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ภาพขา่ววดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

คณุพ่อเจา้อาวาสวดัแม่พระเมอืงลรูด์คนใหม่ 

คณุพ่อยอหน์ บปัตสิต ์สมศกัดิ ์พรประสทิธิ ์
 เกดิวนัที ่30 กนัยายน ค.ศ. 1948   

สตับุรษุอาสนวหิารแม่พระปฏสินธนิิรมล จนัทบุร ี

เขา้บา้นเณรพระหฤทยั ศรรีาชาช ัน้ ม.1 ปี ค.ศ.1958  

รุน่เดยีวกบั คณุพ่อ สตเีฟน วชัรนิทร ์สมานจติ 

บวชเป็นพระสงฆเ์มือ่ วนัที ่7 ธนัวาคม ค.ศ.1975  

อดตีเจา้อาวาสวดัอคัรเทวดามคีาแอล ปราจนีบุร ี
 พธิมีสิซาอ าลาคณุพอ่สมศกัดิ ์พรประสทิธิ ์  ไปด ารง

ต าแหน่งเจา้อาวาสวดับางแสน  เมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2020 

  

 
 

 
 

 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1316    วนัอาทติยท์ี ่   17    พฤษภาคม     2563/2020 

ขอ้คดิ         

 กอ่นทีพ่ระเยซเูจา้จะจากบรรดาศษิย ์ พระองคท์รงสญัญาวา่จะสง่ "ผูช้ว่ยเหลอือกีองคห์น่ึง"(ยน 

14:16) หรอื "พระจติแห่งความจรงิ" (ยน 14:17) มาหาพวกเขา มาอยูก่บัพวกเขา เหมอืนนักกฬีาที่

ตอ้งการโคช้ เราทกุคนลว้นตอ้งการผูช้ว่ยเหลอืเชน่กนั ไม่วา่จะเกง่กลา้สามารถมากขนาดไหน 

นักกฬีามอือาชพีทกุคนตอ้งมโีคช้ อาศยัก าลงัและความสามารถตามประสามนุษยโ์ดยล าพงั เรามี

โอกาสผดิพลาด การคดิวา่ตนเองไม่ตอ้งการความชว่ยเหลอืและพระหรรษทานจากพระเจา้เพือ่บรรลถุงึ

ความสขุนิรนัดร ถอืวา่เป็นความคดิทีผ่ดิพลาดอยา่งมหนัต ์ พระเยซเูจา้ทรงบอกเราอยา่งชดัเจนใน

พระวรสารวนันีว้า่ เราจ าเป็นตอ้งไดร้บัความชว่ยเหลอืจากพระเจา้เสมอ เราตอ้งการผูช้ว่ยเหลอือกีองค ์

หน่ึงหรอืพระจติเจา้ผูท้รงอยูเ่คยีงขา้งเรา คอยใหค้ าปรกึษาแนะน าและออ้นวอนแทนเรา 

“ท่านทัง้หลายรูจ้กัพระองค ์   เพราะพระองคท์รงด ารงอยูก่บัท่าน” 

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

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

เวลา......มคีา่เสมอ  

 เกดิเป็นคนยากจนแตห่นหลงั          ยงัมหีวงัถา้หมั่นเรยีนเพยีรฝึกฝน 

มวีชิาหาทรพัยไ์ดไ้ม่อบัจน              เกดิเป็นคนถงึจนเงนิอยา่จนใจ 

 วนัเวลาทุกนาทลีว้นมคีา่                ขอจงอยา่เฉยเมยเลยไฉน 

ปลอ่ยเวลาใหส้ญูเปลา่จงเขา้ใจ            หากขยนัหมั่นไวไ้ม่อบัจน 

สญัลกัษณใ์นครสิตศ์ลิป์ 

 หมวด  7   วตัถทุีใ่ชใ้นศาสนพธิ ี  ( Religious  Objects ) 

 ไมก้างเขนของนักบญุแอนดรวู ์  (St. Andrew Cross)  เป็นไมก้างเขนทีรู่จ้กักนัดอีกี

แบบหน่ึง     ประกอบดว้ยไมส้องอนัพาดตดักนัเป็นรปูตวั X  ไมก้างเขนแบบนีม้ทีีม่าจาก

นักบุญแอนดรวู ์    ผูซ้ ึง่เมือ่ถกูตดัสนิตรงึกางเขนแลว้    ก็ไดข้อใหต้รงึท่านบนไมก้างเขนที่

ตา่งจากไมก้างเขนทีใ่ชต้รงึพระครสิต ์       เพราะท่านคดิวา่ไม่บงัควรตตีนเสมอพระมหาไถ่

แมแ้ตใ่นยามทีร่บัทณัฑท์รมาน      ไมก้างเขนแบบนีจ้งึกลายเป็นสญัลกัษณข์องความถอ่ม

ตนในการรบัความเจ็บปวด 

วนัจนัทรท์ี ่18 พ,ค.20     ระลกึถงึ น.ยอหน์ ที ่1 พระสนัตะปาปาและมรณสกัข ี

วนัพุธที ่20 พ.ค.20         ระลกึถงึ น.เบอรน์าดนิ แห่งซเีอนา พระสงฆ ์          

วนัพฤหสับดทีี ่21 พ.ค.20   ระลกึถงึ ครสิโตเฟอร ์มกัอลัลาเนส และเพือ่นมรณสกัข ี 

   ฉลองนักบุญมทัธอีสั อคัรสาวก 

วนัศกุรท์ี ่22 พ.ค.20         ระลกึถงึ น.รติา้ แห่งคาเซยี นักบวช    

วนัอาทติยท์ี ่24 พ.ค. 20    สมโภชพระเยซเูจา้เสด็จขึน้สวรรค ์         
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ขา่วพระศาสนจกัร  

พระอคัรสงัฆราชองคใ์หม่ล าดบัที ่6  

แหง่อคัรสงัฆมณฑลทา่แร-่หนองแสง 
วนัชืน่ชมยนิด ี“เพือ่พระสริมิงคลของพระเจา้ และความรอดของวญิญาณทัง้หลาย” พระ

สนัตะปาปาฟรงัซสิ ทรงประกาศแตง่ตัง้ 

คณุพ่ออนัตน วรีะเดช ใจเสร ี 
ใหเ้ป็นพระอคัรสงัฆราชองคใ์หม่ล าดบัที ่6แห่งอคัรสงัฆมณฑลทา่แร-่หนองแสง โดยพระอคัรสงัฆราช

หลยุส ์จ าเนียร สนัตสิุขนิรนัดร ์เป็นผูป้ระกาศ ณ วดันอ้ยผูเ้ลีย้งแกะทีด่ ีส านักมสิซงั สกลนคร วนัพุธที ่13 

พฤษภาคม 2020 โอกาสฉลองพระนางมารยีพ์รหมจาร ีแห่งฟาตมิา 

คณุพอ่อนัตน วรีะเดช  ใจเสร ี เกดิเมือ่ 26 มถินุายนค.ศ. 1963  

(พ.ศ.2506) ทีบ่า้นทา่แร ่ ต าบลทา่แร ่ อ าเภอเมอืง  จงัหวดัสกลนคร เป็นบุตรคนที ่ 7 ของ เปโตร ไสว กบั 

อนันา เหยีน  ใจเสร ี มพีีน่อ้งทัง้หมด คน 9 มพีีช่ายเป็นพระสงฆ ์ตอืคณุพ่อพชิาญ ใจเสร ีC.Ss.R.  

บวชเป็นพระสงฆ ์21 มนีาคม 1992  ที ่อาสนวหิารอคัรเทวดามคีาแอล ทา่แร ่ โดย พระอคัรสงัฆราช

ลอเรนซ ์คายน ์ แสนพลออ่น 

ปัจจบุนัเป็น อปุสงัฆราช และเจา้อาวาสสกัการสถานพระมารดาแห่งมรณสกัข ีสองคอน 2009-2020  

 

       

       
 

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%A1-2020/11644-12,ay20
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%A1-2020/11643-13may20
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%A1-2020/11642-14may20
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%A1-2020/11642-14may20
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%A1-2020/11634-22may20
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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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

                   สวสัดพีีน่อ้ง... สตับรุษุวดัแม่พระฯ บางแสนทีเ่คารพรกั 
 จากการทีส่งัฆมณฑลฯ ของเรา ประกาศโยกยา้ยพระสงฆต์ามวาระปกต ิดงัทีพ่ีน่อ้งต่างทราบกนั

แลว้ คณุพ่อเจา้วดัคนเดมิ คอื คณุพ่อเฮนร ี ่สมชาย เกษี ตอ้งไปรบัต าแหน่งหนา้ทีใ่หม่ทีม่ากภาระ

กวา่เดมิมาก สงัฆมณฑลฯ จงึสง่ผม คณุพ่อยอหน์ แบปตสิต ์สมศกัดิ ์พรประสทิธิ ์มารบัหนา้ทีอ่ยูก่บั

พีน่อ้งแทนทีค่ณุพ่อไกอ่ ูเดมิทน้ัีนผมไดข้อพระคณุเจา้

พระสงัฆราช ใหผ้มไดพ้กัจากงาน เพราะปีนีอ้ายเุขา้ 72 ปีแลว้ 

และเพิง่ผ่านการผา่ตดัใหญ่ทีก่ระดกูสนัหลงัมา และตลอด 38 ปีที่

ผ่านมาก็ไม่เคยไดไ้ปพกัผ่อน ดงูาน ฟ้ืนฟูอะไรเลย ผมบวชเป็น

พระสงฆปี์นีเ้ป็นปีที ่45 บวชเมือ่ 7 ธนัวาคม ค.ศ. 1975 ครบั แต่

เมือ่พระคณุเจา้ใหเ้หตผุลของสถานการณด์า้นบุคลากรในมสิซงั 

และขอใหช้ว่ยกนัไปกอ่น - ก็ตอ้งนอบนอ้มรบัไป 

 มาถงึวดับางแสนของเรา ตัง้แตบ่่าย ๆ วนัอาทติยท์ี ่10 ทีผ่่าน

มา กอ่นออกมาจากวดัปราจนีบุร ีเพราะไม่คอ่ยแข็งแรง ยอมรบัวา่

เหน่ือยมาก ๆ เมือ่มาถงึแลว้ จดัเก็บขา้วของ ก็ยงัเหน่ือยมาก

เชน่กนั สงัขารมนัก็อยา่งนีแ้หละ ขอคอ่ยเป็นคอ่ยไปนะครบั - ยงั

ไม่มโีอกาสพบเพือ่คุน้หนา้คุน้ตาพีน่อ้ง เพราะสภาวะการระบาด

ของไวรสัโควดิ 19 และมาตรการของบา้นเมอืง เราตอ้งปฏบิตัใิห ้

สอดคลอ้งนะครบั พยายามรอบรู ้ปฏบิตัติวัรอบคอบ และ

รบัผดิชอบสงัคม - เมือ่ทอ้งฟ้าเปิด แลว้พบกนัแน่ครบั ชว่งนีส้วดภาวนาเพือ่กนัและเพือ่สงัคมโลก ที่

บา้น เหมอืนเชน่ทกุวนันะครบั 

 ผมเป็นเพยีงพระสงฆพ์ืน้ ๆ ธรรมดาครบั ไม่มแีบรนดส์นิคา้ หรอืความสามารถพเิศษอะไรตอ่ทา้ย

ชือ่ ไม่วา่ อาจารย ์นักกจิกรรม ผูช้  านาญการ ผูใ้หก้ารอบรม นักเทศน ์ฯลฯ ....เป็นไดแ้ค่นีแ้หละ เร ือ่ง

ใหผู้อ้ืน่บ่น นินทา ต าหนิ มมีากมายเชน่คนทัว่ไป ถา้รูก็้พยายามแกไ้ข ไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง ฉะน้ัน อยา่

คาดหวงัอะไรนักนะครบั  ผมก็จะพยายามรบัใชพ้ีน่อ้งเต็มก าลงั ความเป็นไปได ้

 ความทรงจ าหน่ึงทีม่กัหวนกลบัมา เวลามกีารโยกยา้ย นานมาแลว้ นานมากดว้ยคอื ทีว่ดัหน่ึง 

หลงัจากเขา้ไปไดร้ะยะสัน้ ๆ มสีตับุรษุ 2 ทา่นมาหาบอกวา่ ไม่ชอบเลยทีผ่มใชส้รรพนามแทนตวัเองวา่ 

“ผม”  คนหน่ึงส าทบัขอใหผ้มเปลีย่นเสยี อกีคนหน่ึงขูว่า่ ถา้ไม่เปลีย่นเขาจะไม่มาวดั - ผมตอบไปวา่ 

“ตามสบายนะครบั” ผมไม่สนใจและไม่เคยใสใ่จ และไม่รูว้า่เขาไปกนัทางไหน บุญจรงิจ าแตเ่หตกุารณ์

ไวเ้ตอืนใจ และไม่จ าวา่เป็นใคร ผมมาเป็นเจา้วดัครบั เรยีกผมอะไรก็เรยีก ผมจะเรยีกตวัเองวา่ผมก็

ปลอ่ยไปเถอะ เวลาเรยีกผมก็ขอใหรู้ว้า่ก าลงัเรยีก เพราะ เรยีกแลว้ไม่ตอบรบั จะกลบัโกรธผมอกี - 

ผมเป็นแค ่“เม็ดทรายใตพ้ระแทน่” 
                          พ่อศกัดิ ์  



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  

4 
วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

"ลงิ กบั ลา" 

     หญงิชาวบา้นคนหน่ึงอาศยัอยูค่นเดยีวในกระทอ่ม ดว้ยความเหงา  นางจงึหาสตัวม์าเลีย้งไวเ้ป็นเพือ่น

สองตวัคอื ลงิและลา วนัหน่ึงหญงิชาวบา้นคนนี ้ ตอ้งออกไปตลาด เพือ่ซ ือ้อาหาร กอ่นออกจากบา้น เธอได ้

เอาเชอืกมาผูกคอลงิ  แลว้มดัขาของลาเอาไวท้ ัง้สองขา้ง เพือ่ป้องกนัไม่ใหส้ตัวเ์ลีย้งทัง้สองตวั เดนิย ่าไปมาใน

กระทอ่ม จนท าใหข้า้วของ ตา่งๆ ไดร้บัความเสยีหาย  ทนัท ี ทีห่ญงิชาวบา้นออกจากบา้นไป ลงิซ ึง่มคีวาม

ฉลาดและแสนซน เป็นคุณลกัษณะประจ าตวั ก็คอ่ย ๆ คลายปมเชอืกออกจากคอของมนั อกีทัง้ยงัซกุซนไป

แกเ้ชอืกมดัขา ใหแ้กล่าอกีดว้ย หลงัจากน้ันเจา้ลงิก็กระโดดโลดเตน้ หอ้ยโหนโจนทะยานไปทัว่กระทอ่มจนท า

ใหข้า้ว ของตา่งๆ ลม้ระเนระนาดกระจดักระจายไปทัว่ อกีทัง้ยงัซกุซนรือ้คน้ เสือ้ผา้ของหญงิชาวบา้น มาฉีก

กดัจนไม่เหลอืชิน้ด ีในขณะทีล่าไดแ้ตม่องดกูารกระท าของเจา้ลงิอยูเ่ฉย ๆ  สกั ครูห่น่ึง หญงิชาวบา้นคนนีก็้

กลบัมาจากตลาด เจา้ลงิมองเห็นเจา้ของเดนิมาแตไ่กลจากทางหนา้ตา่ง  ก็รบีเอาเชอืกมาผูกคอตนไว ้ อยา่ง

เดมิและอยูอ่ยา่งสงบน่ิง 

 ฝ่ายหญงิชาวบา้นเมือ่เปิดประตกูระทอ่มเขา้มาเห็นขา้วของของตนถูกร ือ้คน้ กระจุยกระจายเชน่น้ันก็เกดิ

โทสะขึน้ทนัท ี หนัมองลงิและลาเพือ่ดวูา่ใครเป็นผูก้อ่เร ือ่ง และ เห็นวา่ลาไม่มเีชอืกผูกขาดงัเดมิ เธอก็คดิเอา

เองวา่เจา้ลาน่ีเอง คอืตวัปัญหา ท า ใหก้ระทอ่มของเธอมสีภาพไม่ตา่งจากโรงเก็บขยะ ดงัน้ันหญงิชาวบา้นจงึ

วิง่ไปหยบิทอ่นไมน้อกบา้นมาทบุตลีาอยา่งรนุแรง   ซ ึง่เจา้ลาผูน่้าสงสารก็ไดแ้ตส่ง่เสยีงรอ้งดว้ยความเจ็บปวด

จนสิน้ใจโดยไม่ สามารถท า อะไรไดเ้ลย 

 เธอทัง้หลาย...เธอหลายคนคงไม่คอ่ยชอบตอนจบ ของนิทานเร ือ่งนี ้ นัก เพราะสงสารเจา้ลา ทีไ่ม่ไดท้ า

ความผดิอะไร แตก่ลบัถูกเจา้ของท าโทษจนตาย  สว่นเจา้ลงิ ซ ึง่เป็นตน้เหตแุท ้ๆ กลบัรอดพน้ และไม่ไดร้บัผล

กรรมใดๆ 

 แตแ่ทท้ีจ่รงิแลว้นิทานเร ือ่งนี ้ ตอ้งการชีใ้หเ้ห็นถงึ ความเป็นผูน้ า ของหญงิชาวบา้น ทีไ่ม่พจิารณา

เหตกุารณ ์ใหถ้อ่งแท ้  เช ือ่แคส่ิง่ทีต่นเห็นแลว้ลงโทษไปตามความรูส้กึและประสบการณส์ว่นตวั  เธอมองเห็น

ขา้วของเสยีหายและมองเห็นลาทีห่ลดุออกมาจากเชอืก  แลว้ตดัสนิวา่ "ลา" คงเป็นผูก้ระท า  แตไ่ม่ไดม้องวา่

ลาไม่มปัีญญาจะแกเ้ชอืก และไม่มนิีสยัชอบรือ้ท าลาย  เธอมองเห็นลงิยงัถกูเชอืกลา่มอยู ่ ก็คดิวา่ลงิคงไม่ใช่

ผูก้ระท า แตม่องไม่ออกวา่ผูน่้าจะแกป้มเชอืกไดแ้ละมนิีสยัชอบรือ้ท าลายน้ันคอื ลงิ  ความจรงิถา้เธอรูจ้กั

ส ารวจรอ่งรอยความเสยีหายเสยีสกัเล็กนอ้ย เธอก็จะพบรอยเทา้และฟันของลงิกระจายไปทัว่หอ้ง แตไ่ม่พบ

รอยเทา้ของลาเลยเพราะลาไม่ไดเ้คลือ่นทีไ่ปไหน 
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สญัญาน 5 ขอ้ ทีท่ าใหค้ณุรูว้า่ เจองานทีช่อบ 

บทความดีๆ  – คณุอายเุทา่ไรแลว้  คณุท างานมากีปี่ และงานทีค่ณุท าอยูน้ั่นสนุก หรอื น่า

เบือ่   หากคณุไม่อยากไปท างาน อยากรบีเลกิงานเรว็ๆ มนัคงเป็นสญัญานทีไ่ม่ดแีน่ๆ 

สตฟี จอ๊บส ์กลา่ววา่ “วธิเีดยีวทีค่ณุจะมคีวามสขุในการท างานคอื รกังานทีท่ า  หากคณุยงัไม่

เจอ คน้หามนัตอ่ไป สกัวนั ใจคณุจะรูว้า่สิง่ใดคอืงานทีค่ณุรกั”   

 
 1. กระตอืรอืรน้อยากไปท างาน ท าไมเวลาผา่นไปเรว็จงั  ตอนเชา้ก็อยากลกุไปท างาน  รูส้กึเพลนิเวลาคดิ

โปรเจค๊ดีๆ  มลีกูคา้ และเจา้นายชอบ ดเูหมอืนวา่เราจะหลงไปกบักระแสของเวลา มคีวามสขุกบัการท างาน

จนลมืมองนาฬกิาไปเลย พอหนัไปดเูวลาอกีทก็ีพบวา่น่ังท างานอยูต่รงนีม้า 5 ช ัว่โมงแลว้! สญัชาตญาณ

บอกใหเ้ราท างานตรงหนา้โดยไม่รูส้กึเบือ่หรอืเหน็ดเหน่ือยเลย ความรูส้กึเชน่นีไ้ม่สามารถบงัคบัได ้มนัจะ

เกดิขึน้เองเมือ่เราเจอกบังานทีใ่ช ่

 2.  รูส้กึอยากท า อยากเผชญิหนา้กบัปัญหา  ม ีPassion อยากท า อยากสู ้ชวีติการท างานของเรามคีา่

นอ้ยมากถา้เทยีบกบัความรกั ความหลงใหลและความตัง้ใจทีจ่ะประสบความส าเรจ็ไปพรอ้มกนั การ

เดนิทางจะมคีวามทา้ทายตลอดเวลา และเราไม่เคยคดิจะพ่ายแพต้อ่มนั เราจะทนตอ่ความยากล าบาก การ

ถกูปฏเิสธ การเสยีสละ อปุสรรคเหลา่นีจ้ะกระตุน้ใหเ้ราท าการใหญย่ิง่ขึน้ ความเจ็บปวดทีเ่กดิขึน้จะเป็น

ระยะเวลาสัน้ๆ เทา่น้ัน ถอืเป็นโอกาสอนัยิง่ใหญส่ าหรบัการเรยีนรูแ้ละเจรญิเตบิโต มองเห็นคณุคา่ของ

ความล าบากน้ันเป็นชว่งเวลาทีส่วยงามและมคีวามสขุ 

3.  ไมไ่ดรู้ส้กึวา่ท างานอยู ่ ถา้ชวีติการท างานของเรา ไมไ่ดเ้ป็น “งาน” มนัเป็นวถิขีองการมชีวีติอยู ่การ

ท างานของเราสามารถสรา้งไลฟ์สไตลท์ีเ่ราตอ้งการไดร้วมไปถงึสรา้งวถิกีารท างานของเราไดด้ัง่ใจ หาก

หลายคร ัง้ทีเ่ราหยดุถามตวัเองวา่ “เดีย๋วนะ! น่ีฉันก าลงัท างานนีอ้ยา่งจรงิจงัอยูห่รอืเปลา่เน่ีย?” เราแทบจะไม่

สามารถแยกความแตกตา่งระหวา่งการท างาน การเลน่และการใชช้วีติออกจากกนัได ้ทกุสิง่ทีเ่ราท ามนั

เป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองตามวสิยัทศันข์องเรา น่ันคอืสญัญาณทีบ่อกวา่คณุก าลงัมาถกูทางแลว้ 

4.  รูส้กึวา่การไดร้บัผดิชอบเป็นสิง่ทีย่ิง่ใหญ ่เมือ่เราคน้พบวา่ชวีติการท างานของเรามนัใชเ่ลย! ค าถามที่

เกีย่วกบัเร ือ่งความรบัผดิชอบจะเป็นเร ือ่งงา่ย ไม่มขีอ้สงสยัหรอืขอ้ขดัแยง้ใดๆ ทีจ่ะโผลม่าถามวา่ แน่ใจนะ

วา่งานนีเ้หมาะกบัเรา? หวัใจของเราบอกวา่ใช ่รา่งกายก็บอกวา่ใช ่เรามคีวามมุ่งมั่นทีจ่ะท างานเฉก

เชน่เดยีวกบัการหายใจ เราไม่สามารถจนิตนาการวา่เราจะไปท างานอยา่งอืน่ไดอ้ยา่งไรถา้ไม่ใชท่ างานนี!้  

5.  คนรอบขา้งรูส้กึไดถ้งึพลงัในตวัคณุ  “คณุดมูชีวีติชวีาจงั” หรอื “ฉันไม่เคยเห็นคณุมคีวามสขุและดู

สขุภาพดขีนาดนี”้ “ไม่ตอ้งถามเลยวา่คณุก าลงัตัง้ใจท าสิง่ใดอยู ่มนัท าใหคุ้ณดูดมีาก” น่ีอาจะเป็นหน่ึงใน

หลายประโยคทีเ่ราอาจไดย้นิจากคนใกลต้วัของเรา เมือ่เราอยูใ่นเสน้ทางทีถ่กูตอ้ง ในตอนแรกพวกเขา

อาจจะเป็นห่วงและกงัวล แตเ่มือ่เห็นเรามคีวามเจรญิรุง่เร ือ่งในสิง่ทีท่ า พวกเขาจะสงัเกตเห็นความรกัของ

เราทีม่ตีอ่งาน และสนับสนุนในความพยายามของเรา 
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