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ขา่วรอบวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรงัซสิเสด็จเยอืนประเทศเมยีนมา 
วนัองัคารที ่28 พฤศจกิายน 2017 พระองคจ์ะเขา้พบ ประธานาธบิดอีทูนีจอ ผูน้ าประเทศเมยีนมา  

ณ เมอืงเนปิดอว ์และอองซานซจู ี
 

 

วนัพุธที ่29 พย. สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรงัซสิ ประทบับนรถยนต ์ฟอรด์ สขีาว เสด็จวนรอบสนามกฬีา Ky-

aikkasan เพือ่ทรงอวยพรและทกัทายสตับุรษุจ านวนมากทีม่าจากทัว่ทุกสารทศิ เพือ่รว่มพธิบูีชาขอบพระคุณ  

 

ประชาชนและผูแ้สวงบุญประมาณ 2 แสนคน พากนัแห่เขา้เมอืงเพือ่มารบัเสด็จพระสนัตะปาปา พวก

เขาเดนิทางมาจากทัว่ประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิง่จากรฐัตา่งๆ ทางภาคเหนือทีซ่ ึง่คาทอลกิสว่นใหญอ่าศยั ซ ึง่

แตล่ะหมู่บา้นมกัจะอยู่กนัอย่างโดดเดีย่ว ห่างกนัตามชนบท หรอืมฉิะน้ันก็เป็นหมู่บา้นทีอ่ยูบ่นภเูขา บางคนมา

ตัง้แคมป์ในสนามกฬีาคอยเวลาทีส่มเด็จพระ

สนัตะปาปาเสด็จมา 

 

อน่ึง กลุม่คนไทยประมาณ 700 คน 

ประกอบดว้ย พระคารด์นัิล พระสงัฆราช 3 

องค ์พระสงฆ ์30 องค ์ซสิเตอร ์15 คน 

เดนิทางมาแสวงบุญและรว่มรบัเสด็จพระ

สนัตะปาปาในคร ัง้นี ้

 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

 
 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 
<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

 

  
 

ขอ้คดิ         

 พระผูไ้ถกู่ข้องเราจะเสด็จมาพบผูท้ีป่ฏบิตัคิวามยตุธิรรมและเดนิตามหนทางของ

พระองค ์พระองคท์รงรกัษาค าสญัญาเสมอ เพยีงแตไ่ม่มใีครรูว้า่วนัเวลาน้ันจะมาถงึเมือ่ใด 

         เมือ่ไม่รูว้นัและเวลา หนทางเดยีวทีเ่ราจะท าไดค้อื ระวงัและตืน่เฝ้า อยา่ใหพ้ระองค ์

พบเราก าลงัหลบัอยู ่น่ันคอื ไม่เอาใจใสด่แูลวญิญาณของตนเอง หรอืไม่เตรยีมตวัให ้

พรอ้มส าหรบัการเสด็จมาของพระองคแ์ละเพือ่จะ “ตืน่” อยูเ่สมอ เราตอ้งท าเชน่เดยีวกบั

ผูร้บัใชท้ีไ่ดร้บัมอบอ านาจและหนา้ทีก่ารงานจากเจา้ของบา้น น่ันคอื ท าหนา้ทีป่ระจ าวนั

ทีพ่ระเจา้ทรงมอบหมายแกเ่ราใหส้ าเรจ็และเหมาะสมส าหรบัพระองคจ์ะไดท้อดพระเนตร 

ไม่วา่พระองคจ์ะเสด็จมาเวลาใดก็ตาม 

 

ปีที ่23  ฉบบัที ่ 1191    วนัอาทติยท์ี ่  3   ธนัวาคม      2560/2017 

 “จงระวงั จงตืน่เฝ้าเถดิ เพราะทา่นทัง้หลายไม่รูว้า่วนัเวลาน้ันจะมาถงึเมือ่ไร” 

http://www.bangsaenchurch.org
https://www.youtube.com/watch?v=syOx-lGrN5w
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้ 

 

 

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

วนัจนัทรท์ี ่4 ธ.ค.17    ระลกึถงึ น.ยอหน์ ชาวดามสักสั พระสงฆแ์ละนักปราชญแ์ห่งพระศาสนจกัร   

วนัพุธที ่6 ธ.ค.17      ระลกึถงึ น.นิโคลสั พระสงัฆราช 

วนัพฤหสับดทีี ่7 ธ.ค.17  ระลกึถงึ น.อมัโบรส พระสงัฆราชและนักปราชญ ์                                             

วนัศกุรท์ี ่8 ธ.ค.17       สมโภชพระนางมารยีผู์ป้ฏสินธนิิรมล 

วนัเสารท์ี ่9 ธ.ค.17     ระลกึถงึ  น.ฮวน ดเีอโก 

วนัอาทติยท์ี ่10 ธ.ค. 17    สปัดาหท์ี ่2 เทศกาลเตรยีมรบัเสด็จพระครสิตเจา้  

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

                                         เริม่ตน้ดว้ยรกั 

    เร ิม่ตน้ดว้ยรกัพระ  จะชนะมารผจญ   แลว้รกัพีน่อ้งตน   จงอดทนและเผือ่แผ่ 

รกัมติรจติแชม่ชืน่    รกัผูอ้ืน่ช ืน่รกัแท ้   รกัศตัรผููร้งัแก      รกัมแีตใ่หอ้ภยั 

หากท าไดเ้ชน่นี ้      จะสขุศรแีละสดใส   สมเป็นผูย้ิง่ใหญ ่   และจะไดร้กัตอบแทน 

                              สญัลกัษณใ์นครสิตศ์ลิป์ 
       หมวด   2  ดอกไม ้ ตน้ไม ้ และพขื                  
   คาเนช ัน่  (Canation)  ดอกคารเ์นช ัน่สแีดงเป็นสญัลกัษณแ์ห่ง

ความรกัอนับรสิทุธิ ์  ตามธรรมเนียมของพวกเฟลมชิในเบลเยีย่ม  

เจา้สาวตดิดอกคารเ์นช ัน่ในวนัววิาห ์ เจา้บ่าวตอ้งคน้ตวัเจา้สาวจนพบ

ดอกคารเ์นช ัน่   ธรรมเนียมนีท้ าใหด้อกคารเ์นช ัน่สชีมพูกลายเป็น

สญัลกัษณข์องการแตง่งาน   คูแ่ตง่งานใหม่จงึมกัถอืดอกคารเ์นช ัน่สี

ชมพไูวใ้นมอื  
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ขา่วรอบวดับางแสน 

      สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรงัซสิเสด็จเยอืนประเทศเมยีนมา 

วนัที ่27 พฤศจกิายน 2017 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรงัซสิเสด็จถงึประเทศเมยีนมา 

ซึง่คร ัง้นี ้ประชาชนจ านวนมากเฝ้ารบัเสด็จตามเสน้ทางเสด็จตัง้แตส่นามบนิจนถงึส านักพระสงัฆราชแห่ง

ยา่งกุง้ หลงัอาสนวหิารแม่พระปฏสินธนิิรมล ทีพ่ านักตลอด 3 วนัของการเสด็จเยอืน 

   

สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรงัซสิประทบัรถยนตพ์ระทีน่ั่ง โตโยตา้ มารก์ ท ูสนี า้เงนิ ทะเบยีน SCV1 

พรอ้มดว้ยพระอคัรสงัฆราชพอล ชาง อนิ-นัม เอกอคัรสมณทตูนครรฐัวาตกินัประจ าประเทศไทย กมัพูชา 

เมยีนมา และลาว 

 

 

ชว่งเย็นสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรงัซสิทรงประกอบพธิี

บูชาขอบพระคณุ ณ วดัประจ าบา้นพกัพระสงัฆราช แห่งยา่งกุง้ 

พรอ้มดว้ยพระคารด์นัิลชารล์ส ์โบ พระอคัรสงัฆราชแห่งอคัร

สงัฆมณฑลยา่งกุง้ และพระอคัรสงัฆราชพอล ชาง อนิ-นัม เอก

อคัรสมณทตูนครรฐัวาตกินัประจ าประเทศไทย กมัพูชา เมยีนมา 

และลาว 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2017/7123-dec4
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2017/7121-dec6
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%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%99-2017/6069-nov25
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%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%99-2017/6082-nov12


 

     ทกุวนัที ่11 ของเดอืน เวลาทุม่ครึง่    ขอเชญิรว่มแหเ่ทดิเกยีรตแิมพ่ระทีว่ดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 
เลขที ่167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุร ีโทร. 0-3874-5216  
วนัอาทติย ์ พธิบูีชาขอบพระคณุ ภาษาองักฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น. 
วนัศกุรต์น้เดอืน  วนัเสาร ์ นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์และพธิบูีชาขอบพระคณุ เวลา 19.30 น. 
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ประชาสมัพนัธ ์
 

อาทติยช์วนคดิ         

1. เชญิพีน่อ้งรว่ม มสิซา ฉลองอาสนวหิารพระนางมารอีาปฏสินธนิิรมล จนัทบุร ีวนัเสารท์ี ่9 ธ.ค. ฉลองวดั
พระนางมารอีาปฏสินธนิิรมล เตยใหญ่ วนัเสารท์ี ่16 ธ.ค. ฉลองวดั น.ยอหน์ อคัรสาวก มะขาม วนัเสาร ์
ที ่23 ธ.ค. และฉลองวดัปัญจทรพัย ์วนัอาทติยท์ี ่31 ธ.ค. 2517 

2. เชญิพีน่อ้งโปรดมสีว่นรว่มในการ บรจิาค ของขวญั หรอื จะเป็นปัจจยั เพือ่รว่มสนับสนุนกจิกรรมใน
เทศกาลครสิตม์าสทีก่ าลงัจะมาถงึ  ไดท้ีคุ่ณพ่อเฉลมิ หรอื คณุพ่อมเิกล  ฝ่ายอาหาร ตดิตอ่ คณุ
กาญจนา (คณุเล็ก) 

3. บา้นใดตอ้งการรบัพรพระกมุาร ซึง่จะไปตามบา้นตา่งๆ ในระหวา่งวนัศุกร ์เสาร ์อาทติย ์ เร ิม่ เสารท์ี ่9 – 
ศุกรท์ี ่29 ธนัวาคม  ตดิตอ่จองวนั-เวลา และขอรายละเอยีดไดท้ี ่คณุปุ๊ ก  หรอื คณุสวุฒัน ์(เฮยีเล็ก) 

4. เขญิพีน่อ้งรว่มแห่เทดิเกยีรตแิม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน ในวนัจนัทรท์ี ่ 11 ธ.ค.  มสิซา เวลา 19.30 น. 
(มพีธิอีวยพรศลีมหาสนิท แกผู่ป่้วย ทัง้รา่งกาย และ จติใจ) 

5. อาทติยห์นา้ 11 ธ.ค เป็นวนัอาทติยพ์ระคมัภรี ์มธีรรมเนียมเวยีนถงุทานคร ัง้ที ่2 เพือ่น าสง่สงัฆ มณฑล
ชว่ยงาน สง่เสรมิพระคมัภรี ์

6. ทางวดัไดส้ง่กาลกิษ ์ผอบศลี กระดิง่ ไมก้าง เขนไปเคลอืบจ านวน 14 ชิน้ เพือ่เตรยีมสมโภช พระครสิต  
สมภพ คา่ใชจ้า่ยประมาณ 13,000 บ. ใครประสงคม์สีว่นรว่ม โปรดตดิตอ่คณุพ่อเจา้วดั 

7. ทางวดัสัง่อาภรณศ์กัดิ ์สทิธิ ์(เสือ้กาซลูา) สทีองใหม่ โอกาสครสิตม์สั ราคา 5,500 บ.ใครประสงคม์สีว่น
รว่มเชญิครบั 

8. ชว่งนีใ้ครพอจะมเีวลา วา่งตอนเย็นๆใครข่อเชญิสละเวลาชว่ยกนัเตรยีม ดา้นภายนอก ท าดาว ท าถ า้ 
ตน้ครสิตม์สั เตรยีมของรางวลัฯลฯ กรณุาตดิตอ่โตง้กบัเป้ิล 

9. อาทตืยห์นา้ 11 ธ.ค หลงัมสิซา ทานอาหาร  รว่มกนั และ ขอเชญิชวน รว่มกนัเตรยีมสถานทึเ่พือ่ฉลอง
ครสิตม์สั 

                              พระเจา้ของเรา ผูท้ีก่ าลงัจะเสด็จมา 
          ผูท้ีม่พีระเจา้อยูใ่นชวีติของตน จะมเีร ีย่วแรงทัง้กายและใจในการด าเนินชวีติ ไม่วา่เขา
จะพบกบัความยากล าบากใด ๆ ก็ตาม พระเจา้จะทรงเป็นพละก าลงัของเขา นอก จากนี ้พระ
เจา้จะทรงเป็นความบรรเทาใจ เขาจะไดร้บัการพกัผ่อน 
          คนเราไม่ไดถ้กูสรา้งมาเพือ่ความสบาย ทุกคนตอ้งมภีาระและแอกทีจ่ะตอ้งแบก แตน่ี่ก็
ไม่ไดห้มายความวา่เป็นความทุกข ์มนุษยเ์ราถกูสรา้งมาเพือ่ความสขุเชน่เดยีวกนั ความสขุ
ของเรามอียูใ่นพระเจา้ของเรา ผูท้ีก่ าลงัจะเสด็จมา 
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คณุพอ่เจา้อาวาสทกัทาย 

 

วนัอาทติยส์ปัดาหท์ี ่1 เทศกาลเตรยีมรบัเสดจ็ฯ ปี B 
( 3 ธ.ค. 2018 ) 

 
สวสัด ีลกู ๆ พระแม่เมอืงลรูด์ ชมุชนวดับางแสนทีร่กั 
วนันี ้เราคาทอลกิเร ิม่ตน้ปีพธิกีรรมใหม่ ดว้ยการเขา้สูเ่ทศกาลเตรยีมรบัเสด็จฯ ซ ึง่ใช ้

เวลา 4 สปัดาห ์เพือ่สมโภชวนัพระครสิตสมภพ หรอืทีเ่ราเรยีกวา่ ครสิตม์าส 
การฉลองครสิตม์าสเป็นทัง้การระลกึถงึการเสด็จมาคร ัง้แรกในโลกนีข้องพระเยซู

ครสิต ์อกีทัง้เป็นการเตรยีมรบัเสด็จมาคร ัง้ทีส่องของพระองค ์ซ ึง่จะเป็นชว่งเวลาทีทุ่กสิง่ทุก
อยา่งบนโลกนีจ้ะจบสิน้อายขุยั กลา่วสัน้ๆ ก็คอื เป็นวนัสิน้พภิพ ซ ึง่ไม่มใีครทราบวา่จะเป็น
เมือ่ไร 

การเตรยีมฉลองครสิตม์าส จะตอ้งเป็นการเตรยีมฉลองทัง้ภายในและภายนอก 
กลา่วคอื ตอ้งเตรยีมจติใจใหพ้รอ้มทีจ่ะรบัเสด็จพระองคเ์ขา้มาในชวีติ เพือ่เราจะไดร้บัผลแห่ง
การเสด็จมาไถกู่เ้ราใหพ้ระองคเ์สด็จมาสถติประทบัอยูใ่นตวัเรา มากกวา่ทีจ่ะใหพ้ระองคไ์ป
บงัเกดิใหถ้ า้เลีย้งสตัว ์

แตล่ะสปัดาห ์เรามธีรรมเนียมจดุเทยีน 1 เลม่ สปัดาหนี์เ้ทยีนมชี ือ่วา่ Hope 
(ความหวงั) ชวนใหเ้ราไตรต่รองวา่แมป้ระวตัศิาสตรม์นุษยถ์กูอ านาจบาปและความมดื
ครอบง า ท าใหเ้กดิความรูส้กึห่อเหีย่วและหมดหวงั แตเ่ราเช ือ่วา่พระเยซคูรสิตเ์จา้ คอืผูท้ีเ่สด็จ
มาเพือ่ท าลายบาปและความตาย ท าใหเ้รามคีวามหวงัในพระองคผู์เ้สด็จมากอบกูเ้รา  

ปีทีแ่ลว้เรางดการฉลองภายนอก เน่ืองดว้ยสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรชักาลทีเ่กา้เสด็จ
สวรรคต ปีนีเ้รามกีารฉลองภายนอกตามปกต ิคณะกรรมการก าลงัเตรยีมหาของขวญั
ประเภทตา่งๆ ทัง้ขนาดใหญ ่กลาง และเล็ก ใครทีไ่ดร้บัการทาบทามใหช้ว่ยเหลอื ก็ของความ
กรณุาใหค้วามรว่มมอืการอยา่งเต็มที ่เพือ่ใหก้ารฉลองความยนิดขีองเราปรากฏออกมา
ภายนอกเป็นงานร ืน่เรงิตา่งๆ เท่าทีเ่ราจะมกี าลงัท าได ้

 
“สขุสนัตเ์ทศกาลเตรยีมรบัเสด็จ” แกพ่ีน่อ้งทุกคน   

 
 
 
       ดว้ยความปรารถนาด ี
           คณุพ่อเจา้อาวาส 



 

นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

เกบ็เร ือ่งเล่า วนัครสิตม์าส 
ซานตา คลอส 
ซานตา คลอส ตวัจรงิในอดตีคอืนักบุญนิโคลสั ซ ึง่เป็นพระในต าแหน่งบชิอ็ปแห่งไมรา อยูใ่นดนิแดน
เอเชยี ไมเนอร ์ชว่งครสิตศ์ตวรรษทีส่ี ่ปัจจบุนัเป็นสว่นหน่ึง
ในประเทศตรุก ีสว่นชือ่ "ซานตา คลอส" เป็นเพยีงการออก
เสยีงแบบองักฤษของชือ่จรงิในภาษาดตัชข์องท่านคอื 
"Sinter Klass" เร ือ่งราวของท่านไม่ปรากฏมากนัก 
ยกเวน้คณุสมบตัทิีโ่ดดเดน่อนัหน่ึงคอืความมเีมตตากรณุา
ตอ่ผูต้กทุกขไ์ดย้าก และความรกัเด็กอยา่งมหาศาล 
 
ซานตา้กบัเลือ่นหมิะและกวางเรนเดยีร ์
ตอนทีนั่กบุญนิโคลสั หรอืซานตา คลอส ยงัมชีวีติ ท่านไม่
เคยเดนิทางไปไหนๆ โดยเลือ่นหมิะทีม่กีวางเรนเดยีรล์ากให ้แตภ่าพของชายแกแ่กม้ยุย้พุงโตในชดุ
แดงทีเ่ราคุน้เคยเกดิขึน้จากจนิตนาการของ ชายคนหน่ึง ช ือ่ ดร.เคลเมนต ์คลารก์ มวัร ์(1779-
1863) ทีต่อ้งการท าวนัครสิตม์าสใหเ้ป็นวนัทีส่นุกสนานและน่าจดจ าส าหรบัลกูๆ โดยเขยีนบทกวชี ือ่
วา่ "การเยีย่มเยยีนของนักบุญนิโคลสั" เพือ่อา่นใหล้กูสาวสองคนฟังหนา้เตาผงิ โดยจบัเอาลกัษณะ
ใจดมีเีมตตาของนักบุญนิโคลสัตามต านาน มาจนิตนาการเป็นภาพซานตา คลอส ผูใ้จด ีในเสือ้ผา้
ขนสตัว ์แบกถงุของเลน่บนบ่ามาฝากเด็กๆ เป็นของขวญั โดยปีนลงมาตรงปลอ่งไฟในคนืครสิตม์าส
อฟี 
 
รูดอลฟ์ เรนเดยีรน้์อยจมูกแดง 
ในบทกวขีองดร.มวัรจ์นิตนาการไวเ้พยีงวา่ซานตา คลอสเดนิทางดว้ยเลือ่นหมิะทีม่กีวางเรนเดยีรล์าก 
ทุกตวัมชี ือ่ระบุชดัเจน ตอ่มานายโรเบริต์ เมย ์นักเขยีนการต์นู วยั 35 ปี ไดร้บัมอบหมายงานใหส้รา้ง
ตวัละครการต์นูตวัใหม่ เพือ่พมิพแ์จกเด็กๆ ในวนัครสิตม์าส ดว้ยสภาพชวีติทีก่ าลงัประสบปัญหา โร
เบริต์จงึคดิสรา้งตวัการต์นูทีใ่หค้วามหวงั รดูอลฟ์ เจา้เรนเดยีรน์อ้ยจงึเกดิขึน้มาอยา่งแปลกแยกและ
โดดเดีย่วในตอนแรก เพราะมจีมูกแดงไม่เหมอืนเรนเดยีรอ์ืน่ๆ ทีจ่มูกด า แถมจมูกของรดูอลฟ์ยงัเรอืง
แสงขึน้ทุกคร ัง้ทีต่ืน่เตน้ ท าใหไ้ม่มเีรนเดยีรต์วัไหนอยากคบกระทั่งคนืวนักอ่นครสิตม์าสในปีหน่ึง เกดิ
มหีมอกลงจดัจนซานตา้ไม่สามารถเดนิทางดว้ยเลือ่นหมิะไปแจกของขวญัเด็กๆ รอบโลกไดต้าม
ก าหนด พอซานตา้รูว้า่รดูอลฟ์มจีมูกเรอืงแสง จงึขอใหม้าชว่ยลากเลือ่นโดยใหเ้ป็นตวัน าฝูงเรนเดยีร ์
รดูอลฟ์จงึตกลง และดว้ยจมูกทีเ่หมอืนเป็นสปอตไลตต์ดัหมอกของรดูอลฟ์นีเ้อง เด็กๆ ทั่วโลกจงึไดร้บั
ของขวญัจากซานตา้ ปมดอ้ยในอดตีของรดูอลฟ์กลบักลายเป็นสญัลกัษณท์ีน่ าความหวงัและ
ความสขุกลบั คนืสูผู่ท้ีต่กอยูใ่นความมดืมดิ 
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      ชว่งนีใ้กลส้อบแลว้สมองของเราก็ตอ้งการอาหารทีม่สีารอาหารเพือ่ทีจ่ะไปบ ารงุ
สมอง พวกเรากลุม่เทดิมารยีจ์งึมอีาหารทีค่วรกนิกอ่นสอบมาแนะน า 
1. คาเฟอนี   สารกาเฟอนีหากไดพ้อเหมาะจะช ว่ยใหเ้กดิการต ืน่ตวัและสดช ืน่  
เหมาะกบัการดืม่เพือ่ไปท าขอ้สอบในตอน 
2. ทานเนือ้ปลา   ควรเป็นเนือ้ปลาทะเลนะคะ จะมสีารโอเมกา้-3 สงูทีช่ว่ยเพิม่
ความจ า  
3. หา้มทานของหวานโดดเดด็ขาด   การทานของหวานจ  าใหห้ล ัง่สารเอน็โด
ฟิน ถงึจะเรยีกวา่สารแหง่ความสขุ แตก็่ท าใหเ้รามคีวามตืน่ตวั ลกุลีล้กุลน อยูเ่ป็นสขุไม่ได ้
ซ ึง่จะท าใหไ้ม่มสีมาธ ิจงึไม่ตวรทานกอ่นสอบโดยเด็ดขาด 
4.ลดอาหารทีม่คีารโ์บไฮเดรต   อาหารพวกคารโ์บไฮเดรต เช น่  ข า้ว น ้าตาล 
แป้ง ขนมปัง มนัฝร ัง่ จะท าใหรู้ส้กึงว่ง ไม่ตืน่ตวั ไม่เฟรช ซ ึง่ความงว่งเป็นศตัรตูวัส าคญั
ขณะสอบ ถา้เผลอหลบัไปน่ะแยเ่ลยนะ ลดขา้วขา้วในตอนเชา้ และเพิม่เนือ้สตัวใ์หม้ากขึน้ก็
จะชว่ยใหม้สีมาธไิด ้
5.เน้นอาหารทีม่โีปรตนี   เนื่องจากอาหารจ  าพวกโปรตนี  จะท  าใหส้มองม ี
ความจ า มสีมาธทิีค่งที ่มใีจจดจอ่กบัสิง่ทีท่ าอยู ่ซ ึง่เหมาะกบัการเรยีน การท างาน หรอืท า
ขอ้สอบมากๆ 
6.ทานผกัผลไม ้  ผกั ผลไมท้ ีม่ สี มี ว่งเข ม้  จากการศกึษา พบวา่ สารทีม่่วงทีม่อียูใ่นผกั
และผลไม ้จะชว่ยปกป้องเซลลส์มองจากการถกูท าลายของสารอนุมูลอสิระ ซ ึง่อนุมูลอสิระ
จะเป็นตวัท าลายสมองและลดความสามารถของสมองและสมาธลิง 
7.ส าคญัทีสุ่ด คอื ตอ้งทานอาหารเชา้ หา้มขาดมือ้นีโ้ดยเดด็ขาด   งดอาหาร
เชา้ไม่ดเีลยนะ เพราะการวจิยัมากมายชีแ้ลว้วา่การรบัประทานอาหารเชา้จะชว่ยใหค้วาม
ทรงจ าระยะสัน้และสมาธดิขีึน้ นักเรยีนทีร่บัประทานอาหารเชา้มกัจะเรยีนไดด้กีวา่นักเรยีนที่
งดอาหารเชา้เยอะมาก 
            แตท่ีส่ าคญักวา่การทานอาหารคอื การอา่นหนังสอืสอบ เตรยีมความพรอ้มนะคะ 
ถงึจะทานอาหารชว่ยสรา้งสมาธไิป แตถ่า้ไม่มคีวามรูก็้สอบไม่ไดอ้ยูด่ ี

ซานตา คลอส ตวัจรงิในอดตีคอืนักบุญนิโคลสั ซ ึง่เป็นพระในต าแหน่งบชิอ็ปแห่งไมรา อยูใ่นดนิแดน

เคยเดนิทางไปไหนๆ โดยเลือ่นหมิะทีม่กีวางเรนเดยีรล์ากให ้แตภ่าพของชายแกแ่กม้ยุย้พุงโตในชดุ

1863) ทีต่อ้งการท าวนัครสิตม์าสใหเ้ป็นวนัทีส่นุกสนานและน่าจดจ าส าหรบัลกูๆ โดยเขยีนบทกวชี ือ่
วา่ "การเยีย่มเยยีนของนักบุญนิโคลสั" เพือ่อา่นใหล้กูสาวสองคนฟังหนา้เตาผงิ โดยจบัเอาลกัษณะ
ใจดมีเีมตตาของนักบุญนิโคลสัตามต านาน มาจนิตนาการเป็นภาพซานตา คลอส ผูใ้จด ีในเสือ้ผา้
ขนสตัว ์แบกถงุของเลน่บนบ่ามาฝากเด็กๆ เป็นของขวญั โดยปีนลงมาตรงปลอ่งไฟในคนืครสิตม์าส

ในบทกวขีองดร.มวัรจ์นิตนาการไวเ้พยีงวา่ซานตา คลอสเดนิทางดว้ยเลือ่นหมิะทีม่กีวางเรนเดยีรล์าก 
ทุกตวัมชี ือ่ระบุชดัเจน ตอ่มานายโรเบริต์ เมย ์นักเขยีนการต์นู วยั 35 ปี ไดร้บัมอบหมายงานใหส้รา้ง
ตวัละครการต์นูตวัใหม่ เพือ่พมิพแ์จกเด็กๆ ในวนัครสิตม์าส ดว้ยสภาพชวีติทีก่ าลงัประสบปัญหา โร
เบริต์จงึคดิสรา้งตวัการต์นูทีใ่หค้วามหวงั รดูอลฟ์ เจา้เรนเดยีรน์อ้ยจงึเกดิขึน้มาอยา่งแปลกแยกและ
โดดเดีย่วในตอนแรก เพราะมจีมูกแดงไม่เหมอืนเรนเดยีรอ์ืน่ๆ ทีจ่มูกด า แถมจมูกของรดูอลฟ์ยงัเรอืง
แสงขึน้ทุกคร ัง้ทีต่ืน่เตน้ ท าใหไ้ม่มเีรนเดยีรต์วัไหนอยากคบกระทั่งคนืวนักอ่นครสิตม์าสในปีหน่ึง เกดิ

ก าหนด พอซานตา้รูว้า่รดูอลฟ์มจีมูกเรอืงแสง จงึขอใหม้าชว่ยลากเลือ่นโดยใหเ้ป็นตวัน าฝูงเรนเดยีร ์
รดูอลฟ์จงึตกลง และดว้ยจมูกทีเ่หมอืนเป็นสปอตไลตต์ดัหมอกของรดูอลฟ์นีเ้อง เด็กๆ ทั่วโลกจงึไดร้บั




