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ข่าวกจิกรรมวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

        ปีแห่งนักบุญยอแซฟ 

 
การประกาศ ปีแห่งเฉลิมฉลองนักบุญยอแซฟ 

วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2020 
ในวนัสมโภชพระแมม่ารยีผ์ูป้ฏสินธนิิรมล สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซสิ ทรงประกาศ  

อุทศิตัง้แต่วนัที ่8 ธนัวาคม 2020 – 8 ธนัวาคม 2021 ใหเ้ป็น 
ปีแห่งพระภสัดาแห่งพระแม่มารีย ์

        สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซสิทรงประกาศ “ปีแหง่นกับุญยอแซฟ” ซึง่ท าให้
สตับุรษุปลืม้ปีตดิว้ยความประหลาดใจเป็นครัง้ทีส่อง ในวนัสมโภชแมพ่ระปฏสินธนิิรมล 
หลงัจากการประหลาดใจครัง้แรก เมือ่เวลา 7.00 น. ขณะทีพ่ระองคเ์สดจ็ไปยงั “บนัได
สเปน – Spanish Steps”  แหง่กรงุโรม เพือ่มอบทัง้ “ชาวเมอืงและชาวโลก” แด่พระแม่
มารยีพ์รหมจารยี ์หลงัจากนัน้ภายในเวลาเพยีงไมก่ีช่ ัว่โมง ส านกัขา่วแหง่สนัตะส านกัก็
พมิพส์มณลขิติชือ่ “ด้วยหวัใจของบิดา  Patris Corde” เพือ่ร าลกึครบรอบ 150 ปีแหง่
การประกาศวา่ “นักบุญยอแซฟเป็นองคอ์ปุถมัภพ์ระศาสนจกัรสากล” 

“ปีแหง่นกับุญยอแซฟ” จะเริม่ตัง้แต่วนัน้ี 8 ธนัวาคท 2020 เป็นตน้ไป 
จนถงึวนัที ่8 ธนัวาคม 2021 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 
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วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 
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  ในฐานะทีเ่ราเป็นศษิยพ์ระครสิต ์ เราถูกเรยีกใหม้าตดิตามพระองค ์ ผ่านทางการเรยีกของ
พระองคแ์ละประสบการณ์ของเรากบัพระองค ์ “มาดเูถดิ” เป็นค าเชือ้เชญิขององคพ์ระอาจารยเ์จา้ให้
เราไดเ้ขา้ไปสมัผสัของพระองคเ์หมอืนกบัศษิยส์องคนของยอหน์ 
 เมือ่เราไดส้มัผสักบัพระองค ์ในความรกั ความเมตตา และความสุขของพระองคแ์ลว้ เราพรอ้มที่
จะเป็นศษิยธ์รรมทตูทีก่ลา้อออกไปประกาศใหค้นอื่นรูว้่า “เราพบพระเมสสยิาหแ์ลว้” และเราจะ
กลายเป็นประจกัษ์พยานดว้ยชวีติใหก้บัพระเยซเูจา้ใหค้นอื่นไดรู้ว้่า “น่ีคอืลกูแกะพระเจา้” พระองคผ์ู้
ทรงสละพระชนมช์พีเพื่อไถ่บาปเรา 

ท่านคือซีโมน บุตรของยอหน์ ท่านจะมีช่ือว่า เคฟาส” ซ่ึงแปลว่า “เปโตร” หรือ “ศิลา” 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=432xjPPdbMo
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

วนัพิเศษ 
      วนั.. พเิศษ หนึ่งวนั ในรอบปี    วนั.. ทีม่ ีดอกไม ้ในทกุบา้น 
แหง่.. หนไหน รอยยิม้ พริม้ชืน่บาน   แหง่.. หนใด ใจสราญ สขุยนิด ี
ความ.. พเิศษ ไมไ่ดอ้ยู ่แคเ่พยีงวนั   ความ.. เป็นจรงิ วนันัน้ ส าคญัที ่
รกั.. ทีม่อบ ใหก้นัมา น่ายนิด ี    รกั.. ทีม่ ีแต่จรงิใจ ไมเ่ปลีย่นแปร 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  7    วตัถท่ีุใช้ในศาสนพิธี   ( Religious  Objects )    

 สมอเรือ (Anchor) ในศาสนาครสิต ์สมอเรอืเป็นสญัลกัษณ์ของความหวงัและ
ความมุง่มัน่ ความหมายในเชงิสญัลกัษณ์ดงักล่าวทีม่าจากจดหมายทีม่ไีปถงึชาวฮบีร ู
บอกเป็นนัยถงึคุณธรรมอนัเป็นอมตะของพระวจนะแห่งพระเป็นเจา้ว่า “ความหวงัที่
เรายดึถอื เปรยีบไดก้บัสมอเรอืทีแ่น่วแน่และมัน่คงแห่งจติใจ ความหมายของสมอเรอื
ในเชงิสญัลกัษณ์ดงักล่าวพบไดต้ามคาตาคาอมป์ของโรมยคุโบราณ และน าไปสลกัไว้
บนอญัมณขีองชาวครสิตใ์นสมยัก่อนสมอเรอืใชเ้ป็นเครื่องหมายของนกับุญคลเีมนตผ์ู้
ถูกลงทณัฑด์ว้ยการโยนลงทะเลโดยมสีมอเรอืถ่วงคอ และนกับุญนิโคลาสแห่งเมอืงไม
ราซึง่เป็นผูพ้ทิกัษ์ชาวเรอื 

วนัพุธที ่20 ม.ค.21   ระลกึถงึ น.เฟเบยีน พระสนัตะปาปาและมรณสกัข ีน.เซบสัเตยีน มรณสกัข ี 
วนัพฤหสับดทีี ่21 ม.ค.21      ระลกึถงึ น.อกัแนส พรหมจารแีละมรณสกัข ี  
วนัศุกรท์ี ่22 ม.ค.21            ระลกึถงึ น.วนิเซนต ์สงัฆานุกรและมรณสกัข ี
วนัอาทติยท์ี ่ 24  ม.ค.21       สปัดาหท์ี ่3 เทศกาลธรรมดา  
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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

วนัองัคารที ่8 ธนัวาคม 2020 สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซสิ สรา้งเซอรไ์พรส้ 
เปลีย่นใจเสดจ็ไปสกัการะรปูปัน้ของแมพ่ระทีใ่กลบ้นัไดสเปน ในกรงุโรม  
ก่อนหน้านี้ สมเดจ็พระสนัตะปาปาบอกยกเลกิการไปคารวะแม่พระ  

ทีใ่กลบ้นัไดสเปนในปีนี้ เนื่องจากวกิฤตโควดิ -19 แต่เชา้ตรู ่
  
 

 
 

ทา่มกลางสายฝน พระองคก์เ็สดจ็วางชอ่ดอกกุหลาบสขีาว ไวท้ีฐ่านเสา ซึง่มรีปูปัน้
พระแมม่ารยีย์นือยู ่และอธษิฐาน เพือ่ทีพ่ระนางจะไดเ้ฝ้าดแูลกรงุโรมและประชาชน 

 

 
 

เสรจ็แลว้กเ็สดจ็ไปยงัมหาวหิารแมพ่ระ เพือ่ท าพธิมีสิซาในโบสถ์แหง่การประสตูิ
ก่อนทีจ่ะกลบัไปทีว่าตกินั 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13047-20jan21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13046-21jan21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13045-22jan21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13050-17jan21


วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน 
เลขที ่167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสขุ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุร ี
วนัอาทติย ์ พธิบีูชาขอบพระคณุ   ภาษาองักฤษ เวลา 09.00 น.  และ ภาษาไทย 10.30 น. 
วนัศกุรต์น้เดอืน  วนัเสาร ์ นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์และพธิบีูชาขอบพระคณุ เวลา 19.30 

 
วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

6 

ประชาสมัพนัธ ์

 
 

              อาทติยช์วนคดิ 

                                                                 ชีวิต คือพระพร 

     เราไดร้บัการเรยีกทีแ่ตกต่างกนัไป เรยีกใหเ้ป็นคร ู เป็นหมอ เป็นพนกังาน และอื่นๆมากมาย สิง่ที่
เราไดร้บัเรยีกอาจจะท าใหเ้รารูส้กึไมต่รงใจ แต่สิง่นัน้เหมาะสมกบัเราทีสุ่ด … บทเพลงสดุดทีี ่104 เขยีน
ไวว้่า “…ถ้าพระองคท์รงเรียกลมปราณกลบัคืน ส่ิงมีชีวิตกต็าย และกลบัเป็นฝุ่ นดิน เม่ือพระองค์
ทรงส่งพระจิตของพระองคล์งมา ส่ิงมีชีวิตกถ็กูสร้างขึ้น…” เราถูกสรา้งจากพระจติของพระเจา้ 
พระองคท์รงล่วงรูว้่าสิง่ใดเหมาะสมและดทีีสุ่ดส าหรบัเรา เพราะเราเป็นของพระองค์  มาจากพระองค ์
และจะกลบัไปหาพระองค ์พระพรพเิศษต่างๆทีพ่ระประทานใหเ้รานัน้กแ็ตกต่างกนั เพื่อใหเ้ราช่วยเหลอื
เกือ้กูลกนั การถูกเรยีกมาพรอ้มกบัพระพรพเิศษเสมอ เพราะเมือ่เราถูกเรยีกมาใหก้ระท าสิง่ใด นัน้เป็น
เพราะเรามพีระพรพเิศษนัน้ทีค่นอื่นไม่ม ีหลายครัง้ทีเ่ราปฏเิสธทีจ่ะน าพระพรนัน้มาใช ้ดว้ยเหน็ว่าเป็น
ภาระอนัหนกัหน่วง พระเจา้จะทรงรบิพระพรนัน้กลบัคนื 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

ในศาสนาครสิต ์สมอเรอืเป็นสญัลกัษณ์ของความหวงัและ
ความมุง่มัน่ ความหมายในเชงิสญัลกัษณ์ดงักล่าวทีม่าจากจดหมายทีม่ไีปถงึชาวฮบีร ู

ความหวงัที่
เรายดึถอื เปรยีบไดก้บัสมอเรอืทีแ่น่วแน่และมัน่คงแห่งจติใจ ความหมายของสมอเรอื
ในเชงิสญัลกัษณ์ดงักล่าวพบไดต้ามคาตาคาอมป์ของโรมยคุโบราณ และน าไปสลกัไว้
บนอญัมณขีองชาวครสิตใ์นสมยัก่อนสมอเรอืใชเ้ป็นเครื่องหมายของนกับุญคลเีมนตผ์ู้
ถูกลงทณัฑด์ว้ยการโยนลงทะเลโดยมสีมอเรอืถ่วงคอ และนกับุญนิโคลาสแห่งเมอืงไม

   น้องทีร่กั 
 ทุก ๆ วนัไดอ้า่น “ไลน์” วดัแมพ่ระฯของเรา เหน็วา่มกีารแบง่ปันทีม่ปีระโยชน์

มากมาย เพยีงพอต่อการหนุนความคดิและเลีย้งจติใจ การแบง่ปันของพีน้่อง มทีัง้
พระวาจา – ขอ้คดิ – ขา่วสาร – การสง่พร – และภาพสง่เสรมิศรทัธานานา 

 ทีจ่รงิแลว้ ถา้เราไมใ่ชค่นประเภท “ผา่นตา แลว้ปัดผา่นไป” เราจะไดป้ระโยชน์มาก 
จากกนัและกนั - แต่ทีน่่าเสยีดายที ่แนวโน้มทุกวนัน้ี เพราะเหตุทีเ่รามขีา่วสาร
มากมายจนเฝือ คนเราจงึกลายเป็นพวก Shop (หรอื เลอืกซือ้)ขา่วสาร กลา่วคอื 
ผา่นสายตา ถา้ไมใ่ชอ่ะไรทีต่รงจริตของตน กจ็ะปัดทิง้ไป ทีจ่รงิแลว้ อะไร ๆ 
มากมายทีผ่า่นเขา้มาในสายตา ในชวีติ ต่างมปีระโยชน์ หากเราคดิวา่ นัน่เป็นอกีวธิี
หน่ึงทีพ่ระเจา้ บอกอะไรบางอยา่งแก่เรา ในโลกของขยะขา่วสาร เป็นเฉกเชน่วา่ 
หากเราอยากมเีงนิเกบ็ กข็อใหเ้กบ็เงนิจากสิง่เลก็น้อยทีผ่า่นมาในชวีติประจ าวนั น่ี
ยอ่มดกีวา่ การคอย ๆ ๆ  หวงั ๆ ๆ  ใหถู้ก “หวย” รางวลัที ่1 ใชไ่หม หลายคนคอย 
หวงั เททุน จนไมไ่ดส้งัเกตวรรณยกุต ์“  ่่ ” (ไมเ้อก) ทีง่อกออกมาเหนือค าวา่ 
“หวย” 

 กไ็มอ่ยากเขยีนอะไรนกั นอกจากขอ้คดิ “เลก็ ๆ” ทีผ่า่นเขา้มาจากการไตรต่รอง
สว่นตวัครบั 

“จงตื่นเฝ้า และภาวนา 
จงหาเวลา รูจ้กัและยอมรบัความจรงิ ของชวิีตตน 
จงฝึกฝน ปฏบิตั ิสิง่ทีถู่ก สิง่ทีค่วร 
จงอยา่ ปัน่ป่วน ดว้ยชวีติของใครต่อใคร 
จงอยา่ หวัน่ไหว กบัเหตุการณ์ทีเ่ป็นมา 
และ     จงภาวนา เสมอ เพือ่ใหเ้รา ตื่นเฝ้า” 

 ขอให ้เครง่ครดัในมาตรการป้องกนัฯ - ใสใ่จ เขา้ใจกนั เกือ้กูล และใหก้ าลงัใจกนั 
และ ขอแมพ่ระคุม้ครองทุกทา่น 

 

พอ่ศกัดิ ์

น.เฟเบยีน พระสนัตะปาปาและมรณสกัข ีน.เซบสัเตยีน มรณสกัข ี 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13047-20jan21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13046-21jan21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13045-22jan21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13050-17jan21
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วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

"รอยตะป"ู  
 มเีดก็น้อยคนหนึง่อารมณ์ไมค่อ่ยจะดพีอ่ของเขาจงึใหต้ะป ู
กบัเขา 1 ถุงและบอกเขาวา่ ทกุครัง้ทีล่กูรูส้กึไมด่ ีโมโห หรอื
โกรธใคร กต็าม ใหต้อกตะป ู1 ตวัลงไปทีร่ ัว้หลงับา้นกแ็ลว้กนั 
วนัแรกผา่นไป เดก็น้อยตอกตะปเูขา้ไปทีร่ ัว้ถงึ 37 ตวั วนัที ่2 
และ วนัที ่3 และแต่ ละวนัทีผ่า่นไป ผา่นไปจ านวนตะปกูค็อ่ยๆ
ลดลง ลดลงๆ เพราะเดก็น้อย รูส้กึวา่ การรูจ้กัควบคมุตวัเองให้
สงบ งา่ยกวา่การตอกตะปตูัง้เยอะ 
 แลว้วนัหนึง่ หลงัจากทีเ่ขาสามารถ ควบคมุตวัเองไดด้ขีึน้ 
ใจเยน็มากขึน้ เขาเดนิไปหาพอ่เพือ่บอกวา่ เขาคดิวา่เขาไม่
จ าเป็นที ่ตอ้งตอกตะปอูกีแลว้ เพราะเขาไดเ้ปลีย่นไปแลว้ เขา
สามารถควบคมุ ตวัเองไดด้ขีึน้ ไมม่ทุะลุเหมอืนแต่กอ่นแลว้ พอ่
ยิ้มแลว้บอกลกูชายวา่ ถา้เป็นอยา่งนัน้จรงิๆ ลองพสิจูน์ ใหพ้อ่ด ู 
 ทกุๆครัง้ทีล่กูสามารถควบคมุอารมณ์ฉุนเฉียวของตวัเองได ้ใหถ้อนตะปอูอกจากรัว้หลงั
บา้นทีล่ะ 1 ตวั วนัแลว้วนัเล่า เดก็ชาย กค็อ่ยๆถอนตะปอูอกทลีะตวั ๆ จนในทีส่ดุ วนัหนึง่
ตะปทูัง้หมดกถ็กู ถอนออกเดก็ชายดใีจมากรบีวิง่ไปบอกพอ่ของเขาวา่ ผมท าไดแ้ลว้ครบั ใน
ทีส่ดุผมกท็ าไดส้ าเรจ็ พอ่ไมไ่ดพ้ดูวา่อะไร แต่จงูมอืลกูของเขาไปทีร่ ัว้นัน้ แลว้บอก ลกูท าไดด้ี
มากทนีี้ลองมองกลบัไปทีร่ ัว้ส ิเหน็มัย๊วา่รัว้มนัไมเ่หมอืนเดมิ มนัไมเ่หมอืนกบัทีม่นัเคยเป็น
ก่อนหน้านี้ ลกูจ าไวน้ะ วา่เมือ่ไหรท่ีเ่ราท าอะไรลงไปดว้ยการใชอ้ารมณ์ สิง่นัน้มกัจะเกดิรอย
แผล เหมอืนกบัการ เอามดีไปกรดีหรอืแทงใครเขา้ ต่อใหใ้ชค้ าวา่..ขอโทษ..สกักีห่น กไ็ม่
อาจจะลบรอยแผลหรอืความเจบ็ปวดทีเ่กดิกบัเขาคนนัน้ได ้ 
 ลกูจงจ าค าวา่ ..ขอโทษ..ไวเ้สมอนะ ไมว่า่เขาจะยกโทษใหเ้รา หรอื ไมก่ต็ามนะ จ าไวอ้กี
ดว้ยวา่ สิง่ทีม่นัเกดิขึน้ รอยรา้วทีเ่กดิขึน้กบัเขา เขาอาจจะไมม่วีนัลมืมนัได.้.....ตลอดไป สิง่ที ่
ส าคญัคอื รูท้นัความโกรธใหเ้รว็ทีส่ดุ ทนัททีีส่ตริูท้นัว่า เราปล่อยใหค้วามโกรธครอบง า อยา่ง
น้อยมนัจะหยดุเพง่โทษคนอืน่ วางความยดึมัน่วา่เราถกูลงเป็นจุดเริม่ตน้ของการแกไ้ข
สถานการณ์ ดกีวา่ปล่อยใหค้วามยดึวา่ ตวัเองถกูเสมอ หรอืฐทิมิานะมาท าลายทกุอยา่ง
รวมทัง้ชวีติตวัเราเอง 
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เป็นนักศึกษาท่ีเรียน “หาค าตอบ” (ตอน2) 
 หลายคนคงพอเดาออกว่า ชวีติ “นายคนนี้” คอื ผมเอง การทีช่วีติไมไ่ดเ้ป็นไปตามครรลองเหมอืนคน
สว่นใหญ่ เพราะตอนนัน้ผมมปัีญหาทางความคดิตวัเองหลายดา้น ตัง้แต่ ความไมแ่น่ใจตวัตน การไมม่ี
เป้าหมายจงึไมเ่หน็ความส าคญัของการศกึษา การทีย่งัไมเ่ขา้ใจชวีติอะไรหลายอยา่ง และไมม่ใีครคอยบอก
สอนตรง ๆ ชวีติเรยีนรูจ้ากครพูกัลกัจ า การชอบพดูคยุกบัคนทีเ่ป็นผูใ้หญ่กว่า และ… ดือ้ เลอืกทีจ่ะเจบ็เอง รู้
เอง ทุกอยา่งลว้นมกัตอ้งหาค าตอบใหต้วัเอง แลว้ผมกด็นัชอบตัง้ค าถามต่อหลายสิง่ แถมไมช่อบใหค้าใจอกี
ต่างหาก..ผมจงึเป็น “นกัศกึษา ทีห่าค าตอบ” ตลอดมา แมก้ระทัง่เรือ่งทีไ่มใ่ชเ่รือ่งของตวัเอง ผมกห็าค าตอบ
ว่า ท าไมจงึเป็นเชน่นัน้ หรอืใครมาถามอะไรแลว้ตอบไมไ่ด ้กจ็ะรูส้กึว่าตอ้งไปหามาตอบ ไมใ่ชเ่พราะอยาก
เกง่ อยากตอบ แต่พอมนัเป็นค าถามขึน้มาแลว้ดงัทีบ่อก “ผมจะคาใจ”… 
 กลบัไปเรือ่งเรยีน เมือ่เรยีนมหาวทิยาลยัได ้4 ปีและยงัไมม่ทีีท่า่จะจบ ผมกเ็ลอืกไปท างาน โชคดทีีก่าร
เรยีนรามค าแหงท าใหเ้รายงัไปต่อทางการศกึษาได ้(เรยีนไปต่อเรือ่ย ๆ) แต่มนัไมง่า่ยส าหรบัคนไมใ่ฝ่เรยีน
อยา่งผม และพอไดเ้ริม่ใชช้วีติการท างาน กย็ิง่ใฝ่ไปเรยีนรูเ้รือ่งการท างานเสยีมากกว่าเขา้ไปอกี และยิง่ไม่
สนใจการเรยีนจรงิ ๆ เขา้ไปใหญ่ จงึมุง่หน้า “ใชช้วีติ” ของผมต่อไป เมือ่ชวีติหาค าตอบใหก้บัสิง่ต่าง ๆ 
มากมาย แมม้นัจะน ามาใชไ้มไ่ดก้บัตวัเอง แต่กไ็ดรู้ ้เหน็หลายสิง่ทีเ่ราไมค่ดิ ไมเ่คยมอง ไมเ่คยสนใจ ทัง้
ความรูร้อบตวั และความรูไ้กลตวั.. ไมเ่คยเลกิเป็นนกัศกึษา คงตอ้งบอกกอ่นว่าเหมอืนจะดมูขีอ้ดอียูบ่า้งทาง
ทกัษะความคดิ แต่ชวีติไรร้ะเบยีบเชน่นี้ไมใ่ชเ่รือ่งดเีลย (ไมด่จีรงิ ๆ) เพราะมโีอกาสมากมายทีจ่ะไปในทาง
ลบ ผมอาจแคโ่ชคดทีีไ่มห่ลุดเลื่อนลอยไป… แมใ้นทีส่ดุจะเรยีนจบปรญิญาตร ีแต่ชวีติ ทกัษะการท างานลว้น
มาจากการศกึษาเองแทบทัง้สิน้ มนักท็ าใหห้ลงผดิไปดว้ยว่า การศกึษาไมจ่ าเป็นตอ้งมรีะบบ ทีจ่รงิบางเรือ่ง
กไ็ด ้แต่บางเรือ่งกใ็ชไ้มไ่ดเ้พราะมนักท็ าใหเ้รามองอะไรแคบไปมาก การแคม่ปีระสบการณ์ผา่นมา หรอืการ
อา่นแคต่ าราจบไมเ่พยีงพอ ไปจนถงึ ยิง่ศกึษาและมปีระสบการณ์ ผมยิง่พบว่าเรายงัไมรู่อ้ะไรอกีมากจรงิ ๆ 
 ทกุวนันี้แมก้ารเรยีนจะจบระดบัปรญิญาโท แมจ้ะไดอ้ะไรมามากขึน้ แต่ความเป็น “นกัศกึษา” กต็ดิเป็น
นิสยัไปแลว้ เพยีงแต่ลดสิง่ที ่“แคอ่ยากรู”้ ไปมาก ไมพ่ยายามตอบค าถามของคนอืน่ (ทีไ่ม่รู)้ โดยไมจ่ าเป็น ก็
ยงัมอีะไรทีย่งัอยากรูอ้กีหลายอยา่ง และดว้ยหน้าทีก่ารงาน ผมจงึตอ้งอา่นหนงัสอื “เฉพาะทีป่รบัใชไ้ด”้ ตัง้
เป้าปีละอยา่งน้อย 24 เล่มขึน้ไป อา่นบทความ สาระต่าง ๆ มากกว่า 
3 บทความต่อวนั ฟัง Podcast เฉลีย่ วนัละ 2 ตอน ไมน่บัการคน้ควา้ 
คน้หาอะไรทีต่ดิขดัในแต่ละวนัดว้ยตวัเองอกีเสมอ..ดผูวิเผนิอาจไม่
มากอะไรแต่หากท าสม ่าเสมอจะพบว่า กนิเวลาพอสมควร กบัสิง่ทีรู่ส้กึ
ว่าจ าเป็นตอ้งเรยีนรู ้ตอ้งศกึษาอยา่งขาดไมไ่ด ้
ทีเ่ล่ามา ผมไมม่ ี“ชวีตินกัศกึษา” จรงิ ๆ เหมอืนหลายคน แต่ชวีติหนี
ไมพ่น้การเป็น “นกัศกึษา” เลย ยิง่ดว้ยอาชพี การด าเนินชวีติ 
ประกอบกบันิสยัเดมิ ทีย่งัคงอยากรูส้ ิง่ต่าง ๆ ไมเ่คยจางหายไป ท าให้
ผมอาจตอ้งกลายเป็น นกัศกึษา ไปตลอดชวีติ 


