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ภาพขา่ววดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

 พระสนัตะปาปากบัโรคโควดิ-19 
 

มสิซาเชา้วนัองัคารที ่28 เมษายน 2020 

สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซสิ ทรงภาวนา 

เพือ่ประชาชนทกุคนจะเชือ่ฟังและปฏบิตัตินอยา่งรอบคอบ

ตามค าสัง่เปิดเมอืงของรฐับาล เพือ่ทีว่า่โรคระบาด 

จะไดไ้ม่เกดิซ า้อกีคร ัง้ 
 
 

 

 

ประกาศของอคัรสงัฆมณฑลจนัทบุร ี 

เร ือ่ง ขยายเวลาการงดพธิกีรรมและพธิบีูชาขอบพระคณุ 

เพือ่รณรงคป้์องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 

 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1314    วนัอาทติยท์ี ่   3    พฤษภาคม     2563/2020 

ขอ้คดิ         

พระศาสนจกัร 350 ปีมสิซงัสยาม ยงัคงอยูใ่นหนทางทีอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงประทาน

พระพรผ่านทางพระจติเจา้ ขณะทีโ่ลกมกีารเปลีย่นแปลงดว้ยวทิยาการตา่งๆ พระศาสน

จกัรตอ้งไม่หยดุน่ิงเชน่กนัเพราะพระจติเจา้ทีแ่ตล่ะคนรบัไวใ้นชวีติครสิตชน ตอ้งแสดง

ฐานะเป็นประกาศก ประกาศข่าวด ีข่าวความรอดพน้ จากความมดืของธรรมชาตฝ่ิายต ่า 

สูค่วามสวา่งของความจรงิความรกั และความเชือ่ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ โดยไม่เสยีดาย

ชวีติของโลกนี ้ 

“เราเป็นผูเ้ลีย้งแกะทีด่ ีผูเ้ลีย้งแกะย่อมสละชวีติเพือ่แกะของตน” 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=120706039609055&set=a.112758023737190&type=3&eid=ARDkqrsg0y1lgpbi_HYLmJQXiWV7dj_vnLCNiHXP7xI4ZLCba0LpfYQ8t59CkQUyzTEVUCQHuRiOZ6Ec
http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Tn5R_d2jsJM
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

   ค าพดู 

  อยูก่บัคนอวดเกง่ใหแ้กลง้โง ่         อยูก่บัคนขีโ้มใ้หแ้กลง้ใบ ้

อยูก่บัคนพูดมากใหแ้กลง้ตาย                อยูก่บัคนปากไวใหแ้กลง้ลมื. 

 คนพูดเขาพูดแบบไม่ไดค้ดิ            อยา่ไปตดิใจจ าใหท้ าเป็นปลืม้   

พูดดมีเีนือ้หาก็อยา่ลมื                        พูดดดูดืม่ไม่ตอ้งคดิใหผ้ดิใจ 

สญัลกัษณใ์นครสิตศ์ลิป์ 

 หมวด  7   วตัถทุีใ่ชใ้นศาสนพธิ ี  ( Religeous    Objects ) 

      ไมก้างเขน (Cross) เป็นสญัลกัษณใ์นศาสนาครสิตเ์กา่แกแ่ละแพรห่ลายทีส่ดุ

สญัลกัษณห์น่ึง ไมก้างเขนใชเ้ป็นสญัลกัษณข์องพระครสิตไ์ดด้ทีีส่ดุ เพราะทรงถกูสงัเวยบน

ไมก้างเขน นอกจากนีไ้มก้างเขนยงัเป็นเคร ือ่งหมายของศาสนาครสิต ์การชดใชบ้าป   

ความรอดจากบาปและการทีศ่าสนาครสิตช์ว่ยไถบ่าปใหม้นุษย ์

 ไมก้างเขนมหีลายรปูแบบ ทีพ่บบอ่ยทีส่ดุในครสิตศลิป์มสีองแบบ ไดแ้ก ่ไมก้างเขนแบบ

ละตนิกบัไมก้างเขนแบบกรกี 

วนัอาทติยท์ี ่10 พ.ค. 2020                  สปัดาหท์ี ่5 เทศกาลปัสกา     
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ภาพขา่ววดับางแสน 

พระสนัตะปาปายอหน์ ปอลที ่2 กบัวนัฉลองพระเมตตา 
* วนัที ่25 เมษายน 2020 คุณพ่อสมชาย เกษี (คณุพ่อไกอ่)ู เจา้อาวาส  

ไดป้ระกอบพธิโีปรดศลีลา้ง และศลีก าลงัแก ่โยน ออฟ อารค์ กลัยารตัน (นอ้งเอฟ) --- คณุกาญจนา ศร ี

บวัเอีย่ม กลา่ววา่ วนัด ีดทีีสุ่ดในปีนีค้ะ่ ไดต้อ้นรบัสะใภค้นเล็ก เขา้มาสูพ่ระศาสนจกัร --- วดับางแสน 

ขอตอ้นรบันอ้งเอฟ และขอแสดงความยนิดกีบัคณุกาญจนาและคณุเดชา ณ โอกาสนีด้ว้ย 

 
 

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


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.  เพือ่ป้องกนัและควบคมุการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ตามทีร่ฐับาลไดป้ระกาศ
ภาวะฉุกเฉิน และค าสัง่จากคณะกรรมการโรคตดิตอ่จงัหวดัชลบุร ีวดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน ของด
กจิกรรมของวดัฯ ดงันี ้

1.1  งดการสง่ศลีวนัศุกรต์น้เดอืน แต่กรณีโปรดศลีเจมิคนไขฯ้ สามารถเชญิคณุพ่อไดต้ามปกต.ิ 
1.2  งดพธิกีรรมในวดัทัง้หมด โดยพีน่อ้งสามารถรว่มมสิซาฯ วนัธรรมดาผ่านทางสือ่ออนไลนจ์ากการ

ถา่ยทอดสดของหน่วยงานสือ่มวลชนฯ สงัฆมณฑลจนัทบุร ีทกุวนั เวลา 08:00 น. หรอืจากวดัอืน่ๆ ได ้
ตามเวลาทีส่ะดวก สว่นวนัอาทติย ์จะมกีารถา่ยทอดสดมสิซาฯ ผ่านทางไลนก์รุป๊ “ชมุชนวดับางแสน” 
และเฟสบุก๊ แฟนเพจ “Bangsaen Church” เวลา 10:30 น. ครบั.  

1.3  งดกจิกรรมกลุม่ผูส้งูอาย ุในวนัศุกรส์ปัดาหท์ีส่ีข่องเดอืน. 
 
2.  การรณรงคจ์ติตารมณม์หาพรต ประจ าปี ค.ศ.2020 กลุม่เป้าหมายทีจ่ะรบัปัจจยัคอื “มูลนิธสิงเคราะห ์

เด็ก พทัยา” และ “ผูท้พุพลภาพ และยากไรใ้นเขตวดั สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร”ี ขอพีน่อ้งน ากระปุก
มหาพรตมาสง่คนืใหก้บัคณุพ่อทีบ่า้นพกัพระสงฆ ์หรอืโอนเขา้บญัชธีนาคารธนชาต ิสาขาแหลมทอง 
บางแสน เลขบญัช ี455-6-10935-6 ชือ่บญัช ีสมชาย เกษี เพือ่คณุพ่อจะไดร้วบรวม และน าสง่สงัฆ
มณฑลตอ่ไปครบั. 

 
3.  ในชว่งเวลาทีเ่รางดมสิซาทีว่ดั และตอ้งเวน้ระยะห่างในการป้องกนัการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 

(COVID-19) เพือ่ความชดัเจนในการท าบญัชวีดั พ่อขอแยกบญัชธีนาคารเพือ่พีน่อ้งจะไดโ้อนเขา้
โดยแบ่งตามวตัถปุระสงคต์า่งๆ ดงันี ้

 
3.1  เพือ่ขอมสิซาทีต่อ้งการใหล้งบญัชวีดั ใสถ่งุทาน หรอืท าบุญใหว้ดั ใหโ้อนเขา้บญัชธีนาคารกรงุไทย 

สาขาบางแสน เลขบญัช ี672-8-42171-8 ชือ่บญัช ีสมชาย เกษี. 
 
3.2  เพือ่การรณรงคจ์ติตารมณม์หาพรต ในนามของวดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน ใหโ้อนเขา้บญัชี

ธนาคารธนชาต ิสาขาแหลมทองบางแสน เลขบญัช ี455-6-10935-6 ชือ่บญัช ีสมชาย เกษี. 
 
4.  จาก ประกาศสงัฆมณฑลจนัทบุร ีที ่สจ. 024/2020 เร ือ่งการแตง่ตัง้พระสงฆป์ฏบิตัหินา้ทีต่า่งๆ โดย

พระคณุเจา้ซลิวโีอ สริพิงษ ์จรสัศร ีพระสงัฆราชแห่งสงัฆมณฑลจนัทบุร ีณ วนัพุธที ่8 เมษายน ค.ศ. 
2020 มสีว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัวดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน ดงันี ้

 
4.1  คณุพ่อยอหน์ บปัตสิต ์สมศกัดิ ์พรประสทิธิ ์ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นเจา้อาวาสวดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน. 
 
4.2  คณุพ่อเฮนร ี ่สมชาย เกษี ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นอธกิารบา้นเณรพระหฤทยัฯ ศรรีาชา + รบัผดิชอบฝ่าย

อภบิาล แผนกพระสงฆ ์+ แผนกสามเณราลยัและกระแสเรยีก + แผนกเณรกลาง/ใหญ/่ปีฝึกงาน
อภบิาล/ไตรต่รองกระแสเรยีก + แผนกองคก์รฆราวาส กลุม่เซอรร์า่ + ฝ่ายธรรมทตูและการศกึษา
อบรม แผนกมรดก และวฒันธรรม. 
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คณุพอ่เจา้อาวาสทกัทาย 

               "เรามาเพือ่ใหแ้กะมชีวีติ และมชีวีติอยา่งสมบรูณ”์ (ยน 10, 10) 
 
 พีน่อ้งทีร่กั วนันีเ้ป็นวนัอาทติยส์ปัดาหท์ี ่4 เทศกาลปัสกา ซ ึง่บางคนเรยีกวา่ “วนั
อาทติยน์ายชมุพาบาลทีด่”ี เพราะพระวรสารวนันีก้ลา่วถงึนายชมุพาบาลทีด่ ีโดยใน
ภายหลงัยงัเรยีกวา่ “วนัอาทติยก์ระแสเรยีก” อกีดว้ย เพราะพระเยซคูรสิตเจา้ผูท้รงเป็นนาย
ชมุพาบาลทีด่ ีไดม้อบหมายใหบ้รรดาอคัรสาวกและผูส้บืต าแหน่งตอ่มาคอืพระสนัตะปาปา, 
พระสงัฆราช, และพระสงฆซ์ ึง่เป็นผูร้ว่มงานกบัพระสงัฆราชของตน ม ี“กระแสเรยีกพเิศษ” 
เพือ่รบัใชป้ระชากรของพระองคป์ระดจุนายชมุพาบาล เป็นผูแ้ทนของพระเยซเูจา้ในโลกนี.้ 
 
 พีน่อ้งครบั พระวาจาของพระเจา้ในวนันีไ้ดใ้หข้อ้คดิกบัเราหลายประการดว้ยกนั ขอ้คดิ
แรก “ในฐานะทีเ่ราเป็นลกูแกะ” ขอใหเ้รา “ฟังเสยีง” ของพระเป็นเจา้ และ “ตดิตาม” 
พระองคอ์ยูเ่สมอ เสยีงของพระเป็นเจา้นีม้าถงึเราโดยผ่านทางพระคมัภรี,์ ค าสอนของ
พระศาสนจกัร, บทเทศนส์อนของพระสงฆ,์ และอาจมาถงึเราโดยผ่านทางค าตกัเตอืนของ
ผูใ้หญ ่พ่อแม่ ปู่ ยา่ตายาย หรอืแมก้ระทั่งจากเพือ่น หรอืจากผูท้ีอ่ยูใ่นสถานะต ่ากวา่เรา
อาจจะมาเป็นค าพูด หรอืเป็นภาษากาย ฯลฯ ก็ได ้ขอใหเ้ราพยายามสงัเกต วเิคราะห ์
แยกแยะ สาระแห่งความหวงัดทีีอ่ยูใ่นภาษาเหลา่น้ัน เพือ่จะไดป้รบัปรงุตนเองและด าเนิน
ชวีติตดิตามนายชมุพาบาลอยูใ่นหนทางของพระเจา้เสมอ. 
 
 ขอ้คดิประการทีส่อง แมเ้ราแตล่ะคนจะมกีระแสเรยีกทีแ่ตกตา่งกนั แตเ่ราทุกคนก็ไดร้บั
มอบหมายจากพระเยซเูจา้ใหเ้ป็น “นายชมุพาบาล” ตามบทบาทหนา้ทีข่องเราแตล่ะคนดว้ย 
ขอพระวาจาของพระเจา้ในวนันีเ้ตอืนเราใหเ้ป็น “นายชมุพาบาลทีด่”ี เชน่กนั ดว้ยการ
ประกาศ ขยายเสยีงของพระครสิตเจา้นายชมุพาบาลแทจ้รงิ ไปสูล่กูหลานและผูท้ีอ่ยูใ่น
ความดแูลของเรา มใิชด่ว้ยค าพูดเท่าน้ัน แตด่ว้ยการกระท าทีเ่ป็นแบบอยา่ง เพือ่ทุกคนจะ
ไดด้ าเนินชวีติอยูใ่นออ้มพระหตัถข์องพระเจา้ ประดจุดงัแกะทีอ่ยูใ่นความดแูลของนาย
ชมุพาบาลทีด่ใีนฝูงของตน. 
 
 ขอพระครสิตเ์จา้ นายชมุพาบาลทีด่ ีทรงอวยพระพรแกพ่ีน่อ้งทุกท่านเสมอไปครบั. 
 
        ดว้ยความรกัและเคารพ. 
 
          พ่อไกอ่.ู 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  

4 
วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

ชวีติเต็มแลว้หรอืยงั?  
ชาย หนุ่มคนหน่ึงไดร้บัเชญิจากมหาวทิยาลยัเอกชน เพือ่ใหเ้ป็นวทิยากรพเิศษสอนวชิาปรชัญา

ใหก้บันักศกึษาปรญิญาโท เขาเตรยีม การสอนอยูห่ลายวนัจงึตดัสนิใจจะสอนนักศกึษาเหลา่น้ันดว้ย

แบบฝึกหดัง่าย ๆ แตแ่ฝงไวด้ว้ยขอ้คดิ เขาเดนิเขา้หอ้งเรยีนมาพรอ้มดว้ยของสองสามอยา่งบรรจอุยูใ่น

กระเป๋คูใ่จ  เมือ่ไดเ้วลาเรยีน  เขาหยบิเหยอืกแกว้ขนาดใหญ่ขึน้มาแลว้ใสล่กูเทนนิสลงไปจนเต็ม “พวก

คณุคดิวา่เหยอืกเต็มหรอืยงั?” เขาหนัไปถามนักศกึษาปรญิญาโท แตล่ะคนมสีหีนา้ครุน่คดิวา่อาจารย ์

หนุ่มคนนีจ้ะมาไมไ้หน กอ่นจะตอบพรอ้มกนั“เต็มแลว้” เขา ยิม้ ไม่พูดอะไรตอ่หนัไปเปิดกระเป๋าเอกสาร

คูใ่จ หยบิกระป๋องใสก่รวดออกมาแลว้เทกรวดเม็ดเล็ก ๆ จ านวนมากลงไปในเหยอืกพรอ้มกบัเขยา่เหยอืก

เบา ๆ กรวดเลือ่นไหลลงไปอยูร่ะหวา่งลกูเทนนิสอดัจนแน่นเหยอืก เขาหนัไปถามนักศกึษาอกี “เหยอืก

เต็มหรอืยงั?” นักศกึษามองดอูยูพ่กัหน่ึงกอ่นจะหนัมาตอบ “เต็มแลว้” เขา ยงัยิม้เชน่เดมิ หนัไปเปิด

กระเป๋าหยบิเอาถุงทรายใบยอ่มขึน้มาเททรายจ านวนไม่นอ้ยใสล่งไปใน เหยอืก เม็ดทรายไหลลงไปตาม

ชอ่งวา่งระหว่างกรวดกบัลกูเทนนิสไดอ้ยา่งง่ายดาย เขาเทจนทรายหมดถุง เขยา่เหยอืกจนเม็ดทรายอดั

แน่นจนแทบลน้เหยอืกเขาหนัไปถามนักศกึษาอกีคร ัง้ “เหยอืกเต็มหรอืยงั?” เพือ่ ป้องกนัการหนา้แตก 

นักศกึษาปรญิญาโทเหลา่น้ันหนัมามองหนา้กนัปรกึษากนัอยูน่าน หลายคนเดนิกา้วเขา้มากม้ ๆ เงย ๆ 

มองเหยอืกตรงหนา้อาจารยห์นุ่มอยูห่ลายคร ัง้ มกีารปรกึษาหารอืกนัเสยีงดงัไปทัง้หอ้งเรยีน จวบจนเวลา

ผ่านไปเกอืบหา้นาท ีหวัหนา้กลุม่นักศกึษาจงึเป็นตวัแทนเดนิเขา้มาตอบอย่างหนักแน่น “คราวนีเ้ต็ม

แน่นอนครบัอาจารย”์ “แน่ใจนะ” “แน่ซะยิง่กวา่แน่อกีครบั” คราวนีเ้ขาหยบิน ้าอดัลมสองกระป๋องออกมา

จากใตโ้ตะ๊ แลว้เทใสเ่หยอืกโดยไม่รรีอ  ไม่นานน ้าอดัลมก็ซมึผ่านทรายลงไปจนหมด  ทัง้ช ัน้เรยีนหวัเราะ

ฮอืฮากนัยกใหญ่ เขาหวัเราะอยา่งอารมณด์ ี“ไหนพวกคณุบอกวา่เหยอืกเต็มแน่ ๆ ไง” เขาพูดพลางยก

เหยอืกขึน้ “ผม อยากใหพ้วกคณุจ าบทเรยีนวนันีไ้ว ้เหยอืกใบนีก็้เหมอืนชวีติคนเรา ลกูเทนนิสเปรยีบ

เหมอืนเป็นเร ือ่งส าคญัทีส่ดุในชวีติ เชน่ ครอบครวั คูช่วีติ การเรยีน สขุภาพ ลกู และเพือ่น สิง่เหลา่นีเ้ป็น

เร ือ่งทีค่ณุตอ้งสนใจจรงิ  สูญเสยีไปไม่ได ้ เม็ด กรวดเหมอืนสิง่ส าคญัรองลงมา เชน่ งาน บา้น รถยนต ์

ทรายก็คอืเร ือ่งอืน่ ๆ ทีเ่หลอื เร ือ่งเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ทีเ่ราจ าเป็นตอ้งท า แตเ่รามกัจะหมกมุ่นอยูก่บัเร ือ่งเล็ก ๆ 

นอ้ย ๆ เหลา่นี ้ เหยอืกนีเ้ปรยีบกบัชวีติของคณุ  ถา้คณุใสท่รายลงไปกอ่น  คณุ จะมวัหมกมุ่นอยูก่บัเร ือ่ง

เล็ก ๆ นอ้ย ๆ อยูต่ลอดเวลา ชวีติเต็มแลว้...เต็มจนไม่มทีีเ่หลอืใหใ้สก่รวด ไม่มทีีเ่หลอืใสใ่หล้กูเทนนิส

แน่นอน” “ชวีติ ของคนเราทกุคน ถา้เราใชเ้วลาและปลอ่ยใหเ้วลาหมดไปกบัเร ือ่งเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เราจะไม่มี

ทีว่า่งในชวีติไวส้ าหรบัเร ือ่งส าคญักวา่ เพราะฉะน้ันในแตล่ะวนัของชวีติ เราตอ้งใหค้วามสนใจกบัเร ือ่งที่

ท าใหต้วัเราและครอบครวัมคีวามสขุ ใชช้วีติเลน่กบัลกู ๆ หาเวลาไป ตรวจรา่งกาย พาคูช่วีติกบัลกูไป

พกัผ่อนในวนัหยดุ พากนัออกก าลงักายเลน่กฬีารว่มกนัสกัช ัว่โมงสองช ัว่โมง เพือ่สขุภาพและ

ความสมัพนัธท์ีด่ใีนชวีติ เราตอ้งดแูลเร ือ่งทีส่ าคญัทีสุ่ดจรงิ ๆ ดูแลลกูเทนนิสของเรากอ่นเร ือ่งอืน่ท ัง้หมด” 

“หลงัจากน้ันถา้มเีวลาเหลอืเราจงึเอามาสนใจกบัสิง่แวดลอ้มทีอ่ยูร่อบ ๆ ตวัเรา” นักศกึษาคนหน่ึงยกมอื

ขึน้ถาม “แลว้น ้าทีอ่าจารยเ์ทใสล่งไปละ่ครบั หมายถงึอะไร? ” เขายิม้พรอ้มกบับอกวา่ “การ ทีใ่สน่ ้าลงไป

เพราะอยากใหเ้ห็นว่า ไม่วา่ชวีติของเราจะวุน่วายสบัสนเพยีงใด ในความสบัสนและวุน่วายเหลา่น้ัน คณุ

ยงัมทีีว่่างส าหรบัการแบ่งปันน ้าใจใหก้นัเสมอ” 
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4 เร ือ่งสัน้สอนใจ ใหข้อ้คดิส าหรบัการด ารงชวีติในสงัคม 

 เร ือ่งที ่1 ความรู ้vs ความสามารถ ยายคนหน่ึง พลดัหลงเขา้ไปในหอ้งสมัมนาของเหลา่

ดอกเตอร ์บนเวทมีดีอกเตอรท์า่นหน่ึงก าลงัเอย่ถามผูท้ีเ่ขา้มาสมัมนาวา่….“เม็ดฝนทีต่กมาจากฟ้าทีส่งูและ

ตกมาดว้ยความเรว็สงู จะท าใหค้นไดร้บับาดเจ็บหรอือนัตรายถงึแกช่วีติหรอืไม่?”  เมือ่สิน้เสยีงค าถาม 

ภายในหอ้งประชมุก็อือ้องึ ต่างก็พากนัวนิิจฉัยหาค าตอบ บา้งก็หาคา่ความเรว็ของเม็ดฝน บา้งก็หามวล

น า้หนักของเม็ดฝน ฯลฯ ตา่งคนตา่งก็พากนัคดิ คณุยายมองดอูยูส่กัพกัก็ควา้ไมโครโฟนทีโ่พเดยีมออก

มาพูดขึน้วา่…“พวกคณุไม่เคยตากฝนเหรอ?” สิน้เสยีงของคณุยาย หอ้งทัง้หอ้งเงยีบกรบิ ทกุคนตา่งพากนั

พยกัหนา้บอกวา่ “ใช่ๆ  พวกเราก็เคยโดนฝนน่ีนา”  เร ือ่งนีส้ะกดิวา่ “ความรูอ้าจสรา้งวธิคีดิทีห่ลากหลาย 

แตป่ระสบการณค์อืความสามารถท าใหค้ณุแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเรว็” 

 

 เร ือ่งที ่2 เกลอืจิม้เกลอื  ชายหนุ่มซือ้ปลามาจากตลาด เขาบอกภรรยาวา่…“ทีร่กั ผมซือ้ปลามา 

คณุชว่ยทอดใหห้น่อยนะ เดีย๋วผมจะไปดหูนังสกัเร ือ่งหน่ึง แลว้จะกลบัมากนิ”  เมือ่ภรรยาไดย้นิวา่สามจีะไป

ดหูนัง ก็เอย่ขึน้วา่ “ฉันไปดดูว้ย!”  ชายหนุ่มไดต้อบกลบัไปวา่ “อยา่ไปเลย คณุอยูท่ ากบัขา้วทีน่ี่ คา่ตั๋วก็

แพง ผมไปดคูนเดยีว เดีย๋วจะกลบัมาเลา่ใหฟั้ง พรอ้มทานปลาทีค่ณุท านะๆ”  เมือ่ชายหนุ่มกลบัมาจากดู

หนัง ก็เดนิเขา้ไปทีห่อ้งครวั แลว้ถามภรรยาวา่ “คณุ! ปลาทอดอยูไ่หน?”  ภรรยาสาวน่ังอา่นหนังสอืดว้ย

อาการสงบ แลว้ตอบวา่ “ฉันกนิหมดแลว้! มาๆ มาน่ังใกลฉั้นเลยคณุ เดีย๋วฉันจะเลา่ใหฟั้งวา่ปลามนัอรอ่ย

ยงัไง?”  เร ือ่งนีส้ะกดิวา่ “คณุปฏบิตัติอ่ผูอ้ืน่อยา่งไร เขาก็อาจปฏบิตัติอ่คณุอยา่งน้ัน” 

 

 เร ือ่งที ่3 ส าคญัทีข่า้งเคยีง  ตอกเสน้หน่ึงตกอยูบ่นถนน มนัคอืขยะ  หากมนัผูกอยูก่บั
ผกักาดขาว ก็มคีา่เทา่กบัการรอ้ยผกักาดขาว  หากมนัผูกอยูก่บัซุม้ดอกไม ้มนัก็มคีา่เทา่กบัของประดบั  

ส าคญัคอื เราอยูก่บัใคร  เร ือ่งนีส้ะกดิวา่ “อยูก่บัคนทีไ่ม่เหมอืนกนัยอ่มเกดิคณุคา่ทีแ่ตกตา่งกนั เวททีีย่นื

ตา่งกนัคา่ตวัก็ตา่งกนั อยูใ่กลช้ดิกบัคนทีป่ระสบความส าเรจ็ แลว้ชวีติของคณุจะเปลีย่นไป” 

 

 เร ือ่งที ่4 ไม่เรยีนไดไ้หม?  ตอนทีเ่อ็นทรานซ ์ผมสอบไม่ตดิมหาลยัใดเลย เพือ่นของแม่มาคยุให ้
แม่ฟังวา่ ลกูชายของแกสอบตดิมหาวทิยาลยัชือ่ดงั แกภมูใิจลกูชายแกมาก  สว่นผมสอบไม่ตดิจงึออกมา

หางานท า ผา่นไปไม่กีปี่ เพือ่นของแม่มาเลา่ใหแ้ม่ผมฟังวา่ ลกูชายของแกจบดอกเตอรแ์ลว้ ตอนนีท้ างาน

เป็นอาจารยท์ีม่หาวทิยาลยัแห่งหน่ึง เงนิเดอืนสามหมืน่กวา่บาท   “แลว้ลกูชายของเธอละ่ ตอนนีท้ างาน

อะไร? เรยีนจบทีไ่หน?”  “ตอนนีไ้อโ้นต้มนัเป็นเจา้ของอูซ่อ่มรถ เงนิเดอืนไม่มเีพราะเป็นเงนิของมนั

ทัง้หมด” แม่ของผมตอบออกไป  เร ือ่งนีส้ะกดิวา่ “คณุไม่ตอ้งจบมหาลยัก็ได ้ถา้ไม่งอมอืงอเทา้ 
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