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วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 28  ฉบบัที ่ 1411     วนัอาทติยท์ี ่    27    มนีาคม      2565/2022 

   “ถ้าผูใ้ดอยู่ในพระคริสตเจ้า ผูนั้น้กเ็ป็นส่ิงสร้างใหม่ สภาพเก่าผา่นพ้นไป”  

 พนัธนาการทีจ่ ากดัสทิธขิองเราในยุคปัจจุบนั ไดแ้ก ่ โรคโควดิ ความเจบ็ป่วย ไม่สามารถเขา้สงัคมไดง้่าย
เหมอืนแต่ก่อน ธุรกจิจ านวนมากลม้ละลาย คนทัง้โลกอยูใ่นความหวาดกลวัและความยากจน... สิง่ทีทุ่กคนรอคอย 
คอื อยากใหม้ใีครคนหนึ่งช่วยปลดปล่อยเราใหเ้ป็นอสิระจากพนัธนาการน้ี เพื่อเราจะสามารถด าเนินชวีติเป็นปกติ
และท ากนิในแผ่นดนิของเรา... พระเยซเูจา้เล่านิทานเปรยีบเทยีบถงึลกูทีต่อ้งการเปลีย่นชวีติใหม่ แมจ้ะตอ้งแปลง
ร่างเป็นคนรบัใชข้องบดิากย็นิยอมจะท า คดิไดด้งันัน้แลว้กเ็ดนิทางกลบัไปหาบดิาและเริม่ตน้ปฏบิตัติามแผนทีว่าง
ไว.้.. บทสอนนิทานเรื่องนี้ คอืเขาไดร้บัการตอ้นรบัอย่างดเีกนิความคาดหมาย...นิทานเรื่องนี้ยงัสอนว่า ใครที่
ตอ้งการชนะอุปสรรคตอ้งกลา้เปลีย่นแปลง วางแผนใหมแ่ละลงมอืปฏบิตั ิแมจ้ะตอ้งด าเนินชวีติทีส่ภุาพต ่าตอ้ยกวา่ 
เพราะสวรรคม์ตีาและมพีระพรชว่ยสนบัสนุนเกนิกว่าทีเ่ราคาดคดิ... ท่านลองยอมอยู่กบับา้นมากขึน้ เรยีนรูว้ธิใีช ้
ON LINE สอนนกัเรยีน ขายสนิคา้ ON LINE ตดิต่อซือ้ของทางโทรศพัท ์เป็นตน้... ชวีติจะดขีึน้แน่นอน 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=QNjg8MCuzhQ
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

        อ่ิมใจ 
     ของบางอยา่ง ซือ้ไมไ่ด ้ดว้ยเงนิทอง    เพราะเป็นของ ไม่ม ีราคาขาย 
เช่นความรกั ความปราณ ีมนี ้าใจ             ปลกูฝังไว ้คดิชอบ ประกอบกนั 
สิง่เหล่านี้ มคี่า แก่ชวีติ                        เพราะว่าเงนิ ไม่มสีทิธิ ์มาจดัสรร 
ไดแ้ต่เพยีง เราจะให ้กนัและกนั               และผูใ้ห ้ไดร้างวลั คอือิม่ใจ 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  2   ดอกไม้  ต้นไม้  และพืช 
      โคลเวอร ์ (Clover)  ใบโคลเวอรม์สีามแฉก    จงึใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของพระตรี
เอกภาพ    ตามต านานนกับุญแพทรกิ  เป็นผูร้เิริม่ใชใ้บโคลเวอรเ์ป็นสญัลกัษณ์ของ
พระตรเีอกภาพ เมือ่ครัง้ทีท่่านไปเผยแผ่ศาสนาทีไ่อรแ์ลนด ์    ใบโคลเ์วอรห์รอืแซม
รอ็ก  ( shamrock ) จงึกลายเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศไอรแ์ลนดด์ว้ย   ใบโคลเ์วอร์
สามแฉกมอีกีชื่อหนึ่ง  “เทรฟอยส”์(trefoil) 

 

 

วนัเสารท์ี ่ 2  เม.ย. 22         ระลกึถงึ  น.ฟรงัซสิ เดอ เปาลา ฤาษ ี                                                                                                                                                      
วนัอาทติยท์ี ่ 3  เม.ย. 22      สปัดาหท์ี ่ 5  เทศกาลมหาพรต    
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ขา่วสงัฆมณฑล 

พิธีบชูามิสซาปลงศพ คณุพ่ออเลก็ซานเดอร ์วิจิตร ไตรภพ สงฆอ์าวโุสสงัฆมณฑลจนัทบุรี 
ประธานในพธิ ีบชิอป ซลิวโีอ สริพิงษ์ จรสัศร ี  ณ วดัเซอตป์อล แปดริว้ วนัที ่23 มนีาคม 2022 

 

     

     

ธรรมอนัจะสรา้งสนัตใินโลก องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มไิดใ้หเ้ราสรา้งสนัตภิาพเท่านัน้ แต่ใหเ้ราทุกคนรว่มมอืกนัสรา้ง

จติใจของเราอ่อนแอและมขีดีจ ากดั พระครสิตเจา้ทรงทราบขอ้บกพรอ่งตรงนี้ แต่พระองคก์ย็งัคงรกัเราแมเ้ราไม่

น่ารกั แมเ้รามบีาปมาก แมเ้ราทอ้แทส้ิน้หวงั กระนัน้แลว้ การทีเ่ราจะรกัพระเป็นเจา้ไมใ่ช่เรือ่งยากเลย หากการ

ท าดต่ีอมนุษยท์ าไดย้าก กอ็ดทนท าเพื่อถวายแด่พระเป็นเจา้ เพราะทุกครัง้ทีเ่ราตัง้ใจท ากจิการด ีพระองคก์ท็รง

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/14928-8march22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14361-7nov21
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               นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  

ความรกั ความเมตตา ความซ่ือสตัย ์

          ความรกั ความเมตตา ความซื่อสตัย ์สิง่เหล่านี้เป็นความดสีากล ทุกศาสนาลว้นเหน็ว่าคอืความชอบ

ธรรมอนัจะสรา้งสนัตใินโลก องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มไิดใ้หเ้ราสรา้งสนัตภิาพเท่านัน้ แต่ใหเ้ราทุกคนรว่มมอืกนัสรา้ง

สนัตสิุขดว้ย ใหทุ้กคนรกักนัฉนัพีน้่อง เอือ้เฟ้ือแบ่งปัน การรกัเพื่อนมนุษยไ์มใ่ช่เรือ่งงา่ยส าหรบัมนุษย ์เพราะ

จติใจของเราอ่อนแอและมขีดีจ ากดั พระครสิตเจา้ทรงทราบขอ้บกพรอ่งตรงนี้ แต่พระองคก์ย็งัคงรกัเราแมเ้ราไม่

น่ารกั แมเ้รามบีาปมาก แมเ้ราทอ้แทส้ิน้หวงั กระนัน้แลว้ การทีเ่ราจะรกัพระเป็นเจา้ไมใ่ช่เรือ่งยากเลย หากการ

ท าดต่ีอมนุษยท์ าไดย้าก กอ็ดทนท าเพื่อถวายแด่พระเป็นเจา้ เพราะทุกครัง้ทีเ่ราตัง้ใจท ากจิการด ีพระองคก์ท็รง

อยูก่บัเรา อยูใ่นเรา และคนอื่นกจ็ะเหน็พระองคเ์ช่นเดยีวกบัเรา 

 
 

อาทติยช์วนคดิ  

(ต่อจากหน้า 4)   
 เมือ่รูว้่าวนัหนึ่งคณุจะตอ้งยนืต่อพระพกัตรพ์ระเจา้ คณุจงึควรพจิารณาค าถามต่อไปนี้ คณุจะอธบิาย
อยา่งไรเกีย่วกบัเวลาทีค่ณุใหโ้ครงการหรอืสิง่ของส าคญัมากกว่าผูค้น คณุจ าเป็นตอ้งเริม่ใหเ้วลากบัใครมากขึน้ 
อะไรทีค่ณุจ าเป็นตอ้งตดัออกจากตารางเวลาเพือ่คณุจะใหเ้วลาแกใ่ครคนนัน้ได ้คณุตอ้งเสยีสละอะไรบา้ง การใช้
ชวีติทีด่ทีีส่ดุ คอืการรกั วธิแีสดงความรกัทีด่ทีีส่ดุคอืเวลาทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะรกัคอืเดีย๋วนี้ 
        
            (จากหนงัสอืชวีติทีเ่คลื่อนไปดว้ยวตัถุประสงค)์ 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 พีน้่องทีร่กั - ขอใหเ้ราเตอืนใจเราเสมอว่า มหาพรตเราจะมาหาพระ จงจงูใจและเป็นก าลงัใจแกก่นั - 
ท าให้ค  ากล่าวน้ี เป็นความจริงท่ีเกิดขึน้กบัชีวิตของเราเถิดครบั อีก 2 สปัดาหก์จ็ะเป็นวนั
อาทติยใ์บลาน  - วนัเริม่เขา้สูส่ปัดาหศ์กัดิส์ทิธิ ์ซึง่จะน าเราไป สมโภชปัสกา ประจ าปีครสิตศกัราชนี้ 
คอื วนัอาทติยท์ี ่20 เมษายน 

 อยากใหพ้ีน้่อง อา่น ร าพงึ และภาวนา บทพระวรสารประจ าวนัอาทติยน์ี้ หลาย ๆ รอบ และขอพระ
เยซเูจา้ประทานพระหรรษทาน น าจติใจของเราใหร้ าลกึ และพบวา่ เราแต่ละคน เป็นเหมือนลูกคนเล็ก
ในพระวรสารวนัน้ี แล้วเราจะส  านึกถึงความรกัความเมตตาผกูพนัของพระบิดาเจ้าต่อเรา - ไม่
ว่าเราจะพบว่าตนเองเป็นคนเชน่ไร หรอื เราอาจจะพอใจ ท าตวัเป็นลกูคนโต ต่อไป 

 มหาพรต มาหาพระกนัเถดิ เพราะพระองคร์กัเรามากครบั 
 

                                                       ..... เจา้วดั 
 ลก 15:1-3,11-32 
      เวลานัน้ บรรดาคนเกบ็ภาษแีละคนบาปเขา้มาใกลเ้พือ่ฟังพระเยซูเจา้ ชาวฟารสิแีละธรรมาจารยต์่างบ่นวา่ 
“คนนี้ตอ้นรบัคนบาปและกนิอาหารรว่มกบัเขา” พระองคจ์งึตรสัอุปมาเรือ่งนี้ใหเ้ขาฟัง 
พระองคย์งัตรสัอกีวา่ “ชายผูห้นึ่งมลีกูสองคน ลกูคนเลก็พดูกบับดิาวา่ ‘พอ่ครบั โปรดใหท้รพัยส์มบตัสิว่นทีเ่ป็น
มรดกแก่ลกูเถดิ’ บดิากแ็บ่งทรพัยส์มบตัใิหแ้ก่ลกูทัง้สองคน ตอ่มาไมน่าน ลกูคนเลก็รวบรวมทุกสิง่ทีม่แีลว้
เดนิทางไปยงัดนิแดนหา่งไกล ทีน่ัน่เขาประพฤตเิสเพล ผลาญเงนิทองจนหมดสิน้ 
      เมือ่เขาหมดตวั กเ็กดิกนัดารอาหารอยา่งหนกัทัว่ดนิแดนนัน้ และเขาเริม่ขดัสน จงึไปรบัจา้งอยูก่บัชาวเมอืง
คนหนึ่ง คนนัน้ใชเ้ขาไปเลีย้งหมใูนทุ่งนา เขาอยากกนิฝักถัว่ทีห่มกูนิเพือ่ระงบัความหวิ แตไ่ม่มใีครให ้เขาจงึรู้
ส านึกและคดิวา่ ‘คนรบัใชข้องพอ่ฉนัมอีาหารกนิอุดมสมบูรณ์ สว่นฉนัอยูท่ีน่ี่ หวิจะตายอยูแ่ลว้ ฉนัจะกลบัไปหา
พอ่ พดูกบัพอ่วา่ ‘พอ่ครบั ลกูท าบาปผดิตอ่สวรรคแ์ละตอ่พอ่ ลกูไมส่มควรไดช้ือ่วา่เป็นลกูของพอ่อกี โปรดนบัวา่
ลกูเป็นผูร้บัใชค้นหนึ่งของพอ่เถดิ’ เขากก็ลบัไปหาพอ่ 
      ขณะทีเ่ขายงัอยูไ่กล พอ่มองเหน็เขา รูส้กึสงสาร จงึวิง่ไปสวมกอดและจบูเขา ลกูจงึพดูกบัพอ่วา่ ‘พอ่ครบั 
ลกูท าบาปผดิตอ่สวรรคแ์ละตอ่พอ่ ลกูไมส่มควรไดช้ือ่วา่เป็นลกูของพอ่อกี’ แตพ่อ่พดูกบัผูร้บัใชว้า่ ‘เรว็เขา้ จงไป
น าเสือ้สวยทีสุ่ดมาสวมใหล้กูเรา น าแหวนมาสวมนิ้ว น ารองเทา้มาใสใ่ห ้จงน าลกูววัทีข่นุอว้นแลว้ไปฆา่ แลว้กนิ
เลีย้งฉลองกนัเถดิ เพราะลกูของเราผูน้ี้ตายไปแลว้กลบัมชีวีติอกี หายไปแลว้ ไดพ้บกนัอกี’ แลว้การฉลองกเ็ริม่
ขึน้ 
สว่นลกูคนโตอยูใ่นทุ่งนา เมือ่กลบัมาใกลบ้า้น ไดย้นิเสยีงดนตรแีละการรอ้งร า จงึเรยีกผูร้บัใชค้นหนึ่งมาถามวา่
เกดิอะไรขึน้ ผูร้บัใชบ้อกเขาวา่ ‘น้องชายของท่านกลบัมาแลว้ พอ่สัง่ใหฆ้า่ลกูววัทีข่นุอว้นแลว้ เพราะเขาไดล้กู
กลบัคนืมาอยา่งปลอดภยั’ ลกูคนโตรูส้กึโกรธ ไมย่อมเขา้ไปในบา้น พอ่จงึออกมาขอรอ้งใหเ้ขา้ไป แตเ่ขาตอบพอ่
วา่ ‘ลกูรบัใชพ้อ่มานานหลายปีแลว้ ไมเ่คยฝ่าฝืนค าสัง่ของพอ่เลย พอ่กไ็มเ่คยใหล้กูแพะแมแ้ตต่วัเดยีวแก่ลกูเพือ่
เลีย้งฉลองกบัเพือ่นๆ แตพ่อลกูคนนี้ของพอ่กลบัมา เขาคบหญงิเสเพล ผลาญทรพัยส์มบตัขิองพอ่จนหมด พอ่ยงั
ฆา่ลกูววัทีข่นุอว้นแลว้ใหเ้ขาดว้ย’ 
 พอ่พดูวา่ ‘ลกูเอ๋ย ลกูอยูก่บัพอ่เสมอมา ทุกสิง่ทีพ่อ่มกีเ็ป็นของลกู แตจ่ าเป็นตอ้งเลีย้งฉลองและชืน่ชมยนิด ี
เพราะน้องชายคนนี้ของลกูตายไปแลว้ กลบัมชีวีติอกี หายไปแลว้ ไดพ้บกนัอกี’” 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสดุ  
 ชวีติทัง้ชวีติเป็นเรือ่งของความรกั (ต่อจากอาทติยท์ีแ่ลว้) 

 3) เราจะถกูประเมินโดยดจูากความรกัของเรา  
หนึ่งในวธิทีีพ่ระเจา้ทรงวดัความเป็นผูใ้หญ่ฝ่ายวญิญาณกค็อื ดทูีค่ณุภาพความสมัพนัธข์องคณุในสวรรคพ์ระเจา้จะ
ไมต่รสัว่า “จงบอกเราเรือ่งอาชพีของเจา้ บญัชธีนาคารของเจา้ และงานอดเิรกของเจา้” แต่พระองคจ์ะดวู่าคณุได้
ปฏบิตัติ่อคนอืน่อยา่งไร โดยเฉพาะคนทีข่ดัสน พระเยซตูรสัว่า วธิทีีจ่ะรกัพระองคค์อืรกัครอบครวัของพระองค ์และ
เอาใจใสค่วามตอ้งการในชวีติของพวกเขา “เราบอกความจรงิแกท่า่นทัง้หลายว่า 
ซึง่ทา่นไดก้ระท าแกค่นใดคนหนึ่งในพวกพีน้่องของเรานี้ถงึแมจ้ะต ่าตอ้ยเพยีงไร 
กเ็หมอืนไดก้ระท าแกเ่ราดว้ย"  
เมือ่คณุยา้ยเขา้ไปอยูใ่นนิรนัดรกาล คณุจะทิง้ทกุสิง่ทุกอยา่งไวเ้บือ้งหลงัทัง้หมด 
ทีค่ณุจะเอาไปไดก้ค็อืลกัษณะนิสยัของคณุ เมือ่รูเ้ชน่นี้แลว้ ผมจงึขอแนะน าว่าเมือ่
คณุตื่นขึน้ทกุเชา้ ใหค้ณุคุกเขา่ลงขา้งเตยีง หรอืนัง่ทีข่อบเตยีง และอธษิฐานว่า 
“ขา้แต่พระเจา้ไมว่่าวนันี้ขา้พระองคจ์ะท าสิง่ใดๆ เสรจ็หรอืไม ่ขา้พระองคต์อ้งการ
แน่ใจว่า ขา้พระองคไ์ดใ้หเ้วลาแกก่ารรกัพระองคแ์ละรกัคนอื่น เพราะว่านัน่คอื
ความหมายทัง้หมดของชวีติ ขา้พระองคไ์มต่อ้งสญูเสยีเวลาวนันี้ไปเปล่าๆ” ท าไม
พระเจา้ตอ้งประทานอกีหนึ่งวนัแกค่ณุถา้คณุก าลงัจะท าใหม้นัสญูเปล่า 
  
 วิธีการแสดงความรกัท่ีดีท่ีสดุคือเวลา 
ความส าคญัของสิง่ต่างๆ สามารถวดัไดจ้ากปรมิาณทีเ่ราเตม็ใจลงทนุ กบัสิง่เหล่านัน้ ยิง่คณุใหเ้วลากบัสิง่ใดมาก 
คณุกย็ิง่บอดถงึความส าคญัและคณุคา่ทีม่นัมตี่อคณุ ถา้คุณตอ้งการรูว้่าใครสกัคนใหค้วามส าคญักบัสิง่ใดมากทีส่ดุ 
กแ็คด่วู่าเขาใชเ้วลาของเขาอยา่งไร เวลาคอืของขวญัทีม่คีา่ทีส่ดุ เพราะคณุมปีรมิาณเวลาทีต่ายตวั คณุสามารถหา
เงนิมากขึน้ แต่คณุไมส่ามารถหาเวลามากขึน้ เมือ่คณุใหเ้วลากบัใคร คณุกก็ าลงัใหส้ว่นหนึ่งของชวีติคณุแกเ่ขา  
  
 เวลาท่ีดีท่ีสดุท่ีจะรกัเด๋ียวน้ี 
บางครัง้การผดัวนัประกนัพรุง่กเ็ป็นวธิตีอบสนองทีถ่กูตอ้งต่องานสพัเพเหระ แต่เนื่องจากความรกัคอืสิง่ทีส่ าคญั
ทีส่ดุ มนัจงึส าคญัเป็นอนัดบัแรก พระคมัภรีเ์น้นเรือ่งนี้ซ ่าแลว้ซ าอกี โดยกล่าวว่า “เมือ่ใดทีเ่ราทโีอกาศควรจะท าดี
แกท่กุคน จงใชท้กุๆโอกาสอย่างดทีีส่ดุในการท าด ีเมือ่ไรกต็ามทีท่า่นสามารถท าได ้จงท าดแีกผู่ท้ีต่อ้งการ อยา่
บอกเพือ่นบา้นของทา่นใหค้อยถงึพรุง่นี้ ถา้ทา่นสามารถชว่ยพวกเขาไดเ้ดีย๋วนี้”  ท าไมเวลานี้จงึเป็นเวลาดทีีส่ดุที่
จะแสวงหาความรกั กเ็พราะคณุไมรู่ว้่า คณุจะมโีอกาสนี้ไปอกีนานแคไ่หน สถานการณ์ต่างๆเปลีย่นไป คนตายไป 
ลกูๆโตขึน้ คณุไมม่สีิง่ใดรบัประกนัว่าจะมพีรุง่นี้ ถา้คณุอยากแสดงความรกั คณุกค็วรจะท าเสยีเดีย๋วนี้ 
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เม่ือขีเ้กียจไม่มีจริง (เพราะมนัเป็นเร่ืองท่ีไม่อยู่ในหวัเรา) ตอนท่ี3 
แขกส าคญัจะมาบ้าน เรากต้็องเกบ็ของถบู้าน ตวัอย่างง่าย ๆ  หากเป็นวนัหยดุของเรา ในวนั

ว่างของคนทีไ่มไ่ดช้อบท างานบา้น เราจะท าอะไร? ซกัผา้ ถูบา้น ลา้งจาน จดัขา้วของ? ถา้คนไม่ชอบ
ท างานบา้นตอ้งท าล่ะ? 

เรากค็งท าในสิง่ทีเ่หน็ว่า “ส าคญั” หรอืจ าเป็นทีสุ่ดในสายตาเรา เช่น ตอ้งซกัผา้เดีย๋วจะไม่มชีุดท างาน 
หรอืลา้งจาน เพราะกลวัจะเน่า ส่งกลิน่ ส่วนถูบา้น จดัของนัน้ อาจเป็นตวัเลอืกสุดทา้ยและอาจยงัไมท่ า 
เพราะเราอยูไ่ดไ้มรู่ส้กึรก ไมเ่ป็นไร แต่ถา้มปัีจจยัเพิม่เตมิ ดงัเช่น แขกส าคญัจะมาบา้น การเกบ็ของถูบา้น
กลายเป็นสิง่ที ่“ตอ้งท า” ขึน้มาแมจ้ะขีเ้กยีจอยูก่ต็าม เสือ้ผา้อาจอุดไวใ้นตระกรา้มุมหนึ่งก่อนแทน…คงท า
ใหเ้หน็ในส่วนหนึ่งว่ามนัมเีหตุผลเกีย่วขอ้ง มปัีจจยัอยู่นะ ต่อความขีเ้กยีจ หรอืขยนัในบางสถานการณ์ ทว่า
เวลาทีเ่ราขีเ้กยีจขึน้มา มกัไมใ่ช่เวลาของเหตุผล มนัมกัจะเป็นแค่ความรูส้กึ…     

เม่ือหินก้อนนัน้มนัเร่ิมส าคญั เราจะเหน็มนัในอีกแบบ หลายคร ัง้เราคงเคยเหน็ หรือร ู้สึกบ่อย 
ๆ ต่อความขีเ้กยีจ ซึง่มกัจะชดักว่าเวลาเรามองคนอื่น เช่น ท าไมแฟนขีเ้กยีจซกัผา้ ท าไมลกูขีเ้กยีจเกบ็
หอ้งนอน กเ็พราะในเมือ่เขาไมเ่หน็ความส าคญัในสิง่นัน้ ๆ เขากไ็มเ่ดอืดรอ้นอะไรกบัสิง่นัน้ หรอื มองเรือ่ง
นัน้ในอกีมมุ เช่น เราอาจมองว่าซกัผา้เป็นเรือ่งตอ้งท า แต่หากเขามองในมุมว่า กต็อนน้ียงัมใีส่อยูไ่มเ่หน็
ตอ้งรบี แน่นอนยอ่มไปขยนัเรือ่งอื่นก่อน และหลายเรือ่งที่ไม่ใช่แค่มองว่าไม่จ าเป็น แต่ไม่เคยอยู่ในสายตา 
และไม่อยู่ในหวัเรา(คิด)เราเลย ดงันัน้ถา้เพยีงแค่รูส้กึตอ้งท าหรอืโดนบอกใหท้ า ความขีเ้กยีจหรอืแทจ้รงิ 
คอื ความรู้สึกไม่อยากท าย่อมเข้ามาแทรกโดยง่าย.....สิ่งแวดล้อมกบัพื้นเพการด  าเนินชีวิตกม็ ีส่วน
ในบางเรือ่ง เช่น คนทีโ่ตมาในชุมชนแออดั ความทรดุโทรม ไมเ่รยีบรอ้ยของสิง่ของเป็นเรือ่งทีช่นิตา ดงันัน้
เมือ่เขามบีา้น การปล่อยบา้นรกไปบา้งจงึไมรู่ส้กึอะไร หรอื วยัรุน่อาจทีไ่มรู่ส้กึอะไรกบัการใส่เสือ้ผา้ทีไ่มร่ดี 
เพราะเขาไมไ่ดแ้ครส์งัคมอื่น และสงัคมเขาเองกไ็มม่ใีครมาใส่ใจกบัการทีเ่สือ้จะยบัไปบา้ง ดงันี้การตอ้งขยนั
รดีเสือ้ จงึไมเ่กดิขึน้ ภาวะเช่นนี้หากเป็นเรากค็งรูส้กึเสยีเวลา จะมานัง่รดีท าไมไม่มใีครสนใจ ไม่รดีกใ็ส่
ได…้ (มมุนี้เป็นเพยีงตวัอยา่งไมไ่ดส้รุปว่าเป็นพืน้ฐานของวยัรุน่ หรอืคนทีเ่ตบิโตมาแบบหน่ึงไปเสยีหมดนะ
ครบั)  ลองคดิ จนิตนาการดูว่า… เวลาทีเ่ราเดนิผ่านกอ้นหนิกอ้นหน่ึง ไมเ่ลก็ไมใ่หญ่ ทีส่นามหน้าบา้น เรา
อาจเดนิผ่านไปโดยไม่มองมนั กแ็ค่กอ้นหนิ แต่เมือ่ใดมนัมาอยูบ่นพืน้ปนูเขตบา้น หรอืช่องทางเดนิ มนัจะ
เริม่เกะกะ อาจท าใหเ้กดิอนัตราย แน่นอนเราจะจดัการมนั....แต่ในอกีดา้นของคนทีใ่นหวัมเีรือ่งการจดัสวน
หน้าบา้น หรอืชอบใหห้น้าบา้นสะอาดตา หนิกอ้นนัน้บนสนามยอ่มไมใ่ช่ทีท่ีม่นัควรอยู ่เขากย็อ่มน ามนัไป
จดัการ จดัระเบยีบไมเ่พยีงหนิกอ้นนัน้ เศษใบไม ้กิง่ไม ้รวมไปทุกส่วนของสนามเป็นแน่ และเวลาใครผ่าน
ไปมากจ็ะรูส้กึว่า เขาขยนัจงั…นี่คอืความแตกต่างของโอกาส ในการทีเ่ราจะตอบสนองต่อสิง่หนึ่งบนความ
ขยนั หรอืขีเ้กยีจ เพราะเมือ่เราเหน็หนิกอ้นนัน้ส าคญั หรอืทีจ่รงิอยูใ่นองคป์ระกอบของสิง่ทีเ่ราให้
ความส าคญั เราจะเหน็มนัในอกีแบบ ดงัทีย่กตวัอยา่งกไ็มไ่ดห้มายความว่า หนิกอ้นนัน้ส าคญัทีสุ่ด หรอื
เรือ่งทีเ่ราขยนัท ามนัตอ้งส าคญัทีสุ่ด เพยีงแต่มนัเป็นส่วนหน่ึงของเรือ่งทีอ่ยูใ่นหวัเรา หรอืเรือ่งทีเ่ราใส่ใจ
หรอืไมเ่ท่านัน้เอง และหากมนัเขา้มาอยูใ่นหวัเราแลว้ จะเลก็ จะใหญ่ มนัจะคา้งคาใจ วนในหวัจนท าใหข้ี้
เกยีจแค่ไหนกต็อ้งไปจดัการ… 

 


