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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

ฝ่ายอาหาร วนัฉลองวดัของเรา  9 กมุภาพนัธ ์2020 

 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1304    วนัอาทติยท์ี ่   23    กมุภาพนัธ ์     2563/2020 

ขอ้คดิ         

 ขา้แตพ่ระเจา้ วนันีล้กูไดพ้บมาตรฐานใหม่ของการด าเนินชวีติในฐานะทีเ่ป็นศษิยข์อง

พระครสิต ์ ลกูเขา้ใจความแตกตา่งระหวา่งชดุความดขีองคนทั่วไปกบัชดุความดทีีพ่ระเย

ชคูรสิตน์ าเสนอ"ท่านท าอะไรพเิศษเลา่" ถา้รกัเพือ่นบ่น แตเ่กลยีดศตัร ู น่ีคอืมาตรฐาน

ใหม่ทีท่ าใหล้กูตอ้งขบคดิ และตอ้งตัง้เป้าหมายชวีติใหม่ใหช้ดัเจนตามทีพ่ระองคบ์ญัชา 

คอื "ท่านจงเป็นคนดอียา่งสมบูรณ ์ ดงัทีพ่ระบดิาเจา้สวรรคข์องท่าน ทรงความดอียา่ง

สมบูรณเ์ถดิ" อาแมน  

 “จงรกัศตัร ูจงอธษิฐานภาวนาใหผู้ท้ีเ่บยีดเบยีนทา่น” 

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

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

  ปลง  

      อนัคนืวนั พลนัดบั ลงลบัลว่ง             ท่านทัง้ปวง อตุสา่หส์รา้ง ทางกศุล 

 แกล่งแลว้ ร าพงึ ถงึตวัตน                        อายคุน น้ันสัน้นัก  ประจกัษใ์จ 

 อยา่ปลอ่ยให ้วนัวาน ทีผ่่านพน้            ท าใหเ้รา ทุกขท์น จนหม่นไหม ้

มวัครุน่คดิ อาจท าผดิ ซ า้ลงไป                   ก็เพิม่วนั เสยีใจ ไปอกีวนั 

                                สญัลกัษณใ์นครสิตศ์ลิป์ 
หมวด  7  วตัถทุีใ่ชใ้นศาสนพธิ ี  ( Religeous    Objects ) 

พธิพีรมน า้เสกและสหุรา่ยพรมน า้เสก  ( Asperges, Aspergillum )    ค าวา่เอสเปอรเ์จ

สมคีวามหมายวา่      “ขอไดท้รงโปรดประพรมขา้พระองคด์ว้ยตน้ฮสิซอป”     แอสเปอรเ์จส

เป็นค าแรกของบทสวดวา่   “ขอไดท้รงประพรมขา้พระองค”์  เอสเปอรเ์จสจงึใชเ้ป็นค าทีใ่ช ้

เรยีกพธิปีระพรม    พระแท่น    บาทหลวง    และสาธชุน   ดว้ยน า้เสก   พธิพีรมน า้เสกเป็น

สญัลกัษณข์องการลา้งบาปและการขบัไลค่วามช ัว่รา้ย   โดยมทีีม่าจากเพลงสดดุ ีวา่     

“ขอทรงช าระขา้พระองคด์ว้ยตน้ฮสิซอป   เพือ่ขา้พระองคจ์ะไดส้ะอาดช าระขา้พระองคเ์พือ่

ขา้พระองคจ์ะไดข้าวยิง่กวา่หมิะ”     แอสเปอรเ์จสจงึกลายเป็นค าทีใ่ชเ้รยีกพธิพีรมน า้เสก   

สหุรา่ยพรมน า้เสกเป็นแปรงดา้มสัน้หรอืไมท้ีห่วัเหมอืนฝีกบวัมฟีองน า้อยูข่า้งใน  สหุรา่ยพรม

น า้เสกยงัใชเ้ป็นเคร ือ่งมอืส าคญัในการไลผ่ ี   ดว้ยเหตนีุจ้งึมกัใชเ้ป็นเคร ือ่งหมายของนักบุญ

แอนโทน่ี อธกิาร      นักบุญเบเนดกิต ์    นักบุญมารท์า และนักบุญหลายท่านทีม่ชี ือ่เสยีงใน

การตอ่สูก่บัพญามาร 

วนัพุธที ่ 26 ก.พ. 20              วนัพธุรบัเถา้  

วนัอาทติยท์ี ่ 1 ม.ีค. 20          สปัดาหท์ี ่1 เทศกาลมหาพรต                           
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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

15 ก.พ 2020 การประชมุสมัมนาตวัแทนสภาอภบิาลฝ่ายสงัคม  

วดัในสงัฆมณฑลจนัทบุร ีหอ้งประชมุศนูยส์งัฆมณฑลจนัทบุรศีรรีาชาการประชมุสมัมนา 

 
15-16 กมุภาพนัธ ์2020 สมันาสภาอภบิาลเเขวงศรรีาชา เร ือ่ง บทบาทหนา้ทีส่ภาอภบิาล  

และแนวทางในการท างาน โครงการและงบประมาณตา่งๆในสภาอภบิาล เพือ่น าไปปฏบิตั ิ

 
 

 

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%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-2020/11465-26feb20
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%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-2020/11482-9feb20


วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน 
เลขที ่167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสขุ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุร ี
วนัอาทติย ์ พธิบูีชาขอบพระคณุ ภาษาองักฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น. 
วนัศกุรต์น้เดอืน  วนัเสาร ์ นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์และพธิบูีชาขอบพระคณุ เวลา 19.30 น. 
ทุกวนัที ่11 ของเดอืน เวลาทุ่มคร ึง่    ขอเชญิรว่มแห่เทดิเกยีรตแิม่พระทีว่ดับางแสน 
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ประชาสมัพนัธ ์

1. ขอใหพ้ีน่อ้งน า “ใบลานเกา่” มามอบใหก้บัทางวดั เพือ่คณุพ่อจะไดน้ าไปเผาท าเถา้ส าหรบัวนัพุธรบั
เถา้ครบั 

2. วนัพธุที ่26 กมุภาพนัธ ์เป็นวนัพธุรบัเถา้ (อดเนือ้ และจ าศลีอดอาหาร) 
2.1 มมีสิซาเสกและโรยเถา้ เวลา 19:30 น. (ส าหรบัพีน่อ้งทีไ่ม่สามารถมารบัเถา้ตรงวนั สามารถ

มารบัไดห้ลงัมสิซาค ่าวนัเสาร,์ หลงัมสิซาวนัอาทติยท์ ัง้รอบภาษาองักฤษและภาษาไทยครบั) 
2.2 หลกัปฏบิตัสิ าหรบัการอดอาหารและอดเนือ้ มดีงันี ้
“อดอาหาร”  = รบัประทานจนอิม่เพยีงมือ้เดยีว สว่นมือ้อืน่ๆ รบัประทานเพยีงเล็กนอ้ยเทา่น้ัน. 
“อดเนือ้” = ผูท้ีไ่ดป้ฏบิตั ิ“อยา่งใดอยา่งหน่ึง” ตามก าหนดนี ้ถอืวา่ไดถ้อืตามกฎการอดเนือ้ คอื 
ก. อดเนือ้ 
ข. ปฏบิตักิจิศรทัธานอกเหนือไปจากทีเ่คยปฏบิตั ิเชน่ เดนิรปู 14 ภาค เฝ้าศลีฯ สวดสายประค า 

ฯลฯ 
ค. ปฏบิตักิจิเมตตาปราณี เชน่ ใหท้านคนจน เยีย่มคนเจ็บป่วย ฯลฯ 
ง. งดเวน้อาหาร หรอืสิง่ฟุ่ มเฟือยทีเ่คยปฏบิตัเิป็นประจ า อาท ิงดเคร ือ่งดืม่แอลกอฮอล ์งดสบูบุหร ี ่
จ. รูจ้กัอดออม และละเวน้จากความฟุ้ งเฟ้อตา่งๆ. 

หมายเหต ุ“ทกุวนัศุกรใ์นเทศกาลมหาพรต” เป็นวนั “อดเนือ้”  
สว่นวนัทีต่อ้งทัง้ “อดเนือ้ และจ าศลีอดอาหารดว้ย” คอื “วนัพุธรบัเถา้” และ “วนัศุกรศ์กัดิส์ทิธิ”์ 
โดยครสิตชนทีม่อีาย ุ14 ปีขึน้ไป “ตอ้งอดเนือ้” และทีม่อีายรุะหวา่ง 18 - 59 ปี “ตอ้งอดอาหาร”. 
3. การรณรงคจ์ติตารมณม์หาพรต ประจ าปี ค.ศ.2020 กลุม่เป้าหมายทีจ่ะรบัปัจจยัคอื “มูลนิธสิงเคราะห ์

เด็ก พทัยา” และ “ผูท้พุพลภาพ และยากไรใ้นเขตวดั สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร”ี ขอพีน่อ้งน ากระปุกมหา
พรตกลบัไปหยอดปัจจยัฯ และน ามาสง่คนืใหก้บัทีว่ดัในวนัอาทติยปั์สกา 12 เมษายน เพือ่ทางวดัจะได ้
รวบรวม และน าสง่ใหก้บัสงัฆมณฑลตอ่ไปครบั. 

4. วนัศกุรท์ี ่28 กมุภาพนัธ ์มมีสิซาและกจิกรรมกลุม่ผูส้งูอาย ุโดยในคร ัง้นีจ้ะมกีจิกรรมเกีย่วกบั “จติตา
รมณม์หาพรต ปี ค.ศ. 2020” เวลา 10:30 – 13:30 น. ผูส้งูอายทุีไ่ม่สะดวกเดนิทางมาเอง สามารถแจง้ให ้
คณุพ่อไปรบั / สง่ ทีบ่า้นไดค้รบั.  

5. ประกาศแตง่งาน  
คูท่ี ่1 มทัธวิ อทุยั  นวลทอง (รบัศลีลา้งบาปทีว่ดัแม่พระประจกัษท์ีล่รูด์ ล าปาง) บุตรของนายเดอืน นวล

ทอง และนางทองใส ศรแีกว้ใส  มคีวามประสงคจ์ะเขา้พธิสีมรสกบั คณุอรยิดา  ธยิะใจ บุตรขีองนายอดลุย ์
และนางจริะประภา ธยิะใจ ในวนัเสารท์ี ่29 กมุภาพนัธ ์2020 ทีว่ดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน หากพีน่อ้ง
ทราบวา่มขีอ้ขดัขวางทีท่ าใหไ้ม่สามารถเขา้สูพ่ธิสีมรสได ้กรณุาแจง้ใหคุ้ณพ่อเจา้อาวาสทราบดว้ย 
ประกาศคร ัง้ที ่3 คร ัง้สดุทา้ย. 

คูท่ี ่2 ยอหน์ เชรชิ  ทองสขุ บุตรของ นายพงษว์รฒุม ์ลิม้โสมาละกลุ และนางพชัรา ทองสขุ มคีวาม
ประสงคจ์ะเขา้พธิสีมรสกบั นางสาวพมิพป์ราชญ ์รอบครบุร ีบุตรขีอง นายก าไร รอบครบุร ีและนางฐณิา
ภรณ ์ รอบครบุร ีในวนัเสารท์ี ่7 มนีาคม 2020 ทีว่ดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน หากพีน่อ้งทราบวา่มขีอ้
ขดัขวางทีท่ าใหไ้ม่สามารถเขา้สูพ่ธิสีมรสได ้กรณุาแจง้ใหค้ณุพ่อเจา้อาวาสทราบดว้ย ประกาศคร ัง้ที ่2. 
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คณุพอ่เจา้อาวาสทกัทาย 

"จงเป็นคนดอียา่งสมบรูณ ์ดงัทีพ่ระบดิาเจา้สวรรคข์องท่าน  

ทรงความดอียา่งสมบรูณเ์ถดิ” (มธ 5, 48) 
 

 พีน่อ้งทีร่กั พระวาจาของพระเจา้จากพระวรสารทีเ่ราไดฟั้งในมสิซาวนันี ้เป็นตอนตอ่เน่ืองจาก

สปัดาหท์ีแ่ลว้ เป็นการรวบรวมบทเทศนส์อนของพระเยซเูจา้ทีนั่กบุญมทัธวิเล่าโดยใชฉ้ากสถานที ่

“บนภูเขา” ในขณะทีนั่กบุญลกูาเล่าโดยใชฉ้ากสถานที ่“ในทอ้งทุ่ง” ซึง่สิง่ทีแ่ตกตา่งกนัอกีอย่าง

หน่ึงคอืนักบุญลกูาเนน้การ “มเีมตตากรณุา” ในขณะทีนั่กบุญมทัธวิเนน้การ “เป็นคนดอีย่าง

สมบูรณ”์ อย่างไรก็ตาม แนวความคดิหลกัทัง้จากพระวรสารนักบุญมทัธวิและพระวรสารนักบุญลู

กาน้ันมคีวามคลา้ยคลงึกนั คอื พระเยซเูจา้ทรงสอนมาตรฐานใหม่ในการด าเนินชวีติตาม

แบบอย่างของพระบดิา ผูท้รงเป่ียมดว้ยความเมตตากรณุา และทรงความดอีย่างสมบูรณ.์ 

 

 อย่างไรก็ตาม มสีิง่หน่ึงทีเ่ราตอ้งค านึงถงึอยู่เสมอในการอ่านพระคมัภรีก็์คอื “เราตอ้งไม่เขา้ใจ

พระคมัภรีต์ามตวัอกัษรเท่าน้ัน” ค าสอนของพระเยซเูจา้ในวนันีท้ีก่ล่าวว่า “ผูใ้ดตบแกม้ขวาของ

ท่าน จงหนัแกม้ซา้ยใหเ้ขาดว้ย” (มธ 5,39) รวมถงึตวัอย่างอืน่ๆ ดว้ยน้ัน ไม่ไดม้เีจตนาทีจ่ะสอนให ้

เรา “เฉยเมย” ตอ่ความผดิบาป ตอ่ความรนุแรง หรอือดทนตอ่ความอยุตธิรรม และยอมถูกเอารดั

เอาเปรยีบอย่างไรเ้หตผุลอยู่ตลอดเวลา เพราะพระเยซเูจา้ไม่ไดเ้ห็นดเีห็นงามกบัความช ัว่รา้ย 

ดงัน้ัน สิง่ทีพ่ระเยซเูจา้ตอ้งการจะสอนทีแ่ทจ้รงิก็คอื “อย่าตอบโตค้วามช ัว่ดว้ยความช ัว่” มฉิะน้ัน

แลว้ เราเองจะกลายเป็นคนช ัว่เพิม่ขึน้อกีหน่ึงคน และ “อย่าตอบโตค้วามรนุแรงดว้ยความรนุแรง” 

มฉิะน้ันแลว้ เราเองก็จะกลายเป็นคนทีส่รา้งความรนุแรงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงคนเชน่เดยีวกนัดว้ย.  

 

 พีน่อ้งทีร่กั ไม่วา่ทศันคตสิ่วนตวัตามธรรมชาตขิองเราจะเห็นวา่ใครเป็นมติร เป็นศตัร ูเป็นคน

ทีเ่ราชอบ หรอืเป็นคนทีเ่ราไม่ชอบก็ตาม แตห่ากเรามองจากมุมมองของพระเป็นเจา้บา้ง เราก็จะ

เห็นวา่ทุกคนเป็นลูกของพระเป็นเจา้ทัง้น้ัน ดงัน้ัน ทุกคร ัง้ทีเ่ราคดิไม่ด ีพูดไม่ด ีหรอืกระท าสิง่ทีไ่ม่

ดตีอ่กนัและกนั เราก าลงัท าใหพ้ระเป็นเจา้ พระบดิาของเราทุกคนเสยีใจ ทีเ่ห็นลกูๆ ของพระองคไ์ม่

รกักนั ท ารา้ยกนั ไม่ใหอ้ภยักนั ดงัน้ัน ขอใหพ้ระวาจาของพระเป็นเจา้ในวนันีไ้ดเ้ตอืนใจเราอยู่

เสมอวา่ “จงรกัศตัร ูจงอธษิฐานภาวนาใหผู้ท้ีเ่บยีดเบยีนท่าน เพือ่ท่านจะไดเ้ป็นบุตรของพระบดิา

เจา้สวรรค ์พระองคโ์ปรดใหด้วงอาทติยข์องพระองคข์ึน้เหนือคนดแีละคนช ัว่ โปรดใหฝ้นตกเหนือ

คนชอบธรรมและคนอธรรม...” (มธ 5,44-45). 

 

     ขอพระเป็นเจา้ทรงอวยพระพรพีน่อ้งทุกท่านเสมอไปครบั. 

 

          ดว้ยความรกัและเคารพ. 

            พ่อไกอ่.ู 
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วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

ดไีม่ด.ี..ยากทีจ่ะบอก 

       นาน มาแลว้มพีระราชาองคห์น่ึง พระราชาองคนี์ม้คีนสนิทคนหน่ึงทีพ่ระองคส์นิทมาก 
และมกัจะพาไปไหนมาไหนดว้ยเสมอในทุกๆที ่แลว้วนัหน่ึง พระราชาก็ถูกหมาตวัหน่ึงกดันิว้ 

แผลฉกรรจม์าก พระราชาจงึถามคนสนิทวา่ น่ีเป็นลางไม่ดขีองพระองคห์รอืเปลา่ คนสนิทกลบั

ตอบวา่ " ด ีหรอืไม่ด ียากทีจ่ะบอก " และในทีส่ดุ พระราชาก็ถกูตดันิว้ และพระราชาก็ถามคน

สนิทอกีวา่ น่ีเป็นลางไม่ดขีองพระองคห์รอืเปลา่ คนสนิท

กลบัตอบวา่ " ด ีหรอืไม่ดยีากทีจ่ะบอก " พระราชาโกรธ

มาก เลยจบัคนสนิทขงัไวใ้นคกุ  

       วนั หน่ึง พระราชาก็ไดเ้สด็จออกป่าลา่สตัว ์พระองค ์

ทรงตืน่เตน้มาก แลว้ก็มุ่งเขา้ไปในป่าลกึเขา้ไปเร ือ่ยๆ เมือ่

มารูต้วัอกีทก็ีพบวา่พระองคไ์ดห้ลงทางเสยีแลว้ แตก่อ่นที่

อะไรจะเลวรา้ยไปกวา่น้ัน พระองคก็์ไดพ้บกบัชนเผ่า

พืน้เมอืงในป่าแห่งน้ัน คนป่าพวกน้ันตอ้งการจบัพระราชา

ไปบูชายญั แตพ่วกเขาก็พบวา่พระราชานิว้ขาด จงึรบี

ปลดปลอ่ยพระราชา เพราะเช ือ่วา่พระราชาไม่ใชม่นุษยท์ี่

สมบูรณเ์ลย และไม่เหมาะทีจ่ะน าไปบูชายญั 

       พระ ราชาจงึตดัสนิใจกลบัพระราชวงัในทีส่ดุ และสดุทา้ยพระองคก็์เขา้ใจค าพูดของคน

สนิททีบ่อกวา่" ดหีรอืไม่ด ียากทีจ่ะบอก " เพราะถา้พระองคม์นิีว้ครบสมบูรณ ์พระองคต์อ้งถกู

ฆ่าโดยคนป่าพวกน้ันอยา่งแน่นอน พระราชาจงึสัง่ปลอ่ยตวัคนสนิท และขอโทษเขา แต่

พระราชากลบัประหลาดใจ เมือ่คนสนิทกลบัไม่โกรธพระองคเ์ลย ในทางตรงขา้มเขากลบับอก

วา่มนัไม่ใชเ่ร ือ่งเลวรา้ยอะไรเลยทีท่่านขงัขา้ไว ้ท าไมงัน้หรอื เพราะวา่ถา้พระองคไ์ม่ขงัขา้ไว ้ขา้

ก็จะตอ้งตามท่านไปในป่า และในเมือ่ท่านไม่เหมาะจะถกูบูชายญั ขา้คงจะถกูน าไปบูชายญัแทน

เป็นแน่  

       อกี คร ัง้กบัค าทีว่า่ ด ีหรอืไม่ด ียากทีจ่ะบอก เร ือ่งนีอ้าจกลา่วไดว้า่ ทุกสิง่ทุกอยา่งทีเ่กดิขึน้

ในโลกนี ้ไม่มกีารสรปุไดอ้ยา่งแน่นอนวา่ด ีหรอื ไม่ด ีบางคร ัง้สิง่ทีด่ ีอาจจะกลายเป็นสิง่ที่

เลวรา้ย ในขณะทีส่ิง่ทีเ่ลวรา้ยอาจกลายเป็นดไีด ้ 

       สิง่ดีๆ  อะไรก็ตาม ทีเ่กดิขึน้กบัเรา จงสนุกสนานกบัมนั แตอ่ยา่ไปยดึตดิกบัมนั  

จง คดิเสยีวา่มนัเป็นสิง่ทีม่าสรา้งความประหลาดใจใหก้บัชวีติของคณุ อะไรตา่งๆ ทีม่นัเลวรา้ย 

ซ ึง่เกดิขึน้กบัคณุไม่จ าเป็นตอ้งไปเศรา้เสยีใจ ในตอนทา้ย มนัอาจจะไม่ใชส่ิง่ทีเ่ลวรา้ย ถา้พวก

เราเขา้ใจไดอ้ยา่งนี ้พวกเราจะพบวา่ การใชช้วีติน้ัน ไม่ใชเ่ร ือ่งยากเลย 
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นานมาแลว้ โลกมเีพยีงน าแข็งกบันาฬกิาทราย 

 นานมาแลว้ โลกเป็นเพยีงวตัถทุรงกลมเรยีบๆเปลา่ๆ  ไม่มอีะไรอยูเ่ลยนอกจาก
น า้แข็งกอ้นใหญก่บันาฬกิาทรายเรอืนยกัษ ์ ทีม่ปีลายเปิดสามารถปลอ่ยทรายออกไดอ้ยา่ง

เดยีว  น า้แข็งกบันาฬกิาทรายเป็นเพือ่นเลน่กนัมาตัง้แตเ่ล็ก รว่มทุกขร์ว่มสขุจนทัง้คูเ่ตบิ

ใหญเ่ขา้สูว่ยัหนุ่มสาว  ความงดงามของน า้แข็ง ท าใหน้าฬกิาทรายแอบชืน่ชมหลงใหล 

แตทุ่กคร ัง้ทีพ่ยายามแสดงความสนิทสนมใกลช้ดิ  

ความเย็นชาจากน า้แข็งก็ท าใหน้าฬกิาทรายตอ้ง

ผดิหวงัทุกทไีป  วนัหน่ึงนาฬกิาทรายทะเลาะกบั

น า้แข็งอยา่งรนุแรงถงึขัน้แตกหกั  นาฬกิาทราย

รอ้งไหเ้สยีใจหนีไปอยูอ่กีซกีโลกหน่ึง  เวลาผ่านไปปี

แลว้ปีเลา่นาฬกิาทรายกบัน า้แข็งก็ยงัไม่คนืดกีนั  

ตา่งคนตา่งอยูค่นละซกีโลก จนมาวนัหน่ึงเกดิ

แผ่นดนิไหวคร ัง้ใหญ ่ ท าใหโ้ลกจะตอ้งแตก

ออกเป็นสองสว่น     น า้แข็งรูด้วีา่ถา้โลกแตกเป็น

สองสว่นแลว้  ก็คงไม่ไดเ้จอกบันาฬกิาทรายตลอดกาล  แตด่ว้ยทฐิทิีม่อียู ่ น า้แข็งจงึเลอืก

ทีจ่ะอยูน่ิ่งๆแทนทีจ่ะออกตามหานาฬกิาทราย  ดวงจนัทรโ์คจรผ่านมา  น า้แข็งจงึถามวา่

อกีซกีโลกเป็นอยา่งไรบา้ง  ดวงจนัทรบ์อกวา่ นาฬกิาทรายกลบัมาไม่ทนัเพราะโลกก าลงั

จะแยก  จงึปลอ่ยทรายออกมาปกคลมุรอยแตกของโลก เพือ่ยดึไวไ้ม่ใหแ้ยกออกจากกนั 

โดยหวงัวา่จะไดก้ลบัมาพบน า้แข็งอกี  ทนัททีีรู่ ้น า้แข็งก็รบีออกตามหานาฬกิาทราย……..

สายเกนิไป ทรายก าลงัจะหมดจากตวันาฬกิาแลว้  เมือ่น า้แข็งมาถงึก็ไดย้นิเพยีงค าพูด

สดุทา้ยจากปากของนาฬกิาทราย  “ฉันรกัเธอ”  ความเย็นชาทีม่ใีนตวัน า้แข็งหมดลงทนัท ี 

น า้แข็งจงึเร ิม่ละลายในขณะทีท่รายเม็ดสดุทา้ยรว่งลงสูพ่ืน้ดนิ  กลายเป็นน า้ทะเลที่

ออ่นโยน คอยโอบอุม้ผนืทรายทีบ่รสิทุธิ ์ อยูคู่ก่นัมาจนทุกวนันี ้ ละทิง้ทฐิ ิแลว้ความสขุจะ

เป็นของทุกๆ คน โดยไม่ตอ้งมคี าวา่ “สายเกนิไป” นะ 

 

                                       ทีม่า https://kanyarat102.wordpress.com/  
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