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“เยี่ยมคารวะ” ฯพณฯ  วราวุธ ชูวิรัช เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบู- 

ดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เข้าเยี่ยมคารวะพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2015 ณ สำานักพระสังฆราช 

บางรัก

“อบรม” ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่ง

กรุงเทพฯ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ คณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสน-

ธรรม สภาพระสังฆราชฯ และคุณครูกิ่งแก้ว ปริกัมศีล แผนกคริสตศาสนธรรม 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไปรับการอบรมคอร์ส School of Spirituality 

(SOS) ระหว่างวันที่ 3-23 พฤษภาคม 2015 ที่ Notre Dame de Vie 

Institute Bulacan ประเทศฟิลิปปินส์ มีผู้เข้ารับการอบรม 43 ท่าน 

“ต้อนรับพระธาตุ” สัตบุรุษสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมต้อนรับพระธาตุ 

นักบุญยอห์น ที่ 23 นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ทีี่อาสนวิหาร

พระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี  และพิธีบูชาขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ใหม่ 

คุณพ่อเปโตร อุดม ดีเลิศประดิษฐ์ และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน โดย

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน พร้อมด้วยพระสังฆราช

กิตติคุณยอร์ช ยอด พิมพิสาร เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2015

นครสวรรค์
บวชพระสงฆ์ใหม่

สังฆมณฑลนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมพิธีบวชเป็น 

พระสงฆ์ของสังฆานุกรเคลเมนต์ เทเรส นฤนาท 

ปานกรด สังฆานุกรนิโกลาส เจริญ บุญดวง 

สังฆานุกรยอแซฟ เรืองฤทธ์ิ ฤทธิบุญไชย โดย

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็น

ประธาน วันเสาร์ที่ 

25 กรกฎาคม 2015 

เวลา 10.00 น. ที่

อาสนวิหารนักบุญ

อันนา นครสวรรค์ 

(อ่านต่อหน้า 7)

สังฆานุกรนฤนาท

สังฆานุกรเจริญ สังฆานุกรเรืองฤทธ์ิ

“คองเกรส 8” มงซินญอร์วิษณุ  ธัญญอนันต์  รองเลขาธิการสภา 

พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย คุณพ่อเสนอ  ดำาเนินสดวก  คุณพ่อ 

สมเกียรติ  บุญอนันตบุตร และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดงานคองเกรส 8 วันที่ 

3 มิถุนายน 2015  ที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต  จัดโดย

คณะกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนท์แห่งประเทศไทย(กปท.) 

ประกอบด้วย 3 สังกัด ได้แก่ สภาคริสตจักรในประเทศไทย  สหกิจคริสเตียน

แห่งประเทศไทย และสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย งานคองเกรส  

ครั้งที่ 8 จัดวันที่ 3-5 มิถุนายน 2015 หัวข้อ “Go TOGETHER” เพื่อ 

ส่งเสริมความปรองดองของผู้นำาศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ท่ัวประเทศ

และส่งเสริมศาสนสัมพันธ์ระหว่างผู้นำาศาสนาหลักทั้ง 5 ศาสนาในประเทศไทย
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จิตตารมณ์ของคณะ กับภารกิจในสังคมไทย

(อ่านต่อหน้า 10)

คุณพ่อวินัย เปลี่ยนบำารุง

อธิการเจ้าคณะแขวงคณะนักบวชรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูคริสตเจ้า 

(คณะสติกมาติน)  

	 คณะนักบวชรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิแห่งพระเยซูคริสตเจ้า	 (คณะสติกมาติน) 

ก่อตั้งขึ้นโดยนักบุญกัสปาร์	 แบร์โทน	ี พระสงฆ์สังฆมณฑลเวโรนา	 คณะถือ

กำาเนิดขึ้น	เมื่อวันที	่4	พฤศจิกายน	ค.ศ.	1816	ที่เมืองเวโรนา	ประเทศอิตาลี 

เพื่อดำาเนินชีวิตการเจิมถวายตน	 ในฐานะเป็น	 “ธรรมทูตพิเศษเพื่อช่วยงาน 

แพร่ธรรมของบรรดาพระสังฆราช โดยพร้อมท่ีจะไปท่ีใดก็ตามท้ังในเขตสังฆมณฑล

และทั่วโลก”	 คุณพ่อกัสปาร	์ แบร์โทน	ี ได้รับการบันทึกนามในสารบบนักบุญ	

โดยนักบุญยอห์น	ปอล	ที่	 2	พระสันตะปาปา	 เมื่อวันที่	 1	พฤศจิกายน	ค.ศ.	

1989

	 อาศัยการทรงนำาของพระจิตเจ้าและความซื่อสัตย์ต่อพระพรพิเศษ

ของคณะ	 คณะได้ขยายสาขาไปยังสังฆมณฑลและภูมิภาคอื่นๆ	 ในประเทศ 

อิตาล	ี และต่อมาได้เริ่มกิจการของคณะในหลายประเทศทั่วโลก	 ปัจจุบันคณะ

ทำางานแพร่ธรรมอยู่ใน	 16	 ประเทศ	 ได้แก	่ อิตาลี	 อังกฤษ	 เยอรมนี	 จอร์เจีย	 

สหรัฐอเมริกา	 บราซิล	 ชิลี	 ปารากวัย	 แอฟริกาใต	้ แทนซาเนีย	 บอตสวานา	 

ไอเวอรี่โคสต	์ไทย	ฟิลิปปินส์	อินเดีย	และอินโดนีเซีย

	 คณะเข้ามาในประเทศไทย	 ค.ศ.	 1952	 โดยได้รับภารกิจทำาหน้าที่ 

งานแพร่ธรรมในเขต	 5	 จังหวัดภาคใต้	 ประกอบด้วย	 จังหวัดภูเก็ต	 	 ระนอง 

ตรัง	 พังงา	 และกระบี่	 งานของคณะเป็นงานธรรมทูตรับใช้พระศาสนจักร 

ท้องถิ่นในทุกๆ	 ด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นงานอภิบาลสัตบุรุษในเขตวัด	 การบริการ 

ศีลศักดิ์สิทธิ์	 งานเทศน	์ งานบริการด้านการศึกษาโดยการจัดตั้งโรงเรียน	 มี 

3	 แห่ง	 คือ	 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา	 จ.ภูเก็ต	 โรงเรียนศรีอรุโณทัย	 จ.ระนอง	 

โรงเรียนดรุโณทัย	จ.ตรัง	นอกจากงานให้การศึกษาแล้วยังทำางานเมตตาสงเคราะห์

ต่างๆ	 มีบ้านมารีอาซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้สำาหรับเด็กๆ	 และเยาวชนลูกหลาน

ของผู้ใช้แรงงานชาวเมียนมาร์ที่เข้ามาทำางานในเขตประเทศไทย	ที่เป็นงานด้าน

เมตตาจิตที่ทำาอยู่

	 ในปัจจุบัน	 คณะมีสมาชิกพระสงฆ์จำานวน	 23	 ท่าน	 ภราดา	 1	 ท่าน	

สามเณรผู้ปฏิญาณตน	 2	 คน	 นวกชน	 2	 คน	 สามเณรก่อนนวกภาพ	 4	 คน	 

และสามเณรเล็ก	34	คน	

 

 

สมณสภาเพื่ออภิบาลผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้เดินทาง
สาส์นวันอาทิตย์เพื่อผู้เดินทางทะเล

(วันที่ 12 กรกฎาคม 2015)

	 เรื่องการขนถ่ายสินค้าและผลผลิตไปทั่วโลกของระบบเศรษฐกิจโลก

นั้นข้ึนอยู่กับอุตสาหกรรมการเดินเรือทะเลอย่างยิ่งที่ต้องใช้แรงงานประมาณ	

1.2	ล้านคน	ซึ่งต้องเผชิญกับคลื่นลมภัยธรรมชาติอยู่เนืองนิจกลางมหาสมุทร

	 เพราะเหตุที่ว่าท่าเรือมักจะอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองและการขนถ่าย

สินค้าจะต้องทำากันอย่างรวดเร็วพวกคนประจำาเรือจึงเป็นผู้คนที่ไม่มีใคร 

มองเห็น	 	 ในฐานะปัจเจกบุคคลเรามักไม่เห็นความสำาคัญหรือคุณประโยชน์ของ

งานและการเสียสละของพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะได้รับภัยพิบัติจากทะเล

	 แม้เทคโนโลยีจะมีการพัฒนากันไปไกลซึ่งทำาให้ชีวิตในเรือมีความ

สะดวกสบายเพิ่มขึ้นและทำาให้พวกเขาสามารถติดต่อกับทางครอบครัวได้ง่าย

ขึ้น	 	 ถึงกระนั้นคนประจำาเรือก็ยังถูกบังคับให้ต้องดำาเนินชีวิตอยู่ในที่จำากัดเป็น

เวลาหลายเดือนไกลหูไกลตาจากครอบครัว	 	 บ่อยครั้งกฎระเบียบที่เข้มงวด

ไร้ความชอบธรรมทำาให้พวกเขาไม่สามารถขึ้นฝั่งเมื่อเดินทางถึงท่าเรือ	 พร้อม

ทั้งต้องเสี่ยงกับโจรสลัดในหลายๆ	เส้นทาง	ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ทำาให้พวกเขา

เกิดความเครียดในการเดินเรือ	 	 เรายังพอเชื่อได้ว่ากฎบัตรเรื่องแรงงานของผู้ที่ 

ทำางานในเรือที่หลายประเทศสร้างขึ้นและมีผลบังคับใช้ในปี	 2006	 พร้อมกับ

มีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพของประเทศที่ร่วมลงนามจะก่อให้เกิดผลดีท่ี

สัมผัสได้สำาหรับสวัสดิการแรงงานในเรือสินค้าทุกประเภท

	 ในยุคปัจจุบัน	สงคราม	การใช้ความรุนแรง	และความไม่สงบทางการเมือง 

ในหลายประเทศเป็นปรากฏการณ์ ใหม่ที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ

อุตสาหกรรมการเดินเรือ		ตั้งแต่ปีที่แล้วยามฝั่งและกองทัพเรือของอิตาล	ีมอลต้า 

และสหภาพยุโรปพบว่าเรือสินค้าที่แล่นผ่านทะเลเมดิเตอเรเนียนมีภาระเพิ่มขึ้น

ในการช่วยชีวิตผู้อพยพย้ายถิ่นนับพันๆ	 คนซึ่งพยายามจะขึ้นฝั่งประเทศอิตาลี

ด้วยเรือที่ไม่ได้มาตรฐานและแออัดไปด้วยผู้โดยสาร

	 ตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วเรือต่างๆ	 ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยชีวิตของ 

ผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายในทะเล	 	 แต่ดังที่ได้รับการยืนยันจากองค์กรเดินเรือทะเล

หลายแห่ง	 เรือสินค้าที่ช่วยชีวิตผู้อพยพทางทะเลต้องเสี่ยงกับปัญหาสุขภาพและ 

ความปลอดภัยของตนด้วย	 เรือสินค้าถูกออกแบบไว้ขนส่งสินค้า	 (ตู้คอนเทน- 

เนอร	์ น้ำามัน	 ก๊าซ	 ฯลฯ)	 สถานที่อำานวยความสะดวก	 เช่น	 ที่นอน	 ห้องครัว	 

ห้องอาบน้ำา	 ห้องสุขา	 ฯลฯ	 สร้างขึ้นอย่างจำากัดสำาหรับลูกเรือเท่านั้น	 	 เพราะ 

เหตุน้ีเรือสินค้าจึงไม่มีเคร่ืองอำานวยความสะดวกเพียงพอท่ีจะช่วยเหลือผู้อพยพ 

ที่มีจำานวนมาก

	 คนประจำาเรือเป็นพวกมืออาชีพในงานของพวกเขาและได้รับการ

ฝึกในการจัดการกับเหตุการณ์เร่งด่วนเฉพาะหน้า	 แต่การช่วยชีวิตมนุษย์ชาย	
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ความจริงเกี่ยวกับโรฮีนจา (ต่อจากหน้า 20)

(อ่านต่อหน้า 8)

	 เมื่อเย็นวันศุกร์ที	่ 19	 มิถุนายน	 2015	 เวลา	

17.02	น.	ที่พัทยา	คุณพ่อฟรังซิส โกโทร	ได้เสียชีวิต

อย่างสงบด้วยวัย	90	ปี	

	 โดยมีกำาหนดการพิธีสวดภาวนาและพิธีมิสซา 

อุทิศแด่ดวงวิญญาณของคุณพ่อฟรังซิส	 โกโทร,	 C.Ss.R. 

(Fr.Francis	 Gautreaux,	 C.Ss.R.)	 วันเสาร์ที่	 20	

ถึงวันจันทร์ที	่ 22	 มิถุนายน	 2015	 เวลา	 19.00	 น.	 

ที่วัดพระมหาไถ่	 ซอยร่วมฤดี	 กรุงเทพฯ	 วันอังคารที่	

23	ถึงวันพุธที	่24	มิถุนายน	2015	เวลา	19.00	น.	ที่ 

วัดนักบุญนิโคลัส	พัทยา

	 วันพฤหัสบดีที่	 25	 มิถุนายน	 2015	 เวลา	

10.30	น.	พิธีมิสซาปลงศพ	ที่วัดนักบุญนิโคลัส	พัทยา	

หลังพิธีเคลื่อนศพฝังที่สุสานวัดนักบุญนิโคลัส	พัทยา

	 คุณพ่อเกิดวันที่	 17	 กรกฎาคม	 1925	 บวช 

เป็นพระสงฆ์วันที่	 29	 มิถุนายน	 1950	 เป็นธรรมทูต 

คณะพระมหาไถ่สูญเสียสมาชิกชาวอเมริกัน มิสชันนารีรุ่น 4
คณะพระมหาไถ่	 รุ่นที	่ 4	 ซึ่งเดินทางมาทำางานที่

ประเทศไทย	 พร้อมกับคุณพ่อโรเบิร์ต มาร์ติน และ

บราเดอร์เควิน พาวเวอร์ ในปีค.ศ.	 1952	 นับตั้งแต ่

ปี	ค.ศ.	1953	ท่านได้ใช้ชีวิตประมาณ	40	ปีในสังฆมณฑล

อุดรธาน	ี เป็นผู้บุกเบิก	ทุ่มเททำางานอภิบาล	 ด้วยความ

ร้อนรนและความเข้มแข็ง	จากน้ันจึงได้ทำางานในทีมเทศน์ 

มิสช่ันของคณะพระมหาไถ่	 สัตบุรุษท่ัวประเทศรู้จักท่าน

ว่าเป็นนักเทศน์อารมณ์ด	ีที่เทศน์สนุก	สั้น	ชัดเจน	เข้าใจ

ง่าย	 และมีความเป็นกันเอง	 เสียงหัวเราะ	 อีกทั้งการ 

พูดคุยท่ีสนุกสนาน	เอาใจใส่ในชีวิตทุกคนอย่างสม่ำาเสมอ	 

	 นอกจากนั้น	 ท่านยังได้ทำาหน้าที่เป็นอาจารย	์

สอนภาษาอังกฤษ	 เป็นพระสงฆ์วิญญาณรักษ	์ และผู้ฟัง

แก้บาปให้แก่สามเณรเล็กของคณะพระมหาไถ่และตาม

บ้านนักบวชอย่างซื่อสัตย์เป็นเวลาหลายปีที่ศรีราชา	

	 65	 ปีแห่งชีวิตของสงฆ์ของท่าน	 คือ	 พระพร

ที่พระเจ้าทรงโปรดประทานแก่พระศาสนจักรใน

ประเทศไทยอย่างแท้จริง

(Catholic Network Against Trafficking in 

Thailand : CNATT) จัดเสวนาเรื่อง “ความจริง

เกี่ยวกับโรฮีนจา บทบาทของพระศาสนจักร” ที่ 

หอประชุมบ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พญาไท 

กรุงเทพฯ   เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2015  โดย

ได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความเข้าใจและทำางาน

โดยตรงกับชาวโรฮีนจา ที่อพยพออกจากภูมิลำาเนา

ของตนอย่างต่อเนื่อง

 คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ	 ในฐานะผู้ช่วย

เลขาธิการสภาฯ	ฝ่ายสังคม/เลขาธิการ	คาริตัสไทยแลนด์ 

ได้เกริ่นนำาก่อนการเสวนาว่า	 “ตั้งแต่ที่มีข่าวเรื่องชาว

โรฮีนจาอพยพผ่านน่านน้ำาทะเลอันดามันมาขึ้นฝั่งท่ี

ประเทศไทย	เมื่อ	3-4	ปีที่ผ่านมา	หน่วยงานด้านสังคม

ของพระศาสนจักรได้ร่วมทำางานอภิบาลผู้อพยพชาว 

โรฮีนจาเหล่านั้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่วมมือผ่านทาง

ฝ่ายสังคมฯ/ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี		

ในเรื่องความเป็นอยู	่ สุขภาพ	 อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้

ประจำาวัน	ฯลฯ	และได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง	

ซึ่งมีข่าวออกมาเป็นระยะจากแหล่งข่าวต่างๆ	 ผ่าน

สื่อมวลชนหลายแขนง	 ข่าวที่ออกมาในระยะหลังทำาให้ 

ผู้ท่ีไม่ได้เกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเน่ืองอาจเกิด

ความสับสน	เพราะหลายข่าวให้ข้อมูลที่แตกต่างกัน		และ 

เมื่อมีมุมมองจากหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง	 ทำาให้

ประเด็นเรื่องโรฮีนจาเป็นข่าวใหญ่	 แม้ในระดับภูมิภาค	

ดังนั้น	 เพื่อให้ผู้ที่ติดตามสถานการณ์เกิดความเข้าใจที่

ถูกต้อง	 อันจะนำาไปสู่การแก้ปัญหาที่ถูกจุด	 เกิดความ

ยั่งยืน	 และเป็นไปเพื่อความดีของสังคม	 บนพื้นฐาน

ของคุณค่าและศักด์ิศรีของมนุษย์	 และเกิดความสงบสุข	

มีสันติภาพและความมั่นคง	 ทั้งในระดับประเทศและ

ระดับภูมิภาค	 กรรมาธิการฝ่ายสังคมฯ	 จึงได้จัดเสวนา

ดังกล่าวขึ้น	โดยได้เชิญคุณเกศริน เตียวสกุล	พนักงาน

คดีเชี่ยวชาญ	 สำานักกฎหมายและคดี	 คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 คุณศิววงศ์ สุขทวี	ผู้ประสานงาน 

เครือข่ายองค์กรที่ทำางานด้านประชากรข้ามชาติ

(Migrant	Working	Groups	:	MWG)	พลเอกชูชาติ 

หิรัญรักษ์ วิทยากรจากมูลนิธิคลังสมอง	วิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจักร		และสุดท้ายคือคุณพ่อสุวัฒน์  เหลืองสอาด  

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคม	 สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี

และคุณอภิญญา ทาจิตต์ รองผู้อำานวยการแผนกผู้

ท่องเที่ยวและผู้เดินทางทะเล	 สังฆมณฑลจันทบุร	ี ผู้

ติดตามเคส

	 วิทยากรแต่ละท่านได้ให้มุมมองในมิติด้าน

ต่างๆ	ดังนี้

 คุณเกศริน เตียวสกุล	ได้ถ่ายทอดประสบการณ์

ในการทำางานตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือปกป้องคุ้มครอง

สิทธิของชาวโรฮีนจา	 ในฐานะเจ้าหน้าที่สำานักงานคณะ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ท่ีทำาหน้าท่ีอนุกรรมการ

และเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมือง	ที่มีนายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ 

เป็นประธานอนุกรรมการ	 โดยเข้าไปตรวจสอบ	 กรณี

การเสียชีวิตของชาวโรฮีนจาในห้องกัก	 ด่านตม.จังหวัด

ระนอง	 ตั้งแต่ปี	 2552	 ซึ่งในช่วงเวลานั้น	 มีแต่ผู้ชาย

เดินทางเข้ามาเพื่อแสวงหาโอกาสในการหางานทำา	 ถือ

ได้ว่าเป็นการลี้ภัยทางเศรษฐกิจ	 ในขณะนั้น	 คนไม่รู้จัก

ชาติพันธุ์โรฮีนจา	เข้าใจกันว่าเป็น	คนมุสลิมพม่า

 ต่อมาปี	 2555-2556	 ชาวโรฮีนจาได้หนีภัย

การเข่นฆ่า	 เผาไล่ขจัดออกจากถิ่นที่อยู่ในรัฐอาระกัน 

มีทั้งเด็กเล็ก	 หญิงตั้งครรภ์	 และคนทุกเพศทุกวัย	

จำานวนหลายพันคนหนีตายออกมาแบบฉุกละหุกมาถึง 

ชายฝั่งจังหวัดระนอง	 พังงา	 ภูเก็ต	 คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ	 จึงได้ประสานความร่วมมือกับสำานัก 

จุฬาราชมนตรี	สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

สร้างเครือข่ายการทำางานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมใน 

เรื่องอาหาร	 เสื้อผ้าและความเป็นอยู่อื่นๆ	 ที่มีมิติของ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย	์โดยมองชาวโรฮีนจาเป็นคนที่มี 

ความเท่าเทียมกับคนอื่นๆ	 ให้ความสำาคัญของสิทธิ

ความเป็นอยู่ในครอบครัว	 ซึ่งองค์การยูนิเซฟ	 และ 

ไอโอเอ็ม	 (International	 Organization	 for	

Migration)  ได้เข้ามาช่วยเหลือผู้แสวงหาที่ลี้ภัยชาว 

โรฮีนจาอย่างเข้มแข้ง

	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทำา

รายงานผลการตรวจสอบที่ประกอบด้วยข้อเสนอแนะ 

ในการปรับปรุงสภาพห้องกักหรือหาสถานที่พักพิง 

ให้แก่ชาวโรฮีนจา	 ซึ่งถูกกักตัวอยู่เป็นเวลานานปีเพราะ

ไม่อาจเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติพม่าได้เลย	 ได้จัด 

ประชุมเครือข่ายคณะทำางานเพ่ือแก้ไขปัญหาทุกระยะ	

การจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลไทย	 รวมท้ัง 

การจัดทำารายงานการศึกษาให้มีการแก้ไข	 พระราชบัญญัติ

คนเข้าเมือง	พ.ศ.	2522	เพื่อให้มีนิยามของ	“ผู้แสวงหา

ท่ีล้ีภัย”	 และ	 “ผู้ล้ีภัย”	 มิใช่การกักขังชาวโรฮีนจาในฐานะ

คนหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย	 โดยไม่คำานึงถึงปัญหา

การเป็นผู้ไร้สัญชาติ	 “State	 Less”	 ที่เกิดขึ้นกับชาว

โรฮีนจา

	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัด

ทำาเวทีการประชุมสัมมนาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องต่อสภาพปัญหาของชาวโรฮีนจาในแต่ละ

สถานการณ์ที่แตกต่างกัน	 การประสานความช่วยเหลือ

ในการรักษาผู้ป่วยที่ถูกนำาตัวออกมาทิ้งไว้ในหมู่บ้าน

ใกล้ชายแดนไทย-มาเลเซีย	 การค้นหาค่ายกักกันที่เกาะ 

ตะรุเตา	การเยี่ยมตามห้องกักและบ้านพักของ	พม.	 ใน

พ้ืนท่ีต่างๆ	 และสุดท้ายได้ทำาโครงการศึกษาวิจัยในหัวข้อ 

“การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน	

(Prevention	 and	 Solution	 to	 Trafficking	

Problems	 in	 Thailand	 and	 its	 Cooperation	

with	Neighboring	Countries	in	ASEA)	ซึ่งรายงาน 

การศึกษาวิจัยนี้คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนกันยายน	

2558	นี้

 คุณศิววงศ์ สุขทวี	กล่าวว่า	“ความศรัทธาท่ีเรามี 

แม้ว่าจะแตกต่างกัน	 แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำาให้

เป็นมนุษย์ต่างกัน	  สิ่งที่เราควรทำาเช่นเดียวกับที่องค์กร
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l ในพระสมณสาส์นฉบับนี	้ พระสันตะปาปาทรง

อธิบายอย่างมีเลือดเน้ือและมีชีวิตชีวาเอกสารมีชื่อ

ว่า	 	 ‘Laudato	 Si’	 	 หรือแปลว่า	 “คำาสรรเสริญจงมีแด่

พระองค์”	 เรียกร้องบรรดาคริสตชนให้ใส่ใจต่อสิ่งสร้าง

และอย่าเพิกเฉยต่อบาดแผลของธรรมชาติผู้เป็นมารดา

1.  มองดูความเป็นจริงอย่างซื่อตรง

	 พระสันตะปาปาทรงอธิบายอย่างชัดเจนในสิ่ง

ที่ผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ได้ร่วมเห็นพ้องกันมา

แล้วในเรื่องที่ว่า

l	มลภาวะนำาไปสู่ความตายก่อนเวลาอันสมควร

l	 ภาวะโลกร้อนซึ่งดำาเนินไปควบคู่กับการเพิ่มขึ้นของ

ระดับน้ำาทะเลและสภาวะอากาศร้อนจัดและหนาวจัด

l คนชายขอบสังคมมีโอกาสน้อยจนถึงน้อยมากที่จะ

เข้าถึงน้ำาสะอาดเพื่อใช้ดื่ม

l การสูญหายไปของพืชผลและปศุสัตว์อันเป็นแก่นแท้

อาหารเพื่อความอยู่รอดของคนส่วนใหญ่

	 ประเด็นเหล่านี้	 พระสันตะปาปาทรงอธิบายว่า

เป็นส่วนหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากการกระทำาของมนุษย์เอง	

ดังนั้นเราจึงควรที่จะลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไข	 	 	 พอล	 โอ 

คัลลาจ์ฮาน	(นักเทววิทยา)	ได้เสริมว่า	“ไม่พอที่จะเพียง 

กล่าวว่า	 ‘เอาละให้เรามุ่งหน้าต่อไปและดูให้แน่ใจซิว่า

มันเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือเปล่าก่อนที่จะมาพูดอะไร

เกี่ยวกับเรื่องนี้’	 คุณทำาแบบนี้ไม่ได้เพราะมันอาจจะสาย

เกินไปแล้ว	 ดังนั้นหากมีหนทางดีๆเป็นไปได้ซึ่งเราจะ

กระทำากับหายนะร้ายแรงที่แก้ไขไม่ได้ต่อบรรยากาศและ

ต่อโลก	ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะต้องหยุดมันให้ทันเวลา”

มาพิจารณาพระสมณสาส์นฉบับใหม่ของพระสันตะปาปา

2. การเจริญเติบโตอย่างไม่เหมาะสม

	 	 	 	 พระสันตะปาปายังตรัสว่าปัญหาไม่ใช่สิ่งแวดล้อม

เพียงอย่างเดียว	 แต่ด้วยประเด็นเรื่องศีลธรรมอันเป็น

ประเด็นใหญ่ด้วย	 พระองค์ตรัสพาดพิงถึงบริษัท	 ที่ก่อ

ให้เกิดมลภาวะและก่อภาวะปนเป้ือนแก่ประเทศโลกท่ีสาม 

เพราะการกระทำาแบบน้ีไม่ได้รับอนุญาตให้ทำาในประเทศ

พัฒนาแล้ว	 กรณีที่พระองค์ทรงพิจารณา	 คือ	 แม่น้ำา 

อเมซอน	มัวริซิโอ	โลเปซ	โอโรเปซา	(เลขาธิการบริหาร 

หน่วยงานเรด	 เอเคลซีอา	 ปานามาซีโอนีคา)	 เสริมว่า 

“สังคมต่างๆได้บอกเราว่าการมองดูชีวิตที่แตกต่างกัน

ผ่านทางมุมมองเพียงแบบเดียวจะต้องยกเลิกออกไป			

หลายคนในพวกเขาไม่ได้สูญเสียที่ดินเท่านั้น...พวกเขา

สูญเสียอัตลักษณ์ของตนไป”		พระสมณสาส์นได้จุดกระแส 

การถกเถียงต่อสาธารณชนโดยเฉพาะประเทศสหรัฐ 

อเมริกาท่ีซ่ึงภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างมากก็ยังคง 

ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในเรื่องนี้

3. ขาดความใส่ใจ

	 ในเอกสารฉบับนี้	 พระสันตะปาปาทรงร่ำาร้อง

ให้เพียรพยายามปรับปรุงสภาพแวดล้อมและใส่ใจต่อ

แม่ธรรมชาติท่ีมักจะตายไปเพราะความไม่สนใจใส่ใจ			

พระองค์ตรัสถึง	 “ทัศนคติบุคคลที่มุ่งเอาแต่ความสำาเร็จ

อย่างเห็นแก่ตัว”	 แม้แต่ในส่วนของผู้มีความเช่ือในพระเจ้า 

ซ่ึงเป็นกันต้ังแต่ปฏิเสธต่อปัญหาไปจนถึงพวกท่ีไม่รู้

ร้อนรู้หนาว			การลาออกจากหน้าที่อย่างไม่แยแสหรือม ี

ความม่ันใจอย่างมืดบอดในการหาทางออกด้านเทคนิค

lพระองค์ทรงเรียกร้องให้น้อมรับหนทางท่ีเรียกว่า	

“การกลับใจทางนิเวศวิทยา”	 	 ดังนั้นจะต้องดำาเนินชีวิต

แสดงออกมา	“ให้สอดคล้องกับกระแสเรียกของเราที่เป็น 

ผู้ปกป้องผลงานของพระเจ้า”	เป็นสิ่งที่ไม่มีทางเลือกอื่น 

หรือเอาไปวางไว้เป็นอันดับรองๆ

4. ความสอดคล้องหนึ่งเดียว

	 พระองค์ตรัสถึงนักกิจกรรมสภาพแวดล้อม	

ทรงเตือนพวกเขาไม่ให้ตกอยู่ในการปฏิเสธไม่ยอมรับ

ความจริงนี	้ พระองค์ตรัสว่า	 “เมื่อเราพลาดที่จะเข้าใจ

ส่วนหนึ่งของเรื่องที่เป็นความจริงคือคุณค่าของคน

ยากจน  ชีวิตอ่อนของเด็กในท้องแม่  คนพิการ

ด้อยความสามารถ ก็ยากที่พวกเขาจะได้ยินเสียง

คร่ำาครวญแท้จริงของธรรมชาติ” พระองค์ทรงยกเป็น

ตัวอย่างมาเพียงเล็กน้อยในกรณีเหล่านี้	

5. ชื่นชมยกย่องต่อธรรมชาติ

	 พระสมณสาส์นท้าทายไม่เพียงแต่นักการเมือง	

แต่คริสตชนในชีวิตประจำาวันเพราะปัญหานี้เป็นเรื่อง

เกี่ยวกับจริยธรรม	 	 วิธีแก้ปัญหาพระองค์ทรงเขียนว่ามี 

ความจำาเป็นท่ีจะต้องมีการไตร่ตรองภายในจิตใจ	พระองค์

เสนอการรู้จักชื่นชมยกย่องต่อธรรมชาต	ิ ความงดงาม

ตระการตาและความยิ่งใหญ่ของมัน	 เพียงการนั่งลงและ

ยกย่องชื่นชมพลังของธรรมชาต	ิ แทนที่จะประพฤติ

เหมือนนักบริโภคผู้ต้องการเพียงแต่จะจ้องเอากำาไรให้

ได้ในทันที					สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส		ตรัสเมื่อวันที่ 

17	 มิถุนายน	 2015	 ว่า	 “พ่อเรียกร้องขอให้ลูกรับผิดชอบ

ต่อพันธกิจของพระเจ้าที่ทรงมอบหมายหน้าที่ที่มีต่อ 

สิ่งสร้าง ที่จะบำารุงรักษาและใส่ใจสวนซึ่งพระองค์ทรงนำา

เรามาอยู่”
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บทอธิษฐานภาวนา

พระเจ้าแห่งลมพายุ

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

โลกของเราทุกคน
เหตุการณ์ผิดปกติทางธรรมชาติเกิดบ่อยขึ้น
แปรปรวนเดี๋ยวในทะเลเดี๋ยวในแผ่นดิน
เดี๋ยวในลมฟ้าอากาศ
พอเป็นข่าวทีก็ตกใจหวาดหวั่นกันที
แต่พอผ่านไปก็ทำาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วก็ยกให้เป็นธุระผู้สันทัดกรณี
หาคำาตอบหาคำาอธิบายหาทฤษฎี
ทำาราวกับว่าเรื่องของโลกใบนี้มีคนติดตามแล้ว
หาคิดไม่ว่าเป็นเรื่องของทุกคน
ทุกคนที่ดำารงชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้
ดังที่พระสมณสาส์น	Laudato	si’	เตือนสติ
“โลกใบนี้กำาลังร้องเรียกมายังมนุษย์
สำาหรับความเสียหายที่มนุษย์เรากำาลังทำาต่อโลก”
เราใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในธรรมชาติ
ไร้ซึ่งความรับผิดชอบ
ถือว่ามีสิทธิ์
ใครมือยาวสาวได้สาวเอา
กอบโกยเหมือนโลกทั้งใบเป็นของฉัน
ไม่คิดว่าโลกเป็นของทุกคนที่เข้ามาอยู่
และทุกคนมีสิทธิ์อย่างเต็มร้อยเท่าเทียมกัน
เพราะแต่ละคนเข้ามาตัวเปล่า
จึงไม่มีใครถือสิทธิ์ผูกขาดเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ
เมื่อจบชีวิตลงก็จากไปตัวเปล่า
ไร้ซึ่งความรับผิดชอบ
ใช้ทุกอย่างที่มีในธรรมชาติอย่างไม่บันยะบันยัง
ไม่คำานึงคุณค่าประโยชน์ใช้สอยตามความจำาเป็น
ใช้อย่างทิ้งขว้างสิบอย่างร้อยอย่างพันอย่าง
ไม่คิดถึงคนอื่นไม่สนใจคนที่จะเกิดมาภายหลัง
ทั้งๆ	ที่น่าจะสำานึกน่าจะรู้แก่ใจว่า
คนรุ่นก่อนเขาคิดเผื่อคนรุ่นหลัง
ใช้ทุกอย่างแค่พอดีแค่จำาเป็น
ทะนุถนอมรักษาดูแลส่งทอดมาให้
ถืออำานาจบาตรใหญ่
อุปโลกน์ตนเองเป็นเจ้าของเป็นเจ้านายโลก
จะเอาอะไรจากธรรมชาติตามใจชอบ
พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงยืนยัน
“ความรุนแรงในหัวใจมนุษย์เราที่บาดเจ็บเพราะบาป
สะท้อนออกมาให้เห็นในอาการป่วยที่เห็นได้ชัดเจน
ในดิน ในน้ำา ในอากาศ ในชีวิตทุกรูปแบบ”
จากที่เคยมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เมื่อพระเจ้าทรงสร้าง
โลกกำาลังกลับกลายเป็นยากจนข้นแค้นขัดสน
กระทั่งต้องครวญครางออกมา
ทางเหตุการณ์ผิดปกติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น
บ่อยขึ้นเรื่อยๆ...จนน่าวิตก
ส่งผลกระทบแต่ละชีวิตแทบไม่รู้ตัว
ดังที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนสติ
“เราคงลืมไปว่าเราเป็นฝุ่นดินของโลก
ร่างกายของเราประกอบขึ้นมาจากธาตุโลก
เราหายใจอากาศของโลก
เราได้รับชีวิตและความสดชื่นจากน้ำาของโลก”
เหมือนจะทรงตอกย้ำาว่า
ดูแลรักษาโลกก็คือดูแลรักษาชีวิต
ทำาลายโลกก็คือทำาลายชีวิต
นักบุญฟรังซิสอัสซีซีเคยสรรเสริญพระเจ้าผ่านธรรมชาติ
พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกำาลังทำาเช่นเดียวกัน...เดี๋ยวนี้	

“พระองค์เจ้าข้า ช่วยด้วยเถิด เรากำาลังจะพินาศอยู่แล้ว” 

(มัทธิว 8:25)

	 เม่ือเดือนมกราคม	ค.ศ.	2014	มีพายุแรงโหมกระหน่ำาประเทศอังกฤษ

และไอร์แลนด	์ ก่อให้เกิดความเสียหายมากมายเปรียบกับประเทศอื่นๆ	 ใน

ส่วนอ่ืนของโลกท่ีประชาชนต้องเผชิญกับพายุนานาชนิดรวมทั้งแผ่นดินไหว	

สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษนับว่าไม่รุนแรงมาก	 แต่ก็เป็นการแสดงความ

รุนแรงของธรรมชาต	ิ ในพันธสัญญาเดิมของโลทและครอบครัวของเขา	 ท่าน

เล่าถึงความเสียหายในเมืองใกล้กับทะเลทราย	ธรรมชาติมีความรุนแรงมาก	

	 เราได้ยินเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงหลับอยู่ในเรือ	 แล้วก็เกิดพายุรุนแรง	

พวกสาวกปลุกพระองค์เพราะพระองค์ทรงบรรทมหลับอยู่	 พระองค์ตรัส

ให้พายุสงบแล้วทุกอย่างก็สงบลง	 เรื่องนี้แสดงให้เราเห็นถึงพระอานุภาพของ

พระเจ้าเหนือโลกที่รุนแรง	สอนบทเรียนที่สำาคัญให้แก่เรา	พระเจ้าทรงไว้ซึ่งพลัง

ที่จะผ่อนคลายความหวาดกลัวของเรา	 ให้ความสงบแก่จิตใจของเราที่วุ่นวาย

อยู่	 ดังเช่นบรรดาสาวก	 เราต้องเข้าหาพระองค์และวอนขอความช่วยเหลือที่

เราต้องการจากพระองค์

	 พายุเข้ามาในชีวิตมนุษย์	 ทำาท่าจะทำาลายเรา	 ความโศกเศร้าเหมือน

เมฆที่ขจัดความสว่างจากดวงอาทิตย์ไป	 ความเข้าใจผิด	 การทะเลาะเบาะแว้ง 

ทิ่มแทงหัวใจของเรา	 ความสัมพันธ์ที่ขาดลงอาจเป็นความเยือกเย็นเข้ามา

ในชีวิตของเรา	 ในยามฉุกเฉินเช่นนี้	 ให้เราหันไปหาพระเจ้าผู้ทรงระงับความ 

หวาดกลัวทั้งปวง

 ข้าแต่พระบิดาของทุกสิ่ง อยู่ในความดูแลซึ่งพระองค์ทรงมอบให้แก่

ลูกนั้นมีมากมาย โปรดทรงช่วยให้ลูกไว้วางใจในพระองค์ทุกวันตลอดชีวิต 

ของลูกและในทุกกรณี โปรดขจัดความหวาดกลัวให้พ้นไปจากลูก และโปรด

ทรงประทานพระหรรษทานให้ลูกเจริญด้วยความไว้วางใจในพระองค์เสมอ 

ทั้งนี้ เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของลูกทั้งหลาย อาแมน
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นครสวรรค์ (ต่อจากหน้า 2)

 สังฆานุกรเคลเมนต์ เทเรส นฤนาท ปาน-

กรด เกิดวันที่	14		กันยายน		ค.ศ.	1979	(พ.ศ.	2522)	

สัตบุรุษอาสนวิหารนักบุญอันนา	 นครสวรรค์	 เป็นบุตร

ของเปโตร บุญรอด	และคลารา รัศมี  ปานกรด 

ประวัติการศึกษา

	 ระดับประถมศึกษา	 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนคร- 

สวรรค์

	 ระดับมัธยมศึกษา	โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม	

	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครสวรรค์	สาขาวิจิตรศิลป์	คณะศิลปกรรม		

	 อนุปริญญา	 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

สาขาจิตรกรรม	คณะศิลปกรรม

	 รับราชการทหาร	สังกัดกองร้อยกองบัญชาการ	

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ	ลพบุรี	

	 จบหลักสูตร	 Clinical	 Pastoral	 Education	

(CPE)	

	 ระดับอุดมศึกษา		ศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขา

วิชาปรัชญาและศาสนา	 คณะมนุษยศาสตร์	 วิทยาลัย 

แสงธรรม	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต		 สาขาวิชาเทววิทยา

จริยธรรม	คณะศาสนศาสตร์		วิทยาลัยแสงธรรม	

ชีวิตแห่งกระแสเรียก

 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อร็อค วิศิษฏ์ หริพงศ์ 

 	 ค.ศ.	2002	สามเณราลัยจอห์น	ปอล	นครสวรรค์

	 ค.ศ.	 2003	 สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์	 นคร- 

ราชสีมา

	 ค.ศ.	2004	สามเณราลัยแสงธรรม		นครปฐม

	 ค.ศ.	2009	รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์	โดย 

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา 

	 ค.ศ.	2010	รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม	โดย	

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิท-

วาณิช 

 บวชเป็นสังฆานุกร	วันที	่	28		กรกฎาคม	ค.ศ.

2012	โดยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

 คติพจน์ “พระกรุณาธิคุณและความรักของ

พระองค์	จะติดตามข้าพเจ้าไปทุกวันตลอดชีวิต”	(สดด	

23:6)

 สังฆานุกรนิโกลาส เจริญ  บุญดวง เกิดวันที่ 

1	 เมษายน	 	 ค.ศ.	 1986	 (พ.ศ.	 2529)	 สัตบุรุษวัด

ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์	 คลองลาน เป็นบุตรของนายเกซอ 

และนางลัดดาวรรณ บุญดวง 

ประวัติการศึกษา

	 ระดับประถมศึกษา	 โรงเรียนบ้านดอกแดง	 จ. 

เชียงใหม่

	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น				โรงเรียนเฉลิมรัช

วิทยาคม	จ.แม่ฮ่องสอน

	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	โรงเรียนคลองลาน

พัฒนาจินดาศักดิ์

	 ระดับอุดมศึกษา		ศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขา

วิชาปรัชญาและศาสนา	 คณะมนุษยศาสตร์	 วิทยาลัย 

แสงธรรม	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาเทววิทยา

จริยธรรม	คณะศาสนศาสตร	์	วิทยาลัยแสงธรรม	

ชีวิตแห่งกระแสเรียก

 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร	 คุณพ่อแอนโทนี ประเสริฐ  

สิทธิ 

	 ค.ศ.	2005	สามเณราลัยจอห์น	ปอล	นครสวรรค์

	 ค.ศ.	2007	สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ	์นคร- 

ราชสีมา

	 ค.ศ.	2008	สามเณราลัยแสงธรรม		นครปฐม

	 ค.ศ.	 2012	 รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์

โดยพระสังฆราชซิลวีโอ  สิริพงษ์  จรัสศรี 

	 ค.ศ.	2013	รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม	โดย	

พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร  สันติสุขนิรันดร์ 

 บวชเป็นสังฆานุกร	 วันที่		9		สิงหาคม		ค.ศ.

2014	โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย  ธาตุวิสัย

 คติพจน์ 	 “เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร	 ท่านก็

จงรักกันอย่างนั้นเถิด”	(ยน	13:34)

 สังฆานุกรยอแซฟ เรืองฤทธิ์  ฤทธิบุญไชย

เกิดวันที่		 10	 	 ตุลาคม	 	 ค.ศ.	 1988	 (พ.ศ.	 2531) 

สัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ	ตรอกจันทน์	กรุงเทพมหานคร

เป็นบุตรของยอห์น วิชัย	 และมารีอา บังอร ฤทธิ- 

บุญไชย 

ประวัติการศึกษา

	 ระดับประถมศึกษา	โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา

	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ์	สามพราน

	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ์	สามพราน

	 ระดับอุดมศึกษา		ศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขา

วิชาปรัชญาและศาสนา	 คณะมนุษยศาสตร	์ วิทยาลัย 

แสงธรรม	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาเทววิทยา

จริยธรรม	คณะศาสนศาสตร	์	วิทยาลัยแสงธรรม	

ชีวิตแห่งกระแสเรียก

 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร	คุณพ่อยอห์น ชุมภา คูรัตน์  

 บ้านเณรเล็ก	สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ	สามพราน

	 เรียนรู้จิตตารมณ์ในคณะนักบวชรอยแผล 

ศักดิ์สิทธิ์ฯ

	 ระดับชั้นเทววิทยา	 สามเณราลัยแสงธรรม		

นครปฐม

	 ค.ศ.	 2012	 รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์

โดยพระสังฆราชซิลวีโอ  สิริพงษ์  จรัสศรี 

	 ค.ศ.	2013	รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม	โดย	

พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร  สันติสุขนิรันดร์ 

 บวชเป็นสังฆานุกร	 วันที	่	9		สิงหาคม		ค.ศ.

2014	โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย  ธาตุวิสัย

 คติพจน์ 	“พระองค์ทรงชี้หนทาง	และชี้นำาทาง

เดินให้ลูกเสมอ”

ณ	สวรรค	์																																800		บาท

คุณชฎาพร		รตะสุขารมย	์															200		บาท

“ลูกหลาน”	อุทิศให้มารีอา	ล้ออิวจง				300		บาท

ครอบครัว	“บุญฤทธิ์ฤทัยกุล”	อุทิศให้

		โยเซฟ		สุรพงษ์		บุญฤทธิ์ฤทัยกุล				300		บาท

		เปาโล		สุวิทย์		บุญฤทธิ์ฤทัยกุล						300		บาท

		วิญญาณผู้ล่วงลับ																						300		บาท

		วิญญาณในไฟชำาระ																				300		บาท

คุณละเอียด		อมรวัฒน์	

		อุทิศให้ยอแซฟ		นภดล														1,200		บาท

 สำาหรับท่านที่ประสงค์จะสมทบกองทุนฯ เช็ค 
สั่งจ่ายการพิมพ์คาทอลิก หรือโอนเงินเข้าบัญชีออม-
ทรัพย์ ชื่อบัญชีกองทุนการพิมพ์สร้างสรรค์ ธนาคาร
ทหารไทย สาขาเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 186-2-
01976-5 (หมายเหตุ เมื่อท่านส่งเงินแล้วกรุณาแจ้ง
ให้ทราบด้วยโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 โทรสาร 
0-2681-5401 เพื่อจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านด้วย
ความขอบพระคุณ)

พระสมณสาส์น

เตือนใจ 

เรื่อง

ความชื่นชมยินดี

แห่งพระวรสาร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดย

เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม

ราคา 90 บาท

พิมพ์ครั้งที่ 2 
ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

หนังสือ   
ความเชื่ออัน

เป็นชีวิต
โดย พงศ์ ประมวล  
ราคา 120 บาท

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
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ความจริงเกี่ยวกับโรฮีนจา (ต่อจากหน้า 4)
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คาทอลิกได้ทำามาตลอด	 คือการให้ความช่วยเหลือคนที่

ต้องการที่อยู่ต่อหน้าเรา	 แม้ว่าจะยังคงมีคำาถาม	 ความ

หวาดระแวงต่อชาวโรฮีนจา	 และบังคลาเทศ	 แต่หาก

เราจะพิจารณาอย่างจริงจังนอกเหนือไปจากท่ีพวกเขา

ต้องการความช่วยเหลือแล้ว	 พวกเขาถูกนำาพาเข้ามา

ในประเทศของเราในฐานะสินค้าที่จะถูกนำาไปขาย	 ซึ่ง

ทำาให้ประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงกลางทางของการ 

เดินทางเท่านั้น	 แต่เราเป็นต้นทางของขบวนการการค้า

มนุษย์ที่นำาพวกเขาออกจากบ้านเกิดเป็นจำานวนมากใน

ช่วงเวลาไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา		การให้ความช่วยเหลือจึงไม่เพียง 

แค่สำานึกพื้นฐานของพวกเราเท่านั้น	 แต่ยังต้องทำาเพื่อ

หยุดยั้งเจ้าหน้าที่รัฐ	 นักการเมือง	 นักธุรกิจบางคนที่ 

เห็นแก่ตัวและทำาธุรกิจที่ผิดกฎหมายอยู่ในปัจจุบัน” 

	 ในฐานะผู้ทำางานเครือข่ายองค์กรที่ทำางานด้าน

ประชากรข้ามชาต	ิ (Migrant	 Working	 Groups	 :	

MWG)	 	ที่ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี	2555		หากจะตั้ง

คำาถามว่า	ทำาไมเราต้องช่วยหรือไม่ช่วย		หลายท่านคงมี

คำาตอบ		มันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณ	คาทอลิกให้ความ

ช่วยเหลือมาตั้งแต่ก่อนผมเกิดด้วยซ้ำา	 	 เป็นคำาถามที่

ตอบยาก	หากเราต้องช่วย	1	คน	แต่อีก	10	คนต้องตาย		

เราก็ต้องทำา	 	 เราต้องหาคำาตอบให้ตนเอง	 ในฐานะที่เรา

เป็นคนไทย	เราแบ่งแยกด้วยจิตใจหรือเปล่า		คงต้องหา

คำาตอบให้กับตัวเอง

	 วิทยากรได้นำาคลิปท่ีคนทำางานในพม่าส่งมาให้ดู 

เป็นคลิปท่ีชาวโรฮีนจากำาลังขนของลงจากเรือ	 เป็นส่ิงของ

ที่มีคนนำาไปให	้	แต่มีผู้หญิงที่อพยพมาในเรือกันไว้ไม่ให้ 

ขนของออกไปจากเรือ	 	นี่คงเป็นการแสดงออกของผู้ที่

อยู่ในกระบวนการการค้ามนุษย์	ที่ปะปนอยู่บนเรือ		เพื่อ

นำาของที่ได้รับมาไปที่อื่น	 	 มีเหตุผลอื่นๆ	 อีกมากที่พอ

จะเข้าใจได้	 	 หากมีคนจำานวนมากอพยพเข้ามา	 	 เป็น

เรื่องที่ตัดสินใจยากว่าจะทำาอย่างไร		

	 จากข่าวที่ออกมาเมื่อปลายปี		2556	มีโรฮีนจา 

อพยพมาขึ้นที่	 อ.ตะกั่วป่า	 	 มาโดยเรือเก่าๆ	 ขึ้นบก

แล้วหนีกระจัดกระจายไป	 เราพบว่ามีความแตกต่างใน

การอพยพที่นับวันจะมีความซับซ้อนมากขึ้น	 	 มีคน

หรือกระบวนการบางอย่างที่ไปรับคนเหล่านี้เข้ามา	 	 ที่

ผ่านมาไม่มีการจัดการกับกระบวนการเหล่านี้	 จึงทำาให้

จำานวนผู้อพยพสูงขึ้นเรื่อยๆ		แต่ทันทีที่หยุดยั้งได้	 	ไม่

นานมานี้มีข่าวคนที่มากับเรือประมาณ	 5,000	 คน		

ครึ่งหนึ่งหันหัวเรือกลับ	 มีประมาณ	 2-3,000	 	 พันคน

ที่ลอยลำาอยู่	 และเมื่อมีการประชุมระหว่าง	 3	 ประเทศ

เพื่อนบ้าน	 มาเลเซีย	 และอินโดนีเซีย	 ยอมรับผู้อพยพ

ข้ึนฝ่ังช่ัวคราว		แต่ท่าทีของไทยในการให้ความช่วยเหลือ 

คือ	การนำาส่ิงของไปให้ผู้อพยพท่ีลอยลำาอยู่ในน่านน้ำาไทย

ประมาณ	2-300	คน		แต่ไม่ได้รับขึ้นฝั่งของประเทศไทย		

ไม่แน่ใจว่าการอพยพครั้งนี้	 	 ต้นทางจะอยู่ที่ประเทศใด		

แต่เม่ือผู้ท่ีอยู่ในกระบวนการรู้ว่า		จะเกิดปัญหา		ไม่สามารถ 

นำาผู้อพยพมาขึ้นฝั่งได	้	ก็ปล่อยลอยแพ

	 หากเราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกระบวนการท่ีมี

ข่าวในไทยได้อย่างจริงจัง			นอกเหนือไปจากการสืบสวน

สอบสวนคดีที่เรามีโอกาสเข้าไปสังเกตการณ์	 	 แม้เราจะ

มีหลักฐานที่ชัดเจน	 	 แต่ในกรณีที่ผู้เสียหาย	 ผู้อพยพ

ชาวเมียนมาร์หรือบังคลาเทศหลบหนีไป	 	 คดีจะอ่อน

ลงจนนำาไปสู่การยกฟ้องในที่สุด	 	 ความกังวลคือ	 หาก

เราไม่ให้ความช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ในฐานะผู้เสียหายท่ี 

เดินทางเข้ามาในประเทศไทย		เราจะต่อสู้กับกระบวนการ

นอกกฎหมายได้ไหม		ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันที่เราจะ 

ช่วยได	้		เราจับผู้อพยพได	้80	กว่าคน		แน่ใจหรือว่าจะ 

ไม่ได้รับการประกันตัว	 จะไม่ได้รับการยกฟ้องในอนาคต		

และจะไม่เกิดกรณีเช่นนี้อีก		

	 แต่ครั้งนี้มั่นใจ	 	 เห็นความพยายามของไทย		

แต่เดิมเราเห็นผู้อพยพลี้ภัยเข้ามา	 	 ข้อเท็จจริงที่เราพบ

คือ	 	 ไม่ใช่ชาวโรฮีนจาที่เข้ามา	 	 มากกว่าครึ่งเป็นชาว

บังคลาเทศ	 	 ที่ต้องการมุ่งหน้าไปหางานทำาที่มาเลเซีย		

เดิมอาจจะมีเงินซื้อตั๋ว	 หาหนังสือเดินทาง	 เดินทาง

เข้าไปทำางานในประเทศได้ไปอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนใหญ่

มาหลายสิบปีแล้ว	 แต่ปัจจุบันเมื่อไม่มีก็ต้องหาหนทาง

ที่จะเดินทางเข้าไปให้ได้	 	 แม้จะผิดกฎหมาย	 เราอาจะ

เคยเห็นกะเหรี่ยง	 ไทยใหญ่	 	 หรือพม่า	 	 อพยพหนีภัย

สงครามเข้ามาแล้วก็จบ			ที่ผ่านมาเรายังไม่พบหลักฐาน

ชัดเจน		สันนิษฐานว่าก่อนหน้านี้แยกกันมา	

	 สิ่งที่พบเมือง	2-3	ปีที่ผ่านมา		เป็นการอพยพ

ที่ซับซ้อนมากขึ้น	 	 เมื่อเริ่มต้นของการเดินทางอาจจะ

สมัครใจ	 ใช้เงินจำานวนหนึ่งเพื่อออกเดินทาง	 มาเรือลำา

เดียวกัน	 มากับนายหน้าคนเดิมที่รับช่วงกันต่อๆ	 มา		

แต่เมื่ออยู่ระหว่างทางข้อตกลงนั้นเปลี่ยนไป	 เพราะคน

พามาต้องการเงินอีกก้อนหนึ่ง		เมื่อไม่ได้	อาจถูกบังคับ		

ถูกใช้ความรุนแรง	 	 นี่เป็นปัญหา	 	 เมื่อเราจับคนเหล่านี้

ได้มากขึ้น	 เราจะจำาแนกได้อย่างไรว่าใครเป็นชาวบัง- 

คลาเทศ		ใครเป็นชาวโรฮีนจา		เราไม่เห็นหลักฐานชัดเจน

ว่า	 เดินทางมาทางเดียวกันหรือไม	่ 	 	 ใครเป็นผู้ลักลอบ

เข้าเมืองไม่ถูกกฎหมาย		ใครเป็นเหยื่อของกระบวนการ

ค้ามนุษย์	 	 เราต้องพึ่งเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญ		ต้องมีล่าม

ที่ไว้ใจได้ช่วยแปล		แต่ล่ามแบบนี้ก็หายาก		

	 การเดินทางเข้ามาโดยสมัครใจสิ้นสุดลง	 เมื่อ

เข้ามาถึงเมืองไทย		 เขาหวังว่าจะได้เดินทางไปมาเลเซีย

เพื่อทำางาน	 ให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 	 เหมือนกับผู้ที่ 

อพยพรุ่นแรกๆ	 	แต่เงื่อนไขเหล่านั้นถูกยกเลิกไป	 	 เขา

ถูกบังคับ	 ถูกขัง	 ถูกกักตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่ง	 ระนอง	 

ปาร์ดังเบซา	หรือสตูล		เพ่ือเรียกร้องผลประโยชน์		พวกเขา 

เป็นได้ทั้งสองประเภท		ขึ้นอยู่กับการให้คำาจำากัดความ	

หรือดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่

	 เราใช้	พรบ.	คนเข้าเมือง	ปี	2522	 	 เป็นหลัก		

แม้เราไม่เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของผู้ลี้ภัย		ตาม

กฎหมายมาตรา	 17	 เราพอจะอนุโลมให้กับบางกลุ่ม	

ตัวอย่างของจีน	พม่า	ที่อพยพมากับกองพล	93	 เราใช้

มาตรานี้ทั้งหมด	

	 ในความเป็นจริง	ไม่ว่าจะเป็นชาวโรฮีนจา	พม่า 

หรือบังคลาเทศ		ทุกคนสูญเสียอัตลักษณ์		สูญเสียสถานะ

ทางกฎหมายอยู่แล้ว		พวกเขาเป็นได้ท้ังสองอย่าง		ระหว่าง

การถูกบังคับ		การถูกใช้ความรุนแรง		เป็นการยากลำาบาก

ในข้อจำากัดของกฎหมายบ้านเรา		เพราะกลุ่มคนและบริบท 

ที่เปลี่ยนไป	 	 ทั้งที่ในความเป็นจริง	 เราต้องช่วยเพื่อให้

พวกเขากลับคืนสู่ชุมชนเดิม		สู่สังคมปกติ		ช่วยให้พ้น

จากการถูกกดขี่	 	 ช่วยให้ได้รับการฟื้นฟ	ู ให้เขากลับสู่

ชุมชนเดิมที่เขาอพยพมา		แต่ในกรณีของโรฮีนจา		จุดสิ้น

สุดต่างกัน	 	แม้เราจะให้ความช่วยเหลือแล้ว	 	 แต่เขาไม่

สามารถกลับคืนไปสู่ชุมชนเดิมที่เขาจากมาได้	 	 นี่คือ 

ปัญหา

	 เมื่อเดือนมกราคม	2556		คนจำานวน	880	ที่

เกาะตะรุเตา	 	 ไม่มีการจำาแนกข้อมูล	 ทุกคนถูกจัดให้เป็น

ผู้ลักลอบเข้าเมือง	 	 ถูกขังอยู่ที่	 ตม.	 	 มีเด็ก	 4-5	 คน 

ที่ถูกส่งมาอยู่ที่บ้านพักของ	 พม.	 ที่พังงา	 	 เจ้าหน้าที่ที่ 

บ้านพักได้มีโอกาสสัมภาษณ์	 	 พบว่าเป็นผู้ที่ถูกบังคับ		

ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงมาโดยตลอด		ทุกคนเห็นว่า

เข้าข่ายการค้ามนุษย	์	เราต้องพยายามเข้าถึงเพื่อจำาแนก

ให้รู้ว่ามาจากที่ใด	 มาในรูปแบบใด	 	 เพราะมีผู้ที่อพยพ

มาเป็นจำานวนมากที่มีเครือญาติอยู่ในประเทศที่สาม		

เป็นอีกเครือข่ายหนึ่งที่ผู้อพยพรุ่นใหม่บางกลุ่มต้องการ

เดินทางไปเช่นกัน	

	 ตั้งแต่ปี	2556		มีผู้อพยพกว่า	2,000	คน		ปี	

2557	 	มี	 3,000	กว่าคน	 	แต่เมื่อมีการจัดการกับผู้ที่

อยู่ในกระบวนการ		ปี	2558		มีไม่ถึง	1,000		คน	เป็น

ภาพที่ยืนยันชัดเจนว่า	 หากรัฐเอาจริงกับกระบวนการ

ค้ามนุษย	์	จำานวนผู้อพยพก็อาจจะลดลง

	 หากเรามีการจำาแนกให้ชัดเจน		ส่งกลับประเทศ

ได้ส่งกลับ	 	 หรือส่งไปประเทศที่สาม	 	 หรือที่มี	 200	 

กว่าคน	ถูกกักอยู	่ 	หากสังคมไทยอนุญาตให้คนเหล่านี้ 

ใช้แรงงานในไทย		เหมือนที่ชายแดนแม่สอด		คนพม่าที่

เขา้มาทำางาน		ไดร้บัความชว่ยเหลอืจากหลายสว่น		ทกุคน 

ร่วมมือกัน	 ช่วยกันแบกรับภาระ	 	 หากปิดชายแดนก็

หมดภาระ		เราต้องการแรงงาน		จึงมีช่วงหนึ่งที่ผ่อนผัน

และให้นายจ้าง	ลูกจ้าง	มาลงทะเบียนให้ถูกต้อง		ก็เป็น

อีกทางหนึ่ง

	 เราต่างคนต่างมุมมอง		เป็นโอกาสดีท่ีเรามาพูดคุย

แลกเปลี่ยนกัน	 	 เพราะเราอาจจะไม่รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมด		

ปัญหานี้คงดำาเนินไปอีกพักหนึ่ง		

	 อยากให้สังคมเปิดโอกาส		เราจะคล่ีคลายขบวนการ 

ผิดกฎหมายเหล่านี้ได้มากขึ้น	 	 ปัญหาการทุจริตอาจจะ

น้อยลง	 ลูกหลานเราจะดำารงชีวิตอย่างมีความสุขมาก

ขึ้น		ในประเด็นเศรษฐกิจ		เราถูกสหรัฐอเมริกาจับตามอง 

มากว่า	1		ปี		ในเรื่องของการค้ามนุษย์	การจัดการเรื่อง

โรฮีนจา		 เมื่อเราลงมือจัดการกระบวนการนี้อย่างจริงจัง	

โดยไม่แยกว่าจะเป็นตำารวจ	 ทหาร	 หรือใครที่เกี่ยวข้อง	

ภาพลักษณ์ของเราดีขึ้น		ในส่วนของแรงงานการประมง		

เราใช้แรงงานราคาถูก	 	 และหากเรายังไม่พัฒนาเทคนิค	

อุปกรณ์ในการทำาประมงให้ทันสมัยข้ึน	 	 ก็ยังเป็นประเด็น

ที่ถูกจับตามองเช่นกัน		

	 โดยส่วนตัวมองว่า		รัฐบาลชุดนี้		หากทำาอย่าง

จริงจัง		เกิดผล		ตัวอย่างของตำารวจภาค	8	ที่ได้รับแจ้ง 

และเข้าไปจับกุมจนนำาไปสู่การเดินทางเข้าไปท่ีเขา 

ไม้แก้ว		พบหลุมศพ		พบศพ	26	ศพ		ที่พังงา	พบอีก	

3	ศพ		หากตำารวจเอาจริง		มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง

จริงจัง		การให้ความช่วยเหลือต้องใช้เวลานาน		มีหลายคดี 

ที่ยังไม่มีการตัดสิน		หากคดีไม่สิ้นสุด		ก็ออกหมายจับ

ไม่ได	้	คงต้องทำาอย่างต่อเนื่อง	1-3	ปี

	 การดูแล	800-900	คนของเจ้าหน้าที่ไทย		กว่า	

2	ปีที่ผ่านมา		จำานวนไม่ได้เพิ่มมากนัก		ตม.	ที่สงขลา	

สะเดา		ก็ได้รับการปรับปรุงแล้ว		ที่พังงา		คุณพ่อสุวัฒน์
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สมณสภา (ต่อจากหน้า 3)

หญิง	 และเด็กจำานวนร้อยจำานวนพันที่พยายามกรูกัน

จะข้ึนเรือเพื่อความปลอดภัยน้ันเป็นอะไรท่ีพวกลูกเรือ 

ไม่ได้รับการฝึกอบรมมาเลย	 	 นอกนั้นความพยายาม 

สุดความสามารถในการทำาทุกอย่างเพื่อช่วยทุกชีวิต 

เท่าที่จะทำาได้และบางครั้งภาพที่เห็นศพเป็นอันมากลอย

อยู่ในทะเลได้กลายเป็นฝันร้ายที่ทำาให้ลูกเรือหมดแรง

และได้รับผลกระทบเชิงจิตใจอย่างรุนแรงจนจำาเป็นที่จะ

ต้องได้รับการเยียวยาจากจิตแพทย์

	 ในวันอาทิตย์เพื่อผู้เดินทางทะเลในฐานะที่เป็น

พระศาสนจักรคาทอลิกเราใคร่ที่จะแสดงความขอบคุณ

ต่อผู้เดินทะเลสำาหรับการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานของ

พวกเขา	 	 และที่เป็นพิเศษสำาหรับปีนี้เราตระหนักดีถึง

ความพยายามอันยิ่งใหญ่ในการให้ความช่วยเหลือด้าน

มนุษยธรรมที่คนประจำาเรือพาณิชย์ได้ปฏิบัติโดยไม่รีรอ	

ซึ่งบางครั้งต้องเสี่ยงกับชีวิตตนเอง	 แต่พวกเขาก็ได้

ปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้อพยพจำานวนนับพันๆ	คน

	 เราต้องขอขอบคุณพระสงฆ์ผู้อภิบาลและ

อาสาสมัครสำาหรับผู้ เดินทางทะเลด้วยในการรับใช้ 

ผู้เดินทางทะเล	 	 การปรากฏตัวของพวกเขาที่ท่าเรือ

เป็นเครื่องหมายว่าพระศาสนจักรอยู่ท่ามกลางพวกเขา 

ซึ่งทำาให้พวกเขาเห็นพระพักตร์ที่เมตตาและเห็นอก

เห็นใจของพระคริสตเจ้า

	 สุดท้าย	 ในขณะที่เราส่งเสียงอุทธรณ์ไปยัง

รัฐบาลต่างๆ	 ในยุโรปและประเทศต้นทางของผู้อพยพ

รวมถึงองค์การสากลให้ร่วมมือกันแสวงหาทางออก

ทางการเมืองท่ีมีความชัดเจนและย่ังยืนสำาหรับความ 

ไม่แน่นอนในประเทศเหล่าน้ัน		เราใคร่เรียกร้องให้ช่วยกัน 

หาทรัพยากรเพิ่มขึ้นไม่ใช่เพื่อการค้นหาและพันธกิจใน

การช่วยชีวิตเท่านั้น	 แต่เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์และ

การเอารัดเอาเปรียบผู้ที่หลบหนีจากสภาพของความ 

ขัดแย้งและความยากจนด้วย	

พระคาร์ดินัลอันโตนีโอ มารีอา เว็กลีโอ

ประธานสมณสภาเพื่ออภิบาลผู้อพยพย้ายถิ่น

และผู้เดินทาง

โจเซฟ กาลาธิปารัมบิล

เลขาธิการ

ปราสาทแห่งจิต
โดยนักบุญเทเรซา แห่งอาวีลา 

หนังสือที่เป็นเสมือน
คำาแนะนำา

สำาหรับผู้แสวงหา
ความก้าวหน้าในชีวิตจิต 

ราคา 190 บาท 

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
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ความจริงเกี่ยวกับโรฮีจา (ต่อจากหน้า 8)

ก็เข้าไปทำางานร่วมด้วย		เราพบว่า	พม.	ทำางานเกินกำาลัง

มานาน		

	 สิ่งที่อยากให้มี

	 1.	 ควรมีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่

รัฐ		ในระยะปานกลาง	ระยะยาว	จะจัดการอย่างไร		การ

จัดหาล่ามท่ีจะส่ือสารกับผู้ท่ีอยู่ในความดูแล		เราจะไม่พบ

ปัญหาในการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ร่วมกันของคนเหล่านั้น		

หากเราสามารถสื่อสาร	อธิบายให้เขาเข้าใจได้		

	 2.	ในอีก		3-4	เดือนข้างหน้า		อาจจะไม่มีกลุ่ม

ใหม่เข้ามา		เพราะการจัดการท่ีผ่านมาสร้างความหวาดกลัว		

ไม่มีใครกล้าเอาเรือออกไปรับมาเข้าฝั่งอีก		แม้ความ

พยายาม	 	 ความต้องการโอกาสในการเดินทางไปทำามา

หากินในประเทศอื่น	 เพื่อให้ความเป็นอยู่ของตนดีขึ้น

จะยังคงมีอยู	่	การเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายอาจจะไม่ใช่

ปัญหาหนัก	 	 	 เราต้องทำาให้กระบวนการนี้ก้าวไปสู่การ

บังคับคดี		

	 3.	 กระบวนการค้ามนุษย์เป็นเรื่องที่น่ากลัว		

ไม่สามารถทำาได้เพียงลำาพัง	 ถ้ามองว่าเป็นปัญหาของ

สังคมไทย		เราต้องร่วมมือกัน		

 สรุป					ปัญหา		ต้องกดดันไปบ้าง		แยกออก

ให้ชัดเจนหากตามกฎหมายแก้ไม่ได้	 ในแง่มนุษยธรรม		

ทำาตามกำาลัง		ปัญหาการเมืองไม่ใช่เรื่องของเรา

 คุณศิววงศ์	 ยืนอยู่กับกฎหมาย		ท่ีผ่านมาละเลย 

ไม่ปฏิบัติอย่างจริงจัง	 	 ไม่หวังพึ่งต่างประเทศ	 	 เราทำา 

อะไรได้ในประเทศ		แก้ปัญหาเฉพาะหน้า		เปิดใจยอมรับ

ความเป็นจริง		หากตำารวจ	อัยการ	ทำากันมาก่อนหน้านี้	

3-4	ปี		เราคงไม่เจอปัญหานี้

 พลเอกชูชาติ  หิรัญรักษ์ กล่าวว่า	 “วันนี้ 

เกิดจากอดีตประวัติศาสตร์ไทย-เมียนมาร์	 และประวัติ- 

ศาสตร์อังกฤษ-อินเดีย-เมียนมาร์	 อังกฤษ	 (สหราช

อาณาจักร)	 ต้องมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วย	 เมียน- 

มาร์ไม่รับชาวโรฮีนจาเข้าเป็นส่วนหน่ึงของพลเมือง 

ในสำารวจสำามะโนประชากร	 (คือ	 ชาวโรฮีนจาไม่รวมอยู่

ในสารบบ)	พร้อมทั้งนำาเสนอหนังสือ	“โรฮีนจา	ภาพมายา

พิศวง”	 ที่นำาเสนอความเกี่ยวข้องของชาวโรฮีนจากับ

ขบวนการก่อการร้ายต่างๆ	 	 	 ข้อเสนอสำาหรับการทำางาน 

ร่วมกัน	 ประเทศไทยยังต้องการแรงงาน	 ชาวโรฮีนจา

สามารถเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานดังกล่าว	 โดยรัฐต้อง

จัดให้มีการคัดเลือกแรงงานเพื่อเข้ามาในระบบ

	 หลังจากการจัดเสวนาดังกล่าวแล้ว		ในระหว่าง

วันที	่6-9	มิถุนายน	2558	พระสังฆราชฟิลิป บรรจง 

ไชยรา	 ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคมฯ	 คุณพ่อไพรัช 

ศรีประเสริฐ	 ผู้ช่วยเลขาธิการสภาฯ	 ฝ่ายสังคม	 คุณ 

จีรวัฒน์ เจนผาสุก ผู้ประสานงานโครงการของคาริตัส

ไทยแลนด	์ ได้ลงไปเยี่ยมงานด้านสังคมของศูนย์สังคม

พัฒนา	 สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน	ี ที่ศูนย์อภิบาลบ้าน

พรตะวัน	 ตะกั่วป่า	 	 โดยเฉพาะได้เข้าชมการแสดงของ

เด็กชาวโรฮีนจา	 ที่ชุมชนบ้านบางสัก	 และเยี่ยมบ้าน

แม่และเด็กของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ที่ตะกั่วป่า	 โดยได้เข้าร่วมรับฟังการประชุม

ระหว่างคุณพ่อสุวัฒน์	 เหลืองสอาด	 	 คุณดารารัตน์  

สุเทศ ผู้อำานวยการบ้านพักแม่และเด็ก	 เกี่ยวกับเรื่อง

ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก

ชาวโรฮีนจา	 โดยในเบื้องต้น	 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ	 ตกลง

จะจัดครูมาช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ	 ชาวโรฮีินจา		

ให้ความช่วยเหลือเรื่องการฝึกอาชีพ	 เรื่องการเกษตร	

และจัดหาล่ามเพื่อช่วยในเรื่องของการสื่อสารระหว่าง

ชาวโรฮีนจาท่ีอยู่ในบ้านพัก	 โดยได้รับทราบจากผู้อำานวย-

การบ้านพักว่า	 ชาวโรฮีนจาในบ้านพักทั้งหมดอยู่ใน

ระหว่างรอดำาเนินการ	 เพื่อเดินทางไปประเทศที่สาม 

ต่อไป	
ศูนย์มาริสท์ มิชชั่น จ.ระนอง



ปีที่ 39 ฉบับที่ 29 ประจำ�วันที่ 12-18 กรกฎ�คม 2015 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 12



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 29 ประจำาวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2015 หน้า 13

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

พ่อผู้เริ่มต้นและจบชีวิตด้วยคำ�ว่� “รัก”
1

 ณ บ้านป้าศรีเวียง คริสตชนคนหนึ่งแห่ง 

วัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง 	 ...	 คืนนั้นเราสวด

พระหฤทัย	 ผมลืมพระคัมภีร์	 และอยากได้พระคัมภีร์

สักเล่มเพื่อเตรียมอ่านพระวาจาของพระเจ้าเพื่อแบ่งปัน 

พระวาจา	 โอกาสสวดเดือนพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 

...บ้านของคริสตชนต้องมีพระคัมภีร์	และพระคัมภีร์ต้อง 

ไม่อยู่บนหิ้ง	 มีฝุ่นเกาะ	 และก็พบพระคัมภีร์ที่บ้าน 

คริสตชนจริงๆ	 ....	 ผมพลิกพระคัมภีร์	 เพื่อเลือก

ข้อความในพระคัมภีร์เพื่อเตรียมแบ่งปันพระวาจาของ

พระเจ้า	...	ผมพบภาพคุณพ่อในตำานานของวัดบ้านแป้ง

อีกท่านหนึ่ง	...	คุณพ่อไพโรจน์ หอมจินดา	...	คุณพ่อ

ผู้เริ่มต้นชีวิตสงฆ์ของท่านที่บ้านแป้งนี่เอง	....	

2

	 ผมค้นหาประวัติคุณพ่อเพ่ิมเติม	และลงเร่ืองราว

ของท่านให้พี่น้องได้ติดตามตั้งแต่ท่านเริ่มต้นชีวิตของ

ท่าน

	 ตามรายละเอียดในบัญชีศีลล้างบาป	เลขท่ี	3850 

ของวัดพระวิสุทธิวงส์	ลำาไทร	คุณพ่อยอแซฟ ไพโรจน์ 

หอมจินดา	 เกิดเมื่อวันที่	 19	 สิงหาคม	 1953	 และได้

รับศีลล้างบาปเมื่อวันที่	 2	กันยายน	1953	 โดยคุณพ่อ 

เปรดาญ	 คุณพ่อไพโรจน์ หรือที่รู้จักกันในนามของ 

คณุพอ่อัง้ม้อ (ผมแดง) หรือท่ีรูจ้กักนัในหมูเ่พือ่น ๆ  วา่ 

“พ่อหอม”	 เป็นบุตรหัวปีของครอบครัว	 มีพี่น้อง

ทั้งหมดอีก	 3	 คน	 ได้รับการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียน

ของวัดพระวิสุทธิวงส์	 ลำาไทร	 รวมทั้งได้รับศีลกำาลัง 

ที่วัด	 เมื่อวันที	่ 25	 พฤศจิกายน	 1965	 โดยคุณพ่อ 

ดาเนียล	วงศ์พาณิช	เป็นผู้ให้การรับรอง	....	

	 เหตุการณ์ที่สำาคัญที่สุดในชีวิตของคุณพ่อ

ไพโรจน	์ ได้แก่	 การได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์	 เมื่อ

วันที่	 11	 พฤษภาคม	 1984	 ที่สามเณราลัยนักบุญ 

ยอแซฟ	สามพราน	นครปฐม	โดยสมเด็จพระสันตะปาปา 

ยอห์น ปอล ที่ 2	 ซึ่งเสด็จเยือนประเทศไทย	 ระหว่าง 

วันที	่ 10-11	 พฤษภาคม	 1984	 เป็นพระสงฆ์ไทย	 1	 

ใน	23	องค์	ซึ่งได้รับเกียรติอันสูงส่งนี	้แน่นอนเหลือเกิน 

ว่า	 เหตุการณ์นี้นำาความชื่นชมยินด	ี และเป็นกำาลังใจ 

ในการดำาเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจพระสงฆ์ของ 

คุณพ่อเป็นอย่างด	ีหน้าที่ต่าง	ๆ 	ในชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อ 

ไพโรจน์	หอมจินดา	มีดังต่อไปนี	้:	

 เจ้าอาวาสวัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง สิงห์บุรี 

เจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว เจ้าอาวาสวัด 

คอนเซ็ปชัญ ผู้ช่วยจิตตาธิการอารามพระหฤทัยฯ จิต-

ตาภิบาลกลุ่มคริสตชนบางนา ช่วยงานอภิบาล และ 

พักประจำาที่วัดพระกุมารเยซู ก.ม. 8 ได้รับแต่งตั้งเป็น

เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำา

	 คุณพ่อไพโรจน์ได้เคยบันทึกเกี่ยวกับชีวิตของ

ตนเอง	 มีบางตอนที่เห็นว่าเป็นข้อความที่ดีมาก	 จึง

ขอคัดลอกเฉพาะบางตอนเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณพ่อไว้	 

ณ	ที่นี้

 “โดยนิสัยแล้ว ผมชอบอยู่สงบ ๆ โดยเฉพาะ

ในวัด” “การจะทำาให้ทุกคนนั้นพอใจหรือถูกใจนั้น ย่อม

เป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้น หน้าที่การงานที่ได้รับ ก็ทำาไป

อย่างที่คิดว่าดีแล้ว ทุกกิจการที่กระทำามีเจตนาดี ไม่เคย

คิดที่จะเป็นปฏิปักษ์ หรือเครื่องกีดขวางต่อใครหรือผู้ใด

เลย ทุกคน”

	 ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อไพโรจน์	 หอมจินดา	 ได้มี

ส่วนในงานของพระศาสนจักรไม่ใช่น้อย	 เป็นชีวิตสงฆ ์

ที่เรียบง่าย	สงบ	ทำาทุกสิ่งเต็มความสามารถ	ด้วยเจตนา

ที่ด	ีและเป็นมิตรกับทุกคน

	 หลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด 

อัครเทวดาราฟาแอล	 ปากน้ำา	 ไม่นานนัก	 คุณพ่อก็เข้า

รับการรักษาที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์	 ในวันที	่ 11	

พฤษภาคม	 2007	 ซึ่งเป็นวันที่คุณพ่อมาร่วมฉลอง

ครบรอบวันบวชเป็นพระสงฆ์ร่วมกับเพื่อน	 ๆ	 ที่วัด

เซนต์หลุยส์	 หลังจากฉลองแล้ว	 คุณพ่อก็เข้ารับการ

รักษาที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ทันที	 ด้วยโรคมะเร็ง

ที่ตับ	 กำาเริบขึ้น	 ได้รับการดูแลรักษาจากโรงพยาบาล

เซนต์หลุยส์อย่างใกล้ชิด	 นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา		

คุณพ่อได้ลาโลกนี้ไปเมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2007	เวลา	

06.50	น.	รวมอายุได้	54	ปี
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	 ผมร่ายยาวประวัติของคุณพ่อหอม	 ...	 แม้

จะบันทึกเรื่องราวของบ้านแป้งไม่มาก	 ...	 แต่ผมเชื่อว่า

ชีวิตสงฆ์ลองได้อยู่ที่ไหนเป็นที่แรก	 ก็ยิ่งมีความผูกพัน

กับท่ีน่ันไม่น้อย	...	ผมจะลงข้างหลังภาพท่ีบันทึกเร่ืองราว 

ความประทับใจในชีวิตของคุณพ่อ	ความฝัน	ความหวัง	

และความทรงจำาดีๆ	ผมลงทั้งหมด	ทุกคำา	ทุกข้อความ		

“6 เดือนของโครงการชุมชนพระคริสต์ไม่ติดยา 

คุณพ่อไม่เคยท้อแท้แม้ต้องขับรถเดินทางไกล เพื่อ

มาประชุมและร่วมกิจกรรมกับคนบ้านแป้ง คุณพ่อ

กลัวคุณพ่อเจ้าอาวาสจะเหนื่อย กลัวกรรมการวัด

จะท้อ กลัวชาวบ้านจะไม่เข้าร่วม แต่ไม่เคยกลัวว่า

ตนเองจะเหนื่อย จะท้อ จะอ่อนล้า และเจ็บปวด

เพียงใด ในยามที่คุณพ่อนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล 

คุณพ่อยังถามไถ่ทุกคร้ังถึงความเป็นไปของงาน 

โครงการและคนบ้านแป้ง ด้วยสีหน้า แววตา และ

ท่าทางที่บ่งบอกถึงความมีชีวิตชีวา และความสุข 

แม้เมื่อหนึ่งวันก่อนจัดกิจกรรมฉลองพระหฤทัยของ

หมู่บ้าน คุณพ่อยังพูดว่า “พ่อคงไปไม่ไหวแล้ว แต่

รีบกลับมาเล่าให้พ่อฟังบ้างนะว่างานเป็นอย่างไร 

พ่ออยากรู้” ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อตั้งใจจะทำาเพื่อคน 

บ้านแป้ง คงเป็นอีกครึ่งทางสุดท้ายแล้วที่พ่ออยาก

เห็นลูกของพ่อเดินหน้าต่อไปอย่างแข็งแกร่ง เพื่อ

ฝันของพ่อ เพื่อหมู่บ้าน และเพื่อลูกๆ วัดบ้านแป้ง 

ที่พ่อรักมากที่สุด สมดังที่พ่อพูดเสมอว่า “พ่ออยาก

เห็นบ้านแป้งเจริญ”

	 “คุณพ่อหลับให้สบายเถอะนะ	ไม่ต้องห่วงอะไร

แล้ว	พวกลูกจะช่วยกันสานฝันของคุณพ่อต่อไป”

4

	 ผมเก็บภาพคุณพ่อหอม	 ...	 พลิกแล้วอ่าน

อีกครั้ง	 แล้วเลือกพระวาจาที่ประทับใจ	 เป็นพระวาจา

พระเจ้าตอนที่พูดถึงผู้อภิบาลที่ดี	 ...	 และเป็นแบบนี้

จริงๆ	สมกับที่พระวาจาของพระเจ้าได้มอบให้กับเรา	....	

ผู้อภิบาลที่ดี	 ยินดีพลีชีวิตเพื่อลูกแกะ	 เขาจะรักไม่มีวัน

เสื่อมคลาย	....	รักจนวันสุดท้ายของลมหายใจของชีวิต	

ป.ล. คำาสุดท้ายหลังภาพพ่อหอม ....
“ขอคำาภาวนาอุทิศ

แด่ 
คุณพ่อยอแซฟ ไพโรจน์  หอมจินดา” 
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 วั ด แ ม่ พ ร ะ

กุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 

124 กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 12	

กรกฎาคม	 เวลา	 17.00	 น.	

ชำาราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที	่24	ตุลาคม	

เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน		

 รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง 

จ.นครพนม ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 25	 กรกฎาคม	 เวลา	

10.00	น.

 วัดนักบุญเบเนดิ๊กโต โป่งยอ จ.ราชบุรี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที	่11	กรกฎาคม	เวลา	10.00	น.

 วัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 19	 กรกฎาคม	 เวลา	 10.00	 น.	

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	 เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 30	 สิงหาคม	 เวลา	 10.00	 น.	

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	 เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระแห่งพระหรรษทาน ปากจั่น 

อ.กระบุรี จ.ระนอง	ฉลองวัดวันเสาร์ที	่11	กรกฎาคม	

เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรี- 

ดารุณศีล เป็นประธาน

 วัดแม่พระฟาติมา  บ้านแสงอรุณ 	อ.ทับสะแก  

จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 	12  	กรกฎาคม 

เวลา  	10.00  	น.	พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรี- 

ดารุณศีล   เป็นประธาน	(ตรีวาร	วันที	่9-11 	กรกฎาคม 	

2015 	เวลา 	19.30 	น.)	(สอบถามคุณพ่ออรรคเดช   

ทับปิง   โทร.   08-1797-8303 สำานักงานวัดแม่พระ 

ฟาติมา โทร. 0-3257-4444  ต่อ  15)

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม จ.สุราษฎร์ธานี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 19	 กรกฎาคม	 เวลา	 10.00	 น.	

มีพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและพิธีรับศีลกำาลัง	 พระ

สังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน

(เทศน์ตรีวารเตรียมจิตใจ วันท่ี 16-18 กรกฎาคม พิธี

บูชาขอบพระคุณ เวลา 19.30 น. วันโมทนาคุณพระ  

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม เวลา 19.30 น. พิธีบูชา

ขอบพระคุณ แห่บุษบกแม่พระ เผาจดหมาย เสกพืชผล

และรับพรจากแม่พระองค์อุปถัมภ์)

 วัดนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี อ.กระบุร ี

จ.ระนอง	 ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 5	 กันยายน	 เวลา	 

10.00	น.	พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  

เป็นประธาน

 

 อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ ฉลอง

อาสนวิหารและพิธีบวชพระสงฆ์ใหม	่ วันเสาร์ที	่ 25	

กรกฎาคม	 เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราชยอแซฟ 

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลราชบุรี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ   โกวิทวาณิช   

เป็นประธาน

 วัดแม่พระประจักษ์แห่งภู เขาคาร์แมล 

สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี	18	กรกฎาคม	

เวลา	10.30	น.	พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ 

โกวิทวาณิช	 เป็นประธาน	 (วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 

เวลา 17.00 น. มิสซาตรีวารโดยพระสงฆ์ใหม่ คือ  

คุณพ่อเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล และคุณพ่อเปโตร 

พลาพล ลิ้มสุธาโภชน์)

 วัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 19	 กรกฎาคม	 เวลา	 10.30	 น. 

คุณพ่อเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล	 และคุณพ่อเปโตร 

พลาพล ล้ิมสุธาโภชน์ พระสงฆ์ใหม่แห่งอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ	เป็นประธาน		

 วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร ฉลอง

วัดวันอาทิตย์ที่	26	กรกฎาคม	เวลา	10.30	น.	

 วัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ฉลอง	 175	 ปีวัด	 วันอาทิตย์ที่	 2	 สิงหาคม	 เวลา	 

10.00	น.	

 วัดนักบุญอันนา สระไม้แดง จ.ฉะเชิงเทรา 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	25	กรกฎาคม	เวลา	10.30	น.	

 วัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	

8	สิงหาคม	เวลา	10.30	น.

 วัดแม่พระรับเกียรติยกข้ึนสวรรค์ จ.สระแก้ว 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	22	สิงหาคม	เวลา	10.30	น.	

 วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ระยอง	ฉลอง	

วัดวันเสาร์ที่	5	กันยายน	เวลา	10.30	น.	

 วัดมารีสมภพ กบินทร์บุร ีฉลองวัดวันเสาร์ท่ี	

12	กันยายน	เวลา	10.30	น.		

 วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา ฉลองวัดวันอาทิตย์

ที่	13	กันยายน	เวลา	10.30	น.	

 

 วัดคริสตศิรประภา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 8	 สิงหาคม	 	 เวลา	10.00	น. พระ

สังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อ.เมือง 

จ.มหาสารคาม	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	22	สิงหาคม		เวลา	

10.00	 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อ.เมือง 

จ.อำานาจเจริญ		ฉลองวัดวันเสาร์ที่	29	สิงหาคม		เวลา	

10.00	 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไหม อ.วาริน- 

สังฆมณฑลจันทบุรี

ติดต่อกองบรรณาธิการ

อุดมสาร และ อุดมศานต์
ส่งข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์
วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด เสกสุสาน
ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 
E-mail : udomsarn@cbct.net

udomsarn@gmail.com

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
อัพเดทข่าวคาทอลิก คลิก
www.udomsarn.com

 วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า อ.หนองบัวแดง 

จ.ชัยภูมิ	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 18	 กรกฎาคม	 เวลา	

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ 	เป็น

ประธาน	(คุณพ่อสมคิด  เจริญนารถ เจ้าอาวาส  โทร. 

08-1876-4758)

 วัดนักบุญยออากิมและอันนา อ.วังน้ำาเขียว 

จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 1	 สิงหาคม	 เวลา		 

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  เป็น

ประธาน	 (ติดต่อคุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อประสาท 

ใหม่เพียรวงศ์ โทร. 08-4474-4340)

 

 

         คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k สังฆมณฑลนครสวรรค์  มีความยินดีขอเชิญ 

ร่วมในพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกรเคลเมนต์ 

เทเรส นฤนาท ปานกรด สังฆานุกรนิโกลาส  

เจริญ บุญดวง สังฆานุกรยอแซฟ เรืองฤทธ์ิ  

ฤทธิบุญไชย โดยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์  

วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน	วันเสาร์ที่	25	กรกฎาคม	

2015	 เวลา	 10.00	 น.	 ที่อาสนวิหารนักบุญอันนา	

นครสวรรค์	

น�้ำผึ้งป่ำแท้จำกบนดอย 

รำคำขวดละ 300.- บำท 

รำยได้สมทบทุนสรำ้งวัดบนดอย 

จ�ำหน่ำยที่ โรงพิมพ์อัสสัมชัญ 

เวลำ 08.00-16.30 น.

โทรศัพท์ 0-2268-1646 ถึง 8 

กด 0

  ”

“
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] ศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียน โคกวัด   ปราจีนบุรี    	

จะจัดฉลองครบ	50	ปี	ตั้งแต่เปิดดูแลผู้ป่วยในชุมชน	

และละแวกใกล้เคียง	 จนปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์

สงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้ 	ในวันเสาร์ที่ 	11 	กรกฎาคม 	

2015  	 และร่วมฉลอง	 50	 ปีชีวิตสงฆ์  60	 ปี	 50	 ปี	 

ธรรมทูต	 25	ปี	 ชีวิตนักบวช  	พร้อมทั้งเปิดเสกบ้าน

อบรมนักบวชใหม	่

 ขอประชาสัมพันธ์พี่น้องที่มีน้ำ า ใจดีและ 

เครือข่ายภาคีกับศูนย์สงเคราะห์  	 ร่วมสนับสนุนการ 

จัดงานพร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค	 (ขอ

เรียนเชิญศิษย์เก่าคามิลเลียนร่วมฉลองด้วยนะครับ)

] คณะพระหฤทัยฯ ร่วมกับองค์กรฆราวาสอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 จัดเข้าเงียบจิตภาวนาด้วย

พระทัยพระเยซู	 เดือนละครั้ง	 ที่อารามพระหฤทัย	

คลองเตย	   เวลา	 10.00-15.00	 น.	 อาทิตย์ที่	 26	

กรกฎาคม	 /	 23	 สิงหาคม	   /	 20	 กันยายน	 /	 22	

พฤศจิกายน	/	20	ธันวาคม	/	 17	มกราคม	เข้าเงียบ

ประจำาปี	19-21	กุมภาพันธ์	 	ผู้ช่วยจิตภาวนา	ได้แก่ 

คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร คุณพ่อชีวิน สุว- 

ดินทร์กูร ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา	 และทีมงาน	

(มิสซาวันอาทิตย์	09.00	น.	ที่วัดน้อยอาราม)

] ขอเชญิสมาชกิเพือ่นนกับญุมงฟอรต์กลุม่ 3	(อดตี 

ยุวนิสผู้ฝึกหัดและอดีตภราดาคณะเซนต์คาเบรียล 

ทุกรุ่นที่เป็น	 Montfortian	 Associates)	 มาเข้าร่วม

ประชุมประจำาปีและฉลองนักบุญมงฟอร์ตที่อาคาร

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล	เลขที่	2	ซอยทองหล่อ	25	

วันอาทิตย์ที่	26	กรกฎาคม	2015	เริ่มประชุม	13.30	น. 

เลือกต้ังประธาน	รายงานกิจกรรม	แบ่งปันประสบการณ์	

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและทานเลี้ยงสังสรรค์ฉัน

พี่น้อง	 โทรศัพท์แจ้งเข้าร่วมงานนี้ได้ที่คุณคมทวน 

ยันต์เจริญ	 โทร.	 08-3155-9339	 หรือท่ีคุณอนุสรณ์ 

อานามนารถ	โทร.	08-1627-8813

] ขอเชิญร่วมงานมารีอาโปลี วันท่ี	30	กรกฎาคม	-	

วันที่	 1	 สิงหาคม	 2015	 ที่เดอะคาวาลี่คาซ่ารีสอร์ท	

139/1-2	 หมู่	 2	 ต.บ้านเกาะ	 อ.พระนครศรีอยุธยา	

จ.พระนครศรีอยุธยา	 13000	 รายละเอียดเพิ่มเติม	

ไลน์ไอด	ี mariapolithai,	 mariapolithai@gmail.

com	โทร.	09-5008-2825,	0-2256-6272 

] แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในสภาพระสังฆราชฯ ขอ

เชิญผู้สนใจเข้าร่วม	 อบรมเชิงปฏิบัติเทคนิคการเล่น 

อิเล็กโทน	 โดยมีคุณสมบัติดังน้ี	1.	 เป็นผู้เล่นอิเล็กโทน

ในวัดหรือบ้านนักบวชไม่น้อยกว่า	 2	 ปี	 2.	 อายุ

ระหว่าง	15-55	ปี	3.	 ได้รับการรับรองจากเจ้าอาวาส

หรืออธิการบ้านอบรม	 โดยอาจารย์เรมีย์  นามเทพ 

ในวันที่	 31	 กรกฎาคม	 -	 1	 สิงหาคม	 2015	 เวลา	

09.00-17.00	น.		ที่อาคารสยามกลการ	ปทุมวัน	ค่า

อบรม	 2,800	 บาท	 (รวมอาหารกลางวันและเอกสาร

ประกอบการเรียน)	รับจำานวน	20	ท่าน	หมดเขตการ

รับสมัครวันที	่24	กรกฎาคม	2015	นี	้

 หลักสูตรการเรียนร้องเพลงและพ้ืนฐานทาง

ดนตรีเบื้องต้น (8 สัปดาห์) (การฝึกลมหายใจ	 การ

เปล่งเสียง	 การออกอักขระเสียงต่างๆ	 การร้องเพลง

ให้ไพเราะ	 ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น	 การอ่านโน้ต	 การฝึก

จังหวะ	 รวมถึงทักษะต่างๆ	ที่ใช้สำาหรับขับร้องบทเพลง

ในพิธีกรรม)	 โดยอาจารย์พรเทพ วิชชุชัยชาญ	 และ

อาจารย์ศิรารัตน์ สุขชัย	 ทุกวันอาทิตย์	 เวลา	 13.00-

17.30	น.	ตั้งแต่วันอาทิตย์ที	่9	สิงหาคม	-	27	กันยายน	

2015	 ที่วัดเซนต์หลุยส์	 ตึกวันทามารีย์	 ชั้น	 2	 ค่าลง

ทะเบียนท่านละ	 2,000	 บาท	 (รวมอาหารว่าง)	 ผู้ผ่าน

การอบรมจะได้รับวุฒิบัตร	รับสมัครถึงวันที่	2	สิงหาคม	

2015		นี้	รับจำานวนจำากัดเพียง	30	ท่านเท่านั้น

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่	 ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท	 แบ่งปันพระวาจา	 โดยคุณพ่อวิรัช 

อมรพัฒนา	จิตตาธิการ		11	กรกฎาคม	/	8	สิงหาคม	/	

12	กันยายน	2015	เวลา	08.30-10.30	น.	ร่วมพิธีบูชา

ขอบพระคุณ	เวลา	11.00	น.	ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซา	

ที่วัดพระมหาไถ	่ ซ.ร่วมฤด	ี ถ.วิทยุ	 กรุงเทพมหานคร	

คุณสงวน โทร.	08-1908-4766	คุณเปรม โทร.	08-

4008-8789 

]สำานักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและ 

ผู้ล้ีภัย (โคเออร์) ขอเชิญท่านร่วมทำาบุญลุ้นโชค	 	ด้วย

การซื้อบัตรการกุศล	 โดยเงินที่ได้จากการจำาหน่ายบัตร

นำาไปเป็นค่าอาหารให้แก่เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขา		 ท่ี

ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซู	บ้านแป้ง		อ.พรหมบุรี	จ.สิงห์บุรี		

และซ้ือข้าวสารอาหารแห้งให้แก่คนชราและคนพิการ

ยากไร้	 ใน	 จ.สระแก้ว	 และ	 จ.สุรินทร	์ ติดต่อสอบถาม

หรือส่ังซ้ือได้ท่ีโทร.	0-2681-3900	ต่อ	1606-1609

] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก วันเสาร์ที	่1	สิงหาคม	/	เดือนกันยายน	

เข้าเงียบ	 Lectio	 ที่ศูนย์คามิลเลียน	 ลาดกระบัง 

เย็นวันพฤหัสบดีที	่ 10	 -	 เที่ยงวันอาทิตย์ที	่ 13  	 /	 วัน

ศุกร์ที	่9	ตุลาคม	/	วันเสาร์ที	่7	พฤศจิกายน	/	วันเสาร์

ที	่12	ธันวาคม	สอบถามคุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร.	

08-4105-8585	

] ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านทั้งผู้นำาวิถีชุมชนวัด  

สมาชิกในชุมชนคริสตชนย่อย และพี่น้องสัตบุรุษ 

ทุกท่านท่ีสนใจ	เข้าร่วมกิจกรรมวัน	“รวมพลวิถีชุมชนวัด”

ในวันเสาร์ที	่ 29	 สิงหาคม	 2015	 ที่วัดนักบุญเปโตร 

เวลา	09.00-15.00	น.	ในภาคเชา้จะมพีธิมีสิซาเพือ่ขอพร 

พระเจ้าสำาหรับงานวิถีชุมชนวัด	 และพี่น้องทุกท่านที่มา

ร่วมพิธ	ี โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญช	ู ใน

ภาคบ่ายจะเป็นกิจกรรมและการแบ่งปันประสบการณ์

วิถีชุมชนวัด	พี่น้องที่จะมาร่วมงานขอท่านได้แจ้งชื่อกับ

คุณบุญหลาย บุญทา	โทร.	08-7221-9725	ก่อนวันที	่

31	กรกฎาคม	2015

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป	 ทุกวันเสาร์	 เวลา	 09.30-11.30	 น.	 ที่ห้อง 

ประชุมชั้น	 3	 อาคารใหม่	 วัดพระมหาไถ่	 ซอยร่วมฤด ี

โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ	 เป็นจิตตาธิการ 

ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ	 pslohsiri@gmail.com,	 08-

1781-4504	หรือดร.สุนทรี โคมิน	komin.suntree@

ที่นี่มีนัด
gmail.com,	 08-9611-7940	 และคุณอังกี้ โสภิณ-

พรรักษา aungkie2002@yahoo.com,	 08-9815-

1953	 หรือคุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.

com,	08-9117-9100

] ขอเชิญร่วมฝึกสมาธิแบบ WCCM	กับคุณพ่อวิชัย 

โภคทวี, SJ	 ที่บ้านเซเวียร์	 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

ทุกวันจันทร	์ เวลา	 17.00-18.00	 น.	 สอบถามได้ที่ 

คุณพ่อวิชัย	โภคทวี	โทร.	08-1924-0102	E-mail	:	

vphokthavi@yahoo.com

]มูลนิธิเซนต์มาร์ติน (วัดพระแม่มหาการุณย์) ต้องการ 

รับสมัคร	เจ้าหน้าที่	2	ตำาแหน่งดังนี้	1.	เจ้าหน้าที่ฝ่าย

บุคคล/ธุรการ	 จำานวน	 1	 ท่าน	 คุณสมบัติ	 จบปวส.-

ปริญญาตรี	ทั้งเพศชายและหญิง	ใช้	Program	Office	

ได้คล่อง	 ขับรถได้(มีใบขับขี่)	 หากมีประสบการณ์และ 

ตรงสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ	2.	เจ้าหน้าที่พัฒนา

ชุมชน	 จำานวน	 1	 ท่าน	 คุณสมบัติ	 จบปริญญาตรี	

ทั้งเพศชายและหญิง	 สามารถขับรถได	้ (มีใบขับขี่)	

สามารถทำางานนอกเวลาได้	 ถ้ามีประสบการณ	์ หรือ

วุฒิปริญญาตรี	สังคมสงเคราะห์	จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่อาคารพระคริสตธรรม	 วัด

พระแม่มหาการุณย	์ ตั้งแต่	 08.00-17.00	 น.	 จันทร์-

เสาร์ปิดรับสมัคร	30	มิถุนายน	2015

] วทิยาลัยแสงธรรม ปรบัชว่งเวลาการเปิดการเรยีน 

การสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ที่

ประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย	

เมื่อวันที่	 4	 กันยายน	 2014/2557	 และที่ประชุม 

สภาวิทยาลัย	เมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	2557		มีมติ

เห็นชอบให้วิทยาลัยดำาเนินการเปิดการเรียนการสอน		

ตั้งแต่ปีการศึกษา	2558	ดังนี้

-	 การจัดการศึกษาเพิ่มเติม (เทียบ Summer) 

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม (เริ่มเดือน

มิถุนายน	 2558	 สำาหรับนักศึกษาสาขาวิชาคริสต- 

ศาสนศึกษา	 ปี	 4	 และสาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม	 

ปี	2)	

-	ภาคการศึกษาท่ี 1   ต้ังแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

- ภาคการศึกษาท่ี 2  ต้ังแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

] ติดต่อศูนย์อภิบาล หลักสี่ 25/79-82	 หมู่	 6	

ถนนงามวงศ์วาน	 43	 แยก	 2-25	 ซอยชินเขต	 1/45 

แขวงทุ่งสองห้อง	 เขตหลักสี	่ กรุงเทพฯ	 10210	 โทร.	

09-9654-1935	 โทร.	 /	 แฟกซ์	 0-2004-9514 

E-mail:	 pastoral.laksi@gmail.com	 FB:	 ศูนย์

อภิบาล	หลักสี่	ID	Line:	pclsi:PastoralCenterLaksi 

www.socialbkk.org

 

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

นครราชสีมา
“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี
โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
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อุดมสาร หนังสอืพมิพข์า่วคาทอลกิ รายสปัดาห ์R เจา้ของ :	สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหง่ประเทศไทย	R ผูอ้ำานวยการ	:	คณุพอ่อนชุา	ไชยเดช	R บรรณาธกิารบรหิาร	:	คณุพอ่อนชุา	ไชยเดช	R หัวหน้ากองบรรณาธกิาร	:	วชัร	ีกจิสวสัดิ	์ 

R กองบรรณาธกิาร :	เสกสรร	กองคำา	R ฝ่ายโฆษณา :	สพุร	เลา่เรียนธรรม	R รายชือ่ผูป้ระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำาแตล่ะสงัฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ :	คณุพอ่พงศเ์ทพ	ประมวลพรอ้ม	สงัฆมณฑลเชียงใหม่	:	คณุพอ่ณรงคช์ยั							หมัน่ศกึษา 

สงัฆมณฑลจันทบรีุ	:	คณุพอ่เอนก	นามวงษ	์อคัรสงัฆมณฑลท่าแร-่หนองแสง :	คณุพอ่วีรพงศ	์						โพธิมล	สังฆมณฑลราชบุร	ี:	คณุพอ่เสนอ	ดำาเนนิสดวก	สังฆมณฑลนครราชสมีา :	คณุพอ่เกรยีงไกร	ย่ิงยง	สังฆมณฑลนครสวรรค ์:	คณุพอ่พรชัย	สงิหส์า	 

สังฆมณฑลสรุาษฎรธ์าน ี:	คณุพอ่นท	ีธรีานวุรรตน	์สังฆมณฑลอดุรธาน ี:	คณุพอ่เลศิอมัพร	พรหมผาย	สงัฆมณฑลอบุลราชธาน ี:	คุณพอ่สานติย	์													พลมาก	R คา่บำารงุปลีะ 400 บาท โอนเข้าบญัช	ีธนาคารกรงุเทพ	สาขาย่อยโอเรยีนเตล็	บญัชีสะสมทรพัย์	 

ชื่อบัญชี	การพิมพ์คาทอลิก	เลขที่	226-0-006040	/	เช็คขีดคร่อม	สั่งจ่าย	การพิมพ์คาทอลิก	/	ธนาณัติสั่งจ่าย	ป.ณ.ยานนาวา	10120	R สำานักงาน :	อาคารเลขที	่122/11	ซ.นนทรี	14	ถ.นนทร	ีแขวงช่องนนทรี	เขตยานนาวา	กรุงเทพฯ	10120	

โทร.	0-2681-3900	ต่อ	1805	โทรสาร	:	0-2681-5401	CATHOLIC	PRESS	OF	THAILAND	UCIP/SEACPA	(THAILAND)	122/11	Soi	Nonsi	 14,	Nonsi	Rd.,	Chong	Nonsi,	Yan	Nawa,	Bangkok	10120	Thailand.	Tel.	66-2681-

3900	ext.	1805	Fax	:	66-2681-5401	E-mail :	udomsarn@gmail.com,	udomsarn@cbct.net	website :	www.udomsarn.com

6. ท่านเป็นส่วนหนึ่งของหนทางแก้ปัญหา

	 พระองค์ทรงเขียนว่า	 “ผลกระทบต่อความ 

ไม่สมดุลปัจจุบันสามารถลดลงได้ด้วยการตัดสินใจ

ลงมือปฏิบัติของพวกเราทุกคน	 ในทุกแห่งทุกเวลา	 ใคร

คนนั้นไม่จำาเป็นต้องเป็นหัวหน้าบริษัทเพื่อจะนำาความ

ประกาศก (ต่อจากหน้า 5)

เปลี่ยนแปลง	 คนทั่วไปทุกคนสามารถช่วยเยียวยาแม่

ธรรมชาติได้เช่นกัน”

l ดังนั้นมันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตด้วย

ท่าทีเล็กๆ	น้อยๆ	ทุกวัน

	 -	การนำาของใช้แล้วกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่

	 -	การคัดแยกขยะที่จะทิ้ง

	 -	 ใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมแทนที่จะเปิดเครื่องปรับ

อากาศ

	 แม้ว่าบางคนจะมีความเช่ือก่อนท่ีจะได้อ่าน

การวิเคราะห์ของพระสันตะปาปาว่าไม่ตรงข้อมูลร้อย

เปอร์เซ็นต์	และเพิกเฉยต่อสภาพปัจจุบันของแม่ธรรมชาติ	

นั่นก็จะยิ่งสามารถเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ถึงอันตรายท่ีจะ

มาถึงอย่างมากทีเดียว
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 ก่อนอ่ืนหมดผมต้องขอขอบคุณท่ีคุณพ่อได้สอนให้ผมพูดภาษาไทยได้ 

“ขอพระอวยพรคุณ” ภาษาไทยสำาเนียงแปร่ง ๆ แม้ว่าจะซักซ้อมและทำาความ

เข้าใจมานาน ของพิธีกรระดับด็อกเตอร์ที่มาทำาหน้าที่ดำาเนินรายการแบ่งปัน

ประสบการณ์จากผู้ทำางานด้านสื่อสารมวลชน 3 คน ในวันนั้น ผมเป็นหนึ่ง 

ในผู้ร่วมแบ่งปัน และผมได้สอนภาษาไทยคำานั้นให้กับด็อกเตอร์จอห์น ฟุง ผู้

ดำาเนินรายการคนนั้นนั่นเอง เขากล่าวก่อนที่ผมจะเดินลงมาถึงเวทีที่ทุกอย่าง

ถูกจัดเตรียมไว้แล้ว มีเสียงตะโกนไล่หลังขณะที่ผมกำาลังขึ้นเวที “สวัสดีคร้าบ” 

ลักษณะของเสียงเป็นแบบตัวสะกดนั้นจริง ๆ ผมรู้สึกผ่อนคลายเล็กน้อย เป็น 

การเริ่มต้นที่ดี ผมทราบโดยสัญญาณว่า ภาษาอังกฤษของเรายังห่างชั้น แต่ก็ 

เชื่อเช่นกันว่าเรื่องราว เนื้อหา ประสบการณ์ความคิด การทำางาน คนไทย 

ไม่แพ้ใคร หน่วยงานคาทอลิกในประเทศไทยไม่เป็นรองใคร ได้เวลาบอกเล่าและ 

แบ่งปันกันแล้ว

 ผมเริ่มทักทายผู้ฟังในวันนั้นด้วยคำาทักทายปกติ “Good afternoon 

สวัสดีครับ” พร้อมกับยกมือขึ้นไหว้ท่านผู้ฟัง เสียงปรบมือให้กำาลังใจพอให้อุ่น

หัวใจ วันนั้นผมมีโอกาสแบ่งปันในประเด็นหลักคือ “การสร้างสังคมออนไลน์ 

ในความเป็นเพื่อนและความสัมพันธ์ อะไรเป็นสิ่งที่สำาคัญพิเศษในการเชื่อม

สังคมนี้ และเพื่อจะแพร่ธรรมในโลกไซเบอร์   เพราะพระศาสนจักรตั้งมั่นอยู่

ในสังคมของการสื่อสารซึ่งกันและกัน การเป็นหนึ่งเดียวระหว่างกัน เราจะมา 

แบ่งปันถึงประสบการณ์ของแต่ละคนในมุมของวิทยากรแต่ละท่าน ตอนแรกผม

รู้สึกโชคร้ายที่ได้แบ่งปันหลังการแบ่งปันของมิสเชซีเลีย ชุย ชาวฮ่องกง คนนี้

มีประสบการณ์การสอนบทเรียนพระคัมภีร์ ไม่ใช่เฉพาะแต่ฮ่องกงเท่านั้น แต่ยัง

รวมไปถึงหลายๆ ประเทศใกล้เคียง จีน ไต้หวัน แถมยังข้ามไปแคนาดา เรียก

ว่าไม่เลวทีเดียว ผมพยายามข่มความประหม่าทั้งหมด ณ วินาทีนี้มาถึงที่และ 

ได้โอกาสแล้ว ต้องใช้อย่างเต็มที่ มีอะไรต้องเอาออกมาให้หมด

 หัวข้อที่ผมเลือกมาคือ “การใช้โลกออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของงานอภิบาล : ประสบการณ์จากประเทศไทย” เมื่อผมปรับให้เป็นเรื่องของ

ประสบการณ์ประเด็นก็ง่ายขึ้นทันที ไม่มีทฤษฎีใดมาจับ มันเป็นประสบการณ์

การทำางานล้วน ๆ ซึ่งแน่นอนมันต้องปูการทำางานก่อน เราถึงจะยกตัวอย่างให้

ผู้ฟังได้เห็นประสบการณ์เหล่านั้น 

 ผมเริ่มการแบ่งปันด้วยประสบการณ์ที่เพิ่งผ่านมาหมาด ๆ มันเกิดขึ้น 

ก่อนผมแบ่งปันแค่วันเดียว “เม่ือวานผมใส่เส้ือทีเช้ิต และใส่เส้ือผ้าท่ีมีเอกลักษณ์

ไทยคุมทับอีกที ประเทศไทยเราเรียกเสื้อแบบนี้ว่าหม้อฮ่อม เสื้อทีเชิ้ตที่ผมใส่มี

ตัวอักษรเขียนไว้ว่า Power of Love มันเป็นเสื้อรายการโทรทัศน์รายการล่าสุด

ที่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย อนุมัติให้ทำา จากลิฟต์ชั้น 20 

ผมก้าวเข้ามาพร้อมกับชายคนหนึ่ง เขาทักผมขึ้นมาว่า ขอบคุณนะ ผมชอบ 

เสื้อคุณ และก็ชอบความหมายด้วย พลังรัก ความรักมีพลัง ผมยิ้มแทนคำากล่าว

ว่าขอบคุณ ยังไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติม ชายคนนั้นชี้คำาที่ด้านหลังเสื้อของเขาให้

สื่อมวลชนคาทอลิกไทย ในเวทีสากล 1 

เก็บเรื่องราวจากขอบเวทีการประชุม
การใช้อิเล็กทรอนิกส์ในงานแพร่ธรรมมาขยายความ

ผมดูบ้าง มันเขียนว่า Hong Kong ผมเดาว่าเขาอาจเป็นนักท่องเที่ยว ผมถาม 

คุณเป็นนักท่องเท่ียวหรือ ไม่ใช่ อย่างน้ันคุณคงเป็นคนท่ีทำางานอยู่ท่ีน่ี ก็ไม่ใช่อีก 

ผมถามคำาถามสุดท้าย แล้วคุณเป็นใครหรือ เขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่ อยู่มาหลาย

ปีแล้ว อยู่เพราะเกษียณ และเขาจะตายที่นี่ด้วย เขาเชื่อมั่นในพลังรัก แต่เขาทำา

มันหล่นหายไปนานแล้ว ผมอึ้งไปก่อนจะถามเขาเป็นประโยคสุดท้าย คุณมาจาก

ไหน ... ยังไม่ทันได้ตอบอะไร เขาเดินหายออกไปจากลิฟต์ ผมยังตั้งตัวไม่ทัน  

แต่รู้ว่า รถที่มารอไปสถานที่ประชุมที่อยู่คนละที่กับที่พัก กำาลังจะออก ผมอาจ

เป็นคนสุดท้าย ผมมาครุ่นคิดถึงเขาคนน้ัน คนเราทุกคนต้องการการ communicate 

ต้องการการติดต่อสื่อสาร แต่จะด้วยวิธีการใดเท่านั้นเอง คีย์เวิร์ด หรือคำาสำาคัญ

ในวันนี้ที่เราจะพูดกันคือ...” หลังจากเล่าเรื่องนี้จบ ผมว่าไปตามสคริปท์และ 

พาวเวอร์พ้อยท์ที่เตรียมไว้ พอดีมีคลิปแนะนำาสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

สั้นๆ 6 นาที เป็นภาษาอังกฤษรวบรวมงานที่ทำา และกำาลังทำา ผมเชื่อว่าทุกคน 

ตื่นตาตื่นใจ เรื่องนี้ผมไม่ควรพูดเอง แต่ผมฟังจากผู้ฟังหลังจากการบรรยาย 

การถูกสัมภาษณ์ และมีสำานักสื่อบางสำานักได้นำาเรื่องการบรรยายไปเล่าต่อในสื่อ

ของพวกเขา

 การประชุมสัมมนาเพื่อการใช้อิ เล็กทรอนิกส์ ในงานแพร่ธรรม 

นานาชาติ 2015 ที่ฮ่องกงในครั้งนี้ โดยส่วนตัวแล้วผมถือว่า เป็นประโยชน์มาก

สำาหรับทุกคนที่ทำางานด้านนี้ การได้เปิดโลกทัศน์ ได้เห็นหลายท่านที่ทำางาน

ด้านนี้ด้วยความมุ่งมั่นอยู่แล้ว เจ้าภาพที่ลงทุนจัดให้พวกเรามารับรู้ และก้าว

เดินไปพร้อมกัน ในวาระต่อไป กับโรงเรียนที่มีบทเรียนทางออนไลน์ และทำาให้

คนกลับใจรับศีลล้างบาปมามากมาย มีผู้เรียนในหลาย ๆ   ประเทศทั่วโลก นัก

วิชาการในด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่เป็นชาวเอเชียเอง หรือไปทำางานอยู่ที่

ประเทศออสเตรเลียบ้าง แคนาดาบ้าง พระสงฆ์ ฆราวาส นักบวชชาย-หญิง เป็น

งานที่ดูดี มีอนาคตและตอบรับกับสภาพของสังคมในปัจจุบัน เพราะบางทีเราใช้ 

แต่เราอาจไม่เข้าใจ หรือเราเข้าใจ จะดีไหม ถ้าเราจะมีจุดยืนในแบบคาทอลิกด้วย 

 ผมแบ่งปันประสบการณ์การนำาโลกออนไลน์มาใช้อยู่ 4-5 เรื่อง ผม

ย้อนกลับไปเล่าเรื่องกิจกรรมคริสต์มาสทั่วไทย เมื่อช่วง 2 ปีที่ผ่านมา   ที่มา

จากโจทย์ว่า คนไทยส่วนใหญ่รู้จักคาทอลิกแค่แต่งงาน คริสต์มาส ฮาโลวีน และ

วาเลนไทน์ ที่รู้ก็ใช่ว่าจะถูก เราจึงถือจังหวะช่วงคริสต์มาสและงานเทศกาล

ดาวของอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ ร่วมงานและตั้งเป็นศูนย์บัญชาการถ่ายทอดสด 

ลงเว็บฯ กับคริสต์มาสทั่วถิ่นไทย ได้ผลมันแตกต่อเป็นการถ่ายทอดสดจริง ๆ 

จังๆ ในงาน 2 นักบุญ นักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2  

พระสันตะปาปา ที่ช่อง one HD พัฒนาต่อเป็นการมีรายการโทรทัศน์ใหม่ ที่

ตอบโจทย์เรื่องเวลาที่ไม่เช้าเกินไป และเมื่อประเทศไทยมีพระคาร์ดินัลใหม่ การ

ถ่ายทอดสดไม่ใช่เรื่องเกินกำาลัง ไม่เพียงในประเทศเท่านั้น เราเชื่อว่างานที่เราทำา

เผื่อแผ่เพื่อนบ้าน ประสบการณ์แรกก็เรียกความน่าสนใจท่วมท้น 

     (อ่านต่อฉบับหน้า)
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“โอ้ศีลบูชารักษาจิตใจ” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2015 โรงเรียน 

อัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดเตรียมพลับพลาเพื่อต้อนรับศีลมหาสนิท โอกาส

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า โดยมีคุณพ่อชูศักดิ์  บุญอนันต-

บุตร และคุณพ่อธนันต์ธง สุขสุทิพย์ เป็นผู้อัญเชิญศีลมหาสนิทมาอวยพร

“โบว์ลิ่งการกุศล” วันที่ 14 มิถุนายน 2015  ชมรมครูผู้สูงอายุโรงเรียน

สารสิทธิ์พิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์

พิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครู จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อสนับสนุน

กิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียน ที่บ้านโป่งโบว์ล โดยดร.วัลลภ เจียรวนนท์ 

เป็นประธานการแข่งขัน   และ รศ.บุญเพราะ แสงเทียน เป็นประธานจัดการ

แข่งขัน ร่วมกับคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  ในการ

แข่งขันได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า นักเรียน อย่างคับคั่ง

“ลูกพระกุมารร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด” วันที่ 26 มิถุนายน 
2015 โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี จัดกิจกรรมโรงเรียนสีขาว ในวันรณรงค์ 
ต้านยาเสพติด โดยเร่ิมกิจกรรมในเวลาเช้า คุณพ่อธวัช สิงห์สา ผู้อำานวยการ 
โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี ให้โอวาทและอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จากนั้นคณะครูและนักเรียน ได้เดิน 
รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด รอบหมู่บ้านพระหฤทัย ชุมชนวัดพระนามกรเยซู 
ต.โรงช้าง และพันตำารวจเอก สลัญพัฒน์  ยศสมบัติ  ผู้กำากับการสถานีตำารวจ 
อำาเภอพรหมบุรี ได้เดินทางมาร่วมงาน ท่านผู้กำากับได้ร่วมกับคุณพ่อพรชัย 
สิงห์สา ผู้แทนผู้รับอนุญาตโรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี คณะครู และนักเรียน 
ได้เผาบุหรี่ และยาเสพติดจำาลอง เพื่อเป็นการกระตุ้นถึงความเอาจริงเอาจังใน
การต่อต้านยาเสพติดในครั้งนี้ และในเวลาบ่าย นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้ไป
ทัศนศึกษาที่วัดถ้ำากระบอก เพื่อให้เห็นถึงโทษ และวิธีการบำาบัดผู้ติดยาเสพติด

“เยี่ยมกลุ่มเยาวชน” คุณพ่ออัมรินทร์  พันธ์วิไล  จิตตาภิบาลเยาวชน 
สังฆมณฑลนครราชสีมาและทีมงาน ออกเย่ียมกลุ่มเยาวชนตามวัดในสังฆมณฑล 
นครราชสีมา เริ่มที่เขตชัยภูมิ ประกอบด้วย วัดนักบุญยอแซฟ หนองห่าง  วัด
พระคริสตราชา เมืองคง วัดพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพ โปร่งนคร และวัด 
แม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง  ระหว่างวันที่  5-28 มิถุนายน 
2015



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 39 ฉบับที่ 29 ประจำาวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2015หน้า 20

ตอนที่ 18 เมื่อสานุศิษย์ของพระเยซูมีมากกว่าสิบสอง

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ภาพทั่วไทย ในปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์”

“อาลัยรัก”...
คุณพ่อฟรังซิส โกโทร
มิสชันนารี รุ่นที่ 4

(อ่านต่อหน้า 4)

ความจริงเกี่ยวกับโรฮีนจา 
บทบาทของพระศาสนจักร

กรรมาธิการฝ่ายสังคมในสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย (คาริตัสไทยแลนด์) 

โดยคณะกรรมการคาทอลิกต่อต้านการค้า

มนุษย์ (อ่านต่อหน้า 4)

“เสกอาคารศักดานุสรณ์” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2015 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ทำาพิธีเสกอาคารศักดานุสรณ์   เพื่อเป็นเกียรติ 

แด่ภราดาซัลวีโน ศักดา   กิจเจริญ ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ในฐานะที่เป็นผู้มี

คุณูปการต่อโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์   

วีระ   อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี โดยมีภราดาทักษบุตร   ไกรประสิทธิ์ 

และคณะภราดาให้การต้อนรับ

“เข้าเงียบ” พระสงฆ์พื้นเมืองสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เข้าเงียบประจำาปี 

ระหว่างวันที่  21-26  มิถุนายน 2015  โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน  

ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑล เป็นผู้เทศน์ ที่บ้านพักหาดหฤทัย อ.ชะอำา 

จ.เพชรบุรี

 คุณพ่อที่แนะนำาบอกกับพวกเราให้เงียบ อย่าเพิ่งถ่ายรูป ห้ามได้ที่ไหน 

เสียงกดชัตเตอร์ทั้งต่อหน้าต่อตา หรือทำาด้วยความสำารวม แต่ก็หยุดไม่อยู่

 วัดรูปทรงสวยงามดูสะอาดและสงบ ตรงกลางเป็นรูปกระจกสีผสมผสาน 

อาหารค่ำามื้อสุดท้าย และพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์ ทำาไมสานุศิษย์นับได้เกิน  

12 คน 

 เราทุกคนก็เป็นสานุศิษย์ จาก 12 เป็น 16 อีก 4 คือตัวแทนแห่งโลก

ที่แบ่งคนตามเชื้อชาติ ผิวพรรณ เทียน 4 เล่มข้างพระแท่นเหมือนถวายบูชา 

ด้วยชีวิต

 ทีนี้นับใหม่ เรานับสานุศิษย์ได้กี่คน ... คุณพ่อบอกพวกเราที่เข้าไป 

ในวัดอีกครั้ง “เงียบสิ” คุณอาจได้ยินคำาตอบ
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    			 | 
			Sun Jun 21, 2015 7:43pm BST
    
    
            Related: 
            
                World, 
                Papacy in Transition
                
        

    Pope prays at Turin Shroud but skirts authenticity debate


    
    
            TURIN, Italy
                 | 
				By Philip Pullella
            

    










	




            

            
    
            

            
    










TURIN, Italy Pope Francis prayed on Sunday before the mysterious shroud some Christians believe is Jesus's burial cloth but skirted the issue of its authenticity, saying it should remind people of all suffering and persecution. 

On his first day of a visit to the northern industrial city of Turin, he defended migrants flocking to Europe to escape war and injustice, saying it "makes one cry" to see them mistreated.

He also spoke of the city's 19th century reputation as a centre of devil worship and anti-clericalism, saying today's young people faced new snares of high unemployment, drugs and unbridled consumerism.

Francis was the latest of many popes to view the shroud, which is usually kept locked out of sight and is on display for only the third time in 17 years. Over a million people have seen it in two months.

After praying for several minutes before the cloth that has baffled scientists for decades, he touched its glass case and moved on to say Mass for 60,000 people. There he said the Shroud should spur people to reflect not only on Jesus but also on "the face of every suffering and unjustly persecuted person."


        
        The Roman Catholic Church has not taken an official position on the cloth bearing an image, reversed like a photographic negative, of a man with the wounds of a crucifixion.

It shows the back and front of a bearded man, his arms crossed on his chest. It is marked by what appear to be rivulets of blood from wounds in the wrists, feet and side.

Sceptics say it is a masterful medieval forgery and carbon  dating tests in 1988 dated it between 1260 and 1390, but some have challenged the accuracy of those tests.


        
        The pope began the day with an outdoor rally on the theme of workers rights and immigration. Turin's factories drew in waves of poor southern Italian peasants in the post-war period. Today it is home to migrants from developing countries and social tensions have increased along with unemployment.

"Immigration increases competition but migrants should not be blamed because they are the victims of injustice, of this throw-away economy, of wars," he said.


        
        Departing from his prepared text, he added: "It makes one cry to see the spectacle of these days in which human beings have been treated like merchandise."

France and Austria have stepped up border controls on migrants trying to enter from Italy, turning back hundreds and leaving many  camped out in train stations in Rome and Milan.

Francis has made immigration a top priority of his papacy. His first trip in 2013 was to the southern island of Lampedusa to pay tribute to the thousands of migrants who have died trying to cross the Mediterranean.             



 (Editing by Tom Heneghan)






	

	

            
                
                    
                        
                    

                
                    
                        
                            
                            	Pope Francis leads a mass during a two-day pastoral visit in Turin, Italy, June 21, 2015.  

                            
                                
                                	Reuters/Alessandro Garofalo
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                            	Pope Francis kisses a sick child as he arrives to lead a mass in Turin, Italy, during a two-day pastoral visit June 21, 2015. 

                            
                                
                                	Reuters/Alessandro Garofalo
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                            	Faithful attend a mass led by Pope Francis during a two-day pastoral visit in Turin, Italy, June 21, 2015. 

                            
                                
                                	Reuters/Giorgio Perottino
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                            	Pope Francis touches the Shroud of Turin during a two-day pastoral visit in Turin, Italy, June 21, 2015. 

                            
                                
                                	Reuters/Giorgio Perottino

                        

                        
                            left
4 of 5right

                        

                    

                

            
                
                    
                        
                    

                
                    
                        
                            
                            	Orthodox priests attend a mass led by Pope Francis during a two-day pastoral visit in Turin, Italy, June 21, 2015. 

                            
                                
                                	Reuters/Giorgio Perottino
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