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“เราเป็นปังแห่งชีวิต ผูท่ี้มาหาเราจะไม่หิว และผูท่ี้เช่ือในเราจะไม่กระหายอีกเลย” 

 “ท่านแสวงหาเรา มใิช่เพราะไดเ้หน็เครื่องหมายอศัจรรย ์ แต่เพราะไดก้นิขนมปังจนอิม่” พระ
วาจานี้สือ่ความหมายวา่ มนุษยม์กัสลวนสนใจแต่เพยีงความพอใจฝ่ายโลก มนุษยแ์สวงหา
ผลประโยชน์จากพระเจา้ และหากพระเจา้ไมใ่หป้ระโยชน์ฝ่ายโลกใดๆตามทีต่นตอ้งการ มนุษยก์ค็ง
ไมต่อ้งการพระเจา้อกีต่อไป และอนัทีจ่รงิแลว้ มนุษยก์ไ็มเ่คยพอกบัผลประโยชน์ฝ่ายโลก นี่ช่างเป็น
สิง่ทีน่่ากลวั นกับุญออกสัตนิบ่อยๆจะจบมสิซาของทา่นดว้ยค าพดูทีว่า่ “จงเป็นสิง่ทีท่่านกนิ” 
กล่าวคอื หากท่านกนิแต่อาหารฝ่ายโลก ท่านกจ็ะเป็น”โลก”ทีจ่ะพนิาศไปสกัวนัหนึ่ง แต่หากท่าน
รบัประทานองคพ์ระเยซเูจา้ในศลีมหาสนิท ถา้ท่านรบัอาหารฝ่ายวญิญาณ ถา้ท่านรบัประทานความ
รกั ท่านกจ็ะเป็นความรกั ท่านจะเป็นการประทบัอยู่ของพระครสิตเจา้ในโลก ท่านจะเป็นตวัแทนของ
พระองคท์ีจ่ะคอยดแูลเอาใจใสค่วามตอ้งการของเพือ่นมนุษย ์ดว้ยการแบ่งปัน ช่วยเหลอื 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=5ANi4H5KK5o
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

                                      อย่าคาดหวงั-ส่ิงท่ีเราได้สมัผสั 
   อยา่คาดหวงักบัสิง่ทีม่ชีวีติ                  อยา่ ยดึตดิกบัสิง่ทีม่วีนัดบัสลาย 
  อยา่ ยอมแพห้ากยงัมลีมหายใจ                    อยา่ประมาทมากไปกบัใจคน” 
   สิง่ทีเ่ราได“้เหน็”อาจไมเ่ป็นอยา่งทีเ่รา“คดิ”   สิง่ทีเ่รา“ยดึตดิ”อาจไมไ่ดเ้ป็นของเรากไ็ด้ 
  สิง่ทีเ่รา“ห่วงหา”อาจเป็นเพยีง“มายา”ทีเ่ราหลงไป  สิง่ทีเ่รา“มัน่หมาย” อาจเป็นไดแ้ค่  “ความหลอกลวง” 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  8    ส่ิงประดิษฐ ์  ( Artifacts )    

 หอก (  Lance )   ใชท้ิม่แทงสขีา้งของพระครสิตบ์นไมก้างเขน  จงึเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของพระ
ทรมาน   ภาพนกับุญจอรจ์แห่งเมอืงคปัปาโดชามกัมหีอกหกัอยูใ่นมอื  โดย
มทีีม่าจากต านานว่า   เมือ่ตอนทีท่่านพยายามฆา่มงักร  หอกเล่มทีใ่ชเ้กดิ
หกัลง  ท่านจงึตอ้งสงัหารมงักรดว้ยดาบ   นกับุญทอมสั กม็หีอกหรอืแหลน
เป็นเครือ่งหมายเช่นกนั  เพราะเป็นเครือ่งมอืทีใ่ชล้งทณัฑท์่าน 

วนัจนัทรท์ี ่2 ส.ค.21      ระลกึถงึ  น.เอวเซบโิอ แหง่แวรแ์ชลล ีพระสงัฆราช น.เปโตร ยเูลยีน ไร มารด์ 
 พระสงฆ ์
วนัพธุที ่4 ส.ค.21         ระลกึถงึ  น.ยอหน์ มารยี ์เวยีนเนย ์พระสงฆ์ 
วนัพฤหสัที ่5 ส.ค.21     ระลกึถงึ  วนัถวายพระวหิารแมพ่ระแหง่หมิะ 
วนัศุกรท์ี ่6 ส.ค.21        ระลกึถงึ   ฉลองพระเยซูเจา้ทรงประจกัษ์พระวรกายต่อหน้าอคัรสาวก 
วนัเสารท์ี ่7 ส.ค.21      ระลกึถงึ  พระสนัตะปาปาและเพือ่นมรณสกัข ีน.กาเยตาน พระสงฆ์ 
วนัอาทติยท์ี ่8 ส.ค.21  สปัดาหท์ี ่19 เทศกาลธรรมดา 
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ชา่วพระศาสนจกัร 

คณะพลมารีย ์100 ปี 
****************************** 

หนึ่งศตวรรษ กจิการแห่งรกัและศรทัธาในพระมารดามารยี์ 
100 ปี การก่อตัง้คณะพลมารยี ์(1921 - 2021) 

. 

ตามพระแมไ่ป จะไมห่ลงทาง วงิวอนพระแม ่จะไมห่มดหวงั 
คดิถงึพระแม ่จะไมต่อ้งเรร่อ่น  มพีระแมย่ดึเหนี่ยว จะไมล่ม้ 
มพีระแม่ปกป้อง จะไมต่อ้งกลวั มพีระแม่น า จะไมอ่่อนแอ 

มพีระแมส่งเคราะห ์จะถงึทีห่มายแน่นอน 
 (นกับุญเบอรน์ารค์) 

 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/13628-28june21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13735-2aug21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13735-2aug21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13733-4aug21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13732-5aug21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13691-3july21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13731-6aug21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13730-7aug21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/13650-6june21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13683-11july21
http://img839.imageshack.us/i/355c.jpg/
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เร ือ่งเลา่วดับางแสนในอดตี 

 หากพีน่อ้งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ัดในช่วงน้ี จะใชว้ิธีโอนเงินท าบุญ- ขอมสิซา 

       ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน  

      ชือ่บัญช ีนายสมศักด์ิ พรประสิทธ์ิ  

เลขบัญช ี679-3-93587-9 (บัญชอีอมทรัพย)์  

 และโปรดส่ง “ไลน์” เพือ่แจง้จุดประสงคข์องพีน่อ้ง ใหท้ราบดว้ยครับ  

 
 

              อาทติยช์วนคดิ 

อิมมานูเอล 
 *** พระเจ้าทรงอยู่กบัเรา แม้ว่าเราร ู้หร ือไม่ร ู้ได้ ท ัง้ในเวลาสขุและเวลา
แหง่ความทุกขย์ากล าบาก ทัง้ในเวลาป่วยและเวลาสบาย พระองคก์ย็งิคงอยูก่บั
เราเสมอ เป็นเราเองต่างหากทีห่ลงลมืพระองคใ์นเวลาทีใ่หค้วามส าคญักบัตนเอง 
หรอืกบัการท างาน ความกงัวลใจ สาละวนกบัสิง่ต่าง ๆ ในสงัคมโลก แต่หลายครัง้
ในเวลาทีเ่ราหมดหนทาง อบัจนปัญญา มคีวามทุกขไ์มส่ามารถชว่ยตนเองได ้
หรอืในเวลาแหง่การเจบ็ป่วยและความตายมาถงึทีเ่ราไมส่ามารถเอาชนะได ้เราจะ
เหน็ถงึการชว่ยใหร้อดของพระเจา้ไดช้ดัเจนขึน้ดว้ยประสบการณ์แหง่ความเชือ่ที่
เราสมัผสัไดถ้งึการประทบัอยูข่องพระองค…์ 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 พีน้่องทีร่กั เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่29 ในสปัดาหท์ีผ่่านมา เป็นวนัทีพ่ระศาสนจกัรจดัไวใ้นปฏทินิจารตีทีใ่ช้
เหมอืนกนัทัว่โลก ใหเ้ป็นวนัระลกึถงึ นกับุญมารธ์า แต่เมื่อไม่นานมานี้ พระศาสนจกัรไดเ้พิม่จ านวน
สมาชกิในครอบครวัของมารธ์า เขา้ไปดว้ย คอื ลาซารสัพีช่าย และมารน้ีองสาว เรารูจ้กัครอบครวัของ 3 พี่
น้องนี้ เป็นตน้จากพระวรสารของยอหน์ บทที ่11 คอื ครอบครัวของลาซารัสแห่งเบธานี ทีย่อหน์บนัทกึว่า 
พระอาจารยร์กั 3 พีน้่องนี้มาก เมื่อผ่านมาทางเบธานี พระองคม์กัแวะพกัทีบ่า้นของพวกเขา อยากใหพ้ี่
น้องหาอ่านให้ได้ในพระวรสารของยอหน์บทท่ี 11 พยายามอ่านแบบร  าพึง ภาวนา แลว้เราจะ
เขา้ถงึความรกัของ 3 พีน้่อง การเป็นทีย่อมรบัยกย่องของคนรอบขา้ง และเป็นตน้ ความรกัของพระ
อาจารยเ์จา้ต่อพวกเขา ครอบครวัเลก็ ๆ ทีร่กั …. ผกูพนั รอคอย เชื่อ วางใจในพระองค ์และทัง้จติและใจ
ของพระองค ์กอ็ยู่กบัพวกเขาเสมอ  

 วนันัน้ ไดถ้วายมสิซาประจ าวนั และภาวนาพเิศษเพื่อพีน้่อง ไดร้บัพระพรในชวีติประจ าวนั …. และเพื่อขอ
พระพรผ่านเพื่อนรกัของพระเยซเูจา้ คอืลาซารสั มารธ์า และมาร ีใหทุกบา้น ทุกครอบครวัของเรา เป็น
เหมอืนครอบครวัของท่าน …. และนี่คอืสิง่ทีพ่ดูถงึเสมอ ๆ กบัพีน้่อง คอื พยายามท าใหบ้้านของเรา เป็น
วดัน้อย ๆ ให้จงได้ … จะไดเ้ป็นทัง้ทีพ่ านกัพกัพงิของเรา และยงัเป็นทีแ่วะพกัของพระอาจารยด์ว้ย … 
ตัง้ใจท านะครบั บา้นเราจะเป็นวดัน้อย ๆ ไดจ้ากการทีอ่ยู่ร่วมกนั ดว้ยความรกั ความผกูพนั ห่วงใย ใสใ่จ
ต่อกนัในทุกเรื่อง มกีารอ่านพระวาจา และภาวนาดว้ยกนัเสมอ เชื่อเถดิครบั สิง่ดงีามอื่น ๆ จะตามมาเอง 
… เป็นพระพร  

 สปัดาหน์ี้ ขอใหอ้่านพระวาจา และร าพงึภาวนา จากจดหมายนกับุญเปาโล อคัรสาวก ถงึชาวเอเฟซสั (จาก
ไบเบลิไดอารี ่วนัอาทติยท์ี ่1 สงิหาคม)  

 อฟ 4:17,20-24 
      พีน้่อง ขา้พเจา้ขอกล่าวและย ้าเตอืนท่านทัง้หลายในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ว่า จงอย่าด าเนินชวีติโดยไรค้วามคดิ
ดงัทีค่นต่างศาสนากระท ากนัอกีต่อไป 
      แต่ท่านมไิดม้ารูจ้กัพระครสิตเจา้เช่นนี้ ท่านไดฟั้งเรื่องราวและไดรู้จ้กัองคพ์ระครสิตเจา้ตามความจรงิที่
ปรากฏอยู่ในพระเยซเูจา้แลว้ ทา่นจงถอดสภาพมนุษยเ์ก่า เลกิประพฤตตินเลวทรามตามราคตณัหาทีห่ลอกให้
หลงไป จงมจีติใจและความรูส้กึนึกคดิอย่างใหม่ จงสวมใสส่ภาพมนุษยใ์หม่ซึง่พระเจา้ไดท้รงเนรมติใหเ้หมอืน
พระองค ์มคีวามชอบธรรมและความศกัดิส์ทิธิท์ีม่าจากความจรงิ 
ขอ้คดิ 
      “ท่านแสวงหาเรา มิใช่เพราะได้เหน็เครือ่งหมายอศัจรรย ์แต่เพราะได้กินขนมปังจนอ่ิม” พระวาจานี้
สือ่ความหมายว่า มนุษยม์กัสลวนสนใจแต่เพยีงความพอใจฝ่ายโลก มนุษยแ์สวงหาผลประโยชน์จากพระเจา้ และ
หากพระเจา้ไมใ่หป้ระโยชน์ฝ่ายโลกใด ๆ ตามทีต่นตอ้งการ มนุษยก์ค็งไม่ตอ้งการพระเจา้อกีต่อไป และอนัทีจ่รงิ
แลว้ มนุษยก์ไ็ม่เคยพอกบัผลประโยชน์ฝ่ายโลก นี่ช่างเป็นสิง่ทีน่่ากลวั นกับุญออกสัตนิจะจบมสิซาของท่านบ่อย 
ๆ ดว้ยค าพดูทีว่่า “จงเป็นส่ิงท่ีท่านกิน” กล่าวคอื หากท่านกนิแต่อาหารฝ่ายโลก ท่านกจ็ะเป็น”โลก”ทีจ่ะพนิาศ
ไปสกัวนัหนึ่ง แต่หากท่านรบัประทานองคพ์ระเยซเูจา้ในศลีมหาสนิท ถา้ท่านรบัอาหารฝ่ายวญิญาณ ถา้ท่าน
รบัประทานความรกั ท่านกจ็ะเป็นความรกั ท่านจะเป็นการประทบัอยู่ของพระครสิตเจา้ในโลก ทา่นจะเป็นตวัแทน
ของพระองคท์ีจ่ะคอยดแูลเอาใจใสค่วามตอ้งการของเพื่อนมนุษย ์ดว้ยการแบ่งปัน ช่วยเหลอื 
 ในสถานการณ์โควดิ - 19 นี้ ขอใหพ้ีน้่องเคร่งครดั รดักุมใหม้าก ๆ กบัการด าเนินชวีติประจ าวนันะครบั 

บอกเตอืนกนัเสมอ  - คงตอ้งใสใ่จ ระวงั และสงัเกตตนเองเป็นประจ า …… ขอแม่พระปกป้อง คุม้ครอง พี่
น้องทุกท่านทุกครอบครวัครบั ถวายมสิซาและภาวนาใหทุ้กวนัครบั                    …… เจา้วดั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  

4 
วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

      8 วิธี ในการเพ่ิมความสขุให้กบัชีวิต 
 การสรา้งความสขุใหก้บัตนเอง จรงิๆ แลว้ท าไมอ่ยากหรอกครบั แต่ขึน้อยูก่บัว่า 
คนเราจะท าหรอืปลา่วเทา่นัน้ วนันี้ผมมขีอ้แนะน ามาฝาก ส าหรบัการสรา้งความสขุให้
ตนเองแบบงา่ยๆ ลองท าดนูะครบั 
1. ด่ืมน ้าทุกชัว่โมง เวลาท างานเรามกัยุ่งจนลืมดื่มน ้า ทางแก้คือ วางแก้วน ้าหรือ
ขวดน ้าไวใ้กลม้อืแลว้จบิบ่อยๆ พบว่าหากปล่อยใหร้า่งกายขาดน ้าจนน ้าหนกัตวัลดลงแมแ้ค ่2 เปอรเ์ซน็ต ์จะมผีล
ใหใ้หค้วามจ าระยะสัน้และทกัษะการแกปั้ญหาลดลง เมือ่ไรทีรู่ส้กึกระหายน ้า นัน่คอืสญัญาณเตอืนว่าขาดน ้าแลว้ 
2. ย้ิมแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ แต่ต้องเป็นรอยยิ้มท่ีมาจากใจด้วยนะ เพราะจะช่วยกระต ุ้นการท างานของ
สมองสว่นรบัรูค้วามสขุ หากวนัไหนรูส้กึเศรา้จนยิม้ไมอ่อก โทรศพัทไ์ปหาเพือ่นทีม่ขุเยอะหรอือยูใ่กลค้นอารมณ์ดี
เขา้ไว ้จะท าใหค้ณุยิม้ได ้เพราะคนเรามแีนวโน้มเลยีนแบบอารมณ์ของคนทีพ่ดูคยุดว้ย 
3. คิดจินตนาการเร่ืองดีๆ ก่อนนอน ใช้เวลาก่อนแค่ 2 - 3 นาท ีวาดฝันเรือ่งทีท่ าใหค้ณุมคีวามสขุ เชน่ ทริ
ปสดุสนุกชว่งพกัรอ้น ดนิเนอรใ์ตแ้สงเทยีนกบัหวานใจ หรอืค าชมจากเจา้นาย เทคนิคนี้ชว่ยใหห้ลบัไดเ้รว็และสนิท
มากขึน้ ทัง้ยงัเพิม่ประสทิธภิาพการท างานของหวัใจและสมาธ ิ
4. ผกูมิตรเพ่ือนใหม่ แม้คณุจะเป็นคนมีมนุษยสมัพนัธไ์ม่ว่ากบัเพื่อนร่วมงาน หวัหน้างานหรือแม้แต่กบั
แมบ่า้น กไ็มค่วรละเลยการท าความรูจ้กัผูค้นใหม่ๆ  ดว้ย เพราะชว่ยเสรมิสรา้งความมัน่ใจมากขึน้และเปิดโลกทศัน์
ของตนเอง ทีส่ าคญัคอื เป็นผลดตี่อหวัใจ พบวา่คนทีม่ปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ ืน่มคีวามดนัโลหติต ่ากว่าคนไมเ่ขา้สงัคม 
ซึง่มกัจดัการความเครยีดดว้ยวธิทีีส่ง่ผลเสยีต่อสขุภาพ ท าใหอ้ตัราการเตน้ของหวัใจ ความดนัโลหติและระดบั
คอเลสเตอรอลเพิม่ขึน้ 
5. ใกล้ชิดธรรมชาติ จะลงมือพรวนดิน ใส่ปุ๋ ย รดน ้าต้นไม้ หรือแค่เดินชมนกชมไม้กใ็ห้ประโยชน์ท ัง้นัน้ ผล
การศกึษาในองักฤษพบว่า หากไดส้ดูกลิน่ไอดนิจะท าใหส้มองหลัง่สารความสขุชือ่ “เซโรโทนิน” (serotonin) 
ออกมามากขึน้ ถา้บา้นของคุณมพีืน้ทีไ่มม่ากนกัปลกูไมป้ระดบัหรอืสมนุไพรไวใ้นบา้นกไ็ด ้นอกจากสรา้งความสด
ชืน่แลว้ ยงัสามารถน ามาปรงุอาหารจานสขุภาพ ซึง่อดุมไปดว้ยสารแอนตอิอกซแิดนทอ์กีต่างหาก 
6. ฟังเพลงขณะเดินทาง ฟังดนตรีจงัหวะสบายๆ บรรเทาความเครียดได้ เพราะช่วยให้ระบบประสาทผ่อน
คลาย ป้องกนัไมใ่หร้ะดบัฮอรโ์มนความเครยีด ความดนัโลหติและอตัราการเตน้ของหวัใจเพิม่สงูจนเกนิไป ยิง่รอ้ง
ตามไปดว้ยยิง่สง่ผลด ีพบว่า การรอ้งเพลงชว่ยกระตุน้ระบบภมูคิุม้กนัและลดฮอรโ์มนความเครยีด คอรต์ซิอล 
(cortisol) แถมยงัเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ นอกจากนี้ขณะรอ้งเพลงเราจะสดูหายใจลกึขึน้ จงึเพิม่ปรมิาณ
ออกซเิจนเขา้สูร่า่งกายเพือ่สรา้งแอนตบิอดตี่อสูโ้รคหวดั 
7. ท าความสะอาดบา้น บา้นช่องท่ีสะอาด ปราศจากฝุ่ นและเชื้อโรค นอกจากดีต่อสขุภาพกาย เพราะช่วย
ป้องกนัคณุจาดโรคหวดัภมูแิพ ้และหอบหดืแลว้ ยงัท าใหจ้ติใจแจ่มใสและอารมณ์ดดีว้ย พบว่า ๙๘ เปอรเ์ซนตข็อง
คนทัว่ไปรูส้กึว่าชวีติดขี ึน้เมือ่บา้นสะอาด ดงันัน้เพยีงจดับา้นใหส้ะอาดสะอา้นและเป็นระเบยีบ กช็ว่ยลดเครยีดได้
แลว้ 
8. พกัการดโูทรทศัน์บา้ง จะท าให้คณุร ู้สึกกระปรี้กระเปร่ามากขึน้ ไม่จ  าเป็นต้องเลิกดโูทรทศัน์ไปเลย 
เพยีงเลอืกดเูฉพาะรายการทีอ่ยากดจูรงิๆ เทา่นัน้ พบว่าคนทีไ่มเ่ปิดโทรทศัน์นานสองสปัดาหม์แีนวโน้มเขา้นอน
เรว็ขึน้ ท าใหต้ื่นขึน้มาดว้ยความกระปรีก้ระเปรา่ จดัสรรหนึ่งวนัในสปัดาหใ์หเ้ป็น “วนัปลอดโทรทศัน์” แลว้ใชเ้วลา
กบัตนเอง ครอบครวั หรอืเพือ่นฝงูมากขึน้ โดยชวนกนัไปออกก าลงักาย กนิมือ้เยน็ ไปเดนิหา้ง หรอือาจฉกฉวย
ชว่งเวลานี้ท าสิง่ทีช่ ืน่ชอบ ไมว่่าจะเป็นการขลุกอยูก่บัหนงัสอืเล่มโปรด หรอืขดัสฉีววีรรณครัง้ใหญ่ นอกจากรูส้กึ
ผอ่นคลาย ผวิยงัสวยขึน้ดว้ย 
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       เงินซ้ือความสขุไม่ได้ จริงไหม? 
 วาทะกรรมประมาณวา่ “ถา้เงนิซือ้ความสุขไมไ่ด ้งัน้โอนมาให(้กู)เรา” ยอ่ม
ถูกใจคนสว่นใหญ่ โดยไมเ่กีย่ววา่ลกึ ๆ แลว้ จะเหน็ดว้ยหรอืไม ่เหตุผลเบือ้งตน้ไม่
ซบัซอ้นอะไร ในเมือ่ใคร ๆ กย็งัตอ้งการเงนิอยู ่เมือ่เรามองรอบ ๆ ตวัจะมสีกักีค่นทีม่ี
เงนิมากพอเหลอืเฟือใหพ้ดูวา่ “เงนิซือ้ความสุขไมไ่ด”้ อยา่งเตม็ปากเตม็ค า คนระดบั
เศรษฐนีัน้มไีมก่ีเ่ปอรเ์ซน็ต ์อภมิหาเศรษฐ ี(รวยเกนิพนัลา้นดอลลา่ร)์ ม ี3 พนักวา่คน 
ขณะทีโ่ลกมปีระชากร 7 พนักวา่ลา้นคน (ปี ค.ศ.2021) คดิแบบครา่ว ๆ ไดเ้พยีงประมาณ 0.0000004 เปอรเ์ซน็ต ์
เท่านัน้ ซึง่ไมต่อ้งระดบัอภมิหาเศรษฐกีไ็ด ้อนุมานครา่ว ๆ เอาวา่แคว่า่ 1% คอืคนทีม่เีงนิมากพอ ใหซ้ือ้อะไรได้
สมใจอยาก ดงันัน้อกี 99% ยอ่มเป็นผูท้ีต่อ้งการเงนิ แมน้ี่คอืความเหลือ่มล ้าของสงัคมทีห่นกัขอ้ขึน้ทุกวนัจนท าให้
หลายคนอาจดิน้รนมากขึน้เพือ่เงนิ แตไ่มไ่ดก้ าลงับอกวา่ ทัง้ 99% นัน้ จะเชือ่วา่เงนิซือ้ความสุขได้..เงนิซือ้
ความสุข(ไม)่ได ้? “มเีงนิดกีวา่ไมม่เีงนิ” หรอื มมีากดกีวา่มน้ีอย กลา่วแคน่ี้คงไมม่ใีครแยง้เป็นแน่ เพราะในคนที่
พดูวา่ เงนิซือ้ความสุขไมไ่ดน้ัน้ เขากไ็มไ่ดก้ าลงัหมายความว่า “ไมม่เีงนิแลว้จะสุขกว่า” เสยีเมือ่ไหร ่(ดงันัน้เขาไม่
โอนใหเ้ราหรอก) ในดา้นหนึ่งกใ็ชว่า่ตอ้งเป็นคนทีม่ ีหรอืเคยมเีงนิมาก ๆ เท่านัน้ จงึมสีทิธิม์องวา่ เงนิซือ้ความสุข
ไมไ่ด ้เชน่เดยีวกบั ไมใ่ชแ่คค่นทีไ่มม่เีงนิ ขาดเงนิเท่านัน้ทีม่องวา่ เงนิซือ้ความสุขได้ เพราะในคนทีม่เีงนิเขากม็อง
วา่เงนิซือ้ความสุขไดก้ม็ ี พดูไปกไ็มจ่บกเ็พราะ “ความสุขคนเราไมเ่หมอืนกนั” และไมเ่ท่านัน้ ถา้ความสุขของบาง
คนคอื มรีถเท ่ๆ, ไดใ้สเ่ครือ่งประดบัสวย ๆหรอืเป็นสิง่ของตา่ง แน่นอนเงนิซือ้ได ้แตถ่า้ความสุขของบางคนคอื
การไดเ้ลน่กบัลกู การไดเ้ทีย่วป่า การไดท้ างานอดเิรก หรอื การถูกรกั เชน่นี้เงนิซือ้ไมไ่ด ้หรอือกีนยัหนึ่งคอืไม่
จ าเป็นตอ้งใชเ้งนิซือ้หากจะถามตอ่วา่แลว้แบบนัน้มนัสุขแทห้รอืไม ่เรามอิาจตดัสนิหรอืเป็นอกีประเดน็กว็า่กนัไป 
เพราะความสุขคนเราไมเ่หมอืนกนั นอกจากนัน้ “ความสุข” คนเรากม็กัมมีากกวา่ 1 อยา่ง ดงันัน้ความสุขของคน
หนึ่งคน บางเรือ่ง เงนิกซ็ือ้ได ้บางเรือ่งกซ็ือ้ไมไ่ด ้เหลา่นี้น่าจะพอเป็นค าตอบวา่ เงนิซือ้ความสุขได้/ไมไ่ด ้ขึน้อยู่
กบัวา่ความสุขของคนนัน้เป็นแบบไหน…เงนิซือ้บางความสุขได ้และ บางความทุกข ์เงนิชว่ยอะไรไมไ่ด ้ทัง้นี้ใน
ภาวะของผูท้ีพ่ดูวา่ “เงนิซือ้ความสุขไมไ่ด”้ อาจหมายถงึเมือ่ “ทุกข”์ เสยีมากกวา่ เชน่คนทีก่ าลงัป่วยแบบไมม่ทีาง
รกัษา, คนทีส่ญูเสยีสิง่ทีร่กัไป, คนทีอ่ยากแกไ้ขในสิง่ผดิใหก้ลบัคนืมา, คนทีเ่คยใชเ้งนิไปผดิทีผ่ดิทาง และคนทีไ่ม่
เคยรูว้า่ ทีจ่รงิแลว้ความสุขของตวัเองคอือะไร เมือ่เงนิไมส่ามารถแกไ้ข หรอืชว่ยใหอ้อกจากภาวะทุกขน์ัน้ได ้เชน่นี้ 
เงนิไมม่คีวามหมายจรงิ ๆ  เราจงึอาจกลา่วไดว้่า “เงนิซือ้บางความสุขได ้และ บางความทุกข ์เงนิชว่ยอะไร
ไมไ่ด”้ หรอืไมก่ ็“เงนิซือ้ความสุขได ้แตท่ าใหเ้ราพน้ทุกขไ์มไ่ด้” ขึน้อยูก่บัวา่สุขทุกขข์องใครคนนัน้เป็นอยา่งไร เงนิ 
ความสุข และ ความทุกข ์ เมือ่มเีงนิ อาจมสีุข และ มเีงนิ อาจไมต่อ้งทุกข ์แตค่วามสุข กบั ความทุกข ์เป็นคนละ
เรือ่งกนั  ดงันัน้ มเีงนิอาจมสีุข แตก่อ็าจมทุีกขไ์ด ้หรอืมเีงนิอาจพน้ทุกข ์แตก่ใ็ชว่า่จะมคีวามสุข ไดเ้ชน่กนั ทุกข์
ทีม่าจาก “การขาด” ในสิง่ทีซ่ือ้ได ้เมือ่เงนิมากพอ ทุกขย์อ่มหายไป สุขจากการ “ไดม้า” ในสิง่ทีซ่ือ้ได ้เมือ่เงนิมาก
พอ อาจมสีุขแต ่“การขาด” สิง่ใดยอ่มมใิชค่วาม “ไมพ่อ” มเิชน่นัน้ ซือ้เท่าไหรก่ไ็มพ่น้ทุกข ์และหากการ “ไดม้า” ใน
สิง่ทีห่าใชสุ่ขแทไ้ม ่ซือ้มาเท่าไหร ่กไ็มสุ่ข เชน่กนั หากถา้ “ความสุข คอืการแค ่ไมทุ่กข”์ นัน่อาจท าให ้ไมรู่ส้กึขาด 
ไมรู่ส้กึอยาก เงนิมาก กไ็มจ่ าเป็น ปล.ค าวา่ “มเีงนิ” ในทนีี้เราคงทราบกนัดหีมายถงึ “มเีงนิมาก ร ่ารวย” และค าวา่ 
“ไมม่เีงนิ” ยอ่มหมายถงึไมไ่ดม้มีากมายร ่ารวย หากเป็นแบบ “ขดัสน” อนันัน้อยา่งไรกย็อ่มทุกขใ์นโลกปัจจุบนั ละ
ไวใ้นฐานทีเ่ขา้ใจ 
 


