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ขา่วรอบวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซสิ เสด็จเยอืนชลิแีละเปรเูป็นเวลา 1 สปัดาห ์

 

วนัที ่16 ม.ค. 61 — สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซสิ เสด็จถงึกรงุซานตอิาโก ประเทศชลิ ี 

ในเวลา 20.10 น.  พระองคท์รงทกัทายประชาชนจ านวนมาก ทีม่ารอรบัเสด็จทีด่า้นนอกสถานเอก

อคัรสมณทูต ในกรงุซานตเิอโกของชลิ ี พระองคจ์ะทรงประกอบพธิมีซิาทีก่รงุซานตเิอโก,   

เมอืงเตมูโก ทีอ่ยูท่างใต ้และเมอืงอเีกเก ทีอ่ยูท่างเหนือ กอ่นจะเสด็จเยอืนเปรเูป็นประเทศตอ่ไป 

 

 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

 
 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 
<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

 

  
 

ขอ้คดิ         

 วนันี ้ พระเจา้เรยีกเราใหส้ านึกผดิและกลบัใจ ดงัทีค่ร ัง้หน่ึงพระองคท์รง
เรยีกชาวนินาเวห ์ เพราะพระองคม์คีวามเมตตากรณุามากว่าความยุตธิรรม 

นักบุญเปาโลบอกเราว่า อายุคนเราสัน้นัก โลกปัจจบุนัก าลงัผ่านไป ใหเ้รา

รูจ้กัปล่อยวางความสลวนและความห่วงใยในสิง่ของของโลกและใหต้ดิยดึกบั

พระเจา้. 

ปีที ่24  ฉบบัที ่ 1198    วนัอาทติยท์ี ่  21   มกราคม    2561/2018 

“เวลาทีก่ าหนดไวม้าถงึแลว้ พระอาณาจกัรของพระเจา้อยูใ่กลแ้ลว้  

จงกลบัใจ และเชือ่ขา่วดเีถดิ”” 

http://www.bangsaenchurch.org


  

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

2 

             ปฏทินิสปัดาหห์นา้ 

 

 

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

วนัจนัทรท์ี ่22 ม.ค. 18    ระลกึถงึน.วนิเซนต ์สงัฆานุกรและมรณสกัข ี

วนัพุธที ่24 ม.ค.18          ระลกึถงึ น.ฟรงัซสิ เดอซาลส ์พระสงัฆราชและนักปราชญ ์

     แห่งพระศาสนจกัร 

วนัพฤหสับดทีี ่25 ม.ค.18  ฉลองการกลบัใจของนักบุญเปาโล อคัรสาวก                                                

วนัศกุรท์ี ่26 ม.ค.18          ระลกึถงึ น.ทโิมธ ีและทติสั พระสงัฆราช  

วนัเสารท์ี ่27 ม.ค.18         ระลกึถงึ  น.องัเยลา เมรชิ ีพรหมจาร ี                                                                                                   

วนัอาทติยท์ี ่28 ม.ค.18    สปัดาหท์ี ่4  เทศกาลธรรมดา  

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

                                   เพือ่นแท ้  

 อนัเพือ่นแทแ้มม้หีน่ึงถงึจะนอ้ย         ดกีว่ารอ้ยเพือ่นคดิรษิยา    

เกลอืกอ้นหน่ึง ถงึจะนอ้ย ดอ้ยราคา            ยงัมคีา่ กว่าน ้าเค็ม เต็มทะเล 

                              สญัลกัษณใ์นครสิตศ์ลิป์ 
       หมวด   2  ดอกไม ้ ตน้ไม ้ และพขื                  
   ไซเปรส  (Cypress)  มคีวามเกีย่วขอ้งกบัความตายมาตัง้แตย่คุ

นอกรตี     ตน้ไมช้นิดนีจ้งึมกัปลกูไวต้ามสสุานทัง้ของพวกนอกรตีและ

พวกครสิตชน  แผ่นหนิสลกัเป็นรปูตน้ไซเปรสพบไดต้ามสสุานของพวก

ชาวครสิตห์ลายแห่ง   การทีไ่ซเปรสเป็นตน้ไมท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัความตาย   

มทีีม่าจากหลายสาเหต ุ  เชน่ใบสเีขม้จนเกอืบด าของมนั   และเมือ่ถกู

โคน่ลงแลว้   มนัจะไม่งอกจากรากทีย่งัฝังอยูใ่นดนิอกี 
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ขา่วรอบวดับางแสน 

วนัเด็กปี 2561 
วนัเด็กปี 2561 ทีว่ดัแสน เด็กเป็นผูช้ว่ยพธิกีรรมในพธิมีสิซา  เก็บถงุทาน  เชญิของถวาย  และรว่ม

เทศนก์บัพระสงฆ ์ มขีองขวญัมากมายส าหรบัทกุคน  เด็กคอืก าลงัส าคญัในวดัของเรา 

 

 

http://www.catholic.or.th/main/%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2/bible-diary/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/7424-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E
http://www.catholic.or.th/main/%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2/bible-diary/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/7422-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%98%E
http://www.catholic.or.th/main/%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2/bible-diary/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/7422-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%98%E
http://www.catholic.or.th/main/%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2/bible-diary/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/7420-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%81%E
http://www.catholic.or.th/main/%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2/bible-diary/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/7433-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=Cypress&source=images&cd=&cad=rja&docid=V9J3B3aU8NKnkM&tbnid=8iNKwcQ-Sx42wM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.wildcrafted.com.au%2FCypress.html&ei=l1NYUeORNYKlrQeexIC4CQ&bvm=bv.44442042,d.bmk&psig=AFQjCNEOUbjiQmO7VoAB
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1703010776427160&set=pcb.1703012519760319&type=3


 

     ทกุวนัที ่11 ของเดอืน เวลาทุม่ครึง่    ขอเชญิรว่มแหเ่ทดิเกยีรตแิมพ่ระทีว่ดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 
เลขที ่167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุร ีโทร. 0-3874-5216  
วนัอาทติย ์ พธิบูีชาขอบพระคณุ ภาษาองักฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น. 
วนัศกุรต์น้เดอืน  วนัเสาร ์ นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์และพธิบูีชาขอบพระคณุ เวลา 19.30 น. 
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ประชาสมัพนัธ ์
 

อาทติยช์วนคดิ         

1. ฉลองวดัใน เดอืน มกราคม 2018    ฉลองวดั น. เปาโลกลบัใจ ปากน า้ระยอง ในวนั

เสารท์ี ่27 ม.ค. 2018 

2. ในโอกาสฉลองวดัแม่พระเมอืงลรูด์บางแสน ในวนัอาทติยท์ี ่11 ก.พ. ทีจ่ะถงึนนี ้พีน่อ้ง

ท่านใด ประสงคส์นับสนุนในการฉลองวดัอยา่งไร กรณุาแจง้ความประสงคไ์ดท้ี ่คณุพ่อ

เฉลมิ  คณุพ่อมเิกล และ ฝ่ายอาหารทีค่ณุ กาญจนา (083-110-1599) 

หน่ึงปีมหีน่ึงคร ัง้ 
          “เราทกุคนเกดิมาลว้นมคีณุคา่”  บางคนมคีวามรูค้วามสามารถ แต่กลบั

มองไม่เห็น เก็บคณุค่าของตวัเองไว ้ไม่ปล่อยใหค้ณุคา่แห่งความสามรถ ทีพ่ระ

ประทานใหแ้กเ่ราน้ัน ไดแ้สดงออกมา  และแลว้วนัฉลองชมุชนแห่งความเชือ่    วดั

แม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน ของเรา ก็ไดเ้วยีนมาถงึอกีคร ัง้ในอกี สามสปัดาห ์

ขา้งหนา้นี ้ พีน่อ้งทีร่กั หน่ึงปีมหีน่ึงคร ัง้  จงึเป็นโอกาสอนัสมควรและดยีิง่อกีคร ัง้

หน่ึงทีเ่ราจะชว่ยกนัเฟ้นหาคณุคา่ของตวัเองออกมา  จุดประกายคณุคา่ของ

ตวัเอง   ดว้ยการรว่มมอืรว่มใจ เตรยีมจติใจของเรา พรอ้มกบัการชว่ยเหลอืและ

แบ่งปัน คณุคา่ของความเป็นลูกของแม่พระ ดว้ยแรงกายและแรงศรทัธา เพือ่งาน

เฉลมิฉลองการประจกัษม์า  อนัเป็นการถวายเกยีรตแิดแ่ม่พระเมอืงลูรด์ ทีเ่ป็น

องคอ์ปุถมัภข์องวดัเรา  ขอเชญินะครบั… 
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คณุพอ่เจา้อาวาสทกัทาย 

 

(วนัอาทติยส์ปัดาหท์ี ่3 เทศกาลธรรมดา) 

(21 ม.ค. 2018) 

 

 สวสัด ีลกูๆพระแม่ฯ ชมุชนวดับางแสนทีร่กัทุกคน 

 วนันีเ้ป็นการท าตรวีารคร ัง้แรก เพือ่เตรยีมฉลองชมุชนครสิตชนวดัของเรา เป็น

โอกาสดทีีจ่ะรบัพระพรแห่งความคดิ ซ ึง่จะชว่ยใหเ้ราเขา้ใจชวีติการเป็นครสิตชนดขีึน้ อนั

จะน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงวถิชีวีติ  ครสิตชน ซึง่มเีร ือ่งทา้ทายในการตนัสนิใจเลอืกตดิตาม

พระเยซคูรสิตเจา้อยา่งมคีวามหมายในสงัคมปัจจบุนั 

 แนวคดิตา่งๆ ทีเ่ราจะไดร้บัฟัง อาจจะไม่ใชเ่ร ือ่งใหม่ทีเ่ราไม่เคยไดย้นิมากอ่น บางที

อาจไดย้นิมาบ่อยคร ัง้แลว้ จดุประสงคข์องการรบัฟังแนวคดิ เพือ่เราจะไดต้รวจสอบตวัเอง

วา่ แนวความคดิตา่งๆ ทีฟั่งมาบ่อยๆ บดันีไ้ดล้งสูห่วัใจของเรากลายเป็นแรงบนัดาลใจ หรอื

แรงดลใจใหล้งมอืเปลีย่นแปลงชวีติแลว้หรอืยงั 

 พระวรสารวนันีเ้ชญิชวนเราวา่ “เวลาทีก่ าหนดไวม้าถงึแลว้ พระอาณาจกัรของพระ

เจา้อยูใ่กลแ้ลว้ จงกลบัใจ และเช ือ่ข่าวดเีถดิ” ฉลองวดัปีนีเ้ป็นเวลาทีเ่หมาะสมแลว้ พระเจา้

อยูก่บัเราผ่านทางผูเ้ทศนต์รวีารทัง้ 3 ท่าน ซ ึง่จะเชญิชวนในนามของพระเยซเูจา้ ใหม้กีาร

กลบัจติกลบัใจ กลบัท่าทกีลบัคา่นิยม และกลบัชวีติ อยา่ปลอ่ยใหต้วัเราเดนิไปไกล 

จนกระทั่งไม่อาจไดย้นิเสยีงแห่งความรกัทีพ่ระเจา้มพีระประสงค ์       ใหเ้ปลีย่นแปลงชวีติ

เลย เสยีงเชญิชวนใหก้ลบัใจคอืเสยีงแห่งความรกั 

 ขอใหช้มุชนศษิยพ์ระครสิตว์ดับางแสนทุกคน ไดร้บัความชว่ยเหลอืจากพระแม่

เมอืงลรูด์             ซ ึง่มขี่าวสารเดยีวกนักบัพระวรสารคอื “จงใชโ้ทษบาป” และ “จงภาวนา

ใหค้นบาป” (การประจกัษค์ร ัง้ที ่8) 

 

     

 

       ดว้ยความรกัและปรารถนาด ี

                 คณุพ่อเจา้อาวาส 

  



 

นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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ถงัแตก 
 ชายจนีคนหน่ึงแบกถงัน า้สองใบไวบ้นบ่าเพือ่ไปตกัน า้ที่รมิล าธาร  
ถงัน า้ใบหน่ึงมรีอยแตก  
ในขณะทีอ่กีใบหน่ึงไรร้อยต าหนิ และสามารถบรรจนุ า้กลบัมาไดเ้ต็มถงั  
แตด่ว้ยระยะทางอนัยาวไกล จากล าธารกลบัสูบ่า้น  
จงึท าใหน้ า้ทีอ่ยูใ่นถงัใบทีม่รีอยแตกเหลอือยูเ่พยีงคร ึง่เดยีว 
 เหตกุารณท์ัง้หมดนีด้ าเนินมาเป็นเวลา 2 ปีเต็มทีค่นตกัน า้ 
สามารถตกัน า้กลบัมาบา้นไดห้น่ึงถงัคร ึง่  
ซึง่แน่นอนวา่ถงัน า้ใบทีไ่ม่มตี าหนิจะรูส้กึภาคภมูใิจ ในผลงานเป็นอยา่งยิง่  
ในขณะเดยีวกนัถงัน า้ทีม่รีอยแตกก็รูส้กึ อบัอายตอ่ความบกพรอ่งของตวัเอง  
มนัรูส้กึโศกเศรา้กบัการทีม่นัสามารถท าหนา้ทีไ่ดเ้พยีงคร ึง่เดยีวของจดุประสงค ์ทีม่นัถกูสรา้ง
ขึน้มา  
 หลงัจากเวลา 2 ปี ทีถ่งัน า้ทีม่รีอยแตกมองวา่เป็นความลม้เหลวอนัขมขืน่  
วนัหน่ึงทีข่า้งล าธาร มนัไดพู้ดกบัคนตกัน า้วา่  
"ขา้รูส้กึอบัอายตวัเองเป็นเพราะรอยแตกทีด่า้นขา้งของตวัขา้  
ท าใหน้ า้ทีอ่ยูข่า้งในไหลออกมาตลอดเสน้ทางทีก่ลบัไปยงับา้นของท่าน " 
คนตกัน า้ตอบวา่ " เจา้เคยสงัเกตหรอืไม่วา่มดีอกไมเ้บ่งบานอยูต่ลอดเสน้ทางในดา้นของเจา้  
แตก่ลบัไม่มดีอกไมอ้ยูเ่ลยในอกีดา้นหน่ึง  
 เพราะขา้รูว้า่เจา้มรีอยแตกอยู ่ขา้จงึไดห้วา่นเมล็ดพนัธุด์อกไมล้งขา้งทางเดนิดา้นของเจา้  
และทุกวนัทีเ่ราเดนิกลบั ... เจา้ก็เป็นผูร้ดน า้ใหก้บัเมล็ดพนัธุเ์หลา่น้ัน  
เป็นเวลา 2 ปี ทีข่า้สามารถทีจ่ะเก็บดอกไมส้วย ๆ เหลา่น้ันกลบัมาแตง่โตะ๊กนิขา้ว  
ถา้หากปราศจากเจา้ทีเ่ป็นเจา้แบบนีแ้ลว้ ... เราก็คงไม่อาจไดร้บัความสวยงามแบบนีไ้ด ้" 
 

 คนเราแตล่ะคนยอ่มมขีอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นเอกลกัษณข์อง
ตวัเอง  แตร่อยต าหนิและขอ้บกพรอ่งทีเ่ราแตล่ะคนมน้ัีน  
อาจชว่ยท าใหก้ารอยูร่ว่มกนัของเราน่าสนใจ และกลายเป็น
บ าเหน็จรางวลัของชวีติได ้ สิง่ทีต่อ้งท าก็เพยีงแคย่อมรบัคนแตล่ะ
คนในแบบทีเ่ขาเป็น  และมองหาสิง่ทีด่ทีีส่ดุในตวัของพวกเขา
เหลา่น้ันเท่าน้ันเอง  
 
       มองโลกหลายๆ ดา้น เพราะคนเราไม่ไดม้แีตข่อ้เสยีเท่าน้ัน 
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“ตัง้แตปี่ใหม่มาน่ี ผมโชครา้ยหลายคร ัง้...”  
คนขบัรถแท็กซีว่ยัหนุ่มชวนคยุ  
“อยา่งวา่แหละ...ผมมนัเป็นคนใจออ่นซะดว้ย 
...กอ่นมารบัพีน่ี่ก็โดนอกี”  
แมเ้สยีงจะสอ่ความเสยีใจและผดิหวงั 
แตห่นา้ตายงัคงยิม้กร ิม่  
“ผมรบัจากทา่เมอืงนนท ์ 
เธอบอกจะรบีไปธรุะทีแ่ถวสมุทรปราการ  
ใกลจ้ะถงึ เธอก็บอกวา่ 
จะแวะซือ้ของเดีย๋วเดยีว...ใหผ้มรอ  
ผ่านไปเกอืบยีส่บินาท ีเธอก็ยงัไม่กลบั... 
ผมก็ไม่ทนัคดิอะไร  
ถงึอยา่งไร มเิตอรก็์ขึน้ไปเร ือ่ยๆ อยู่แลว้  
ต ารวจมาบอกใหผ้มเลือ่นรถ  
เพราะจะท าใหร้ถตดิ... 
ผมก็บอกวา่ก าลงัรอผูโ้ดยสาร เดีย๋วก็มาแลว้...”  
เสยีงหวัเราะขบขนั พรอ้มกบัเกาหวั  
“พกัใหญ ่ต ารวจก็มาบอกผมอกี... 
ผมก็บอกวา่ยงัรออยู ่ 
ต ารวจถามวา่รอนานยงั  
แลว้ก็บอกวา่คงตอ้งรอเกอ้แลว้ละ่  
ผมก็ไดแ้ตบ่อกวา่  
ทา่ทางผูโ้ดยสารไม่ใชค่นโกง  
แตง่ตวัด ีมมีอืถอือกีตา่งหาก...”  
เสยีงถอนหายใจแทรก  
แลว้เสยีงหวัเราะขบขนั  
“คนแถวน้ันก็มาถามเหมอืนกนั  
แลว้ก็บอกใหผ้มวิง่รถหาเงนิตอ่ดกีวา่  
โดนหลอกแน่นอน... 
แตผ่มก็ยงัเช ือ่นะวา่เธอจะกลบัมาขึน้รถ  
ทีส่ดุ จนนานน่ันแหละ ผมจงึตดัสนิใจขบัรถมาน่ี... 
ใจคอไม่อยูก่บัเนือ้กบัตวั ขบัรถแบบเบลอเลยพี.่..”  
มนัเป็นอาชพีทีต่อ้งพบคนรอ้ยพ่อพนัแม่  
ถา้จะวา่แลว้ รถทีข่บัอยูเ่ป็นของทกุคน  
แตก็่ไม่ใชทุ่กคนเป็นเจา้ของ  
ผลดัเปลีย่น หมุนเวยีนกนัขึน้มาน่ัง  
ถงึเป้าหมายแลว้ก็ลงกนัไป  
มแีตเ่ขาเทา่น้ันทีย่งัน่ังอยูห่ลงัพวงมาลยั  

“หลงัวนัปีใหม่ ก็โดนเหมอืนกนั  
เด็กวยัรุน่สาวจากภาคอสีานมาเยีย่มเพือ่น  
ขอ้มูลมแีคบ่า้นเลขทีแ่ละถนนสขุาภบิาล  
ผมพาวนไปหาสองรอบสามรอบ....ก็ไม่เจอ 
ทีส่ดุเลยตอ้งพาไปฝากป้อมต ารวจ... 
ไม่ไดเ้งนิอกีเหมอืนเดมิ  
แตก็่ยงัอดห่วงไม่ไดเ้ลยตอ้งขบัวนมาอกีรอบ  
ใจชืน้ทีเ่ห็นเด็กยงัคงคยุกบัต ารวจอยู”่  
เสยีงหวัเราะขบขนัเหมอืนเดมิ  
แมส้หีนา้จะดผูดิหวงัขึน้เล็กนอ้ย  
“ผมวา่ คนใจออ่นแบบผมขบัรถแท็กซีไ่ม่ได.้.. 
ก็คร ัง้กอ่นอกีเหมอืนกนั  
เด็กวยัรุน่เหมารถไปบางแสน  
บอกจะไปหาญาต.ิ.. 
เห็นโทรศพัทไ์ปตลอดทาง  
แลว้ก็บอกวา่เงนิหมด  
ขอยมืผมเตมิเงนิโทรศพัท ์ 
แลว้จะเอาจากญาตคินืใหร้วมกบัคา่รถ... 
ผมก็ใจออ่น กดใหส้ามพนัหา้... 
ทา่ทแีละการแตง่ตวั  
เป็นเด็กมเีงนิ คงตอ้งไดค้นือยูแ่ลว้  
พอไปถงึก็บอกวา่ญาตไิม่อยู ่ใหต้รีถกลบั  
ถงึกรงุเทพฯก็บอกวา่ไม่มเีงนิ... 
ผมก็เพิง่เขา้ใจวา่ถกูหลอกอกีแลว้  
แตก็่ท าอะไรเขาไม่ได.้..”  
ทา่ท ีทา่ทาง เคร ือ่งใช ้เสือ้ผา้แตง่กาย.... 
ถกูมองเป็นตวัประกนัความมั่นใจ  
แตจ่ะใชเ่สมอไปก็หาไม่  
“ถา้ไม่ม ีขอกนัดีๆ  ผมก็คงจะให.้..”  
สารถหีนุ่มพูดตอ่ หลงัจากหยดุไปครูใ่หญ่  
“ขึน้มาน่ังรถ แลว้บอกวา่ไม่มเีงนิ ผมก็คงชว่ย.... 
แตเ่ลน่โกงกนัแบบนี ้มนัน่าโมโหนะพี.่.. 
บอกตรงๆ วา่ ผมเสยีความรูส้กึมาก... 
คนดว้ยกนัแท ้ๆ ”  
ตอนรถจอดหนา้ประต ู 
มเิตอรบ์อกคา่โดยสารหา้สบิหกบาท  
แท็กซีห่นุ่มรบัธนบตัรใบละรอ้ย  
กอ่นจะกม้หาเงนิทอน  
“เก็บเงนิทอนไวน้ะนอ้ง  
ถอืวา่แกเ้คล็ดโชครา้ยก็แลว้กนั...”  
ผมบอกเขา กอ่นจะกา้วลงจากรถ  
อยา่งนอ้ยก็ใหรู้ว้า่ คนดีๆ  ในสงัคมยงัมอีกีมาก  
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