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สัมมนาเชิงปฏบัิตกิาร

คณุพอเปโตร ประชาชาติ ปรชีาวุฒิ
ผอ. ดนตรศีกัดิส์ทิธิ์

เรื่องราวของ “คนสภา” ครั้งน้ีขอแนะนำเรือ่งคนดนตรี ฟงช่ือดูกใ็หญ และ
ถาเติมคำวา “สห” เขาไปก็ยิง่แลวกนัไปใหญ คือ

คณุพอประชาชาต ิปรชีาวฒุ ิ เปนลกูวดันักบุญฟรงัซิสเซเวียร สามเสน เปน
บตุรคนสุดทอง คนท่ี 8  ของครอบครัว คุณพอเกดิวันท่ี 24 มีนาคม ค.ศ. 1963
บดิาช่ือประสทิธิ ์มารดาช่ือ สวาง ปรชีาวฒุิ

ค.ศ. 1976-1979  จบจากโรงเรียนเซนตคาเบรียล มศ. 3  ค.ศ. 1979 เขา
บานเณรเล็กนักบุญยอแซฟ สามพราน จบมัธยมศึกษาปที่ 5 เปนครูเณร 2 ป
ค.ศ. 1983 เขาบานเณรพระวิสุทธิวงศ โคราช 1 ป และ ค.ศ. 1984 เขาบานเณรใหญ
แสงธรรม จบออกมาพรอมกบัปรญิญาตรีสองใบ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา
และศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา

บวชเปนพระสงฆ วนัท่ี 6 มกราคม ค.ศ. 1991 โดยพระคารดินลัไมเกิล้ มชียั
กจิบุญชู เปนผบูวชให ทีบ่านเณรใหญแสงธรรม สามพราน โอกาสฉลอง 25 ป

ที่ประเทศไทยไดรับการสถาปนาเปนสังฆมณฑล
คุณพอไดไปศึกษาตอปรญิญาโท  สาขาการอบรม ทีม่หาวิทยาลยัซาเลเซียน

กรงุโรม 3 ป
เม่ือกลับมาแลว ก็เปนอาจารยบานเณรใหญแสงธรรม 6 ป พรอมกับดูแล

รบัผดิชอบงานดนตรีศักด์ิสิทธ์ิตลอดมา หลงัจากน้ันเปนเจาอาวาสวัดนักบุญหลยุส
มารีฯ บางแค 2 ป เปนเจาอาวาสวัดแมพระกุหลาบทิพย 5 ป ไดไปชวยงาน
สังฆมณฑลนครสวรรค 3 ป เปนอธิการบานเณรจอหน ปอล

ในสภาสาธุฯ  คุณพอเปนผูอำนวยการแผนกดนตรีศักด์ิสิทธ์ิ  สังกัด
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม อยูในฝายอภิบาลคริสตชน มีพระคุณเจา
เกรยีงศกัด์ิ โกวทิวาณชิ เปนประธาน

แผนกดนตรีศักด์ิสิทธ์ิ มีหนาท่ีคอยชวยดูแลบทเพลงศักด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรม
ทั้งเพลงที่มีอยูและเพลงที่แตงข้ึนใหม เพ่ือสามารถใชขับรองไดอยางเกิดผล
ในจิตใจ และสอดคลองกับเนือ้หาขอคำสอนของพระศาสนจักร เพือ่ใหคริสตชน
สามารถขับรองสรรเสริญพระเปนเจาไดดวยบทเพลงศักด์ิสิทธ์ิที่แตงข้ึน
สมัยกอนมีคุณพอประมวล พุฒตาลศรี คุณพอไพศาล อานามวัฒน คุณพอ
บรรจง พานุพันธ คนเมืองจันท

ทีเ่หน็เปนช้ินงานก็มจีากสถาบันแสงธรรม และในอดีต ไดรบัการสนับสนุน
จากธนาคารกรุงเทพ และสยามกลการ ใหทุนแกสามเณรใหญไปเรียนดนตรี
ที่ “โรงเรียนดนตรีศศิลิยา” 10 ทุน  เพื่อสรางบุคลากรใหกับพระศาสนจักร
ดานดนตรีนี้

ปจจุบนัแผนกดนตรศัีกด์ิสิทธ์ิ ไดรวบรวมบรรดาผมีูพรสวรรค ทางดานดนตรี
ทั้งท่ีเปนพระสงฆ นักบวช โดยเฉพาะอยางย่ิงบรรดาฆราวาสท่ีมีความสามารถ
ทางดานดนตรีทีจ่ะพฒันาดนตรีศักด์ิสิทธ์ิในพธีิกรรมบานเราใหพฒันาตอไป

ผศ.อารมณ พูลโภคผล

พระเยซู
เปนเจาชวีติ

(1)

พระวาจาของพระเจา :  หากพระจิตเจามิไดทรงดลใจ ก็ไมมีผูใด
พูดไดวา พระเยซูคือองคพระผูเปนเจา (1คร 12:3)

นกับญุเปาโลยนืยนัชดัเจนวา ความเช่ือในพระเยซคูรสิตเจา ชวยใหเราไดรบั
ความรอดพน (รม 3:22) เปนความเช่ือในองคพระเยซูครสิตเจาท่ีทำใหเราไดรบั
พระจติเจา (กท 3:2) ดังน้ัน เม่ือเรายนืยนัความเช่ือในองคพระเยซคูรสิตเจา ผทูรง
ลงมาบังเกิดเปนมนุษย มอบตัวพระองคใหเรามนุษยดวยความรักจนถึงท่ีสุด
ยอมรับความตายบนไมกางเขน แลวทรงกลับคืนชีพจากความตาย  เราก็จะไดรบั
ความรอดพน ไดรบัชีวตินิรนัดรในพระองค  ทานนักบุญจึงย้ำเตือนเราใหประกาศ
ดวยปากวา พระเยซูทรงเปนองคพระผูเปนเจา  และมีความเช่ือในใจวา พระเจา
ทรงบันดาลใหพระเยซูเจากลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผตูาย  เราก็จะรอดพน
(รม 10:9) เพราะทุกคนท่ีเรียกขานพระนามเยซูครสิตเจา องคพระผเูปนเจา กจ็ะ
รอดพน (รม 10:13)

นกับญุเปาโลมิไดพดูถึงความเช่ือแบบลอยๆ หรอืเชือ่ในส่ิงใด หรอืผใูดก็ได
ซ่ึงเปนความเช่ือที่ไมมีจุดยืนท่ีม่ันคงถาวร  แตทานชัดเจนกับความเช่ือวา “เปน

ความเชื่อในองคพระเยซูคริสตเจา”  พระบุตรของพระเจา ผูทรงเปน “เจาชีวิต
หน่ึงเดียว”  รวมทัง้พระหรรษทานท่ีเราไดรบัน้ัน กคื็อพระหรรษทานของพระเยซู
ครสิตเจา (รม 3:22-24)

บรรดาอัครสาวกและคริสตชนต้ังแตสมัยแรกและตลอดเวลาท่ีผานมา
ทุกคนเช่ือมั่นในองคพระเยซูคริสตเจาท่ีถูกประหารชีวิตดวยการตรึงบน
ไมกางเขน แตพระเจาทรงบันดาลใหพระองคกลบัคืนพระชนมชีพ พนจากอำนาจ
แหงความตาย (กจ 2:23-24) พระเยซูเจาผูทรงกลับคืนชีพไดแสดงพระองคแก
อคัรสาวกเหลาน้ัน และทรงพิสูจนดวยวธีิตางๆ วา หลงัจากทรงรับทุกขทรมานแลว
พระองคยงัทรงพระชนมอย ูตลอดเวลาสีสิ่บวนัท่ีพระองคทรงแสดงพระองคแกเขา
ทั้งหลาย ทรงกลาวถึงพระอาณาจักรของพระเจา (กจ 1:3) ความเช่ือม่ันในองค
พระเยซูคริสตเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพ เปนหลักม่ันคงในการดำเนินชีวิต
ของคริสตชนตลอดมา  ทำใหครสิตชนมีพลงั มีความกลาหาญ เด็ดเด่ียว ยอมรับ
ความยากลำบากทุกชนิดเพื่อยืนยันถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซู
คริสตเจา พวกเขาไมกลัวการเบียดเบียนใดๆ แมความตายก็ไมทำใหพวกเขา
เสียความม่ันใจในองคพระเยซูครสิตเจาผทูรงชวีติ ความเช่ือนีส้ดใส และมีชวีติชีวา
ในหมูชุมชนศิษยพระคริสต ผูเรียกขานพระนามเยซูเปนองคพระผูเปนเจา เปน
ความเช่ือที่ไมเคยสั่นคลอนเลยในพระศาสนจักร แมจะพบกับวิกฤตมากมาย
แมจะมีผูพยายามทำราย เพ่ือทำลายในหลายวิธีและหลายวาระดวยความเท็จ
รปูแบบตาง ๆ   แตความจรงิของการกลบัคืนพระชนมชพีจากความตายของพระเยซู
คริสตเจา ยืนหยัดอยางม่ันคงตลอดมา เปนความเช่ือที่พระศาสนจักรทุกภูมิภาค
ของโลก ประกาศอยางหนักแนน ดวยความม่ันใจทุกวัน ตอหนาสาธารณชน
อยางชัดเจนวา “พระคริสตเจาไดส้ินพระชนม พระคริสตเจาทรงกลับคืนชีพ
พระคริสตเจาจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหน่ึง”

พระเยซูคริสตเจา พระบุตรของพระเจาพระองคนี้ เปนเจาชีวิต พระองค
ประทานชีวิตใหทุกคนท่ีเชื่อในพระองค เพราะพระองคเปนการกลับคืนชีพ
และเปนชีวิต หมายความวา ผูที่มีความเช่ือในพระเยซูคริสตเจา จะมีชัยชนะ
เหนอืความตายตลอดไป (ยน 11:25 และเชงิอรรถ h.) (อานตอหนา 13)
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50 ป “คนืสเูหยาชาวธิดา” (ตอจากหนา 2)
การฉลองในภาคเชา เร่ิมตนดวยพธีิบชูาขอบพระคณุ

ที่อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล โดยพระสังฆราช
โยเซฟ ประธาน  ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑล
สุราษฎรธานี เปนประธานในพิธี รวมกับบรรดาพระสงฆ
นักบวช สัตบุรุษ คณะครู และผูแทนนักเรียนโรงเรียน
ธิดาแมพระ

พระสังฆราชไดกลาวในบทเทศนตอนหน่ึง ถงึการ
ฉลอง 50 ป ของโรงเรยีนธิดาแมพระวา  “การฉลองน้ี
เปนโอกาสเพือ่มองอดตี ปจจบุนั และอนาคต

มองอดตี เพือ่ดรูากเหงา ซ่ึงโรงเรยีนไดเริม่ตนในป
1963 ดวยจำนวนนกัเรยีนเพยีง 24 คน ภายใตการทมุเท
อดทน ทำงานของบรรดาผูบริหาร คณะครูในอดีต
ปจจุบันมีจำนวนนักเรียนถึง 6,200 คน 50 ปของ
โรงเรียนธิดาแมพระ เปนชวงเวลาของการเจริญเติบโต
มากมาย ทั้งอาคารสถานท่ีที่ใหญโต สวยงาม จำนวน
นกัเรยีนท่ีมากข้ึน  ผลงานดานวิชาการ จนบัดน้ีโรงเรยีน
เปนท่ีนยิมของคนทัว่ไป

มองปจจุบนั  นีเ่ปนชวงเวลาของความเจริญรงุเรือง
ผลของการทำงานดานการศึกษาของโรงเรียน วัดได
จากความสำเร็จในชีวิตของบรรดาศิษยเกา หลายคน
เปนพลเมืองท่ีดี ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน
มีความสำเร็จในทุกดาน

ในแงจริยธรรม จรรยา ความประพฤติ โรงเรียน
กไ็มเคยมีขาวยาเสพติด การทะเลาะเบาะแวง  ส่ิงตางๆ
เหลาน้ีอยูในรากท่ีดี การดูแลเอาใจใสของซิสเตอร
คณะครู ผูปกครอง ดังน้ันจึงเปนโอกาสดีที่ เรามา
ขอบพระคุณพระเจา ขอบคุณซ่ึงกันและกัน เรามี
ความรักตอสถาบันสวนรวมมากกวาสวนตัว เพราะถา
เอาผลประโยชนสวนตัวเปนท่ีต้ัง กจิการงานคงไมเจริญ

มองสูอนาคต ธิดาแมพระจะไปทิศทางใด สังคม
ไทยปจจบุนั สลบัซับซอน มีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว
โดยอาศัยเคร่ืองมือส่ือสาร  นกัเรียนปจจุบนั กบั 50  40
30  20  10 ปทีแ่ลว มีความแตกตางกันมากมาย

วันน้ี ธิดาแมพระตองมองไกลไปในอนาคต
มองอดีตวาธิดาแมพระอยูเพื่ออะไร  อะไรคือพันธกิจ
ของธิดาแมพระ เปนส่ิงจำเปนท่ีจะตองไตรตรอง

โอกาสฉลอง 50 ป จงึไมเปนเพยีงการฉลองภายนอก
แตเปนโอกาสเพื่อไตรตรองทิศทางการเดิน ที่เราควร
จะตองกาวเดินตอไป”

ประชมุศษิยเกาธมอ. (ตอจากหนา 2)
และคุณมาเรีย มากีนี เหรัญญิกสมาพันธศิษยเกาโลก
ไดจัดการประชุมศิษยเกา ธมอ. ระดับภาคพ้ืนเอเชีย
ขึ้นที่บานธารพระพร สามพราน ประเทศไทย โดยมี
ตัวแทนซิสเตอรผูรับผิดชอบและสมาชิกกลุมสมาพันธ
ศิษย เกาจาก  ญ่ีปุน  กัมพูชา  ฟลิปปนส  ฮองกง
บังกาลอร บอมเบย เชนนาย ชิลลอง เวียดนาม
เกาหล ี ตมิอร และไทย เขารวมประชมุในครัง้น้ี จำนวน
103 คน ในหัวขอ “FIRST ASIAN CONGRESS
ASSOCIATION OF THE PAST PUPILS OF
THE FMA”

การประชุมในคร้ังน้ีจัดข้ึนเพื่อเปนการเสริมสราง
เครือขายสมาพันธศิษยเการะดับภาคพื้น ในฐานะ
สมาชิกกลุมหน่ึงของครอบครัวซาเลเซียน โดยมุงม่ัน
ที่จะใหครอบครัวซาเลเซียนนั้นเปนขบวนการที่
กวางใหญของผทูีป่รารถนาท่ีจะทำความดีเพือ่ความรอด
ของบรรดาเยาวชน อาศัยครอบครัว การอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม การศึกษาอบรม การปกปองใหการสนใจแก
กลุมเด็กและสตรี ทั้งน้ีโดยอาศัยการแบงปนของ
ซิสเตอรมาเรีย หลยุสซา นอกจากน้ีการประชุมในคร้ังน้ี
ซิสเตอรมาริทษา ยังไดเสริมเติมความรูความเขาใจถึง
เอกลักษณที่แทจริงของการเปนศิษยเกา โดยผูเขารวม
ประชุมไดรับการเชื้อเชิญใหหวนกลับไปยังตนกำเนิด
ของสมาพันธ กลับไปยังตุริน... กลับไปท่ีศูนยเยาวชน
แรกเร่ิม... กลับไปยังตนธารและเหตุผลของการกอต้ัง
สมาพันธ พรอมกนัน้ีการแบงปนของประธานสมาพันธ
ศิษยเการะดับโลก คุณเปาลา นั้น ยังเปนโอกาสให
ผูเขารวมประชุมไดเขาใจมากย่ิงข้ึนถึงพันธกิจของ
ศิษยเกาคณะธิดาแมพระองคอุปถัมภ ซ่ึงความหมาย
ไดหลอมรวมอยูในตราสัญลักษณ ประกอบดวย “มือ
ที่อยูในโลก โดยมีรากฐานอยูที่หัวใจ” เปนดังความ
ปรารถนาและความมงุม่ันอยางตอเน่ืองท่ีจะพัฒนาชีวติ
ความเปนบุคคล ชวีติจิต และชีวติในสังคม... รวมท้ังการ
นำเสนอของ ดร.บุญสม น้ำสมบูรณ สมาชิกคณะท่ี
ปรกึษาสมาพันธฯ ทีช่วนเชญิใหผเูขารวมประชุมไดหนั
กลบัไปมองสถานการณทีท่าทายตาง ๆ ในบรบิทเอเชยี
เพือ่หาหนทางท่ีจะทำอะไรบางอยางตอหนาสถานการณ
ที่ทาทายน้ันในฐานะท่ีเปนศิษยเกา

นอกจากน้ีการแบงปนประสบการณหลายดาน

ในภาคค่ำ เปนการพบปะสังสรรคของบรรดา
ศิษยเกา  คณาจารย และผบูรหิารท้ังในอดีตและปจจบุนั
บรรยากาศเต็มไปดวยความช่ืนชมยินดี  รอยยิ้ม
ของความสุขในอดีตท่ียังคงอยูในความทรงจำ กลับมา
พบกันอีกครั้งหนึ่ง ดวยมิตรภาพแหงความรัก ความ
ชืน่ชมยนิดี

ภาพในอดีตถูกถายทอดออกมาทาง ละครยอนยุค
โดยคณะครู และนักเรยีนโรงเรยีนธิดาแมพระ หลงัจาก
นัน้ นางสุภาพร  บุญจริง ศิษยเกา เปนประธานในการ
จัดงาน ไดกลาวรายงาน ตอซิสเตอรวิไลวรรณ  ยน-
ปลัดยศ อธิการิณีเจาคณะผูรับใชดวงหทัยนิรมลของ
พระแมมารีย ประธานในงานเล้ียงสังสรรค และอาจารย
สมปราชญ  วฒุจัินทร เลขานุการคณะกรรมการพัฒนา
ยุทธศาสตรบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทัว่ประเทศ กลาวแสดงความยินดีในฐานะศิษยเกา

ดวยการนำเสนอกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ และการ
แบงปนพูดคุยของทุกสมาพันธที่เขารวมประชุม ทำให
เหน็ถงึความดีทีง่ดงามมากมายท่ีบรรดาศษิยเกาไดทำให
แกบรรดาเด็กๆ และเยาวชน ในทุกระดับ

ความแตกตางของเช้ือชาติ ศาสนา ภาษาและ
วัฒนธรรม มิไดเปนอุปสรรคตอการเจริญชีวิตรวมกัน
ของบรรดาศิษยเกา ทวาเสียงเพลง เสียงหัวเราะ การ
รองรำทำเพลง เลนเกม การแสดงออกทางวัฒนธรรม
ทีส่รางสรรคงดงามใน “ค่ำคืนแหงวัฒนธรรม” การไป
ทัศนศึกษาท่ีสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด
กฤษบำรงุ และสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ในอยุธยา รวมถงึ
การรวมพิธีกรรม หรอืชวงเวลาของการภาวนาพรอมกัน
นั้น ไดชวยเสริมสรางความรัก ความเขาใจ และความ
เปนหน่ึงเดียวกันมากย่ิงข้ึน.....นี่แหละชีวิตจิตของ
ครอบครัวซาเลเซียน
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“พระบุคลิกประทับใจ 5 ประการ”
การไดรับเลือกต้ังเปนพระสันตะปาปาของ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสนำความแปลกใจมาสู
ผคูนจำนวนมาก พระอิรยิาบถของพระองคทานอันเปน
รูปแบบเฉพาะท่ีเดนชัด  ชวงขณะท่ีพระองคทรงกาว
ออกมาท่ีเฉลียงหนามุขของมหาวิหารนกับญุเปโตร  ใคร
ที่รูจักพระองคอยางใกลชิดกลาววา การที่จะเขาใจ
อยางถองแทวาพระองคตรัสอะไร เขาคนน้ันจะตอง
เขาใจใหไดเสียกอนวาพระองคทรงปฏิบัติอยางไร

มงซินญอรเอดูอารโด การเซยี (พระสังฆราชผชูวย
แหงบัวโนสไอเรส อารเจนตินา) กลาววา “พระองคทรง
มีจิตใจกวาง เปดรับตอทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึน คุณจะสังเกต
ไดจากสองสามวันท่ีผานมา พระองคตระเตรียมส่ิงท่ี
จะตองตรัส แตหากมีอะไรเกิดข้ึนหรือพระองคทรง
พบวาส่ิงน้ันสงผลกระทบตอพระองค พระองคกจ็ะทรง
ละส่ิงท่ีเตรียมมาตรัสและตรัสถงึส่ิงท่ีเกดิข้ึนทันที”

แมวาจะเปนชวงเวลาแคเดือนเดียวท่ีพระองค
ทรงไดรับเลือกต้ังเปนพระสันตะปาปาแตก็มีพระ-

อริยิาบถเปนชุดๆ ทีแ่สดงออกวันแลววนัเลา
พระอิริยาบถแรกสุดท่ีแสดงออกคือ ความ

เรียบงาย พระองคทรงแนะนำตัวพระองคแกชาวโลก
ดวยการสวมอาภรณของพระสันตะปาปาท่ีเรียบงาย
ไมมีผาคลุมไหลกำมะหย่ีสีแดงท่ีเรียกวา “มอซเซ็ตตา”
ซ่ึงสวมใสโดยพระสันตะปาปาองคกอนๆ ที่พระองค
มาสืบตำแหนงตอจากทานเหลาน้ัน

พระอิริยาบถท่ีสอง คือพระบุคลิกที่เขาถึง
พระองคไดงาย ต้ังแตนี้พระองคทรงเลือกประทับท่ีตึก
คาซา ซางตา มารธา แทนท่ีจะเปนพระตำหนกัในสำนกั
วาติกัน ซ่ึงทำใหพระองคไดถวายมิสซากับสัตบุรุษ
กลุมเล็กๆ และยังคงโทรศัพทไปพูดคุยกับมิตรสหาย
อยางเปนกันเอง

พระอริยิาบถท่ีสาม ทรงมคีวามสมัพนัธสืบเนือ่ง
และสัตยซื่อในอำนาจการเทศนสอนปกครอง ตอผูที่
พระองคไดรบัอำนาจสืบตอมา    เหน็ไดจากการพูดคุย
พบปะระหวางสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและ
สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคณุเบเนดิกต ที ่16  นบัเปน
ภาพตรงึตาอยใูนหวัใจของผคูนเปนอยางมาก ซ่ึงเกดิข้ึน
เพียงสัปดาหที่สองหลังจากพระสันตะปาปาจากคณะ
นกับวชเยสุอติทานน้ีไดรบัเลือกต้ังเปนพระสันตะปาปา

พระอิริยาบถท่ีส่ี คือพระบุคลิกแหงความ
ออนโยน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสไดแสดง
ใหเห็นวาพระองคทรงตองการแสดงความใกลชิดกับ
ผูอื่นโดยเฉพาะผูยากจนและคนปวย

พระอริยิาบถท่ีหา คือพระบุคลกิแหงการรบัใช
แทจริงในระหวางพิธีมิสซาแรกของพระองคในฐานะ พระสันตะปาปา พระองคตรัสวา อำนาจแทจริงของ

พระสันตะปาปามาจากการไดรับใช ภาพของพระองค
ที่ทรงกมลงลางเทาผูตองขังเยาวชนในวันพฤหัสบดี
ศักด์ิสิทธ์ิ  เราไดเห็นกันท่ัวโลก แนนอนในอนาคต
พระสันตะปาปาผูทำทุกสิ่งท่ีมาจากพระธรรมชาติแท
ของพระองคจะย่ิงทรงทำอะไรใหแกเราไดแปลกใจย่ิง
กวาน้ีอีก

มงซินญอรเอดูอารโด การเซีย  กลาวตอไปวา  “ที่
ยิง่ทำใหเราตะลึงและแปลกใจ พอคดิวาในการเลือกต้ัง
พระสันตะปาปาคร้ังน้ี เปนผลงานของพระญาณ
เอือ้อาทรอยางแทจรงิและจะย่ิงชัดเจนย่ิงข้ึน  พอม่ันใจ
วาในอนาคต สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะย่ิงทรง
ทำใหเราแปลกใจยิง่ข้ึนผานทางพลงัแหงองคพระจติเจา”

ส่ิงท่ีชดัเจนทีสุ่ด  นัน่กคื็อภาษาทีส่มเด็จพระ-
สันตะปาปาฟรงัซิส ทรงใช เปนท้ังภาษาพดู และภาษา
อากัปกริยาและการกระทำนั่นเอง
—————————————

(จากเวบ็ไซต “โรมรพีอรต ดอทคอม”)

ตอนที ่2
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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

หนังสือเสรมิศรทัธาคาทอลิก

ใหขอมูลความเปนมา
ของงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ

และเนื้อหางานชุมนุม ครั้งที่ 50 ประเทศไอรแลนด
พรั่งพรูดวยขอมูล หนักแนนดวยสาระที่ตองรู

โดยคุณวีณา โกวิทวานิชย

ราคา 170 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิฯ  โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

เปนหน่ึงเดยีว
กับพระคริสตเจา

และกบัผอูืน่

หนังสือความเชือ่อนัเปนชวีติ
บอกเลาเรื่องราว “คำสอนและชีวิตที่เปนขาวดี”

ที่คริสตชนตองรูและตองเปน
โดยพงศ ประมวล
ราคา 120 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิฯ  โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
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สังฆมณฑลเชียงใหม
     ฝากขอบคุณจากคณุพอสมพงษ กมัพลกลู เจาอาวาส

วดันักบุญเปโตร ขุนแมลา ในชวงท่ีคุณพอยงัรบัผดิชอบ
เปนผูอำนวยการฝายสังคมสังฆมณฑลเชียงใหมนั้น
ไดรบับริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท จากคณุพอสวุฒัน
เหลืองสอาด สังฆมณฑลสุราษฎรธานี เพื่อชวยเหลือ
จากเหตุการณไฟไหมศูนยอพยพบานแมสุรนิ อ.ขุนยวม
จ.แมฮองสอน ขอพระเจาอวยพระพรและขอขอบพระคณุ
มา ณ ทีน่ีค้รบั เม่ือวนัที ่22 เมษายน 2013 เขตวัดแมพระ
แหงภเูขาคารแมล อ.งาว จ.ลำปาง ไดจดัฉลองครบ 25
ปแหงชีวิตสงฆใหกับคุณพอปแอร หลุยสจี เจาอาวาส
วัดแมพระแหงภูเขาคารแมล (เขต อ.งาว) และอธิการ
เจาคณะแขวงของคณะธรรมทูตปเมแหงประเทศไทย
โอกาสนี้มีเพื่อนพระสงฆคณะปเมท่ีบวชพรอมกันใน
ปนัน้อกี 4 ทาน ซ่ึงเดินทางมาจากประเทศอิตาลี บราซิล
ประเทศกิน ีบเิซา (ทวีปแอฟริกา) มารวมฉลองพรอมกัน
ดวย และในโอกาสเดียวกันน้ี มีการเปดศูนยเยาวชนเคียรา
ลเูช บาดาโน ซ่ึงเปนศูนยทีท่างวัดไดสรางเพ่ือนกัศึกษา
ทีเ่รยีนในวิทยาลัยหรอืมหาวทิยาลัยในละแวกน้ัน จะได
มีที่พักและโอกาสเรียนในระดับมหาวิทยาลัยตอไป
พรอมท้ังมีบริการรถรับสงไปยังสถานศึกษาตางๆ
ปจจบุนัมีนกัศึกษาประจำท่ีนี ่18 คน  27-28 เมษายน
เชียงใหมเปนเจาภาพจัดชุมนุมผูสูงอายุที่อาสนวิหาร
พระหฤทัย โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ
อาภรณรัตน เปนประธาน มีผูสูงอายุจากท่ัวประเทศ
เขารวมกิจกรรมกวาพันคน ประกาศแตงต้ังโยกยาย
พระสงฆเพิม่เติมของสังฆมณฑลเชียงใหมประจำป  ค.ศ.
2013 ซ่ึงเปนพระสงฆสังกดัคณะเบธารามในสังฆมณฑล
เชียงใหม ดังน้ี คุณพอสุบัญชา ยินดีงาม เปนผูชวย
เจาอาวาสวัดพระจติเจา บานโปง อ.แมสาย คณุพอโชคดี
ดำรงอนรุกัษ ไปเปนธรรมทูตในเขตสังฆมณฑลราชบรุี
คุณพอติดคำ  ใจเลิศฤทธิ์  เปนผูชวยเจาอาวาสวัด
นักบุญไมเก้ิลการีกอยส จอมทอง คุณพอชาญชัย เต็ม-
อรณุรงุ เปนเจาอาวาสวัดแมพระเหรยีญอศัจรรย อ.แมแตง
คุณพออารุณ  กาโนะ เปนเจาอาวาสวัดนักยุญยอหน
อัครสาวก จ.พะเยา คุณพอพรชัย สุขใจ ศึกษาตอ

ประเทศฝรั่งเศส สวนคุณพออนุรักษ ประจงกิจ สังกัด
คณะธรรมทูตไทย  เปนผชูวยเจาอาวาสวัดนักบญุสเตเฟน
อ.แมจัน จ.เชียงราย และคุณพอบัญชา กิจประเสริฐ
คณะซาเลเซียน เปนเจาอาวาสวัดแมพระองคอุปถัมภ
ดอยสะเก็ด และอธิการบานดอนบอสโก ดอยสะเก็ด
และบราเดอรไวพจน บุญสวัดิรกัษา สังกัดคณะธรรมทูต
ไทยเปนผูชวยอธิการบานเณรแมพระองคอุปถัมภ
เมืองพาน โอกาสประชุมรวมพระสงฆทีท่ำงานในสังฆ-
มณฑลเชียงใหม เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม ไดรบัเกียรติจาก
คุณพอเปนประธานถวายบูชาขอบพระคุณเปดการ
ประชุมใหพวกเราพระสงฆ คุณพอกลาววาการท่ีไดมา
รวมงานในสังฆมณฑลเชียงใหมนีไ้มใชเรือ่งบงัเอญิ แต
เปนน้ำพระทยัของพระเจา  คณุพอบุญเลศิ สรางกศุล-
ในพสุธา อาจารยประจำบานเณรใหญ ซ่ึงเปนผูดูแล
สามเณรของสังฆมณฑลเชียงใหมดวย ไดแจงใหกับ
ที่ประชุมพระสงฆ วาปการศึกษา 2013 นี้ มีเณรใหญ
ของสังฆมณฑลเชียงใหม 20 คน และมี 2 คน ทีจ่บป 4
จะตองเขาฝกงานอภิบาลตามโครงการ และท่ีนายินดี
คือม ี2 คนท่ีกำลังจะศึกษาปที ่7 และถาไมมีอะไรขัดของ
กจ็ะไดบวชเปนสังฆานุกรตามกำหนดของบานเณรใหญ
ภายในปนี้ แสดงวาอยางนอยป 2014 นี้ถาไมมีอะไร
ขัดของ สังฆมณฑลเชียงใหมจะมีพิธีบวชพระสงฆ
แนนอนครบั ขอคำภาวนาสำหรบับราเดอรทัง้สองดวย
ครบั ประกาศแตงต้ังบุคลากรเขารวมบรหิารงานของ
สังฆมณฑลเชียงใหม ประจำป ค.ศ. 2013 ดังน้ี คณุพอ
อนศุกัดิ ์กจิบำรงุ เปนผชูวยพระสังฆราชฝายการศึกษา
คุณพอเจริญ นันทการ เปนผูชวยพระสังฆราชฝาย
บุคลาภิบาล คุณพอชูชาติ ศรีวิชัยรัตน เปนผูชวย
พระสังฆราชฝายอภบิาล คณุพอเปโตร เมลอตตอ เปน
ผูชวยพระสังฆราชฝายธรรมทูต คุณพอดุรงคฤทธิ์
กระบวนศิริ  เปนเลขาธิการสังฆมณฑลเชียงใหม
คุณพอปแอร หลยุส จ ีซีวเีอโร เปนผชูวยพระสงัฆราช
ฝายการเงิน คุณพอธรรมนูญ จินดาดุจสายชล เปน
ผูชวยพระสังฆราชฝายสังคม และคุณพอบรูโน โรสซี
เปนผชูวยพระสังฆราชฝายส่ือมวลชน 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน 2013 ทุกคนตางต้ังตา

รอคอยกับการประกาศเปลี่ยนแปลงหนาท่ีใหมของ
บรรดาพระสงฆ แตละคนก็คอยลุนคอยเดาวาคุณพอ
แตละองคจะไดยายไปอยูไหน มีโพยเยอะแยะมากมาย
สัตบุรษุแตละหมบูานก็มีการคาดเดา  บางหมบูานก็เกรง
วาพอเจาวัดของตัวเองจะไดไปรับหนาที่หนักกวาเดิม

ก็มาขอพระสังฆราชใหคุณพอเจาวัดยายไปอยูในท่ีที่
มีงานนอย บางหมบูานก็มาขอใหคุณพอบางองคอยทูีเ่ดิม
ทุกวันสำนักมิสซังแทบจะไมวางเวนจากสัตบุรุษท่ีมา
ขอหนาท่ีใหบรรดาพระสงฆ  แตทุกอยางก็ตองยุติลง
เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2013 โอกาสเสกน้ำมันศักด์ิสิทธ์ิ
ที่วัดแมพระฟาติมา นาคำ หลังพิธีเสกน้ำมันก็มีการ
ประกาศโยกยายหนาท่ีใหมของบรรดาพระสงฆ โดย
พระสังฆราชฟลิป บรรจง  ไชยรา เปนผูอานประกาศ
ดวยตนเอง แตละโพยก็ผิดบางคลาดเคล่ือนบางวากัน
ไปตามความคาดเดา แตทุกอยางก็เปนไปตามกาลเวลา
และอยูในพระญาณสอดสองของพระเจา จะอยูที่ไหน
ก็ไมสำคัญ สำคัญท่ีเราจะทำงานอภิบาลอยางไรตอไป
ตางหาก  งานอภิบาลในเขตสังฆมณฑลอุบลฯ ในปนี้
และตอไปก็ไดมีคุณพอจากคณะพระมหาไถ คณุพอเปโตร
ประสิทธิ์  ตรงสหพงศ  มาดูแลงานอภิบาลวัดแมพระ
รบัเกียรติยกข้ึนสวรรค  อำนาจเจริญ  วดัคาทอลิกบานปากอ
จติตาธิการโรงเรยีนอาเวมารีอา อำนาจเจริญ คณุพอเปาโล
ลขิติ เหลือหลาย จากอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
มาทำงานอภิบาลท่ีวดันักบญุเปาโล บานหนองรุง วดันักบญุ
เปโตร บานทาสวาง วัดนักบุญเทเรซา กันทรลักษ
คุณพอฟรังซิส ญาณารณพ มหัตกุล ผูชวยเจาอาวาส
อาสนวิหารแมพระนิรมลอุบลฯ สวนพี่นองทานใดยัง
ไมทราบวาคุณพอแตละองคยายไปอยูที่ไหนบาง
ก็ติดตามไดจากสารสังฆมณฑลอุบลฯ ฉบับท่ี 1 ปท่ี 6
เดือนมกราคม - มีนาคม 2013 หรอืทีห่นังสือพมิพอดุมสาร
ก็ได  หลังจากคอยลุนกับการโยกยายพระสงฆแลว
มาในวันท่ี 3 เมษายน 2013 คณะภคินรีกักางเขนอุบลฯ
มีการประชุมสมัชชาของคณะพรอมกับการเลือกต้ัง
มหาธิการณีิคนใหม มาแทนคนเกาคือ คุณแมโยวานนา
วนดิา ถาวร ที่หมดวาระลง พรอมดวยคณะท่ีปรกึษาของ
คณะ ซ่ึงการเลอืกตัง้ ก็ผานพนไปไดดวยดี ผูที่มาดำรง
ตำแหนงมหาธิการิณี คนใหมคือซิสเตอรแอสแตลลา
ศริพิร  จิตตเสนาะ พรอมดวยคณะท่ีปรกึษาอีก 6 ทาน ไดแก
ซสิเตอรเอลซิาเบธ ขวญัใจ พันธมุจินดา รองมหาธกิารณีิ
เลขานุการคณะ,  ซสิเตอรแอนเจลสิ กลัยา  หยาดทองคำ
หวัหนาฝายการศึกษา, ซสิเตอรเอลซิาเบท บุญมี คำชาลี
เหรัญญิกของคณะ, ซิสเตอรโฮโนริน บวร จำปารัตน
หวัหนาฝายอบรม/ดูแลยวุภคนิ,ี ซสิเตอรดอรอธ ีสุวรรณี
พันธวิไล  หัวหนาฝายอภิบาลและประกาศขาวดี,
ซิสเตอรเมรี่โนแอล นงลักษณ สิทธิโชค หัวหนาฝาย
สงเคราะห - พฒันา  


ครั้งหน่ึงมีพระราชาองคหนึ่งทรงรักหญิงสาว

ผูยากจน ในตอนแรกพระองคทรงวางแผนที่จะนำ
หญิงสาวท่ีพระองคทรงรักเขามาอยูในพระราชวัง
และอภิเษกสมรสกับเธอ แตเม่ือพระองคทรงคิด
ทบทวนตามสภาพความเปนจริง พระองคทรงคิดวา
แผนท่ีพระองคทรงคิดคงจะไมประสบความสำเร็จ
เนื่องจากพระองคกับหญิงคนรักมีพื้นฐานชีวิต

ที่แตกตางกันมาก เธอคงปรับตัวกับชีวิตในวังไดยาก
บรรดาขาราชการและประชาชนอาจจะไมยอมรับเธอ
พี่นองของพระองคอาจจะดูถูกเหยียดหยามเธอ แทนท่ี
จะทำใหเธอมีความสุขกลับจะทำใหเธอมีความทุกขและ
ขมข่ืนใจ

หลังจากไตรตรองเปนเวลานาน ที่สุดพระองค
ก็ตัดสินใจท่ีจะสละราชบัลลังก และไปดำเนินชีวิต
สามัญชนเชนเดียวกับเธอ เพื่อเปนการบอกกับเธอดวย
ชวีติของพระองควา พระองคทรงรักเธอมากเพียงใด

เรารักกันอยางไร ฉันรักเธอเพื่อฉันจะไดมีความ

สุข หรือฉันรักเธอเพื่อเธอจะไดมีความสุข หรือ
ฉันรักเธอเพื่อเราจะไดมีความสุข

คณุพอเชษฐา ไชยเดช
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บันทึกการเดินทางไปทำหนาท่ี
พระคารดินัลของพระคารดินัลไทย
ตอนท่ี 9  ไมรจัูกกร็กัแลว สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

บนัทึกการเดินทางโดยคณุพอสรุชยั ชมุศรพัีนธุ

วนัพฤหัสบดีที ่14 มนีาคม 2013
รักต้ังแตยังไมรูจัก ผมอยากใชคำน้ีจริงๆ กับ

พระสนัตะปาปาองคนีค้รบั ตอนน้ีประวัติของพระองค
ก็ถูกนำมาแสดงอยางชนิดท่ีเรียกวาลวงลึก แตจนถึง
ตอนน้ีกย็งัไมมีอะไรท่ีดางพรอยเลยและมีแตส่ิงท่ีทำให
เราคริสตชนชื่นบานใจอยางเชน วันนี้พระองคไปสวด
ภาวนาสวนตัวที่มหาวิหารแมพระที่โรมเพราะที่
มหาวิหารน้ีนักบุญอิกญาซีโอแหงโลโยลาผูต้ังคณะ
เยสุอิตไดถวายมิสซาแรก หลังจากที่บวชเปนพระสงฆ
ในโบสถซิสตินท่ีอยูในมหาวิหารแหงน้ีดวย พระองค
รักนักบุญผู ต้ังคณะเยสุอิตและรักแมพระเหลือเกิน
ความสุภาพที่พระองคมีในชีวิตก็ไมรูจะพรรณนา
อยางไรครับ พระองคตรัสวาประเทศของพระองคเปน
ประเทศยากจน พระองคจะดำเนินชีวิตตางจาก
ประชาชนไมได แมเปนพระอคัรสังฆราชพระองคกเ็ชา
อพารตเมนตอยูและทำอาหารทานดวยตนเอง เวลาไป
ทำงานก็เดินทางดวยรถโดยสารประจำทาง เร่ืองท่ีเพิ่ง
เ กิด ข้ึนก็ คือหลังจาก ท่ีพระองคไดรับ เ ลือกเปน
พระสนัตะปาปาแลว พระองคยงัไปท่ีทีพ่ระองคประทับ
กอนเขาไปพักทีตึ่กซางตา มารธา เพือ่ไปจายเงินคาท่ีพกั
ไมรวูาผรูบัผิดชอบท่ีพกักลาเก็บเงินหรอืเปลาแตพระองค
ก็คงพยายามจายอยูดี ส่ิงท่ีพระองคพยายามตอสูดวย
ความสุภาพมาตลอดชีวิตก็คือความยุติธรรมในสังคม
และพระองคก็แสดงให เ ห็นอยางธรรมชาติมาก
ดวยการจายคาเชาบานพักครัง้น้ี ความเรียบงายอกีอยางท่ี
รกูนั กคื็อเมือ่พระองคอวยพรครัง้แรกเสรจ็แลว พระองค
ตองกลับท่ีพักที่ตึกซางตา มารธา พระองคก็นั่งรถบัส
คันเดียวกับท่ีนั่งมาเลือกต้ังพรอมๆ กับพระคารดินัล
ทุกองคเหมือนเดิม ทั้งๆ ที่มีรถลีมูซีนมารับอยูแลว
ชวงนี้มีขาวเกี่ยวกับพระสันตะปาปาองคใหมมากมาย
นะครับ แตดูเหมือนวาขอมูลท่ีออกมาจะบอกเสมอวา
พระองคชางสุภาพถอมตนและนารักเหลือเกินจริงๆ
ผมถึงบอกวารักต้ังแตยังไมรูจัก ยิ่งรูจักก็ยิ่งรักครับ มี
คนพดูกันมากวาทำไมถึงใชชือ่นกับุญฟรงัซิส กว็ากันไป
ตามเหตุผลมากมาย แตผมวาคนสุภาพขนาดน้ีไมมีอะไร
มากหรอก ทีร่มูาบางก็คือนกับุญอกิญาซีโอ สอนสมาชิก
ของคณะเยสุอิตเสมอวาเราตองมีจิตตารมณดังเชน
นกับุญฟรงัซิสแหงอัสซีซี  เทาน้ีกน็าจะเขาใจทานไดแลว
เพราะชีวิตทุกวันนี้ทานก็พยายามสมถะเชนเดียวกับ
ทานนักบุญอยแูลว ใครๆ กพ็ากันบอกวาทานดำรงชีวติ
เชนฤๅษี พระองคเปนท่ีรักในทามกลางคริสตชนและ
แมในบรรดาคริสตชนในอเมริกาใตอยางย่ิงดวยชีวิต
อันเปนแบบอยาง มีคนพูดกันแตไมยืนยันนะครับวา
ตอนท่ีเลือกพระสันตะปาปาคร้ังท่ีแลวพระองคได
คะแนนเปนอันดับท่ีสองรองจากพระคารดินลัรตัซิงเกอร
ก็ไมรูวาพูดกันไดอยางไรเพราะเปนความลับของการ
เลอืกต้ัง จรงิไมจริงไมรคูรบัแตครัง้น้ีพระองคไดทีห่นึง่

และตอนน้ีเปนหนึ่งในดวงใจเราครับ
วันนี้ไปหาซ้ือรูปถายที่ทางวาติกันเปนผูถายไว

แตเพียงผูเดียวมีรูปท่ีใกลชิดและสวยงามมาก แตเชาน้ี
ออกมาเพียงชุดเดียวส่ีรปูเทาน้ันบอกวาบายๆ จะออกมา
อีกผมก็เลยซ้ือมาท้ังส่ีใบและก็นำมาลงในเฟซบุค
ใหพวกเราไดชมกัน ยอมรับเลยครับวาสวยมากมีคน
เขามาชมและชอบมากเลยตอนหลังนำไปใหพระคณุเจา
เราดู ทานก็ชอบมากบอกวาถามีอีกก็ไปหาซ้ือมาจะนำ
ไปฝากคนที่ไทย ตอนแรกพระคุณเจาใหกลับไทย
วนัพรงุน้ีคอืวนัศุกรแตตอนสาย  ๆ กมี็ขาววาพระสนัตะปาปา
เชิญพระคารดินัลทุกองคเขาเฝาพรุงน้ี เวลา 11.00 น.
พระคณุเจาใจหนึง่กค็งอยากกลบับานแตอกีใจหนึง่กค็ง
อยากเขาเฝาเหมือนกันก็เลยถามผมวาคุณพอตองการ
แบบไหน ผมก็นิง่อ้ึงไปนิดหนอยแลวกต็อบพระคุณเจา
วาใจผมอยากใหพระคุณเจาเขาเฝาครับ ผมเองเขาเฝา
ไมไดอยูแลว เปนอันวาทานโอเคครับ ใหผมเปลี่ยน
เที่ยวบินซ่ึงเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อเชาน้ีเองออกไปเปนวัน
อาทิตยครับ แมวาผมจะอยากกลับบานเพียงใดแตผมก็
คิดวาการท่ีมีพระคารดินัลไทยเปนผูแทนเราเขาไป
พบพระสันตะปาปาใหมกท็ำใหครสิตชนไทยมีความสุข
อยางมากแลว แมไมใชดวยตนเองแตก็มีผูแทนพวกเรา
ซ่ึงเปนพี่นองพระคารดินัลของพระสันตะปาปาครับ
ลืมเลาใหฟงวาคุณนอต และคุณพอสุพัฒน หลิวสิริ
นำภาพมาใหดูภาพหน่ึงเปนภาพสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 กำลังสนทนากับพระคารดินลัรตัซิงเกอร
และก็มีพระคุณเจาซ่ึงเปพระสันตะปาปาองคปจจุบัน
ทรงยืนอยูกลางภาพเลย ไมนาเช่ือวาเปนภาพบอก
อนาคตไดภาพหนึ่ง พระสันตะปาปาสามพระองค
ในภาพเดียวกัน ผมขอใหชวยนำลงในเฟซบุคของ
ผมหนอย  มีคนเขามาชอบมากมายและก็มองเห็นเหมือน
อยางท่ีผมเห็นนีแ่หละ วนัน้ีทัง้วันไปท่ีไหนก็มีแตพดูถงึ
พระสันตะปาปาองคใหม ความสุภาพถอมตนของ
พระองคทาน เปนท่ีรจูกัและยอมรับอยางกวางขวางข้ึน
ทกุวนัเลย พลงัของความสุภาพน่ีมหาศาลจริงๆ  มินาละ
พระเยซูเจาจึงสอนเร่ืองนี้เปนพิเศษและพระองคเอง
ก็สุภาพจนส้ินพระชนม สุดยอดเลยเวลาท่ีเห็นผูแทน
พระองคบนโลกสุภาพแบบนี้ ผูใหญที่สุภาพและอารี
ผูนอยก็รักครับ อดท่ีจะพูดเรื่องน้ีไมไดเพราะผมเห็น

ค น รั ก พ ร ะ -
คาร ดินัลของ
เรามากมาย คิด
ไ ป คิ ด ม า มี
เคลด็ลับอยตูรง
ที่ ท า น สุ ภ าพ
และออนโยน
อ ย า ง จ ริ ง ใ จ
นี่เองครับ

ไปเดินหาซ้ือของท่ีระลึกท่ีเก่ียวกบัพระสันตะปาปา
องคใหม ผานไปทางรานอันโกราเห็นมีภาพโปสเตอร
รูปพระสันตะปาปาองคใหมแลวไวจริงๆ ครับพรอม
คำวา Habemus Papam วางไวบนแผงหนารานและ
ใตแผงเขียนวาแผนท่ีโรมฟรี คนเดินผานไปผานมา
เห็นเขาก็หยิบเพราะไมมีราคาติดไว ผมกำลังคิดจะ
หยิบตามเหมือนกัน เจาของรานออกมาแกะคำวา
ฟรีออกและบอกวาเขามีไวขายไมไดมีไวแจก ก็จริง
ของเขานะ ผมกย็งัไมซ้ือเพราะเห็นภาพไมละเอียเทาไร
นัก เดินเขาไปในรานก็พบวาเขามีสายประคำเล็กๆ
พรอมรูปพระสันตะปาปาเปนท่ีระลึกขายแลว ปกติ
แบบน้ีเขาขายกันประมาณ 1 ยโูรลงมา แตเขาขาย 2 ยโูร
ผมเลยไมซ้ือบอกวารออีกนิด รานอ่ืนอาจถูกกวา แตเดิน
ดูเกือบทุกรานก็ยังไมมีขาย รานน้ีเขามาเร็วจริงๆ
ยอมรับเลยครับ พอไปถึงสำนักงานลอสแซรวาตอเร
โรมาโน จะซ้ือหนงัสือพมิพทีป่ระกาศพระสนัตะปาปา
องคใหมนั่นแหละ ที่โตะขางๆ เขาวางรูปสมเด็จพระ-
สันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ไวปกใหญ ผมเดินเขาไป
กม็องๆ  คนอืน่ๆ กม็องแตไมกลาหยบิ ไมกลาถามอะไร
กันซะดวย จนกระท่ังเจาหนาท่ีมาสะกิดผมบอกวา
คุณพอหยิบไดนะ ไมเสียตังค จะเอาสักกี่ภาพก็ได
เห็นไหมครับพอเขาแจกฟรีดันไมกลา พอเขาขายก็ไป
คิดวาฟรี ผมหยิบมาปกเล็กๆ กลัวเขาหาวางกแตพอ
คนอ่ืนเขารูวาฟรี พี่เลนหยิบกันคนละปกใหญๆ เลย
แตเวลาเขาฟรีนีฟ่รจีรงิๆ จงัๆ กนัเลยนะครับ หยบิเทาไร
หยบิไปพอจะหมดกเ็อามาเติมอกี ดีกดี็ใจหาย

เย็นน้ีเวลา 17.00 น. พระคุณเจามีนัดกับอดีตทูต
อติาลีประจำประเทศไทย ซ่ึงตอนน้ีกลบัมาอยทูีโ่รมแลว
ทานเลาใหฟงวาทูตทานน้ีมีภรรยาเปนชาวบราซิล รจูกั
กนัมานานพอควร ทตูทานน้ีพอรวูาพระคณุเจามาประชุม
ที่โรมก็ทำหนังสือมาขอพบ ทานช่ือดีดวยนะครับ
Ignazio di Pace เหมาะสำหรับฉลองพระสันตะปาปา
ซ่ึงเปนเยสุอิตและนามสกุลก็แปลวาสันติ ทานมีบุคลิก
สงางามมากครับ และการพูดการจาก็สุภาพออนโยนดี
ทานเลาวาบานทานอยูใกลวาติกันน่ีเองมีระเบียงบาน
ที่มองเห็นมหาวิหารนักบุญเปโตรไดอยางชัดเจน
รวมถึงทิวทัศนตางๆ ของวาติกนั อยากเห็นแตไมไดเหน็
ครับ ผมเลยถือโอกาสขอบคุณสถานทูตอิตาลีที่อำนวย
ความสะดวกในการออกวีซาเรงดวนครั้งน้ีใหผมไดมา
ที่โรม ทานก็บอกวาดีใจท่ีไดยินวาเพื่อนรวมงานของ
ทานท่ีกรุงเทพฯ ไดทำเชนน้ัน พระคุณเจาสนทนากับ
ทานทูตและภรรยาอยูนานทีเดียวครับ แตนานเทาไร
จรงิๆ ผมไมทราบนะ

(ฉบับหนาพบกับตอนสุดทายของบันทึกฯ จะ
ปดทายภารกิจกันอยางไร อานมาถึงตอนน้ีแลว ตอง
ติดตามกันใหจบครบั บอกไดแความีทเีด็ดครบั)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 37 ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2013 หนา 9

ทัวรแสวงบุญ

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

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

2. เซนตแอนน - กวัลาลมัเปอร
(26-29  กรกฎาคม  ค.ศ. 2013)

3.  เซนตแอนน - พมา
(26-31 กรกฎาคม  ค.ศ. 2013)

1. เซนตแอนน - ปนงั
    (26-28  กรกฎาคม  ค.ศ. 2013)

4. ลรูด - ฟาติมา - โรม
(14-25 ตุลาคม 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

สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทตอป และอุดมศานต 400 ตอป
ตออายุสมาชิก ติดตอฝายทะเบียนสมาชิก

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

มูลนิธิเพ่ือการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก)

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

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

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

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

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

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

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

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

เกียรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูท่ีระลกึตางๆ  หลากสสีวยงาม

ของท
ี่ระลึก

ของท
ี่ระลึกของท
ี่ระลึก

ของท
ี่ระลึก

ของท
ี่ระลึก

ตามวาระแ
ละโอกาส

ตางๆ

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

Email:  pppygift@yahoo.com

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสุข เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

(มธ 5:7)

“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

  

ผทูีม่งุหาสิรริงุโรจน เกยีรตยิศ และความเปนอมตะ
โดยยนืหยดักระทำความดจีะไดรบัชวีตินิรนัดร
สวนผทูีเ่ห็นแกตวั ไมปฏบัิตติามความจรงิ

แตกลับปฏิบัติตามความอธรรม
จะตองถกูลงโทษอยางหนัก  (โรม 2:7-8)
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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

รูปแบบการพัฒนาครูคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก
ในวารสาร
วิ ช า ก า ร
วิ ท ย า ลั ย
แสงธรรม
ปที ่5  ฉบับ

ที ่1 (มกราคม - มิถนุายน 2556 หนา 129-152)  ผศ. ดร.
ประเสรฐิ  อนิทรรกัษ  และ  ลดัดาวรรณ  ประสตูรแสง-
จันทร  ไดเสนอบทความการวิจยัเร่ือง  รปูแบบการพัฒนา
ครูคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก

บทคดัยอ การวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเพือ่ทราบ
1) องคประกอบการพัฒนาครูคำสอนในโรงเรียน
คาทอลิก  2) รูปแบบการพัฒนาครูคำสอนในโรงเรียน
คาทอลิก  3) ผลการยนืยนัรปูแบบการพัฒนาครูคำสอน
ในโรงเรียนคาทอลิก  ประชากร  คือ  โรงเรียนคาทอลิก
ในประเทศไทย  จำนวน  232 โรงเรยีน  กลมุตัวอยางคือ
โรงเรยีนคาทอลกิในประเทศไทย จำนวน  144 โรงเรยีน
ผใูหขอมลูคอื  ผบูรหิาร  และครูคำสอน  จำนวน  576
คน  เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั  คือ  แบบสอบถาม  สถติิ
ทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  คาความถ่ี  คารอยละ
คามัชฌิมเลขคณิต  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การ
วเิคราะหองคประกอบเชิงสำรวจ  การวิเคราะหสหสัมพนัธ
คาโนนิคอล  และการวิเคราะหเน้ือหา

ผลการวิจัยพบวา
1. องคประกอบการพัฒนาครูคำสอนในโรงเรียน

คาทอลิก  เปนพหอุงคประกอบ  มี  9 องคประกอบ  คือ
1) คาตอบแทนและสวัสดิการ  2) ปจจยัภายใน  ตัวครู
คำสอน  3) การจัดกิจกรรม  อบรม  ประชุม  สัมมนา  4)
ผบูรหิารโรงเรยีน  5) การเสริมสรางชีวติจิต  6) การจัด
ต้ังกลุมครูคำสอน  7) การวางแผนพัฒนา  8) สถานท่ี
ทำงาน  และ  9) การกำหนดนโยบาย  เปาหมาย  ทศิทาง
งานคำสอน

2. รูปแบบการพัฒนาครูคำสอนในโรงเรียน
คาทอลิก  เปนความสัมพนัธของพหอุงคประกอบ  โดย
องคประกอบดานปจจัยแวดลอม  ซ่ึงประกอบดวย
คาตอบแทนและสวัสดิการ  การจัดกิจกรรม  อบรม
ประชุม  สัมมนา  ผูบริหารโรงเรียน  การเสริมสราง
ชวีติจิต  การวางแผนพัฒนา  สถานท่ีทำงาน  และ  การ
กำหนดนโยบาย  เปาหมาย  ทศิทางงานคำสอน  มีความ
สัมพันธกับองคประกอบดานทักษะความสามารถของ
ครูคำสอน  ซ่ึงประกอบดวยปจจัยภายในตัวครูคำสอน
และการจัดต้ังกลุมครูคำสอน

3. ผลการยืนยันรูปแบบการพัฒนาครูคำสอนใน
โรงเรียนคาทอลิก  ผูทรงคุณวุฒิเห็นสอดคลองกันวา
รูปแบบการพัฒนาครูคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก  มี
ความถูกตองครอบคลุม  เหมาะสม  เปนไปได  และเปน

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

ประโยชน

ขอเสนอแนะเพื่อนำผลวิจัยไปใช
1. ควรมีระบบคาตอบแทนที่ชัดเจน  เหมาะสม

ยติุธรรม  เทาเทียมกันท่ัวประเทศ  มีการมอบสวัสดิการ
พื้นฐานท่ีเหมาะสมจำเปนตอการดำเนินชีวิตและ
สวัสดิการพิเศษเม่ือครูคำสอนเจ็บปวย/เสียชีวิต  มีการ
พฒันาคุณภาพชวีติความเปนอยขูองครคูำสอนใหสมดุล
มีกองทุนชวยเหลือครูคำสอนและครอบครัว  มีการสราง
แรงจงูใจ  โดยการมอบผลประโยชนอืน่ๆ ทัง้ดานวัตถุ
และดานจิตใจ  มีการกำหนดเสนทางความกาวหนาใน
สายอาชีพ  การพัฒนาสายอาชีพครูคำสอนท่ีชัดเจน
มีการจัดสรรทุน/งบประมาณท่ีเพียงพอสำหรับการ
ฝกอบรมพัฒนาครูคำสอน  และการทำงานคำสอน  รวม
ถึงมีการสรางระบบรุนพี่ดูแลรุนนอง  และมีครูพี่เลี้ยง/
ทีป่รกึษา/วญิญาณรักษ  สำหรบัครูคำสอน

2. ควรมกีารเสริมสรางให  ครคูำสอนมีความต้ังใจ
เสียสละ  อุทิศตนเพ่ือสวนรวม  มีความรัก  ความเช่ือ
วางใจ  และมีความซ่ือสตัยตอพระเจา  ดำเนนิชวีติตาม
แบบอยางของพระเยซูเจา  มีความรักศรัทธาในอาชีพ
และมีจิตวิญญาณของความเปนครู  มีความรับผิดชอบ

(อานตอหนา 13)
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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

มมุสงบเงียบในวัด มีมุมหน่ึงมีคนน่ังสวดภาวนา
เฝาศีลอยูในวัด และขางๆ ตัวมีหนังสือเลมเล็กๆ ที่วาง
อย ูพอเหน็ปกหนงัสือทำอยางสวยงาม เหมอืนหนงัสือ
ตางประเทศ ก็รูสึกวาไมธรรมดา  พอเสร็จแลว จึงได

ซสิเตอรอาพา รงุเรอืงผล
คณะรักกางเขนจันทบรีุ

“...ถารัก ก็ไมรสูกึลำบาก”
ขออนญุาตซิสเตอร “เปนหนงัสือสวดภาษาญวน”

เม่ือเปดดู ภายในเขียนดวยอกัษรโรมัน อายหุนงัสือ
เลมน้ี กวา 100 ปแลว แตยังอยูในสภาพดีมาก พิมพที่
กรงุเทพฯ ค.ศ. 1904 นาจะเปนโรงพมิพอสัสัมชัญ แม
ไมไดระบุชือ่โรงพมิพกต็าม  รปูเลมอยางน้ี ไดเคยเหน็
มากอนหนาแลว

ซิสเตอรอาพา รุงเรืองผล คณะรักกางเขนแหง
จันทบุรี  อายุ  79 ป  ไดฉลองชีวิตนักบวชมาแลว
ทัง้ 25 ป และลาสุดฉลอง 50 ป  เม่ือ 5 ปท่ีแลว รนุบวช
ครัง้แรกม ี8 คน เวลาน้ีเหลอื 4 คน เวลาน้ันสถานท่ีฝกหดั
อยทูีว่ดัเซนตปอล แปดริว้นี้

พิธีถวายตัวครั้งแรกไดกระทำท่ีวัดเซนตปอลนี้
และอยูที่นี่ได 2 ป ไดทำงานตามวัดตางๆ ต้ังแต
วดัเซนตปอล วดับางคลา วดัหวัไผ วดัตราด วดัทาแฉลบ
วัดโคกวัด  และตอมาก็ไปทำงานผูลี้ภัยกับพวกอพยพ
ชาวญวน ที่เกาะเปด แหลมสิงห สมัยนั้น คุณพอเรย
ดูแล ซิสเตอรไดมาชวย  ไดพูดภาษาเขาได พวกเขา
กดี็ใจมาก ภาษาญวนพอเขาใจกันได แตของเราเกามาก
เพราะเหมือนกับเราใชภาษาเม่ือ 300 ปท่ีแลว ที่เรา
อพยพมา และไมไดพัฒนาเทาไร  แตอยูไดปเดียวก็
ปดคายไปนานแลว

ผานมา 50 ป กลบัมาอยทูีว่ดัน้ีเปนครัง้ท่ีสอง และ
เปนปที ่4 เปนซิสเตอรยาย

ด้ังเดิมพอแมของทวด มาจากเวียดนามมาอยู
ประเทศไทย และท่ีบานพอแม พีน่องกพ็ดูภาษาญวนกัน
ซิสเตอรเปนคนโต และมีนองอกี 3 คน พอแมเสียชวีติ
หมดแลว

หนงัสือเลมน้ี คุณยายไดใชสวดกันมา และไดใหมา
ซิสเตอรเลาวา “ซิสเตอรเกดิในประเทศไทย และเลก็ๆ
ไดเรียนภาษาญวนเพียงเล็กนอย  เม่ือเกิดสงครามโลก
ก็เลิกเรียนกัน และทางรัฐบาลก็หามไมใหสอน หรือ
ใชภาษาญวนกัน สวนใหญที่ไดก็มาจากการฟง เวลา
ผูใหญเขาสวดก็จะดูหนังสืออานตามเขา ไมนานก็
ตามทัน”

“เวลานี ้เทาท่ีทราบ ทีว่ดัพระหฤทยัฯ ขลงุ กมี็สวด
ภาษาญวนกันอยู นอกจากน้ัน  ที่จังหวัดนครพนมก็มี
และท่ีสามเสน ฯลฯ”

“สำหรับซิสเตอร ภาษาญวนเปนภาษาท่ีซาบซ้ึง
ทีสุ่ด!”

เรื่องท่ีคณะรักกางเขนแหงจันทบุรี มีชื่อเสียง
มาในอดีตคือ ทอเส่ือจนัท เนือ่งจากสมยักอน ชาวบาน

ทัว่ๆ ไปเขาก็ทำอาชพีน้ีกนัทัว่ไป ท่ีบานก็ทำกันอยแูลว
เม่ือเขาอารามก็ทำดวย สมัยกอน เพือ่มีรายไดชวยคณะ
เพราะคณะลำบากมาก แตมาวันน้ี คนท่ียังทออยูก็
ไมมากนัก ในคณะก็ไมทอแลว เพียงแตซ้ือมาขายบาง
ทีมี่ชือ่เสยีงทีสุ่ดคือ เสม็ดงาม

แมอายุขนาดน้ี ซิสเตอรยังดูแข็งแรง คลองแคลว
และทำงานไมมีเกษียณ ยังทำไดก็ทำกันเรื่อยๆ จนกวา
จะทำไมไหว เพราะซิสเตอรเราทุกวนัน้ี ใหมๆ  ทีเ่ขามา
กมี็นอย

ซิสเตอรอยทูีน่ีใ่นฐานะ “ซสิเตอรยาย” มีซสิเตอร
ลดัดา เชยบญุ เปนอธิการ ทาทางคลอง ทัง้ทาทางและ
การพูดคุย ตองดูแลท้ังวัดและโรงเรียน ซ่ึงต้ังข้ึน
หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ชื่อ “โรงเรียนสันติภาพ”
มีนกัเรียนประมาณ 400 คน

คำถามหลายๆ คำถามท่ีไดถามซิสเตอรไป และ
ซิสเตอรก็ตอบทุกคำถาม ซ่ึงเปนคำพูดท่ีมาจากชีวิต
และความจริงใจ และสำหรบัคำตอบท่ีผมรสึูกประทับใจ
อยางมา เม่ือถามวา เปนซิสเตอรลำบากมากไหม?

แมคำตอบจะผานไปแลว แตคำตอบท่ีซิสเตอร
ไดให ยังคง
ดั ง ก อ ง อ ยู
ในใจผม และ
อยากให ดั ง
ไปถงึนักบวช
ทุกทานดวย
วา

“ ชี วิ ต
นักบวชจะวา
ลำบาก  ก็
ไ ม ลำ บ า ก
เพราะใจเรา
รัก!”
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ
พระเยซเูปนเจาชวีติ (ตอจากหนา 3)
แมความเช่ือในองคพระเยซูครสิตเจาผทูรงกลับคืน

ชพี จะม่ันคงตลอดเวลาในพระศาสนจักรต้ังแตแรก แต
ในชีวิตจริงของผม ผมตองยอมรับวา บอยครั้งท่ีผมลืม
ความสดใส ความมีชวีติชีวาของความเช่ือนี ้ผมยงัไมรจูกั
ความยินดี (ยน 20:20) ของบรรดาอัครสาวกเม่ือพวกเขา
เห็นองคพระผูเปนเจาทรงกลับคืนชีพ ผมยังไมซาบซ้ึง
กับความช่ืนชมในองคพระผูเปนเจา (ฟป 3:1) อยางท่ี
นักบุญเปาโลมี  ยังไมรูจักพระเยซูคริสตเจาแทจริง ยัง
ไมเขาใจพระฤทธานุภาพของการกลับคืนพระชนมชีพ
ของพระองค ผมยงัออนแอท่ีจะรวมสวนในพระทรมาน
ของพระเยซูคริสตเจา ยังไมมีสภาพเหมือนพระองค
ในความตาย ผมจึงมองไปไมถึงการกลับคืนชีพจาก
บรรดาผูตายดวย (เทียบ ฟป 3:10-11) ผมมาไดรับ
ความเขาใจจากพระคัมภีรวา บาปทำใหมนุษยขาด
พระสริริงุโรจนของพระเจา (รม 3:23) ซ่ึงคาตอบแทน
ทีไ่ดจากบาปคือความตาย (รม 6:23) ดังน้ี ความเชือ่ของ
ผมจงึขาดความมีชวีติชีวาไป

เม่ือมาทำ Lectio Divina พระวาจาของพระเจา จงึ
นำผมกลับมาทบทวนความเช่ือวา ชัดเจนเหมือนของ
นักบุญเปาโล ของบรรดาคริสตชนสมัยแรก และของ
พระศาสนจักรเพียงใด พวกเขาเช่ือมั่นดวยชีวิตจริง
ประจำวนัของพวกเขา ในสถานการณจรงิท่ีเขาประสบ
พวกเขาเขมแข็งในการประกาศเร่ืองพระครสิตเจาผทูรง
ถูกตรึงกางเขน (1คร 1:23) ยืนยันหมดหัวใจวา พระ-
ครสิตเยซูทรงเปนองคพระผเูปนเจา (2คร 4:5)  เปนเจา
ชีวิตหนึ่งเดียวของเขา หนังสือกิจการอัครสาวกได
บันทึกวิถีชีวิตของคริสตชนยุคแรกไวอยางชัดเจนวา
พวกเขาเรียกตนเองวา “ผูที่เรียกขานพระนามขององค
พระผูเปนเจา” (กจ 2:21 เชิงอรรถ m.) การเรียกขาน
พระนามเยซูเจา เปนลักษณะพิเศษของคริสตชนมา
ต้ังแตแรกเร่ิมทีเดียว (1คร 1:2, 2ทธ 2:22) สำหรับ
คริสตชนทุกยุคทุกสมัย พระเยซูคริสตเจาเปนเจาชีวิต
หน่ึงเดียว เปน “หวัใจ” ของขาวสารท้ังหมด เปน “หวัใจ”
ของความเช่ือและพระหรรษทาน เปนพระเยซูคริสตเจา
ผทูรงไถกใูหเปนอสิระ (รม 2:24)

จากจดหมายของนักบุญเปาโล และจากหนังสือ
กิจการอัครสาวก ที่ยืนยันหนักแนนถึงความเช่ือของ
คริสตชนในองคพระเยซูคริสตเจา นักบุญยอหน ได
ยนืยนัเชนเดียวกนัวา “ชยัชนะทีช่นะโลกกคื็อความเช่ือ
ของเรา ซ่ึงเช่ือวาพระเยซูเจาเปนพระบุตรของพระเจา”
(1ยน 5:4-5) “เชือ่ในพระเยซเูจา ผทูีพ่ระเจาทรงสงมา”
(ยน 6:29)  “และเม่ือเราเช่ือในพระเยซูครสิตเจาพระบุตร
ของพระเจา เราก็มีชีวิตนิรันดร” (ยน 3:15, 36; 1ยน
5:13)

ตลอดเวลากวา 2000 ปแลวที่เราคริสตชนชัดเจน
เรื่องความเช่ือของเรา ซ่ึงต้ังม่ันอยูในองคพระเยซู
คริสตเจาผูทรงลงมาบังเกิดเปนมนุษย รับความตาย
และทรงกลับคืนชีพจากความตาย พระองคเปนองค
พระผูเปนเจาผูทรงชีวิต พระองคจึงเปนศูนยกลางของ
ความคิด ความปรารถนา แผนการ และกิจการท้ังหมด
ของเราคริสตชน ดวยพลังรักที่เราไดรับจากพระองค
ไดผลักดันเราใหดำเนินชีวิตและกระทำพันธกิจอยาง
ทุมเทตลอดมา

ครสิตศาสนามิไดเริม่ตนทีข่อคำสอน จารตีพธีิกรรม

หรือโครงสรางการปกครอง แตเริ่มท่ีพระบุคคลเยซู
คริสตเจา พระบุตรของพระเจา  เปนพระเจาท่ีมาหา
มนุษย มาอยกูบัมนุษย ประทานสัมพนัธภาพรกัใหมนุษย
กอน คริสตศาสนาเปนความสัมพันธแหงความรัก
ระหวางพระเจากับมนุษย เปนความผูกพันอยางลึกซึ้ง
ระหวางพระเจา พระผสูราง กบัมนุษย ซ่ึงเปนส่ิงสราง
ที่พระเจาทรงรักอยางมาก ดังน้ันสิ่งท่ีตามมาของ
สัมพนัธภาพรกันีคื้อ ครสิตชนมีชวีติผกูพนัอยกูบัพระเจา
ในองคพระบุตรเยซูคริสตเจา ผูที่พระเจาทรงสงมา
ในโลกเพราะความรัก (ยน 3:16) คริสตชนประกาศ
พระเยซูคริสตเจาเปนเจาชีวิต ประกาศความรักของ
พระองคตอมวลมนุษยชาติ นี่คือจุดเริ่มตนของการ
ประกาศขาวดี เปนพลังในการประกาศขาวดี และเปน

เปาหมายของการประกาศขาวดี
ดวยสัมพันธภาพรักน้ี ทำใหขอคำสอน จารีต

พิธีกรรม การกระทำท้ังหลายท้ังปวงมีความหมาย มี
คุณคา และบรรลเุปาหมาย เปนพระเยซคูรสิตเจาเอง ที่
ทำใหทกุสิง่มีความหมาย มีคุณคา และไปถงึเปาหมายได
เพราะไมใชขอคำสอนท่ีทำใหพระเยซูเจามีความหมาย
มิฉะน้ันก็ไมมีความจำเปนท่ีพระองคตองมารับเอา
ธรรมชาติมนุษยและเสด็จมาประทับอยใูนหมเูรามนุษย
(ยน 1:14) เราตองไมเอาเกวยีนมาเทียมไวหนาววั เพราะ
ไมใชเกวียนที่ลากวัว แตเปนวัวที่ลากเกวียน

(ชมุชนหรือกลมุท่ีสนใจ Lectio Divina ติดตอ 08-
1899-7866)

(อานตอฉบับหนา)

ในหนาท่ีการงาน  มีชวีติจิต/จติตารมณท่ีดี  มีทศันคติ
ทีดี่  ตระหนักถงึความสำคัญของการศึกษาและพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง

3. ควรมีการจัดกิจกรรม  อบรม ประชุม
สัมมนาตางๆ  ที่เปนประโยชนตอครูคำสอนอยาง
ตอเนือ่ง  เพือ่ใหครคูำสอนมกีารพฒันาทัง้ครบ  ทัง้
การประชมุ  อบรม  สัมมนา  ดานพัฒนาบุคลกิภาพ
ดานการปฏิบติังาน  การจัดการ  ดานวิชาชีพ  การสอน
คำสอน  การใชและผลิตส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานพระคมัภรี  ขอความเชือ่  ชวีติจิต  การจดักิจกรรม
ทศันศึกษาและกิจกรรมอืน่ๆ  ทีเ่ปนประโยชน  และ
เพื่อกระตุนจูงใจครูคำสอนใหมีพลังในการทำงาน
สรางสรรคงาน  บรรลุตามเปาหมาย  และเปนไป
ในทิศทางท่ีผูบริหารและพระศาสนจักรคาทอลิก
ตองการ

4. ผบูรหิารโรงเรยีนควรใหความสำคญั  สงเสรมิ
สนับสนุนครูคำสอน/งานคำสอน  มีความเขาในใจ
ชีวิตครูคำสอน  มีภาวะผูนำและมีระบบการบริหาร
งานท่ีดี  มีจติตารมณดานคำสอน  เปดโอกาสใหครู
คำสอนมีสวนรวมในการกำหนดเปาหมายและ
การวางแผนงานคำสอน  กระจายอำนาจความรับผดิชอบ
ใหครูคำสอน  กำหนดภาระงานใหครูคำสอนอยาง
สมดุล  สอดคลองกับความรูและความสามารถของ
ครูคำสอน  ใหความรวมมือกับศูนยคำสอนในการ
พฒันาครูคำสอน  และสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีดี

5. ควรมีการสงเสริมใหครูคำสอนไดเพิ่ ม
ประสบการณกบัพระเจา  ไดไตรตรอง  รำพงึ  สวด
ภาวนา  และพดูคุยกบัพระเจาอยางสม่ำเสมอ  มีการ
เสริมสรางชีวิตใหครูคำสอนอยางตอเนื่อง  และให
ครูคำสอนไดเขาเงียบ/ฟนฟูจิตใจอยางตอเนื่อง

6. ควรมีการจัดต้ังกลุมครูคำสอนในระดับ
โรงเรยีน  ระดับสังฆมณฑล  และระดับชาติ/ประเทศ
รวมถึงควรมีการสรางความตระหนักถึงคุณคาและ
ประโยชนรวมกันภายในกลมุครูคำสอน

7. ควรมกีารวางแผนอตัรากำลงัครคูำสอน  และ
การวางแผนงานคำสอนอยางเปนระบบและตอเนือ่ง
มีการพฒันาโครงสรางการบรหิารจดัการงานคำสอน
รวมถึงมีการพัฒนาหลักสูตรการสอนคำสอนให
สอดคลองกับความตองการขององคกร  ครูคำสอน

คำสอน 5 นาที (ตอจากหนา 10)

และการดำเนินชวีติในสังคมไทย
8. ควรมีสถานที่ทำงาน/หองทำงาน/หอง

ศาสนา/หองคำสอน/หองจิตตาภิบาล  ทีมี่ความสงบ
เงียบ  ปลอดภัย  มีส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การปฏิบัติงาน  และมีส่ิงอำนวยความสะดวกตางๆ
ใหครคูำสอนใชในการทำงานคำสอน

9. ผูบริหารระดับชาติ/พระศาสนจักรทองถ่ิน
ผูบริหารระดับเขตการปกครอง/สังฆมณฑล  และ
ผูบริหารระดับโรงเรียน  ควรมีการกำหนดนโยบาย
เปาหมายและทิศทางงานคำสอนท่ีชดัเจน  เปนไปได
และสัมพันธสอดคลองกันในแตละระดับ  รวมทั้ง
มีการประกาศนโยบาย  เปาหมาย  และทิศทางงาน
คำสอนใหบคุลากรทุกคนทุกระดับรบัทราบรวมกัน

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษา  การทดลองใชรปูแบบการพัฒนา

ครคูำสอนในโรงเรียนคาทอลกิ  กบัโรงเรยีนคาทอลกิ
ของสังฆมณฑลและคณะนักบวช  เพื่อสรุปเปน
องคความรทูีส่มบูรณตอไป

2. ควรศึกษาเชิงลึกในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ
ผูนำและภาวะผูนำท่ีสงผลตอการพัฒนาครูคำสอน
ในโรงเรียนคาทอลิก

3. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการ
พัฒนาครูคำสอนกับประสิทธิผลของการจัดการ
ศึกษาแบบคาทอลิก

4. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาครูคำสอนของ
วัดคาทอลิก
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บ.สันติสุข
www.salit.org

ภาคภูมใิจในทรัพยสมบัติ

บทอธษิฐานภาวนา

วันพระคริสตสมภพคร้ังหน่ึง นักบุญฟรังซิสแหงอัสซีซีไปเย่ียมนักบวช
ของทาน ภราดาท่ีจดัโตะเตรียมอาหารไวอยางประหยดั ทานสนใจท่ีจะปฏิบติั
ตามศีลบนความยากจนของทาน นกับุญฟรงัซิสคิดในใจวา ภราดาทานน้ีเขาใจ
ผิดเก่ียวกับศีลบนความยากจน ทานไปหาหานมาไดตัวหนึ่ง เม่ือภราดาไดจัด
ทำเปนอาหารและทกุคนรบัประทานจนอิม่แลว นกับญุฟรงัซิสกเ็อาไขมันของ
หานท่ีเหลอือยไูปทาไวทีบ่นโตะและกำแพง ทานกลาววา วนัน้ีส่ิงสรางท้ังหลาย
ควรชื่นชมยินดีที่พระเยซูเจาทรงบังเกิดมาในโลก ในพระวินัยที่ทานเขียนให
สมาชิกของคณะ ทานไดเขียนไววาพวกเขาตองดำเนินชีวติโดยถือความนบนอบ
ความศักด์ิสิทธ์ิ และชีวติท่ีไมมีอะไรเปนของตนเอง ทานทราบดีถงึการท่ีส่ิงของ
ที่เรามีกลับกลายเปนส่ิงท่ีทำใหตัวเราเปนของมัน ศีลบนความยากจนเปนวิธี
ที่จะเอาชนะเหตุการณเชนน้ี

ในพระวรสารที่เรานำมาพิจารณา ทรัพยสมบัติเปนเจาของตัวชวยหนุม
คนน้ัน เขาปรารถนาจะดำเนินชีวิตท่ีศักด์ิสิทธ์ิและปฏิบัติตามพระบัญญัติ
พระเยซูเจาทรงปรารถนาใหเขาเปนศิษยของพระองค พระองคตรัสกับเขาวา
“ตามเรามา” แตมีอปุสรรคอยอูยางเดียว จติใจของเขาผกูมดัอยกูบัทรพัยสมบัติ
ของเขา พระวาจาที่ทาทายของพระเยซูเจามันเกินความสามารถของเขาท่ี
จะกระทำตามได เขาจากพระองคไปดวยความเศราใจ เราไมทราบวาภายหลัง
เขาไดขจัดทรัพยสินเงินทองท่ีผูกมัดจิตใจของเขาแลว เขาไดรับเสรีภาพท่ี
จะติดตามพระองคหรอืไม

หากเราไววางใจในพระองค พระเยซูเจาจะทรงชวยใหเราพนจากอำนาจ
ของทรัพยสินเงินทองท่ีผกูมัดจิตใจเราและเปนอปุสรรค มิใหเราสามารถติดตาม
พระองค

“ชายผูนั้นหนาสลดลง เพราะเขามีทรัพยสมบัติมากมาย
จึงจากไปดวยความทุกข” (มาระโก 10:22)

ขาแตพระเยซเูจา โปรดใหลกูเฝาระมัดระวังตัว
เพือ่ลกูจะไดรตัูวเมือ่ทรพัยสมบัติเขามาครอบงำจติใจ
ของลูกโดยส้ินเชิง โปรดใหจิตใจของลูกเปนอิสระ
เพื่อจะไดพบกับความสุขใจอันเปยมลนในพระองค
เทาน้ัน อาแมน

โคมลอยริมหาด
มาทะเลทีไรไมเคยผิดหวัง
จะวาเปนทะเลเดิมในพื้นที่เดิมก็ไมถูกนัก
แมจะอยูที่เดิมแตความเปนทะเลเปล่ียนไปทุกวัน
แคทรายบนชายหาดก็เปล่ียนไปไมไดหยุด
เด๋ียวเรียงรายกันอยูเต็มพื้นท่ีหาดเด๋ียวก็กลับสูทองทะเล
เกลียวคล่ืนเล็กใหญที่สาดซัดเขาหาดท้ังวันท้ังคืน
เหมือนจะไมอยากพักไมอยากหยุด
เพราะช่ือวา “คล่ืน” กบ็งบอกในตัวอยแูลว
จะเปนคล่ืนไดก็ตองขับเคล่ือนตัวเองอยางตอตอเนื่อง
หยุดเม่ือไรความเปนคล่ืนก็จบลงเม่ือนั้น
รองรอยเปลือกหอยเศษปะการังท่ีเรียงรายเปนแถวยาว
บอกใหเหน็ถงึพลังพลวตัแหงกระแสคลืน่
ไมไดซัดสาดเขามากระทบหาดแลวถอยกลับอยางเดียว
หากแตพัดพาส่ิงของแหงทองทะเลเขามาดวย
เพียงแคเดินทอดนองริมหาดทรายก็ใหรูสึกเพลินแลว
เกลียวคลื่นท่ีซัดไลกันเขามาเหมือนต้ังใจดูแลชายหาด
ทั้งสะอาดท้ังราบเรียบคลายปูทางใหเดิน
ที่อยากจะเดินไปลุยน้ำไปก็มีน้ำทะเลใสรองรับ
ที่อยากจะเดินไมใหเทาเปยกเทาเค็มก็ตองคอยดูจังหวะ
สังเกตรอยโคงรอยเวาท่ีคลื่นท้ิงรองรอยแหงไว
ถึงอยางไรก็มีใหต่ืนเตนใหคอยหลบคอยเล่ียงไมไดขาด
เหมือนทะเลอยากหยอกลออยากเลนดวย
เห็นกลัวเทาเปยกน้ำก็เหมือนยิ่งอยากแกลง
ถาโถมเขามาท้ังดานซายดานขวาดานหนาดานหลัง
พรอมเสียงเหมือนหัวเราะกระซิกชอบใจดังเปนระลอก
ใครท่ีเคยคิดวาเดินตามชายหาดทะเลกวางจะเหงาจะโดดเด่ียว
คงตองคดิใหมหากรจูกัมองวาทะเลมีชวีติมีชวีา
สามารถพูดคุยสามารถอยูเปนเพื่อนสามารถปลอบโยน
ดวยภาษาทะเลดวยเสียงคลื่นดวยเสียงลมในแรงขับเคล่ือนตอเนื่อง
ดีไมดีทะเลยังรูใจคนมากกวาคนรูใจกันดวยซ้ำ
เพราะอยางนอยทะเลพรอมรับฟงไมขัดคอไมคานไมซ้ำเติม
รออยทูีน่ัน่ไมหนไีปไหนตองการเมือ่ไรกเ็ม่ือนัน้…

คนท่ีมาทะเลไมพงึรบีรอน
ที่คิดแคจะมาเท่ียวมาเห็นมาเลนน้ำแลวไปตอ
ก็จะไมมีวันเขาถึงทะเลและส่ิงท่ีทะเลอยากจะบอกอยากจะให
อยางมากก็ไดแคภาพถายตัวเหนียวผิวติดเกลือกลับไป
เพราะมาอยูกับทะเลไมไดอยูแคกับผืนน้ำเค็มกวางสุดหูสุดตา
แตมาอยูกับทะเลก็คือมาอยูกับตนเองยอนเขาสูแกนแหงตน
เหน็ดเหน่ือยโรยรามาทะเลคืนความสดช่ืนกระปร้ีกระเปราให
หมดเร่ียวหมดแรงมาทะเลคืนพละกำลงัเติมความสดใสให
สุขภาพรอยหรอมาทะเลคืนกำลงัวังชาใหแถมอากาศบริสุทธ์ิลางปอด
แคเดินไปตามชายหาดก็เหมือนการวินจิฉัยสุขภาพ
เดินไมเทาไรขาหมดแรงรางกายเกร็งหัวใจเตนถี่
กแ็สดงวารางกายไมสมบูรณตองออกกำลงับางแลวนะ…

มาทะเลทีไรใหรูสึกใกลชิดพระเจาอยางบอกไมถูก
ที่บอกไดคือทานชางรักมนุษยเหลือเกินเหลือจะบรรยายได
จะสรางมนุษยมาในโลกก็ทรงอุตสาหบนัดาลใหโลกงดงามนาอยู
จนอดไมไดทีจ่ะใชทะเลเปนส่ือกตญัูความรกัความใจดีของพระองค
โคมลอยท่ีมีคนเดินขายตามหาดนาจะใชส่ือความรสึูกไดบาง
ปลอยโคมลอยข้ึนฟาสะพร่ังดาวนำคำ “ขอบพระคุณ” ไปถึงพระบิดา
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°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–‡¡µµ“ ‰∑√ß“¡ Õ.ª“°∑àÕ ®.√“™∫ÿ√’

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

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

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

1942-0259)

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����§≥–»“ 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

����� §≥–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.

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≈

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

∏‡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·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡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≥æàÕª√–™“™“µ‘ ª√’™“«ÿ≤‘ µ‘¥µàÕ

 Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë 0-2681-3900

µàÕ 1407, 08-9108-6850 E-mail : bkksacred

music@yahoo.com

�����  ¡‚¿™æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ Õ“√“¡

æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“·Ààß°√ÿß‡∑æœ §≈Õß‡µ¬

«—π»ÿ°√å∑’Ë 7 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013 ‡«≈“ 17.00 π.

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

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

�����  ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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

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

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

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

«—¥æ√–§√‘ µÀƒ∑—¬ «—¥‡æ≈ß Õ.«—¥‡æ≈ß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π

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

«—π‡ “√å∑’Ë 22 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 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

«—¥æ√–Àƒ∑—¬∫â“π∑—æ‰∑¬  µ.·®√–·¡ Õ.‡¡◊Õß

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

10.00 π.

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

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 15 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥æ√–Àƒ∑—¬∫â“π ’∂“π   Õ. °—π∑√“√¡¬å ®.»√’-

 –‡°…  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë  22 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

10.00 π.

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805

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

✟ §≥–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)

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 Medita 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-

9117-9100

�����¡Ÿ≈π‘∏‘‡´πµå¡“√åµ‘π √—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈‡¥Á°

5 Õ—µ√“ µ‘¥µàÕ§ÿ≥π—Øæ√ ‚∑√. 0-2583-5924

�����µ‘¥µàÕΩÉ“¬∑–‡∫’¬π ¡“™‘°Õÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµå

 ¡—§√ ¡“™‘°„À¡à (Õÿ¥¡ “√ Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√

§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå 400 ∫“∑/ªï Õÿ¥¡»“πµå

π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°√“¬‡¥◊Õπ 400 ∫“∑/ªï) µàÕÕ“¬ÿ

 ¡“™‘° ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1810 ‚∑√ “√

0-2681-5401, 0-2681-3900 µàÕ 1802

ç‡≈◊Õ° ◊ËÕ∑’Ë¥’‰«â„π∫â“π ‡À¡◊Õπ„Àâ≈Ÿ°À≈“π ∑“π

Õ“À“√ª≈Õ¥ “√æ‘…é

„À¡à!!!  ‡ªî¥µ—«·Õææ≈‘-

‡°™—Ëπ çæ√–§”π”™’«‘µé „π

‰Õ‚øπ ‰Õ·æ¥·≈–‰ÕæÕ¥

¥“«πå‚À≈¥‰¥â·≈â« „π·Õæ-

æ≈‘‡°™—Ëπ  ‚µ√å æ‘¡æå§âπÀ“

çæ√–§”π”™’«‘µé ‚Õ°“ 

©≈Õß¬Õ¥¥“«πå‚À≈¥ §√∫  1,000 ∫π

·Õπ¥√Õ¬¥å

º≈‘µ‚¥¬ :  ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

√à«¡°—∫·ºπ°Õß§å°√§√‘ µ™π¶√“«“ 

§≥–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

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

‡ªìπª√–∏“π

«—π»ÿ°√å∑’Ë 24 æƒ…¿“§¡ 2013

‡«≈“ 18.00 π.

∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫Õ ‚°

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
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อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คุณพอวรยุทธ กจิบำรุง (ในนามสภาพระสังฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพิูมพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจิตตาธิการ : คุณพอวรยทุธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คุณพออนุชา ไชยเดช
 หัวหนากองบรรณาธกิาร : วชัร ีกจิสวสัด์ิ  กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคำ   ฝายโฆษณา  สพุร เลาเรยีนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำแตละสังฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ : คุณพอพงศเทพ  ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม
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โดย เงาเทยีน
สวัสดีครบั นองๆ เยาวชนท่ีรกัทุกทาน เราไดอาน

สาสนของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต
ที่ 16 สำหรับวันเยาวชนโลกคร้ังท่ี 28 ป 2013 มาถึง
ตอนท่ี 6 แลวนะครับ ต้ังแตแรกพระองคทรงเรียกรอง
เราอยางเรงดวน ใหเรามาเปนศิษยของพระคริสตเจา
และกลาท่ีจะออกไป เพือ่ประกาศขาวดีใหมนุษยทัง้มวล
และทำใหพวกเขาเหลาน้ันมาเปนศิษยของพระองค และ
มาถึงวนันี ้พระองคเชือ้เชญิเราให “ยดึม่ันในความเช่ือ”
ดังใจความของสาสนดังตอไปนี้

ยดึม่ันในความเช่ือ
เม่ือตองเผชิญกับความยากลำบากในพันธกิจแหง

การประกาศพระวรสาร บางทีเธออาจถกูประจญใหพดู
เหมือนประกาศกเยเรมีหวา “ขาแตพระเจา ขาพเจาไมรู
วาจะพูดอยางไร เพราะขาพเจาเปนแคเยาวชน” แต
พระเจาจะตรัสกับเธอเชนกันวา “อยาพูดวาขาพเจา
เปนเพยีงเยาวชน  เพราะเราสัง่ใหเธอไปท่ีใด เธอกต็อง
ไป” (ยรม 1:6-7)  เม่ือใดท่ีเธอรูสึกวาตนยังขาดตก
บกพรอง ไมมีความสามารถ  หรอืออนแอในการประกาศ
และการเปนประจักษพยานตอความเช่ือ จงอยากลัว
การประกาศพระวรสารมิไดเปนความคิดของเราเอง
และมันก็ไมข้ึนอยูกับความเฉลียวฉลาดสติปญญา
ของเรา  มันเปนการตอบสนองดวยความนบนอบและ
ดวยความซ่ือสตัยตอการเรยีกของพระเจา เพราะฉะน้ัน
มันจึงไมมีพื้นฐานมาจากพลังอำนาจของเรา แตมาจาก
พลังอำนาจของพระเจา  นักบุญเปาโลทราบเร่ืองน้ีดี
จากประสบการณของทาน “ เรามีสมบัตินี้ เก็บไว
ในภาชนะดินเผา เพือ่แสดงวาอานภุาพล้ำเลศิน้ันมาจาก
พระเจา มิใชมาจากตัวเรา” (2 คร  4:7)

ดวยเหตนุี ้พอจงึอยากใหพวกเธอใชการสวดภาวนา
และศีลศักด์ิสิทธ์ิใหเปนฐานราก การประกาศพระวรสาร
ทีแ่ทจรงิเกิดจากการสวดภาวนา และไดรบัการหลอเลีย้ง

ทำนุบำรุงดวยการสวดภาวนา เราตองสนทนากับพระเจา
เสียกอนเพื่อที่จะไดสามารถพูดเรื่องท่ีเกี่ยวกับพระองค
ในการสวดภาวนาเราตองมอบผูคนที่เราจะถูกสงไป
พบแดพระเจา วิงวอนพระองคใหทรงเปดใจพวกเขา
เราวิงวอนพระจิตทรงโปรดทำใหเราเปนเคร่ืองมือเพื่อ
ความรอดของพวกเขา เราสวดขอพระคริสตเจาใหทรง
เอาพระวาจาของพระองคมาใสในปากของเราและ
ทำใหเราเปนเครื่องหมายแหงความรักของพระองค
สำหรับท่ัวไปแลวเราสวดสำหรับพันธกิจของพระ-
ศาสนจักรท้ังมวลดังท่ีพระเยซูทรงขอรองเราอยาง
ชัดเจนวา  “ขาวท่ีจะเก็บเกี่ยวมีมาก แตคนงานมีนอย
จงวอนขอเจาของนาใหสงคนงานมาเก็บเก่ียวขาวของ
พระองคเถดิ” (มธ  9:38)   ขอใหเธอแสวงหาชีวติแหง
ความเช่ือและการเปนประจักษพยานในศีลมหาสนิท
ไปรวมมิสซาอยางสม่ำเสมอทุกอาทิตยหรอืทกุครัง้ท่ีเธอ
ทำไดในวันธรรมดา  ไปแกบาปบอยๆ  มันเปนการสัมผสั
ไดอยางพิเศษถึงพระเมตตาของพระเจาผูทรงคอย
ตอนรบัเรา ใหอภยัเรา และทำใหหวัใจของเรามีความรัก
มากข้ึน พยายามท่ีจะรับศีลกำลังหากเธอยังไมไดรับ
เตรียมตัวใหดีเพือ่ทำหนาท่ี  ศีลกำลังก็เหมือนศีลมหาสนิท
เปนศีลแหงพันธกิจ เพราะศีลนี้ประทานพลังและ
ความรักของพระจิตใหเรากลาแสดงความเช่ือไดอยาง
กลาหาญ  พออยากใหพวกเธอฝกการเฝาศีลมหาสนิท
เวลาที่ใชไปในการฟงและสนทนากับพระเยซูผูทรง
ประทับอยูในศีลมหาสนิทน้ันจะเปนขุมพลังแหงความ
กระตือรอืรนใหมในงานธรรมทูต

หากเธอเดินไปตามเสนทางน้ี  พระคริสตเจาเอง
จะทรงเปนผูประทานความสามารถใหเธอเปนผูที่
สัตยซ่ืออยางส้ินเชิงตอพระวาจาของพระองคและเปน
ประจักษพยานท่ีกลาหาญตอพระองค  บางคร้ังพระองค
จะทรงเรียกรองใหเธอพสูิจนถงึความยืนหยดัม่ันคงของ
เธอ โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือพระวาจาของพระเจาไมได
รับการตอนรับหรือถูกขัดแยงในโลกบางแหง พวกเธอ
บางคนตองรับทุกขจากความจริงท่ีวา เธอไมสามารถ
เปนประจักษพยานแหงความเช่ือในพระคริสตเจาได
ในท่ีสาธารณะเพราะขาดเสรีภาพทางศาสนา บางคน
ตองเสียชีวิตไปเพราะเปนสมาชิกของพระศาสนจักร
พอขอใหเธอจงยึดม่ันในความเช่ือ โดยม่ันใจวาพระ-

คริสตเจาทรงอยูเคียงขางเธอในการประจญทุกชนิด
พระองคตรัสกับเธอเชนดียวกันวา “ทานท้ังหลาย
ยอมเปนสุขเม่ือถกูดูหมืน่ ขมเหง และใสรายตางๆ นานา
เพราะเรา จงช่ืนชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของ
ทานในสวรรคนัน้ยิง่ใหญนกั” (มธ  5:11-12)

นอง ๆ เยาวชน ครับ รวมกันภาวนาตอไปเพ่ือเรา
จะไดซ่ือสัตย และยึดม่ัน ตอสิ่งท่ีเราไดเชื่อ เชื่ออยาง
ม่ันใจวา พระเจาทรงรักเรา...จงอยากลัวเลย...แลวพบกนั
ใหมฉบับหนานะครับ...

การเฉลมิฉลอง 36 ป
งานเยาวชนคาทอลิกไทย

“ผทูีอ่ยทูำงานและอยใูนวงการคงจะทราบกันดีอยู
แลววาในปจจุบันน้ี เด็กๆ และเยาวชนตกอยู
ในสภาวะเชนไรเลวรายแคไหน ผูอภิบาลจึงตอง
ไมทำงานแบบหลบัหหูลบัตา ทำพอผานๆ แตตอง
ไว และทันตอสถานการณความเปนไปของสงัคม
ตองคอยระมัดระวัง คอยชวยเหลือเด็กๆ และ
เยาวชนใหพนจากขาวละมานหรือพิษรายของ
คานิยมผิดๆ ที่มีคนบางกลุมบางพวกพนใสเด็กๆ
และเยาวชน เพราะเห็นแกผลประโยชนสวนตน
เปนท่ีต้ัง ในท่ีสุดการทำงานทุกชนิดผูทำงาน
จะตองเหน็ผลงอกเงยขึน้บาง เราตองขอบพระคณุ
พระเจ าและสำนึกเสมอว า เรา เปนคนใชที่
ไรประโยชน  เราไดทำตามหนาทีเ่ทาน้ัน ความสุภาพ
เชนน้ีแหละเปนท่ีมาของพระหรรษทานในการ
ทำงาน ขอเปนกำลังใจใหผูทำงานท้ังในอดีต
ปจจุบนั และในอนาคตตลอดไป...”

คณุพอสมชาย อญัชลพีรสันต

อุดมสารแฟนคลับ
โดยทมี บ.ก.

หางหายไปหลายเพลา หลังจากการประกาศ
โยกยายรับหนาท่ีกันเรียบรอยแลวก็มาประจำการ
กันตอไป

บุคคลในภาพนี้ มีชื่อและนามสกุล วา
อะไร

ทราบคำตอบแลว สงมารวมสนุก ชิงรางวัล
ไดทีก่องบรรณาธกิารอดุมสาร ตามท่ีอยดูานลางน้ี
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จรงิๆ แลวมนัเปนเรือ่งเดยีวกัน

ผมเร่ิมดวยภาพเหลาน้ัน... จริงๆ แลวมัน
เหมอืนการทดสอบกอนจะจบหลกัสูตร....

ผมคิดถึงทฤษฎีความตาง ถาคุณทำตามแบบ
พิมพนิยม หรือตามข้ันตอนท่ีเขาบอกใหทำ การ
นำเสนอผลงานในวันน้ีคงไมนาสนใจ ไมมีใคร
จดจำ อาจารยบอกกับทุกคนท่ีเตรียมนำเสนองาน
ชิน้สุดทายกอนจบ ซ่ึงเราเรยีกวา แผนงานโครงการ
เพราะการมาเรียนหลกัสูตรการจัดการแมจะในเชิง
อภบิาล หรอืในระบบธุรกจิทัว่ไป กมี็ความจำเปน
ตองทำโครงการท้ังส้ิน การบริหารเวลานำเสนอ
จึงเปนดังน้ี  สิบหานาทีสำหรับการนำเสนองาน
หานาทีสำหรับพจิารณาและใหคะแนนโดยนักศึกษา
ที่รวมรับฟงทุกคน และอีกสิบนาทีเปนชวงเวลา
ของการตอบคำถาม เม่ือมีความคิดเห็นขัดแยง
คำตอบตองกระจางชัด ผูสอนบอกเราวาไมตอง
กังวล แตความกังวลคงเกิดข้ึนอยูแลว เพียงแตเรา
แตละคนจะควบคุมมันไดแคไหนเทาน้ัน

มันเหมือนการทดสอบกอนจบหลักสูตร จาก
หนึ่งเดือนครึ่งท่ีคุณเรียนมา ทฤษฎีความรูตางๆ
ตองแปรเปล่ียนเปนแผนงานและโครงการ การ
นำเสนอไมไดจบท่ีกระดาษรายงาน มันยังตอง
นับรวมพาวเวอรพอยทที่ดูดี เรียกความสนใจ
วธีิการนำเสนอ คำพดู และการแกปญหาเฉพาะหนา
กลุมของเราจากเมืองไทย นำเสนอเปนกลุม
เกือบสุดทาย ไมมีใครบอกใหผมแบกศักด์ิศรีของ
ประเทศชาติ สังฆมณฑล หรือสมาชิกภาพใด
ทีผ่มสังกัด แตผมนึกถงึส่ิงเหลาน้ีไวในใจ เปนท้ัง
กำลงัใจ และแรงผลักดัน

ผมเริม่ดวยภาพ 4 ภาพนัน้ โดยยงัไมเริม่ท่ีเน้ืองาน
ของโครงการ ผมถามวา พวกเขาจำกันไดไหมวา
คุณพบภาพเหลาน้ีทีไ่หน ใช...อาจารยทานหนึง่เคย
เอามานำเสนอ ผมบอกกับผูฟงและอาจารยวา ใน
แผนงานโครงการของผมมีบทเรียนทั้งหมดท่ีนี่
มีแรงบันดาลใจ มีบทสรุปของเน้ือหาท่ีเรยีนจบไป
เม่ือสามเดือนที่แลว เกี่ยวกับผูนำ และมีความ
ปรารถนาท่ีจะนำไปใชจรงิ เม่ือเรยีนจบแลว มันเร่ิม
จากคำทีส่ำคญั 3 คำนี ้คำทีห่นึง่คือ The sign of time
(สัญญาณแหงกาลเวลา) New Evangelization
(การแพรธรรมแนวใหม) และคำวา Future and
Hope (อนาคตและความหวัง)

เราพบวาไมแรก ที่สงไปยังผูชม ไมพลาด
หลายคนเร่ิมต้ังอกต้ังใจฟงโครงการของเรา ผดิกับ
เม่ือสักครูนี้ที่ เหมือนรอเวลาใหการนำเสนอ
อันยาวนานส้ินสุดลงสักที กลุมของเราคนไทย
คอยๆ บอกเลาเรื่องราวของแผนงานโครงการ
“การฝกผนูำเยาวชนเพ่ือใชส่ือใหมในการประกาศ
พระวาจา”  ผมใชจดุแข็งท่ีกลมุอืน่อาจหลงลมืไป
เชน การพดูถงึความสำคญัของปญหา เราไมไดเริม่

ปญหาแคเราเห็นปญหาแตเราเริ่มจากพระศาสนจักร
ไทยเห็นปญหา และส่ิงเหลาน้ีปรากฏอยูในแผนงาน
อภิบาลของพระศาสนจักรไทยท้ังสองแผนอันเปน
ปญหาท่ีตองพยายามแกไขใหได ปญหาน้ันคือครสิตชน
ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับความเช่ือของพวกเขา
ศีลศักด์ิสิทธ์ิ พธีิกรรม พระวาจาของพระ มันเปนเหมือน
โดมโิน เม่ือขาดความร ูจะม่ันใจท่ีจะเผยแพรไดอยางไร
เม่ือไมม่ันใจท่ีจะเผยแพรแลวจะเปนพยานชีวิตแหง
พระวาจาคงเปนไปไมได เปนปญหาท่ีเรายังแกไมหลดุ
ในโมงยามน้ีเพื่อใหสอดรับกับแผนงานและโครงการ
ที่ผมกำลังทำอยู รวมท้ังยังมองไปไกลถึงวันขางหนา
เยาวชนจึงเปนกลุมคนเปาหมายของโครงการทดลอง
ของเรา

โชคดีท่ีเอกสารพระศาสนจักรท้ังสังคายนาวาติกนั
ครัง้ท่ี 2 และเอกสารจากสหพนัธสภาพระสงัฆราชแหง
เอเชีย หรอื FABC  มีอางอิงเก่ียวกับเยาวชนกับการใชส่ือ
ไวมากพอ สามารถนำมาอางอิงได  จนกลายเปนการ
สรางจุดแข็งท่ีหลายๆ แผนงานโครงการจากกลุมอื่น
ไมมี เรายังมีรายละเอียดของคุณสมบัติ ตารางเวลา
ผรูบัผดิชอบ และงบประมาณ อกีส่ิงหน่ึงท่ีผมสงัเกตและ
เรียนรูเพิ่มเติมเก่ียวกับบทเรียนการเขียนโครงการคือ
การมองเผื่อไวสำหรับความเส่ียงที่โครงการอาจจะ
มีแนวโนมท่ีจะพบ

ประเด็นทายๆ ของการนำเสนอโครงการ ตาม
แบบฟอรม ที่อาจารยใหมาคือ คุณบริหารความเสี่ยง
อยางไร มีความเส่ียงอะไรบางท่ีคุณคิดวาตองเจอ และ
คุณจะจัดการกับมันอยางไร  ผมยอมรับวาต้ังแต
ทำโครงการมา หลายคร้ังไมเคยคิดเร่ืองความเส่ียงเลย
เราคิดวาเราคิดมาอยางดีแลว ไมนามีปญหา แตจริงๆ
คงไม โครงการท่ีดีตองมองเร่ืองนี้และตบทายดวยการ
จัดการเพื่อใหโครงการบรรลุเปาหมาย โยงยาวไปถึง
การประเมินผลงานท้ังโครงการกันเลย

ผมอยากสรุปการนำเสนอแผนงานและโครงการ
ในวันน้ันดวยประโยคเทหๆ ที่มีประเด็นเรื่องส่ือดวย
“Jesus is like a software…He enters your life, scans
your problems, edits your tension, downloads
solutions, deletes your worries, saves you …all the
way of your life, so we can use software…to proclaim
Him” (พระเยซูเจาก็เหมือนซอฟทแวร พระองคเขามา
ในชีวติของเรา เพือ่สำรวจปญหา ตัดทอนความตึงเครียด
ในจิตใจ ดาวนโหลดวธีิแกปญหา ลบลางความวิตกกังวล
ชวยเหลือเราในทุกเสนทางของชีวิต ดังน้ันเราควรใช
ซอฟทแวรในการเผยแพรพระองค)

เม่ือการกรอกคะแนนจบลง การถามตอบคำถาม
เริ่มข้ึน คุณพออีน เพื่อนรุนนองชาวฟลิปปนส สังกัด
คณะซาลเซียน มีเครดิตวาเคยรวมเขียนโครงการของ
บานเด็กขางถนน Tuloy  ท่ีเราเพ่ิงไปดูงานเม่ือวันเสาร
ทีผ่านมา ไดยกมอืแสดงความคิดเห็นวา “เปนโครงการ
ที่สมบูรณแบบมาก เพราะมีรายละเอียดเยอะ มีการ
นำเสนอท่ีนาสนใจ ถาผมเปนผูใหทุนผมเซ็นใหเลย”

คุณพอชาวซิมบับเว ผิวหมึก คณะพระมหาไถ
นักศึกษาปริญญาโท เขามารวมฟงดวย ซักไซ
บางประเด็น ซ่ึงพอดขีอมลูไมไดอยใูนพาวเวอรพอยท
นำเสนอ แตผมก็สามารถใหคำตอบไดไมยาก
ผมหยิบใบคะแนนจากเพ่ือนที่นั่งฟงในหองท้ัง 24
คน มารวมคะแนนในภายหลัง แมวาคะแนนจะเปน
เรื่องสมมุติ แตเปนเรื่องสมมุติจากความคิดจริงท่ี
แตละคนมีตอกัน อยางนอยมนัยนืยันวา เราผานมันได

ผมนึกถึงภาพเหลาน้ันท่ีนำมาเปดตัวกอน
นำเสนอโครงการ ผมรวูามันสรางความนาสนใจได
เพราะเราเรียนรู มันดวยกันทั้งหองกับภาพนี้
ภาพสมเด็จพระสันตะปาปาฟรงัซิส ในหลากหลาย
อริยิาบถ เพือ่บอกวาทานเปนผนูำการเปลีย่นแปลง
ทานส่ือมันดวยชีวิต ผมแอบโฆษณาแฝงวา ภาพ
เหลาน้ีมันอยใูนหนังสือพมิพคาทอลิกของประเทศ
ผม ผมนำมาแสดงถึงความรวดเร็วของสื่อ แตมาก
ไปกวาความรวดเร็วคือสาระของส่ือ ถาเยาวชน
มีความรศูาสนา มีความเปนผนูำเย่ียงอคัรสาวก และ
พวกเขาใชและสรางสรรคส่ือ ภาพเหลาน้ี แรง
บันดาลใจดีๆ เหลาน้ี จะถูกขยับขยายดวยอิทธิพล
ของส่ือ แตดวยผลผลติของชีวติศรัทธาของคริสตชน

เราทุกคนอยใูนหมบูานโลก เราอยใูนยุคดิจทิลั
นัน่คือ สัญญาณแหงกาลเวลา (The sign of time) ที่
ไมอาจปฏิเสธ เราจะแพรธรรมและสอนโลกใบนี้
ไดอยางไรในปแหงความเช่ือ พระสันตะปาปา
บอกวาใหทำการแพรธรรมแนวใหม (New Evan-
gelization) ผูที่จะนำความหวัง (Hope) และเปน
อนาคต (Future) คือบรรดาเยาวชน นีคื่อ 3 คำ ที่
ผมอยากจะบอกกับทุกทานกอนจบการนำเสนอ

ผมเดินกลับมายังท่ีนั่ง ขอบคุณพระสำหรับ
ส่ิงท่ีไดนำเสนอ ผมทราบดีวามันเปนเพยีงแคเอกสาร
และพาวเวอรพอยทไมกี่หนาเพ่ือเปนใบผานไปสู
ความสำเร็จตามหลักสูตรของสถาบัน แตมากไป
กวาน้ัน ผมเขาใจวาหนาท่ีแหงความเปนสงฆ
แนวทางแหงการอภิบาล การเปนผูนำฝูงชุมพา
เยีย่งอคัรสาวก มีหลายสิง่มากมายท่ีตองรวมกนัทำ
เพื่อกาวไปในโลกและกับโลก แตเปนกาวยาง
อยางคนมีความเชือ่

คุณพออาเธอร อธิการของท่ีนี่ถวายมิสซาปด
หลักสูตรและมอบประกาศนียบัตรสำหรับทุกคน
ทีผ่านหลกัสตูร การจดัการในเชิงอภบิาลน้ีดวยบทเทศน
และคำพูดซ้ำๆ วา “คุณทราบดี แผนการของพระ
ยอมเหนือกวาแผนการของคุณ เก็บคำน้ีไวใหม่ัน
พระองคสัญญากับเราวาจะอยกูบัเราเสมอ ขอบคุณ
ที่พวกคุณมา เพราะถาไมมีใครมา ที่นี่ก็ดำเนินไป
ไมได ภารกจิของผม (My Mission) จบแลว ตอไป
คุณตองนำส่ิงน้ีกลับไปทำภารกิจของคุณ (Your
Mission) ผมเชือ่วาจริงๆ แลวมันเปนเร่ืองเดียวกนั”

บรรณาธิการบริหาร
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çÕ∫√¡é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 19-20 ‡¡…“¬π 2013 ΩÉ“¬ —ß§¡  —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à
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Àπâ“«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“ ‡°‘¥°“√

∑√ÿ¥µ—«·≈–·µ°‡ªìπ∑“ß¬“« ‡π◊ËÕß¥â«¬

¿“«–§«“¡·Àâß·≈â ß·≈–Õ“°“»√âÕπ

‡ªìπÕ¬à“ß¡“° √«¡∑—Èß√–¥—∫πÈ”¢Õß·¡àπÈ”
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‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 17 ¡’π“§¡ 2013 ∑’Ë‚√ß‡√’¬πªî¬¡“µ¬å ®.æ–‡¬“



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 22 ª√–®”«—π∑’Ë 26 æƒ…¿“§¡ - 1 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 40 ®“° A ∂÷ß Z §«“¡¥’  ◊ËÕ §«“¡‡™◊ËÕ (23)

W (With) ®—¥§«“¡ª√“√∂π“¥’µà“ßÊ „Àâ‡¢â“°—∫ ∂“π°“√≥å·µà≈–‡Àµÿ°“√≥å

©“°·Ààß§«“¡√—° æ∫‰¥â„π«—¥§“∑Õ≈‘°

º¡‡¢’¬π§”π’È‰«âÀ≈—ß®“°∑’Ë‡¥‘π∑“ß‰ª«—¥§“∑Õ≈‘°À≈“¬Ê «—¥„πª√–‡∑»
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®“°«—¥§“∑Õ≈‘°∑’ËÕß§åª√–°Õ∫°‘π¢“¥ ·µà§«“¡À¡“¬¢Õß§«“¡√—°≈÷°´÷Èß°«à“

¡“°π—°

§«∫§Ÿà‰ª°—∫§Ÿà·µàßß“π ‡√“æ∫°Õß‡™’¬√å¡“°¡“¬ ∑—Èß®“°‡æ◊ËÕπ·≈–®“°

§√Õ∫§√—« æ’ËπâÕß ‡¡◊ËÕ‡√“‡ªìπºŸâ™¡ °Õß‡™’¬√åÕ“®®–‡ªìπ¿“æ√ÕßÊ ∑’Ë‡√“‡≈◊Õ°¡Õß

À√◊Õ°¥™—µ‡µÕ√å ·µà¿“æ√Õß·∫∫π—Èπ∂â“‰¡à„™àæ«°¡◊ÕÕ“™’æ √—∫®â“ß √â“ß¿“æ

À√◊Õ ∂“π°“√≥å ‡√“‡ÀÁπ¿“æ ç§«“¡ª√“√∂π“¥’é

ç§«“¡√Ë”√«¬¬àÕ¡¥’‡¡◊ËÕ‰¡à¡’∫“ª §«“¡¬“°®π¬àÕ¡™—Ë«√â“¬µ“¡§«“¡§‘¥

¢ÕßºŸâ‰¡à¬”‡°√ßæ√–‡®â“é (∫ÿµ√ ‘√“ 13:24)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ À≈—ß¡‘ ´“·µàßß“πÀπâ“«—¥´“πÕÕ°— µ‘π „π¿“æ

ºŸâ§π°”≈—ß‚ª√¬¥Õ°‰¡â√“¬∑“ß„Àâ°—∫‡®â“∫à“«‡®â“ “«‡æ◊ËÕ√à«¡™◊Ëπ™¡ ·µà°àÕπ

Àπâ“π—Èπ‡¢“∑”Õ–‰√√Ÿâ‰À¡§√—∫ ‡¢“ª≈àÕ¬π°°—π¥â«¬ ·µàº¡®—∫¿“æ‰¡à∑—π (Œ“)

‰¡àÕ¬à“ßπ—Èπ§ß‰¥â¿“æ∑’Ë·ª≈°µ“¡“Õ«¥°—π

©≈Õß«—¥π. øî≈‘ª·≈–¬“°Õ∫ ©≈Õß 25 ªï™’«‘µ ß¶å
«—π∑’Ë 4 æƒ…¿“§¡ 2013 ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠øî≈‘ª·≈–¬“°Õ∫ À—«‰ºà ®.™≈∫ÿ√’ ‰¥â®—¥æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ ©≈Õß™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ æ√âÕ¡°—∫©≈Õß§√∫ 25 ªï™’«‘µ ß¶å ¢Õß

§ÿ≥æàÕ ÿ∑—»πå ‡¿°– ÿµ §ÿ≥æàÕ™Ÿ™“µ‘ ™ÿ≥À°‘® §ÿ≥æàÕπ‘§¡ ‚¬∏“√—°…å §ÿ≥æàÕ≈◊Õ™—¬ ®—π∑√å‚ªÖ

§ÿ≥æàÕ«‘»‘…Øå «‘‡»…‡∏’¬√°ÿ≈ ‚¥¬¡’æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’

25  ªï™’«‘µ ß¶å§ÿ≥æàÕ‰æ∫Ÿ≈¬å       Õÿ¥¡‡¥™
25  ªï°“√ªØ‘≠“≥§ÿ≥æàÕ«‘√—™       Õ¡√æ—≤π“

«—π∑’Ë 8 ‡¡…“¬π 2013 §≥–æ√–¡À“‰∂à·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ®—¥©≈Õß 25 ªï

™’«‘µ ß¶å ¢Õß§ÿ≥æàÕÕÕ°— µ‘π ‰æ∫Ÿ≈¬å Õÿ¥¡‡¥™, C.Ss.R. ©≈Õß 25 ªï™’«‘µ

°“√ªØ‘≠“≥µπ¢Õß §ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ «‘√—™ Õ¡√æ—≤π“, C.Ss.R. ∑’Ë«—¥æ√–¡À“‰∂à

´Õ¬√à«¡ƒ¥’

»Ÿπ¬å§” Õπ —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à
¡Õ∫«ÿ≤‘∫—µ√·°àπ—°»÷°…“       √ÿàπ      17
«—π∑’Ë 17 ¡’π“§¡ 2013 »Ÿπ¬å§” Õπ —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à ®—¥æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ ªî¥ªï°“√»÷°…“ 2555 ·≈–æ‘∏’¡Õ∫«ÿ≤‘∫—µ√·°àπ—°»÷°…“

√ÿàπ∑’Ë 17 ´÷Ëß ”‡√Á®°“√»÷°…“„πªïπ’È®”π«π 6 §π ‚¥¬æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ 

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