


Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 47 ª√–®”«—π∑’Ë 17-23 æƒ»®‘°“¬π 2013Àπâ“ 2

√«¡æ≈—ß«—π»“ π —¡æ—π∏å

ç©≈ÕßÕ“√“¡§“√å·¡≈°√ÿß‡∑æœéæ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õßπ—°∫ÿ≠

‡∑‡√´“·Ààßæ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ Õ“√“¡§“√å·¡≈ °√ÿß‡∑æœ ¿“§§Ë” ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1 µÿ≈“§¡

2013

„π¿“§‡™â“æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å ‡ªìπª√–∏“π

„πæ‘∏’

ç©≈Õß«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·¡à Õ¥é «—π‡ “√å∑’Ë 5 µÿ≈“§¡ 2013

§ÿ≥æàÕª√–®«∫‚™§ µ√’‚ ¿“ À—«Àπâ“‡¢µ 3  —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å ‡ªìπ

ª√–∏“π„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õß«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ·¡à Õ¥ ®.µ“° ·≈–

‡ °‡ªî¥ÀâÕß¿“«π“ æ√âÕ¡°—∫æ√– ß¶å π—°∫«™™“¬-À≠‘ß„π‡¢µ 3 ·≈–æ’ËπâÕß

 —µ∫ÿ√ÿ…∑—Èß„°≈â·≈–

‰°≈µà “ ß ‡¥‘ π∑“ß

¡“√à«¡®”π«π¡“°

ªí®®ÿ∫—π«—¥·¡à Õ¥

¡’ §ÿ≥æàÕ™«‘π∑√å

‡ ß’Ë¬¡·°â« ‡ªìπ

ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫

§ÿ≥æàÕ “π‘®  ∂–«’√–«ß å ‡®â“Õ“«“ Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ß“π√«¡æ≈—ß  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 11)

ç©≈Õß«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ∫—ªµ‘ µ“é æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ√å™

¬Õ¥ æ‘¡æ‘ “√, C.Ss.R.  ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õß«—¥ª√–®”ªï

·≈–©≈Õßªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ‡¢µ∫÷ß°“Ã ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ∫—ªµ‘ µ“ Õ.‡¡◊Õß ®.∫÷ß°“Ã

‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 26 µÿ≈“§¡ 2013 ‚Õ°“ π’È¡’‡¥Á°√—∫»’≈¡À“ π‘∑·≈–√—∫»’≈°”≈—ß

®”π«π 67 §π

çÕ∫√¡é æπ—°ß“π§“∑Õ≈‘°°“√∑à“‡√◊Õ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ π”‚¥¬§ÿ≥æàÕ

®‘πµ»—°¥‘Ï ¬ÿ™—¬ ‘∑∏‘°ÿ≈ ·≈–√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√°“√∑à“‡√◊Õœ §ÿ≥ ÿ√æß…å √ß§å ‘√‘°ÿ≈

®—¥Õ∫√¡ àß‡ √‘¡®√‘¬∏√√¡„πµ—«∫ÿ§≈“°√ ‚¥¬„Àâ§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕßæ√–§—¡¿’√å ¡’

§ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡ ‡ªìπ«‘∑¬“°√µ≈Õ¥∑—Èß«—π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 28 µÿ≈“§¡

2013 ∑’Ë°“√∑à“‡√◊Õ §≈Õß‡µ¬ °√ÿß‡∑æœ



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 37 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2013 หนา 3

ฟรงัซิส พระสนัตะปาปาของปวงชน
ตอนท่ี 4 สมาชิกคณะเยสุอิต
พระสงัฆราชกติติคณุยอรช ยอด พิมพิสาร แปล

(อานตอหนา  7)

คุณพ อแบร โ ก -
ลิ โ อจบภาคฤดูรอน
ของการฝกอบรมเปน
สมาชิกคณะเยสุอิต ที่
เมืองอัลกาลา เด เฮ-
นาเรส ประเทศสเปน
และไดปฏิญาณตน
ในคณะเยสุอิต  เ ม่ือ
วนัท่ี 22 เมษายน ค.ศ.
1973 เม่ือทานอยูใน
นวกสถานของคณะ
ผู ใ ห ญ ข อ ง ค ณ ะ
ประทับใจมากในชวง
ที่ทานเปนนวกจารยที่
บานเณร ซ่ึงอยท่ีูวลิลา
บารีลารี ที่ซานมิเกล
ท านได รับ เลือกให
เปนอธิการเจ าคณะ
แขวงของคณะเยสุอติท่ีอารเจนตินา เม่ือทานอายุได 37 ป ทานไดรบัแตงต้ัง
เปนเจาคณะแขวงในอารเจนตินา เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 1973 และอยู
ในตำแหนงน้ีถงึป 1979

ตามคำเลาของพระอัครสังฆราชเซียวาตอสลาฟ หัวหนาคาทอลิกนิกาย
ยูเครเนียม ทานกลาววา กอนท่ีแบรโกลิโอไดรับแตงต้ังเปนพระสังฆราช
ทานไดรับการอบรมจากพระสงฆคาทอลิกนิกายยูเครเนียม ชื่อสเตฟาน
คัสมิล ในขณะท่ีทานอยูที่โรงเรียนคณะซาเลเซียน บอยคร้ังทานจะต่ืนกอน
คนอื่นหลายชั่วโมง เพื่อจะไดรวมถวายมิสซากับคุณพอสเตฟาน คัสมิล
นีแ่สดงใหเห็นวาพระสนัตะปาปาองคใหม ทรงใหความสนใจในจารีตโบราณ
ของภาคตะวันออก ซ่ึงมีความสำคัญในการเจรจาระหวางคาทอลิกกับนิกาย
ออรโธดอกซ

มีการถกเถียงกันมากเก่ียวกับการประพฤติตัวของแบรโกลิโอ ในชวงที่
ประเทศอารเจนตินาถูกปกครองโดยเผด็จการทหาร (1976-1983) ซ่ึงมัก
จะจัดการกับผทูีไ่มเหน็ดวยอยางทารุณ มีการคำนวณกนัวา ในชวงระยะเวลา
นัน้มีผเูสียชวีติระหวาง 13,000 ถงึกวา 30,000 คน

ผทูีโ่จมตีแบรโกลโิอ กลาวถงึพระสงฆหนมุสองทานท่ีถกูทหารจบั พวก
เขากลาววาแบรโกลโิอ ซ่ึงในชวงน้ันเปนสมาชิกของคณะเยสุอติในอันดับสูง
มิไดกระทำอะไรเพียงพอเพื่อชวยผูทำงานพระศาสนจักรใหพนจากเง้ือมมือ
ของทหาร แตอีกฝายหนึ่งบอกวา ทานพยายามเจรจาเพื่อใหทหารปลอย
พระสงฆทั้งสององค ซ่ึงเปนผูแทนของพระคารดินัลแบรโกลิโอ โตตอบ
ทีห่นาหนงัสือพมิพ “นาซีโอน” วาเปนเร่ืองใสรายเกาๆ

นักหนังสือพิมพทานหน่ึงชื่อ มารกาเร็ต เฮ็บเบิลเวท เขียนลงใน
หนงัสือพมิพวา “คำกลาวหาน้ีเปนการใสรายท่ีรนุแรงมาก ต้ังแตป 1973 ถงึ
1979 ในชวงท่ีเปนเจาคณะแขวงของคณะเยสุอิต แบรโกลิโอเผชิญหนากับ
พระสงฆสององคคือ คุณพอออรเลนโด โยรีโอ และฟรังซิสโก ยาลิกส ที่
อาศัยอยูในกระทอมที่ยากจน และทำงานท่ีเส่ียงกับอันตรายจากเผด็จการ
ทหาร ทั้งสองรูสึกวาตนถูกแบรโกลิโอหักหลัง เพราะแทนท่ีทานจะ
สนับสนุนงานของเขาท้ังสองและปกปองเขา ทานกลับบอกใหเขาท้ังสอง
ออกจากกระทอมนอยๆ นั้น เม่ือทั้งสองปฏิเสธ ทั้งสองก็ตองออกจากคณะ




อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
วันเสารที่ 23 พฤศจิกายน 2013 ที่

วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา เวลา 09.00 น.
ศีลอภัยบาป เวลา 10.00 น. พิธีเปดสวน
แหงความเช่ือ บูชาขอบพระคุณ เฝาศีล
มหาสนิท นำโดยกลมุตางๆ ชมนิทรรศการ
และรวมกิจกรรมตางๆ ชมสวนปแหง
ความเช่ือ จนถึงเวลา 15.00 น. พระคาร-
ดินลัไมเกิล้ มชียั กจิบุญช ูเปนประธาน

สังฆมณฑลอุดรธานี
วนัเสารที ่ 23 พฤศจกิายน 2013  พธีิ

บูชาขอบพระคุณเวลา 10.30 น. ที่อาสน-
วิหารพระมารดานิจจานุเคราะห อุดรธานี
พระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชยั ธาตุวสัิย เปน
ประธาน

สังฆมณฑลอุบลราชธานี
วันเสารที่ 23 พฤศจิกายน 2013 พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น.  ที่

วดัแมพระฟาติมา บานนาคำ อ.เมือง จ.อบุลราชธานี พระสงัฆราชฟลปิ บรรจง
ไชยรา เปนประธาน

สังฆมณฑลนครราชสีมา
วนัอาทิตยที ่24 พฤศจิกายน 2013 พธีิบชูาขอบพระคุณเวลา 10.00 น.  ที่

อาสนวิหารแมพระประจักษทีล่รูด นครราชสีมา พระสงัฆราชยอแซฟ ชศูกัด์ิ
สิรสุิทธิ ์ เปนประธาน

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี จัดปดเปนเขต
เขตแมพระองคอุปถัมภ จัดท่ีวัดแมพระองคอุปถัมภ พนม วันเสารที่ 23

พฤศจิกายน 2013 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรดีารณุศลี เปนประธาน
เขตแมพระฟาตมิา จดัท่ีวดัแมพระฟาตมิา บานแสงอรุณ วนัอาทิตยที ่ 24

พฤศจิกายน 2013 พระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน ศรดีารณุศลี เปนประธาน
เขตแมพระประจักษเมืองลูรด จดัท่ีวดัแมพระประจักษเมืองลูรด หาดใหญ

วันอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 2013 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
เปนประธาน

เขตอันดามัน จดัท่ีวดันักบญุอกัแนส กระบ่ี วนัเสารที ่14 ธันวาคม 2013
เวลา 09.00  น. นิทรรศการและกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับปแหงความเช่ือ เวลา
11.00  น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  เทศนฟนฟูจิตใจ เวลา
12.30  น. อาหารเท่ียง ที่อาคารเซนตไมเก้ิล เวลา 13.30  น. ต้ังศีลมหาสนิท
และเฝาศีลมหาสนิทรวมกนั เวลา 14.00  น. เฝาศีลมหาสนิทเปนวดั  - วดันักบญุ
อักแนส กระบ่ี  และวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร ตรัง (วัดใดท่ียังไมถึงคิวเฝาศีล
มหาสนิท ก็สามารถไปขอรับศีลอภัยบาปได) เวลา 14.30  น. วัดแมพระ
รับเกียรติยกข้ึนสวรรค ภูเก็ต  กับวัดนักบุญมารติน เดอ ตูรส พังงา เวลา
15.00  น. วดัแมพระแจกจายพระหรรษทาน ตะก่ัวปา  กบัวดัตางๆ ในจังหวดั
ระนองท้ังหมด และวัดอื่นๆ ที่เหลือ เวลา 15.30  น. พิธีอวยพรศีลมหาสนิท
เวลา 16.00  น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน
ศรีดารุณศีล

สังฆมณฑลจันทบุรี
วนัอาทิตยที ่ 17 พฤศจิกายน 2013 พธีิบชูาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. ที่
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โดยคณุพอธวชั สิงหสา  เปนผรูบัผิดชอบ
คุณพออนุชา ไชยเดช กลาวเปดการอบรมและ

ใหขอคิดวา “เราทุกคนมีกุญแจคนละดอกท่ีจะไขไปสู
ความจริงของชีวติ  ทีเ่ราจะไดทำความเขาใจในความหมาย
ของส่ือมวลชน ขอใหเราไดไขใหพบในส่ิงท่ีจะมีประโยชน
กับชีวิตของเราในอนาคต ในการที่เราจะเปนพระสงฆ
ในการที่เราจะสามารถปรับใชส่ือในการแพรธรรม
ใหสมกับช่ือชดุวิชาน้ี ทีเ่ราจะเรียนรวมกัน”

ในวันแรกอาจารยชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย
ใหความรูหัวขอ “ส่ือกับพระศาสนจักรคาทอลิก” โดย
ยกตัวอยางเร่ืองแอปเปล 3 ผลท่ีเปล่ียนแปลงโลก
แอปเปลผลแรกจากสวนเอเดนท่ีอาดัมและเอวาฝาฝน
คำส่ังสอนของพระเจาเด็ดไป ทำใหมนุษยตองพบเจอ
กับความยากลำบาก และแอปเปลผลที่ 2 คือแอปเปล
ที่หลนลงบนศีรษะของเซอรไอแซ็ค นิวตัน ทำใหเขา
ไดพบทฤษฎีแรงโนมถวง และแอปเปลผลสุดทาย
เปนแอปเปลผลทีมี่อทิธิพลตอโลกมากท่ีสุด สตีฟ จอบส
ทีเ่ปลีย่นเทคโนโลยแีละการส่ือสารทีส่ะดวกสบายท่ีสุด
ใหมาอยูในรูปแบบของโทรศัพทมือถือเครื่องเล็กๆ
ที่ใชชื่อแบรนดวาแอปเปล

ส่ือกับพระศาสนจักรคาทอลิก เม่ือ 50 ปที่แลว
พระศาสนจักรไดจัดประชุมสังคายนาวาติกัน ครั้งท่ี 2
เปนการประชุมท่ีใชเวลา 4 ป ต้ังแต ค.ศ. 1962-1965  การ
ประชุมคร้ังน้ันไดเชญิพระสงัฆราชทุกองคจากท่ัวโลก
มาประชุม หลงัจากประชุมไดออกเอกสาร 16 ฉบับ เพือ่
ใหพระศาสนจักรท่ัวโลกนำไปปฏิบติั  เอกสารฉบับแรก
ในจำนวน 16 ฉบับ คือ พระธรรมนูญวาดวยพิธีกรรม
ศักด์ิสิทธ์ิ (Sacrosanctum Concilium)

เอกสารฉบับท่ีสอง คือ พระสมณกฤษฎีกาเรื่อง
ส่ือมวลชน (Inter Mirifica) พระศาสนจักรใหความสำคัญ
ใหคุณคาเก่ียวกบัเร่ืองส่ือมวลชน  ใหความสำคัญอยางไร
เม่ือมีการแกไขและทำความเขาใจแลวก็เหลือ 24
ยอหนา เปนการเลือกเฉพาะที่สำคัญและจำเปนจริงๆ
เทาน้ัน ที่เหลือขอใหมีคณะทำงานและมีนักเทววิทยา
อยดูวย เขียนใหมและเขียนออกมาเปนฉบับท่ีสอง โดย
มีมิติของเทววิทยาเขามา ในเอกสาร Inter Mirifica มี
คำศัพทใหมใหกับโลก ซ่ึงไมเคยมีมากอนในโลก คือ
คำวา ส่ือมวลชน  (mass media)  พระศาสนจักรใชคำวา
ส่ือสารสังคม (social communication) พระศาสนจักรให
ความสนใจกับคนท่ีผลติส่ือ ดังน้ันจึงเรียกงานท่ีเก่ียวกบั
ส่ือวา ส่ือสารสังคม เพราะจะเก่ียวของกบัเรือ่งของชีวติ
ของผคูนท่ีรบัส่ือ ทีไ่ดรบัคุณและไดรบัโทษจากส่ือ

เราจึงมีวันส่ือมวลชนสากล เพื่อที่จะใหทั่วโลกได
เห็นความสำคัญเรื่องสื่อ เปนวันที่วาติกันตองการใหมี
มิสซา และคำเทศนในวันน้ันไดเปดโอกาสท่ีจะทำให
ทกุคนไดรบัรถูงึคุณและโทษของสือ่ และพระศาสนจกัร
ยังใหมีการเก็บถุงทานพิเศษสำหรับนำมาใชในงานส่ือ
ของสังฆมณฑล และของประเทศ

สาสนวนัส่ือมวลชนสากลฉบับลาสุด เปนเร่ืองของ
เครือขายสังคม ซ่ึงใชผานทางมือถือ ไอแพด แท็บเล็ต
พระศาสนจักรตองการจะบอกวา เครือขายสังคมท่ีมีการ
ใชกนัเปนสวนมากน้ัน ยงัสามารถเปนจุดรวมความจริง
ของสัจธรรม และเปนพื้นท่ีใหมสำหรับการประกาศ
ขาวดีดวย

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที ่6 ทรงประกาศวา
เราจะยงัมีสังคายนาวาติกนั คร้ังท่ี 2 ตอไป นัน่คือส่ิงแรก
ที่พระองคทรงประกาศ หลังจากน้ันแลวพระองค
ทรงออกพระสมณสาสนฉบับหน่ึง  เรื่องการประกาศ
พระวรสาร

สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2  ในพระ-
สมณสาสน Redemptoris Missio พระสมณสาสนฉบับน้ี
บอกวา โลกของการส่ือสาร เปนยุคใหมสำหรับพระ-
ศาสนจักร ส่ือหรือเวทีส่ือนั้น เปนส่ิงท่ีเราจะตองใช
สำหรับการประกาศ พระองคทรงเปนพระสันตะปาปา
องคแรกท่ีใชส่ือ ใหความสำคัญกับส่ือ ใหบริเวณ
สำหรบัส่ือ

สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 ทรงใหความ
สำคัญกับส่ือ และเปนพระสันตะปาปาองคแรกท่ี
ใหส่ือมวลชนสัมภาษณบนเครื่องบินดวย เปนยุคสมัย
ของนวิมเีดีย

สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรงัซสิ ทรงใหความสำคัญ
กับส่ืออยางเต็มท่ี พระศาสนจักรจึงสนใจเร่ืองของส่ือ
เพราะส่ือชวยในการประกาศขาวดี และพระองคทรง
อนญุาตใหส่ือมวลชนสามารถถามคำถามสดๆ ได แลว
พระองคทรงตอบสดๆ และทรงอนญุาตใหส่ือเขาพบได
ดวย พระองคทรงใหโอกาสและเปนกันเองกบัส่ือมาก

ในเมือ่โลกเปลีย่น วธีิการส่ือตางๆ กเ็ปล่ียน ดังน้ัน
เรื่องสื่อศึกษาจึงมีความจำเปนในทุกระดับ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงสำหรับเด็กและเยาวชน สำนักวาติกันบอกวา
โดยเฉพาะสามเณรท้ังหลาย

สมัยนี้ เราคงจะหามใครไมไดเกี่ยวกับส่ือและ
เทคโนโลยีสมัยใหม มีวิธีเดียวคือเราจำเปนท่ีจะตอง
บอกใหเขารูถึงคุณและโทษของส่ิงเหลาน้ี นั่นคือ
จะตองบอกใหรูจักคิด วิเคราะห เพราะคนจำนวนหน่ึง
ยังตองอาศัยส่ือแบบนี้ และคนพวกนี้มีจำนวนไมนอย
ที่เราไมสามารถท้ิงเขาไปได ไมวาจะเปนส่ือส่ิงพิมพ
เชน อุดมสาร รายสัปดาห อุดมศานต รายเดือน หรือ
สารวัด กย็งัมีความจำเปน

สวนชวงบายอาจารยสุริยา รัตนะวงคกุล และ
อาจารยรยุศด สุนกุล จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บรรยายในหัวขอ “ความรทูัว่ไปเก่ียวกบัส่ือ”

วันท่ี 2 เปนการแนะนำการทำงานของส่ือมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย  ทั้ง 3 แผนก โอกาสน้ีคุณพอ
วชัศิลป กฤษเจริญ แบงปนประสบการณการทำรายการ
วิทยุดวย

วันท่ี 3 เยี่ยมชมการทำงานของสถานีโทรทัศน
ไทยทวีสีีชอง 3 และชอง ABAC Channel  เพือ่ใหสามเณร
มีความรคูวามเขาใจในงานดานส่ือมวลชน และรับรูถึง
บทบาทการทำหนาท่ีส่ือในสนามงานจริงจากผู มี
ประสบการณตรง  หลงัจากไดเรยีนรทูฤษฎีมาแลว

วันที่ 4  คุณนิมิตร พิพิธกุล ประธานมูลนิธิหุน
สายเสมาศิลปะเพื่อสังคม  บรรยายเรื่องสื่อศึกษา
ในบรบิทของสงัคมไทย

และในวันสุดทาย เปนการลงมือปฏบิติัการจรงิ โดย
นำเสนอรายการของตนเอง ถายทอดสดผานทางเว็บไซต
www.thaicatholicmedia.com ทีห่องสตูดิโอ ส่ือมวลชน
คาทอลิกฯ ใชชื่อรายการวา “วัยรุนตางมุม” นำเสนอ
เร่ืองราวของวัยรุน ในมุมมองของนักศึกษาวิทยาลัย
แสงธรรม แบงเปน 3 ชวง คือ อยากรจูงึถาม ดูหนังฟง
สาระ  บอกขาวเลาภาพ

อาจารยชัยณรงค ไดใหสัมภาษณความรสึูกทีไ่ดเปน
วทิยากรคร้ังน้ีวา “สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิส ทรง
ถือวาการอบรมบรรดาสามเณร ผูที่จะเปนพระสงฆ
ในอนาคตน้ัน มีความสำคญัเปนอนัดับ 1 ในการท่ีจะให
พระสงฆในยุคน้ี และตอๆ ไปไดเห็นคุณคาจากของ
ประทานของพระเจา ซ่ึงก็คือสื่อและเทคโนโลยีตางๆ
เพื่อที่จะใชในการประกาศความรักของพระเจาใหมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเทาท่ีจะทำได นอกนั้นในการ
บรรยายครั้งน้ีก็บรรยายในแงของมิติพระศาสนจักรที่
มองเร่ืองส่ือเพราะฉะน้ันถาหากวาสามเณรเขาใจมุมมอง
นีข้องพระศาสนจักร กจ็ะสามารถตักตวงส่ิงตางๆ ไดดี
ยิง่ขึน้”

“ผมสังเกตดวงตาของแตละคนในระหวางท่ี
บรรยาย  มีความรสึูกวาทุกคนใหความสนใจดีต้ังแตนาที
แรกจนถึงนาทีสุดทายกอนที่จะจบการบรรยาย ถือเปน
นมิิตหมายท่ีดี”

“พระศาสนจักรของเราเปนพระศาสนจักรที่ตอง
อาศัยการส่ือสาร ไมวาจะเปนระดับพระสันตะปาปา
พระคารดินลั พระสังฆราช พระสงฆ  หรอืกระท่ังบรรดา
สัตบุรุษท่ัวๆ ไป เราตองส่ือระหวางกันและกัน ส่ือ
จะชวยใหเรามีความเขาใจกันและกันมากข้ึน  ดังน้ัน
ส่ิงแรกคือ เราจำเปนจะตองรูวิธีการส่ือ เม่ือสื่อแลว
ก็ตองรูวาส่ือไปเพื่ออะไร พระศาสนจักรบอกวาเราส่ือ
เพื่อที่เราจะไดมีความสัมพันธเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา
และมีความสัมพันธเปนหน่ึงเดียวกับเพื่อนมนุษย
วันหน่ึงเราเปนพระสงฆ การส่ือจะทำใหเราเปนหน่ึง
เดียวกับสัตบุรุษท่ีเราจะไปดูแลชวยเหลืออภิบาล
พวกเขา  ประการสุดทายสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิส
ตรัสวาอยาไปสนใจเร่ืองเทคโนโลยีจนเกินไปเพราะวา
เทคโนโลยจีะเปลีย่นไปเรือ่ยๆ แตใหสนใจเน้ือหาสาระ
และวธีิการทีเ่ราจะส่ือ เพือ่ทีจ่ะใหเขาไดรบัเน้ือหาสาระ
ของเราไดอยางเต็มๆ  พระองคตรัสย้ำวาตัวเราเองและ
ชีวิตของเราคือสื่อที่ดีที่สุด เพราะฉะนั้นเราอาจจะไมมี
เทคโนโลยีที่ดีมากเทาไรในวัดท่ีเราไปประจำ แตนั่น
ไมสำคัญเทากับวาชีวิตและตัวเราเองเปนส่ือที่ดีมาก
เพราะฉะน้ันอยาไดมองขาม
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บางทีคำถามที่ ดีก็ทำให เรา เข า ใจตัวเราได ดี
เหมือนกันนะครับ คนตางศาสนาถามผมวา “เม่ือพระ-
เยซูเจาทรงออกเทศนาสั่งสอน คำสอนใดเปนคำเทศน
แรกของพระเยซูเจา?”  คำเทศนแรกของพระเยซูเจาอยู
ใน มธ 5:1-48 เขาเรียกวา บทเทศนบนภูเขา เพราะ
พระองคเสด็จขึน้ไปบนภูเขาแลวทรงส่ังสอนเรือ่งตางๆ
หลายประการเปนครั้งแรก แตบทเทศนบนภูเขาตอนน้ี
เรื่องแรกสุดท่ีพระองคทรงยกข้ึนมากอนจนเราตอง
เรียกวาเปน “ปฐมโอวาท” ก็คือ “ความสุขแทจริง”
(บุญลาภ 8 ประการ)  คนตางศาสนาคนน้ันก็ถามตอวา
ทำไมพระเยซูเจาตองสอนเรื่อง “ความสุขแทจริง”
หรอื “บุญลาภ 8 ประการ” นีเ้ปนเรือ่งแรกละ?

ก็เพราะเม่ือพระเยซูเจาเสด็จมาในโลกน้ี พระองค
ตรัสวา “พระอาณาจักรสวรรคมาถึงแลวจงกลับใจและ
เชื่อพระวรสารเถิด” พระองคทรงนำพระอาณาจักร
สวรรคมาต้ังไวใหแกเราบนโลกนี้ และจะดำเนินเรื่อย
ไปจนสมบูรณตอเน่ืองในสวรรคนิรันดร เม่ือพระ-
อาณาจักรมาอยูในโลกนี้แลวใครจะเขาไปจะตองปรับ
เปลี่ยนทัศนคติเสียกอน ตองยอมรับคานิยมใหม 8
ประการนี้มาเปนคานิยมในชีวิตใหไดเสียกอนจึงจะเขา
สูพระอาณาจักรสวรรคได

“ทัศนคติ” คืออะไร? นักบาสเก็ตบอลอาชีพหญิง
จากประเทศสหรัฐอเมริกาเดินทางมาสอนบาสเก็ตบอล
แกเด็กไทย โอกาส “ฉลองความสัมพันธไทย-สหรัฐ
อเมรกิา ครบ 180 ป” (พ.ศ. 2376-2556) เด็กไทยใสชดุ
กฬีาลงไปในสนามกอดลูกบาสไวในมือคนละลูก นัก
บาสเก็ตบอลอาชีพเหลาน้ันบอกวาใหเอาลูกบาสวางไว
กบัพืน้ วนัน้ีเราจะยังไมจบัลูกบาสกันแตเราจะเริม่เรียน
เรื่อง “ทัศนคติของการเลนบาสเก็ตบอล” เด็กไทยงง..
แลวพวกเขาก็เร่ิมสอนวา “ถาเราไมมีทัศนคติที่ดีตอ
การเลนบาสเก็ตบอล อีกหนอยเราเลนเกงมีชื่อเสียง
เรากจ็ะเร่ิมหลงระเริง อวดตัว ข้ีคุย หยิง่จองหอง เพราะ
คิดวาเลนเกงกวาคนอ่ืน เท่ียวเตรไมยอมลงมาซอม
กับเพื่อน ขาดระเบียบวินัย ไมนับถือโคช ไมใหเกียรติ
คตูอส ูขาดสัมมาคารวะ และก็เริม่ตกต่ำลงโดยไปไมถงึ

บทเทศนแรกของพระเยซูเจา

ดวงดาว อยางท่ีเราต้ังใจไว”  แลวเขาก็เริม่สอนทัศนคติ
ที่ดีงามในการเลนบาสเก็ตบอลแกเด็กๆ จากน้ันจึงไป
จบัลูกบาสมาเลนกนั

เราจะไปเขาใจคำสอนเร่ืองตางๆ ของพระเยซูเจา
ในพระอาณาจักรสวรรค เราจึงตองปรบัเปลีย่นทัศนคติ
ใหถูกตองตรงกับคานิยมของคนท่ีจะอยูในพระอาณา-
จักรสวรรคใหไดเสียกอน ชาวยิวเคยมีคานิยมวา คนท่ี
พระอวยพรคอื คนท่ีมีลกูมาก คนท่ีร่ำรวย คนท่ีอายุยนื
ดูเหมือนวาเปนแตเรื่องท่ีเอาไวคุยทับคนท่ีดอยกวาเรา
ทั้งส้ิน เพราะในโลกนี้มีคนท่ีเปนคนดีแตอายุส้ัน เปน
คนดีแตไมมีลูกหรือมีแตลูกตองมาดวนจากไปเมื่อ
อายุยงันอย เปนคนดีแตเสียสละจนตัวเองยากจน

บทเทศนบนภูเขา
ความสขุแทจรงิ (บุญลาภ 8 ประการ)

พระเยซูเจาทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย
จึงเสด็จข้ึนบนภูเขาเม่ือประทับแลว บรรดาศิษยเขามา
หอมลอมพระองค  พระองคทรงเร่ิมตรัสสอนวา

“ผมีูใจยากจน ยอมเปนสุข เพราะอาณาจกัรสวรรค
เปนของเขา

ผเูปนทุกขโศกเศรา  ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรบั
การปลอบโยน

ผมีูใจออนโยน ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรบัแผนดิน
เปนมรดก

ผหูวิกระหายความชอบธรรม ยอมเปนสุข เพราะเขา
จะอิม่

ผูมีใจเมตตา ยอมเปนสุข
เพราะเขาจะไดรบัพระเมตตา
ผูมีใจบริสุทธ์ิ ยอมเปนสุข

เพราะเขาจะไดเหน็พระเจา
ผูสรางสันติ ยอมเปนสุข

เพราะเขาจะไดชือ่วาเปนบุตร
ของพระเจา
ผู ถู ก เ บี ยด เ บียนขม เหง

เพราะความชอบธรรม ยอม
เปนสุข เพราะอาณาจักร
สวรรคเปนของเขา”

ทานท้ังหลายยอมเปนสุข เม่ือถูกดูหมิ่น ขมเหง
และใสรายตางๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด
เพราะบำเหน็จรางวัลของทานในสวรรคนั้นยิ่งใหญนัก
เขาไดเบียดเบียนบรรดาประกาศกท่ีอยูกอนทานดังน้ี
ดวยเชนเดียวกนั (มธ 5:1-12)

เราลองคิดดูวาเม่ือครอบครัวหนึง่ บดิาอันเปนท่ีรกั
และเสาหลักของครอบครัวเสียชีวิตกะทันหันตายลง
ทิง้ลกูและภรรยาไวขางหลงั ขางบานก็มาพดูวา “แกแย
แลว แกเคราะหราย ถึงคราวซวย มีคนตายในบานแก”
เชนน้ีพระอาณาจักรของพระเจาจะมาต้ังม่ันในโลกน้ี
ไดหรือ? แตถาเขามาแลวพูดวา “ไมเปนไรนะ พระ-
เปนเจาทรงประทับอยูขางคนจนคนทุกขใจ พระองค
จะทรงเตรียมสิ่งท่ีดีกวารอไวใหหลังจากเหตุการณนี้
ผานไป” ถาเชนน้ีพระอาณาจักรสวรรคมาถึงในโลกน้ี
ไดเลย การจะพูดประโยคหลังน้ีไดก็เพราะคนผูนั้น
มี “บุญลาภ 8 ประการ” เปนคานิยมของชีวติ เปนเหมือน
ทัศนคติที่นำเขาใหคิดไดวา “พระเปนเจาทรงอยูขาง
คนยากจน”

โลกนอกพระอาณาจักรของพระเจา เต็มไปดวย
การขมคนท่ีออนแอ ใชความรุนแรงตอผูที่เรามีทาง
เอาเปรียบได ไมเคยมีเมตตาทำดีเลยไปจากท่ีเขียน
กำหนดไว มีผลประโยชนแอบแฝงไมเคยทำอะไร
ดวยบริสุทธ์ิใจ ที่สำคัญไมเคยสำนึกวาเรายากจน
พรองความดี สำนึกเหลาน้ีตองรีบเปล่ียนและรับเอา
คานิยมใหม 8 ประการของพระเยซูเจา ทันทีพระ-
อาณาจักรสวรรคก็บังเกิดข้ึนในดวงใจและในสังคม
ต้ังแตในโลกน้ีแลว พระศาสนจักรยังเอาพระวรสาร
บทน้ีมาอานในพิธีมิสซาวันสมโภชนักบุญท้ังหลาย (1
พ.ย.) เพื่อบอกเราวาบรรดานักบุญก็คือคนธรรมดา
เหมือนเราที่เขารับเอาคานิยม 8 ประการนี้มายึดถือ
เปนอุดมคติ ทานใชชีวิตในโลกก็เหมือนทานเขาอยูใน
พระอาณาจักรสวรรคที่เริ่มตนต้ังแตในโลกน้ีแลว
และตอเนือ่งไปยงัเมืองสวรรคเม่ือทานส้ินใจ ตราบใด
ที่เราไมรูจักบุญลาภ 8 ประการวาหมายถึงอะไรและ
ยอมรับไวเราก็ยังไมสามารถเขาไปในพระอาณาจักร
สวรรคของพระเยซูเจาไดตราบน้ัน
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พลังแฝง
กระแสคนท่ีออกมาในถนนมากข้ึน
ทกุอยางสงบเรียบรอยสนัติ
ทวาแฝงไวซ่ึงพลังเงียบที่เปนพลวัตเต็มอัตรา
กอใหเกิดพลังรวมในทิศทางเดียวกันเปาหมาย

เดียวกัน
ไมตางกับหยดน้ำแตละหยด
ที่ตามลำพังเปนแคปริมาณน้ำเล็กนอย
ไรพลังไรพิษไรภัย
แคจะใชเทาเหยียบใชผาเช็ดก็แปรเปลี่ยนสภาพไป
แมแตปลอยไวเฉยๆ ไมเร็วก็ชาจะระเหยไปเปนไอน้ำ
แตพอหยดน้ำมารวมตัวกนัเปนมวลน้ำ
ทุกอยางก็เปล่ียนไป
รวมตัวกนัมากๆ กก็ลายเปนแองน้ำหวยหนองคลองแมน้ำ
ขับเคล่ือนไปดวยกันกลายเปนกระแสน้ำเชี่ยว
จากท่ีเปนแคหยดน้ำกลายเปนมวลน้ำ
จากน่ิงอยกูบัท่ีกลายเปนพลงัขับเคล่ือน
จากทีเ่งียบๆ กลายเปนเสยีงน้ำไหลน้ำซดั
และตอนน้ีอยกูนัเต็มถนนหนทางท่ัวทิศท่ัวไทย
เรียกรองความชอบธรรมเรียกหาความสำนึกถูกผิด
ไมมีททีาออมชอมยอมใหอกีตอไปแลว
เม่ือเห็นเม่ือรับรูความไมถูกตองที่กำลังเกิดข้ึนในชาติ
ตางสำนึกวาปลอยไปเชนน้ีไมไดแลว
เสียทั้งระบบความยุติธรรม
เสียท้ังจรรยาบรรณ
เสียทั้งหลักศีลธรรมท้ังหลักจริยธรรม
ไมเพยีงสงผลกระทบสังคมไทยในชวงน้ีในยุคน้ีเทาน้ัน
แตจะกลายเปนมาตรฐานการคิดการเลือกการปฏิบัติตอไปภายหนา
แลวสังคมจะอยเูปนสุขมีสันติมีสามัคคีธรรมไดอยางไร
เม่ือความผิดความถูกข้ึนอยูกับปริมาณมากกวาคุณภาพ
คนมากกวาเสียงเยอะกวามติเห็นชอบเปนเอกฉันท
ก็สามารถเปล่ียนผิดเปนถูกเปลี่ยนโทษเปนคุณได
บานเมืองก็คงตองหมดข่ือหมดแปไปโดยปริยาย
เงินกลายเปนกฎหมายอำนาจกลายเปนตัวกำหนดผิดถูก
สามารถซ้ือคนซื้อเสียงซ้ือตำแหนงซ้ือความสำนึกผิดถูกได
กลายเปนวาคนมีเงินถูกเสมอชนะทุกยกไดเปรียบทุกเรื่อง
หากเปนเรือ่งธุรกจิเรือ่งความสัมพนัธคนกบัคนกลมุกับกลมุ
ก็ถือเปนเรื่องไมชอบธรรมไมยุติธรรมไมถูกตองอยูแลว
แตนี่กระทบคนท้ังชาติทุกฐานะทุกสถาบันทุกระดับ
สงผลเสียหายระยะส้ันระยะยาวสงผลรายตอชวีติความเปนอยู
กย็ิง่จะถือไดวาเปนความผิดมหันตเปนความช่ัวรายไปกวา
แมจะอางความปรองดองความสมานฉันทความสามัคคี
แตกฟ็งไมข้ึนทำไมไดอยดีู
เพราะความปรองดองความสมานฉันทความสามัคคีจะมีได
หากมีหลักมีมาตรฐานการปฏิบัติความชอบธรรมเดียวกัน
เปนฐานความสัมพนัธเปนแนวทางปฏิสัมพนัธ
ทีป่ระกนัสิทธิหนาท่ีความยุติธรรมความชอบธรรมเสมอหนากัน
บนทฤษฎี “ชนะ” กบั “ชนะ” ทกุฝายทุกคนทุกกลมุ
แตหากมฝีาย “ชนะ” มีฝาย “แพ”
ความปรองดองความสมานฉันทความสามัคคีกเ็ปนแคชือ่
ไมตางกับน้ำตาลท่ีเคลอืบเมด็ยาขม
หลอกใหหวานไดแคชัว่ครชูัว่ยาม
แตธาตุแทนั้นรสขมจนกลืนไมเขาคายไมออก
ขอใหหยดน้ำเล็กๆ ทีม่ารวมตัวกันในทองถนน
กำลังจะกลายเปนมวลน้ำเปนกระแสน้ำเช่ียว
ไดชะลางทุกอยางท่ีทำใหชาติบานเมืองไมสงบสุข
คนไทยจะไดมีความสุขกับชีวติแตละวัน...ไดเต็มรอย

คนกลางผูทำหนาท่ีไกลเกลี่ยยิ่งวันยิ่งมีความสำคัญมากข้ึนในโลก ใน
ยคุสมัยของการส่ือสารมวลชน และการพูดจากันวันละ 24 ชัว่โมง กก็อใหเกดิ
การโตเถียงกันรอบตัวเรา สวนมากเปนการกระทำเย่ียงศัตรู มีเสียงตะโกน
ซ่ึงเจาของเสียงตะโกนก็อยากใหมีคนรับฟง ในโลกของความแตกแยกน้ี
คนไกลเกล่ียนบัวาเปนผทูีมี่คุณประโยชนมาก คนเหลาน้ีไดรบัการอบรมใหพดู
อยางชัดเจนและในแงบวก พยายามนำเอาคำพูดท่ีเปยมดวยความรูสึกและมัก
จะเอนเอยีงไปในแงลบ และพยายามแปลออกมาเปนภาษาท่ีจะชวยกสูถานการณ
ใหจบลงในทางท่ีดีมีประโยชน เปนการสรางสรรคและจัดหาส่ิงท่ีจำเปน
เพือ่บรรลถุงึจุดมงุหมายน้ี

ในพระวรสารท่ีเรานำมาพิจารณาน้ี มีการโตวาทีระหวางพระเยซูเจาและ
พวกสะดูสี ซ่ึงเปนกลุมชนที่ไมเชื่อในการกลับคืนชีพและชีวิตหลังความตาย
พวกเขาอางอิงถึงโมเสส เพื่อสนับสนุนแนวความคิดของพวกเขา พระเยซูเจา
มิไดทรงโตตอบผูที่ไมเห็นดวยกับพระองค และทรงช้ีแนะแนวทางท่ีจะมอง
ดูจากอีกมุมมองหน่ึง และพระองคก็ทรงอางอิงถึงโมเสสดวย เปนขออางอิง
ทีมี่พลงัมากกวา และตรงจุดมากกวาของพวกสะดูสี การมองโลกตามแนวทาง
ของพระเยซูเจาน้ัน พระองคทรงกลาวความจริงท่ีทรงทราบดีอยางเรียบงาย
และชัดเจน พระองคมิไดทรงมุงรายตอพวกเขาเลย ทรงใหเกียรติผูที่ตอตาน
พระองค แมจะไมทรงเห็นดวยกต็าม

นี่คือบทเรียนท่ีสำคัญมากสำหรับเราทุกคน ไมวาเสียงหนวกหูจะมาจาก
ตลาดขายปลาหรือมาจากอินเทอรเน็ตท่ีเชื่อมโยงกันท่ัวโลก เรากำลังติดตอ
กบัผทูีม่องดูโลกคนละแงจากเรา ซ่ึงบางครัง้ทำใหอารมณของเราเสีย กอใหเกดิ
อารมณรอนมากกวาแสงสวาง ใชพลงัโดยไรประโยชน ทานลองศึกษาพระธรรม
คำสอนจากการสนทนาของพระเยซูเจาในพระวรสาร แลวทานจะพบวาเปน
บทเรียนท่ีดี เปนเร่ืองการกลาวส่ิงท่ีดีๆ เก่ียวกบัผอูืน่

“พระอาจารยทานพูดดีแลว” (ลกูา 20:39)

ขาแตพระบิดาเจาสวรรค พระเยซูเจาพระบุตร
ของพระองค ทรงเปนพระวจนะนิรันดรในรูปแบบ
ของมนุษย พระดำรัสอันออนโยนของพระองค
เปนแบบฉบับและแนวทางปฏิบติัใหแกลกู โปรดทรง
ชวยใหลูกเปนมนุษยที่มีวาจาออนหวาน สามารถ
พูดแตส่ิงท่ีดีและรับฟงผูอื่นดวยเถิด ทั้งน้ี เดชะ
พระคริสตเจาพระเจาของลูกท้ังหลาย อาแมน
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จัดอบรมส่ือศึกษา สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทาง
สรางกระบวนการเทาทันส่ือในโรงเรยีน แกครโูรงเรยีน
คาทอลกิทัว่ประเทศ จำนวน 42 คน 19 โรงเรียน อาทิ
ธดิานุเคราะห หาดใหญ เซนตเมรี ่อดุรธาน ี ดรณุาราชบรุี
มาแตรเดอวีทิยาลยั  โยนออฟอารค ลาซาล เซนตโยเซฟ
คอนเวนต อดุมวทิยา พระแมสกลสงเคราะห  พระแม
มารีสาทร พระมารดานิจจานุเคราะห เซนตจอหน
เซนตราฟาแอล ฯลฯ  ระหวางวนัที ่17-18 ตลุาคม 2013
ที่อาคารมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย
ซอยทองหลอ ทั้งนี้เพื่อใหครูที่เขารับการอบรมได
เรียนรูเรื่องส่ือ เทาทัน สามารถคิดวิเคราะห แยกแยะ
และแนะนำได

คุณพออนุชา ไชยเดช เลขาธิการ ส่ือมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย และประธานฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา สภาการศึกษาคาทอลิกฯ  เปน
ประธานวจนพิธีกรรมเปดการอบรม และใหขอคิดวา
“ในชีวติจริงมี 2 ร ูคือ รเูรือ่ง  และรสึูก ส่ือทีเ่ราใช เราใช
เพือ่อะไร เราเรียนรจูกัส่ือเพือ่อะไร บางทีเราไมรดูวยวา
ใชอยางไร แตเพยีงชวีติความเปนคน มีทัง้สมอง ในเรือ่ง
ของความคิด และมีทัง้จิตใจ ในเร่ืองของความรสึูก พอ
จึงคิดวาการเรียนรูที่ดีที่สุดน้ัน คือการรับรูเรื่องราว
การอยูรวมกัน”

“ในฐานะท่ีดูแลเรือ่งส่ือศึกษาในโรงเรียนคาทอลกิ
พวกเราแตละคนท่ีจะจบหลักสตูรในกลมุแรกน้ี จะชวย
พอไปบอกเลาเรื่องราวตางๆ อยางนอยในบริบทของ
งานท่ีเราทำ พอไมไดคาดหวังวาจะมีโครงการอะไร
มากมาย แตส่ิงท่ีคาดหวังมากไปกวาน้ันก็คอืวา  ชวีติของ
ครูกับทาทีในการใชส่ือ ในการมองสื่อ ในการที่จะทำ
ความเขาใจกับส่ือ และเราจะส่ือตอไป ในชีวติของงาน
ที่เราทำและหนาท่ีของการท่ีเราเปนครู แตสุดทาย เรา
อยูรวมกัน เราจะส่ือความรักใหแกกันและกัน และพอ
เชือ่วาพระเปนเจาจะคมุครองทุกๆ คน”

จากนั้นคุณศรีดา ตันทะอธิพานิช ผูจัดการมูลนิธิ
อินเตอรเน็ตรวมพัฒนาไทย ใหความรูเร่ืองส่ือ ผลของ
ส่ือและทำไมตองรูเทาทัน พรอมยกตัวอยาง โรงเรียน
3 ดี ไดแก 1. ส่ือดี นักเรียนและครูไดเลือกส่ือและ
สรางสรรคส่ือดีๆ ใหกับโรงเรียน มีโอกาสเขาถึงส่ือ
เพื่อการเรียนรูโดยไมจำกัดเวลาและสถานท่ี 2. พื้นท่ีดี
พื้นท่ีที่นักเรียนและครูไดรวมกันออกแบบเพ่ือใช
ประโยชนในการเรียนร ูและทำกิจกรรมเชิงบวกรวมกัน
3. ภมิูด ีการท่ีนกัเรียนมีทกัษะคิดวิเคราะห มีภมิูคมุกัน
ในการเลือกและใชส่ือ สามารถดูแลรักษาและใช
ภมิูปญญาของชุมชนเพ่ือการสรางสรรครวมกัน

ภาคบายเปนกิจกรรมฝกฝนการอานส่ือประเภท
ส่ือๆ เชน ภาพยนตร ละคร โฆษณา อินเทอรเน็ตและ
มือถือ โดยคุณสุจิตรา สาระอินทร และใหผูเขาอบรม
คิด วเิคราะห แยกแยะ ส่ือตางๆ  และชมภาพยนตรเรือ่ง
ชวีติ มหศัจรรรยทรแูมนโชว

จากนั้นคุณพออนุชา ไชยเดช ใหความรูเรื่อง
ส่ือศึกษาในบริบทของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ

คณุครภูทัรสดุา ยุทธคราม จากโรงเรยีนมาแตรเดอี
วิทยาลัย ใหสัมภาษณถึงการเขารวมกิจกรรมคร้ังน้ีวา
“เปนโอกาสท่ีดีมาก และคิดวาเปนประสบการณทีน่าจดจำ
ครั้งหนึ่ง  ทำใหเราไดรู และไดเพิ่มเติมขอมูลในสิ่งท่ี

ไมเคยรมูากอน รวมท้ังไดแลกเปล่ียนความรกูบัเพือ่นๆ
ครูตางโรงเรียน และเปนการแบงปนประสบการณ
รวมกัน และส่ิงท่ีอยากฝากใหทกุๆ ทาน ลองเขามารวม
กบักจิกรรมนี ้เพือ่วาเราจะไดนำส่ิงท่ีไดจากเพือ่นๆ ซ่ึง
มาจากท่ีตางๆ ไปประยุกตใชกบัชีวติของเราได”

ภราดาประภาส ศรีเจริญ  อธิการโรงเรียนลาซาล
กรุงเทพฯ กลาววา “วันนี้รูสึกดีใจท่ีไดมาเย่ียมคณะครู
สวนหน่ึงของโรงเรียนลาซาล และคณะครูจากหลายๆ
โรงเรียนของโรงเรียนในเครือคาทอลิกท่ีไดมีสวนรวม
ไดมารับการอบรมสื่อศึกษา เรื่องการรูเทาทันส่ือ ซ่ึง
ในปจจุบันนี้เรื่องสื่อ เรื่องอินเทอรเน็ตน้ันเปนเรื่อง
สำคัญ ซ่ึงเด็กวยัรนุกาวไกลไปมากแลว แตบรรดาคุณครู
ยังตามเร่ืองน้ีไมทัน หรือยังไมทันเด็กๆ โชคดีที่ทาง
ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศฯ ของสภาการศกึษาคาทอลิกฯ
รวมมือกบัส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ตลอดจนองคกรตางๆ
มากมาย จดัอบรมข้ึน  คุณครูทีม่ารวมในคร้ังน้ีประมาณ
40 ทานจะไดนำความร ูนำประโยชนนีไ้ปขยายผล ตอ
เยาวชนในโรงเรียนของตนเอง บราเดอรรูสึกเสียดาย
ที่เปนชวงปดเทอม คณะครูหลายๆ โรง หรือคุณครู
หลายๆ ทานอาจจะไมทันในการติดตามขาวเร่ืองของ
การอบรมสื่อศึกษาน้ี หวังวาทางส่ือมวลชนคาทอลิกฯ
และสภาการศึกษาคาทอลิกฯ จะจัดอบรมสักครั้ง
หรอืสองคร้ัง เพือ่บรรดาคุณครูทีพ่ลาดโอกาสในคร้ังน้ี
จะไดมีโอกาสเขารวมอบรม เพราะวาสาระดีๆ ในคร้ังน้ี
หากใครพลาดไปเสียดายแนๆ ถือโอกาสน้ีขอบคุณ

คุณพออนุชา ไชยเดช และทีมงานจากส่ือมวลชน
คาทอลิกฯ ทกุคน และผมีูสวนรวมจัดอบรมในคร้ังน้ี”

คุณครูสรนะ นามวงษ จากโรงเรียนพระมารดา
นิจจานุเคราะห กลาววา “ไดมาอบรมเก่ียวกับแนวทาง
การรเูทาทันส่ือ เน้ือหาของการอบรมในครัง้น้ีเปนเร่ือง
เกี่ยวกับส่ือ และการรูวาเราจะสามารถรูเทาทันส่ือได
อยางไร ซ่ึงข้ึนอยูกับวาเรามีประสบการณอยางไร
ประสบการณ  อายุ  ความรใูนอดีต อยาเช่ือทนัที ซ่ึงเปน
หัวขอสำคัญ หรือจากความคิดของคนรอบขางก็มีสวน
ทกัษะในการเรียนร ูประกอบดวย 4 อยางดวยกนัคือ 1.
การเขาถึง 2. การวิเคราะห 3. การประเมินคา และ 4. การ
สรางสรรค  และส่ือน้ัน กต็องดูดวยวา สรางในชวงเวลา
ใด อยาไปตัดสินวา  ชวงนีเ้ราดูหนงัเกา แลวเราจะตัดสิน
วาหนังเกาน้ันแสดงไมดีหรือเน้ือหาไมดี แตเราตอง
ดูบริบทของแตละยุค แตละสมัยของหนังท่ีสรางข้ึน
ดวย”

“และการวิเคราะห มีอยดูวยกนั 5 ขอ คือ  1. ส่ือนี้
ใครทำ 2. ส่ือน้ีนำเสนอดวยวิธีการใด 3. ส่ือน้ีได
รับรูแบบไหน เพราะอะไร 4. ส่ือนั้นยังไมไดนำเสนอ
อะไร และสุดทาย 5. ส่ือหวังอะไร ทำใหเราไดเรียนรู
ส่ือตางๆ ทัง้ส่ือสิง่พมิพ ส่ือภาพยนตร เราก็ควรจะเลอืก
ส่ือทีส่รางสรรค และตัดสินใจใหดีวา ส่ือนัน้ เหมาะสม
กับเราอยางไร”

ฟรังซสิ (ตอจากหนา 3)

เยสุอิต เม่ือทั้งสองปรากฏตัวออกมาและถูกทรมาน
มันดูเหมือนวา แบรโกลิโออยูขางทหาร นี่คือสภาพ
ที่สลับซับซอน แตอันท่ีจริงแลวทานพยายามชวยชีวิต
ของเขาท้ังสองตลอดเวลา”

แบรโกลิโอเคยเลาถึงความพยายามของทานท่ี
จะซอนหรอืชวยบางคนใหหลบหนี รวมท้ังชายคนหน่ึง
ที่หนาตาคลายกับทาน และชวยใหเขาหลบหนีออก
นอกประเทศท่ีอยูทางภาคเหนือ  โดยแตงตัวเปน
พระสงฆและถือบัตรประชาชนของแบรโกลิโอ

ส่ิงท่ีแนนอนก็คือในชวง “สงครามสกปรก” ทาน
ส่ังใหพระสงฆทุกองคนบนอบเช่ือฟงทานและทำตัว
เปนกลาง ซ่ึงพระสงฆหลายองคไมชอบ คณะเยสุอิต
มีปญหาเนื่องจากการตอสูภายใน เพราะพระสงฆ
หลายองคถูกหลอกใหผสมผสานลัทธิคอมมิวนิสต
กับเทววิทยาท่ีเปดกวาง และไดทำตนเปนปฏิปกษตอ
กระแสเรียกเปนพระสงฆที่เคยปฏิบัติมา

สำหรับคุณพอแบรโกลิโอนั้น ชวงเวลาท่ีเปนผูนำ
ของคณะเยสุอติ เปนชวงเวลาท่ีลำบากสำหรบัทาน และ
ในป 1980 ทานกลับอยูที่บานเณรซานมิเกล ในฐานะ
อธิการ การเปลีย่นตำแหนงเจาคณะเยสุอติมาเปนอธิการ
บานเณร ดูเหมือนจะเปนการลดตำแหนงของตัวเอง

แตทานก็ทำหนาท่ีนีจ้นถึงป 1986 ทานใชความสามารถ
ในการทำอาหาร เขาครัวทำอาหารเล้ียงเณรหลายคร้ัง
เม่ือมีคนชมทานวาทำกับขาวเกง ทานตอบวา “ดีแลว ที่
ยังไมมีใครตายเพราะอาหารท่ีฉันทำ”

แรงกระตุนชีวิตจิตของทานเกิดข้ึนเม่ือป 1985
เม่ือทานไปรวมสวดสายประคำท่ีสมเด็จพระสันตะ-
ปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรงเปนผูนำสวด ทานกลาวไว
วา

“ในระหวางการสวดภาวนา ขาพเจามีจติใจไมคอย
สำรวมนัก เม่ือพยายามมองดูพระสันตะปาปา ความ
ศรัทธาและการทุมเทพระองคในการสวดสายประคำ
นับวาเปนประจักษพยานที่ดีมาก เวลาผานไปแลว
ขาพเจาก็วาดภาพในใจเก่ียวกับพระสงฆหนุม เณร
นักกวี คนขยันทำงานและเด็กคนหน่ึงท่ีมาจากเมือง
วาโดวิช ในโปแลนด.... ในขณะท่ีพระองคทานคุกเขา
สวดบทวันทามารียครั้งแลวครั้งเลา การเปนประจักษ
พยานของพระองคทานประทับใจขาพเจามาก... ขาพเจา
รูสึกวาบุคคลผูนี้ซ่ึงไดรับเลือกใหเปนผูนำของพระ-
ศาสนจักรกำลังดำเนินรอยตามพระมารดาของทาน
ในทองฟา เปนหนทางท่ีเปดไวใหทานต้ังแตยังเล็กอยู
แลวขาพเจานึกถงึพระดำรัสของแมพระแหงกวาดาลูเป
ทีต่รัสกับนักบุญฮวนดีเอโกวา “อยากลัวไปเลย เรามิใช
มารดาของลูกหรือ?” ขาพเจาเขาใจถึงการท่ีพระนาง
มารียประทับอยใูนชีวติของพระสันตะปาปาองคนี”้

และในป 1980 แบรโกลิโออยูที่วิทยาลัยปรัชญา
และเทววิทยาช่ือนกับุญยอรชทีเ่ยอรมนี ทานพยายามคิด
หาหัวขอสำหรับเขียนวิทยานิพนธ กอนท่ีจะเดินทาง
กลบัอารเจนตินาเพ่ือทำหนาท่ีผฟูงแกบาป และผแูนะนำ
ฝายจิตวิญญาณแกคณะเยสุอิตท่ีคอรโดบา
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วัดอัสสัมชัญ พัทยา พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ
จรสัศร ีเปนประธาน

สังฆมณฑลเชียงใหม
วนัเสารที ่ 14 ธันวาคม 2013 พธีิบชูาขอบพระคุณ

เวลา 10.00 น. ทีอ่าสนวิหารพระหฤทัย เชยีงใหม มีพธีิ
บวชสังฆานุกรคณะเบธาราม 5 องค บราเดอรเปโตร
นนทพัทธ มาเยอะ บราเดอรมารตนิ เดอ ตรูส ธนิากร
ดำรงอุษาศีล บราเดอรดอมินิก อาทิตย เกษตรสุขใจ
บราเดอรอลัเบริต  สอาด ประทานสนัตพิงษ บราเดอร
เดวดิ พิทกัษ บีท ู โดยพระสงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร วรีะ
อาภรณรตัน  เปนประธาน

อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
วันอาทิตยที่ 24 พฤศจิกายน 2013  ใหทุกวัดจัด

เปนกลมุ และเขต ตามความเหมาะสม

ปดปแหงความเช่ือ (ตอจากหนา 3)

ตาบอดสี
(tanpanlop@gmail.com)

ภาพของนักสูวัวกระทิงอยางมาทาดอรที่ใช “ผาสีแดง” ลอวัวกระทิงใหวิ่งเขามาขวิด ซ่ึงเปนตำนาน
แหงวรีบรุษุยอดนักสแูหงประเทศสเปน ทำใหผมนกึถงึเพือ่นสนทิ 2 คน

เพื่อนคนแรก เราเคยคุยกันถึงสัตวแตละชนิด
สามารถมองเห็นสีอยางท่ีเปนจริงเหมือนกับท่ีตาคนเรา
มองเห็นหรอืไม รวมท้ังการท่ีววักระทิงท่ีไมชอบผาสีแดง
ของมาทาดอร

คำตอบคงไมชัดเจนเพราะเราไมใชวัวกระทิง แต
ที่แนๆ คือ มาทาดอรมีศิลปะการเตน การย่ัวยุ และการ
สะบัดผาท่ีพริ้วไปมา อาจเปนสาเหตุทำใหวัวกระทิงว่ิง
เขาหา เพราะธรรมชาติของสัตวไมชอบการย่ัวย ุแตจะดุราย

เม่ือมีการลาสังหารเหย่ือเพื่อกินเปนอาหาร
เพือ่นผมอกีคนหน่ึง “ตาบอดสี” แตเปนคนท่ีเกงดานการวาดภาพ มีผลงานเปนภาพลายเสนท่ีนาสนใจ

เพือ่นผมคนน้ีมีอาชีพเปนมัคคุเทศกทีเ่ดินทางไปเกือบทุกทวีปท่ัวโลก แมจะแยกแยะสีไมออกแตสามารถ
อธิบายเรื่องศิลปะและแหลงทองเท่ียวทั้งในประเทศและตางประเทศไดอยางเชี่ยวชาญ

ผมเคยถามเพ่ือนคนน้ีวา เวลาขับรถในเมืองไทยรูไดอยางไรวาเม่ือไรไฟเขียวและไฟแดง เพื่อนผม
ตอบงายๆ วาไมยากเลย หากสัญญาณไฟจราจรเปนแนวต้ัง ไฟแดงจะอยขูางบน ไฟสมจะอยตูรงกลางและ
ไฟเขยีวจะอยขูางลาง หากสญัญาณไฟจราจรเปนแนวนอน ไฟแดงจะอยขูางซาย ไฟสมจะอยตูรงกลางและ
ไฟเขยีวจะอยดูานขวา ผมไดแตยิม้และคิดในใจวาเพือ่นผมคนน้ีมันเอาตัวรอดทีส่ามารถมีใบขับข่ีได

ผมเคยเขาใจวา คนท่ีตาบอดสี คืออาการของคนทีม่องโลกเปนแบบภาพขาวดำหรือสเีทาไมมีสี แตเปน
ความเขาใจท่ีผิด

ตาบอดสี (Color blindness) เปนอาการของคนท่ีมีเซลลประสาทในดวงตารับแสงไดผิดปกติ
ไมเหมือนคนท่ัวไป เพราะโดยปกติเซลลประสาทในดวงตาของเรามีอย ู2 กลมุหลกั โดยทำหนาท่ีตางกัน
คือ เซลลประสาทกลุมแรกทำหนาท่ีในการรับแสงสวาง โดยรับรูความสวางและความมืด สวนเซลล
ประสาทอีกกลมุหน่ึงทำหนาท่ีแยกแยะสี โดยมีแมสีหลกัในดวงตาอย ู3 สี ไดแก สีแดง สีน้ำเงิน และสีเขียว
ภาพทีม่องเหน็ผานเซลลประสาทตาไปยังสมองน้ันคือสทีีผ่สมกนัเรยีบรอยแลว

ตัวอยางของคนท่ีตาบอดสี อาท ิคนท่ีตาบอดสีแดงอาจมองเห็นสีแดงเปนสีดำ คนท่ีตาบอดสีเขยีวอาจ
ไมสามารถแยกแยะความแตกตางระหวางสีแดงและสีเขียว สวนคนท่ีตาบอดสีน้ำเงินอาจมองไมเห็น
สีน้ำเงินมองเห็นแตสีแดงละสีเขียว มีบางคนท่ีตาบอดสีมากกวาหน่ึงสีและมองเห็นสีสลับกันไปหมด
บอกไมไดวาสีนัน้คือสีอะไร เปนตน

สำหรบัการทดลองในสัตวแตละชนิดในเร่ืองตาบอดสีนัน้กเ็ปนส่ิงนาสนใจ
สัตวที่เลี้ยงลูกดวยนมและหาอาหารในเวลากลางคืนสวนใหญเปนสัตวประเภทท่ีตาบอดสีหมด

แตจะมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นความเคล่ือนไหวในท่ีมืดไดดี ยกเวนลิงหรือสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนมบางชนิดท่ีมองเห็นสีไดเหมือนคนเรา

หมาและแมวก็ตาบอดสีเชนเดียวกนั แตมีสัญชาตญาณในการดมกล่ินเปนเลศิ
ผ้ึงและผีเส้ือ ไมเคยมองเห็นความงามของดอกไมอยางท่ีสายตาคนเราเห็นและช่ืนชม แตผึง้และผีเส้ือ

ไดสัมผสัรสชาติอนัหวานชืน่ของเกษรดอกไมแตละดอก
มด แมลงสาบ และแมลงหลายชนิดซ่ึงมีจำนวนมหาศาลนับไมถวนไมเพียงแตตาบอดสีเทาน้ัน

แตอาจมองไมเห็นเลยดวยซ้ำไป รูทิศทางหรือสัมผัสโลกภายนอกดวยประสาทสัมผัสจากหนวด กลิ่น
หรอืแรงสัน่สะเทือน เปนตน

โลกของเรามีแสงสีใหเราช่ืนชมความงามของชีวติ แตอยาใหแสงสีนัน้เปนสาเหตุใหชวีติของเรามีกเิลส
ยึดติดและใหคุณคากับส่ิงท่ีมองเห็นแตเพียงภายนอกเทาน้ัน

หากภาพขาวดำ ทำใหใจเราสงบและมีความสุขอยางท่ีเปน จะดีกวาภาพสีท่ีเรามองเห็น ทำให
เกิดความโลภ ละโมบ และความอิจฉารอนรนจนใจเราเปนทุกขหรอืไม

 คนเรามีตาและมองเห็นแยกแยะสีสันอยางท่ีเปน เห็นสีขาวเปนสีขาวและสีดำเปนสีดำ และหาก
“ตาใจ” รบัรแูละแยกแยะไดวา ความดีคอืความดีและความช่ัวคือความช่ัว คงมคีวามหมายมากกวาการมอง
เหน็สีสันในชวีติ

เราอาจจะตาบอดสไีด แตขออยาใหตาใจของเราบอดความดโีดยมองไมเหน็หรอืละเลย “สันตสุิขและ
ความยตุธิรรม” ในสังคม !!!

⌫
การเจรญิชวีติในโลกแพงกจ็รงิ แตมันรวมถงึ

การเดินทางฟร ีไปรอบดวงอาทติยทกุๆ ป
วนัเกิดดีสำหรบัคุณสิ ยิง่มีวนัเกิดหลายๆ ครัง้

คุณก็ยิ่งมีชีวิตท่ียืนยาว
ความสุขเดินผานประตูที่คุณเองก็ไมรูวาได

เปดท้ิงไว
คุณสังเกตไหมวา คนที่มาชามักจะมีหนาตา

แจมใสกวาคนท่ีตองรอเขา
หนึง่นาทีจะนานแคไหน กข้ึ็นอยกูบัวาคุณอยู

ดานไหนของประตูหองน้ำ
คนเราสวนมากไปยงัหลมุฝงศพ ขณะท่ีเสียง

ดนตรียังดังอยูในตัวเรา
ถารานสรรพสินคายังลดกระหน่ำราคาทุกๆ

วนั เหตุไฉนจงึยังไมมีสินคาฟรสัีกชิน้
คุณอาจจะเปนคนเดียวในโลก แตคุณอาจ

จะเปนโลกท้ังใบสำหรบัคนๆ หนึง่ก็ไดนะ
ความผิดบางอยางนาจะเกินพอที่กระทำ

แมเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน
อยารองไหเพราะเรื่องราวมันจบไปแลว แต

จงยิม้เพราะมนัเกดิข้ึนแลวตางหาก  
ทำงานเพือ่พระเจาบนโลกน้ี ไมไดรบัคาจาง

มากนักแตรางวัลเกษียณรอเราในโลกหนา
บญุของเขาท่ีรจูกัหวัเราะ เพราะเขาจะมีเพือ่น

ฝงูมาก
เปนการงายท่ีจะตัดสินคนอ่ืนจากส่ิงท่ีเขา

พลาดพลั้งมากกวาท่ีเขาสำเร็จ
ขาแตพระเจา โปรดอยาใหลูกตัดสินคนอื่น

จนกวาลูกจะไดเดินในรองเทาของเขาสัก 2 อาทิตย
พระเจาเองจะไมตัดสินมนุษยจนกวาจะถึงวัน

สุดทายของชีวิตของเขา
ฉนัจะผานทางน้ีเพยีงคร้ังเดียว ส่ิงท่ีฉนัทำได

ความเมตตากรุณาท่ีฉันแสดงออกมาได ฉันควร
ทำ เพราะฉนัจะไมเดินผานทางสายน้ีอกี

โดย ศษิยเกาโรม ’ 70
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บรษัิท เอเอ แทรเวลิเซอรวสิ จำกัด
โทร. 0-2129-3500-3 FAX : 0-2129-3505

EMAIL : INFO@AATRAVELSERVICE.COM
ใบอนุญาตประกอบธุรกจินำเทีย่ว เลขที ่11/3316

จำหนายตั๋วเครื่องบิน
ภายในและตางประเทศ

วนัเดอรฟูล (TG)  9-14 ธนัวาคม 2013
โอซากา - นารา - เกยีวโต - ฟูจิ - ดีสนียซ ี- โตเกยีว

ดวน! รบัเพียง 16 ทานเทาน้ัน***

บริการ ***สำรองหองพกัโรงแรม  ***จดัขอวซีา ***รบัจดัทัวรหมคูณะ

ศึกษาตอตางประเทศ

มูลนิธิเพ่ือการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก)

สนใจติดตอมูลนิธิฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก) โทร. 0-2721-2983 หรอืบรจิาค
ผานเซเวน-อเีลฟเวนทกุสาขา (นามฟอรเด็ก)

เชญิชวนรวมแบงปน “โครงการนม...เพือ่นอง
ที่รองหิว” ชวยเหลือเด็กกวา 200 ชีวิต อายุ
ต้ังแตแรกเกดิ - 6 ป ทีต่องกำพรา ถกูทอดท้ิง
เด็กยากจน หรอืแมยากไร เพยีงกองทุนละ 500
บาท หรือสมทบทุนตามแตศรัทธา

ทวัรยโุรป  6 ประเทศ
อติาลี สวสิ ลคิเทนสไตน   เยอรมนั สาธารณรฐัเชก็ และโปแลนด

รวมฉลองพระเมตตา วันที่ 27 เมษายน 2557 เที่ยวสุดยอดขุนเขางาม
แหงสวิส คารวะแมพระฉวีดำ และพระรูปพระเมตตาแหงโปแลนด มิลาน-
ลกูาโน-เซอรแม็ต-แม็ตเตอรฮอรน-ลเูซริน-อนิเทอรลาเกน-ยอดเขาจงุฟราว-
ธารน้ำแข็ง-ลองทะเลสาบ-วาดุซ-อนิสบรคู-บาวาเรีย-มวินคิ-ปราก คารคฟู-

พระเมตตา และซิสเตอรโฟสตินา-แมพระฉวีดำ-กรุงวอรซอ
เดินทาง วันท่ี 20-30 เมษายน 2557

คณุภรณ ี (เจยิม้) รวมกบับรษัิททวัรกรูนูำแสวงบุญ

ติดตอ คณุภรณ ี(เจยิม้) โทร. 08-4768-7799,

13 พฤษภาคม 2557 (ราคา 79,900 บาท)
ฉลองแมพระฟาติมา ทีโ่ปรตเุกส

เคารพพระธาตบุุญราศีฟรงัซิสโก ยาชนิทา
นกับญุลซูอีา ซาราโกซา ทีส่เปน

แมพระบารเซโลนา แมพระเมอืงลรูด
แมพระแหงเหรยีญอศัจรรยทีป่ารสี

***ประกันการเดินทาง      ***บรกิารรถเชา

- ประเทศญีป่นุ (Tokyo)  ตดิตอคณุภทัรา
- ประเทศอังกฤษ (Cambridge/Oxford) ติดตอคุณพัชรินทร

* คอรสระยะส้ันและระยะยาว *

0-2463-7431-2
คณุปวณีา (บรษัิท ทวัรกรู)ู โทร. 0-2291-7711

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

ศนูยพัฒนาบุคลากรอสัสัมชญั
2 อาคารมูลนิธิเซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขุมวทิ 55 กรงุเทพฯ

เงยีบสงบ เปนสวนตวั สะดวก ปลอดภยั ใจกลางเมอืง
หองประชมุ-สัมมนา... ขนาด 15-150 ทาน พรอมโสตทัศนูปกรณ

วดันอย... เหมาะสำหรบัการเขาเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธีตางๆ

หองพัก... พรอมเครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งทำน้ำอนุ โทรทศันผานดาวเทียม

มมุสุขภาพ... สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส สนามวอลเลยบอล

การเดนิทาง...สะดวกดวยรถไฟฟาบีทเีอส แอรพอรตลิงก ใกลขนสงเอกมัย

และท่ีจอดรถในรม

สนใจใชบรกิาร และเย่ียมชมสถานท่ี กรณุาติดตอโดยตรงท่ี...
โทร. 0-2712-9010  ตอ 2110 โทรสาร 0-2712-7975 E-mail : pdcrsvn@gmail.com

สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทตอป และอุดมศานต 400 ตอป
ตออายสุมาชิก ตดิตอฝายทะเบยีนสมาชิกโทร. 0-2681-3900 ตอ 1810

ตดิตอกองบรรณาธกิาร โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805
E-mail : udomsarn@gmail.com , udomsarn@cbct.net

เราอธิษฐานออนวอนเพ่ือทาน
ใหความเชื่อของทานม่ันคงตลอดไป

 (ลูกา 22:32)

ระลึกถึงทานในคำภาวนา
วญิญาณสมาชิกอดุมสารและอุดมศานต
ผูลวงลับ  / วิญญาณในไฟชำระ และ
วญิญาณท่ีไมมใีครคดิถึง
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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

นกับญุ..........ชือ่................................นามสกุล.............................อาย.ุ......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
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สอบถามไดที่ :   ศนูยตรวจสขุภาพ ชัน้ 2   อาคารสริกิศุลา
โทร. 0-2675-5000, 0-2210-9999  ตอ  30298-99  www.saintlouis.or.th

⌫   
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ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ประกาศ
ผลการพิจารณาตัดสินรางวัลสื่อมวลชนดีเดน
ครั้งที่ 31 ประจำป 2013 ปนีม้ทีัง้ส้ิน 9 รางวลั
แบงเปนประเภทรายการโทรทัศน 4 รางวัล
ประเภทภาพยนตร 2 รางวัล  ประเภท
ภาพยนตรโฆษณา 3 รางวัล ซึ่งจะมีพิธีมอบ
รางวลัในวันท่ี  21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013  เวลา
14.00 น. ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล
โดยพระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
เปนประธาน

ประเภทรายการโทรทศัน 4 รางวลั
- รายการ “คนไทยหัวใจไมทอ” โดย สถานี

วิทยุโทรทัศน กองทัพบกชอง 5 ออกอากาศวันเสาร
เวลา 08.25 น.

- รายการ “คบเด็กสรางบาน” โดย สถานี

โทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 วันพุธ-วันพฤหัสบดี
เวลา 16.00 น.

- รายการ “ครอบครัวเดียวกัน” โดย สถานี
โทรทัศน TPBS  ออกอากาศวันเสาร เวลา 16.05-
17.00 น.

- รายการ “ลุยไมรูโรย” โดย สถานีโทรทัศน
TPBS  ออกอากาศวนัศุกร เวลา  06.30-07.00 น.
ประเภทภาพยนตร 2 รางวลั

- ภาพยนตรเรื่อง “ยักษ” ภาพยนตรแอนิเมชัน
สัญชาติไทย  ผลงานรวมทุนสรางระหวางบริษัท
สหมงคลฟลม  อินเตอร เนช่ันแนล  จำกัด  บริษัท
บานอิทธิฤทธ์ิ จำกัด บรษัิท ซูเปอรจิว๋ จำกัด ดำเนนิงาน
สรางโดยบริษัทเวิรค พอยท พิคเจอรส จำกัด ผลงาน
กำกบัของประภาส ชลศรานนท

-  ภาพยนตรเรื่อง “ยอดมนุษยเงินเดือน” โดย
บริษัท สหมงคลฟลม อนิเตอรเนช่ันแนล จำกัด บริษัท
เวิรค พอยท พิคเจอรส จำกัด และโตะกลม กำกับโดย
วริตัน เฮงคงดี อำนวยการสรางโดยสมศักด์ิ เตชะรัตน-

ประเสริฐ ปญญานิรันดรกุล ประภาส ชลศรานนท
ธีรวฒัน อนวุตัรอดุม
ประเภทภาพยนตรโฆษณา 3 รางวัล

- ภาพยนตรโฆษณาชุด  “รอพอ” โดยบริษัท
ปตท.จำกดั  (มหาชน)

- ภาพยนตรโฆษณาชุด  “พระคณุครไูมมวีนั
เกษียณ” โดยบริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)

ผบูรหิาร 7-ELEVEN
-  ภาพยนตรโฆษณาชุด  “การใหคอืการสือ่สาร

ทีดี่ทีสุ่ด” โดยบรษัิท ทร ูคอรปอเรชัน่ จำกัด (มหาชน)
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“วันศาสนสัมพันธ” และฉลองนักบุญฟรังซิสอัสซีซี
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2013 ที่วัดแมพระลูกประคำ
กาลหวาร

คุณพอสานิจไดกลาวในบทเทศนโดยยกเอกสาร
สังคายนาวาติกนัท่ี 2  ความสัมพนัธของพระศาสนจักร
กบัศาสนาอ่ืนๆ ทีไ่มใชศาสนาคริสต (Nostra Aetate)   ที่
ใหทำศาสนสัมพันธ มีจุดประสงคเพื่อปรับตัวพระ-
ศาสนจักรใหเขากับโลกสมัยใหม สังคายนาคร้ังน้ี
สันตะสำนักดำเนินการจัดข้ึนท่ีมหาวิหารนกับญุเปโตร
นครรัฐวาติกัน ตามรับส่ังของสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ที ่23 เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม ค.ศ. 1962 มาส้ินสุด
ในวันท่ี 8 ธันวาคม ค.ศ. 1965 ในสมณสมัยสมเด็จ
พระสันตะปาปาเปาโล ที ่6

คุณพอสานจิไดกลาวอกีวาพระสงัฆราชปลเลอกวัซ
ในสมัยท่ีเปนเจาอาวาสอยทูีว่ดัคอนเซ็ปชญั หรอืทีเ่รยีก
ติดปากกันวาวัดเขมร และเจาฟามงกุฎทรงผนวชและ
จำพรรษา ณ วดัราชาธิวาสราชวรวิหาร และพระสังฆราช
ปลเลอกัวซไดสนิทสนมเปนพระสหาย ไดแลกเปลี่ยน
ความรกูนั นีคื่อการทำศาสนสัมพนัธต้ังแตกอนสังคาย-
นาวาติกนัท่ี 2 หลงัจากน้ันเจาฟามงกุฎไดข้ึนครองราช
สมบัติเปนพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ
พระจอมเกลาเจาอยหูวั พระมหากษัตริยไทยพระองค
ที ่4 แหงราชวงศจกัรี

หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ มงซินญอรวิษณุ

ธญัญอนันต ไดบรรยายเก่ียวกับศาสนสัมพนัธ โดยเลา
ถึงประสบการณตรงท่ีทานทำงานดานศาสนสัมพันธ
ที่กรุงโรม และใหขอคิดหลักการทำศาสนสัมพันธ  วา
ศาสนาตางๆ ในเอเชีย ประกอบดวย ศาสนาพุทธ
ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม ศาสนาซิกข ศาสนา
พราหมณ-ฮนิดู

เอกสารสังคายนาวาติกันท่ี 2  ความสัมพันธของ
พระศาสนจักรกับศาสนาอ่ืนๆ ที่ไมใชศาสนาคริสต
(Nostra Aetate)   ขอที ่2 กลาววา พระศาสนจักรคาทอลกิ
มีทาทีตอศาสนาอ่ืนอยางชัดเจน “พระศาสนจักร
คาทอลิกไมปฏิเสธส่ิงใดท่ีเปนความจริงศักด์ิสิทธ์ิ
ในศาสนาอ่ืน พระศาสนจักรพิจารณาดวยความเคารพ
อยางจรงิใจ ซ่ึงวธีิปฏบิติัและดำรงชวีติ  รวมถงึกฎและ
พระธรรมคำสอนเหลาน้ี แมวาจะแตกตางกับท่ีตนเอง
ถอืและสอนหลายประการ พระศาสนจักรเตือนลกูๆ ให
รับรู สงวนรักษา และสงเสริมส่ิงดีงามทางจิตใจและ
ทางศีลธรรม ที่พบไดในผูที่ไมใชคริสตชน รวมท้ัง
คุณคาตางๆ ในสังคม และวัฒนธรรมของเขาเหลาน้ัน
ขอใหลกูๆ ทำเชนน้ี โดยการเสวนา และรวมมือทำงาน
กบับรรดาสมาชิกของศาสนาอ่ืน ดวยความรกัและฉลาด
รอบคอบ และดวยการเจริญชีวิตคริสตชนเปนสักขี
พยานในความเช่ือของตน”

เรามีศักด์ิศรีความเปนมนุษยทีเ่ทากัน เพราะเราเช่ือ
วา ไมวาจะเปนศาสนาใดเปนลูกพระเจา แตวาเราตอง
ทาทายใหทกุคนแสวงหาความจริง อนัน้ีสำคัญกวา

การเสวนาน้ันตองเปนการส่ือสารท้ังสองฝงพดูแลว
ก็ฟง ใหแลวก็รับ และตองมีมิตร มีความสมดุล และ
อยาไปแสดงตัววาเราฉลาดกวาคนอ่ืน เราตองมีความ
เชือ่ม่ันในอัตลักษณ และตองเห็นคุณคาวา การทำศาสน-
สัมพนัธนีส้รางสรรค และตองกลาเปดตัวเองสคูวามจรงิ
ฉะน้ัน เราอยากลวั ตองกลาแสวงหาความจริง

คนท่ีจะทำเสวนาได ตองมี 3 ประการคือ
    1 . ตองมีอัตลักษณที่ชัดเจน ตองถามตัวเองวาฉัน
คือใคร นบัถอืศาสนาอะไร และศาสนาของฉันชวยฉนั
ใหพบความจริงในชีวิตไดอยางไร? เราตองถามทุกวัน
เราตองรใูหชดัๆ วาเราคือใคร เขาคือใคร

2. ความตาง ในศาสนสัมพันธนั้นมีความตางมาก
บางคนก็มีความคิดตางกับเราดวย เราอยาไปคิดวาคนท่ี
ไมเหมือนเราหรือคิดตางจากเราน้ัน เปนศัตรูกับเรา

3. ความหลากหลาย เราตองมีความเช่ือ คนทำ
ศาสนสัมพนัธตองมีความเช่ือวา พระเจาน้ันเปนอศัจรรย

ในโลกน้ีมีความหลากหลาย
การทำศาสนสัมพันธนั้นเหมือนกระจกสี ถาไมมี

แสงผาน กระจกสียอมไมมีคาแตอยางใดเลย แสงสวาง
ทีส่องผานกระจกสีคือ หวัทีต่องมคีวามร ูและหวัใจทีต่อง
มีความรัก เพ่ือใหงานศาสนสัมพันธดำเนินตอไป
อยางงดงาม ฉะน้ัน ศาสนิกทกุศาสนา ตองจารกิแสวงหา
ความจริงดวยกนั และเร่ิมจากผนูำไปสปูถุชุน

บรษัิท รงุเรอืงแสงเพชร จำกัด                        1,000  บาท
คณุสอาด สกลุทอง                                      200  บาท
“ลูกหลาน”

อทุศิใหมารอีา ลออวิจง                               300  บาท
ครอบครวั “บุญฤทธ์ิฤทยักลุ” อทุศิให

โยเซฟ สุรพงษ  บุญฤทธ์ิฤทัยกลุ          300  บาท
เปาโล สุวทิย บุญฤทธิฤ์ทยักลุ                  300  บาท
อทุศิใหวญิญาณผลูวงลบั                    300  บาท
อทุศิใหวญิญาณในไฟชำระ                300  บาท

สำหรับท าน ท่ีประสงคจะสมทบกองทุนฯ
โปรดสงธนาณัติ ส่ังจายในนาม “ซิสเตอรศักด์ิศรี
งามวงศ” ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นนทรี 14
(นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ชองนนทรี ยานนาวา กรงุเทพฯ
10120 เช็คส่ังจาย “การพิมพคาทอลิก” หรือโอนเงิน
เขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี  “กองทุนการพิมพ
สรางสรรค” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนตหลุยส
เลขทีบ่ญัช ี186-2-01976-5

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรณุาแจงใหเราทราบ
ดวย ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จ
รับเงินใหทานดวยความขอบพระคุณ

ปฏทินิคาทอลกิ ค.ศ. 2014
มีจำหนายแลว สนใจติดตอไดที่
ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

0-2681-3900 ตอ 1801
โทรสาร 0-2681-5401

ปฏิทินพกพา สมุดบันทึก
ปฏิทินแขวน ปฏิทินเลม
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“New Digital Church Organ
from Italy”

ดวยเทคโนโยยียุคดิจิตอล  จากอิตาลี
ผสมผสานกับการออกแบบภายนอกอยางสวยงาม
การใชงานอนัแสนเรยีบงาย ไมยงุยากใด ๆ ไดนำ
พวกเรายอนกลับสูความเปนคาทอลิกอยาง
แทจริง

ผานเสยีงเพลงแบบไพพออแกนแทๆ   ทีใ่หทัง้
ความสงา พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยูในตัว ที่
ไมมเีคร่ืองดนตรีอืน่ใดจะทดแทนได ผลิตทัง้หลังจาก
อติาล ีภายใตบรษิทัระดับโลก Viscount Organs,
Italy ในราคาไมแพงอยางที่คิด

สนใจตดิตอ บรษิทั 101 เปยโนแอนดสตริง
จำกดั ผแูทนจำหนายแตผเูดยีวในประเทศไทย

โทร. 08-6822-7979 รบัประกนัเครือ่ง 2 ป
มกีารอบรมการเลนใหฟรถีงึสถานที่

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

เทเรซา รศัมมิาน สามะพทุธิ
22 กรกฎาคม 2523 - 27 กนัยายน 2556

Rest in Peace

ผใูดไมแบกกางเขนของตนและตดิตามเรา
ผนูัน้เปนศษิยของเราไมได (ลกูา 14:27)

สวัสดีครับพี่นอง
ที่รักทุกทาน

ขอเขียนแตละอาทิตย
จากใจเจาอาวาส
ถึงพ่ีนองสัตบุรุษ

โดยคุณพอสุรสิทธิ์ ชุมศรีพันธุ
เต็มเปยมดวยขอคิดในการดำเนินชีวิต

เหมาะสำหรับเปนของขวัญ
และของที่ระลึกโอกาสตางๆ

ราคา 120 บาท
ติดตอส่ือมวลชนคาทอลิกฯ

 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801



⌫⌫



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 37 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2013หนา 14

⌫



⌫   

  
⌫

⌫ 


พิธตีรวีาร :
วนัพฤหัสบดีที ่5 ธนัวาคม 2556 เวลา 18.30 น.   คณุพอวทิยา เลศิทนงศกัดิ์
วนัศกุรที ่6 ธนัวาคม 2556 เวลา 19.00 น.   คณุพอธรีพล กอบวทิยากลุ
วนัเสารที ่7 ธนัวาคม 2556 เวลา 17.30 น.   คณุพอสุวนารถ กวยมงคลจอดรถไดทีว่ดันักบญุฟรังซิสเซเวยีร สามเสน

ขอเชิญรวมฉลองวดันักบญุอันเดร
บางภาษ ี จ.นครปฐม

วนัเสารที ่30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 เวลา 10.30 น.
พระคุณเจาโยเซฟ ประธาน ศรดีารุณศีล เปนประธาน

(จาก คณุพอ ซิสเตอร สภาภบิาล และพีน่องสตับรุุษ)



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 47 ª√–®”«—π∑’Ë 17-23 æƒ»®‘°“¬π 2013 Àπâ“ 15

   «—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢ ´Õ¬

101 °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

10.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

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

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

«—π‡ “√å∑’Ë 30 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π °√ÿß‡∑æ-

¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1 ∏—π«“§¡  ‡«≈“

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

ª√–∏“π

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

¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 5 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

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

ª√–∏“π À≈—ßæ‘∏’¡‘ ´“¡’·Àà·¡àæ√– («—π‡ “√å∑’Ë 30

æƒ»®‘°“¬π ©≈Õß¿“¬„π ‡«≈“ 16.30 π. πæ«“√

·¡àæ√–π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ‡«≈“ 17.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚¥¬§ÿ≥æàÕ¡À“√å‚´‚π ‚ª√‚∫, SJ ‡ªìπ

ª√–∏“π)

«—¥æ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ ∫“ßπ“ °.¡.8 ©≈Õß«—¥

«—πÕ—ß§“√∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

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

‡ªìπª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß å ≈”‰∑√ ®.ª∑ÿ¡∏“π’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 28 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√-

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

ª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–∂«“¬Õß§å ¡Ÿ´Ÿ Õ.∑à“„À¡à ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ—  —¡™—≠ æ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

17 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ

 ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–ºŸâ‰∂à ‡ “«¿“ ®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 23 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—π‡ “√å∑’Ë 30 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ∫â“πª“°¥ß ®.Õÿ¥√∏“π’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 16 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 30 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ∫â“ππâÕ¬ “¡‡À≈’Ë¬¡

®.¢Õπ·°àπ ©≈Õß«—¥«—πæƒÀ— ∫¥’ 5 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥πâÕ¬æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ∫â“π‚æπ ŸßπâÕ¬

®.Õÿ¥√∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 14 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·Ààßæ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ À—«À‘π

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’-

¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

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

∑’Ë 7 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π  ®.°√–∫’Ë  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� ¡“§¡Õ—  —¡™—≠·≈– ¡“§¡ºŸâª°§√Õß·≈–§√Ÿ

‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚Õ°“ ©≈Õß 80 ªï ¿√“¥“À≈ÿ¬ å ™“·π≈ «‘√‘¬–

©—π∑«‚√¥¡ «—πÕ—ß§“√∑’Ë 26 æƒ»®‘°“¬π 2013

‡«≈“ 10.00 π. ∑’ËÕ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ æ√–-

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

‡ªìπª√–∏“π

�����§≥–Õ—»«‘π»’≈¡À“ π‘∑ «—¥æ√–¡À“‰∂à ¢Õ‡™‘≠

√à«¡‡ΩÑ“»’≈¡À“ π‘∑ ·∫àßªíπæ√–«“®“ §ÿ≥æàÕ

‰æ∫Ÿ≈¬å Õÿ¥¡‡¥™ ®‘µµ“∏‘°“√ «—π‡ “√å∑’Ë 14 ∏—π«“§¡

2013 ‡«≈“ 08.30-10.30 π. √à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 11.00 π. ¢Õ‡™‘≠ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ√à«¡¡‘ ´“ ∑’Ë«—¥

æ√–¡À“‰∂à ́ .√à«¡ƒ¥’ ∂.«‘∑¬ÿ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‚∑√.

0-2651-5251

�����∫â“π‡≥√®ÕÀåπ ªÕ≈ π§√ «√√§å ·≈–§≥–‡´Õ√å√à“

‡¢µ 140 ¢Õ‡™‘≠√à«¡°“√·¢àß¢—π ç‚∫«å≈‘Ëß°“√°ÿ»≈

‡æ◊ËÕß“π°√–· ‡√’¬°é √“¬‰¥â∑—ÈßÀ¡¥‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ

°√–· ‡√’¬°¢Õß∫â“π‡≥√®ÕÀåπ ªÕ≈ π§√ «√√§å ·≈–

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 π—∫ πÿπ°‘®°√√¡ àß‡ √‘¡°√–· ‡√’¬°¢Õß§≥–

‡´Õ√å√à“‡¢µ 140 „π«—π‡ “√å∑’Ë 16 æƒ»®‘°“¬π 2013

∑’Ë π“¡·¢àß¢—π‡¡‡®Õ√å‚∫«å≈ ∫‘Í°´’ π§√ «√√§å ‡ªî¥

°“√·¢àß¢—π‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞-

ππ∑™—¬ ¢Õ√“¬≈–Õ’¬¥·≈– ¡—§√·¢àß¢—π À√◊Õ√à«¡

∫√‘®“§‰¥â∑’Ëª√–∏“π§≥–‡´Õ√å√à“∑’Ë«—¥¢Õß∑à“π À√◊Õ

§√Ÿ∫ÿ…∫“  π„® (ª√–∏“π§≥–‡´Õ√å√à“‡¢µ) 140 ‚∑√.

08-7596-6195 À√◊Õ§ÿ≥ ‘√‘æ√ ¡“µÿ√ß§åæ‘∑—°…å

(ºŸâª√– “πß“π) 08-1962-5872 À√◊Õ§ÿ≥∑‘æ“°√

‡√◊Õß«ÿ≤‘™π–æ◊™ (‡À√—≠≠‘°) 08-6900-1962

À√◊Õ§ÿ≥Õ—≠™—π ®“µÿ°—≠≠“ª√–∑’ª (‡≈¢“πÿ°“√)

08-6448-1346 À√◊Õ∑’Ë wichai2000@gmail.com

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

¢Õ‡™‘≠æ’ËπâÕß√à«¡¿“«π“·∫∫ ç®‘µ¿“«π“é „π

‚§√ß°“√ ç¿“«π“¥â«¬„® Ÿà¥«ßÀ∑—¬æ√–‡¬´Ÿé ‚¥¬®—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å —ª¥“Àå∑’Ë 3 ¢Õß‡¥◊Õπ ‡«≈“ 09.00-

15.00 π. «—π∑’Ë 17 æƒ»®‘°“¬π ·≈–«—π∑’Ë 15 ∏—π«“§¡

2013 ∑’Ë —°°“√ ∂“π

����� ©≈Õßæ‘∏’∫Ÿ ™ “¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚¡∑π“§ÿ≥æ√–

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π 2013 æ‘∏’‡ °

¬“πæ“Àπ– ‡«≈“ 09.30 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

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

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π  Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕÕ√√§‡¥™

∑—∫ªîß ‚∑√. 08-1797-8303  ”π—°ß“π«—¥ 0-3281-

4562, 0-3261-1578 µàÕ 115

�����©≈Õß∫â“π‡≥√ ∂“πΩñ°∏√√¡ —πµ‘√“™“ ®.Õÿ¥√∏“π’

«—πÕ—ß§“√∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ 2013 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

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

‡ªìπª√–∏“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»ÿ°√å∑’Ë 13 ∏—π«“§¡

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

8585

µ“√“ß‡«≈“ Lectio Divina «—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å

§.». 2014 «—π®—π∑√å∑’Ë 6 ¡°√“§¡ / «—π®—π∑√å∑’Ë 3

°ÿ¡¿“æ—π∏å / «—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡’π“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë 5

‡¡…“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 10  æƒ…¿“§¡ / «—π®—π∑√å∑’Ë 2

¡°√“§¡ §.». 2014 ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡´ ’́≈’Õ“ Àâ«¬µâππÿàπ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å

∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

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

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫â“π·¡à‡À“– (‡¢µ«—¥„À¡à)

Õ.·¡à –‡√’¬ß ®.·¡àŒàÕß Õπ  ‡ °«—¥ «—π‡ “√å∑’Ë 30

æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ 

‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπÕ—§√ “«° ®.æ–‡¬“ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

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

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ·¡à≈“πâÕ¬ ®.·¡àŒàÕß Õπ ©≈Õß

50 ªï°≈ÿà¡§√‘ µ™π «—π»ÿ°√å∑’Ë 27 ·≈–«—π‡ “√å∑’Ë 28

∏—π«“§¡ (¡‘ ´“©≈Õß«—π‡ “√å∑’Ë 28 ∏—π«“§¡

‡«≈“ 10.00 π.) æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√–

Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ‡¢Á°πâÕ¬ ®.‡æ™√∫Ÿ√≥å

©≈Õß«—¥·≈–©≈Õß 50 ªï™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ «—π‡ “√å∑’Ë

16 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ«√—≠êŸ

 ’¢âÕπ, OMI ‚∑√. 08-3359-1844)

Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–π‘√¡≈ Õÿ∫≈√“™∏“π’ ©≈Õß

™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 7 ∏—π«“§¡  ‡«≈“

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

ª√–∏“π

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

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

ª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’
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∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

¡‘∂ÿπ“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 5 °√°Æ“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë 2

 ‘ßÀ“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë 6 °—π¬“¬π / «—π»ÿ°√å∑’Ë 3 µÿ≈“§¡

/ «—π®—π∑√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π / «—π»ÿ°√å∑’Ë 5 ∏—π«“§¡

�����§≥–Õÿ√å ÿ≈‘π·Ààß À¿“æ‚√¡—π¢Õ‡™‘≠À≠‘ß “«‚ ¥

Õ“¬ÿ√–À«à“ß 30-50 ªï  ∑’ËµâÕß°“√¡’‡«≈“ «¥ ¿“«π“

„™â‡«≈“√◊ÈÕøóôπ™’«‘µ§√‘ µ™π·≈–§«“¡‡™◊ËÕµàÕæ√–‡®â“

‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡ ç∫«™·√¡«“√é  ∑’Ë∫â“π‡æ™√ ”√“≠

Õ.À—«À‘π ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å  √–À«à“ß«—π∑’Ë 7-10

∏—π«“§¡ 2013  π„®µ‘¥µàÕ´‘ ‡µÕ√åæ«ß‡æ™√

Œ«¥»‘√‘  ‚∑√. 08-9950-4302,  0-5327-6062

�����»Ÿπ¬åÕ∫√¡§√‘ µ»“ π∏√√¡ √–¥—∫™“µ‘ ®–‡ªî¥

Õ∫√¡µ—Èß·µà«—πæÿ∏∑’Ë 19  ¡’π“§¡ ∂÷ß«—π»ÿ°√å∑’Ë 25

‡¡…“¬π §.». 2014 À“°∑à“π¡’§«“¡ª√– ß§å®–

‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ µ‘¥µàÕ∑’ËºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬åÕ∫√¡

§√‘ µ»“ π∏√√¡ √–¥—∫™“µ‘ 82 À¡Ÿà 6 ́ .«—¥‡∑’¬π¥—¥

µ. ∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ 73110 ‚∑√»—æ∑å

0-2429-0443, 08-2335-2112 ‚∑√ “√ 0-2429-

0239 E-mail : nccthailand@gmail.com www.

thaicatechesis.com/cc/ ´‘ ‡µÕ√å ÿ«√√≥’ æ—π∏å«‘‰≈

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

❇ «—¥π—°∫ÿ≠¬«ß∫—ªµ‘ µ“ ‡®â“‡®Á¥ ®.æ√–π§√-

»√’Õ¬ÿ∏¬“ «—πÕ—ß§“√∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 16.30 π.

§ÿ≥æàÕ ¡»—°¥‘Ï ∏‘√“»—°¥‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

❇  ÿ “π»“πµ‘§“¡ µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19 ¡°√“§¡ 2014/2557

‡«≈“ 10.00 π. ¡’√Õ∫‡¥’¬«  ∑’ËÀÕª√–™ÿ¡∫ÿ≠√“»’œ

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

∂â“‰¡à –¥«°¡“√à«¡ß“π„π«—π·≈–‡«≈“¥—ß°≈à“«

 “¡“√∂ ¡“√à«¡¡‘ ´“√–≈÷°∂÷ßºŸâµ“¬‰¥â„π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

26 ¡°√“§¡ 2014/2557  ‡«≈“ 16.30 π.

∑’Ë«—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ ¥Á®¢÷Èπ «√√§å

ºŸâ®—¥°“√À≈ÿ¡ ∑’Ë¢“¥°“√µ‘¥µàÕ°—∫∑“ß ÿ “π

(§â“ß§à“∫”√ÿß) µ—Èß·µà 10 ªï¢÷Èπ‰ª ¢Õ„Àâ√’∫¡“µ‘¥µàÕ

‡æ√“–„π‡¥◊Õπ∏—π«“§¡ 2014 ®–∑”°“√‡°Á∫°√–¥Ÿ°

À≈ÿ¡∑’Ë¢“¥°“√µ‘¥µàÕ

√â“π§â“°√ÿ≥“µ‘¥µàÕ‚¥¬µ√ß∑’Ë‡∫Õ√å 08-9693-

0477, 08-7531-4490 µ—Èß·µà∫—¥π’È®π∂÷ß 30

æƒ»®‘°“¬π 2013

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë 0-2429-0117 ∂÷ß 8 À√◊Õ

E-mail : info@santikham.com / www.santikham.com

À¡“¬‡Àµÿ ∑—Èß Õß«—π¡’¥Õ°‰¡â ·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

❇  «—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“π· ßÕ√ÿ≥ Õ.∑—∫ –·°

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å «—π‡ “√å∑’Ë 23 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

10.00 π.

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

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

«—π‡ “√å∑’Ë 30 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë ÿ “π

‡ ° ÿ “π‚∑√. 08-1360-8297 §ÿ≥π√‘»√“ ª√’‡ª√¡ (‚Õã)

‚∑√. 08-9911-1482

�����¢Õ‡√’¬π‡™‘≠∫√√¥“æ√– ß¶å π—°∫«™™“¬-À≠‘ß

·≈–æ’ËπâÕß —µ∫ÿ√ÿ…∑ÿ°∑à“π √à«¡øóôπøŸ®‘µ„® √à«¡

°‘®°√√¡ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ ·≈–√à«¡„πæ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥„π‚Õ°“  çªî¥ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ  —ß¶-

¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’ ‡¢µÕ—π¥“¡—πé ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π 

®.°√–∫’Ë «—π‡ “√å∑’Ë 14 ∏—π«“§¡ 2013 æ√– —ß¶√“™

‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’

����� ‚§√ß°“√Ωñ° ¡“∏‘·∫∫ WCCM  ”À√—∫

ºŸâ π„®∑—Ë«‰ª ∑ÿ°«—π‡ “√å ‡«≈“ 09.30-11.30 π. ∑’Ë

ÀâÕß«—¥πâÕ¬„πÕ“§“√„À¡à «—¥æ√–¡À“‰∂à ∫√‘‡«≥

∑’Ë®Õ¥√∂™—Èπ A ´Õ¬√à«¡ƒ¥’ ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞

‚≈À–«‘√‘¬»‘√‘ ‡ªìπ®‘µµ“∏‘°“√ 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

„À¡à!!!  ‡ªî¥µ—«·Õæ-

æ≈‘‡°™—Ëπ çæ√–§”π”

™’«‘µé „π‰Õ‚øπ‰Õ·æ¥

·≈–‰ÕæÕ¥ ¥“«πå‚À≈¥

‰¥â·≈â« „π·Õææ≈‘-

‡°™—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¶√“«“ 

°â“« Ÿàªï∑’Ë 40 ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµå‡¡√’Ë

‡ªî¥»Ÿπ¬å∫√√‡∑“„®∑“ß‚∑√»—æ∑å

ç‡¡◊ËÕ§ÿ≥∑âÕ„® . . . ‡´πµå‡¡√’Ë‡¢â“„®§ÿ≥é

„Àâ§”ª√÷°…“ ø√’

‚∑√À¡“¬‡≈¢ 08-8377-4455

„Àâ∫√‘°“√∑ÿ°«—πµ≈Õ¥  24  ™—Ë«‚¡ß
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อดุมสาร หนังสอืพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : สภาพระสงัฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  ผอูำนวยการ   : คุณพออนุชา ไชยเดช  บรรณาธิการบรหิาร : คุณพออนุชา ไชยเดช  หัวหนากองบรรณาธิการ : วชัรี กจิสวสัด์ิ
 กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคำ   ฝายโฆษณา  สพุร เลาเรยีนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำแตละสังฆมณฑล อคัรสังฆมณฑลกรงุเทพฯ : คุณพอพงศเทพ  ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม : คุณพอบรโูน โรสซ ีสังฆมณฑลจันทบรีุ

: คุณพอเอนก นามวงษ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุณพอธีรพงษ นาแวน สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพอเสนอ ดำเนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณพอเกรียงไกร ยิ่งยง สังฆมณฑลนครสวรรค : คุณพอศิริชาญ
เอยีงผาสกุ สังฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คุณพอนที ธรีานวุรรตน สังฆมณฑลอดุรธานี : คุณพอไมตร ีทาสุวรรณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี : คุณพอบุญพฤกษ ทองอินทร  คาบำรงุปละ 400 บาท โอนเขาบญัชี ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรยีนเตล็ บญัชีสะสมทรพัย
ช่ือบัญชี การพมิพคาทอลิก  เลขที ่226-0-006040 / เช็คขดีครอม สัง่จาย การพมิพคาทอลกิ / ธนาณัติในนามซิสเตอรศกัด์ิศร ี งามวงศ  สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ
10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805 โทรสาร : 0-2681-5401 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-
3900 ext. 1805 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com website : www.udomsarn.com
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⌫   

  
⌫

มลูนธิสิงเสรมิกระแสเรยีกคาทอลกิ
ขอเชิญทานผมูเีกยีรติรวมโมทนาคุณพระเปนเจา

งานสังสรรคเพ่ือกระแสเรียก และมอบทุนการศึกษาแกบานเณรท่ัวประเทศ
วันเสารที่ 23 พฤศจิกายน 2013

ณ วดัเซนตหลุยส สาทรใต พิธบูีชาขอบพระคณุ เวลา 17.30 น.
โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประธานในพิธี

หลังมิสซาขอเชิญรวมรับประทานอาหาร
บัตร ราคา  200.-  บาท   โตะละ  2,000.-    บาท

ซื้อบัตรไดที่คุณพอสมศักด์ิ ธิราศักด์ิ โทร. 08-1922-5449 หรือ 0-2429-0124-33

หนังสือความเชือ่อนัเปนชวีติ
บอกเลาเรื่องราว “คำสอน
และชีวิตที่เปนขาวดี”

ที่คริสตชนตองรูและตองเปน
โดยพงศ ประมวล
ราคา 120 บาท

ติดตอสื่อมวลชนคาทอลิกฯ
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

ภาพจากทีเ่กดิเหตุ เหตุเกดิจากพระวาจา
หนังสอืรวบรวมภาพ คำ พระวาจา เหมาะกับการรำพงึ

ไตรตรอง นอกจากจะไดรบัความรู
ยงัไดใกลชดิพระวาจา

โดยคณุพออนชุา ไชยเดช ราคา 120 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
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เสียงเคาะล่ิมเปยโน 2 หองดวยโนตท่ีใหอารมณนาสนใจติดตาม ตามดวย
เสียงทรัมเปตแหลมเล็ก สรางบรรยากาศใหนาคนหา เหมือนมีอะไรเกิดข้ึน
อยไูกลๆ ลบิๆ แตกำลงัจะใกลเขามาทุกทีๆ  กลองเคาะเพียงสแนรในหองดนตรี
ถัดไป บีทกำลังไดที่ ย้ำกันดวยเบส คึกคักจัดมาเต็มวง เสียงโหชอบใจ
จากผชูม มันเปนการเรียบเรยีงเพลงท่ีลงตัวเพลงหน่ึงทีเดียว ผมคดิในใจ ผมยอน
กลบัไปดูชือ่เพลง “แสงสุดทาย” คือชือ่ของมัน

จะวาไปแลวตองขอบคุณรายการ The Voice ในซีซ่ันท่ี 2 นี้เหมือนกัน
เพราะนอกจากจะทำใหผมมกีจิกรรมทีผ่อนคลายทำในหลังมิสซาวันอาทิตยแลว
มันยังทำใหผมไดฟงบทเพลงดีๆ จากการเรียบเรียงของนักดนตรีที่มีฝมือ และ
นกัรองท่ีดูมีอนาคต หลงัจากบุคคลเหลาน้ันคอยๆ ผานกระบวนการของรายการ
ซ่ึงเร่ิมจากการคัดนักรองเสียงดี จากการเลือกของคณะกรรมการ โดยไมมีโอกาส
ไดเหน็หนากอน ฟงกันแตเสียง แลวกดเพือ่หนัมาเห็นหนาและเลือก ใครท่ีไดรบั
การเลือกจากกรรมการก็จะถูกเขาไปรวมทีมกับกรรมการคนน้ัน เพื่อฝกทักษะ
และการขับรองในรอบถัดไป ซ่ึงรอบตางๆ จะคอยๆ มีความเขมขนข้ึนเรื่อยๆ
ตอนท่ีผมดูมาถึงรอบแบทเทิล ซ่ึงวิธีการคือกรรมการท่ีเลือกสมาชิกเขาทีม
ของตน จะตองเลือกลูกทีมของตนเองมา 2 คน เลือกเพลงเดียวกันใหทั้ง
2 คนรอง ฝกพวกเขา และใหรองแขงกัน ในท่ีสุดเม่ือการแขงขันในแบบท่ี
เรียกวาแบทเทิลนี้จบลง กรรมการท่ีเปนหัวหนาทีมของเขาน่ันเองเลยท่ีจะตอง
เลือกคนหน่ึงเขารอบตอไปและอกีคนหนึง่ตองออกจากการแขงขัน ผมคดิแทน
กรรมการวามันไมงายเลยที่เราจะเลือกบางอยางและละท้ิงบางอยาง ถาท้ัง
2 ส่ิงน้ันดีทั้งคู เราตองเลือกดีกวาหรือดีที่สุด ผมคิดวาชีวิตทุกวันของคนเรา
ก็เชนกัน

โชคดีที่เราเร่ิมตนคิดดวยการเลือกส่ิงท่ีดีกวา เพราะเราไมไดคิดจากฐานวา
เราเลือกสิ่งท่ีดีและปฏิเสธส่ิงท่ีไมดี บางทีเม่ือเราทบทวนคำสอนเร่ืองการ
สรางโลกเราอาจพบวา พระเปนเจาไมไดสรางส่ิงไมดี เรามนุษยตางหากท่ีใชมัน

แสงสวางแหงความเชื่อ
(ไมใช) แสงสดุทาย

ในทางท่ีผิด แตการท่ีจะเลือกไดอยาง
แมนยำ กไ็มใชส่ิงท่ีงายอยดีู

ขิม เนย โดโด และมาวิน เด็ก
ชัน้ประถมศกึษาปที ่5 และประถมศกึษา
ปที่ 3 จากโรงเรียนแถวสวนหลวง ร.9
เราน่ังคุยกับเขาเร่ืองเพลง หลังจากท่ี
บันทึกรายการเพื่อจะใชเปนหลักสูตร
การเรียนรขูองวิชาศาสนาและวัฒนธรรม
ในสวนที่เกี่ยวกับคริสตศาสนา ซ่ึงเปน
บทเรียนในกำกับของสพฐ. หรอืสำนักงาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ผมพูดช่ือเพลงท่ี
ผมรูจักและเพ่ิงไดยินจากรายการ เด็กๆ
บอกกับผมวา  “มันเกาแลว” หน่ึง
ในน้ันคือเพลงแสงสุดทาย โดโดดูจะ
ช่ำชองท่ีสุด เขาพูดกับผมวาวันหนึ่ง
เม่ือเขาโตข้ึน เขาจะเขาประกวดในเวที
ของรายการ The Voice เขาเคยมี
ประสบการณการประกวดกับโรงเรียน
ขางเคียงแลว ผลปรากฏคือแพตลอด เขาคงพูดใหดูตลก แตส่ิงท่ีเขาพูดเก่ียวกับ
เรือ่งเพลงก็คือ เพลงออกมาได 3 วนัมันก็เกาแลว เราคุยกนัไปเร่ือยๆ จนเขาเปล่ียน
ความคิด จริงๆ แลว เพลงออกมาวันน้ันก็ถือวาเกาเลย มันอาจเปนความคิด
แบบเด็กๆ  แตมันก็แฝงนัยยะของความฉาบฉวยของชีวิตคนเชนกัน จะมีอะไร
ทีมี่คุณคาถาวร ไมข้ึนกบักาลเวลา

“วันเวลาไมเคยจะหยุดเดิน อยางไรเราคงตองเดินไปกับมัน เก็บทุก
ความผิดพลั้ง เปนคำเตือนใหเราเขาใจ ชีวิตเร่ิมตรงคำวาฝาฟน ขอเพียงใจเรา
เทาน้ันไมหวั่นไหว บทชีวิตของเรา เราจะทำใหมีความหมาย” (บางทอนจาก
เพลงแสงสุดทาย)

ถาคำพดูท่ีบอกวาวันเวลาผานไปอยางรวดเร็วเปนสัจธรรม อดุมสารฉบับน้ี
คงเปนอกีบทพสูิจนหนึง่ จากการประกาศปแหงความเช่ือ เปนการลงประกาศวา
เราจะปดปแหงความเช่ือ ที่ไหน เม่ือไหร อยางไร เปนตนในสังฆมณฑลตางๆ
ในประเทศไทย ประกาศรางวัลสื่อมวลชนดีเดน ครั้งท่ี 31 แลว กอนที่จะมีพิธี
มอบรางวัลกันในวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2013 ภาพชีวิตคอยๆ ผานเราไป พรอม
ดวยความเชือ่และความหวงัในใจ

จังหวะของเพลงเรงเราข้ึนอีกคร้ังเม่ือมาถึงทอนแยก “ความเดียวดายในคืน
เหน็บหนาว แหงนมองฟายังนึกถึงวันเกา มันคงจริงท่ีทางยาวไกล กรอนหัวใจ
ภาวนากับความมืดมิด  ขอใหรักยังคุมครองเราอยู  เติมพลังใหใจดวงน้ี
ไมยอมแพ

ในค่ำคืนท่ีฟาทาทายใจคนอยูตรงน้ี และฉันยังคงกาวไป ยังคงมีรักแท
เปนแสงนำไป ในคืนท่ีหลงทาง นาทีที่ความฝนน้ันพรอมเปนเพื่อนตาย
เสนทางน้ีฉันยังมีจุดหมาย ตราบใดท่ีปลายทองฟามีแสงรำไร จะไปจนถึง
แสงสุดทาย” (บางทอนในบทเพลงแสงสดุทาย)

ถาบทเพลงแสงสุดทาย พยายามบอกเราใหฮึกเหิม และกาวเดินไปใหถึง
ปลายทางแหงความฝนและความต้ังใจ บทเพลงแหงความเช่ือของชีวติคริสตชน
กใ็หแสงสวางแหงความหวังและพลงัชีวติเชนกนั มันไมใชเพยีงแสงสุดทายเทาน้ัน
แตเปนแสงท่ีสองทุกๆ วันจนพาเรากาวเดินไปจนถึงวันสุดทายของชีวิต
จากประตูแหงความเช่ือ สปูลายทางแหงชีวตินิรนัดร

บรรณาธิการบริหาร
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çÕ∫√¡é  —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ¡¥ÿ≈ «“ªï∑– ·ºπ°æ‘∏’°√√¡

®—¥Õ∫√¡ºŸâÕà“πæ√–§—¡¿’√å ·≈–ºŸâ®—¥‡µ√’¬¡æ‘∏’°√√¡ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 19 µÿ≈“§¡ 2013

·≈–«—π∑’Ë 26 µÿ≈“§¡ 2013 ∑’Ë»Ÿπ¬å¡‘ ´—ß ºŸâ‡¢â“√à«¡Õ∫√¡ 84 §π

 àß¿“æ¢à“«∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√ çÕÿ¥¡ “√é
E-mail : udomsarn@gmail.com  ‰ø≈å .jpg §«“¡≈–‡Õ’¬¥¿“æ  3 MB ¢÷Èπ‰ª
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ç§à“¬Õ“ “æ—≤π“é »Ÿπ¬åª√– “πß“ππ‘ ‘µπ—°»÷°…“§“∑Õ≈‘°·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬·≈–°≈ÿà¡§à“¬π‘ ‘µπ—°»÷°…“Õ“ “æ—≤π“ ∫â“π‡´‡«’¬√å √à«¡°—∫ —ß¶¡≥±≈

π§√ «√√§å ®—¥§à“¬Õ“ “´àÕ¡»Ÿπ¬å‡¥Á°‡≈Á°‡æ◊ËÕπâÕß·≈– —¡º— ™’«‘µ∑’Ë‡√’¬∫ßà“¬

(Basic Life Basic Love) π—°»÷°…“∑’Ë‡¢â“√à«¡‰¥â —¡º— ™’«‘µ°—∫™“«ª°“‡°Õ–≠Õ

·≈–√à«¡ √â“ßºπ—ßÀâÕßπÈ”¢Õß‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈ ∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π·¡à –‡ª“ Õ.∑à“ Õß¬“ß

®.µ“° ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 19-27 µÿ≈“§¡ 2013 æ√âÕ¡°—ππ’È¬—ß‰¥â√à«¡°—π‰µ√àµ√Õß∂÷ß

§«“¡À¡“¬¢Õß§«“¡‡√’¬∫ßà“¬ ”À√—∫µπ‡Õß ‡æ◊ËÕπ”‰ª„™â„π™’«‘µÕ’°¥â«¬ µ‘¥µ“¡

√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â„π www.carefor.org/student

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

‡Õøø“∏“·≈–æ∫ª–ºŸâ‡µ√’¬¡µ—«‡ªìπ§√‘ µ™π„À¡à „π«—π·æ√à∏√√¡ “°≈ 20

µÿ≈“§¡ 2013 ¡’ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡µ√’¬¡√—∫»’≈≈â“ß∫“ªºŸâ„À≠à ÷́Ëß®–®—¥¢÷Èπ

„π‚Õ°“ ªî¥ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ «—π∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π

2013 ®”π«π 33 §π

ç§à“¬°√–· ‡√’¬°é §à“¬°√–· ‡√’¬°∫â“π‡≥√®ÕÀåπ-ªÕ≈ π§√ «√√§å 2013

 —¡º— ™’«‘µ‡≥√ §≥–‡´Õ√å√à“∑—Èß 4 °≈ÿà¡¢Õß —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å §◊Õ °≈ÿà¡

æ‘…≥ÿ‚≈° ≈æ∫ÿ√’ «‘‡™’¬√∫ÿ√’ ·≈–π§√ «√√§å √à«¡®—¥·≈–Õ¬Ÿà√à«¡§à“¬°√–· ‡√’¬°

∑’Ë∫â“π‡≥√®ÕÀåπ-ªÕ≈ π§√ «√√§å √–À«à“ß«—π∑’Ë 7-10 µÿ≈“§¡ 2013 „πß“ππ’È

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ª√–¡ÿ¢ —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å ¡“

‡¬’Ë¬¡„Àâ°”≈—ß„®¥â«¬ Õ.™—¬≥√ß§å ¡≥‡∑’¬√«‘‡™’¬√©“¬ °≈à“««à“ çπ’Ë§◊ÕÀ—«„®¢Õß

ß“π àß‡ √‘¡°√–· ‡√’¬° ‡ªìπ§«“¡ ”‡√Á®∑’Ëπà“¿“§¿Ÿ¡‘„®¬‘Ëßé

ç —¡¡π“é §ÿ≥æàÕ‡ ° √√  ÿ«‘™“°√ ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

®—¥ —¡¡π“æπ—°ß“π-‡®â“Àπâ“∑’Ë »Ÿπ¬å —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ À—«¢âÕ ç°“√Ωñ°®‘µ¿“«π“-

 ¡“∏‘ °—∫°“√ª√—∫ª√ÿß™’«‘µ„π°“√∑”ß“πé ¡’§ÿ≥æàÕ ¡™—¬ æ‘∑¬“æß»åæ√ ‡ªìπ

«‘∑¬“°√ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 21-22 µÿ≈“§¡ 2013 ∑’Ë∫â“πÕ∫√¡ ·µ≈≈“¡“√’  ∫â“π‡æ

®.√–¬Õß
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µÕπ∑’Ë 19
°“√„Àâ (1)
‰¡à¡“°¡“¬

„Àâ·§à¡’
§”∂“¡¢Õß§«“¡

™à«¬‡À≈◊Õ ¡—°‡√‘Ë¡„π„®

∫“ß∑’Õ“®®–‡ªìπ§«“¡

√Ÿâ ÷° ß “√ ∫“ß∑’

Õ¬“°¡’ à«π√à«¡·∫àßªíπ

∫ “ ß∑’ ‡ ªì π§« “¡ ÿ ¢

„π„®∑’Ë‰¥â∑”∫ÿ≠ À√◊Õ

¡’ à«π√à«¡„π§«“¡∑ÿ°¢å

¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ

§«“¡™à«¬‡¡◊ËÕ‡√‘Ë¡®“°‡À≈◊Õ°Á¥Ÿ‡À¡◊Õπ«à“§ÿ≥§à“¢Õß¡—π°Á∂Ÿ°∑”„Àâ≈¥≈ß ·¡â

®–‡ªìπ°“√„Àâ‡™àπ‡¥’¬«°—π

ç∑à“π®–µâÕß∂«“¬≈Ÿ°‚§ ·≈–≈Ÿ°·æ–·°–µ—«·√°·°à‡√“¥â«¬ „π«—π∑’Ë·ª¥

∑à“π®–µâÕßπ”¡“∂«“¬‡√“é (Õæ¬æ 22:29)

ç‡¡◊ËÕ∑à“π¡’∑ÿ° ‘Ëß∫√‘∫Ÿ√≥å §◊Õ§«“¡‡™◊ËÕ °“√æŸ¥ §«“¡√Ÿâ §«“¡°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ

·≈–§«“¡√—°∑’Ë∑à“π¡’µàÕ‡√“ ∑à“π°Á§«√®–¥’æ√âÕ¡„π°“√°ÿ»≈π’È¥â«¬é (2 ‚§√‘π∏å

8:7)

°“√„Àâ®÷ß‡√‘Ë¡∑’Ë„® Õ“®‰¡à‰¥â‡ªìπµ—«‡ß‘π ·µà™à«¬·∫àß‡∫“¿“√–¢Õß°—π·≈–°—π

‡¡◊ËÕπ—Èπ‡√“°Á‰¥â™à«¬®“° ‘Ëß∑’Ë‡√“¡’ ‰¡à‰¥â™à«¬®“° ‘Ëß∑’Ë‡√“‡À≈◊Õ Õ“®¥Ÿ‰¡à¡“° ·µà

‡À≈à“π—Èπ§◊Õ ‘Ëß∑’Ë¡’

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 10)

Õ∫√¡ —¡¡π“ “¡‡≥√™—Èπªï∑’Ë    3
«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡

Õ∫√¡ ◊ËÕ»÷°…“ ‡√’¬π√Ÿâ‡∑à“∑—π ◊ËÕ
¡Ÿ≈π‘∏‘Õ‘π‡µÕ√å‡πÁµ√à«¡æ—≤π“‰∑¬  ∂“∫—π ◊ËÕ‡¥Á°·≈–‡¬“«™π (  ¬.)  ”π—°ß“π

°Õß∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√ √â“ß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ (   .)  ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°

ª√–‡∑»‰∑¬ ·≈– ¿“°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

«—π∑’Ë 26, 28-31 µÿ≈“§¡ 2013  ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ π”‚¥¬

§ÿ≥æàÕÕπÿ™“ ‰™¬‡¥™ ‡≈¢“∏‘°“√ ‰¥â®—¥Õ∫√¡ —¡¡π“‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√

ç ◊ËÕ¡«≈™π°—∫ß“πÕ¿‘∫“≈·≈–‡º¬·æ√à∏√√¡é „Àâ·°àπ—°»÷°…“™—Èπªï∑’Ë 3

«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)
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