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ภาพขา่ววดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

 วนัฉลองพระเมตตา 
   วนัอาทติยท์ี ่19 เมษายน 2020 สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรงัซสิ   เสด็จถวายมสิซาวนัอาทติย ์

ฉลองพระเมตตา  ณ วดัพระจติเจา้ในแซกโซนี ทรงเชือ้เชญิใหย้อมรบัพระเมตตาของพระเจา้

เชน่เดยีวกบัโทมสั   และแสดงความเมตตานีต้อ่ผูค้นรอบขา้ง 

 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1313    วนัอาทติยท์ี ่   26    เมษายน     2563/2020 

ขอ้คดิ         

 เมือ่ศษิยท์ ัง้สองคนทีก่ าลงัเดนิทางไปหมู่บา้นเอมมาอสูจ าพระเยซเูจา้ได ้ดว้ยความ

ตืน่เตน้ยนิด ีเขาทัง้สองคนรบีออกเดนิทางกลบัไปกรุงเยรซูาเล็ม การเดนิทาง 11 กโิลเมตร

กลบัไปกรุงเยรซูาเล็มในยามค ่าคนืไม่ใชเ่ร ือ่งง่าย แตพ่วกเขาไม่อาจทนรอเก็บขา่วดเีร ือ่ง

พระเยซเูจา้ทรงกลบัคนืพระชนมชพีไวก้บัตวัจนถงึรุง่เชา้ไดพ้วกเขาตระหนักดวีา่ความยนิดี

ของพวกเขาจะยงัไม่เต็มเป่ียมจนกวา่จะไดแ้บง่ปันขา่วดแีกผู่อ้ืน่เชน่เดยีวกนั เราครสิตชนจะ

ถอืวา่ไดร้ ู้ ู ขา่วดอียา่งเต็มเป่ียมก็ตอ่เมือ่เราไดแ้บง่ปันขา่วดนีีก้บัผูอ้ืน่แลว้เทา่น้ัน! 

“เจา้คนเขลาเอ๋ย ใจของเจา้ชา่งเชือ่งชา้ทีจ่ะเช ือ่ขอ้ความทีบ่รรดาประกาศก

กลา่วไว ้ พระครสิตเจา้จ าเป็นตอ้งทนทรมานเชน่นีเ้พือ่จะเขา้ไปรบัพระสิร ิ

รุง่โรจนข์องพระองคม์ใิชห่รอื” 

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

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

          สขุหรอืทกุข ์

 จะหาใครเหมาะใจทีไ่หนเลา่                 ตวัของเรายงัไม่เหมาะใจหนา 

อนิจจงั   ทุกขงั   อนัตตา                        รูล้ว่งหนา้เสยีกอ่นไม่รอ้นใจ 

 ทุกขส์ขุอยูท่ีใ่จมใิชห่รอื                      ถา้ใจถอืก็เป็นทุกขไ์ม่สกุใส 

ถา้ไม่ถอืก็เป็นสขุไม่ทุกขใ์จ                     เราอยากไดค้วามทุกขห์รอืสขุนา....?? 

สญัลกัษณใ์นครสิตศ์ลิป์ 

 หมวด  7    วตัถทุีใ่ชใ้นศาสนพธิ ี  ( Religeous    Objects ) 

 โครซเิยร ์  (Crosier)  เป็นไมเ้ทา้ซ ึง่น่าจะมทีีม่าจากไมเ้ทา้หวังองุม้ของคนเลีย้งแกะ   หรอืไมเ้ทา้ทีใ่ช ้

กนัทัว่ไปในยคุของอคัรสาวก   ปัจจบุนั โครซเิยรไ์ดร้บัการตกแตง่อยา่งหรหูราผดิกบัยคุแรกๆ  โครซเิยร ์

เป็นไมเ้ทา้ประจ าต าแหน่งพระสงัฆราช   พระอคัรสงัฆราช     พระอธกิารหรอือธกิารณีิของโบสถ ์ ปัจจบุนั

หวัไมเ้ทา้ของพระอธกิารก็ยงัคงมผีา้บางๆผูกตดิอยู ่  ไมเ้ทา้มธีงบนยอดเห็นไดบ้่อยๆในภาพเขยีนโครซเิยร ์

เป็นสญัลกัษณข์องอ านาจและเขตอ านาจในการตดัสนิคดคีวาม ไมเ้ทา้โครซเิยรท์ีม่หีวัเป็นรปูไมก้างเขน

ซอ้นกนัสองช ัน้เป็นเคร ือ่งหมายของนักบุญเกรกอรแีละนักบุญซลิเวสเตอร ์ สว่นไมเ้ทา้โครซเิยรก์บัปลาหน่ึง

ตวัเป็นเคร ือ่งหมายของนักบุญเซโน   โครซเิยรเ์ป็นสญัลกัษณข์องความเมตตา  ความหนักแน่น   และการ

แกไ้ขความผดิ 

วนัองัคารที ่ 28  เม.ย.20  ระลกึถงึ  น.เปโตร ชาเนล พระสงฆแ์ละมรณสกัข ีน.หลยุส ์มาร ีกรญีอง เดอ 

 มงฟอรต์ พระสงฆ ์

วนัพุธที ่29 เม.ย.20          ระลกึถงึ  น.กาธารนีาแห่งซเีอนา พรหมจารแีละนักปราชญแ์ห่งพระศาสนจกัร 

วนัพฤหสับดทีี ่30 เม.ย.20 ระลกึถงึ   น.ปีโอที ่3 พระสนัตะปาปา          

วนัศุกรท์ี ่1 พ.ค.20          ระลกึถงึ น.โยเซฟ กรรมกร  

วนัเสารท์ี ่2 พ.ค.20          ระลกึถงึ น.อาทานาส พระสงัฆราชและนักปราชญ ์

วนัอาทติยท์ี ่3 พ.ค..20      สปัดาหท์ี ่4 เทศกาลปัสกา     
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   พระสนัตะปาปายอหน์ ปอลที ่2 กบัวนัฉลองพระเมตตา 

       ปี 1984  นิตยสารไทมไ์ดข้ึน้ปกชายสองคนก าลงัจบัมอืกนัอยา่งเป็นกนัเองทีเ่รอืนจ าแห่งหน่ึง ชาย

คนหน่ึงคอื เมเหม็ด อาล ีอกักา ชายหนุ่มทีล่ ัน่กระสุนหมายสงัหารพระสนัตะปาปา ชายอกีคนคอื พระ

สนัตะปาปายอหน์ ปอลที ่2 ผูต้กเป็นเหยือ่และเป้าหมายของการสงัหาร พระองคไ์ดส้วมกอดและยกโทษ

ใหผู้ท้ีพ่ยายามสงัหารพระองค ์น่ีเป็นภาพลกัษณข์องพระเมตตาทีม่ชีวีติ ทรงสอนการใหอ้ภยัและการคนื

ดกีนั  

                 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทัง้คูไ่ดส้นทนากนัอยา่งใกลช้ดิ หลงัการสนทนาสิน้สดุลง อาล ีอกักาไดย้กพระหตัถข์องพระสนัตะปาปา

ยอหน์ ปอลที ่2 แตะทีห่นา้ผากของเขา เป็นเคร ือ่งหมายของการแสดงความเคารพและพระสนัตะปาปาทรง

สมัผสัมอืเขา เมือ่เสด็จออกจากเรอืนจ าพระองคต์รสัวา่ “พ่อไดพู้ดกบัเขา

อยา่งพีน่อ้ง ผูซ้ ึง่พ่อไดย้กโทษและวางใจเขาอยา่งสิน้เชงิ” น่ีคอืแบบอยา่งของ

พระเมตตาของพระเจา้ แบบเดยีวกบัทีนั่กบุญโฟสตนิาไดเ้ป็นพยาน 

 นักบุญองคโ์พสตนิาไดเ้ป็นพยานดว้ยชวีติ ใหเ้ราไดร้กัษาความเชือ่และ

ความหวงัในพระบดิาเจา้ ผูท้รงพระเมตตาอยา่งลน้เหลอืและทรงชว่ยเราให ้

รอดดว้ยพระโลหติของพระบุตรของพระองค ์อกีทัง้ เชญิชวนใหอ้ธษิฐาน

ภาวนาเพือ่วญิญาณทัง้หลาย ไดว้างใจในพระเมตตาของพระเจา้ทีไ่ม่อาจ

เขา้ใจได ้ซ ึง่พระสนัตะปาปายอหน์ ปอลที ่2 ไดแ้ตง่ตัง้บุญราศโีฟสตนิาเป็น

นักบุญเมือ่ 30 เมษายน  2000 และก าหนดใหส้ปัดาหท์ี ่2 เทศกาลปัสกาเป็น

วนัฉลองพระเมตตา  

 

    เขยีนโดย Fr. Daniel Khuan Thinwan ที ่18:11 

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%99-2020/11585-28apr20
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%99-2020/11585-28apr20
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%99-2020/11584-29apr20
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%99-2020/11590-23apr20
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%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11655-1may20
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%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11654-2may20
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
https://www.blogger.com/profile/14294118286690099775
http://dondaniele.blogspot.com/2018/04/blog-post.html


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 “ภายในเดอืนเมษายน” เพือ่คณุพ่อจะได ้
รวบรวม และน าสง่สงัฆมณฑลตอ่ไปครบั. 

 
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 

"องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงกลบัคนืพระชนมชพีแลว้จรงิๆ” (ลก 24, 34) 
 

 พีน่อ้งทีร่กั ในพระวรสารวนันี ้พระเยซเูจา้ผูท้รงกลบัคนืพระชนมชพี ไดเ้สด็จมารว่ม
เดนิทางกบัศษิยส์องคนทีก่ าลงัเดนิทางไปยงัหมู่บา้นเอมมาอสู ซ ึง่ในตอนแรก ศษิยท์ัง้สอง
คนจ าพระองคไ์ม่ได ้เหมอืนดวงตาถกูปิดบงั (ลก 24, 16) อยา่งไรก็ตาม ทัง้สองคนได ้
สนทนากบัพระเยซเูจา้ขณะเดนิทาง แลว้มาจ าพระองคไ์ดเ้มือ่ทรงบขินมปัง (ลก 24, 35). 
 
 พีน่อ้งครบั หากเปรยีบชวีติของเรากบัการเดนิทาง เหตกุารณใ์นพระวรสารวนันี ้ก็คอื
ชวีติครสิตชนของเราน่ันเอง โดยพระเยซเูจา้ไดท้รงรว่มเดนิทางกบัเราตลอดเวลา แต่
บางคร ัง้ เราจ าพระองคไ์ม่ได ้นอกจากนี ้ยงัหมายถงึพธิมีสิซาฯ ดว้ย ทีเ่ราไดฟั้ง “พระวาจา” 
ทีจ่ะท าใหจ้ติใจของเราเรา่รอ้นเป็นไฟอยูภ่ายใน เมือ่พระองคต์รสักบัเรา (ลก 24,32) และ
ไดร้บั “ศลีมหาสนิท” ทีจ่ะท าใหเ้ราจ าพระองคไ์ดเ้มือ่ทรงบขินมปัง. 
 
 พีน่อ้งทีร่กั การกระท าของศษิยท์ัง้สองคนในวนันีย้งัไดใ้หแ้บบอยา่งแกเ่ราดว้ย ประการ
แรก การทีท่ ัง้สองคนมใีจโอบออ้มอาร ีเมือ่พระเยซเูจา้ทรงท าท่าวา่จะทรงพระด าเนินเลยไป 
เขาทัง้สองก็รบเรา้ใหพ้ระองคเ์สด็จไปพกักบัเขา และน่ันเป็นจดุเร ิม่ตน้ทีท่ าใหพ้วกเขาไดน่ั้ง
รว่มโตะ๊ และจ าพระองคไ์ดเ้มือ่ทรงบขินมปัง เชน่เดยีวกนั ขอใหเ้รามใีจโอบออ้มอารตีอ่กนั 
ซ ึง่จะเป็นจดุเร ิม่ตน้ทีจ่ะท าใหเ้ราไดพ้บพระเยซเูจา้ และจ าพระองคท์ีป่ระทบัอยูใ่นพีน่อ้งของ
เราไดเ้ชน่กนัดว้ย. 
 
 ประการตอ่มา ศษิยท์ัง้สอง “รบีออกเดนิทางกลบัไปกรงุเยรซูาเล็มในเวลาน้ัน” (ลก 
24,33) แมจ้ะค ่าแลว้ แตค่วามยนิดขีองเขาทัง้สองทีไ่ดพ้บพระเยซเูจา้ผูท้รงกลบัคนืพระ
ชนมชพี ท าใหเ้ขาทัง้สอง “รอไม่ได”้ เชน่เดยีวกนั ขอใหเ้ราทีไ่ดพ้บพระเยซเูจา้ผูท้รง
กลบัคนืชพี ไดป้ระกาศ “ข่าวด”ี นีโ้ดยไม่รรีอเชน่กนั มใิชด่ว้ยค าพูดเท่าน้ัน แตด่ว้ยการ
ด าเนินชวีติเป็นครสิตชนทีด่ ีใหส้มกบัทีไ่ดร้บัการไถกู่ด้ว้ยพระโลหติประเสรฐิของพระครติ
เจา้ใหห้ลดุพน้จากวถิชีวีติไรค้า่ทีส่บืมาจากบรรพบุรษุ ตามขอ้ความจากจดหมายนักบุญเป
โตรอคัรสาวก ฉบบัทีห่น่ึง (1 ปต 1,17-21) ทีเ่ราไดฟั้งจากบทอา่นทีส่องในวนันีด้ว้ย. 
 
 ขอพระครสิตเจา้ผูท้รงกลบัคนืพระชนมช์พี ทรงอวยพระพรพีน่อ้งทุกท่านเสมอไปครบั. 
 
         ดว้ยความรกัและเคารพ. 
 
           พ่อไกอ่.ู 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

                                                           คนสามคน 

 ณ วดับา้นไรแ่ห่งหน่ึง หลวงตาเพิง่กลบัจากการบณิฑบาต เห็นลกูศษิยว์ดัน่ังรอ้งไหส้ะอกึสะอืน้ จงึเขา้ไป

ถามไถว่า่เป็นอะไร ลกูศษิยต์อบกลบัมาวา่  

"ผมถกูใสร่า้ย ผมไม่ไดข้โมยเงนิในหอพระ แตผ่มเขา้ไปปัดกวาดเชด็ถบู่อย 

ๆ ทกุคนก็หาวา่ผมเป็นขโมย ไม่มใีครเชือ่ผมเลย ฮอื ฮอื" 

หลวงตาน่ังลงขา้ง ๆ พยกัหนา้เขา้ใจแลว้สอนลกูศษิยว์า่ 

"เจา้รูไ้หม ในตวัเรามคีนอยูส่ามคน คนแรกคอื คนทีเ่ราอยากจะเป็น คนทีส่องคอื 

คนทีค่นอืน่คดิวา่เราเป็น คนทีส่ามคอื ตวัเราทีเ่ป็นเราจรงิ ๆ"  

ลกูศษิยห์ยดุรอ้งไห ้น่ิงฟังหลวงตา 

"คน เราลว้นมคีวามฝัน ความทะยานอยาก ตามประสาปุถชุนทัว่ไป ไม่ใชส่ิง่

เลวรา้ย บางคร ัง้ความฝันก็เป็นสิง่สวยงาม เป็นพลงัทีท่ าใหเ้รากา้วเดนิ เชน่ บางคน

อยากเป็นนักรอ้ง เป็นนักมวย เป็นดารา ถา้ถงึจดุหมายเราก็จะรูส้กึวา่โลกนีช้า่ง

สวา่งไสว สวยงาม ดงัน้ันเราควรมคีวามฝันไวป้ระดบัตน เพือ่เป็นเคร ือ่งหลอ่เลีย้งหวัใจ" 

"มาถงึไอต้วัทีส่อง จะเป็นเราแบบทีค่นอืน่ยดัเยยีดใหเ้ป็น บางคร ัง้ก็ยดัเยยีดวา่เราดเีลศิจนเราอาย เพราะ

จติส านึกเรารูด้วีา่มนัไมจ่รงิหรอก แตเ่ราก็ยิม้รบั  แตบ่างคร ัง้ไอต้วัทีส่องนีก็้มหาอปัลกัษณ ์  จนไมอ่ยาก จะนึกถงึ 

ซ า้รา้ยยงัเกดิขึน้ไดต้ลอดเวลา เพราะมนัเป็นโลกในมอืคนอืน่ มนัเป็นสิง่แปลกปลอมทีค่นอืน่ยืน่ให"้ 

"อยา่ง คนขบัสบิลอ้จอดรถอยูข่า้งทางเฉย ๆ เชา้มาพบศพใตท้อ้งรถ ก็ตอ้งขบัรถหนี ทัง้ทีศ่พน้ันถกูรถ

ชนตายอกีฝ่ังแลว้ดนัถลามาใตท้อ้งรถ แตข่ึน้ช ือ่วา่เป็นคนขบัสบิลอ้ บางคนก็ตดัสนิไปแลว้วา่เขาเป็นฆาตกร" 

"สมยั ทีห่ลวงตายงัไม่ไดบ้วช เคยไปสง่เพือ่นผูห้ญงิทีม่สีามแีลว้ เพราะเห็นวา่บา้นเป็นซอยเปลีย่ว สง่ได ้

สองคร ัง้ก็เป็นเร ือ่ง ชาวบา้นซบุซบินินทา หาวา่เป็นชูก้บัเมยีชาวบา้น คนทีเ่ห็นน้ันมองคนอืน่ดว้ยใจทีห่ยาบชา้ 

ไรว้จิารณญาณ ใจแคบ มองคนอืน่ผ่านกระจกสดี าแห่งใจตวัเอง คนเหลา่นีม้อียูท่ ัว่ไปในสงัคม เจา้ตอ้งจ าไว ้

นะ ทกุคร ัง้ทีเ่ราวา่คนอืน่เลว คนอืน่ไม่ด ี ก็เทา่กบัเราประจานความมดืด าในใจตวัเองออกมา เห็นสิง่ไม่ดขีอง

ใครจงเตอืนตวัเองวา่อยา่ท า อยา่เลยีนแบบ น่ันแหละวถิขีองนักปราชญ ์  ถา้เอาไปวา่รา้ยนินทาเรยีกวา่  วถิี

ของ  คนพาล" 

"แลว้เราตอ้งท าตวัอยา่งไรละ่ครบั ในเมือ่เราตอ้งเจอคนเหลา่น้ันเร ือ่ย ๆ" ลกูศษิยห์ยดุรอ้งไห ้ แลว้เร ิม่

สนทนาโตต้อบหลวงตา 

"เจา้ ตอ้งท าความเขา้ใจจติใจมนุษย ์เรยีนรูว้า่ความเขา้ใจผดิเกดิขึน้ได ้เราหา้มใจใครไม่ได ้สิง่ใดทีเ่รา

ไม่ไดท้ า ไม่ไดค้ดิ ไม่ไดเ้ป็น แตค่นอืน่คอยยดัเยยีดใหเ้รา เราก็ไม่ควรใหค้วามส าคญั เพราะเราสมัผสั ไดว้า่สิง่

น้ันไม่มอียูจ่รงิ ใจเราควรสงบน่ิง ยงัไม่ตอ้งช าระ ใจคนอืน่ตา่งหากทีค่วรซกัฟอกใหข้าวสะอาดกวา่ทีเ่ป็นอยู ่ เขา

เหลา่น้ันเป็นบคุคลทีน่่าสงสาร มเีวลามองคนอืน่ แตไ่ม่มเีวลามองตวัเอง จงแผเ่มตตาใหเ้ขาไป เขา้ใจใชไ่หม" 

"เขา้ใจครบัหลวงตา" เด็กนอ้ยยิม้มคีวามสขุอกีคร ัง้ 
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           15 ขอ้คดิ ค าคม เพือ่แรงบนัดาลใจในการท างาน 

 ในชวีติคนท างานยอ่มตอ้งพบกบัอปุสรรคในการท างานเป็นเร ือ่งปกต ิในบางคร ัง้อาจท าใหเ้กดิ

ความรูส้กึทอ้ หมดก าลงัใจ แตต่ราบใดทีเ่รายงัไม่ยอมแพ ้ยอ่มมหีนทางเสมอ วนันี ้jobsDB น าขอ้คดิค า

คมเพือ่แรงบนัดาลใจในการท างาน จาก 15 ประธานาธบิดดีงัมาฝาก หวงัวา่จะชว่ยสรา้งก าลงัใจใหค้ณุได ้

อกีคร ัง้ 

1.เราไม่สามารถท าทกุสิง่ทกุอยา่งไดใ้นทนัท ีแตเ่ราสามารถท าบางสิง่บางอยา่งไดท้นัท ี– แคลวนิ คลูดิจ ์

2.ถา้สิง่ทีค่ณุท าสรา้งแรงบนัดาลใจใหค้นอืน่ฝันใหญ่ขึน้ เรยีนรูม้ากขึน้ ท ามากขึน้ และเป็นในสิง่ทีด่ขีึน้ 

คณุคอื ผูน้ า – จอหน์ ควนิซ ีแอดมัส ์

3.การท างานใหส้ าเรจ็ ง่ายกวา่การอธบิายวา่ท าไมคณุถงึท ามนัไม่ได ้– มารต์นิ แวน บวิเรน 

4.ถา้คนคนหน่ึงสามารถสรา้งความแตกตา่งได ้คนอืน่ ๆ ก็ควรลองเชน่กนั – จอหน์ เอฟ เคนเนดี ้

5.ความส าเรจ็วดัทีก่ารเดนิทาง ไม่ใชจ่ดุหมายปลายทาง – ดไวต ์ด.ี ไอเซนฮาวร ์

6.ซือ่สตัย ์ท างานหนัก และกลบัมากนิขา้วเย็นใหต้รงเวลา – เจอรลัด ์ฟอรด์ 

7.ถา้คณุไตม่าจนสดุปลายเชอืก ขมวดปมเชอืกแลว้ยดึใหม้ั่น – แฟรงกลนิ ด.ี รสุเวลต ์

8.ฉันเดนิชา้ แตฉั่นไม่เคยเดนิถอยหลงั – อบัราฮมั ลนิคอลน์ 

9.ถา้คณุเดนิถูกทาง คณุจะอยากเดนิตอ่ไปเร ือ่ย ๆ และในทีส่ดุ คณุก็จะกา้วหนา้ -บารคั โอบามา 

10. ถา้เชือ่มั่นวา่ตวัเองท าได ้คณุก็ไปไดค้ร ึง่ทางแลว้  – ธโีอดอร ์รสุเวลต ์

11. คนทีไ่ม่เคยท าผดิ คอืคนทีไ่ม่เคยท าอะไรเลย – ธโีอดอร ์รสุเวลต ์

12. ไม่มอีปุสรรคใดใด ในใจของเรา ไม่มกี าแพงขวางกัน้จติวญิญาณของเรา ไม่มสีิง่ใดกดีขวางการ

เตบิโตของเรา นอกจากตวัเราเอง – โรนัลด ์เรแกน 

13. สิง่ซ ึง่เป็นของผูท้ีม่วัแตร่อ อาจจะเป็นสิง่ทีผู่ซ้ ึง่ไปถงึกอ่นเหลอืไว ้– อบัราฮมั ลนิคอลน์ 

14. การปฏบิตัติามแตถ่า่ยเดยีว คอืคกุตะรางของเสรภีาพและศตัรขูองความเจรญิ – จอหน์ เอฟ เคนเนดี ้

15. อปุสรรคทีข่ดัขวางความรูแ้จง้ของเราในวนัพรุง่นี ้คอื ความลงัเลในวนันีข้องเรา -แฟรงกลนิ ด.ี 

โรสเวลต ์

            

                                      ทีม่า themuse  

https://th.jobsdb.com/th?icmpid=content_upsell:link_th5026:20180828
https://th.jobsdb.com/th-th/resources/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99?icmpid=content_upsell:link_th5026:20180828
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/5-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88?icmpid=content_upsell:link_th5

