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สวดสายประค ามาราธอน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

เดือนแม่พระ พระสนัตะปาปาทรงด าริให้มีการสวดภาวนามาราธอน โดยการสวดสายประค า 
ร่วมกบัสกัการสถานทีไ่ด้รบัเลือก ซึง่ใช้ชือ่ของแม่พระทีมี่อยู่ทัว่โลก 30 แห่ง  

โดยวตัถปุระสงคห์ลกัแล้วเพือ่ให้โรคระบาด Covid-19 ส้ินสดุลง 

 
> วนัที ่19 พฤษภา 2021 ทีส่กัการสถานบา้นพระนางมารยีพ์รหมจาร ีเมอืงเอเฟซสั ประเทศตุรก ี  
> โดยวนันี้ใหส้วดเพื่อประชาชนทีป่ระสบภยัสงครามและเพื่อสนัตภิาพในโลก 

 
> วนัที ่18 พฤษภา 2021 ทีส่กัการสถานพระมารดาแหง่เมอืงลูรด์  ประเทศฝรัง่เศส  
> โดยวนันี้ใหส้วดเพื่อหมอและพยาบาลทกุคน 

 
> วนัที ่17 พฤษภาคม 2021 ที ่มหาวหิารและสกัการสถานแห่งชาตพิระนางมารยีป์ฏสินธนิิรมล   กรุงวอชงิตนั ด.ีซ.ี ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
> โดยวนันี้ใหส้วดเพือ่ผูน้ าประเทศต่าง ๆ และหวัหน้าองคก์รระหว่างประเทศ 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 27  ฉบบัที ่ 1369    วนัอาทติยท์ี ่    23    พฤษภาคม     2564/2021 

“สนัตสิขุจงสถติอยูก่บัทา่นทัง้หลายเถดิ พระบดิาทรงสง่เรามาฉนัใด เรากส็ง่ทา่นทัง้หลายไปฉนันัน้” 

  วนันี้สมโภชพระจิตเจ้า บทอ่านทั้งสามเก่ียวกับกิจการของพระจิตเจ้า หนังสือกิจการอัครสาวก

เล่าถึงเหตุการณ์ในวันเปนเตกอสเต ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเป่ียม ส่วนจดหมายของนักบุญเปาโลกล่าว

ถึงลักษณะของพระจิตเจ้าที่มีองค์เดียว ทรงมอบพระพรพิเศษหลายอย่าง และพระจิตเจ้าทรงส าแดงองค์ใน

แต่ละคนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในพระวรสาร พระเยซูเจา้เสด็จมาพบบรรดาศิษย์ พระองค์ทรงเป่าลม 

ประทานพระจิตเจ้าให้กับพวกเขา ขอให้เราวอนขอพระจิตอย่างสม่ าเสมอ พระองค์ทรงน าพระพรพิเศษ

หลายอย่างที่จ าเป็นส าหรับมนุษย์ เพราะหลายครั้ง มนุษย์มักมั่นใจในความสามารถของตนเอง จนลืมที่จะ

พึ่งพาพระจิตเจ้าผู้ทรงพระปรีชาญาณมากกว่า ทั้งด้านความรู้ และความดีเพื่อประโยชย์ส่วนรวม 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=TXwPh--hNZ4
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

ขอบคณุ 
        ท าตวัใหม้คีุณค่ากบัเวลาทีเ่หลอือยู ่     อดทนสูโ้ชคชะตาอยา่ทอ้ถอย 
หดัเดนิหน้าไมใ่ช่มวัแต่รอคอย                    จะดมีากหรอืน้อยขึน้อยูก่บัตวัเรา 
ขอบคุณนะรา่งนี้ทีย่มืใช ้                          ขอบคุณใจทีใ่หอ้ยูเ่ป็นสุขข ี
ขอบคุณโลกใบน้ีทีแ่สนด ี                  ชัว่กบัดเีอาไปได ้กายส่งคนื 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  8    ส่ิงประดิษฐ ์  ( Artifacts )   
         แก้ว ( Glass )   เป็นวตัถุใส จงึใชส้ญัลกัษณ์แห่งความบรสิทุธิ ์   ดว้ยเหตุน้ีจงึมกัอยูใ่นภาพที่
ถ่ายทอดเรื่องราวของแม่พระ   ในภาพ  “การแจง้ขา่วประเสรฐิต่อแม่พระ” มกัมดีอกลลิปัีกอยู่ใน
แจกนัแกว้ใส   นอกจากน้ีแกว้ยงัเป็นสญัลกัษณ์ของการปฏสินธนิิรมลของแมพ่ระดว้ย   ในภาพ 
“การสรา้งโลก” บางครัง้พระเจา้ถอืลกูแกว้ใส  เป็นสญัลกัษณ์ของโลกแหง่แสงสว่างของพระองคก์่อน
ทรงสรา้งแผ่นดนิ 
        ถว้ยแกว้ใสมงีอูยูข่า้งในหรอืถว้ยแกว้แตก บางครัง้ใชเ้ป็นเครื่องหมายหนึ่งของนกับญุเบเนดกิต ์  โดยมทีีม่าจาก
การทีร่อดตายจากยาพษิไดอ้ย่างปาฏหิารยิ ์

วนัจนัทรท์ี ่24 พ.ค.21           ระลกึถงึพระนางมารยี ์พระมารดาของพระศาสนจกัร 
วนัองัคารที ่25 พ.ค.21            ระลกึถงึ  น.เบดา ผูน่้าเคารพ พระสงฆแ์ละนกัปราชญ ์                                                                            
                                        น.เกรโกรทีี ่7พระสนัตะปาปา น.มารยี ์มกัดาเลนา เดปัสซ ีพรหมจาร ี
วนัพุธที ่26 พ.ค.21                ระลกึถงึ น.ฟีลปิ เนร ีพระสงฆ ์
วนัพฤหสับดทีี ่27 พ.ค.21        ระลกึถงึ   น.ออกสัตนิ แห่งแคนเตอรเ์บอรี ่พระสงัฆราช                                                                             
วนัศุกรท์ี ่28 พ.ค. 21              ระลกึถงึ น.ครสิโตเฟอร ์มกัอลัลาเนส และเพื่อนมรณสกัข ี
วนัเสารท์ี ่29 พ.ค.21               ระลกึถงึ     น.เปาโลที ่6 พระสนัตะปาปา 
วนัอาทติยท์ี ่ 30  พ.ค.21          สมโภชพระตรเีอกภาพ  
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สมโภชพระจติเจา้  

วนัน้ีวนัอาทิตยท่ี์ 23 พฤษภาคม 2021 เป็นวนัสมโภชพระจิตเจ้า  
นกับุญลกูาไดบ้นัทกึไวใ้นหนงัสอืกจิการของอคัรสาวก 

*** เมื่อวนัเป็นเตกอสเต มาถงึ บรรดาศษิยท์ุกคนมาชุมนุมในสถานทีเ่ดยีวกนั ทนัใดนัน้มเีสยีงจากฟ้าเหมอืน 
เสยีงลมพดัแรงกลา้ ทุกคนทีอ่ยูใ่นบา้นไดย้นิ เขาเหน็เปลวไฟลกัษณะเหมอืนลิน้ แยกไปอยู่เหนือศรีษะของเขา 

แต่ละคน ทุกคนไดร้บัพระจติเจา้เตม็เป่ียม 
*** หนงัสอืกจิการของอคัรสาวกในบทแรก ... หลงัจากทีพ่ระเยซเูจา้เสดจ็ขึน้สวรรคแ์ลว้ บรรดาอคัรสาวกกเ็ดนิทาง 

จากภูเขาทีเ่รยีกว่าภูเขามะกอกเทศ กลบัไปยงักรุงเยรซูาเลม็ เมือ่เขา้ไปในเมอืงแลว้ เขาขึน้ไปยงัหอ้งชัน้บน 
ซึง่เคยเป็นทีพ่กัของเขา ทุกคนร่วมกนัอธษิฐานภาวนาสม ่าเสมอเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนั พรอ้มกบับรรดาสตร ี

รวมทัง้มารยีม์ารดาของพระเยซเูจา้และพีน้่องของพระองค ์(กจ 1:12-14) 
 

ห้องชัน้บน (Cenacle หรอื Caenaculum) คอื หอ้งทีพ่ระเยซูเจา้จดัเลีย้งเตรยีมปัสกา  
ทีเ่ป็นอาหารมือ้สุดทา้ย และหอ้งทีพ่ระจติเจา้เสดจ็ลงมาในวนัเปนเตกอสเต 

         จากการขดุคน้ศกึษา พบว่าใตอ้าคารทีเ่ป็นห้องชัน้บนปัจจุบนั เป็นซากทีม่อีายุในศตวรรษเรกๆ เชื่อว่า ในยุคสมยัไบเซน
ไทน์ มกีารสรา้งวดัหลงัใหญ่ขึน้ตรงจุดน้ี แต่ถูกท าลายโดยพวกเปอรเ์ซยี ต่อมาในยุคครเูสด (ศตวรรษที ่12) ไดม้กีารสรา้งวดั
ขนาดใหญ่ บนต าแหน่งวดัเดมิ หลงัจากพวกครเูสดหมดอ านาจ อาคารกถ็ูกปล่อยรา้งและทรุดโทรม 
         ในช่วงศตวรรษที ่14 นกับวชคณะฟรงัซสิกนัเขา้มาซ่อมแซมและใชเ้ป็นอาราม จนถงึปี 1552 ในช่วงที่ 
เตริก์ออตโตมานมายดึครอง มุสลมิไดเ้ปลีย่นเป็นสเุหร่า ปัจจุบนัอยู่ในความดแูลของรฐับาลอสิราเอล 

    
เขา้ไปขา้งในกต็อ้งแปลกใจ ทีเ่หน็เป็นหอ้งโลง่ๆ มไิดแ้ปลงสภาพไปจากเดมิ ไมม่อีะไรตกแต่งเลยกว็่าได ้ เสาเป็นแบบโกธกิโรมนั หลงัคาทรงโคง้ ตามแบบครเูสด 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13387-24may21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13393-18may21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13393-18may21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13385-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-26-%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13398-13may21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13384-27may21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13390-21may21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13397-14may21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13382-29may21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/13376-4apr21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13381-30may21
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7&hl=th&biw=1006&bih=610&gbv=2&tbm=isch&tbnid=JT6QAj95H_eUsM:&imgrefurl=http://my2.dek-d.com/silver-bullet/writer/showCommentc.php?pageno=3&id=659537&chapter=28&doc
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ประชาสมัพนัธ ์

         
ไทน์ มกีารสรา้งวดัหลงัใหญ่ขึน้ตรงจุดน้ี แต่ถูกท าลายโดยพวกเปอรเ์ซยี ต่อมาในยุคครเูสด (ศตวรรษที ่12) ไดม้กีารสรา้งวดั
ขนาดใหญ่ บนต าแหน่งวดัเดมิ หลงัจากพวกครเูสดหมดอ านาจ อาคารกถ็ูกปล่อยรา้งและทรุดโทรม
        
เตริก์ออตโตมานมายดึครอง มุสลมิไดเ้ปลีย่นเป็นสเุหร่า ปัจจุบนัอยู่ในความดแูลของรฐับาลอสิราเอล

เขา้ไปขา้งในกต็อ้งแปลกใจ ทีเ่หน็เป็นหอ้งโลง่ๆ มไิดแ้ปลงสภาพไปจากเดมิ ไมม่อีะไรตกแต่งเลยกว็่าได ้

 หากพีน่อ้งไม่สะดวกผา่นไปท่ีวดัในช่วงนี้  จะใชวิ้ธีโอนเงินท าบุญ- ขอมิสซา 

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน  

ชื่อบัญชี นายสมศักด์ิ พรประสิทธ์ิ  

เลขบัญชี 679-3-93587-9 (บัญชีออมทรัพย)์  

 และโปรดส่ง “ไลน”์ เพือ่แจง้จุดประสงคข์องพีน่อ้ง ใหท้ราบดว้ยครบั  

 
 

              อาทติยช์วนคดิ 

พร 7 ประการของพระจิตเจา้ (The gifts of the Holy Spirit) 

 พระด าร ิ/ ปรชีาญาณ (wisdom) 

 สติปัญญา (understanding) 

 ความคิดอา่น / การแนะน า (counsel) 

 ความเข้มแข็ง / พละก าลัง (fortitude) 

 ความรู้ (knowledge) 

 ความศรัทธา (piety) 

 ความย าเกรงพระเจ้า (fear of the Lord) 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

   พีน้่องทีเ่คารพรกั… การระบาดของไวรสัโควดิ-19 ยงัไมห่ยดุ เราจงึยงัตอ้งอยูใ่น
สภาวะว่างเวน้จากการรวมตวักนัในบชูามสิซาต่อไปอกี ไมรู่ว้่าจะถงึเมือ่ไร ทุกวนักค็อยตดิตามดวู่า 
ฟ้าจะเปิดเมือ่ไร ใหเ้ราสามารถ รว่มมสิซาดว้ยกนัได ้เหมอืนเดมิ …และแมว้่าเรามมีสิซาทีว่ดัทุกวนั 
เป็นมสิซาเพื่อพีน้่อง แต่การตอ้งห่างเหนิจากการรบัศลีมหาสนิทกเ็ป็นสิง่ทีน่่าเป็นห่วงใย …. ขอให้
พีน้่องทุกบา้นอย่าลมื “ท าบ้านของเราให้เป็นวดัน้อย” เราจะไดม้กีารภาวนาทุกวนั มกีารรว่มส่วน
ในมสิซา “ออนไลน์” ไดบ้่อย ๆ และรบัศลีมหาสนิทดว้ยความปรารถนาเสมอ ๆ  © ผมคาดคอยจะ
เปิดมสิซา “สาธารณะ” ตัง้แต่ตน้เดอืนแลว้ และคาดคดิว่า …เมือ่อาทติยท์ีแ่ลว้ - วนัสมโภชพระเยซู
เจา้เสดจ็สู่สวรรค ์จะเชญิพีน้่องกลบัมารว่มมสิซา เพราะเป็นอาทติยส์ุดทา้ยในเทศกาลปัสกา …แต่ก็
ยงัไมก่ลา้ท า …. © วนัอาทติยน์ี้ (23 พฤษภาคม) เป็นวนัสมโภชพระจติเจา้ กห็วงัจรงิ ๆ ว่า จะเริม่
ถวายมสิซาทีพ่ระแท่นใหญ่อกีครัง้ แต่สถานการณโควดิ-19 ยงัไมน่่าไวใ้จนกั ในอ าเภอเมอืงของเรา 
….และทางราชการกเ็พิง่ประกาศใหข้ยายก าหนดเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอกี 2 เดอืน -  
ก าหนดการเปิดภาคเรยีนของนกัเรยีนกย็งัไมแ่น่นอน -  ท าใหรู้ส้กึถงึความสุ่มเสีย่ง ทีย่งัอยูร่อบตวั
เรานะครบั © อาทติยน์ี้ เป็นวนัสมโภชพระจติเจา้ เป็นวนัฉลองวนัเกดิของพระศาสนจกัร ผมตัง้ใจ
จะจดัดอกไมส้ดถวายแมพ่ระในนามชุมชนของเรา เพราะแมพ่ระคอื พระมารดาของพระศาสนจกัร - 
ส่วนการถวายมสิซาสมโภชฯ กค็งเป็นมสิซาเงยีบ ๆ เวลา 10.30 น. คงจะเป็นทีว่ดัน้อยเช่นทุกวนั
ครบั ตลอดเวลาทัง้วนัหากพีน้่องจะแวะไปสวดส่วนตวัหรอืเป็นครอบครวัไดก้ด็นีะครบั ©© วนั
สมโภชพระจติเจา้ ท าใหเ้ราคดิถงึ “พระคณุ 7 ประการ” ของพระจติเจา้ จรงิ ๆ แลว้ ผมเชื่อจาก
ประสบการณ์ชวีติว่า พระคุณเหล่านี้ไมใ่ช่เพยีง 7 ประการ แต่เป็นพระคุณ ‘ทวคีูณ’ และ ‘เพิม่พนู’ 
ไมรู่จ้บ © อนัมนุษยเ์รานี้ ตัง้แต่เกดิ เตบิโต จวบจนวนัตาย เพื่อจะใหช้วีติด ารงคงอยูไ่ดด้มีสีุข 
จ าตอ้งมอีงคป์ระกอบมากมายมทีัง้เฉพาะหน้า - สมัผสัได ้มทีัง้ทีล่ะเอยีดล ้าลกึ มองไมเ่หน็ แต่ขาด
ไม่ได้ …กว่าจะใหเ้กดิ กว่าจะโต กว่าจะเรยีนส าเรจ็ กว่าจะสรา้งชวีติใหม้ัน่คง …. มนัเป็นเรือ่งใหญ่
ครบั แต่เรามกัไมค่่อยไดไ้ตรต่รอง จงึมองไมล่กึ จงึเดนิไปแบบตื่น ๆ มาตลอด © แต่พระเจา้สรา้ง
เรามาตามรปูลกัษณ์ของพระองค ์ จงึลกึซึง้และสงูส่ง สิง่ทีม่นุษยต์อ้งการสงูสุด (ขาดไม่ได้) คอื
พระคุณของพระจติเจา้นัน่เอง คอื พระด าร ิสตปัิญญา ความคดิอ่าน ความรู ้ความกลา้หาญ  ความ
ศรทัธาและความย าเกรงพระเจา้ - องคป์ระกอบเหล่านี้ เสริมสร้างชวีติแท้จริงของครสิตชน ซึง่จะท า
ใหป้รากฏชดัเจนว่า เราเป็นครสิตชนทีพ่รอ้มจะ -  หล่อหลอมเขา้หากนั - ผกูพนัดว้ยหน้าที ่ – 
สรา้งปิตแิก่ทุกคน - สาละวนในพนัธกจิ (ของพระ) – และชวีติศรทัธาต่อแมพ่ระ © ขอพีน้่อง
ไตรต่รอง ร าพงึภาวนา และเราจะไดร้บัพระหรรษทานหนุนน าใหเ้ราท าได ้  ….ขอแมพ่ระคุม้ครอง
และน าทางพีน้่องทุกท่านทุกครอบครวัครบั  
                 ……เจา้วดั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  

4 
วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

        นมสดหน่ึงแก้ว 
        เมือ่หลายปีมาแลว้ ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา เดก็ชายเคลลี ่ซึง่อยูใ่นครอบครวัทีม่ฐีานะยากจน เขา
ตอ้งหาเงนิไปโรงเรยีนเองดว้ยการน าสิง่ของใส่กระเป๋าเดนิไปขายตามบา้นทีอ่ยูใ่นเมอืงใกลเ้คยีง 

วนัหน่ึงเขาพบว่าเมือ่จา่ยค่ารถและค่าสนิคา้แลว้ เขามเีงนิในกระเป๋าเหลอืเพยีง 10 เซน็ต ์เท่านัน้ 
ขณะนัน้เขาก าลงัหวิมาก แต่เงนิสดทีเ่ขามอียู่นัน้ไมพ่อทีจ่ะซือ้อาหารแมแ้ต่เพยีงมือ้เดยีว ดงันัน้เขาจงึ
คดิจะไปขออาหารจากบา้นทีก่ าลงัเดนิไปถงึ แต่เมือ่กดกริง่ หญงิสาวเจา้ของบา้นมาเปิดประตู เดก็ชาย
เคลลี ่กบัเกดิความละอายใจทีจ่ะขออาหารเหมอืนกบัขอทาน เขาจงึขอเพยีงน ้าเปล่าเพยีงแกว้เดยีว
เท่านัน้ แต่เจา้ของบา้นสาวสงัเกตเหน็ท่าทางของเดก็ชายเคลลีว่่า
คงจะก าลงัหวิ เธอจงึไดน้ าเอานมสดแกว้ใหญ่มาใหเ้คลลีด่ื่ม เดก็
ชายเคลลีด่ื่มนมอยา่งกระหาย จนหมดแกว้ แลว้ถามว่า ผมตอ้ง
จา่ยเงนิค่านมถว้ยน้ีใหคุ้ณเท่าไหรค่รบั เจา้ของบา้นสาวตอบว่า ไม่
ตอ้งจา่ยเงนิหรอก แมข่องฉันสอนไมใ่หร้บัสิง่ตอบแทนจากการให้
น ้าใจไมตร ีเคลลีซ่าบซึง้ใจมากและตอบว่า ถา้เช่นนัน้ ผม
ขอขอบคุณเป็นอย่างยิง่ จากหวัใจของผมกแ็ลว้กนันะครบั ขณะที่
เดก็ชายเคลลีไ่ดเ้ดนิออกจากบา้นหลงันัน้ เขาไมเ่พยีงแต่รูส้กึว่ามี
ก าลงัแขง็แรงขึน้จากนมสดแกว้โตเท่านัน้ แต่เขาไดม้คีวามเขา้ใจในเรือ่งของน ้าใจไมตรเีพิม่ขึน้ดว้ย  

อกี 30 ปีต่อมา มหีญงิคนหนึ่ง ป่วยหนกัดว้ยโรคหวัใจ ซึง่แพทยท์อ้งถิน่ไมส่ามารถรกัษาได ้จงึ
ส่งไปใหแ้พทยผ์ูเ้ชีย่วชาญพเิศษ ดา้นโรคหวัใจท าการรกัษา  เมือ่ ไดอ่้านประวตัผิูป่้วยแลว้ แพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญท่านนัน้ไดส้ะดุดใจกบัชื่อหมู่บา้นของผูป่้วยคนนัน้ จงึตัง้ใจรกัษาดว้ยการผ่าตดัหวัใจอยา่ง
พเิศษ โดยใชอุ้ปกรณ์ทนัสมยัทีสุ่ด และยาราคาแพงทีด่สีุด จนผูป่้วยหายเป็นปกตพิรอ้มจะกลบับา้น ผู ้
ป่วยมคีวามกงัวลว่าค่ารกัษาพยาบาลคงจะมรีาคาแพงหลายหมื่นดอลลาร ์ซึง่เธอเขา้ใจว่าคงจะตอ้ง
ท างานทัง้ชวีติกว่าเธอจะหาเงนิค่ารกัษาพยาบาลได ้เพราะเธอไม่มปีระกนัสุขภาพ และยงัไมส่ามารถไป
เบกิไดจ้ากทีไ่หนได ้แต่แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญคนนัน้ ไดบ้อกเจา้หน้าทีแ่ผนกบญัชใีหน้ าใบเกบ็เงนิไปใหเ้ขา 
แลว้หมอกใ็ชป้ากกาเขยีนขอ้ความสองบรรทดั แลว้ยืน่ใหเ้จา้หน้าทีบ่อกใหผู้ป่้วยกลบับา้นได ้โดยไมต่อ้ง
จา่ยเงนิเลย 
   ขอ้ความทีแ่พทยผ์ูเ้ชีย่วชาญท่านนัน้เขยีนในใบเรยีกเกบ็เงนินัน้มวี่า  

  จา่ยค่ารกัษาพยาบาลเรยีบรอ้ยแลว้ ดว้ยนมสดหนึ่งแกว้ ลงนามนายแพทยโ์ฮเวอรด์ เคลลี ่ 
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จดุพกัรถ บนถนนสายชีวิต 
การเปรยีบวา่ “ชีวิตเหมือนการเดินทาง” เป็นอะไรทีเ่หมาะสมด ีซึง่ในค าว่า “การเดนิทาง” นี้ กม็อีกี

หลากหลายแงม่มุ จงึมกัม ีคต ิค าคม หรอืประโยคเปรยีบเปรยต่าง ๆ ใหค้ดิ ใหท้บทวน ดงัเชน่…“ชีวิตมีขึน้มี
ลง” เป็นประโยคหนึ่งซึง่คงไดย้นิกนับ่อย ทีก่ไ็ม่ไดบ้อกว่าการเดนิทางของแต่ละคนนัน้ จะขึน้สงูแคไ่หน จะลงกี่
ครัง้ หรอืลงมากกว่าขึน้ไหม สิง่แรกทีท่ าใหเ้รายอมรบัคอืมนัไมม่ทีางคงทีร่าบเรยีบเสมอไป คลา้ยกบั.. “ไม่ได้
โรยด้วยกลีบกหุลาบ… เสมอไป” อนัหมายถงึเสน้ทางชวีตินัน้อาจไมส่วยงาม หรอืแมม้ชีว่งทีส่วยงาม แต่มนั
กไ็มค่งอยูต่ลอดไป “..มนักต้็องมีสะดดุกนับา้ง” สว่นหนึ่งกเ็ขา้ใจไมย่ากหากชวีติคอืการ “เดนิ” และเสน้ทางก็
ไมร่าบเรยีบอยูต่ลอด จงึยอ่มมสีิง่กดีขวางทีท่ าใหเ้ราสะดุด ลม้หรอืซวนเซ แต่มมุหนึ่งกส็ะทอ้นไดใ้นแง ่“ชว่ง
ชวีติทีข่าดสต”ิ เพราะแมจ้ะมสีิง่กดีขวางใด ปกตเิรากใ็ชว่่าจะเดนิสะดุดงา่ย ๆ แต่หากไมร่ะวงัขึน้มา แมแ้ต่ขา
ตวัเองเรากส็ะดุดได ้เพยีงเมือ่รูต้วั แลว้ดงึสตกิลบัมา กต็อ้งกา้วขาเดนิต่อไป..     

“Life is a marathon, not a sprint.” ทีแ่ปลงา่ย ๆ วา่ “ชวีติคอืการวิง่มาราธอน ไมใ่ชว่ิง่ระยะสัน้” อนั
หมายถงึการจะวิง่เรว็ ๆ แลว้ถงึทีห่มายไดท้นัทนีัน้คงยาก เพราะยงัไงชว่งชวีติกย็าวนานกว่านัน้ ทีส่ าคญัคอื 
เป้าหมายมกัไมใ่ชส่ิง่ทีอ่ยูใ่กล ้ตอ้งรูจ้กัสะสมระยะทางใหไ้ดไ้ปเรือ่ย ๆ หรอือดทนใหพ้น้ผา่น หมดแรงกอ่น ทอ้
กอ่น กจ็ะไปไมถ่งึเสน้ชยั…    

“หนทางหม่ืนล้ี เร่ิมต้นท่ีก้าวแรก 千里之行，始于足下” ภาษติจนีบา้งทีอ่าจไมไ่ดเ้ปรยีบถงึการ
เดนิทางของชวีติโดยตรง แต่กม็นียัยะไมต่่างจากอนัทีแ่ลว้คอื ชวีติและเป้าหมายยอ่มยาวไกล กา้วแรกส าคญั
เสมอ ใชส่ าคญัทีก่ารกา้วครัง้นัน้จะดหีรอืไม ่แต่หากไมก่า้วไปมนัไมม่วีนัไปไหนไดเ้ลยต่างหาก  ทีก่ล่าวไปเป็น
เพยีงตวัอยา่งบางสว่น หากเราเปรยีบชวีติคอืการเดนิทางดว้ยการขบัรถบา้ง กม็องไดห้ลายแงไ่มต่่างกนั มี
เสน้ทางทีด่ ีและไมด่ ีมหีลงทาง มเีสยีเวลา มอีบุตัเิหตุไดท้ัง้ทีเ่ราประมาท หรอืคดิว่าไมไ่ดป้ระมาทแลว้กต็าม 
แต่เสน้ทางชวีติไมม่แีผนทีช่ดัเจนหรอื GPS เราไมอ่าจแน่ใจว่าเสน้ทางทีเ่ราไปนัน้ ถนนจะดจีรงิไหม เป็น
เสน้ทางทีถ่กูตอ้งไหม เป็นทางตรงหรอืทางออ้ม อาจหลงเสยีเวลาหรอืเปลา่ การจะเลอืกไดไ้มง่า่ยเลย..และ
ในชว่งชวีติบางททีีค่ดิว่า เราอยูบ่นเสน้ทางทีด่แีลว้ อยูบ่นเสน้ทางทีถู่กหรอืเลอืกแลว้ แต่กย็งัมอีปุสรรค เชน่ดนิ
ฟ้า อากาศ และการจราจรไมเ่ป็นใจ เราอาจก าลงัทอ้แท ้เหนื่อยใจในความยากหรอืควบคมุไมไ่ดเ้หล่านี้…ก็
อยากใหม้องไปที ่“จุดพกัรถ” ในภาวะทีอ่ะไรยงัไมเ่ป็นใจ ใหล้องคดิเปรยีบไปว่า นี่เป็นเวลาทีด่ทีีเ่ราจะหยดุจอด
พกั แวะเตมิน ้ามนั เชค็ลมยาง หาอะไรทาน เขา้หอ้งน ้า อากาศดคีอ่ยเดนิทางต่อไป...เพราะในคนทีด่นัทรุงั เมือ่
จุดหนึ่งแมอ้ากาศจะด ีการจราจรเป็นใจ ยงัไงกต็อ้งมแีวะ มหียดุ หรอืรา้ยกว่านัน้ อาจรถเสยีหรอืไปประสบ
อบุตัเิหตุเพราะรบีเกนิไปในชว่งทีไ่มเ่หมาะสมกเ็ป็นได้     

บทความสัน้ ๆ ตอนนี้เพยีงแคอ่ยากใหก้ าลงัใจ คนทีก่ าลงัอยูบ่นถนนสายชวีติทีอ่ะไร ๆ ไมเ่ป็นใจ ใหล้อง
คดิว่านี่เป็นเวลาดทีีจ่ะหาจุดพกัรถ แวะสกันิด ชา้สกัหน่อย คงไมเ่ป็นไร ใหอ้ะไร ๆ ไมด่ผี่านไป เรากจ็ะได้
พรอ้มเดนิทางไปกนัต่อ เพราะอยา่งไรเสน้ทางนี้ กย็งัอกียาวไกล… 

ปล. แรงบลัดาลใจจากการสนทนาใหก้ าลงัใจน้องคนหนึง่จากสถานการณ์โควดิทีผ่า่นมา 
              ทีม่า https://sirichaiwatt.com 


