เชียงใหม่เจ้าภาพจัดงานวันสื่อมวลชนสากล

อบรมสร้างทีมผู้สื่อข่าวคาทอลิกใช้สื่อเพื่อประกาศข่าวดี

พร้อมจัดเดินสายอบรมสื่อศึกษา
สังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

(อ่านต่อหน้า 7)
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“ต้อนรับพระธาตุ” พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีต้อนรับและแสดงความเคารพพระธาตุนักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ที่โรงเรียน

ลาซาล และวัดน้อยนักบุญยวง เดอ ลาซาล วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2014

คาทอลิกจับมือ 11 ชาติลุ่มแม่น�้ำ โขง
ต่อต้านการค้ามนุษย์
คณะกรรมการเครื อ ข่ า ยองค์ ก ร
คาทอลิ ก ต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์
(CNATT) ภายใต้กรรมาธิการฝ่าย
สังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย
(อ่านต่อหน้า 4)

สุวรรณสมโภช เซอร์เทแรส แห่งพระเยซู
วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2014 คณะคาร์เมไลท์ กรุงเทพฯ (อ่านต่อหน้า 11)
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2014 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้มาจัดกิจกรรม
ขับเคลื่อนโครงการใสสะอาดอย่างพอเพียงเพื่อพ่อสู่สถานศึกษาและชุมชน
ภายใต้กจิ กรรมสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสา สูก่ ารเป็นครอบครัว
พอเพียง โดยมีการรับมอบป้ายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ปีที่ 2 โดยอาจารย์อริยสิริ พิพัฒน์นรา ตัวแทนจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เป็นผู้มอบป้ายให้กับอธิการประภาส
ศรีเจริญ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนลาซาล สำ�หรับปีการศึกษา 2556 ทาง
โรงเรียนลาซาลได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นปีแรก สามารถชักชวนให้ผู้บริหาร ครู
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เข้าร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอรัปชั่นได้มาก
เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย
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“อุ้มบุญ” ขัดต่อหน้าที่แห่งความรัก
และความรับผิดชอบของมารดา
จุดยืนพระศาสนจักร ไม่ยอมรับการอุ้มบุญ ผิดหลักศาสนา ถือว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อความเป็นมารดา และความ
ซื่อสัตย์ของสามีภรรยา

วันที่ 10 สิงหาคม 2014 ที่บ้านเซเวียร์
คณะกรรมการคาทอลิ ก เพื่ อ การพั ฒ นาสั ง คม
แผนกสตรี จัดเสวนาหัวข้อ “จุดยืนพระศาสนจักร
คาทอลิก เรื่องการอุ้มบุญ” โดยคุณพ่อเชิดชัย เลิศจิตรเลขา อธิการเจ้าคณะคามิลเลียน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านชีวจริยศาสตร์ คุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน คณะ
เยสุอิต อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ชีวจริยศาสตร์ คุณนัยนา สุภาพึ่ง นักกฎหมายด้าน
สิทธิมนุษยชนของผู้หญิง และอดีตกรรมการสิทธิ
มนุษยชนชุดแรก
คุณพ่อเชิดชัยเปิดเผยว่า การอุ้มบุญถือว่าผิด
ศีลธรรม เพราะการตัง้ ครรภ์ จะต้องจำ�กัดเฉพาะคูแ่ ต่งงาน
เท่านั้น และถือเป็นเรื่องความซื่อสัตย์ ที่ต้องเคารพ
ระหว่างสามีและภรรยารวมทั้งการใช้บุคคลอื่นตั้งครรภ์
เป็ น การไม่ ซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ หน้ า ที่ แ ห่ ง ความรั ก และ
ความรับผิดชอบของมารดา รวมทั้งเป็นหนึ่งในความ
ผิดทางด้านเพศของพระศาสนจักรด้วย
คุณพ่อพิเชฐ กล่าวว่า ในเรื่องวิทยาศาสตร์การ
แพทย์เกี่ยวกับการอุ้มบุญ การมอบหมายให้หญิงอื่น

ตัง้ ครรภ์แทนนัน้ ในต่างประเทศจะมีกฎหมายและขัน้ ตอน
มากกว่าประเทศไทยในขณะนี้ โดยเฉพาะจะมีขั้นตอน
การแพทย์ปรับรอบเดือนเจ้าของไข่และหญิงที่จะรับ
ตั้งครรภ์ให้ตรงกันด้วย ซึ่งก็มีการทดลองที่โรงพยาบาล
มีการติดตามการประเมินผลต่าง ๆ ในระหว่างการ
ตั้งครรภ์
คุณพ่อเชิดชัย กล่าวต่อว่า การบำ�บัดการมี
บุตรยาก จะต้องให้การเคารพพื้นฐาน 3 เรื่อง 1.สิทธิ
การมีชีวิต และความบูรณาการด้านกายภาพของมนุษย์
ทุ ก คนตั้ ง แต่ ป ฏิ ส นธิ จ นถึ ง การตายตามธรรมชาติ
2.ความเป็นหนึ่งของการสมรส หมายถึงการเคารพ ซึ่ง
กันและกันสำ�หรับสิทธิแห่งการเป็นบิดามารดา และ 3.
การกำ�เนิดบุตรของมนุษย์เป็นผลมาจากเพศสัมพันธ์
ระหว่างสามีภรรยา นอกจากนี้ คำ�สอนของพระศาสนจักรคาทอลิก ในการปฏิสนธิของทารกโดยอาศัยผู้อื่น
หรื อ การให้ กำ � เนิ ด บุ ต รจะต้ อ งจำ � กั ด อยู่ ใ นเฉพาะคู่
แต่งงานเท่านั้น ซึ่งการใช้บุคคลอื่นตั้งครรภ์แทนยังเป็น
การไม่ ซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ หน้ า ที่ แ ห่ ง ความรั ก ของมารดา
ความซื่อสัตย์ของคู่แต่งงาน และความรับผิดชอบแห่ง

การเป็นมารดา “เราอยู่ในสังคมที่มีความเชื่อต่างกัน
คำ � ตอบของคาทอลิ ก เรื่ อ งการอุ้ ม บุ ญ กั บ บุ ค คลที่
เกี่ยวข้องในการก่อให้เกิดเด็กนั้น เมื่อต่างฝ่ายต่างเอื้อ
อำ�นวยกันและได้รับผลประโยชน์จากค้าจ้าง หากไม่มี
การคำ�นึงถึงพื้นฐานศีลธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์
แล้ว ทางเราคิดว่าศาสนาคาทอลิกก็ยอมรับไม่ได้ใน
ทางศีลธรรม ส่วนจะบาปหรือไม่บาปต้องไปดูผู้หญิงที่
จะอุ้มบุญมีเสรีภาพและรู้ตัวหรือไม่ ถ้าแพทย์ที่มีจรรยา
บรรณหากจะมีการรักษาต้องให้ข้อมูลทางการแพทย์ให้
กับผู้นั้นด้วยหรือไม่ ดังนั้นผู้หญิงเป็นเหยื่อนั้นจะบาป
หรือไม่บาปต้องดูเป็นกรณีๆ ไป” คุณพ่อเชิดชัย กล่าว
ขณะที่นางนัยนา สุภาพึ่ง นักกฎหมายด้าน
สิทธิมนุษยชนของผูห้ ญิงและอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชน ระบุว่า แม้การอุ้มบุญจะช่วยให้บุคคลสามารถมีลูก
ได้ แต่ก็ถือว่าไม่ถูกต้อง และปัจจุบัน มีความพยายาม
ที่จะออกกฎหมายเรื่องการอุ้มบุญ รวมทั้งต้องการให้มี
การส่ ง เสริ ม และสร้ า งความเข้ า ใจการสร้ า งอนามั ย
เจริญพันธุ์ของผู้หญิง ทั้งการเต็มใจที่จะตั้งครรภ์ ความ
พร้อมและสิทธิในการตั้งครรภ์ของเพศหญิงที่สามารถ
ทำ�ได้หรือไม่
ขณะเดียวกันถ้าพ่อแม่ที่ให้คนอื่นมาอุ้มบุญ
เสียชีวิตขณะผู้หญิงที่อุ้มบุญตั้งครรภ์อยู่ ในกฎหมาย
ฉบับนี้ก็บังคับให้แม่ที่อุ้มบุญต้องเลี้ยงดูเด็กที่เกิดมา
ตามกฎหมายด้วย ดังนั้น การให้ความรู้กับฝ่ายหญิง
เป็นเรื่องที่ส�ำ คัญมาก ดังนั้นการออกกฎหมายมาจะมี
ผลกระทบต่อทุกคน จะมีคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ทุกคนต้องได้รับข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ถ้า
ไม่มีความเข้าใจกฎหมายนี้ จะอันตรายอย่างมาก นาง
นัยนา กล่าว
ทั้งนี้ นางนัยนาเห็นว่าการเลี้ยงบุตรบุญธรรม
เป็นแนวทางหนึ่งที่มีความเหมาะสมสำ�หรับผู้ท่ตี ้องการ
มีบตุ ร เพราะเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์และเปิดโอกาส
ให้เด็กได้พบพ่อแม่ท่ีแท้จริง
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(Caritas Thailand) เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อวางแผนการทำ�งานในการต่อต้านการค้ามนุษย์
ร่วมกับคาริตัส ประเทศในเครือข่ายลุ่มแม่น้ำ�โขง
(Roundtable Discussion, Planning Workshop
and Exposure Visit regarding Trafficking in
Person in the Greater Mekong Sub – region)
ในระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2014 ที่เมือง
เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา นำ�ทีมโดยคุณพ่อไพรัช
ศรีประเสริฐ ผูช้ ว่ ยเลขาธิการสภาฯ ฝ่ายสังคม (คาริตสั
ไทยแลนด์) ซิสเตอร์จันธนา จันทร ผู้ประสานงาน
คณะกรรมการเครื อ ข่ า ยองค์ ก รคาทอลิ ก ต่ อ ต้ า น
การค้ามนุษย์ คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด ผู้ช่วย
พระสั ง ฆราชฝ่ า ยสั ง คมสั ง ฆมณฑลสุ ร าษฎร์ ธ านี
คุณจิราพัชร พิลาจันทร์ ผู้แทนแผนกผู้อพยพย้ายถิ่น
และผูถ้ กู คุมขัง ในเวลาเดียวกันยังเป็นผูแ้ ทน Talitha
Kum Thailand (คณะนักบวชไทยต่อต้านการค้า
มนุษย์) และคุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก จากคาริตัส
ไทยแลนด์ การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก
11 ประเทศ รวม 53 ท่าน
การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ วางแผนการ
ทำ�งานต่อต้านการค้ามนุษย์ครั้งนี้ มีที่มาจากประเทศ
ในแถบลุ่มแม่น�้ำ โขง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีส่วน
เกีย่ วข้องกับเรือ่ งการค้ามนุษย์ ไม่วา่ จะเป็นประเทศ “ต้นทาง”
“ทางผ่าน” และ “ปลายทาง” หรือบางประเทศเป็นทั้ง 3
อย่างในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย
จากรายงานการค้ามนุษย์ปี 2014 (2014 Trafficking

in Persons Report) กระทรวงการต่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา ได้ลดอันดับของประเทศไทยไปบัญชีที่ 3
(Tier 3) ซึ่งถือว่าเลวร้ายหากเทียบกับประเทศต่างๆ ที่
เราเคยได้ยินบ่อยๆ ตามสื่อของต่างประเทศ โดยใน
รายงานดังกล่าวระบุวา่ ไทยเป็นประเทศต้นทาง ปลายทาง
และทางผ่านการค้ามนุษย์ การค้าประเวณี การบังคับใช้
แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานประมง การละเมิดแรงงาน
ข้ามชาติ โดยไทยและมาเลเซียอยู่ในกลุ่มสีส้มสลับแดง
รั ฐ บาลไทยไม่ ส ามารถดำ � เนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานขัน้ ต่�ำ ของสหรัฐอเมริกา เพือ่ ขจัดการค้ามนุษย์
โดยมีประเด็นสำ�คัญ 3 ประการ คือ
1.การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ยัง
ดำ�เนินการไม่เพียงพอ
2.การค้ามนุษย์ด้านแรงงานในภาคการประมง
ถูกระบุว่าไม่พบว่ามีการดำ�เนินคดีกับเจ้าของเรือหรือ
ไต้ก๋ง ที่บังคับใช้แรงงาน
3.กรณี ช าวโรฮิ ง ญาที่ ร ะบุ ว่ า ไม่ พ บว่ า มี ก าร
ดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�ความผิดในข้อหาการค้ามนุษย์
ซึ่งในประเด็นเหล่านี้ ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลไทย โดย
ผ่ า นทางกระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของ
มนุษย์ ได้มีการหารือถึงแนวทางการดำ�เนินงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วตามที่ได้เห็นจากสื่อต่างๆ
พระศาสนจักรคาทอลิกไทย ซึง่ ทำ�งานในประเด็น
เรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยผ่านทางหน่วยงาน
องค์กรนักบวช ได้ชว่ ยเหลือเหยือ่ การค้ามนุษย์หลายสิบราย
อย่างไรก็ดี ในรอบปีที่ผ่านมายังขาดการบูรณาการร่วม
กันอย่างจริงจัง จนกระทั่งในปีที่ผ่านมา กรรมาธิการ

ความคืบหน้า (ต่อจากหน้า 19)

คำ�สอน 5 นาที (ต่อจากหน้า 10)

และ ดร.โลโดวีกา มารีอา ซาเน็ท (Dott.ssa. Lodovica
Maria Zanet) เดินทางจากอิตาลีเพื่อมาตรวจงาน
เอกสารของกระบวนการฯ และดูความก้าวหน้าของ
กระบวนการการดำ�เนินเรื่องแต่งตั้งคุณพ่อการ์โล เป็น
บุญราศีและนักบุญ ที่ศูนย์เอกสารคุณพ่อการ์โล เดลลา
โตร์เร ที่โรงเรียนพระแม่มารีสาทร กรุงเทพฯ
พร้อมกันนี้ได้มีการปรึกษาถึงความพร้อมของ
งานด้ า นเอกสารเพื่ อ นำ � ไปสู่ ก ารเตรี ย มการปิ ด ศาล
พระศาสนจักรแห่งประเทศไทย ก่อนจะรวบรวมข้อมูล
ส่งกรุงโรมในขั้นตอนต่อไป
คุณพ่อปีแอร์ หลุยส์จี ได้กล่าวว่า ชีวิตของ
คุณพ่อการ์โล มีความงดงามลึกซึ้งในความเชื่อต่อพระเป็นเจ้า การถือศีลบนอย่างถึงรากถึงโคน ความรักต่อ
คุณพ่อบอสโก และความศรัทธาภักดีต่อแม่พระผ่านทาง
การสวดสายประคำ� ดังนั้นชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อจึง
ไม่ได้เป็นของสถาบันใดสถาบันหนึ่ง แต่ชีวิตและความ
ศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อเป็นของพระศาสนจักรสากลที่ต้อง
ช่วยกันเผยแพร่ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ทุกคนในการติดตามพระคริสตเจ้าแม้พบอุปสรรคมากมาย แต่ท่านหนัก
แน่นมั่นคงจนถึงเส้นชัย
โอกาสนี้ Vice Postulatore คณะผู้ใหญ่ ที่
ปรึกษา สมาชิกของสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย คณะ
ภคินีพระราชินีมาเรีย สมาชิก คณะครูและนักเรียน ได้
ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ฝ่ายสังคมและแผนกสตรี ได้ร่วมมือกับ Talitha Kum
Thailand / คณะนักบวชไทยต่อต้านการค้ามนุษย์
รวบรวมหน่วยงานคาทอลิกที่ทำ�งานด้านการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ ให้เป็นคณะทำ�งานต่อต้านการค้ามนุษย์
ระดับชาติ มีการประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนการทำ�งาน
ระดับชาติ โดยร่วมมือกับคาริตัส เอเชีย และเครือข่าย
คาริตัสในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการ
ประชุมร่วมกันมา 3 ครั้ง การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่
4 จัดที่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา เพื่อวางแผน
ยุทธศาสตร์การต่อต้านการค้ามนุษย์รว่ มกัน และจะร่วมมือ
กันเพื่อดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ตาม
บริบทของแต่ละประเทศ
จากการสัมมนาครัง้ นี้ จะช่วยให้การประสานงาน
ระหว่ า งเครื อ ข่ า ยคาทอลิ ก ที่ ทำ � งานต่ อ ต้ า นการค้ า
มนุษย์เป็นระบบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น มีการแบ่งปันข้อมูลและ
การระดมทุนเพื่อดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ในการป้องกัน
ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
ได้ทันต่อเวลา ถูกต้อง ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น
กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัส ไทยแลนด์)
ขอขอบคุณหน่วยงาน องค์กร สถาบัน และทุกท่านที่ได้
มีส่วนร่วมให้กำ�ลังใจ ให้การสนับสนุนและให้คำ�แนะนำ�
ในการดำ�เนินงานเพื่อความดีของผู้ตกเป็นเหยื่อจะได้
กลับมาดำ�เนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ในฐานะ
ลูกของพระเช่นเดียวกับพวกเรา และที่สำ�คัญเราจะได้
ร่วมมือกันป้องกันบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ไม่ให้ตก
เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

คุณสุรชัย บุญตันรัตน์ ทำ�บุญ
500 บาท
เพื่ออุทิศให้เปโตร บุ้ง จุง เต็ง
เกรโกรี ปิติ บุญตันรัตน์
คุณนุกูล ป้องศรี ทำ�บุญ
500 บาท
เพื่ออุทิศให้โรเบิร์ต แสวง ป้องศรี ครบ 6 ปี
มารีอา สุภาพ นิลขำ� (บุญเจือ) ครบ 5 ปี
คุณอังศนา บุญเจือ ครบ 3 ปี

ค้ายาเสพติด วิถีพระเมตตา คือ วิถีแห่งความไว้วางใจ
สำ�หรับเรา เพราะเราต้องการหนทางสู่สันติภาพ”
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.wacom2014.org
วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2014 คุณแมรี่ ศรินทร
เมธีวัชรานนท์ ผู้เขียนหนังสือ บทสวดของฉัน (พิมพ์
ปี พ.ศ. 2548) และภูเขาเคลื่อนได้ (2552)  ได้รับเชิญ
ให้แบ่งปัน “ประสบการณ์แห่งการให้อภัย  ตามแบบพระเยซูเจ้า”

สำ � หรั บ ท่ า นที่ ป ระสงค์ จ ะสมทบกองทุ น ฯ
โปรดส่งธนาณัติ สั่งจ่ายในนามซ.ศักดิ์ศรี งามวงศ์
ป.ณ.ยานนาวา 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็ค
สั่งจ่ายการพิมพ์คาทอลิก หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีกองทุนการพิมพ์สร้างสรรค์ ธนาคาร
ทหารไทย สาขาเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 186-201976-5
(หมายเหตุ เมื่อท่านส่งเงินแล้วกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 โทรสาร 0-26815401 เพื่อจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านด้วยความ
ขอบพระคุณ)

ปีที่ 38 ฉบับที่ 35 ประจำ�วันที่ 24-30 สิงหาคม 2014 หน้า 5

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน
ตอนที่ 32

ไมเคิล้ เพอรี่ : จากนักกีตาร์วยั รุน่
กลายเป็นผู้น�ำ นักบวช
คณะฟรังซิสกัน
30 กรกฎาคม 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l ท่านเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งจากมลรัฐอินเดียนาโปลิส ผู้
หลงรักการเล่นกีตาร์ แต่ปัจจุบันคุณพ่อไมเคิ้ล เพอรี่
ดำ�เนินชีวิตอยู่ที่กรุงโรมและเป็นอธิการเจ้าคณะฟรังซิสกัน มันเริ่มตอนที่ท่านตัดสินใจลาพักงาน 1 เดือน
ท่านเริ่มเล่าความหลังว่า
“พ่อทำ�งานก่อสร้างบ้านซึ่งเป็นอาชีพหารายได้
และหัวหน้างานก็คือเจ้าของบริษัท  เขาเป็นคาทอลิก พ่อ
บอกเขาว่า ‘พ่อต่องการหยุดพัก 1 เดือน เพื่อไปสร้างบ้าน
ให้คนจน’ เขาบอกว่า  ‘ได้ ผมจะให้เงินเดือนตามปกติ
ตอนที่คุณลาพักด้วย’ แล้วเขาก็จ่ายเงินเดือนเดือนนั้น
แก่พ่อ พ่อจึงเดินทางไปพบนักบวชคณะฟรังซิสกันและ
ดูว่าพวกเขาทำ�อะไรกันบ้าง ก็เลยหลงรักสิ่งที่พวกเขา
ทำ�งานเพื่อคนจน”
l ท่านเคยคิดจะเรียนทางด้านกฎหมายแต่สด
ุ ท้ายก็เลือก
เป็นนักบวช ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2013 ท่านได้รับ
เลือกให้เป็นอธิการเจ้าคณะฟรังซิสกัน ที่ทำ�ให้ท่านเป็น
ผู้น�ำ คณะเดียวกันกับที่นักบุญฟรังซิสอัสซีซี ได้ก่อตั้งไว้
มานานกว่า 800 ปี นี่ไม่ใช่การเลื่อนขั้น ท่านกล่าว แต่
เป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม
“มันไม่ใช่เรื่องการได้เลื่อนขั้น แต่เป็นการลดตัวลง

สมเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส ทรงจุ ม พิ ต รู ป เหมื อ น
นักบุญฟรังซิสอัสซีซี กอดคนยากจน

คุณพ่อไมเคิ้ล แอนโทนี เพอรี่
ไม่ใช่การยกให้สูง พ่อหวังว่านี่คือการลดตัวเองลงไป
มันไม่ใช่การได้อ�ำ นาจหรือมีต�ำ แหน่งยศฐา นีเ่ ป็นการลดตัว
ลงไปอยู่ในที่ต�่ำ สุด”
l การเป็นผู้นำ�เป็นเรื่องของเสรีภาพภายใน คุณพ่อบอก
ว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงดำ�เนินชีวิตเป็น
แบบอย่างแก่เราในเรื่องการใช้ชีวิตและรูปแบบเฉพาะตัว
“พ่อมีโอกาสอยู่กับพระองค์ 3 ครั้ง ทุกครั้ง
พ่อรู้เลยว่าบุคคลท่านนี้ เป็นคนที่ไม่ต้องการจะเป็น
พระสันตะปาปา ท่านไม่ทรงต้องการตำ�แหน่งยศฐา
พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ที่อิสระอย่างที่สุดและเพราะ
พระองค์ ท รงอิ ส ระพระองค์ จึ ง ทรงสามารถปฏิ วั ติ

ความคิดของเราและทำ�ให้เราได้คดิ ว่า เราเป็นใครและ
กำ�ลังจะไปไหน ไม่เพียงแต่เราที่เป็นคาทอลิก แต่ผู้
ที่เป็นคริสตชน เป็นมุสลิม หรือเป็นมนุษย์ที่มีชีวิต”
l นับร้อยๆปีที่คณะนี้ได้ก่อตั้งขึ้นมา ปัจจุบันมีสมาชิก
กว่า 13,500 คนทำ�งานรับใช้อยู่ทั่วโลก ยิ่งกว่านั้น จิตตารมณ์ของนักบุญฟรังซิสยังเป็นแรงบันดาลใจก่อเกิด
คณะอื่นๆอีกมากมาย ทั้งที่เป็นฆราวาสและนักบวช.

ผู้นำ�ศาสนาระดับสูงชาวมุสลิม
ตำ�หนิการโจมตีคริสตชนอิรัก
ของกลุ่มไอ เอส ไอ เอส
24 กรกฎาคม 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l 2 เสียงในหมู่ผู้น�
ำ ศาสนาระดับสูงแห่งโลกมุสลิม
วิจารณ์การเบียดเบียนคริสตชนในประเทศอิรักว่า
เป็นการกระทำ�ของพวกสุดโต่งที่ประกาศตนเป็น
ผู้นำ�มุสลิมภายใต้ชื่อรัฐอิสลามการประณามที่ชัดเจน
ออกมาจาก ลิยัด อามีน มาดานิ เลขาธิการทั่วไป
องค์กรแห่งความร่วมมืออิสลาม (โอไอซี) กลุ่มนี้
มีตัวแทนมาจาก 57 ประเทศ ที่มีประชากรมุสลิม
รวมกัน 1.4 พันล้านคน ในถ้อยแถลง เขาวิจารณ์
อย่างเป็นทางการว่า “การใช้ก�ำ ลังขับไล่ให้เร่ร่อนจาก
ถิ่นฐานภายใต้การข่มขู่เบียดเบียนพวกคริสตชน
เรียกได้ว่าเป็น ‘อาชญากรรมที่ไม่อาจทนรับได้’
เลขาธิการองค์กรฯ ยังแยกชาวอิสลามออกห่างจาก
ปฏิบัติการกองกำ�ลังทหารของกลุ่มที่รู้จักกันในนาม
“ไอ เอส ไอ เอส” นี้ และยังกล่าวว่าพวกนี้ไม่มีอะไร
ที่ปฏิบัติตามแบบอิสลามและหลักการที่ศาสนาเรียก
ว่า ยุติธรรม เมตตา โปร่งใส เสรีภาพทางความเชื่อ

ลิยัด อามีน มาดานิ (เลขาธิการโอไอซี)

เมห์เม็ต กอร์เมซ

และการดำ�รงอยู่ร่วมกัน
l ในขณะที่ เมห์เม็ต กอร์เมซ สมณะผู้น�
ำ สูงสุดแห่ง
ประเทศตุรกี ผูส้ บื ตำ�แหน่งกาหลิบปกครองฝ่ายจิตวิญญาณ
แห่ ง จั ก รวรรดิ อ อตโตมานก็ ไ ด้ ร่ ว มพิ จ ารณากรณี นี้
ระหว่ า งการสั ม มนาของนั ก ศึ ก ษาอิ ส ลามในหั ว เรื่ อ ง
สันติภาพ พูดอย่างค่อนข้างชัดเจนโดยประกาศว่า
“ความจริ ง ที่ ป รากฏว่ า ขาดความชอบธรรมในข้ อ
กฎหมาย ไม่อาจมีอำ�นาจไปประกาศสงครามกับกลุ่ม
ทางการเมืองใด ประเทศ หรือชุมชนใด” เขากล่าวต่อไป

ว่า “ชาวมุสลิมไม่ควรจะเป็นศัตรูต่อประชาชนที่มี
ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อแตกต่างจากเราและไป
มองพวกเขาเป็นศัตรู”
l ข้อคิดเห็นของพวกเขามีขึ้นทันทีที่ผู้นำ�คริสตชน
ในประเทศอิ รั ก ได้ ข อให้ ผู้ นำ � มุ ส ลิ ม ทั่ ว โลกได้
ประณามความรุนแรงข่มเหงคริสตชนในประเทศ ใน
ทศวรรษที่ผ่านมา คริสตชนอิรักส่วนใหญ่หากไม่หนี
ออกนอกประเทศก็จะกลายเป็นผู้ลี้ภัยเข้าไปยังเขต
ปกครองตนเองกูร์ดิสสถาน.
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คุยกันเจ็ดวันหน

ชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญจากพระเจ้า
ทุกชีวิตจึงเป็นของขวัญที่ได้รับ
ทุกชีวิตจึงเป็นของขวัญที่มอบต่อให้ผู้อื่น
แม้แต่ชีวิตอื่นๆ ในธรรมชาติ
ต่างก็มีความเป็นของขวัญในสองมิตินี้
แต่ละชีวิตที่เกิดมานำ�ความยินดีมาด้วย
บ.สันติสุข
ความยินดีส�ำ หรับพ่อสำ�หรับแม่
ความยินดีส�ำ หรับญาติพี่น้อง
www.salit.org
นักบุญยอห์นปอลที่สองจึงไม่ทรงลังเลใจ
ที่จะยืนยันว่าชีวิตคือข่าวดี..ชีวิตคือพระวรสาร
ข่าวดีตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดา
อันเป็นผลจากข่าวดีแห่งความรักที่พ่อแม่มอบให้กันและกัน
ข่าวดีที่ผู้เป็นแม่ได้รับรู้ได้สัมผัสได้ซึมซับทะนุถนอมทั้งวันคืน
อีกทั้งแบ่งปันเป็นความสุขความยินดีทวีคูณ
ตามประสาตามธรรมชาติแห่งข่าวดี
ยิ่งส่งต่อยิ่งมีคนรับรู้ยิ่งมีคนร่วมด้วยเท่าใด
ความเป็นข่าวดียิ่งเพิ่มพูนเปี่ยมล้น
ชีวิตเป็นข่าวดีเมื่อถือกำ�เนิดมา
เป็นข่าวดีที่เป็นรูปธรรมมีหน้ามีตามีรูปร่างสังขาร
บันดาลความชื่นชมยินดีให้ผู้คนรอบข้าง
ทั้งความน่ารักน่าชังน่าทะนุถนอมน่าอุ้มน่ากอดน่าหอม
เป็นข่าวดีที่เริ่มตั้งแต่การเป็น
ก่อนจะเป็นข่าวดีทั้งการเป็นการพูดการจาการเติบโตพัฒนา
กระทั่งเป็นข่าวดีในพฤติกรรมในความสัมพันธ์ในการกระทำ�
น่าเสียดายที่หลายคนไม่คิดเช่นนั้น
นอกจากจะไม่ทำ�ชีวิตตนเป็นข่าวดีแล้ว
ยังมองชีวิตอื่นเป็นแค่ผลประโยชน์
บังอาจจัดการชีวิตอื่นตามใจชอบ
เข้าไปยุ่มย่ามในกระบวนการธรรมชาติแห่งชีวิต
จัดทำ�เป็นธุรกิจเพื่อเงินเพื่อผลตอบแทน
ดังธุรกิจ “อุ้มบุญเถื่อน” ที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้
ถือโอกาสที่ผู้หญิงหลายคนอยากมีลูกแต่มีไม่ได้
มีทั้ง “อุ้มบุญแท้” ที่นำ�เชื้อจากฝ่ายชายของคู่ต้องการมีบุตร
ผสมกับไข่ของแม่ผู้อุ้มบุญและฉีดฝังในมดลูกของแม่อุ้มบุญ
มีทั้ง “อุ้มบุญเทียม” ที่นำ�เชื้อและไข่จากคู่พ่อแม่ที่แท้จริง
แล้วฝากไข่ที่รับการผสมเรียบร้อยแล้วเข้าไปในตัวของแม่อุ้มบุญ
เพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้ตั้งครรภ์แทนจนกว่าทารกจะคลอดออกมา
อย่างชาวฮ่องกงที่มาเปิดบริษัทอุ้มบุญในประเทศไทย
บริการผ่านเว็บไซต์ให้ชาวฮ่องกงที่มีลูกยากสามารถใช้บริการอุ้มบุญ
แถมยังมีการให้เลือกใช้ไข่ของหญิงไทย เวียดนามและกัมพูชา
ซึ่งล้วนคัดหน้าตามาอย่างดีแล้ว
ล่าสุดภรรยาชาวออสเตรเลียจ้างสาวไทยอุ้มบุญ
แต่กลับไม่รับลูกไปเลี้ยงเมื่อรู้ว่าเด็กเป็นดาวน์ซินโดรม
แม่อุ้มบุญจึงรับเลี้ยงไว้เองเพราะความความรักความเมตตา
กลายเป็นข่าวดังระดับโลกที่คนพากันเทใจให้ความช่วยเหลือ
แต่ก็เผยเบื้องลึกของอุตสาหกรรมแพทย์เชิงพาณิชย์ผิดศีลธรรม
ที่ดำ�รงอยู่อย่างเฟื่องฟูมีมูลค่าสูงกว่าสี่พันล้านบาทต่อปี
ซอกหลืบแห่งความเลวร้าย
เบื้องหลังความเจริญแห่งอารยะธรรมฟู่ฟ่าแห่งสังคมไทย
สังคมที่ตั้งอยู่บนคติธรรมแห่งการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
ทว่ามีการทำ�ร้ายทำ�ลายศักดิ์ศรีคุกคามชีวิตมนุษย์อย่างต่อเนื่อง
ทั้งการเข่นฆ่าการทำ�แท้งการค้ามนุษย์ค้าขายอวัยวะคน
ทั้งการหาประโยชน์จากชีวิตมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิโดยพลการ
ไม่ต่างกับวัตถุสิ่งของ...ทั้งๆ ที่แต่ละชีวิตเป็นของขวัญจากพระเจ้า
แล้วเราท่านจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้ไปอีกนานเท่าไร?

ความสำ�คัญของสตรี
“ลูกเอ๋ย ทำ�ใจดีๆ ไว้ ความเชื่อของท่าน
ช่วยท่านให้รอดพ้นแล้ว” (มัทธิว 9:22)
เมื่ อ สมเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส เดิ น ทางกลั บ กรุ ง โรมหลั ง จาก
เฉลิมฉลอง “วันเยาวชนโลก” เมื่อฤดูร้อนที่แล้ว พระองค์ทรงให้นักข่าว
สัมภาษณ์อย่างเป็นกันเองบนเครื่องบิน นักข่าวบางคนถามเกี่ยวกับปัญหาเพื่อ
จับผิด เกีย่ วกับเรือ่ งทีเ่ ป็นปัญหาซึง่ ถกเถียงกันในปัจจุบนั เมือ่ มีนกั ข่าวคนหนึง่
ถามพระองค์เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในพระศาสนจักร พระสันตะปาปาทรง
ให้คำ�ตอบว่า “ให้เราจำ�ไว้ว่าพระนางมารีย์มีความสำ�คัญกว่าสาวกที่เป็นพระสังฆราช” ดังนัน้ ในพระศาสนจักรสตรีมคี วามสำ�คัญมากกว่าพระสังฆราชและพระสงฆ์
พระวรสารที่เรานำ�มาพิจารณาในวันนี้ กล่าวถึงสตรีที่เจ็บป่วยมาเป็น
เวลานานเกี่ยวกับเรื่องโลหิต และเด็กหญิงคนหนึ่งที่ใกล้จะสิ้นชีวิต ในการรักษา
ทั้งสองคนนี้ พระเยซูเจ้ามิได้ทรงแสดงพระอำ�นาจของพระองค์เท่านั้น แต่ทรง
แสดงออกซึ่งความสงสารและการให้เกียรติแก่สตรีทั้งสอง แม้สตรีที่ป่วยเป็น
โรคโลหิตพยายามรับการรักษาโดยการสัมผัสอาภรณ์ของพระองค์ พระเยซู
เจ้าทรงประทับใจในความเชื่อและความกล้าหาญของเธอ
ตลอดระยะเวลาการเทศน์สอน พระองค์ทรงพยายามยื่นพระหัตถ์เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ที่ตกขอบสังคม มิใช่แต่เพียงสตรี เด็กๆ คนที่เป็นโรคอัมพาต ผู้ที่
ยากจน และผู้ที่ถูกสังคมขัดขวาง ไม่ให้เข้าในสังคม เช่น คนเก็บภาษี โสเภณี
คนเหล่านี้มาห้อมล้อมพระองค์ พระวรสารแสดงให้เราเห็นว่าพระเยซูเจ้าทรง
ปฏิบัติพระองค์เองในแนวทางที่ว่า ไม่มีผู้ใดอยู่นอกเหนือกว่าที่ความรักของ
พระเจ้าจะเข้าไปถึง และมนุษย์แต่ละคนทั้งชายหญิง วัยรุ่นหรือวัยชรา ผู้ป่วย
หรือผูท้ ส่ี ขุ ภาพดี ล้วนมีความสำ�คัญและความรักของพระบิดาเจ้าเข้าไปถึงพวกเขา
ทุกคน
บทอธิษฐานภาวนา
ข้าแต่พระเยซูเจ้า สังคมของข้าพเจ้าทัง้ หลายในปัจจุบนั ก็แบ่งชัน้ วรรณะ
เช่นเดียวกับเมื่อพระองค์ประทับอยู่ในโลก ขอให้พวกลูกแต่ละคนและในฐานะ
สมาชิกของพระศาสนจักรได้เติบโต เดชะพระฉบับแบบของพระองค์ เป็นการ
ท้าทายความไม่เท่าเสมอกัน และพยายามช่วยกันและกัน ในอันที่จะก่อสร้าง
พระอาณาจักรของพระองค์ อาแมน
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เชียงใหม่ (ต่อจากหน้า 1)
จัดงานวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 48 และจัดอบรม
ผู้สื่อข่าวเพื่อสร้างทีมข่าวคุณภาพ ระหว่างวันที่ 1-3
สิงหาคม 2014 ที่ส�ำ นักมิสซังโรมันคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม่ และอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดงานวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 48 โดย
มีเป้าหมายเพื่อสร้างทีมผู้สื่อข่าวของสังฆมณฑล ให้
สามารถลงมือปฏิบัติการได้ และนำ�สิ่งที่ได้รับจากการ
อบรมไปใช้ในการทำ�งานได้จริง รูปแบบของการอบรม
เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีการอบรมการเขียนข่าว
โดยมีคณ
ุ พ่ออนุชา ไชยเดช ผูอ้ �ำ นวยการสือ่ มวลชน
คาทอลิกประเทศไทย เป็นวิทยากร หัวข้อ “เขียนข่าว
และเล่าเรือ่ งอย่างไรให้ชวนอ่าน” รศ.ดร.วิทยา ดำ�รงเกียรติศักดิ์
คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากร หัวข้อ “สื่อข่าวเล่าความ
ด้วยภาพถ่าย” อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
วิทยากร หัวข้อ “สื่อมวลชนคาทอลิก” มีผู้เข้ารับการ
อบรมจำ�นวน 86 คน
คุณพ่ออนุชา ให้ข้อคิดว่า “เราต้องก้าวเดินไป
พร้อมกับโลก คนที่อยู่ในพื้นที่ของข่าวจะบอกเล่าเรื่อง
ราว และสามารถทำ�ให้เรื่องเหล่านั้นน่าสนใจได้ดีกว่าคน
นอกพื้นที่ ความรู้พื้นฐานเรื่องศาสนาก็เป็นสิ่งสำ�คัญใน
การเขียน ที่สุดแล้วความสม่ำ�เสมอจะช่วยให้เราพัฒนา
ความรู้ที่เรามี”
ภาคค่ำ�วันที่ 2 สิงหาคม มีกิจกรรมบนเวที
เพลงเพื่อชีวิต สื่อสร้างสรรค์เพื่อประกาศข่าวดีที่โรงเรียน
พระหฤทัย เชียงใหม่ โดยเชิญศิลปินเพื่อชีวิต ชิ สุวิชาน
พัฒนาไพรวัลย์ มาขับร้องบทเพลงพร้อมกับการแสดง
ของน้องๆ บ้านพรสวรรค์ และการแสดงชุดวิถีชีวิตชาว
ปกาเกอะญอจากศูนย์ประสานงานแพร่ธรรม นำ�โดย
คุณถาวร กัมพลกูล และมีการสัมภาษณ์อาจารย์ ชัยณรงค์
มนเทียรวิเชียรฉาย เกี่ยวกับบทบาทของสื่อต่อชีวิตและ
สังคม โดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช เป็นผู้สัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม มีพิธีบูชาขอบพระคุณ
ที่อาสนวิหารพระหฤทัย โดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์
วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน และหลังพิธีมิสซาได้มี
พิธีเปิดเว็บไซต์สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย อย่าง
เป็นทางการ คือเว็บไซต์ http://www.thaicatholic
media.com ซึ่งเป็นการรวบรวมงานของสื่อมวลชน
คาทอลิกทุกแผนกไว้ดว้ ยกันในเว็บไซต์น้ี โดยพระคุณเจ้า
วีระ อาภรณ์รัตน์ พร้อมด้วยอาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย และบรรดาพระสงฆ์ที่ร่วมในพิธีมิสซาในครั้ง
นี้
โอกาสนี้ พ ระคุ ณ เจ้ า ได้ ใ ห้ ข้ อ คิ ด โดยสรุ ป
ข้ อความจากสมเด็ จ พระสัน ตะปาปาฟรัง ซิสเกี่ย วกับ
วันสื่อมวลชนสากลว่า ขอให้เราใช้สื่อในทางสร้างสรรค์
ประกาศข่าวดี สือ่ ต้องเป็นตัวเชือ่ มให้มนุษย์จะได้หนั หน้า
เข้าหากันพูดคุยกัน ให้กำ�ลังใจ ให้ข่าวดีแก่กันและกัน
สำ�หรับความเจริญก้าวหน้าของระบบสื่อสารมวลชนนั้น
เป็นพระพรของพระเจ้าที่ประทานให้เรามนุษย์เพื่อใช้
สำ�หรับประกาศข่าวดีและนำ�ความรอดเป็นสื่อให้มนุษย์
รู้จักพระองค์และใกล้ชิดพระองค์มากขึ้น
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“สิทธิชุมชนที่หายไป แล้วจะมี “บิลลี่” อีกกี่คน?”

จากปัญหา 2 เรื่องใหญ่ของสังคมไทยที่มีมาช้านานคือ ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ความเข้าใจต่อกลุ่มชาติพันธุ์ที่มักถูกเหมารวมว่าเป็นชาวเขา เป็นคนพม่า ไม่ใช่คนไทย และเป็นผู้ทำ�ลาย
ป่าไม้ กลายเป็นเพียงคนอื่นที่มักถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงเสมอ
ยส. และ คชพ. จึงร่วมกันจัดเสวนา “สิทธิชุมชนที่หายไป แล้วจะมี “บิลลี่” อีกกี่คน?” เพื่อกระตุ้นเตือน
ให้สังคม โดยเฉพาะชาวคาทอลิก ใส่ใจต่อกรณีนักพิทักษ์สิทธิถูกทำ�ให้สูญหายโดยการกระทำ�จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พร้อมทำ�ความเข้าใจต่อนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ชาวบ้านควรมีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนของ
ธรรมชาติและเผ่าพันธุ์ อีกทัง้ เพือ่ ให้ก�ำ ลังใจครอบครัวของบิลลี-่ สัญลักษณ์ของการดำ�รงอยูข่ องพีน่ อ้ งชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง
แห่งผืนป่าตะวันตก
เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2014 ที่ห้อง โดย อ.วุฒิ บุญเลิศ ปราชญ์ชาวกะเหรี่ยง ประธาน
ประชุมชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง ประชาคม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และที่ปรึกษาเครือ
ประเทศไทย ซ.นาคสุวรรณ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ข่ า ยกะเหรี่ ย งเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเขตงาน
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนก ตะนาวศรี และคุณพิณนภา พฤกษาพรรณ หรือ
ยุติธรรมและสันติ (ยส.) และแผนกชาติพันธุ์ (คชพ.) มึนอ ภรรยาของ “บิลลี่” หรือนายพอละจี รักจงเจริญ
ได้ร่วมกันจัดงานเสวนา สิทธิชุมชนที่หายไป แล้วจะมี แกนนำ�กะเหรี่ยงบ้านบางกลอยแห่งป่าแก่งกระจานที่
“บิลลี”่ อีกกีค่ น? เพือ่ นำ�เสนอข้อเท็จจริงของสถานการณ์ หายตัวไป โดยมีคุณกัทลี สิขรางกูร เป็นผู้ดำ�เนินการ
ที่เกิดขึ้น และประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายป่าไม้ เสวนา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิการอยู่กับป่า
เริ่มจาก อ.วุฒิ บุญเลิศ ได้ชี้ให้เห็นความเป็น
ของชุมชนชาติพันธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจำ�นวน 62 จริงว่า “พื้ น ที่ บ ริ เวณต้ น น้ำ � เพชรบุ รี มี ช าวกะเหรี่ ย ง
คน ได้แก่ พระสงฆ์ ซิสเตอร์ ครูจากโรงเรียนคาทอลิก อยู่มานานแล้ว ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2409-2411 ใน
เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานต่างๆ ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อมีการปักปันเขตแดนสยาม
ผู้สนใจทั่วไป และสื่อมวลชน
กับพม่าซึ่งเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ได้มีการพูดกันว่า
คุณอัจฉรา สมแสงสรวง ผู้อำ�นวยการคณะ ต้นน้�ำ เพชรฯ มีคนกะเหรี่ยงและละว้าอาศัยอยู่ ดังนั้น
กรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกยุติธรรม เรื่องราวของคนกะเหรี่ยงบริเวณนั้นจึงมีมาเนิ่นนานแล้ว
และสันติ (ยส.) เกริ่นนำ�ถึงการจัดเสวนาในครั้งนี้ว่า เขาอยู่กันบริเวณบ้านใจแผ่นดินเพราะสมัยมีการปักปัน
นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002-2013 ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม เขตแดน จุดนั้นเป็นจุดที่ไกลที่สุด ซึ่งมีลุ่มน้�ำ 2 สาย
และที่ ดิ น ต้ อ งจบชี วิ ต ลงจากการยื น ยั น และเรี ย กร้ อ ง คือ แม่น้ำ�เพชรบุรีและแม่น�้ำ บางกลอยไหลผ่านลงมา
สิทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติถึง 908 ชาวกะเหรี่ยงก็อาศัยกันบริเวณชายแดนตรงนั้น และ
คนใน 35 ประเทศ ในประเทศไทยมีนักพิทักษ์สิทธิสิ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2514-2524 นโยบายของรัฐในช่วง 10
แวดล้อมถูกฆ่าตาย 16 คน ซึ่งเป็นผลมาจากความ ปี ที่ รั ฐ เริ่ ม ให้ สั ม ปทานป่ า ไม้ แ ก่ เ อกชนทำ � ให้ เ กิ ด การ
ขัดแย้ง ฝ่ายหนึ่งคือผู้กำ�หนดนโยบายและผู้บังคับใช้ เปลี่ยนแปลงของสภาพป่าไม้และระบบนิเวศน์ พอปี
กฎหมาย กับอีกฝ่ายหนึง่ เป็นราษฎรไม่วา่ จะเป็นชาวบ้าน 2524 มีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
หรือชาติพันธุ์กลุ่มใดก็ตาม ที่น่ากลัวและสำ�คัญมากใน จึงเห็นได้ว่าก่อนหน้านั้นชุมชนชาวกะเหรี่ยงก็อยู่กันมา
ปัจจุบันก็คืออคติและการเลือกปฏิบัติจนไปสู่การสูญ ก่อน สิทธิของคนที่อยู่มาดั้งเดิมจึงมีความชอบธรรม”
เสียดังกรณีของบิลลี่ กรณีการหายตัวไปของบิลลี่จาก
อ.วุฒิ ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ปัญหา 2 เรื่องใหญ่ของสังคมไทยที่มีมาช้านานคือ ระบบ ชาวกะเหรี่ยงว่า “เริ่มตั้งแต่ปี 2539 ทางอุทยานฯ มี
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความเข้าใจต่อกลุ่ม โครงการพระราชดำ�ริคือ ป่าพะเนินทุ่ง ได้มีการอพยพ
ชาติพันธุ์ที่มักถูกเหมารวมว่าเป็นชาวเขา เป็นคนพม่า คนกะเหรีย่ งลงมาอยูข่ า้ งล่าง คือหมูบ่ า้ นโป่งลึก-บางกลอย
ไม่ใช่คนไทย และเป็นผูท้ �ำ ลายป่าไม้ กลายเป็นเพียงคนอืน่ แต่จัดที่ทำ�กินให้ไม่พอ ซึ่งวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงที่ป่า
ที่มักถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงเสมอ
แก่งกระจานนั้น วิถีชีวิตเขาพึ่งพาธรรมชาติและอยู่แบบ
ช่วงแรกของการเสวนาในหัวข้อ “เกิดอะไร พึ่งพาตนเอง เมื่ออุทยานให้ชาวกะเหรี่ยงอพยพลงมาจึง
(อ่านต่อหน้า 8)
ขึ้นกับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย”
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สิทธิชุมชน (ต่อจากหน้า 7)
เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเขา แต่เหตุการณ์มา
รุนแรงมากขึน้ เมือ่ หัวหน้าอุทยานคนใหม่คอื นายชัยวัฒน์
ลิ้มลิขิตอักษร ย้ายเข้ามา และเมื่อเกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อปี 54 เป็นข่าวใหญ่ ก่อน ฮ.จะตกชาว
บ้านถูกอพยพลงมาแล้วแต่ไม่เป็นข่าว
ปู่คออี้จอมพรานชาวกะเหรี่ยงเป็นเพื่อนกับพ่อ
ของผม ผมได้ขา่ วว่าปูโ่ ดนผลักดันลงมา ชาวกะเหรีย่ ง
ถูกเผาบ้านเผายุ้งฉาง และในช่วงเวลานั้นแม้ชาวบ้าน
ไม่ได้ส่งเสียงร้องและสื่อยังไม่ได้ออกข่าว แต่คนกลุ่มแรก
ที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือชาวกะเหรี่ยงก็คือ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (คชพ.) และศูนย์สังฆมณฑลราชบุรี ทีท่ �ำ งานเกีย่ วข้องกับคนกะเหรีย่ งมาตลอด
จึงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คชพ.ได้นำ�ข้าวปลาอาหาร
เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้าน และเมื่อเกิดเหตุการณ์เผาบ้าน
และยุง้ ฉางของชาวกะเหรีย่ งจึงเป็นข่าวทัว่ ไป ทางคุณพฤ
จากเครือข่ายกะเหรีย่ งทางภาคเหนือจึงเข้ามาช่วยเหลือ”
อ.วุฒิ สรุปว่า เหตุการณ์เกิดขึน้ เพราะรัฐต้องการ
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อ มไว้ร องรับ
คนเมืองทีห่ า่ งจากธรรมชาติและขาดสิง่ เหล่านี้ เป้าหมาย
ของอุทยานฯ จึงตอบสนองคนเมืองโดยคิดว่าพืน้ ทีอ่ ทุ ยาน
แห่ ง ชาติ เ ป็ น สถานที่ พั ก ผ่ อ นและศึ ก ษาธรรมชาติ
สำ�หรับคนเมือง โดยลืมคิดถึงชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่มา
ก่อนแล้ว
สำ�หรับกรณีของบิลลี่หายตัวไปนี้ ทางสหประชาชาติหรือยูเอ็นให้ความสนใจมาก และเรือ่ งการเผาบ้าน
ชาวกะเหรี่ยงถูกนำ�เสนอไปถึงเวทีโลก คณะกรรมการ
เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติของสหประชาชาติ (หรือยูเอ็น)
ได้ให้ทางรัฐบาลไทยชี้แจงกรณีนี้ พอบิลลี่หายตัวไป
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของสหประชาชาติก็ติดตาม
ประเด็นนี้อยู่ ล่าสุดมึนอได้ส่งจดหมายถึงหัวหน้าคณะ
คสช. แล้วเพื่อขอความเป็นธรรมในการติดตามเร่งรัด
คดีความและการตามหาตัวบิลลี่
อ.วุฒิยังเน้นถึงบทบาทของสื่อที่จะช่วยเป็น
กระบอกเสียงให้สังคมได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณี
ของบิลลีน่ น้ั มีความสำ�คัญมาก “ถ้าสือ่ มวลชนไม่เกาะติด
เรือ่ งนีก้ จ็ ะเงียบไป เราจึงพยายามทำ�ความเข้าใจกับบทบาท
ของสื่อ และมีบางสื่อที่ยังเกาะติดนำ�เสนอเรื่องราวของ
บิลลีไ่ ม่ให้เงียบหายไป แต่ทน่ี า่ แปลกใจก็คอื การทีอ่ งค์กร
ศาสนาให้ ค วามสนใจมองปั ญ หานี้ อ ยู่ ซึ่ ง สื่ อ เองก็ ใ ห้
ความสนใจต่อประเด็นนี้”
มึนอ หรือ พิณนภา พฤกษาพรรณ ภรรยา
ของบิลลี่ ได้เล่าเรื่องบิลลี่เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้รู้จัก
บิลลี่มากขึ้นว่า ชื่อ “พอละจี” มีความหมายว่า ดอกไม้
เงิน ส่วนชื่อ “บิลลี่” นั้นเป็นชื่อที่เพื่อนๆ เรียกเมื่อครั้ง
ที่บิลลี่ยังเรียนหนังสืออยู่ บิลลี่จบแค่ชั้น ม.6 ที่โรงเรียน
ท่ายางวิทยา เขาอยากเรียนหนังสือต่อในระดับสูงขึ้น
เพราะมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักกฎหมาย บิลลี่มีความ
ตั้งใจอยากเข้าไปพัฒนาหมู่บ้านให้ดีขึ้น เมื่อเกิดกรณี
ปู่คออี้ถูกไล่ให้อพยพลงมา บิลลี่จึงอยากช่วยปู่ของเขา
ให้ได้กลับไปอยู่ที่เดิมซึ่งเป็นบ้านเกิดของปู่ บิลลี่ทำ�งาน
เป็นสมาชิก อบต. ตำ�บลห้วยแม่เพรียง เนื่องจากชาว
บ้านให้ความไว้วางใจในตัวบิลลี่มาก จึงอยากให้บิลลี่ได้
เป็นสมาชิก อบต. เพื่อให้การทำ�งานดีขึ้นกว่าคนเดิม

สามารถช่ ว ยพั ฒ นาชุ ม ชนและความเป็ น อยู่ ข องชาว
บ้านให้ดีขึ้น ก่อนบิลลี่หายตัวไปเขาได้ทำ�ภาพยนตร์สั้น
เพื่อนำ�เสนอปัญหาของชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยที่
ถูกไล่ให้อพยพลงมาอยู่ข้างล่าง
มึนอเล่าว่า บิลลี่ถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจานเฝ้าจับตาดูมาโดยตลอด หลังเข้าไปเกีย่ วข้อง
เรื่องการฟ้องร้องคดีเผาบ้านของปู่คออี้และชาวบ้าน
คนอื่นๆ “เริ่มตั้งแต่ อ.ป๊อด เข้าไปช่วยปู่คออี้และถูกฆ่า
ตาย ตอนนั้นพี่บิลลี่ก็ช่วยอยู่ หัวหน้าชัยวัฒน์ไม่พอใจ
เขาอยู่แล้ว จ้องเขาอยู่ พอได้โอกาสที่พี่บิลลี่เอาน้ำ�ผึ้ง
ลงมาจึงจับตัวเขา”
กรณี ที่ บิ ล ลี่ เ ขี ย นจดหมายถวายฎี ก าต่ อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสะท้อนปัญหาของ
ชาวกะเหรี่ยงป่าแก่งกระจานที่ได้รับผลกระทบจากการ
ถูกอพยพออกจากบ้านเกิดของพวกเขา มึนอเล่าว่า “ที่
พี่ บิ ล ลี่ เขี ย นจดหมายถวายฎี ก าเพราะหนู เ ห็ น พี่ บิ ล ลี่
ทำ�งาน เขาท้อและเหนื่อยก็เลยบอกเขาว่าทำ�จดหมาย
ถึงพ่อหลวงไหม พี่บิลลี่ก็เลยให้หนูร่างจดหมายไว้ ส่วน
เขาก็ร่างไว้ด้วยแล้วค่อยเอามารวมกันเป็นฉบับเดียวกัน
เขาเขียนเสร็จช่วงสงกรานต์ และคิดจะไปส่งจดหมายใน
ช่วงวันที่ 5 พฤษภาคม ที่มีงานถวายพระพรที่วังไกล
กังวล แต่เขาขึ้นไปที่บางกลอยแล้วถูกจับไปเสียก่อน”
มึนอบอกว่า ตนเชื่อว่าบิลลี่คงเสียชีวิตเเล้ว
เพราะบิลลีเ่ คยพูดว่าถ้าเขาไปมาระหว่างโป่งลึก-บางกลอย
แล้วเขาหายตัวไปนั้นไม่ต้องคิดมากไม่ต้องตามหาเขา
คิดว่าเป็นการกระทำ�ของหัวหน้าอุทยานฯ ฆ่าเขาแน่นอน
“หนูอยากรู้ความจริงที่หัวหน้าอุทยานบอกว่าปล่อยตัว
พี่บิลลี่แล้วในวันนั้น เขาปล่อยจริงหรือไม่ ถ้าปล่อยจริง
ก็น่าจะยังมีชีวิตอยู่ แต่ถ้าปล่อยไม่จริงก็คงไม่มีชีวิตอยู่
ตั้งแต่วันนั้น”
มึนอได้เล่าให้ฟังถึงชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังจาก
บิลลี่หัวหน้าครอบครัวหายตัวไป “ชีวิตนี้หนูคิดว่า หนู
กับพี่บิลลี่ทำ�บุญร่วมชาติกันมาถึงวันสุดท้ายคือวันที่
15 เมษายนที่เขาหายตัวไป เขาบอกว่าเขาเข้าไปโป่ง
ลึก-บางกลอย ไปทำ�หน้าที่สมาชิก อบต. ไปค้าง 2
คืน พี่ชายพี่บิลลี่โทรถามว่าเห็นบิลลี่กลับบ้านหรือยังใน
วันที่ 18 เขาบอกว่าพี่บิลลี่ถูกเจ้าหน้าที่อุทยานฯ จับตัว
ไป พอวันที่ 19 หนูก็มาแจ้งความที่โรงพักแก่งกระจาน
วันที่ 21 ไปหาผู้ว่าฯ ไปขอความช่วยเหลือ วันที่ 23 ไป
ศาลจังหวัดเพชรบุรี แล้วก็มาที่ยูเอ็น ไปศาลปกครอง
และไปยื่นหนังสือที่ศูนย์ราชการ ไปทุกครั้งก็ต้องหอบ
หิ้วลูกไปด้วยเพราะไม่มีใครดูแล พี่บิลลี่ไม่อยู่ หนูก็มี
ความลำ�บากมาก ต้องทำ�เองทุกอย่างทั้งภายในบ้านและ
นอกบ้าน ต้องออกมาข้างนอก มากรุงเทพฯ ก็ลำ�บาก
มาก ตอนพี่บิลลี่อยู่ พี่บิลลี่จะทำ�งานนอกบ้าน หนูจะ
ทำ�งานในบ้าน เฝ้าที่ให้เขา ปลูกผัก”
มึนอบอกว่ามีหลายคนมาเตือนให้ระวังตัวไว้
และอย่าเข้าไปที่บ้านโป่งลึก-บางกลอยบ่อยนัก เพราะ
อาจได้รับอันตราย เธอคิดว่าเป็นการปล่อยข่าวออกมา
จากฝ่ายอุทยานฯ เพื่อต้องการให้หวาดกลัว แต่ยืนยัน
ว่าไม่กลัวใครจะมาข่มขู่ “ถ้าเขากล้าพาหนูไป หนูก็ไป มี
คนขู่ หนูก็ไม่กลัว คิดว่าสักวันคนเราก็ต้องตาย หนูมีคติ
ในใจว่า “อย่ากลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง” ความกลัวเกิดจาก
สิ่งที่เราจินตนาการขึ้นมาเอง คิดว่าเป็นการปล่อยข่าว
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จากทางอุทยานฯ มากกว่า เพราะถ้าเป็นคนส่วนใหญ่
จะให้ก�ำ ลังใจมากกว่า หนูไม่รสู้ กึ ว่าหนูอยูอ่ ย่างโดดเดีย่ ว
มีหลายคนเป็นเพื่อน”
ส่วนเรื่องคดีความตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้า
รวมทั้งการยื่นหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ก็ยังไม่มีการ
ตอบรับกลับมา มึนอบอกว่าสิ่งที่เธอปรารถนาก็คือ “ถ้า
เป็นไปได้อยากให้ช่วยหมู่บ้านให้ได้รับความเป็นธรรม
เท่าเทียมกันทุกคน ไม่ถูกกล่าวหาว่าคนที่อยู่ในพื้นที่
อุทยานเป็นคนจากประเทศเพื่อนบ้าน อยากให้ทุกคนมี
ที่ทำ�กิน”
จากนัน้ ดร.เพิม่ ศักดิ์ มกราภิรมย์ คณะกรรมการ
เฉพาะกิจด้านที่ดินและป่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และนักสันติวิธีจากสถาบันสิทธิมนุษยชน ม.
มหิดล และคุณพฤ โอ่โดเชา ตัวแทนชาวปกาเกอะญอ
จากภาคเหนือ ได้พูดในหัวข้อ กฎหมายป่าไม้ และ
ชุมชนชาติพันธุ์กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบ
มีส่วนร่วม
อ.เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่าจากปัญหาพี่น้องกะเหรี่ยง
ป่าแก่งกระจานถูกเผาขับไล่นั้น คิดว่าเรื่องนี้ต้องเริ่มจาก
การค้นหาความจริง สร้างองค์ความรู้ให้ชาวบ้านเพื่อจะ
ได้ตั้งหลักและลุกขึ้นมาต่อสู้เพราะรู้ดีว่าเรื่องนี้ต้องใช้
ระยะเวลายาวนานไม่ใช่แค่ชั่วข้ามคืนจึงจะแก้ปัญหาได้
“ผมก็เป็นเพื่อนของบิลลี่ในระยะสั้นๆ เคยเชิญบิลลี่และ
เด็กๆ มาคุยที่มหิดล บิลลี่เป็นเหมือนนักวิจัยในทีม เป็น
ความภาคภูมิใจของเรา บิลลี่เป็นคนที่คิดถึงส่วนรวมซึ่ง
หาได้ยาก ท่ามกลางบรรยากาศความไม่ปลอดภัย เขา
ยังมีความกล้า สามารถขจัดความกลัว เขาจึงเป็นตัวแทน
ของนักสู้”
อ.เพิ่มศักดิ์ ชี้ให้เห็นถึงความสำ�คัญของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในผืนป่าล้วนมีส่วนในการ
อนุ รั ก ษ์ แ ละรั ก ษาให้ ผื น ป่ า ยั ง คงความอุ ด มสมบู ร ณ์
ยั่งยืนมาได้ถึงปัจจุบัน แต่ทั้งที่กลุ่มชาติพันธุ์เป็นผู้รักษา
ป่า กลับถูกภาครัฐกล่าวหาว่าเป็นผู้ทำ�ลายป่า และยังได้
ยกตัวอย่างกรณีชาวปกาเกอะญอถูกจับข้อหาทำ�ลาย
ป่าอีกด้วย “สิ่งเหล่านี้ท�ำ ให้ผมตั้งข้อสังเกตว่า ทำ�ไม
คนที่อยู่กับป่า รักษาป่า ทุกลมหายใจ เคารพนอบน้อม
ต่อธรรมชาติแบบนี้จึงกลายเป็นจำ�เลยของสังคม สังคม
ตราหน้าเขาว่าเป็นคนทำ�ลายป่า ทำ�ไมเขาถูกไล่จับ แม่
หญิงปกาเกอะญอที่แม่ฮ่องสอน ถางไร่มาจนอายุ 60
กว่า เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วถูกจับและถูกพิพากษาจำ�คุก แต่
รอลงอาญาข้อหาถางป่า 400-500 ไร่ แล้วเขาทำ�ไร่
หมุนเวียนมาไม่รู้กี่ชั่วคนแล้ว วันดีคืนดีเขาถูกจับข้อหา
ทำ�ลายป่า”
อ.เพิ่มศักดิ์เสนอแนวทางแก้ปัญหาของชาว
กะเหรี่ยงป่าแก่งกระจานว่า ควรทำ�เป็นระบบหนึ่งผืนป่า
2 ระบบ โดยกันพื้นที่หนึ่งในสอง หรือหนึ่งในสาม ให้
เป็นเขตวัฒนธรรมของกะเหรี่ยงโดยจัดการอนุรักษ์ใน
แบบที่ 6 คือ เขตการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยฐาน
วัฒนธรรมของชุมชน สนับสนุนเขาให้ได้ใช้ความรู้ใช้
ภูมิปัญญาจัดการ ส่วนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เสนอให้ท�ำ เป็น
buffer zone แบ่งพื้นที่เป็นโซนนิ่ง คือ โซนที่เป็นพื้นที่
จัดการที่ต้องรักษาไว้อย่างเข้มข้น และพื้นที่ผ่อนผัน
การใช้ประโยชน์ต่างๆ
(อ่านต่อหน้า 14)
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ต.รุ่งโรจน์

Eอะลูมิเนียม-กระจก, เลื่อน-สวิง, บานเกล็ด
Eฝ้าเพดาน-ทีบาร์-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
Eโครงหลังคาเหล็ก, ประตูเหล็ก, มุ้งลวด,
เหล็กดัด, กันสาด
Eผ้าม่าน, วอลล์เปเปอร์, พรม, ฉากกั้นห้อง,
มูลี่ และรับซักผ้าม่านทุกชนิด

บริการทุกท่านด้วยจิตตารมณ์คริสตชน
ติดต่อ

คุณสามารถ ฮีมินกูล โทร. 02-598-4878,
081-830-1613 แฟกซ์ 02-598-4879
คุณวันดี ฮีมินกูล โทร. 02-566-3393,
081-817-5260 แฟกซ์ 02-566-3201

กลุ่มศรัทธาทัวร์แสวงบุญ
ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมแสวงบุญ & ท่องเที่ยว 3 ประเทศ
อิตาลี-ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์
(เยี่ยมชมมหาวิหารทั้ง 4 ของกรุงโรม กาตาคอมป์ อัสซีซี เวนิส
ข้ามพรมแดนไปสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนหลังคาของยุโรปขึ้นกระเช้า
โรแตร์สู่ยอดเขาทิลิต จากนั้นทะลุพรมแดนไปฝรั่งเศสลงใต้สุดเพื่อ
เยีย่ มสักการะแม่พระเมืองลูรด์ แล้วบินลัดฟ้าสูป่ ารีสเยีย่ มวัดแม่พระแห่ง
เหรียญอัศจรรย์ เทีย่ วชมพระราชวังแวร์ซายน์ หอไอเฟล ประตูชยั ถนน
ชองเอลิเซ่ และล่องเรือในแม่น้ำ�แซน) 20-30 กันยายน 2014 (11
วัน 9 คืน) โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ สายการบินระดับ 5 ดาว

ถ้าสนใจ & จริงใจ ต้องการร่วมเดินทางกับเรา
โปรดติดต่อเรา วันนี้ ด่วน!!!
โทร : 08-0449-2819, 09-4287-9824, 0-2580-6766 Fax : 0-2580-6766

ทัวร์แสวงบุญ
1. โรม-ลูร์ด-ฟาติมา-ปารีส (6-16 ต.ค.)

เข้าเฝ้าพระสันตะปาปา-โบสถ์ซิสติน-ศูนย์คณะเยสุอิตอัศจรรย์ศีลมหาสนิท-แห่โคมที่ฟาติมาและลูร์ด-บ้าน
โลโยลา-TGV-แม่ พ ระเหรี ย ญอั ศ จรรย์ - แวร์ ซ ายส์ ล่องแม่น้ำ�แซนน์-ขึ้นหอไอเฟิล

2. ไซ่ง่อน-ดาลัต-มุยเน่-หวุงเตา (23-26 ต.ค.)

โปรดติดต่อ คุณวีรชาติ/สุจิตรา
โทร. 02451-7341 และ 08-1816-7661
“New Digital Church Organ
from Italy”
ด้วยเทคโนโลยียุคดิจิตอล จากอิตาลี ผสมผสาน
กับการออกแบบภายนอกอย่างสวยงาม การใช้งาน
อันแสนเรียบง่าย ไม่ยุ่งยากใดๆ ได้น�ำ พวกเราย้อน
กลับสู่ความเป็นคาทอลิกอย่างแท้จริง
ผ่านเสียงเพลงแบบไพพ์ออแกนแท้ๆ ที่ให้ทั้ง
ความสง่า พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัว ที่ไม่มี
เครื่องดนตรีอื่นใดจะทดแทนได้ ผลิตทั้งหลังจาก
อิตาลี ภายใต้บริษัทระดับโลก Viscount Organs,
Italy ในราคาไม่แพงอย่างที่คิด
สนใจติดต่อ บริษัท 101 เปียโนแอนด์สตริง จำ�กัด
อาคารศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์
กรุงเทพฯ โทร. 086-822-7979, 02-361-9411
รับประกันเครื่อง 2 ปี มีการอบรมการเล่นให้ฟรีถึงสถานที่

บ.แอร์คลับฯ

โทร. 0-2451-7341-2 โทรสาร 0-2451-8206

E-mail : airclubinter@hotmail.com

คุณภรณี ร่วมกับบริษัท ทัวร์กูรูนำ�แสวงบุญ
ทัวร์ยุโรป 6 ประเทศ

เดินทางวันที่ 21-31 ตุลาคม 2014 และ (10-22 เม.ย. ปีหน้า)

อิตาลี สวิส ลิคแทนสไตน์ เยอรมัน สาธารณรัฐเช็ก โปแลนด์ และออสเตรีย

ร่วมฉลองพระเมตตา (บ้านโป๊ป)
วันที่ 12 เมษายน 2015 (ปีหน้า) ออสเตรีย

13 พฤษภาคม 2015 (ปีหน้า)
ทัวร์ 3 ประเทศ (11 วัน)

ฉลองแม่พระฟาติมาที่โปรตุเกส
เคารพพระธาตุบุญราศีฟรังซิสโก ยาชินทา
บุญราศีลูซีอา ซาราโกซ่า ที่สเปน
แม่พระบาร์เซโลน่า แม่พระเมืองลูร์ด
แม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ที่ปารีส

เที่ยวสุดยอดขุนเขางามแห่งสวิส คารวะแม่พระฉวีด�ำ และพระรูปพระเมตตา
แห่งโปแลนด์, มิลาน-ลูกาโน-เซอร์แม็ต-แม็ตเตอร์ฮอร์น-ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้นยอดเขาจุงฟราว-ธารน้ํ้าแข็ง-ล่องทะเลสาบ-วาตุซ-อินส์บรูค-บาวาเรีย-มิวนิคปราก คาร์คูฟ-พระเมตตา และซิสเตอร์โฟสตินา-แม่พระฉวีด�ำ -กรุงวอร์ซอ
แสวงบุญประเทศอิสราเอล 2015 (ปีหน้า)

ติดต่อ คุณภรณี โทร. 08-4768-7799, 0-2463-7431-2 (บริษัท ทัวร์กูรู) โทร. 0-2291-7711 โทรสาร 0-2291-7722

P.V.S Sale & Service Co., Ltd
จำ�น่าย แอร์ทุกยี่ห้อ ราคาถูก
สำ�หรับบ้าน โรงงาน และบริษัท ทั่วไป
รับบริการหลังการขาย ติดตั้ง ออกแบบ ย้าย
ซ่อม ล้าง ทำ�ความสะอาด รายครั้ง/ปี
โดยช่างที่เชี่ยวชาญงานมากกว่า 20 ปี
ติดต่อ คุณสมศักดิ์ สุเสรีชัย โทร. 0-2289-2967
0-2289-3250 และ 08-1625-7172
“ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม
และเริ่มประกาศพระวาจาของพระเจ้า
อย่างกล้าหาญ” (กิจการ 4:31)

สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทต่อปี และอุดมศานต์ 400 ต่อปี ต่ออายุสมาชิก
ติดต่อฝ่ายทะเบียนสมาชิก โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810
กองบรรณาธิการ โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805 E-mail : udomsarn@cbct.net
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

การประชุมระดับโลก
เกี่ยวกับพระเมตตา
สภาพระสังฆราชแห่งโคลอมเบีย ได้ประกาศ
รั บเป็ น เจ้ า ภาพจั ดงานประชุมระดับโลกเกี่ยวกับพระ
เมตตา ครั้งที่ 3 ที่โบโกต้า นครหลวง ระหว่างวันที่
15-19 สิงหาคม ค.ศ. 2014
พระสังฆราชจูลีโอ แฮร์มันโด กราเซีย ของ
สังฆมณฑลอีสตีมา ตาโด ประธานคณะกรรมการจัดงาน
ได้ประกาศเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 2013
ที่ผ่านมา ครั้งแรกจัดที่กรุงโรม ค.ศ. 2006
และครั้งที่สอง ประเทศโปแลนด์ ค.ศ. 2011
พระคาร์ดินัลคริสตอฟ เชินบอน แห่งเวียนนา
(ประเทศออสเตรีย) ประธานของการประชุมได้กล่าวว่า

“การชุมนุมปี 2014 เป็นโอกาสทีด่ มี ากสำ�หรับโคลอมเบีย
เพราะประเทศกำ � ลั ง อยู่ ใ นกระบวนการคื น ดี แ ละ
สันติภาพ ยิ่งสารของพระเมตตาของพระเจ้าเป็นที่รู้จัก
เท่าใด ประชาชนก็ยิ่งสามารถเจริญชีวิตทุกสิ่งตามนี้”
พระสังฆราชโฮเซ่ ดานีแอล ฟัลล่า กล่าวว่า
“การให้อภัยเป็นทัศนคติส�ำ คัญของความเชือ่ เราต้องการ
สันติภาพ การคืนดีกัน และการให้อภัย อยู่ในหัวใจ
และความต้องการนี้เราจึงต้องแสดงความเมตตา เราไม่

ทราบว่าขบวนการสันติภาพจะสิ้นสุดอย่างไร พ่อหวัง
ว่าเราทุกคนทราบดี แต่การประชุมเรื่องพระเมตตาจะ
ช่วยเรา พระศาสนจักรมีหน้าที่ทำ�งานเพื่อความเมตตา
เป็นหน้าที่ของเราต้องไปหาผู้ประสบความทุกข์ยาก ผู้
ที่พบกับความอยุติธรรม และครอบครัวที่สูญเสียทุกสิ่ง
เพราะความรุนแรงในประเทศของเรา เราต้องสร้างความ
คิดเรื่องการสนใจเข้าไปหาผู้ทนทุกข์”
นับเป็นครั้งแรกที่จัดงานพระเมตตาระดับโลก
นอกทวีปยุโรป พระคาร์ดินัลเชินบอนกล่าวว่า ที่เลือก
กรุงโบโกต้า นครหลวงของประเทศโคลอมเบีย เพราะ
สามารถเน้นหัวใจของพระวรสาร และเพือ่ มอบแรงบันดาลใจ
ให้พระศาสนจักรปัจจุบัน
หัวข้อของงาน คือ “Without mission, the
church dies” “ปราศจากพันธกิจ พระศาสนจักรก็สิ้น
ชีวิต” พระสังฆราชกราเซียกล่าวเสริมว่า “แรงกระตุ้น
ด้านธรรมทูตของชุมชนคริสตชนเป็นไปได้ ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขที่เราต้องมีประสบการณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวกับพระ
เมตตา เพือ่ การกลับใจส่วนตัวและการกลับใจด้านอภิบาล
ในพระศาสนจักร ความเมตตา หมายถึง เราไม่รอให้ใคร
มาหาเรา แต่เราต้องไปพบพวกเขาจากบ้านนี้ไปบ้านโน้น
เพือ่ นำ�สารพระเมตตาไปให้ประชาชน ถ้าวัดไม่เป็นธรรมทูต
ก็ไม่ได้รับพระเมตตา พระศาสนจักรโคลอมเบียหวังว่า
งานชุมนุมครั้งนี้จะช่วยให้เกิดแรงกระตุ้นเพื่อฟื้นฟูพระ
ศาสนจักร และช่วยให้มีสันติภาพมั่นคง ให้ประเทศของ
เราที่ได้รับผลกระทบจากสงครามในประเทศ และการ
(อ่านต่อหน้า 4)

วันเวลา....ทำ�ให้ลืมหลายสิ่งหลายอย่าง แต่วันเวลา...จะต้องไม่ทำ�ให้เราลืม
พระคุณของพ่อแม่ ญาติพี่น้อง คนที่รัก ฯลฯ แม้นกายเขาจะจากไป แต่เขายังอยู่ใน
ใจเราเสมอ อุดมสาร ร่วมกับท่าน รำ�ลึกถึงเขา ภาวนาร่วมกัน เป็นการทำ�บุญและ
สนับสนุนให้การพิมพ์คาทอลิกอีกด้วย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”
ใครเล่า.....จะยังคิดถึงเขา ?
.....เรายังคิดถึงกัน
การพิมพ์คาทอลิกฯ เชิญชวนท่านรำ�ลึกถึงญาติพี่น้องผู้ล่วงลับกับ
“หนังสือพิมพ์อุดมสาร” (รายสัปดาห์) โดยลงข้อความ

ขนาด 1.5 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,000 บาท)
ขนาด 3 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,500 บาท)
ข้าพเจ้าชื่อ............................................นามสกุล...................................................
ที่อยู่.....................................................................................................................
............................................................................................................................
โทรศัพท์........................โทรสาร............................E-mail....................................
มีความปรารถนาลงประกาศเพื่อระลึกถึงผู้ล่วงลับโดยลงข้อความ
นักบุญ...............ชื่อ..............................นามสกุล.......................อายุ.....ปี
มรณะเมื่อวันที่..............เดือน....................................พ.ศ.......................
ลงจำ�นวน...............................ครั้ง (โปรดส่งรูปถ่ายที่ชัดด้วย จำ�นวน.................รูป)
ขอร่วมทำ�บุญเป็นเงิน.......................บาท (..........................................................)
โดยเริ่มลงอุดมสารในฉบับที่.................ถึงฉบับที่.................เป็นจำ�นวน............ครั้ง
หมายเหตุ : กรณีช�ำ ระเงินเป็น

• เงินสด (ฝากทางคุณพ่อเจ้าวัด, โปรดอย่าส่งทางไปรษณีย์)
• ธนาณัติ (ในนามซิสเตอร์ศักดิ์ศรี งามวงศ์, ป.ณ.ยานนาวา)
• เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย “การพิมพ์คาทอลิก”
• โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยโอเรียนเต็ลสั่งจ่าย
“การพิมพ์คาทอลิก” บัญชีเลขที่ 226-0-00604-0

ติดต่อ : ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14 ถนน นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(โฆษณา) โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1813 โทรสาร 0-2681-5401 E-mail : adudomsarn@cbct.net

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

สุวรรณสมโภช (ต่อจากหน้า 2)
ได้จัดฉลองสุวรรณสมโภช 50 ปีแห่งการปฏิญาณตน
ของเซอร์เทแรส แห่งพระเยซู โดยพระอัครสังฆราช
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
ในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยพระอัครสังฆราช
พอล ชาง อิน-นัม พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา
กฤษเจริญ พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
พระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต
และพระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ เทศน์ให้ข้อคิดว่า “พระ
เยซูทรงสถาปนาพระอาณาจักรของพระเจ้าขึ้นบนโลก
นี้ และพระองค์ทรงมอบหมายให้เรามีส่วนร่วม โดย
การสานสัมพันธ์นี้และทำ�จนเสร็จสิ้น และเหตุผลหนึ่งที่
ทำ�ให้พันธกิจนี้บรรลุผลช้า มาจากการที่เราล้มเหลวใน
การที่จะรักผู้อื่น ซึ่งหมายถึง การรักสมาชิกในครอบครัวของเราอย่างที่เราพึงจะรักพวกเขาด้วย และการที่
เราล้มเหลวไม่สามารถรักได้ ก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าเราใจ
ร้ายใจดำ�อะไร แต่คงจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ชะลอความ
เร็วในการดำ�เนินชีวติ ของเรา เรามัวเอาแต่วง่ิ ตามสิง่ ต่างๆ
ที่เราต้องทำ�มากมาย จนไม่มีเวลามองดูผู้คนรอบตัวเรา
อย่างที่พวกเขาเป็นจริงๆ นั่นคือ เป็นสิ่งสร้างที่งดงาม
ของพระเจ้าที่ควรได้ความรักแบบที่พระเยซูเจ้าทรงรัก
เรา”
หลังบทภาวนาหลังรับศีล พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ ได้
เสกไม้เท้า มงกุฎ และมอบแด่เซอร์เทแรส แห่งพระเยซู
จากนั้น พระสมณทูตได้มอบใบพรของพระสันตะปาปา
แด่มาเซอร์อีกด้วย
จากนั้น พระสมณทูตได้กล่าวแสดงความยินดี
โดยมีมงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์ เป็นผู้แปล ดังนี้
“ก่อนอื่นหมด ข้าพเจ้าขอขอบคุณคุณแม่เทเรซิต้า มหาธิการิณี ที่ให้เกียรติเชิญมาเฉลิมฉลอง และ
วันนี้มีความหมายสำ�หรับมาเซอร์คณะคาร์เมไลท์ และ
พวกเรามาที่นี่เพื่อร่วมจิตร่วมใจกับพวกมาเซอร์โอกาส
50 ปีแห่งการปฏิญาณตนของเซอร์เทแรส แห่งพระเยซู
ที่ ไ ด้ ป ฏิ ญ าณตนที่ พ ระเจ้ า ที่ ไ ด้ เ ป็ น นั ก พรตในคณะ
นักบวชคาร์แมลทีไ่ ม่สวมรองเท้า แห่งพระมารดาแห่งภูเขา
คาร์แมล และวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ท่านได้
คิดถึงและภาวนาเป็นพิเศษในโอกาสฉลองแม่พระแห่ง
ภูเขาคาร์แมล และได้คิดถึงมาเซอร์ที่อยู่ที่นี่ทุกท่าน และ
ขอแสดงความยินดีจากดวงใจถึงเซอร์เทแรส แห่งพระ
เยซู โอกาสนี้
ข้าพเจ้าก็รู้ว่า ดวงใจของมาเซอร์กำ�ลังร้องเพลง
ด้วยความปีติยินดี สรรเสริญ และโมทนาคุณพระเจ้า ใน
ความซื่อสัตย์ และความเมตตาปรานีของพระองค์ที่มา
ยังมาเซอร์ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ที่มาเซอร์ได้ตอบ
รับน้ำ�พระทัยของพระเจ้าแบบเดียวกับแม่พระที่กล่าว
คำ�ว่า “ขอให้เป็นไปตามน้�ำ พระทัยของพระเจ้า” ดัง
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นั้น พระหรรษทานของพระเป็นเจ้าก็มาสู่ท่าน จึงทำ�ให้
ท่านมีความซื่อสัตย์ภักดี และทำ�ให้ท่านมอบตัวเองแด่
แด่พระเจ้า ไม่ว่าท่านจะมีสุขภาพดีหรือเจ็บป่วย ใน
ยามที่หัวเราะหรือร้องไห้ แม้ว่าในยามที่ท่านถูกทดลอง
ท่านก็อยู่ในพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์เสมอ และขออวยพรให้
ท่านมีสุขภาพดีและตอบรับต่อกระแสเรียกของพระองค์
สม่ำ�เสมอถึงวันนี้ และพระศาสนจักรของเราก็ต้องการ
การเป็นพยานถึงความรัก ความเมตตาของพระเจ้า เฉก
เช่นนี้
และขอถือโอกาสนี้ที่ได้อ้างอิงคำ�กล่าวของสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส ในโอกาสที่วันฉลองถวายพระ
กุมารในพระวิหาร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ซึ่งพระสันตะปาปา
ได้ตรัสที่ลานมหาวิหารนักบุญเปโตร มีใจความว่าดังนี้
“ชีวติ ทีถ่ วายตัวแด่พระเจ้าของแต่ละคนนัน้ เป็นของขวัญ
อันยิ่งใหญ่แด่ประชากรของพระเจ้า และเพื่อการเดินทาง
บนโลกนี้ ฉะนั้น การเป็นพยานและการดำ�เนินชีวติ ของ
พวกมาเซอร์ทอ่ี ยูใ่ นอารามนี้ มีความจำ�เป็นมากจะได้
เป็นกำ�ลังและเพื่อจะได้รื้อฟื้นตัวเราเองให้มีความรับผิดชอบต่อการเผยแผ่พระวรสาร และเราก็ต้องผ่าน
ความรักความเมตตาโดยเฉพาะต่อผู้ที่มีความต้องการ
ในชีวิตมากที่สุด ฉะนั้น คำ�ภาวนาหรือการหยั่งลึกแบบ
นักพรตแบบนี้เป็นความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงที่มี
ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการ
อบรมเยาวชน ครอบครัว และหน้าที่ที่จะต้องกระทำ�ใน
เรื่องยุติธรรมและสันติ”
เซอร์เทแรสที่เคารพรักยิ่ง ข้าพเจ้าโดยส่วนตัวขอ
โมทนาพระคุณพระเจ้า ที่ท่านได้สวดภาวนาเพื่อพวกเรา
และเพื่อพระศาสนจักรทั้งหมด และทำ�ให้ประชากรของ
พระเจ้าเติบโตขึ้น ขอบคุณท่านที่ได้เสียสละตัวเองกับ
เพื่อนพี่น้องคาร์เมไลท์ทุกท่านในการเป็นพยานประกาศ
ข่าวดีของพระเจ้า ผ่านทางการเจริญชีวิตที่เป็นนักพรต
ของท่าน ท่านได้เสียสละตัวท่านเองแล้วมาเจริญชีวิต
เป็นหมู่คณะและร่วมจิตร่วมใจภาวนากับพระศาสนจักร
สากลด้วย
พระศาสนจักรต้องการพวกท่าน (สัตบุรุษ) ทุกคน
เพราะว่าข้าวที่จะเก็บเกี่ยวนั้นมีมาก ส่วนคนงานนั้นมี
น้อย แต่ว่า ผ่านทางศีลล้างบาปนั้น พวกเราทุกคนก็

ถวายตัวเองแด่พระเจ้าแล้ว และพวกเราก็ถูกเรียกด้วย
ให้เจริญชีวิตนั้นอันเป็นของขวัญอันสูงส่ง เราจะต้องเป็น
คนที่มีจิตใจกว้างในการเจริญชีวิต ในชีวิตครอบครัว
ชีวติ การงาน และการบริการแก่พระศาสนจักร โดยเฉพาะ
การมอบจิ ต ใจเราให้ เ ป็ น จิ ต อาสาที่ จ ะแสดงตนเป็ น
คริสตชนด้วยความเมตตา อันนี้ เป็นความจำ�เป็นที่เรา
จะต้องภาวนาต่อพระเป็นเจ้า และเหนืออื่นใด อยาก
ให้บรรดาพวกเยาวชน คนหนุ่มสาว กล้าที่ตอบรับกับ
พระเจ้า โดยคำ�ว่า “ใช่แล้ว” ต่อพระเป็นเจ้า ในการ
ที่ จ ะถวายตั ว เองแด่ พ ระเป็ น เจ้ า ในการบริ ก ารพี่ น้ อ ง
ทุกคน และในพระศาสนจักรจะได้รบั ผลดีมากมายมหาศาล
ฉะนัน้ พระศาสนจักรต้องการคนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
และถวายแด่พระเป็นเจ้า ไม่ว่าชายหรือหญิงก็ตาม และ
จะเป็นรูปแบบสำ�คัญในชีวิต ก็คือ ชีวิตภาวนา อันนี้เป็น
คำ�ขอร้องของพระสันตะปาปา และในที่สุด ขอพระพร
พิเศษของพระเจ้าได้อวยพรผ่านทางพระแม่มารีย์ซึ่ง
เป็นมารดาพระศาสนจักร ผ่านทางนักบุญเทเรซาแห่ง
อาวิลลา และขอให้พี่น้องมีความสุขในการเฉลิมฉลอง
ร่วมกับเซอร์เทแรส แห่งพระเยซู ขอแสดงความยินดี
ขอบคุณครับ”
จากนั้น คุณแม่อธิการกล่าวขอบคุณ และพระคุณเจ้า
กล่าวให้โอวาทและอวยพรแก่พี่น้อง
ในวันนี้ เป็นโอกาสดีอีกวาระหนึ่งเนื่องจากเป็น
ครั้งแรกที่ทางอารามคาร์แมล กรุงเทพฯ ได้ต้อนรับ
พระสมณทูต พอล ชาง-อินนัม อย่างเป็นทางการอีก
ด้วย
ประวัติโดยย่อของเซอร์เทแรส แห่งพระเยซู
ชื่อ ฟีโลมีนา ศุภวรรณ วรศิลป์
เกิด 17 กันยายน 1934
รับศีลล้างบาป 17 กันยายน 1934
สัตบุรุษวัดเซนต์ปอล แปดริ้ว
เข้าอาราม 30 สิงหาคม 1962
รับเสื้อคณะ 29 สิงหาคม 1963
ปฏิญาณตนครั้งแรก 8 กันยายน 1964
ปฏิญาณตนตลอดชีวิตอย่างสง่า 8 กันยายน 1967
หิรัญสมโภช 8 กันยาน 1989
สุวรรณสมโภช 19 กรกฎาคม 2014

รายงานโดยนิพัทธ์ สิริ
พรรณยศ
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

รักเพื่อน รักพระ สัจจะ ซื่อตรง
อุทิศตน รับใช้ เรียบง่าย สมถะ
1
ผมมาร่วมพิธีบวชสังฆานุกร การแต่งตั้งเป็น
ผู้ช่วยพิธีกรรม ผู้อ่านพระคัมภีร์ ที่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม ... ช่วงงานบวชสังฆานุกรของทุกปีผมจะหวน
คิดถึงเหตุการณ์ที่อยู่ในความทรงจำ�ของผม และของ
พี่น้องสามเณรใหญ่แสงธรรมในยุคไล่เลี่ยกับผม ผมจำ�
เหตุการณ์ในช่วงนั้นได้ดี เราสูญเสียบุคคลสำ�คัญของ
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย เราสูญเสียพระสงฆ์
รุ่นแรก ของแสงธรรมคนหนึ่ง เราสูญเสีย “อธิการ” ที่ดี
ยอดเยี่ยม ที่อยู่ในใจของเราเสมอ ... ความสูญเสียก็
เพียงแต่ร่างกาย แต่อุดมการณ์ และความเป็นจริงของ
ชีวติ ยังคงอยู่ ภาพเหตุการณ์ของวันวานทีเ่ คยร่วมเดินทาง
กันมายังอยู่ ติดตรา ตรึงใจ พวกเราเสมอ... ที่ส�ำ คัญ
เราไม่เคยสูญเสียอุดมการณ์แห่งชีวิตสงฆ์ที่น่าเลียนแบบ
ชีวิตที่ “รักเพื่อน รักพระ สัจจะ ซื่อตรง อุทิศตน รับใช้
เรียบง่าย สมถะ” อุดมการณ์ที่ไม่เพียงแต่เป็นคำ�เขียน
สวยงามที่คล้องจอง แต่เป็นจริงดั่งที่มองเห็นจากชีวิต
ของ “คุณพ่อเปาโล สมพร อุปพงศ์”...
2
“พระพรและความรั ก พิ เ ศษของพระเจ้ า ”
เป็นคำ�ที่สรุปชีวิตของคุณพ่อท่านนี้ได้ชัดเจน.. ชีวิตเป็น
พระพรของพระเจ้า และความรักของพระเจ้าก็เคลือ่ นไหว
ในชีวิตของท่านเสมอ.. ผมย้อนอ่านบทความต่างๆ จาก
หนังสือที่ใครๆ ก็ไม่อยากทำ� “หนังสือที่ระลึกในพิธี
ปลงศพ” ... ผมอ่านงานเขียนของคุณพ่อที่กล่าวถึงชีวิต
ของท่าน คุณพ่อบันทึกเรื่องราวชีวิตของตนว่า “เมื่อ
ย้อนหลังถึงอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่เป็นเด็กรู้ความจนถึง
ปัจจุบัน ทำ�ให้ข้าพเจ้าชัดเจนว่า พระเจ้าประทับอยู่เบื้อง
หลังข้าพเจ้าเสมอ เป็นพระองค์ที่กำ�ลังถักทอเหตุการณ์
ต่างๆ ในชีวติ ของข้าพเจ้า ด้วยเส้นด้ายหลากสีหลายแบบ

ขึ้นๆ ลงๆ จนข้าพเจ้าเองบางครั้งก็ไม่เข้าใจ สนเท่ห์ยิ่ง
นักว่า ชีวิตของข้าพเจ้าสามารถเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา
ถึงทุกวันนี้ได้อย่างไร จากอดีตที่ผ่านมา จากปัญหา
อุปสรรค ความสุข ความยินดี เสียงหัวเราะสนุกสนาน
และน้ำ�ตา กลายเป็นผืนผ้าที่ได้รับการบรรจงถักทออย่าง
ปราณีตจากฝีพระหัตถ์ของพระองค์ให้เป็นรูปที่สวยงาม
เกินกว่าที่ข้าพเจ้าคาดคิดและเข้าใจได้ ทุกสิ่งทุกอย่าง
เหล่านี้คือพระพรของพระองค์ที่ประทานให้ และกลับ
เป็นผลดีต่อชีวิตของข้าพเจ้าในขณะนี้และต่อๆ ไป”
ชีวิตที่เป็นพระพรของพระเจ้า... คุณพ่อสมพร รับรู้และ
ผ่านเรื่องราวอันเป็นความทุกข์ยากและความสุขใจใน
ชีวิตเสมอ กระแสเรียกของท่านเริ่มจากครอบครัว ซึ่ง
ถือว่าเป็นบ้านเณรแห่งแรกของท่าน และจากบรรยากาศ
แห่งความเชื่อของกลุ่มคริสตชนแห่งบ้านท่าแร่ .. คุณพ่อ
เล่าเรื่องการสวดภาวนาในครอบครัว .. ที่ต้องสวด
ก่อนนอนทุกคืน คุณพ่อ คุณแม่ จะนำ�ลูกๆ คุกเข่า
สวดภาวนาค่�ำ หน้าหิ้งพระประมาณ 20-30 นาทีแม้จะ
ง่วงนอนก็ตาม... แต่ก็เป็นการปลูกฝังชีวิตใกล้ชิดพระ
อย่างดีเยีย่ ม...คุณพ่อกล่าวถึงปัญหาทีพ่ บในเรือ่ งการเรียน
ที่ไม่ได้เก่งอะไร คุณพ่อพูดแบบนี้เสมอ แต่พระเจ้าก็
ประทานพระพรเสมอ อาศัยความไม่เก่ง แต่สิ่งที่คุณพ่อ
มีเสมอความเก่งใน เรื่องความสุภาพ... ปัญหาอีก
ประการหนึ่งคือ “โรคนอนไม่หลับ” ที่คุกคามชีวิตของ
คุณพ่อเสมอ บางคืนนอนไม่หลับทั้งคืน แต่ก็ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบวินยั ของบ้านเณร ทำ�ให้เหนือ่ ย และอ่อนเพลีย ...
แต่ไม่มีอุปสรรคไหนจะเอาชนะความตั้งใจจริงที่จะเป็น
พระสงฆ์ให้ได้ ... ความไว้วางใจในพระเจ้ากลายเป็น
ความหวัง และป้อมปราการแห่งเดียวในชีวิตของท่าน
เสมอ คุณพ่อเฝ้าศีลมหาสนิทบ่อยๆ และบอกกับพระ

เสมอว่า “ถ้าลูกได้บวชเป็นพระสงฆ์แล้ว อาจเจ็บป่วย
ต้องนอนบนเตียงตลอดก็ดใี จแล้ว เพราะชีวติ นีไ้ ด้ถวายตัว
ให้พระองค์แล้ว ความเจ็บป่วย ความทุกข์ คือการ
ถวายบูชาด้วยชีวิตของข้าพเจ้าพร้อมกับพระเยซูเจ้า
บนไม้กางเขน”... คุณพ่อได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ใน
วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1978
3
“มั น เป็ น จอกกาลิ ก ส์ ที่ บ รรจุ ด้ ว ยเลื อ ดของ
ข้ า พเจ้ า ผสมกั บ พระโลหิ ต ของพระเยซู ค ริ ส ตเจ้ า
เพื่อมอบชีวิตให้กับโลก” ของขวัญวันบวชในปีแรกอง
การเป็นเจ้าอาวาสวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว (ค.ศ.
1986) ... คืนวันที่ 14 สิงหาคมในปีนั้น เด็กชายอายุ
10 ขวบ ชื่อ “ถา” เด็กที่อาศัยอยู่กับวัดล้มป่วยหนัก
ครูคำ�สอนจึงแจ้งคุณพ่อให้พาเจ้าถาไปส่งที่โรงพยาบาล
คุณพ่อพาไปในอาการทีห่ นักด้วยพิษไข้ และเริม่ มีเลือดไหล
จากปาก ทีแรกจะส่งไปที่โรงพยาบาลประจำ�อำ�เภอ แต่
อาการหนักมากคุณพ่อจึงต้องพาเจ้าถา ไปส่งทีโ่ รงพยาบาล
ประจำ�จังหวัด ในขณะที่พาไปส่งนั้น คุณพ่อก็คิดว่า
“ทำ�ไมต้องเป็นเรา.. แทนที่จะนอนหลับอย่างมีความสุข
ขณะที่ทุกคนกำ�ลังนอนหลับอย่างมีความสุข แต่เรา...
นี่ก็เที่ยงคืนแล้ว ยังต้องมาถ่างตาขับรถยนต์ ซึ่งเปื้อน
ด้วยเลือดที่เหม็นคาวของเด็กกำ�พร้าคนนี้ ลูกหลานใคร
ก็ไม่รู้..” เมื่อถึงโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลขอเลือดซึ่ง
ก็เพราะเจ้าถา เสียเลือดมาก คุณพ่อก็เริ่มคิดอีกว่า “ยัง
จะมาเอาเลือดเราอีก” ... แต่คุณพ่อก็ไม่ได้ปฏิเสธและ
คิดใหม่ว่า “เพราะเราเป็นพ่อ สัตบุรุษในวัดเรียกเราว่า
คุณพ่อ เจ้าถาก็เป็นเด็กกำ�พร้ามาอาศัยข้าววัด มันก็
เป็นเด็กวัด ก็ลูกของเรานี่แหละ” ... ความคิดเปลี่ยนไป
ความรักเข้ามาแทนทีค่ วามคิดเดิม กลายเป็นความเสียสละ
ด้วยใจรักอย่างแท้จริง คุณพ่อมอบเลือดของท่านเพื่อ
ช่วยเจ้าถา แต่แม้จะช่วยชีวิตไม่ได้ แต่ก็แสดงความ
เป็นพ่อ ในวันที่คิดถึงการบวชเป็นพระสงฆ์ของท่าน เป็น
ของขวัญวันบวชที่เป็นคำ�สอนแก่พวกเราทุกคน... วัน
บวชที่เราต้องไม่คิดแต่จะจัดฉลอง แต่ชื่นชมยินดีใน
ความรัก ความเสียสละ และความเป็น “พ่อ”...
4
“และนี่เป็นนาทีแห่งความสูญเสีย แต่เพียงกาย
แต่ใจและอุดมการณ์ยังคงอยู่” นาทีแห่งกําลังใจที่มอบ
ให้อธิการ... 19 มิถุนายน 2007 สามเณรใหญ่ร่วม
เป็นกําลังใจให้คุณพ่อสมพร อุปพงศ์ .. คุณพ่อไป
รักษาตัวท่ีโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ก่อนไป คุณพ่อ
กล่าวว่า “... พ่อไปรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลเมื่อหายแล้ว
จะกลับมารับใช้พวกเราต่อไป” นาทีแห่งความสูญเสีย ..
7 สิงหาคม 2007 คุณพ่อสมพร อุปพงศ์ จากพวกเรา
ไปอย่างสงบ นับเป็นความสูญเสีย คร้ังสําคัญที่นําความ
โศกเศร้าต่อพวกเราแสงธรรม ... ทางบ้านเณรเชิญร่าง
ของคุณพ่อ มาไว้ที่วัดประจำ�บ้านเณรเพื่อภาวนาและ
คิดถึงท่านเป็นเวลา 2 วัน ก่อน ที่จะนําร่างของคุณพ่อ
ไปฝังที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ มีพิธี
ฝังศพคุณพ่อในวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 07 ณ สุสาน
ของอาสนวิหารฯ คณะผู้ให้การอบรม และสามเณรทุกคน
เดินทางไปร่วมพิธีฝังคุณพ่อด้วย
...นี่เป็นข้อความ
ที่ จ ารึ ก ในหน้ า อนุ ทิ น ของบ้ า นเณรใหญ่ แ สงธรรม..
แต่ความรักของท่านจารึกลงในหัวใจของทุกคนที่รับรู้
ถึงชีวิตของท่านเสมอ...
(อ่านต่อหน้า 16)
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สิทธิชุมชน (ต่อจากหน้า 8)
“สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ในทางกฎหมายต้อง
ให้สิทธิชุมชนกับคนกะเหรี่ยง ขณะที่ยังไม่มีกฎหมาย
รองรับสิทธิชุมชน ความจริงมีกฎหมายที่กรรมการสิทธิ
เขียนไว้แล้ว ผมว่าใช้มติ ครม.สิงหา 53 เขตวัฒนธรรม
กะเหรี่ยงไปก่อน เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมกะเหรี่ยงให้
ดูแลรักษาป่า แล้วค่อยทบทวนเรื่องนโยบายกฎหมาย
ในพื้นที่นี้ผมคิดว่ามีทางเดียวคือต้องเพิกถอนประกาศ
อุทยาน ตราบใดทีไ่ ม่เพิกถอนประกาศนี้ เปลีย่ นหัวหน้า
อุ ท ยานกี่ ค นไม่ มีห ลั กประกัน ว่าเขตวัฒนธรรมพิเ ศษ
ของชาวกะเหรี่ยงจะได้รับการคุ้มครอง และผมเชื่อว่า
การเพิกถอนประกาศอุทยานไม่ใช่การทำ�ลายป่า ไม่ใช่
การปล่อยป่าให้ถูกปู้ยี่ปู้ยำ� แต่เป็นการรักษาป่าไว้ ต้อง
เอาออกไปจากกรอบกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ต้องให้
ความเป็นธรรมกับคนที่รักษาป่า และป้องกันภัยคุกคาม
ที่เกิดจากคนข้างนอกและพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีประพฤติ
มิชอบและทุจริตที่เป็นอันตรายที่สุด ดังที่เห็นจากใน
เฟซบุ๊คที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นคนตัดไม้ทำ�ลายป่า นี่เป็น
รากเหง้าการทำ�ลายป่าแก่งกระจาน”
“ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะรักษาปกป้อง
สิทธิของกะเหรี่ยงแก่งกระจานไว้ได้ 1. ถ้าทุกคนช่วย
กันผลักดัน 2. การผลักดันต้องเน้นประเด็นสิทธิชุมชน
และประเด็นวัฒนธรรมเป็นหลัก 3. แก้กฎหมายเพื่อให้
กลไกการจัดการพื้นที่บนฐานวัฒนธรรมเป็นไปได้ 4.
ไม่ปล่อยให้พี่น้องกะเหรี่ยงแก่งกระจานต้องต่อสู้เพียง
ลำ�พังเพราะภัยคุกคามเขารุนแรง ตอนนี้เขาอยู่ในฐานะที่
ไม่มีข้าวจะกินแล้วตอนนี้ นี่คือสิทธิมนุษยชนที่เขาควร
ได้รับการคุ้มครอง”
นอกจากนี้ อ.เพิ่มศักดิ์ ยังกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า
“ไม่ใช่แค่ที่แก่งกระจานที่ถูกกระทำ�เท่านั้น แต่คนใน 3
จังหวัดภาคใต้ก็เช่นกัน คนในชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ
ก็ถูกกระทำ�จากโครงการพัฒนาต่างๆ เวนคืนสร้างทาง
สร้างทางด่วน กระทบต่อชุมชนพลเมืองตัวจริงของกรุงเทพฯ
ถ้าสังฆมณฑลที่มีประสบการณ์จะหาทางเชื่อมโยงให้
คนถูกกระทำ�ลุกขึ้นมายืนหยัดต่อสู้บนหนทางที่ถูกต้อง
ใช้สันติวิธี ใช้สิทธิมนุษยชนมาพิทักษ์ปกป้อง คนเล็ก
คนน้อยจะอยู่ร่วมกันได้แค่มีหน้าที่ต่างกัน มีบทบาท
ต่างๆ กัน จึงอยากเห็นสังฆมณฑลทำ�เรื่องการพัฒนา
ให้เชื่อมโยงพี่น้องกลุ่มต่างๆ ให้มีพลัง และที่สำ�คัญคือ
การศึกษาที่ดึงกะเหรี่ยงออกจากชุมชน ดึงคนออกจาก
ไร่นา เรื่องนี้เป็นรากเหง้าของปัญหา คนรุ่นใหม่จะอยู่
แบบไหน จะหมุนตามกระแสโลก หรือเราจะยืนหยัดอยู่
บนฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของเราได้อย่างไร นี่เป็นสิ่ง
ท้าทาย พวกเราเห็นคนเล็กคนน้อยแล้วจะมีส่วนผลัก
ดันให้สังคมไปได้ แต่ถ้าเราไม่ใส่ใจ ฟังแล้วกลับบ้าน
ไปตัวใครตัวมัน ก็คงจะหวังยากที่จะรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีดีงามนี้ได้”
พฤ โอ่โดเชา ประธานเครือข่ายกะเหรี่ยงแห่ง
ประเทศไทย กล่าวถึงกรณีการหายตัวไปของบิลลี่ว่า “ถ้า
เรายังพูดถึงบิลลี่ต่อ จะทำ�ให้คนตายน้อยลง แต่ถ้าไม่
พูดถึงบิลลี่ แกนนำ�จะตายมากขึ้น ความจริงเป็นอย่าง
นั้นแน่ๆ มันเกิดขึ้นหลายคนแล้ว แต่สังคมไม่สนใจและ
ไม่ทำ�งานเรื่องนี้ คงเป็นความพิกลพิการของพวกเรา
หรือหลายๆ คนที่ไม่ดูแลกัน บิลลี่ที่หายไป ผมคิดว่าเขา

สู้คนเดียวจนเคว้งคว้าง เมื่อไรจะจบ เมื่อไรคนจะเข้าใจ
แล้วสมองเขาคงจะอื้อ พอหลานเขาเอาน้ำ�ผึ้งให้เขาก็
เลยจะเอาลงมาขายให้ เลยถูกจับไปง่ายๆ คิดว่าเขาสู้
จนบางทีคิดว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด บางทีคงท้อชีวิต
หมายถึงไม่รู้จะจัดการกับชีวิตตัวเองยังไงแล้ว กะเหรี่ยง
ใช้ชีวิตเป็นทุนเดิมพัน เรื่องนี้อาจเกิดขึ้นกับคนหลายๆ
คนเวลาทำ�งานกับสังคมหรือชุมชน”
พฤ พูดถึงการสร้างวาทกรรมของภาครัฐที่
ทำ�ให้สังคมมีภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ในทางที่ไม่ดี ทำ�ให้
กลุ่มชาติพันธุ์ถูกเลือกปฏิบัติ ถูกทำ�ให้เป็นคนอื่น โดย
เฉพาะกฎหมายต่างๆ ทีไ่ ม่เป็นธรรมทัง้ ละเมิดและลิดรอน
สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ มุ่งยึดทุกอย่างเป็นของรัฐ และ
เอือ้ ประโยชน์ให้แก่นายทุน ทัง้ หมดล้วนแล้วแต่มเี ป้าหมาย
ที่ จ ะผลั ก ดั น กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ อ อกจากป่ า ที่ พ วกเขาอยู่
อาศัยและใช้ทำ�กินมาหลายชั่วอายุคน “ก่อนที่จะนำ�ไป
สู่การอพยพ เขาก็มีการทำ�ให้พวกผมกลายเป็นคนอื่น
ก่อน อย่างคำ�ที่บอกว่า พวกคุณเป็นชาวเขา ไม่ใช่พวก
เรา กลายเป็นว่าชาวเขาตัดไม้ทำ�ลายป่า ค้ายา เป็นกอง
กำ�ลังซ่องสุม เป็นคนต่างด้าว เป็นคนไม่เจริญไม่พัฒนา
เสียที พอต่อมากฎหมายก็เข้ามาที่บ้านผมอีก เป็นพื้นที่
ลาดชัน เป็นพันธุ์พืชหายาก แล้วเขาจะบีบอีก ต้นน้ำ�ก็
อยู่ไม่ได้ บ้านผมอยู่ต้นน้ำ�พอดี สัตว์ป่าเคยเดินผ่านป่า
ที่เราอยู่ ก็กลายเป็นของเขา ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ
เป็นของรัฐไปหมดเลย ที่ไหนที่เราอยู่แต่เราไม่มีโฉนดก็
เป็นของรัฐอีก แม่ฮ่องสอน 80 เปอร์เซ็นต์ทั้งจังหวัดเป็น
ของรัฐหมดเลย ชาวบ้านถูกประกาศเขตอุทยานทับที่
ของพวกเขา กฎหมายออกมาเราไม่รู้ไม่ได้มีส่วนร่วม แต่
ออกมาทับเราหมดเลย แล้วพวกผมขึ้นศาลที่ไรก็แพ้ ใน
กฎหมายก็เขียนแค่ว่าต้องมีโฉนดมายืนยัน ศาลก็ดูตาม
โฉนดหรือเอกสารสิทธิ ถ้าไม่มีก็แพ้ ติดคุก หรือถูกไล่
รื้อ
แล้วมันยุตธิ รรมไหม เขาประกาศออกมาได้ยงั ไง
คนเขียนกฎหมายมีมิติของความเป็นคนไหม สังคมไทย
โปรโมทต้นไม้จนลืมคน โฆษณาต้นไม้ ธรรมชาติบ้าง
โลกจะร้อนบ้าง เขาโฆษณาจนลืมคน แต่เขาไม่ลืมคน
กรุงเทพฯ คนในเมืองไม่เป็นไร จะตัดไม้จนโล้น สร้าง
ตึกก็สร้างไป แต่พวกคนดอยนี่อย่าเชียวนะ ปลูกข้าวกิน
ก็ไม่ได้เลยนะ ถ้าเรียกร้องสิทธิมากๆ กับเจ้าหน้าที่กถ็ กู
ทำ�ให้หายไปอย่างบิลลี่ มันเป็นกฎหมายทีท่ �ำ ให้นายทุน
ทำ�ดอยหัวโล้นมีโอกาสมากกว่า วิธีการเขาก็คือบีบคั้น
ให้พวกผมทั้งหมดออกมาจากป่า เขาจะเข้าไปแทนได้
ยังไง ผมว่ากฎหมายทุกฉบับของเขาลงมา ทั้งๆ ที่พวก
ผมอยู่มาก่อน สันดอยสูงๆ ทุกที่ของอุทยานมีที่ให้
เครื่องบินลงจอด ไม่ใช่อย่างที่เขาบอกว่าเขาอนุรักษ์ แต่
เขาจะเอากลุม่ ทุนเข้ามาแทน หรือกลุม่ ท่องเทีย่ วเพลินๆ
ใจ”
ในขณะที่ภาครัฐมีกฎหมายใช้บังคับควบคุมไม่ให้มีผู้
ละเมิดหรือฝ่าฝืน แต่กลับถูกนำ�มาใช้อย่างไม่เป็นธรรม
ต่อกลุ่มชาติพันธุ์และคนเล็กคนน้อยในสังคม พฤบอก
ว่า กลุ่มชาติพันธุ์ใช้ความเชื่อความศรัทธาต่อสิ่งสูงสุด
ในธรรมชาติเป็นเสมือนกฎหมาย และสร้างการมีสว่ นร่วม
ของชาวปกาเกอะญอในการจั ด การดู แ ลทรั พ ยากร
ธรรมชาติที่ทำ�ให้ทรัพยากรธรรมชาติยังอยู่มาได้อย่าง
ยั่งยืน
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“การมีส่วนร่วมของชาวบ้านเรา กฎหมายที่
พวกผมร่างขึ้นจากวิถีชีวิต มีพระเจ้ากำ�หนดกฎเกณฑ์
ธรรมชาติมา ปกาเกอะญอเชื่อว่ากฎหมายสูงสุดก็คือ
ธรรมชาติ เราละเมิดไม่ได้ เมื่อธรรมชาติใหญ่ กะเหรี่ยง
เราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติเป็นหลัก เพราะฉะนั้นห้องเรียน
ที่สำ�คัญของเราก็คือการติดตามเฝ้าดูธรรมชาติ อยู่กับ
ธรรมชาติ และทำ�ให้ธรรมชาติถูกใจ แล้วสืบให้ลูกหลาน
ของเราต่อไป นี่คือความเชื่อและอุดมการณ์ว่ากะเหรี่ยง
อยูก่ นั ยังไง กะเหรีย่ งไม่อยากจะอยูไ่ ม่อยากจะร่วมชะตากรรมที่เอาคนใหญ่กว่าธรรมชาติใหญ่กว่าพระเจ้าอย่าง
นี้ แต่กฎหมายเมืองไทยห้ามชาวบ้านแต่เจ้าหน้าที่ทำ�
มันเป็นแบบนี้ ไม่เหมือนกฎหรือวิถีที่เราเข้าใจ”
พฤ กล่าวว่า มีหลายชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ซึ่ ง ทั้ ง ชาวบ้ า นและเจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ
สามารถร่วมกันจัดการพื้นที่เพื่ออยู่ร่วมกันได้ ทางออก
จึงอยู่ที่ควรให้สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าได้จัดการในวิถี
ของพวกเขา “ศักดิศ์ รีของพวกผมทีย่ งั ไม่เท่ากับคนเมือง
ให้คุ้มครองวิถีของพวกผม ให้สิทธิชนเผ่าที่จะเลือก
การคุ้มครองทางกฎหมายไม่ใช่อนุรักษ์อย่างเดียว อย่าง
ไร่หมุนเวียน ตอนนีเ้ ป็นมรดกของภูมปิ ญ
ั ญาของประเทศ
ไทย แต่ทางป่าไม้บอกว่าให้เป็นมรดกในกระดาษอย่าง
เดียว ห้ามทำ�จริง ยังผิดกฎหมายอยู่ สรุปคือธรรมชาติ
เป็นใหญ่ ป่าจึงจะยั่งยืนอยู่ได้การอนุรักษ์ป่าอย่าลืมคน
มีคนอยู่ในโลกนี้แล้ว ก็ต้องบวกคนเข้าไปเมื่อผสมกลมกลืนกันแล้วจะยั่งยืนกลับมาได้ ชุมชนและคนต่างหากที่
จะยืนหยัดป่าที่นั่นให้อยู่ได้”
“เรื่องของบิลลี่เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงการล่ม
สลายของวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยง คนรุ่นใหม่จะอยู่
ได้ อ ย่ า งไรเมื่ อ มี ก ารประกาศเขตอุ ท ยานทั บ พื้ น ที่ ไ ป
เสียหมด เอาทหารเข้ามา เอาป่าไม้เข้ามา ถือปืนเข้า
มา เอาการเกษตรแบบใหม่เข้ามา แนะนำ�พืชกะหล่ำ�
แนะนำ�สารเคมี เอาลูกเราไปเรียนอย่างอื่น คนรุ่นใหม่
จะเหลืออย่างไร เราต้องคุ้มครองในแบบป่าชุมชน เรื่อง
สิทธิในการศึกษา เราจะไปสอนความรู้ของเราในโรงเรียน
อย่างไร ถ้าทำ�ได้แบบนี้ลูกเราเป็นของเราแน่ แต่ตอนนี้
เรายังรวมกลุ่มกันไม่ได้ แค่เรียกร้องสิทธิเรียนรู้กัน แค่
ปัญหาร้อนๆ เรายังตั้งตัวไม่ได้ เรายังฟื้นฟูชีวิตเรา ตาม
มติ ครม. ที่มีออกมาแล้วยังไม่ได้เลย การศึกษาถ้าเรา
สอนเรือ่ งอัตลักษณ์ของเราใหม่เลย การจัดการทรัพยากร
ให้ชุมชนมีสิทธิ การจัดการป่าทำ�ให้แน่นอนไปเลยเพราะ
สามารถตรวจสอบได้ และรัฐทุกหน่วยงานต้องสนับสนุน
ให้กลับไปทำ�ไร่หมุนเวียน บางทีกฎหมายออกมาดี แต่
ถ้าประชาชนไม่เข้าใจก็มีปัญหา การออกมาทำ�ความ
เข้าใจกับสาธารณชนก็มีความสำ�คัญ อย่างการได้ออก
มาพูดแบบนี้ หรือหลายๆ คนออกมา มีกฎหมายก็ทำ�ให้
มีเครื่องมือหยิบใช้ทรัพยากรของรัฐได้ แต่ถ้าประชาชน
ไม่เข้าใจก็จะเป็นแบบนี้”
ท้ายสุด คุณกัทลี สิขรางกูร ผู้ด�ำ เนินรายการ
ได้สรุปการเสวนาพร้อมนำ�ผู้เข้าร่วมเสวนาร่วมกันคิด
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อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ
วัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก ดอนตาล
จ.สุพรรณบุรี ฉลองวัดวัน
เสาร์ที่ 23 สิงหาคม เวลา
10.30 น. พระอัครสั ง ฆราชฟรั ง ซิ ส เซเวี ย ร์
เกรียงศักดิ์โกวิทวาณิช เป็นประธาน
วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร ฉลองวัด
วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม เวลา 10.00 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็น
ประธาน (ฉลองภายในวันที่ 23 สิงหาคม เวลา 17.30 น.
คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ เป็นประธาน หลังพิธีมีแห่
พระรูปนักบุญหลุยส์)
วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 6 กันยายน เวลา
10.30 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช เป็นประธาน (หมายเหตุ จำ�หน่ายสินค้า
ติดต่อ โทร. 0-3521-6544)
วัดนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก อ.กำ�แพงแสน
จ.นครปฐม ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 20 กันยายน เวลา
10.30 น. พระสงฆ์ใหม่ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เป็นประธาน
วัดคอนเซ็ปชัญ กรุงเทพมหานคร ฉลอง
แม่พระไถ่ทาส วันพุธที่ 24 กันยายน เวลา 18.00 น.
วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดครบ 2 ทศวรรษการเสกวัด
วันเสาร์ที่ 27 กันยายน เวลา 10.00 น. พระคาร์ดินัล
ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน (ตรีวาร วัน
อาทิตย์ที่ 7, 14, 21 กันยายน เวลา 10.00 น. โดย
คุณพ่ออันตน นพพร ยอแซฟ คณะซาเลเซียน ใน
หัวข้อ “กลุุ่มคริสตชนแรกตามหนังสือกิจการอัครสาวก
และบทบาทเยาวชนกับงานอภิบาลของวัดฯ”)

สังฆมณฑลจันทบุรี
วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ระยอง ฉลอง
วัดวันเสาร์ที่ 6 กันยายน เวลา 10.30 น.
วัดมารีสมภพ กบินทร์บุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่
13 กันยายน เวลา 10.30 น.
วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา จ.ชลบุรี ฉลองวัด
วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน เวลา 10.30 น.
วัดอารักขเทวดา แหลมประดู่ ฉลองวัดวัน
เสาร์ที่ 20 กันยายน เวลา 10.30 น.
วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ฉลองวัด
วันเสาร์ที่ 27 กันยายน เวลา 10.30 น.

สังฆมณฑลอุดรธานี
วัดนักบุญคลารา ปักหมู จ.หนองคาย ฉลอง
วัดวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราช
ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 13 กันยายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

สังฆมณฑลอุบลราชธานี
วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำ�ภู ฉลอง
วัดวันเสาร์ที่ 20 กันยายน เวลา 10.30 น. พระวั ด แ ม่ พ ร ะ รั บ เ กี ย ร ติ ย ก ขึ้ น ส ว ร ร ค์
สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
มหาสารคาม ถ.สมถวิลราษฎร์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
วัดนักบุญวินเซนเดอปอล บ้านศรีวัฒนา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม เวลา 10.00 น.
(บ้านโคกซี) อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ฉลองวัดวันเสาร์ พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน
ที่ 27 กันยายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วั ด นั ก บุ ญ มอนิ ก าและนั ก บุ ญ ออกุ ส ติ น
สังฆมณฑลราชบุรี
อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 30
วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี สิงหาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน
ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม เวลา 10.00 น. ศรีดารุณศีล เป็นประธาน (ติดต่อคุณพ่อสุขสันต์
พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น ชาวปากน้�ำ โทร. 08-1840-7884)
ประธาน
สังฆมณฑลนครสวรรค์
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
จ.สมุทรสงคราม ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน
วัดแม่พระบังเกิด บ้านสุขสวรรค์ อ.คลองเวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา ลาน จ.กำ�แพงเพชร ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 6 กันยายน
กฤษเจริญ เป็นประธาน (สอบถามโทร. 0-3470-3219 เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐโทรสาร 0-3473-0865)
วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน (ติดต่อคุณพ่อวันใหม่
วัดแม่พระมหาทุกข์ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ศรีสุข เจ้าอาวาส 08-4394-5589)
วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน เวลา 10.00 น. พระสังฆวัดพระแม่มารีอามารดาคริสตชน จ.สิงห์บุรี
ราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 6 กันยายน เวลา 10.30 น.
วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง อ. คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข เป็นประธาน
บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 28 กันยาสังฆมณฑลนครราชสีมา
ยน 2014 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก
ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน
วัดมารดาพระศาสนจักร บ้านหนองพวง ต.
วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมาร ห้วยกระบอก วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ฉลองวัดวันเสาร์
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม ที่ 20 กันยายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ
เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน (คุณพ่อสมคิด เจริญกฤษเจริญ เป็นประธาน
นารถ เจ้าอาวาส)

ที่นี่มีนัด

ขอเรียนเชิญครูคำ�สอนศิษย์เก่ากัสแตล กันดอลโฟ (Castel Gandolfo) ทุกรุ่น พบปะ ฟื้นฟู
จิตใจ และจิตตารมณ์ครูค�ำ สอน ซึ่งจัดเป็นครั้งแรก
ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2014 เวลา 08.3012.00 น. ที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับ
ชาติ สามพราน โดยมีพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์
วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นผู้เทศน์ฟื้นฟูจิตใจและพบปะ
กับศิษย์เก่าฯ
] โครงการอบรมสิ่งน่ารู้เรื่องดนตรีในพิธีกรรม (7
ครั้ง 7 เรื่องราว) แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ จัดอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งน่ารู้เรื่องดนตรีในพิธีกรรม (7
ครั้ง 7 เรื่องราว) ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เวลา
13.30-17.00 น. ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ (บางรัก)
สำ�นักพระสังฆราช ชั้นใต้ดิน โดยครั้งที่ 2 จะจัด
ในวันที่ 7 กันยายน 2014 พบกับวิทยากรรับเชิญ
คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช และคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร ในหัวข้อเรื่อง “ดนตรีในพิธีกรรมและการเขียน
เพลงวัด” ขอรายละเอียดเพิ่มเติมและสำ�รองการเข้า
อบรมได้ที่ 0-2681-3900 ต่อ 1407, 089 108
]

6850 E-mail : thaisacredmusic@gmail.com
] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ
ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา คุณพ่อไพบูลย์
อุดมเดช จิตตาธิการ วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2014
เวลา 08.30-10.30 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
เวลา 11.00 น. ที่วัดพระมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี
กรุงเทพมหานคร คุณสงวน โทร. 08-1633-4766
คุณเปรม โทร. 08-4008-8789
] คุณพ่อจิตตาธิการและคณะเซอร์อารามคาร์แมล
นครสวรรค์ ขอเชิญร่วมฉลองวัดอารามนครสวรรค์
วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณ
เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน
] ครบ 36 ปี แห่งการรับและรับใช้ ขอเรียนเชิญทุก
ท่านร่วมงานวันกตัญญุตา ขอบคุ ณ พระเจ้ า ที่ ไ ด้
อวยพรกิ จ การงานรั ก และรั บ ใช้ของโคเออร์เป็นปี
ที่ 36 พร้อมทั้งฉลองศาสนนามของพระคาร์ดินัล
ไมเกิ้ ล มี ชั ย กิ จ บุ ญ ชู และระลึกถึงการเกิดใหม่ใน
พระคริ ส ต์ ข องคุ ณพ่อยอห์น บัปติสตา บุญเลิศ
ธาราฉัตร ผู้ร่วมก่อตั้ง และอดีตผู้อ�ำนวยการโคเออร์
วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2014 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ
(อ่านต่อหน้า 16)

หน้า 16 ปีที่ 38 ฉบับที่ 35 ประจำ�วันที่ 24-30 สิงหาคม 2014

ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า 15)
(แผนกมัธยม) ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9
อาคารอัสสัมชัญ 2003 ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น.
โดยพระคาร์ดินัล เป็นประธานในพิธบี ชู าขอบพระคุณ
และหลังเสร็จพิธขี อเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
(โต๊ะจีน) ร่วมกัน นอกจากนีภ้ ายในงานยังมีสนิ ค้าจาก
ฝีมอื ผูล้ ภี้ ยั และเสือ้ โปโล 36 ปีโคเออร์ ให้ทา่ นชมและ
เลือกซื้อหาอีกด้วย สอบถามเพิม่ เติมได้ทโี่ ทร. 0-2
681-3900 ต่อ 1606 - 1609 (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้นในการมาร่วมงาน)
] คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย
ขอเชิญหญิงสาวโสด อายุ 20 ปีขึ้นไป ที่ต้องการ
มีเวลาภาวนา ให้เวลารื้อฟื้นชีวิตคริสตชน-ความเชื่อ
และสัมผัสชีวิตนักบวชแบบอุร์สุลิน เข้าร่วมกิจกรรม
“บวชแรมวาร” ทีบ่ า้ นพักอุรส์ ลุ นิ บนดอยสุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2014 สนใจ
ติดต่อซิสเตอร์พวงเพชร ฮวดศิริ โทร. 0-53276062, 08-9950-4302
] ฉลองอารามคาร์แมล จันทบุรี วันเสาร์ที่ 4
ตุลาคม 2014 เวลา 10.30 น.
] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน
ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก วันเสาร์ที่ 6 กันยายน / วันศุกร์ที่
3 ตุลาคม / วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน / วันศุกร์ที่
5 ธันวาคม สอบถามคุณวันดี เจริญพงศ์ชัย โทร.

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

08-4105-8585
] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำ�หรับผู้สนใจ
ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้อง
วัดน้อยในอาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ บริเวณที่จอด
รถ ชั้น A ซอยร่วมฤดี โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ
pslohsiri@gmail.com, 08-1781-4504 หรือ
ดร.สุนทรี โคมิน komin.suntree@gmail.com,
08-9611-7940 และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา
aungkie2002@yahoo.com, 08-9815-1953 หรือ
คุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.com, 089117-9100

		

แสงจันทร์ แฟมิลี่
27-30 กันยายน 2557

ร่วมฉลองอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล
จ.สุราษฎร์ธานี ท่องเที่ยว จ.กระบี่ เกาะต่างๆ

		
		

ป.ล. ผมกลับจากแสงธรรมเรามุ่งหน้ากลับ
นครสวรรค์ แต่ไม่คาดคิดว่ารถจะเสีย อาจเพราะความ
ชราของรถที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเสียเมื่อไร... รถ
จะเสียไม่ใช่อปุ สรรคทีจ่ ะไม่สามารถก้าวหน้าไปถึงจุดหมาย
เพี ย งแต่ ร อเวลาที่ บำ � รุ ง รั ก ษาให้ อ าการกลั บ ดี ขึ้ น และ
เดินทางต่อไปจนถึงจุดหมาย.. ชีวิตสงฆ์ของคนหนึ่ง
อาจมีอุปสรรคขวางกั้นไม่น้อย แต่เมื่อตั้งเป้าหมายไว้
ให้ไกลเท่าไร ก็ตั้งใจจริงที่จะไปถึงเป้าหมาย (ให้จนได้)
โดยฝากการเดินทางในชีวิตในความดูแลของพระเจ้า
เสมอ... ผมคิดถึงคุณพ่อสมพร ... มีหลายอย่างที่เป็น
อุปสรรคในชีวิต อาจหยุดยั้งความก้าวหน้าในการเป็น
สงฆ์ได้ หากว่าท้อแท้ ... แต่พจนานุกรมของคุณพ่อ
ไม่มีคำ�ว่าท้อ.. จึงฟันฝ่าคืนวันเหล่านั้นมาได้... ผม
ได้ยินเณรหลายคนบอกว่าสักวันผมจะเป็นเหมือนรุ่นพี่
ที่ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ผมดีใจครับ ได้แต่บอกว่า
“อย่าท้อแท้” กับสารพัดอุปสรรคใดๆ ที่เข้ามาในชีวิต

17-19 ตุลาคม 2557

ฉลองบุญราศีแห่งบ้านสองคอน

		

15-16 พฤศจิกายน 2557

		

9-13 ธันวาคม 2557

ร่วมเปิด เสกวัดใหม่บุญราศีคุณพ่อนิโคลาส
เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
ร่วมเปิด เสกอาสนวิหาร จ.อุบลราชธานี
และฉลองสองคอน

สนใจติดต่อ 081-372-5674 , 02-286-9771

พระสงฆ์ สภาอภิบาล และสัตบุรุษ

มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ

วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา
วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน ค.ศ. 2014
พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
เป็นประธาน
(ใกล้แยกเข้าพัทยากลาง ติดมัสยิด โทร. 0-3871-6401

หนึ่งภาพเก่า (ต่อจากหน้า 13)

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา
“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”
ให้คำ�ปรึกษาฟรี
โทรหมายเลข 08-8377-4455
ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

ขอคำ�ภาวนาอุทิศแด่

มารีอา สุ่ย
ชานนท์
เกิดใหม่ในพระเจ้า
29 กันยายน 2527
(ครบ 30 ปี)

เบเนดิกโต อำ�พน
ชานนท์
เกิดใหม่ในพระเจ้า
12 สิงหาคม 2527
(ครบ 30 ปี)

นาตาลี อัมพร สังวาลเพชร
เปโตร ลี สังวาลเพชร
เกิดใหม่ในพระเจ้า “ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน�้ำพระทัย” เกิดใหม่ในพระเจ้า
12 สิงหาคม 2556
9 มกราคม 2529
(มธ 6, 10)

ยอห์น ยวง คุโรวาท

เกิดใหม่ในพระเจ้า
21 มกราคม พ.ศ. 2529
ชาตะ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2449
(ครบ 28 ปี)

คณะพระมหาไถ่
แห่งประเทศไทย
ขอเชิญชวน

- เยาวชนชายคาทอลิก จบ
ประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป
- มีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์
แข็งแรง
- มีความสนใจและตั้งใจจริง

ร่วมค่ายกระแสเรียก

ขอคำ�ภาวนาเพื่อระลึกถึง

ขอคำ�ภาวนาเพื่อระลึกถึง

ค่ายกระแสเรียก
คณะพระมหาไถ่

- ค่ายแรกที่บ้านเณรเล็ก 13-17 ต.ค.
2557
- ค่ายที่สองที่บ้านนักบุญเทเรซา จ.น่าน
20-23 ต.ค. 2557
สนใจ : ลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม
ติดต่อสอบถาม : คุณพ่อทวี สุวรรณสิน
082-494-1494
ภราดามนตรี 087-875-2506
facebook : บ้านเณรเล็กคณะพระมหาไถ่
ขอคำ�ภาวนาเพื่อระลึกถึง
ยอแซฟ ธนวัฒน์
อางนานนท์

ขอคำ�ภาวนาเพื่อระลึกถึง
มารีอามักดาเลนา
อุบล คุโรวาท

เกิดใหม่ในพระเจ้า
12 สิงหาคม พ.ศ. 2543
ชาตะ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2457
(ครบ 14 ปี)

กลับไปสู่อ้อมกอดของแม่พระ
เมื่อ 24 สิงหาคม 2551
ครบ 6 ปี

“ข้าแต่ท่านนักบุญยอแซฟ ช่วยวิงวอนเทอญ”

สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทต่อปี และอุดมศานต์ 400 ต่อปี ต่ออายุสมาชิก

ติดต่อฝ่ายทะเบียนสมาชิก โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 กองบรรณาธิการ โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805 E-mail : udomsarn@cbct.net

บริษัท เอเอ แทรเวิลเซอร์วิส จำ�กัด

โทร. 02-129-3500-3 Fax : 02-129-3505
E-MAIL : INFO@AATRAVELSERVICE.COM
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ�เที่ยว เลขที่ 11/3316

Brand New Kyushu ฟุกโุ อกะ-คุมาโมโต้-มิยาซากิ-คาโกชิมา่ ประเทศญีป่ นุ่
4-10 ตุลาคม 2557 (TG) 7วัน 5 คืน ชมธรรมชาติอนั สวยงามตระการตา
l ทัวร์แสวงบุญ... แม่พระร้องไห้ ณ เมืองอาคิตะ (ประเทศญี่ปุ่น)
8-13 พฤศจิกายน 2557 (KE) 6 วัน 4 คืน
คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์ จิตตาธิการ
*ทัวร์แสวงบุญ* ปิดรับจองถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 นี้ เท่านั้น

l

จำ�หน่ายตั๋วเครื่องบิน
ภายใน และ ต่างประเทศ
***สำ�รองห้องพักโรงแรม ***จัดขอวีซา่
บริการ ***รับจัดทัวร์หมู่คณะและรับจองแพคเกจทัวร์
***ประกันการเดินทาง
***บริการรถเช่า

ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ

โกระ

เงียบสงบ เป็นส่วนตัว สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมือง

แพะตุ๋น ~ เนื้อตุ๋น ~ หมูตุ๋น

2 อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ ซ.ทองหล่อ 25 ถ.สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ

ห้องประชุม-สัมมนา... ขนาด 15-150 ท่าน พร้อมโสตทัศนูปกรณ์
วัดน้อย... เหมาะสำ�หรับการเข้าเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธีต่างๆ
ห้องพัก... พร้อมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำ�นํ้าอุ่น
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
มุมสุขภาพ... สระว่ายนํ้าในร่ม สนามเทนนิส สนามวอลเล่ย์บอล
การเดินทาง... สะดวกด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส แอร์พอร์ตลิงก์
ใกล้ขนส่งเอกมัยและที่จอดรถในร่ม

รับสั่งทำ�ก๋วยเตี๋ยว ข้าวขาหมู
และอาหารอื่นๆ ในงานฉลองวัด
งานศพ งานทำ�บุญ ฯลฯ

สนใจใช้บริการ และเยี่ยมชมสถานที่ กรุณาติดต่อโดยตรงที่...
โทร. 0-2712-9010 ต่อ 2110 โทรสาร 0-2712-7975
E-mail : pdcrsvn@gmail.com

หลังวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
( 087 086 4495 , 089 692 0500

อุดมสาร หนังสือพิมพ์ขา่ วคาทอลิก รายสัปดาห์ R เจ้าของ : สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย R ผูอ้ �ำ นวยการ : คุณพ่ออนุชา ไชยเดช R บรรณาธิการบริหาร : คุณพ่ออนุชา ไชยเดช R หัวหน้ากองบรรณาธิการ : วัชรี กิจสวัสดิ์
R กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำ� R ฝ่ายโฆษณา : สุพร เล่าเรียนธรรม R รายชือ่ ผูป้ ระสานงานสือ่ มวลชนฯ ประจำ�แต่ละสังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม สังฆมณฑลเชียงใหม่ : คุณพ่อบรูโน  โรสซี
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เชียงใหม่ รอยยิ้มของศาลพระภูมิ
ผมเชื่อว่าจ.เชียงใหม่มีมนต์...ไม่แปลกใจเลยว่าทำ�ไมหลายคนอยาก
มาเชียงใหม่ ผมมาเชียงใหม่ครั้งแรกตอนจบมัธยม 6 เป็นการมาอย่างบ้าระห่ำ� 
แบบว่าเรียนจบแล้ว ขอไปกันแบบสุดติ่งสักที ไม่รู้ทำ�ไมเลือกเชียงใหม่ อธิการ
สมัยนั้นคือพระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ในสมัยนี้ ท่านบอกตอนพวกเรา
กลับมาว่า พ่ออ่านหนังสือพิมพ์ทุกวัน ไม่ใช่คำ�ทักที่ดูน่ายินดีเมื่อกลับสู่บ้าน
เมื่อพวกเราเติบโตขึ้นอีกหน่อย จึงทราบดีว่า นี่คือความเป็นห่วงของผู้เป็นพ่อ
แต่เอาเถอะ เชียงใหม่วันนั้นจนถึงวันนี้แม้หลายอย่างจะแปรเปลี่ยนไป แต่
มนต์เสน่ห์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
การขึ้นไปเชียงใหม่รอบนี้ของผม มีความยาวแบบ 2 ภาค 7 วัน
ภาคแรกคือการจัดงานวันสือ่ มวลชน โดยใช้สงั ฆมณฑลเชียงใหม่เป็นพืน้ ทีจ่ ดั งาน
ร่วมอบรมนักข่าวของเขา ทั้งการเขียนข่าว ถ่ายภาพ ให้ข้อคิด ทั้งประสานงาน
ให้ได้ฟังนักสื่อคาทอลิกระดับโลกอย่างอาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
มีทีมงานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย มาช่วยแบ่งปันงานในสนามจริง มี
งานรื่นเริงในค่ำ�วันเสาร์และเปิดตัวเว็บไซต์สื่อตัวใหม่ที่คาดว่าจะเป็นตัวกลาง
ของทุกสื่อที่ท� 
ำ และนำ�พาไปสู่แอพพลิเกชั่นในที่สุด ภาคแรกจบไปอย่างชื่นมื่น
ภาคสองผมต้องเดินสายอบรมสื่อศึกษาจากเชียงใหม่ สู่เชียงดาว ไปเวียงป่าเป้า
ไปเมืองพาน และจบที่เชียงราย แถมด้วยการพูดคุยกับสมาชิกที่บ้านโรงเรียน
เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กับการเดี่ยวไมโครโฟนหลังมิสซา แถมเรื่องราวสนุก ๆ และบท
สัมภาษณ์สดระหว่างทาง ไม่ว่าจะเป็นเด็กทั้ง 4 ของโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
ที่นำ�บทเพลงในหลวงของแผ่นดินไป Cover ลง Social cam จนยอดวิวทะลัก
หรือการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์จากแผ่นดินไหวที่เชียงราย ของโครงการ “ฟ้าใส
แผ่นดินใหม่” ได้แวะเยี่ยมงานของคณะนักบวชบางคณะ คณะศรีชุมพาบาล
ที่เชียงราย คณะปีเม ที่แม่สรวย ได้พบศิลปินที่เคยปลื้มกับผลงานของเขาเมื่อ
งานสื่อหลายปีที่ผ่านมา ชิ-สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ และคือวา กับวงประจำ�ของ
พวกเขา ได้รับการต้อนรับอย่างดีและอบอุ่นจากพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์
วีระ อาภรณ์รัตน์ บรรดาคุณพ่อทุกองค์ เจ้าหน้าที่ทุกคน งานทุกงานดูผ่าน
ไปด้วยหรรษากับเวลา 7 วันที่ผ่านไปไวเหมือนกับคำ�ที่คนหลายคนชอบพูด
“ความสุขมักผ่านเราไป ในขณะที่ความทุกข์เดินไปกับเราช้า ๆ”
ผมมีเวลาเดินออกนอกเส้นทางบ้าง ในเย็นของวันอาทิตย์ที่งาน ใน
ภาคแรกเสร็จสิ้น ถนนคนเดินที่ท่าแพ เป็นเป้าหมายที่ผมอยากไปสัมผัส คน
แน่นกว่าที่คิด ชาวต่างชาติอัตราส่วนพอ ๆ กับคนไทย ดูจะมากกว่าด้วยซ้ำ� 
ส่วนใหญ่เป็นฝรั่งตาน้ำ�ข้าว ของยังซ้ำ�  ๆ แต่ก็เป็นงานฝีมือซะมาก โชว์ชุด
ต่าง ๆ ยังยึดพื้นที่กลางถนน แต่ก็ถือว่าไม่น่ารำ�คาญ หรือเกะกะเส้นทางเดิน
อากาศกำ�ลังดี ไม่ร้อนและไม่เย็นจนเกินงาม ผมเดินมาตามเสียงเพลงพื้นบ้าน
ถ้าไม่ผดิ น่าจะเป็นวงไม้เมือง เพลงทีเ่ ขาเล่นน่าจะเป็นเพลงชือ่ เดียวกันถนน “ถนน
คนเดินเชียงใหม่” เรื่องราวสรุปไว้ครบครัน มีถนนที่พาออกไปทางด้านข้าง
วางเรียงรายด้วยงานภาพวาด สีสันดูฉูดฉาด แต่ก็งามสงบ แต่งแต้มถนนยาม
ค่ำ�คืนให้มีเสน่ห์และรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน ผมไม่แน่ใจว่า คน
เชียงใหม่เองจะรู้สึกแบบเดียวกันหรือเปล่า
ร้านหนังสือเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่มี ความน่าค้นหา เพราะร้านหนังสือ
เบอร์ใหญ่ สาขามากมาย ยังยึดหัวหาดเมืองนี้ไม่อยู่ ร้านอย่างร้านเล่า ร้าน
สุริวงศ์ หรือร้านที่เพิ่งเห็นไม่นานอย่างร้าน บุ๊คสมิท ยังคงยืนระยะยาวได้ต่อ
ไป แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือ ตราบใดที่ยังมีคนอ่านร้านหนังสือยังอยู่ได้ เมืองที่
มีคนอ่านหนังสือ ซื้อหนังสือ มีร้านหนังสือ เมืองนั้นได้เปรียบ จะในมุมไหน
ผมก็ว่าได้เปรียบทั้งสิ้น แต่สำ�หรับผมแล้ว ร้านหนังสือเชียงใหม่ หาหนังสือได้
หลากหลายกว่าร้านหนังสือเบอร์ใหญ่ ร้านพวกนี้มีไฟล์บังคับคืองานของสำ�นัก
พิมพ์ หนังสือรายย่อย เสียเปอร์เซ็นต์อาน จึงมีความเติบโตของร้านหนังสือ

อิสระ ผมคิดว่าร้านหนังสือที่เรากำ�ลังทำ�คือร้านแบบนี้ ร้านหนังสืออิสระ เป็น
ไอเดียที่เราต้องคิดกันต่อไป
เชียงใหม่ในมุมคริสตศาสนายังเป็นดินแดนแห่งการแพร่ธรรม มีคณะ
นักบวชร่วมงานมากมาย มีศูนย์คาทอลิกอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ผมสังเกตว่า
คุณพ่อแต่ละท่านต้องรับผิดชอบวัดเล็กวัดน้อยมากมาย ไหนจะความหลากหลาย
ของชนเผ่าอีก แต่ก็มีผลงานและมุมหลายๆ มุมที่น่าสนใจ เชียงใหม่ในวันนี้ดู
ไม่แตกต่างจากกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ทั่วโลก ผมว่าเชียงรายกำ�ลังจะโตตาม
มาติดๆ แต่ถ้าวันหนึ่งเมืองทุกเมืองในโลกเหมือนกัน เราเห็นรถแท็กซี่ รถตุ๊ก ๆ
แทนรถสองแถวสีแดง มีมอเตอร์ไซค์วิน เราได้ทานอาหารจากห้างสรรพสินค้า
แทนที่จะทานจากร้านอาหารเมือง เราฟังเพลงสากล เกาหลี แทนที่จะฟังเพลง
สำ�เนียงท้องถิ่น ล้านนา เราอยู่บนตึกสูงเปิดแอร์ เพราะอากาศข้างนอกร้อน
เหลือเกิน แทนที่จะอยู่บ้านไม้ เปิดหน้าต่าง รับลมจากรอบทิศ ผมภาวนาให้ชีวิต
ในแบบวัตถุนิยมอย่ามากลืนกินเมืองสวย ๆ แบบนี้เลย ผมอยากให้ลูกหลาน
ของเราได้เห็นว่า ประเทศไทยมีความหลากหลายให้พวกเขาได้ซึมซับว่า เรา
ร่ำ�รวยวัฒนธรรม เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
ถ้าถามว่าไฮไลท์ที่ดึงเรตติ้งแบบว่ากระชากน้ำ�ตาชายหนุ่มได้สำ�หรับ
ผมคือ ฉากค่ำ�คืนของงานคืนวันเสาร์ที่มีหลาย ๆ กลุ่มในสังฆมณฑลเชียงใหม่
มาแสดงบนเวที ผมประทับใจทุกรายการ แต่กลุ่มที่ผมมองพวกเขาด้วยสายตา
แต่ สั ม ผั ส ด้ ว ยหั ว ใจคื อ กลุ่ ม เด็ ก จากบ้ า นสงเคราะห์ แ ห่ ง หนึ่ ง ในสั ง ฆมณฑล
เชียงใหม่ พวกเขาไม่ได้ทำ�อะไรยากไปกว่าขึ้นมาร้องเพลง น้ำ�เสียงของพวกเขา
กว่า 40 ชีวติ ใสเหมือนแก้ว ร้องคล่อง 3 เพลงเมดเลย์จ�ำ เนือ้ กันอย่างสบาย ๆ พวกเขา
ร้องเพลงแห่งความหวัง แต่พวกเขาจะมีความหวังในชีวติ จริงแค่ไหน วันแม่ที่จะ
ถึงนี้ พวกเขาจะกอดใคร ผมนึกไปถึงเรื่องราวสารพัด จนพระคุณเจ้าวีระ
กระซิบบอกว่า มีเด็กคนหนึ่งชื่อ ศาลพระภูมิ ชื่อฟังดูน่าขัน แต่เบื้องหลัง
เราพบเด็กคนนี้ที่ศาลพระภูมิ ศาลพระภูมิจึงเป็นชื่อของเขาในบัดดล มีคน
บางคนบอกว่าเขาควรเปลี่ยนชื่อ ผมว่ามันดีออก ชีวิตของเขาเริ่มที่นั่น มันเป็น
สิ่งที่ตอกย้�ำ กับสังคมแรง ๆ ว่า เราพบเด็กที่ถูกทิ้งในสังคมได้ทั่วไปหมด สังคม
ยิ่งเจริญทางวัตถุแค่ไหน หัวใจคนก็ทำ�หน้าที่แห่งความรักน้อยลงทุกที่
ผมถึงดอนเมืองประมาณ 4 ทุ่มกว่า เครื่องดีเลย์ตามปกติ ผู้คนดู
เหมือนรีบที่จะกลับให้ถึงบ้านเร็วที่สุด รถแท็กซี่ที่จอดรอผู้โดยสารอยู่ ขับมาจอด
เทียบรอให้เจ้าหน้าที่บอกให้ลูกค้าไปคันนั้นคันนี้ กรุงเทพฯ ให้ดึกแค่ไหน ผู้คน
ก็เหมือนไม่หลับไม่นอน รถยังติดอยู่พอให้ไม่รู้สึกแปลก แตกต่างว่าเป็น
เมืองใหญ่ ผมขอบคุณพระที่ให้การดูแล และคุ้มครอง ทั้งการเดินทางและ
สุขภาพ มนต์เสน่ห์ของเชียงใหม่ ยังคงอยู่ พอ ๆ กับรอยยิ้มของศาลพระภูมิ
รอยยิ้มที่เราได้หยิบยื่นให้กับพวกเขาคนที่อาจจะมีน้อยกว่าเรา ในเมืองใหญ่ไม่ใช่
ไม่มีศาลพระภูมิ
บรรณาธิการบริหาร
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ความคืบหน้ากระบวนการดำ�เนินเรื่องแต่งตั้ง
คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร เป็นบุญราศีและนักบุญ

ในระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2014 คุณพ่อปีแอร์ หลุยส์จี, SDB (Don
(อ่านต่อหน้า 4)
Pierluigi Cameroni), Postulatore

“ขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง ตราอะยัม” โคเออร์
“เยาวชนโคราชสัญจร” คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วไิ ล จิตตาภิบาลเยาวชน
สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดกิจกรรมเยาวชนโคราชสัญจร เขตนครราชสีมา มี
เยาวชนเข้าร่วม 118 คน โดยคุณพ่ออัครเดช วงศ์อนันต์ แบ่งปันข้อคิดให้กับ
เยาวชน เรื่องสื่อกับเยาวชน และสามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา นำ�
กิจกรรมสันทนาการและกีฬา กิจกรรมครั้งนี้จัดที่บ้านเณรเล็กเปาโล นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2014

ขอขอบพระคุณ บริษัท พาณิชยการแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ที่ได้กรุณาบริจาค
ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องตราอะยัม เพื่อเป็นการเติมรอยยิ้มด้วยการปันอิ่มให้แก่
คนชราและคนพิการที่ยากไร้ จ.สระแก้ว จ�ำนวน 60 คน

“สัมมนา”

แผนกครอบครัว อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดสัมมนาฟื้นฟู
ชีวิตครอบครัว ขั้นที่ 1 (ฟฟ.1) รุ่นที่ 147 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2014 ที่
บ้านสวนยอแซฟ สามพราน นครปฐม มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทั้งสิ้น 12 คู่ (เป็น
คาทอลิก 3 คู่ และพุทธ 9 คู่) คู่ที่เป็นคาทอลิก มาจากเขต 1 วัดน้อยโรงเรียน
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เขต 3 วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด และวัด
พระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง การสัมมนารุ่นต่อไป (147) จะจัดระหว่าง
วันที่ 19-21 กันยายน 2014 ที่บ้านสวนยอแซฟ สามพราน

“เยี่ยมเยียน”

นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เยี่ยมเยียนผู้พิการ คนชรา
คนเจ็บป่วย คนยากจน และผู้ยากไร้ ในชุมชนรอบโรงเรียนตามจิตตารมณ์
นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ครั้งที่ 1-2/2557

หน้า 20 ปีที่ 38 ฉบับที่ 35 ประจำ�วันที่ 24-30 สิงหาคม 2014

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

ประมวลภาพ วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 48 และอบรมสื่อศึกษา วันที่ 1-6 สิงหาคม ค.ศ. 2014 สังฆมณฑลเชียงใหม่

ผู้เข้ารับการอบรมผู้สื่อข่าวคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ จำ�นวน 86 คน

คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม

อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

อบรมสื่อศึกษา โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

อบรมสื่อศึกษา โรงเรียนศีลรวี

อบรมสื่อศึกษา โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย

อบรมสื่อศึกษา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี เชียงราย

อบรมสื่อศึกษา โรงเรียนสันติวิทยา เชียงราย

