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ภาพขา่ววดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

อ ำลำ-อำลยัคณุพอ่เจำ้วดั 2020  คณุพอ่ไกอ่ ู

12 สงิหำคม 2018 วนัสมโภชแม่พระรบัเกยีรตยิกขึน้สวรรคท์ัง้กำยและวญิญำณ  

มสิซำตอ้นรบัเจำ้อำวำสวดับำงแสนคนใหม่ อยำ่งเป็นทำงกำร พระคณุเจำ้สิรพิงษ ์เป็นประธำน  

 

 

 

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1312    วนัอำทติยท์ี ่   19    เมษำยน     2563/2020 

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

ขอ้คดิ         

 โทมสัหำยหนำ้ไปจำกบรรดำศษิยท์ีร่ว่มชมุนุมกนั จงึพลำดโอกำสพบกบัพระเยซู

เจำ้ครำวทีพ่ระองคเ์สด็จมำหำคร ัง้แรก ปัญหำของโทมสัยงัคงเป็นปัญหำของเรำครสิตชน

ทุกวนันี ้ น่ันคอืหลำยคนชอบหลบหนำ้ไปจำกวดัซ ึง่เป็นสถำนทีช่มุนุมกนัของบรรดำ

สตับุรษุ จงึพลำดโอกำสทีจ่ะไดพ้บกบัพระเยซเูจำ้ กลบัมำรว่มชมุนุมกนัแบบโทมสัเถดิ มำ

ใหพ้ระเยซเูจำ้ผูท้รงกลบัคนืพระชนมชพีและประทบัอยูท่่ำมกลำงเรำในพระวำจำและศลี

มหำสนิท ใหพ้ระองคพู์ดกบัเรำ สมัผสัหวัใจของเรำ เพือ่เรำจะไดไ้ม่สงสยัอกีตอ่ไป แตเ่ช ือ่

เชน่เดยีวกบัโทมสั 

“ท่านเชือ่เพราะไดเ้ห็นเรา ผูท้ีเ่ชือ่ แมไ้ม่ไดเ้ห็น กเ็ป็นสุข” 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/


วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

             ปฏทินิสปัดาหห์นา้ 

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

     คนขีค่วำย 

        ชำยคนหน่ึง ขีค่วำย หมำยทีห่น่ึง      ขีไ่ปคร ึง่ ลมืทีห่มำย จะไปไหน 

เดนิเวยีนวน ไรป้ลำยทำง ทีจ่ะไป            หมดอำลยั ตอ้งทนอยู ่คูก่บัควำย 

 อนัคนเรำ ถำ้ไม่ม ีเป้ำประสงค ์       ตอ้งเวยีนวง พลดัหลง จำก ใจหมำย 

ไม่สำมำรถ ส ำเรจ็กจิ ชวีติวำย               เปรยีบดงัคน ทีข่ีค่วำย แลว้ลมืเลอืน                     

สญัลกัษณใ์นครสิตศ์ลิป์ 

 หมวด  7    วตัถทุีใ่ชใ้นศำสนพธิ ี  ( Religeous    Objects ) 

      ผำ้รองจำนศลี  (Corporal)   เป็นผำ้ลนิินสขีำว    ใชป้บูนพระแท่น    เพือ่วำงแผ่น

ศลีกบัเหลำ้องุน่ระหวำ่งท ำพธิเีสกโดยระหวำ่งน้ันอำจยกผำ้รองจำนศลีขึน้มำคลมุเหลำ้องุน่

และขนมปังเป็นระยะๆ 

วนัองัคำรที ่21 เม.ย.20   ระลกึถงึ น.อนัเซลม ์พระสงัฆรำชและนักปรำชญแ์ห่งพระศำสนจกัร     

วนัพฤหสับดทีี ่23 เม.ย.20  ระลกึถงึน.ยอรจ์ มรณสกัข ี  

วนัศกุรท์ี ่24 เม.ย.20        ระลกึถงึ น.ฟีเดลสิ แห่งซกิมำรงิเก็น พระสงฆแ์ละมรณสกัข ี  

วนัเสำรท์ี ่25 เม.ย.20       ฉลองนักบุญมำระโก ผูนิ้พนธพ์ระวรสำร 

วนัอำทติยท์ี ่26 เม.ย.20     สปัดำหท์ี ่3 เทศกำลปัสกำ   

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1312    วนัอำทติยท์ี ่   19    เมษำยน     2563/2020 

กจิกรรม  ปี 2018-2020 

อ ำลำ-อำลยัคณุพอ่เจำ้วดั 2020 คณุพอ่ไกอ่ ู

สงิหำคม 2018 คณุพ่อเจำ้วดัใหม่วนัแรกทีว่ดับำงแสน คณุพ่อเฉลมิ กจิมงคล ใหก้ำรตอ้นรบั 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2020/11592-21apr20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2020/11590-23apr20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2020/11589-24apr20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2020/11588-25apr20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2020/11601-12apr20


 
ภาพขา่ววดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

อ ำลำ-อำลยัคณุพ่อเจำ้วดั 2020  คณุพ่อไกอ่ ู

5 สงิหำคม 2018 คณุพ่อเจำ้วดัใหม่วนัแรกทีว่ดับำงแสน คณุพ่อเฉลมิ กจิมงคล ใหก้ำรตอ้นรบั 

 

 

 

อ าลา-อาลยัคณุพอ่เจา้วดั 2020  คณุพอ่ไกอู่ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1312    วนัอำทติยท์ี ่   19    เมษำยน     2563/2020 

กจิกรรมสงัคมและศำสนสมัพนัธ ์  

งำนอภบิำล 

 



วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

             ปฏทินิสปัดาหห์นา้ 

มชีำย-หญงิคูห่น่ึงแตง่งำนอยูด่ว้ยกนัจนกระทั่งถอืไมเ้ทำ้ยอดทองกระบองยอด
เพชรกนัเลยทเีดยีว 

ฝ่ำย หญงิมกีลอ่งเก็บของอยูใ่บหน่ึงวำงในตูเ้สือ้ผำ้ 

และก ำชบัแกมขอรอ้งสำมวีำ่อยำ่ไดเ้ปิดดหูรอืถำมใดๆ 

ทัง้สิน้ ฝ่ำยสำมก็ีชำ่งน่ำรกัเสยีเหลอืเกนิ ไม่เคยปรปิำก

ถำมเร ือ่งกลอ่งใบน้ันเลย  

วนั เวลำผ่ำนไปหลำยสบิปี อยูม่ำวนัหน่ึงฝ่ำยหญงิ

ป่วยหนักมำก หมอลงควำมเห็นวำ่เธอคงจะมชีวีติอยู่

ตอ่ไปอกีไม่นำน เธอจงึวำนใหส้ำมชีว่ยไปหยบิกลอ่งใบน้ัน

จำกตูเ้สือ้ผำ้  

หลงัจำกทีฝ่่ำยชำยกลบัมำพรอ้มกบัยืน่กลอ่งใหเ้ธอ 

เธอเปิดฝำกลอ่งขึน้มำพบวำ่ม ี ตุก๊ตำถกัไหมพรมกบัเงนิอกีจ ำนวนหน่ึง (ประมำณวำ่ 

1,000,000 บำท) บรรจอุยูข่ำ้งใน  

ฝ่ำยหญงิเร ิม่เอย่ "ใน วนัแตง่งำนของเรำ คณุยำ่ของฉันไดใ้หบ้ทเรยีนสอนใจไว ้ ท่ำน

วำ่ครอบครวัสมรสเป็นเร ือ่งละเอยีดออ่น หนักนิดเบำหน่อยตอ้งใหอ้ภยัและอดทนใหเ้กยีรติ

ซ ึง่กนัและกนั ไวเ้นือ้เช ือ่ใจ มคีวำมรกัใหแ้กก่นั และทีส่ ำคญัคอืมคีวำมเขำ้ใจกนั " เธอหยดุ

พูด พรอ้มกบัยืน่มอือนัแทบจะไรเ้ร ีย่วแรงลบูตุก๊ตำไหมพรมไปมำ  

"คณุยำ่ไดแ้นะเคล็ดลบัใหว้ำ่ เมือ่ใดทีค่วำมรูส้กึไม่พอใจเกดิขึน้ หรอืรูส้กึโกรธมำกๆ 

ขึน้มำ ใหถ้กัตุก๊ตำไหมพรมเก็บไว ้1 ตวัเสมอ"  

ฝ่ำยชำยเหลอืบมองเขำ้ไปในกลอ่ง มตีุก๊ตำไหมพรม 2 ตวั วำงอยู ่ เขำเบอืนหนำ้ไป

อกีทำง เพือ่หลบหยดน ำ้ตำแห่งควำมปลืม้ปิต ิ เขำรูส้กึซำบซึง้น ำ้ใจของภรรยำมตีอ่เขำเป็น

ยิง่นัก ชวีติสมรสทีย่ำวนำนกวำ่ 50 ปี มตีุก๊ตำไหมพรมเพยีง 2 ตวัเท่ำน้ัน แทนจ ำนวนคร ัง้

ทีภ่รรยำไดโ้กรธเคอืงเขำ หลงัจำกปำดครำบน ำ้ตำแลว้ เขำหนักลบัมำ  

ฝ่ำยภรรยำพูดตอ่ " เธอคงแปลกใจกบัเงนิกอ้นนีส้นิะ" ฝ่ำยหญงิหยบิมนัขึน้มำ แลว้

พูดตอ่วำ่ "มนัเป็นเงนิทีไ่ดม้ำจำกกำรทยอยขำยตุก๊ตำไปทลีะตวัๆ คะ่"   

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1312    วนัอำทติยท์ี ่   19    เมษำยน     2563/2020 

คณุพอ่เจา้อาวาสทกัทาย 

"สนัตสิขุจงสถติกบัท่ำนทัง้หลำยเถดิ พระบดิำทรงสง่เรำมำฉันใด  

เรำก็สง่ท่ำนทัง้หลำยไปฉันน้ัน” (ยน 20, 21) 

 พีน่อ้งทีร่กั วนันีพ้ระศำสนจกัรฉลอง “พระเมตตำ” ซึง่ควำมเลือ่มใส
ศรทัธำตอ่พระเมตตำของพระเจำ้มำถงึเรำผ่ำนทำงนักบุญโฟสตนีำ โควลัสกำ 
(ค.ศ.1905-1938) ผูไ้ดเ้ห็นนิมติของพระเยซเูจำ้ทีเ่มอืงกรำคฟู ในประเทศ
โปแลนด.์ 

 พีน่อ้งครบั วตัถปุระสงคข์องควำมเลือ่มใสศรทัธำตอ่ “พระเมตตำ” ก็
เพือ่ใหค้รสิตชนมคีวำมรูแ้ละแสดงคำรวกจิตอ่พระเมตตำของพระเจำ้ พระเมตตำ
นีเ้ป็นคณุลกัษณะของพระตรเีอกภำพ โดยแกน่แทข้องคำรวกจิตอ่พระเมตตำ
คอื “ควำมไวว้ำงใจ” ดงัทีนั่กบุญโฟสตนีำไดส้ัง่ใหเ้ขยีนใตภ้ำพพระเมตตำทีพ่ระ
เยซเูจำ้ทรงบญัชำใหเ้ขยีนตำมนิมติว่ำ “พระเยซเูจำ้ขำ้ ลูกวำงใจในพระองค”์  

 ควำมศรทัธำตอ่พระเมตตำของพระเยซเูจำ้ยงัเรยีกรอ้งใหค้รสิตชนตอ้ง
แสดงควำมเมตตำต่อผูอ้ืน่ คอืควำมรกั ซึง่เป็นสิง่จ ำเป็นทีข่ำดไม่ได ้มฉิะน้ันแลว้
ก็เปรยีบเสมอืนว่ำเรำตดัตนเองออกจำกพระพรของพระเจำ้ นักบุญโฟสตนิำได ้
บนัทกึพระวำจำทีพ่ระเยซเูจำ้ตรสัว่ำ “เรำสัง่ใหท้ำ่นตอ้งท ำเมตตำกจิ ซึง่ตอ้ง
ออกมำจำกควำมรกัทีม่ตี่อเรำ ตอ้งแสดงควำมรกัต่อพีน่อ้งอยู่เสมอ และในทุก
วถิทีำง ไม่ตอ้งหลกีเลีย่งสิง่นีแ้ละอย่ำหำขอ้แกต้วั” (ไดอำร ีข่องทำ่นนักบุญโฟสติ
นำ ขอ้ 742)  

 ขอพระครสิตเจำ้ผูท้รงกลบัคนืพระชนมช์พี ผูท้รงเป็น “พระเมตตำ” ของ
พระเจำ้ทีร่บัธรรมชำตมินุษย ์ทรงเป็นคนกลำงน ำพระพรตำ่งๆ และพระเมตตำ
ของพระเจำ้มำสู่มนุษย ์ทรงอวยพระพรพีน่อ้งทกุทำ่นเสมอไปครบั. 

 

     ดว้ยควำมรกัและเคำรพ. 

      พ่อไกอ่.ู 



 

 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

ประชาสมัพนัธ ์

1. เพือ่ป้องกนัและควบคมุกำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ (COVID-19) ตำมทีร่ฐับำลไดป้ระกำศ
ภำวะฉุกเฉิน และค ำสัง่จำกคณะกรรมกำรโรคตดิตอ่จงัหวดัชลบุร ีวดัแม่พระเมอืงลรูด์ บำงแสน ของด
กจิกรรมของวดัฯ ดงันี ้

1.1 งดกำรสง่ศลีวนัศุกรต์น้เดอืน แตก่รณีโปรดศลีเจมิคนไขฯ้ สำมำรถเชญิคณุพ่อไดต้ำมปกต.ิ 

1.2 งดพธิกีรรมในวดัทัง้หมด โดยพีน่อ้งสำมำรถรว่มมสิซำฯ ผ่ำนทำงสือ่ออนไลนจ์ำกกำรถำ่ยทอดสด
ของหน่วยงำนสือ่มวลชนฯ สงัฆมณฑลจนัทบุร ีทกุวนั เวลำ 08:00 น. หรอืจำกวดัอืน่ๆ ไดต้ำมเวลำที่

สะดวกครบั. 

1.3 งดกจิกรรมกลุม่ผูส้งูอำย ุในวนัศุกรส์ปัดำหท์ีส่ีข่องเดอืนเมษำยน (24 เม.ย.). 

2. กำรรณรงคจ์ติตำรมณม์หำพรต ประจ ำปี ค.ศ.2020 กลุม่เป้ำหมำยทีจ่ะรบัปัจจยัคอื “มูลนิธสิงเครำะห ์
เด็ก พทัยำ” และ “ผูท้พุพลภำพ และยำกไรใ้นเขตวดั สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร”ี ขอพีน่อ้งน ำกระปุกมหำ
พรตมำสง่คนืใหก้บัคณุพ่อทีบ่ำ้นพกัพระสงฆ ์หรอืโอนเขำ้บญัชธีนำคำรธนชำต ิสำขำแหลมทอง บำง
แสน เลขบญัช ี455-6-10935-6 ชือ่บญัช ีสมชำย เกษี “ภำยในเดอืนเมษำยน” เพือ่พ่อจะไดร้วบรวม 
และน ำสง่สงัฆมณฑลตอ่ไปครบั. 

3. ในชว่งเวลำทีเ่รำงดมสิซำทีว่ดั และตอ้งเวน้ระยะห่ำงในกำรป้องกนักำรแพรร่ะบำดของไวรสัโคโรนำ 
(COVID-19) เพือ่ควำมชดัเจนในกำรท ำบญัชวีดั พ่อขอแยกบญัชธีนำคำรเพือ่พีน่อ้งจะไดโ้อนเขำ้โดย
แบ่งตำมวตัถปุระสงคต์ำ่งๆ ดงันี ้

3.1 เพือ่ขอมสิซำทีต่อ้งกำรใหล้งบญัชวีดั ใสถ่งุทำน หรอืท ำบุญใหว้ดั ใหโ้อนเขำ้บญัชธีนำคำรกรงุไทย 
สำขำบำงแสน เลขบญัช ี672-8-42171-8 ชือ่บญัช ีสมชำย เกษี. 

3.2 เพือ่กำรรณรงคจ์ติตำรมณม์หำพรต ในนำมของวดัแม่พระเมอืงลรูด์ บำงแสน ใหโ้อนเขำ้บญัชี
ธนำคำรธนชำต ิสำขำแหลมทองบำงแสน เลขบญัช ี455-6-10935-6 ชือ่บญัช ีสมชำย เกษี. 

4. จำก ประกำศสงัฆมณฑลจนัทบุร ีที ่สจ. 024/2020 เร ือ่งกำรแตง่ตัง้พระสงฆป์ฏบิตัหินำ้ทีต่ำ่งๆ โดย
พระคณุเจำ้ซลิวโีอ สริพิงษ ์จรสัศร ีพระสงัฆรำชแห่งสงัฆมณฑลจนัทบุร ีณ วนัพุธที ่8 เมษำยน ค.ศ. 
2020 มสีว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัวดัแม่พระเมอืงลรูด์ บำงแสน ดงันี ้

4.1 คณุพ่อยอหน์ บปัตสิต ์สมศกัดิ ์พรประสทิธิ ์ไดร้บัแต่งตัง้เป็นเจำ้อำวำสวดัแม่พระเมอืงลรูด์ บำงแสน. 

4.2 คณุพ่อเฮนร ี ่สมชำย เกษี ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นอธกิำรบำ้นเณรพระหฤทยัฯ ศรรีำชำ + รบัผดิชอบฝ่ำย
อภบิำล แผนกพระสงฆ ์+ แผนกสำมเณรำลยัและกระแสเรยีก + แผนกเณรกลำง/ใหญ/่ปีฝึกงำน
อภบิำล/ไตรต่รองกระแสเรยีก + แผนกองคก์รฆรำวำส กลุม่เซอรร์ำ่ + ฝ่ำยธรรมทตูและกำรศกึษำอบรม 
แผนกมรดก และวฒันธรรม. 

   โดยคุณพ่อจะรบั – สง่มอบงำน และจะเขำ้ประจ ำหนำ้ทีใ่หม่ ภำยในวนัจนัทรท์ี ่11 พฤษภำคม 2020. 

อ าลา-อาลยัคณุพอ่เจา้วดั 2020  คณุพอ่ไกอู่ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1312    วนัอำทติยท์ี ่   19    เมษำยน     2563/2020 

กจิกรรมสงัคมและศำสนสมัพนัธ ์

 

 

เยีย่มค ำนับนำยกเทศบำลเมอืงแสนสขุ 

 

 

พบปะผูน้ ำทอ้งถิน่ต ำบลบำ้นปึก 

 

 

นมสักำรเจำ้อำวำสวดักลำงดอน   -----  พบผูบ้รหิำรโรงเรยีนเมร ีอ่มิมำคเูลต 

 

 
พบปะเยีย่มเยยีนผูอ้ำวโุสเขตวดั 



 
ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------- ---------
---------- ---------
---------- ---------
--------- 

-----ขอตอ้นรบัสมำชกิใหม่ คณุกะรตัเพชร  แวน่วงษ ์คณุทบัทมิ --- คณุขนิษฐำ เจรญิรปู 

แจง้ข่ำวดแีกเ่รำ  “อกีวนัพเิศษของครอบครวัเรำคะ่  ลกูสะใภเ้ขำ้เป็นครสิตชนเต็มตวั รบัศลี
ลำ้งบำป ศลีมหำสนิท ศลีก ำลงั  นักบุญองคอ์ปุถมัภ ์มำรอีำ ขอพระอวยพรทุกวนัคะ่ ขอแม่

พระอวยพรทุกวนัเชน่กนัคะ่  ขอบคณุคณุพอ่ไกอ่มูำกนะคะ” 

 

 

ทกุวนัในชว่งวกิฤตโควดิ-19 

 มสิซำออนไลนท์ำงไลนก์ลุม่ชมุชนวดับำงแสน 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1312    วนัอำทติยท์ี ่   19    เมษำยน     2563/2020 

 
อ าลา-อาลยัคณุพอ่เจา้วดั 2020  คณุพอ่ไกอู่ 

เมือ่ครบวำระ คณุพ่อ เฮนร ีสมชำย เกษ ี(คณุพ่อไกอ่)ู ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นอำวำส
วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บำงแสน คนที ่11   

 เมือ่วนัที ่5 ส.ค. 2018  และเมือ่วนัที ่8 เม.ย.น 2020 ไดม้ี
ประกำศแตง่ตัง้ใหเ้ป็นอธกิำรบำ้นเณรพระหฤทยั ศรรีำชำ  

น่ีเป็นเสยีงแวว่มำจำกไลนก์ลุม่ชมุชนวดับำงแสน “คณุพ่อ
อยูก่บัเรำไดปี้เดยีวเอง คณุพ่อเสยีสละเวลำใหพ้ีน่อ้งวดับำงแสน
มำกมำยโดยฉเพำะผูส้งูอำย ุ ไปรบัไปสง่ทุกเดอืน  คดิถงึคณุพ่อ
จงั น่ำอยูต่อ่ 5 ปี  ขอบคณุคณุพ่อมำกคะ่”  -- ใครเอย่? 

เรำไม่มโีอกำสพบกลำ่วค ำอ ำลำในภำวะสงครำมกบัโควดิ 
19 เรำจะฟังเสยีงผูน้ ำทีช่ ือ่ “เฮยีเล็ก” 

=============== 

 “พอรูข้ำ่ววำ่พอ่ไกอ่ ูจะยำ้ยมำเป็นเจำ้วดับำงแสน รูส้กึ
ปลำบปลืม้ยนิดมีำก รูส้กึเหมอืนนอ้งชำยคนหน่ึงทีคุ่น้เคย ตัง้แต่
เมือ่หลำยสบิปีกอ่น ไดก้ลบัมำหำอกีคร ัง้หน่ึง โดยสว่นตวั คุน้เคย
กบัพ่อไกอ่ ูตัง้แตส่มยัเป็นเณร เป็นมำสเซอร ์มำชว่ยงำนทีว่ดับำงแสน โดยคณุพ่อชำติ
ชำย (เวฬุ) เป็นผูพ้ำมำ รูส้กึวำ่เณรหรอืมำสเซอรค์นนี ้เป็นคนสภุำพออ่นนอ้ม ขยนั

ขนัแข็ง อธัยำศยัด ียิม้แยม้แจม่ใส รูส้กึถกูชะตำ   พอพ่อไกอู่
ไดม้ำเป็นเจำ้วดับำงแสน ก็ไม่ท ำใหผ้ดิหวงั เพรำะพ่อ
สำมำรถเขำ้กบัสตับุรษุไดทุ้กรุน่ ไม่วำ่เด็ก เยำวชน หรอื สว. 
ของวดัเรำ ไดอ้ยำ่งรวดเรว็ และเป็นทีร่กัใครข่องคนทีไ่ด ้
พูดคยุพบปะคณุพอ่เพรำะดว้ยควำมสภุำพออ่นนอ้ม มี
อธัยำศยัด ียิม้แยม้แจม่ใสของคณุพ่อน่ะเอง 

พ่อไดม้ำปรบัปรงุ เปลีย่นแปลงใหว้ดับำงแสน ของพวกเรำให ้
สะอำด สวยงำมเป็นระเบยีบ ใชเ้ทคโนโลย ีเขำ้มำชว่ยท ำให ้
วดัเรำทนัสมยัมำกขึน้ ดแูลทุกๆกลุม่ของวดับำงแสน  ไม่วำ่ 
กลุม่เทดิมำรยี ์กลุม่ผูส้งูอำย ุกลุม่เซอรร์ำ่ กลุม่พระคมัภรี ์
กลุม่โภชนำกำร ฯลฯ 

สรปุ  คณุพ่อเป็นคนท ำใหช้มุชนวดับำงแสนของเรำรูส้กึ
กระชุม่กระชวย มพีลงั มคีวำมกระตอืรอืรน้ มคีวำมทนัสมยั 

เปลีย่นแปลงจนพวกเรำบำงคนคำดไม่ถงึ 

สดุทำ้ย เมือ่ทุกอยำ่งเป็นไปตำมน ำ้พระทยัของพระ พวกเรำก็พรอ้มยนิดนีอ้มรบั
ครบั (แมจ้ะเสยีใจ)  “คณุพ่อมำพวกเรำลว้นดใีจ คณุพ่อ (ยำ้ย) จำกไป พวกเรำลว้น

อำลยั” 


