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“ท่านคือศิลาและบนศิลาน้ี เราจะตัง้พระศาสนจกัรของเรา ” 

 พระศาสนจกัรถอืว่า ท่านนกับญุเปโตร และนกับุญเปาโล เป็นเสาหลกัของพระ-ศาสนจกัร เพราะนกับุญเป
โตร เป็นหลกัมัน่คงแห่งความเชือ่ทีจ่ะตอ้งยดึถอื นกับญุเปาโลเป็นผูป้้องกนัความเชื่อทีจ่ะตอ้งเรยีนรู ้นกับุญเป
โตรเป็นผูน้ าความชอบธรรมแหง่ชนชาตอิสิราแอล เป็นผูก้่อตัง้พระศาสนจกัรแรกเริม่ เป็นผูร้บัมอบอ านาจแต่งตัง้
พระศาสนจกัรจากองคพ์ระเยซเูจา้ นกับุญเปาโล เป็นอาจารย ์และนกัปราชญ ์สัง่สอนนานาชาตทิีท่รงเรยีกใหเ้ขา้
มาอยู่ในพระศาสนจกัร ท่านทัง้สองจงึเป็นเสาหลกัทีม่ ัน่คงของพระศาสนจกัรคาทอลกิ นกับุญเปโตรอยู่กบัพระ
เยซเูจา้ ไดร้บัการสัง่สอนไดเ้หน็การเทศน์สอน ไดร้่วมทุกขร์่วมสขุกบัพระองค ์แมจ้ะทรยศปฏเิสธพระองค ์แต่
เมื่อท่านรูว้่าพระเยซเูจา้เป็นใคร ท่านกก็ลบัใจอย่างแทจ้รงิ และเปลีย่นชวีติอทุศิตนเพื่อพระเยซเูจา้ทัง้ชวีติ จน
ยอมตายเพื่อพระองค ์ท่านทัง้สองจงึเป็นแบบอย่างแห่งความเชือ่ของพวกเราทุกคน ทีเ่ราตอ้งพยายามเดนิตาม
รอยของท่าน ขอท่านทัง้สองวงิวอนพระเจา้เพื่อพวกเราทุกคนเทอญ  

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

 เร ือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

ดินดี 
     จงเป็นดนิทีด่มีคีุณค่า              จงศรทัธาเชื่อมัน่ไมโ่ผผนิ 
สุขไมไ่ดอ้ยูไ่กลใจโบยบนิ                    แค่ใจสิน้สรา่งทุกขส์ุขกม็า 
      แมส้งูต ่าจ าไวห้ากใจฝืน             จะตอ้งยนืด ารงคงสงา่ 
ใช่เขยง่อยูไ่ดทุ้กเวลา                         ใจอาจลา้เพราะความทุกขเ์ขา้คุกคาม 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  8    ส่ิงประดิษฐ ์  ( Artifacts )    

 ลูกกญุแจ    (  Key )    “มทัธวิ”  16:19  บนัทกึพระด ารสัของพระครสิตต่์อนกับุญปี
เตอรไ์วว้่า  “เราจะมอบลกูกุญแจแห่งอาณาจกัรสวรรคแ์ก่ท่าน   สิง่ใดทีท่่านกล่าวหา้มในโลก
สิง่นัน้จะถูกหา้มในสวรรค ์ สิง่ใดทีท่่านอนุญาตในโลก  สิง่นัน้กจ็ะไดร้บัอนุญาตบนสวรรค์
ดว้ย”  ดว้ยเหตุนี้จงึถอืกนัว่านกับุญปีเตอรเ์ป็นผูถ้อืรกัษาประตูสวรรค ์  และมกีญุแจหรอืพวง
กุญแจเป็นเครื่องหมาย   สว่นนกับุญมารท์าซึง่เป็นนกับุญผูพ้ทิกัษ์ความสขุมุรอบคอบของ
ผูห้ญงิและงานบา้นมกัมกีญุแจพวงใหญ่หอ้ยอยูท่ีส่ายคาดเอวเป็นเครื่องหมาย 
 

วนัจนัทรท์ี ่5 ก.ค.21         ระลกึถงึ     น.อนัตน มารยี ์ซกักาเรยี พระสงฆ ์
วนัองัคารที ่6 ก.ค.21         ระลกึถงึ  น.มารยี ์กอแรตต ีพรหมจารแีละมรณสกัข ี 
วนัศุกรท์ี ่9 ก.ค.21             ระลกึถงึ น.ออกสัตนิ เซารง และเพื่อนมรณสกัขชีาวจนี 
วนัอาทติยท์ี ่11  ก.ค.21      สปัดาหท์ี ่15 เทศกาลธรรมดา 
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กจิกรรมวดับางแสน 

วนัที ่30 ม.ิย. เราระลกึถงึนกับญุปฐมมรณสกัข ีแหง่พระศาสนจกัรกรุงโรม การเบยีดเบยีนพระศาสนจกัรครัง้แรก 
 เริม่ขึน้เมื่อจกัรพรรดเินโรสัง่ใหเ้ผากรุงโรม ใน ค.ศ. 64 แลว้โยนความผดิใหค้รสิตชน  

ครสิตชนจ านวนมากถูกจบั ถูกขงั ถูกทรมาน และถูกประหารชวีติ รวมถงึนกับญุเปโตรดว้ย 

 
 

     
 

     

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%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13689-5july21
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%99-2021/13626-30june21
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%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13685-9july21
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://images.google.com/imgres?q=Key&hl=en&biw=789&bih=442&gbv=2&tbm=isch&tbnid=lvwcgorbUGtRzM:&imgrefurl=http://www.societystylist.com/?p=3058&docid=LeHbiEuhQEb8jM&imgurl=http://www.societystylist.com/wp-content/uploads/2009/11/Tiffany-Keys-2.jpg&w=325&h=38


วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน 
เลขที ่167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสขุ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุร ี
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ประชาสมัพนัธ ์

 หากพีน่อ้งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ัดในช่วงน้ี จะใชว้ิธีโอนเงินท าบุญ- ขอมสิซา 

       ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน  

      ชือ่บัญช ีนายสมศักด์ิ พรประสิทธ์ิ  

เลขบัญช ี679-3-93587-9 (บัญชอีอมทรัพย)์  

 และโปรดส่ง “ไลน์” เพือ่แจง้จุดประสงคข์องพีน่อ้ง ใหท้ราบดว้ยครับ  

 
 

              อาทติยช์วนคดิ 

                               จงถ่อมตนคิดว่าผูอ่ื้นดีกว่าตน 
       ...“ถ้าท่านได้รบัก าลงัใจจากการเป็นหน่ึงเดียวกบั พระคริสตเจ้า ถา้ท่านไดร้บัก าลงัใจจาก
ความรกั ถา้ท่านเป็นหนึ่งเดยีวกนัในพระจติเจา้ ถา้ท่านเหน็อกเหน็ใจสงสาร ท่านจงท าใหข้า้พเจา้มี
ความยนิดอียา่งเตม็เป่ียม โดยความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนั มคีวามรกัแบบเดยีวกนั อยา่กระท าการใด
เพื่อชงิดกีนั หรอื เพื่อโออ้วด แต่จงถ่อมตนคดิว่าผูอ้ื่นดกีว่าตน อยา่เหน็แก่ผลประโยชน์ของตนฝ่าย
เดยีว จงเหน็แก่ผลประโยชน์ของผูอ้ื่นดว้ย” (ฟป 2:1-4) 
     ...โลกสอนเราให้รู้จกัการแสวงหาประโยชน์ บางทสีอนเราจนกรทัง่กลายเป็นคนเหน็แก่ตวัโดย
ไมรู่ต้วัหลายครัง้เราลมืคดิถงึคนอื่น ไมรู่จ้กัเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น และหลายครัง้กท็ าใหเ้รากลายเป็นคนที่
หวงัสิง่ตอบแทน พระไดเ้ตอืนใจเราเรือ่งนี้ ให้เราเป็นผู้มีใจสุภาพถ่อมตนและมีใจกว้างต่อพีน้่อง อย่า
ปล่อยชีวิตของเราไปตามท่ีโลกสอนเรา ประโยชน์ท่ีแท้มาจากพระ มิใช่มาจาก..."มนุษย"์ 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

  สถานการณ์ การระบาดของโควดิ-19 ยงัคงเป็นปัญหาใหญ่มาก ส าหรบัสงัคมไทย และ
สงัคมโลก ส่งผลกระทบถงึประเทศและชุมชนเรา ครอบครวัเรา และตวัเราเองในบรบิทต่าง 
ๆ ..เราแต่ละคนต่างเป็น 1 ชวีติทีอ่ยูร่ว่มกบั “สงัคมใหญ่ ทีม่คีวามทุกขย์ากล าบากมากมาย” 

  เราจงึตอ้งตระหนกัถงึ ความรบัผดิชอบทีเ่ราพงึมรีว่มกนั …ไมว่่าจะเป็นในดา้นความ
เขา้ใจสถานการณ์ ความเหน็ใจ ความรว่มมอืรว่มใจ การปฏบิตัตินเครง่ครดัรดักุม ความ
เกือ้กูล หรอือยา่งน้อย กด็ว้ยการภาวนาใหก้นัเสมอ… โควดิ-19 เรง่รดัใหม้นุษยเ์ราตอ้ง
ปฏริปูรปูแบบการด าเนินชวีติ ในหลากหลายมติ ิเพื่อความอยู่รอดปลอดภยั ดว้ยความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม 

  •• วนัอาทิตยน้ี์ (อาทิตยท์ี่ 14 เทศกาลธรรมดา) เป็นวนัสมโภชนักบุญเปโตรและ
เปาโลอคัรสาวก เล ื่อนมาจากวนัสมโภชตรงวนั (29 มิถนุายน) ..เพื่อให้คริสตชนทัว่
โลกไดร้ว่มจติใจกนัอย่างสง่างามในมสิซา ..ทว่า… โควดิฯ ท าใหเ้ราไมส่ามารถจดัการ 
“สมโภช” ได ้อยา่งไรกต็าม ทีว่ดัน้อยของเรา ก็จะมีมิสซาวนัสมโภชฯ แบบเรียบง่าย เวลา 
10.30 น. เช่นมิสซาทุก ๆ  วนัตลอดมา….. ทัง้นี้ ขอใหพ้ีน้่องหาช่องทางรว่มมสิซา 
“ออนไลน์”  เวลาใดเวลาหนึ่งใหไ้ดน้ะครบั เพราะแมว้่าโควดิฯ ยงัท าใหเ้ราเขา้มสิซาทีว่ดัไมไ่ด ้
แต่พีน้่องต้องท าให้บ้าน ของพีน้่อง เป็นวดัน้อย ให้ได้นะครบั… กล่าวคอื มกีารรว่มพธิมีสิซา 
มกีารอ่านพระวาจา สวดภาวนาพรอ้มกนั และอบรมลกูหลาน อยา่งสม ่าเสมอ 

  พระวาจาอาทติยน์ี้ มาจากจดหมายนกับุญเปาโล ถงึ ทโิมธ ีฉบบัที ่2 (ในไบเบลิ ไดอารี)่  
…นกับุญเปาโลพดูถงึประสบการณ์ความมัน่ใจของชวีติท่านในพระคริสตเจ้า ผูเ้ป็นพละก าลงั
ในหน้าทีก่ารงาน ความบากบัน่ทุ่มเท และความมัน่ใจ ในจดุหมายปลายทางทีพ่ระครสิตเจา้
ทรงจดัเตรยีมไวใ้หท้่าน และผูท้ีเ่ชื่อมัน่วางใจในพระองค์ 

 2 ทธ 4:6-8,17-18 
 พีน้่อง ชวีติของขา้พเจา้ก าลงัจะถูกถวายเป็นเครือ่งบชูาอยูแ่ลว้ ถงึเวลาแลว้ทีข่า้พเจา้
จะตอ้งจากไป ขา้พเจา้ต่อสูม้าอย่างด ีวิง่มาถงึเสน้ชยั และรกัษาความเชื่อไวแ้ลว้ ยงัเหลอือยู่
กเ็พยีงมงกุฎแห่งความชอบธรรม ซึง่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงพพิากษาอยา่งเทีย่งธรรมจะ
ประทานใหข้า้พเจา้ในวนันัน้ และไมใ่ช่เพยีงใหข้า้พเจา้เท่านัน้ แต่จะประทานใหทุ้กคนทีม่ี
ความรกัเฝ้ารอคอยการส าแดงพระองคด์ว้ยเช่นเดยีวกนั 
     มแีต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ทรงยนือยูเ่คยีงขา้งและประทานก าลงัแก่ขา้พเจา้ เพื่อการประกาศ
ขา่วดจีะไดส้ าเรจ็ไปโดยทางขา้พเจา้ และคนต่างชาตทิัง้หลายจะไดฟั้งข่าวด ีดงันัน้ ขา้พเจา้
จงึถูกฉุดใหพ้น้จากปากสงิโตมาได ้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะทรงช่วยขา้พเจา้ใหพ้น้จากการ
ประทุษรา้ยทัง้สิน้ และจะทรงน าขา้พเจา้ไปสู่พระอาณาจกัรสวรรคข์องพระองคอ์ยา่งปลอดภยั 
ขอพระสริริุง่โรจน์จงมแีด่พระองคต์ลอดนิรนัดรเทอญ อาเมน 

  จงอ่าน จงร าพงึ และภาวนาขอให้ชวีติของเรา ได้มีประสบการณ์ในพระคริสตเจ้า เฉกเช่น
ชีวิตของนักบญุอคัรสาวกทัง้สอง แล้วเราจะร ู้ถึง การประทบัอยู่ของพระองค ์ในทุก
กรณขีองชวีติเรา …ขอพระเจา้อ านวยพร และขอแมพ่ระคุม้ครองพีน้่องทุกท่าน  

                                  ….เจา้วดั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  

4 
วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

        "แก้วท่ีไม่เคยพอ" 
 เรามกัถูกสอนใหม้องดา้นดวี่า แกว้น ้าทีม่นี ้าอยูค่รึง่แกว้นัน้มนี ้าเหลอืตัง้ครึง่แกว้ มากกว่าทีจ่ะมองว่า
น ้าหายไปครึง่แกว้แต่จะมองดา้นไหนกต็าม กท็ าใหเ้ราคดิว่าแกว้ยงัขาด พรอ่งยงัตอ้งหาน ้ามาเตมิใหเ้ตม็
ตลอดชวีติทีผ่่านมา เราจะรูส้กึว่า เรายงัมไีมพ่อ ตอ้งมนีัน่ มนีี่ เสยีก่อนแลว้เราจะอิม่ จะเตม็ สิง่หนึ่งทีเ่ราไม่
เคยถูกสอนกค็อืไมว่่าเราจะพฒันาความสามารถ ในการหาเงนิ หาของ หาความรกัใหไ้ดม้ากสกัเท่าไหรก่็
ตาม น ้าในแกว้กไ็ม่มวีนัเตม็เพราะความอยากในใจเราไมเ่คยหยดุ แกว้ของเรากจ็ะโตขึน้ไปเรือ่ยๆ ไมเ่คย
พอ 
 
 เมือ่ก่อนทีเ่ราคดิว่า ถา้เรามเีงนิลา้น เราจะมคีวามสุขพอเรามเีขา้จรงิๆปรมิาณความตอ้งการ 
มาตรฐานการครองชพีความเป็นอยูข่องเรากโ็ตรดุหน้าไป จนเราตอ้งหาเพิม่ตลอดเวลาซึง่อยา่ว่าแต่คนมี
เงนิ 10 ลา้น 100 ลา้น ขนาดคนทีม่เีป็นหมืน่ลา้นยงัหาเงนิอยา่งไมรู่จ้กัอิม่รูจ้กัพอ รวมทัง้คนทีเ่รารกัหนกั
หนายากล าบากกว่าจะไดม้า พออยูก่นัไปนาน ๆ ใจเรากเ็รยีกรอ้งมากขึน้ๆ เหน็จดุอ่อนขอ้บกพรอ่ง ไมอ่ิม่ 
ไมเ่ตม็ไดต้ลอดเวลาแกว้น ้าหรอืความอยากในใจเรา ไม่เคยหยดุโต หาเท่าไหรก่ไ็มเ่คยเตม็ 
 
 เคลด็ลบัของความสุขกค็อื เราพยายามอยา่งเตม็ทีใ่นการหา
เงนิหาความรกั เหมอืนหาน ้ามาใส่แกว้ แต่สิง่ทีส่ าคญักว่าคอืเรา
ตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะปรบัขนาดของแกว้ใหพ้อดกีบัน ้าใหใ้จเราสามารถที่
จะมคีวามสุขสงบพอใจกบัขณะน้ี เดีย๋วนี้โดยไมต่อ้งรออนาคต 
 
 ถา้เรามนี ้าอยูค่รึง่แกว้ แต่เราสามารถลดขนาดของแกว้น ้าลง
จนเหลอืเพยีง 1 ใน 4 น ้าทีม่คีรึง่แกว้ กจ็ะลน้มเีกนิอยูอ่กีเท่าตวัมี
เกนิพอส าหรบัเรา และ พอทีจ่ะแบ่งใหค้นอื่นเมือ่เราเตม็เรากไ็มต่อ้งไปวิง่หาน ้ามาเตมิอกี มเีวลาเหลอืเฟือ
ใหค้นทีเ่รารกัใหก้บัสิง่ทีม่คีวามหมายต่อชวีติเราอย่างแทจ้รงิ 
 
 การลดขนาดของแกว้น ้ากค็อื การทีเ่ราหมัน่ตามรู ้ตามดจูติใจ ความรูส้กึ ความคดิของเราแต่ละขณะที่
เรารูท้นัใจเราทีอ่ยากได ้อยากใหค้นอื่นคดิใหถู้กใจเราทุกขณะทีเ่รารูท้นั ความอยากจะท างานไมไ่ดเ้รากไ็ด้
ลดขนาดของแกว้ลงทุกขณะ ทีเ่รามคีวามรูส้กึตวั ชวีติเรากจ็ะเป็นแกว้ทีอ่ิม่เตม็พอด ีพอเพยีงมคีวามสุข
มัน่คง 
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ค าถามท่ีต้องคิดเม่ือชีวิตมีปัญหา 
“เมือ่ชวีติมปัีญหา เรากต็อ้งคดิหาทางออก” เป็นค าพดูที ่ไมต่อ้งพดูกร็ู ้แต่ถา้มนัคดิหาทางออกไดง้า่ยๆ 

มนัจะเรยีกว่ามปัีญหาไดอ้ยา่งไร? ถา้ง ัน้กอ่นจะคดิหาทางออก คดิแกปั้ญหา เราลองมาคดิเรือ่งอืน่กนัดกูอ่นใน 
8 ขอ้นี้ เพราะบางทนีี่อาจท าใหไ้ดค้ าตอบใหม่ๆ  ใหปั้ญหาชวีติในตอนนี้กเ็ป็นได ้  คุณเป็นคนเดียวในโลกหรือ
เปล่า ท่ีก าลงัเผชิญปัญหาน้ี? แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยท่ีปัญหาท่ีคณุต้องประสบอยู่ตอนน้ี ไม่มีใครไม่
เคยพบเจอ ลว้นตอ้งมคีนเคยประสบปัญหาเชน่นี้มาแลว้ทัง้สิน้ บางทอีาจมากกว่าคณุดว้ยซ ้าไป แลว้คนพวก
นัน้ผา่นไปไดย้งัไง? คุณไมใ่ช่คนเดยีวบนโลกเสยีหน่อยกบัเรือ่งทีเ่ป็นปัญหาตอนนี้ บางทอีาจเป็นเรือ่งที่ ใครๆ 
เขากต้็องเคยผ่านกนัมาทัง้นัน้.. //// จะให้เป็นเหมือนทุกวนัได้ยงัไง? ชีวิตย่อมมีขึ้นมีลง อาจฟังด ู
ยอมรบัยาก แต่หากถามว่าแลว้จะใหเ้หมอืนกนัทกุวนัไดอ้ยา่งไร ในเมือ่บางวนัเรายงักนิขา้ว บางวนัเรายงักนิ
ก๋วยเตีย๋ว บางวนัเรากนิหวาน บางวนัเรากนิเผด็ เราเองยงัใชช้วีติเปลีย่นไปเปลีย่นมา แลว้จะใหอ้ะไรๆ มนัดี
เสมอตน้เสมอปลายคงหาไดย้าก นี่จงึท าใหต้อ้งทบทวนว่าจะใหม้นัเหมอืนทกุวนัไดย้งัไง มนักต้็องมีวนัแย่ๆ 
กนับา้ง..////เลวร้ายท่ีสดุได้แค่ไหนกนั? มีปัญหาเกิดขึ้น ภาวะวติก ตกใจบา้ง ออ่นแอบา้ง เรามกัจะ
จนิตนาการแต่สิง่แย่ๆ  และกลวันัน่กงัวลนี่ข ึน้มากอ่นทนัท ีเป็นปกตแิละไมใ่ชเ่รือ่งผดิอะไร แต่ถา้คดิให้
กวา้งไกลไปอกีหน่อยว่ากบัค าถามทีว่่า จะแค่ไหนกนัเชียว ยงัไงกค็งไม่ตายหรอก ตรงนัน้เองบางทสีตจิะมา 
ปัญญาจะเกดิไดเ้ลยกม็.ี..//// แพแ้ล้วไงต่อ? บางทปัีญหาทีเ่กดิขึน้ไมม่อีะไรเลย เวน้เสยีแตว่่ามนักระทบความ
มัน่คงทางสถานะ บนความรูส้กึ หรอืศกัดิศ์ร ีทีบ่างทมีนัคอืความพา่ยแพ ้ทีเ่ราไมอ่ยากยอมรบั และไม่
จ าเป็นตอ้งมใีครรูห้รอืเขา้ใจ วา่นี่มนัคอืสิง่ทีเ่รารบัไมไ่ด ้เพยีงแต่บางครัง้มนัอาจเลวรา้ยลงกว่าเดมิหรอืไมม่ี
อะไรดขีึน้เลย แพแ้ลว้ไง เสยีหน้า? เสยีเสน้? เสน้เซลฟ์? การไม่รีบยอมรบัคือการ เสียโอกาสท่ีจะชนะใหม่
มากกว่า...////ไม่เคยเจอ? มากกว่าน้ี? ในบางปัญหาเราเจอมามากกว่า 1 คร ัง้ แต่ทกุคร ัง้เรากลบัมองว่า 
นี่มนัแยจ่งัเลย เจออกีแลว้ เบือ่มาก ทอ้มาก แต่หากปรบัคดิใหมว่่า ไมเ่คยเจอเหรอปัญหานี้ กพ็อรูน้ี่ว่าจะแก้
ยงัไง หรอืบางทปัีญหานี้ ท่ีเคยเจอมามนัมากกว่าน้ี ย่ิงกว่าน้ีอีก ยงัผ่านไปได้ ทีส่ าคญักว่านัน้บางทที าไม
เรายงัปล่อยใหส้ิง่นี้เกดิไดอ้กีนะ...//// ท าได้เท่าน้ีเองเหรอ? ถา้มปัีญหาแลว้อยูใ่นภาวะ แกง้า่ยสบายๆ เราคงไม่
เรยีกมนัว่าปัญหาสกัเทา่ไร แต่เพราะเรารูส้กึว่ามนัแกย้าก จะล าบากใจหรอืเหตุใดกต็ามมนัจงึเป็นสิง่ทีเ่รา
เรยีกว่าปัญหาชวีติ เพยีงในสว่นทีเ่ราคดิ หรอืรูส้กึว่าแกย้ากนัน้มนัอาจเป็นเพยีงแคส่ิง่ทีเ่ราไมเ่คยลองพยายาม 
แมก้ระทัง่ดถูกูความสามารถตวัเอง จนคดิสรปุเอาว่าเราคงแกปั้ญหานี้ไปไมไ่ด ้ค าถามนี้จงึควรมขีึน้อยา่งทา้
ทายตนเองด ูและตอ้งยิง่รูด้ว้ยว่า ไม่มีใครแก้ปัญหาเราได้ดีไปกว่าเรา...//// ใครท่ีเราเหน็? อาจจะเป็นสิ่งท่ี
ถามต่อจากค าถามเมือ่ครู ่หรอืค าถามอืน่ๆ ดว้ย เพราะนี่เป็นชว่งเวลาทีด่ ีทีช่วีติจะไดค้ดักรองสิง่แวดลอ้มโดย
อยา่งยิง่ “คน” ทีค่ณุควรจะใสใ่จหรอืมองใหช้ดัขึน้เพือ่อนาคต จรงิอยูว่่าตนควรตอ้งเป็นทีพ่ึง่เหน็ตนเป็นส าคญั 
แต่การมกีลัญาณมติรทีด่ ีไมว่่าจะเป็นญาต ิพีน้่องหรอืไมก่ต็าม เพือ่นทีส่นิทหรอืไมส่นิทกต็าม มนัจะไดเ้รยีนรู้
ชดัเสยีทวี่า คณุเสยีเวลากบั “คน” แบบไหนมา ซึง่จะโทษใครไมไ่ดด้ว้ยเพราะว่าคณุเลอืกเกบ็คนแบบนัน้มา
ตลอดเอง ตอนนี้จงึเป็นโอกาสทีด่ ีทีช่วิีตจะได้ไปไกล และท่ีผ่านมามนัไม่ไปไหน อาจเพราะอยู่ในวงล้อม 
“คนเดิมๆ” พวกท่ีหายไปในตอนท่ีเรามีปัญหาน่ีเอง...//// น่ีคือโอกาสของอะไร? กเ็ป็นอีกค  าถามท่ีถาม
ต่อจากค าถามอืน่ๆ คลา้ยกบัค าถามกอ่น ในแต่ละปัญหา มสีิง่ทีเ่ป็นปัจจยัมากน้อยท าใหใ้นตอนนี้อาจแกไ้มไ่ด้
จรงิๆ ดงันัน้ ลองทิง้ หรอืวางมนัลง ปลงมนัสกัครู ่แลว้ดวู่านี่คอื โอกาสของอะไร? หลายคนร ่ารวยจากวกิฤติ
บางอยา่งแต่เหน็โอกาส สิง่ประดษิฐส์ าคญัหลายอยา่งเกดิจากความผดิพลาด ชว่งเวลาทีร่า้ยทีส่ดุ กเ็คย
กลายเป็นดทีีส่ดุของใครหลายคนแมแ้ต่เราเอง หากหลบตาท่ีพยายามมองแต่ปัญหาไปทางอ่ืนดบูา้ง บางที
อาจเหน็ว่านี่ เป็นโอกาสของอะไร ทีม่นัท าใหก้ลายเป็นดขีึน้กเ็ป็นได้ 
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