ√—∫

æ√–∏“µÿÀ—«„®π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈ ∑’Ë¡“‡¬◊Õπ«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∑à“‡√◊Õ

‚Õ°“ ©≈Õß«—¥·≈–‚ª√¥»’≈‡®‘¡ºŸâªÉ«¬ ®Ÿ∫æ√–∏“µÿ√—∫æ√–æ√æ‘‡»… ¿“§∫à“¬

™¡√¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ®—¥‡«∑’

‡ «π“ ç°“√¥Ÿ·≈√—°…“

 ÿ¢¿“æ¢ÕßºŸâ ŸßÕ“¬ÿé ¡’

·æ∑¬å æ¬“∫“≈ ‡¿ —™°√

π—°°“¬¿“æ∫”∫—¥ ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ‰æ√—™ »√’ª√–‡ √‘∞

‡ªìπºŸâ¥”‡π‘π°“√‡ «π“
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µÕπ∑’Ë 38
®“° A ∂÷ß Z
§«“¡¥’  ◊ËÕ

§«“¡‡™◊ËÕ (21)
U (Understand) ‡¢â“„® ‘Ëß∑’Ë

§ÿ≥∑” ‡æ◊ËÕ®–‰¥â‰¡àµâÕß¡“π—Ëß

Õ∏‘∫“¬ ‘Ëß·¬àÊ ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ∑’À≈—ß

º¡ ß —¬«à“‡√“®– √ÿª

§”«à“æ‘∏’°√√¡°—∫§«“¡‡™◊ËÕ

‰¥âµ√ß°—π‰À¡?

§” π‘ ¬ “ ¡ ¡ “ ° ¡ “ ¬ „ π

ÀâÕß‡√’¬π‡∑««‘∑¬“ ‡ªî¥‡º¬

„Àâ‡√“‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡µà“ß®“°¬ÿ§ ¡—¬ ∫“ß§π‡√’¬°«à“ °“√æ—≤π“ ∫“ß§π§‘¥«à“

‡ªìπ°“√∂Õ¬À≈—ß‡¢â“§≈Õß „π«—¥®÷ß¡’∫“ß§π∑’Ë™Õ∫§«“¡ ß∫°—∫∫“ß§π∑’Ë√Ÿâ ÷°«à“

Õ¬“°‡ÀÁπ§«“¡¡’™’«‘µ™’«“ ‡ ’¬ß√âÕß µÕ∫√—∫ ∫∑‡æ≈ß·Ààß§«“¡™◊Ëπ™¡ ‡√“¬◊π

Õ¬Ÿàµ√ß‰Àπ?

º¡æ∫æ‘∏’°√√¡∫“ßÕ¬à“ß„π·∫∫øî≈‘ªªîπ å  ‰µ≈å °“√¬°¡◊Õ™ŸÕÕ°‰ª

¢â“ßÀπâ“„π™à«ßÕ«¬æ√ °“√®—∫¡◊Õ°—∫§π¢â“ßÊ „π∫∑ «¥¢â“·µàæ√–∫‘¥“ °“√

· ¥ß§«“¡‡ªìπ¡‘µ√µàÕ°—π∑’Ë¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§«“¡ —¡æ—π∏å µ“¡∏√√¡‡π’¬¡¢Õß

ª√–‡∑»™“µ‘ ‡§√◊ËÕß¥πµ√’„π«—¥ °“√„™âÕÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å °“√‡∑»πå¢Õß

æ√– ß¶å ¡‘ ´“„πÀâ“ß √√æ ‘π§â“ ‰¡àπ—∫√«¡«à“ º¡‡ªìπæ√– ß¶å∑’Ë‰ªπ—Ëß

√à«¡¡‘ ´“‡À¡◊Õπ —µ∫ÿ√ÿ…∑—Ë«‰ª‰¡à‰¥â√à«¡¡‘ ´“∫πæ√–·∑àπ µ“¡À≈—°ªØ‘∫—µ‘

¢Õßª√–‡∑»∫â“π‡°‘¥ œ≈œ º¡®÷ß‡™◊ËÕ„π§”«à“ ç∑”§«“¡‡¢â“„® ‡§“√æ·≈–‡√’¬π√Ÿâé

∂â“™’«‘µ‰¡à¡’¬ÿ§ ¡—¬ ‰¡à¡’∫√‘∫∑ ·≈–¡’ Ÿµ√ ”‡√Á® ‡√“§ß‰¡àµâÕß‡√’¬π√Ÿâ¡—π

Õ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“

ç∂â“§«“¡Ωíπ¡‘‰¥â¡“®“°æ√–ºŸâ Ÿß ÿ¥ °ÁÕ¬à“ªí°„®‡™◊ËÕ§«“¡Ωíππ—Èπ §«“¡Ωíπ

∑”„ÀâÀ≈“¬§πÀ≈ß∑“ß ºŸâ∑’Ë ‡™◊ËÕ§«“¡Ωíπ°Áº‘¥À«—ß¡“·≈â«é (∫ÿµ√ ‘√“

34:6-7)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ°“√√—∫æ√À≈—ßæ‘∏’¡‘ ´“¢Õß —µ∫ÿ√ÿ…„πª√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å

 —¡¡π“‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√
ç°“√®—¥°“√¢à“«‡¡◊ËÕ‡°‘¥«‘°ƒµé
π§√ª∞¡  ●   ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ ®—¥ —¡¡π“‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√

‡√◊ËÕß ç°“√®—¥°“√¢à“«‡¡◊ËÕ‡°‘¥«‘°ƒµé (News and Media Crisis Management)

√–À«à“ß«—π∑’Ë 18-19 ‡¡…“¬π 2013 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 3)

25   ªï™’«‘µ ß¶å§ÿ≥æàÕ  °≈      ªíπ©“¬
°“≠®π∫ÿ√’  ●  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 ‡¡…“¬π 2013 ∫√√¥“æ√– ß¶å√à«¡√ÿàπ· ß∏√√¡ 9

®“°Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ  —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ ·≈–§≥–π—°∫«™ ‰¥â√à«¡

©≈Õß 25 ™’«‘µ ß¶å¢Õß§ÿ≥æàÕÕ—≈øÕß‚´  °≈ ªíπ©“¬  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

§ÿ≥§à“·Ààßª√– ∫°“√≥å™’«‘µ„πµà“ß·¥π
‰¡à¡’„§√∫Õ°„Àâæ«°‡√“æ√– ß¶å‰∑¬∑’Ë»÷°…“Õ¬Ÿà  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)
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