
ขา่ววดับางแสน 

Congratulation! วนัอาทติยท์ี ่21 สงิหาคม 2565 วนัสมโภชพระนางมารยีร์บัเกยีรตยิกขึน้สวรรคท์ัง้กายและวญิญาณ  
มพีธิโีปรดศลีลา้งบาปและศลีก าลงัแกมารอีา พรนภทัร ธรีะวรรณ และเวโรนีกา ดารณิ นพรตัน์  

และศลีก าลงัแก่ยอแซฟ ปรยิ วริยิวทิยาวงศ ์โดยคุณพ่อสมศกัดิ ์พรประสทิธิ ์เจา้อาวาส 

   

      

     

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 
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วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 28  ฉบบัที ่ 1433     วนัอาทติยท์ี ่    28    สงิหาคม      2565/2022 

 พระวาจาจองพระอาจารยใ์นวนัน้ีมขีอ้คดิ 2 ประการคอื ถา้หากท่านเป็นผูไ้ดร้บัเชญิจงไปนัง่ในที่
สุดทา้ย หากท่านมเีกยีรตใินสายตาของเจา้ภาพจรงิ เขาจะมาเชญิท่านไปนัง่ในทีเ่หมาะสมเอง พระ
เยซเูจา้อยากใหศ้ษิยค์ดิถงึค าว่าเกยีรตนิัน้หมายถงึอะไร ตวัเรามเีกยีรตจิรงิหรอืไม ่เราแสวงหาเกยีรติ
จากใคร ขอ้คดิประการทีส่องคอื หากท่านเจา้ภาพ ท่านจะเชญิใคร เชญิคนทีม่เีกยีรตเิพื่อว่าท่านจะได้
เกยีรตนิัน้ตอบแทนซึง่กเ็ป็นการลงทุนหวงัผล พระเยซเูจา้อยากสอนว่าในวนัมงคลของท่าน เป็นวนั
แห่งความยนิดแีทจ้รงิ จงแบ่งปันความยนิดโีดยไมห่วงัสิง่ใดตอบแทน จงขอบคุณพระในพระพรทีพ่ร
องคป์ระทานใหโ้ดยการเลีย้งคนยากจน คนพกิาร คนทีไ่ม่มใีครเหลยีวแล เพราะเขาเหล่านี้คอืคนที่
พระเจา้รกั เราเลีย้งอาหารทีพ่ระองคร์กัเท่ากบัเลีย้งพระองคร์กักเ็ท่ากบัเลีย้งพระองคเ์อง นี้คอืเกยีรติ
ทีแ่ทจ้รงิ 

“เม่ือท่านจดังานเล้ียง จงเชิญคนยากจน คนพิการ คนง่อย คนตาบอด แล้วท่านจะเป็นสขุ” 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=FTxKqJ4fphQ
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

            ใจ 
                 ใจของคนนัน้ก่อเกดิสรรพสิง่          ชัว่ดแีทจ้รงิอยูท่ีใ่จมใิช่หนา                   
           ใจคนตรงมคีุณธรรมพบสุขนานา        ใจมดืพาพบิตัภิยัในโลกนัย ์
            ระฆงัทองดงัสนัน่กอ้งกงัวาน                 เป็นค าขานถงึช่วงปลายไมโ่ศกศลัย ์

      รบีพาตนบ าเพญ็ธรรมละกรรมพลนั    เปิดจ านรรคส์ู่พระพรเฝ้าวอนองค ์

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  3   พื้นพิภพและท้องฟ้า  

     ปะการงั (Corat)  เป็นเครื่องรางป้องกนั  “นยัน์ตาแห่งความชัว่รา้ย”  จงึมกั
หอ้ยคอเดก็   ปะการงัทีเ่หน็ในภาพ  ”พระกุมารเยซ”ู  ใชเ้ป็นสญัลกัษณ์แห่งการ
ปกป้องจากความชัว่รา้ยเช่นกนั 
     ความมืด (Darkness)  เป็นสญัลกัษณ์ของความมดืบอดแห่งจติวญิญาณ    
พญามารจงึไดส้มญาว่าเจา้ชายแห่งความมดื    อาณาจกัรของซาตานมแีต่ความ
มดืมน   ในขณะทีอ่าณาจกัรของพระเจา้มแีต่ความสว่างไสว 

วนัจนัทรท์ี ่29 ส.ค. 22                  ระลกึถงึ น.ยอหน์ บปัตสิต ์ถูกตดัศรีษะ 
วนัเสารท์ี ่ 3 ก.ย.22                     ระลกึถงึ น.เกรโกร ีพระสนัตะปาปาและนกัปราชญ์ 
วนัอาทติยท์ี ่ 4 ก.ย. 22                 สปัดาหท์ี ่23 เทศกาลธรรมดา 
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วนัอาทติยท์ี ่21 สงิหาคม 2565 มสิซาวนัสมโภชพระนางมารยีร์บัเกยีรตสิูส่วรรคท์ัง้กายและวญิญาณ  
โดยคุณพ่อสมศกัดิ ์พรประสทิธิ ์เจา้อาวาส ร่วมดว้ยคุณพ่อประธาน ตนัเจรญิ 

     

   

     

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15628-22aug22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15641-29aug22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2022/15623-3sep22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15574-3july22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15640-28aug22
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เม็ดทรายไตพ้ระแทน่ 

อาทติยช์วนคดิ 

 พระเจ้าทรงอยู่กบัเรา แม้ว่าเราจะร ู้หรือไม่ร ู้กไ็ด้กต็ามทัง้ในเวลาสขุและเวลาแห่ง
ความทุกขย์ากล าบากทัง้ในเวลาป่วยและเวลาสบาย เพราะเองกย็งัคงอยูก่บัเราเสมอไป เป็น
เราเองต่างหากท่ีจะหลงลืมพระองคใ์นเวลาท่ีเราได้ให้ความสมัพนัธก์บัคนอ่ืนหรือกบั
งานความกงัวลใจและวุ่นวายกบัส่ิงต่างๆในสงัคมโลก แต่หลายคร ัง้ในเวลาที่เราหมด
หนทางจนปัญญา มคีวามทุกขย์ากล าบากขดัสนไมส่ามารถชว่ยตนเองไดแ้ละในเวลา แห่ง
ความเจบ็ไข้ ได้ป่วยหรือแม้กระทัง่ความตายมาถึงท่ีเราไม่สามารถเอาชนะได้ เราจะ
เหน็ถึงการช่วยให้รอดของพระเจ้าได้ชดัเจนย่ิงขึน้ด้วยประสบประการแห่งความเช่ือท่ี
เราสมัผสัได้ถึงการประทบัอยู่ของพระองค ์

 บตุรสิรา 3: 17-18, 20, 28-29 
 17ลกูเอ๋ย ไมว่า่ทา่นจะท าสิง่ใด จงท าดว้ยความถ่อมตนเถดิ  แลว้ทา่นจะเป็นทีร่กัมากกวา่
คนใหข้องก านลัc   18ทา่นยิง่เป็นใหญ่มากขึน้เทา่ใด กย็ิง่ตอ้งถ่อมตนลงมากเทา่นัน้   แลว้พระ
เจา้จะโปรดปรานทา่นd  20เพราะพระอานุภาพขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้นัน้ยิง่ใหญ่พระองคท์รง
ไดร้บัเกยีรตจิากผูต้ า่ตอ้ยe 28ผลรา้ยของความเยอ่หยิง่ยากอยา่งยิง่ทีจ่ะบ าบดัได ้  เพราะความ
ชัว่รา้ยฝังรากลกึในตวัเขา  29จติใจของคนฉลาดยอ่มไตรต่รองเรือ่งอุปมา   ผูม้ปัีญญายอ่มใฝ่หา
คนทีต่ ัง้ใจฟัง 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 พีน้่องทีร่กั เมือ่วนัอาทติยท์ีแ่ลว้ ชุมชนความเชื่อของเราไดท้ าการสมโภชแมพ่ระผูไ้ดร้บัเกยีรติ
ยกขึน้สวรรคท์ัง้กายและวญิญาณ  วนัแห่งพระพรและความปิตขิองชุมชน  เราเทดิเกยีรตแิมพ่ระ
ในบชูามสิซา ในการรบัศลิมหาสนิท และศลิก าลงั  การถวายครสิตงัใหม ่2 คน ในการโปรดศลิ
ก าลงั  รวมมอบปกป้องดว้ย  เราไดต้ัง้ รปูแมพ่ระรบัเกยีรตไิปตลอดสปัดาห ์มาจนถงึวนัน้ี  พีน้่อง
บางท่านกไ็ดแ้วะไปสวดภาวนาดว้ย ขอบคุณพีน้่องทีร่วมจติรวมใจกนัแสดงความรกัความศรทัธา
ต่อแมพ่ระฯ ผูเ้ป็นแมแ่ละเป็นองคอุ์ปถมัภข์องครอบครวัชุมชนเราครบั  สวดสายประค าทุกวนัครบั
อ่านร าพงึภาวนาพระวาจาและตัง้ใจไปรบัศลิมหาสนิทใหไ้ดทุ้กวนัอาทติย์ 

 ขอบคุณพีน้่องหลายท่าน ทีห่มัน่แบ่งปันพระวาจาประจ าวนั อกีทัง้เรือ่งราวและขา่วสารดีๆ  แก่กนั
ในไลน์ ของวดั  ตดิตดิต่อกนัไวใ้นเรือ่งในความสมัพนัธท์ีด่ ี ภาวนาใหก้นั และเผื่อผูเ้จบ็ป่วยชรา
ภาพ หรอืผูท้ีล่่วงลบัไปแลว้ในการภาวนาประจ าวนั  ทีว่ดักม็มีสิซาเพื่อพีน้่องทุกวนั  ยกเวน้วนัเขา้
เงยีบ  ประชุม หรอืธุระจ าเป็นทีศู่นยฯ์ ครบั   ขอบคุนทมีงานทีช่่วยกนัจดัท าสารวดัของเราทุก 
สปัดาห ์อยากใหพ้ีน้่องอ่านครบัมบีทความขอ้คดิสาระเพื่อชวีติหลากหลายครบั มไีมก่ีว่ดันะครบัที่
จะท าไดร้ะดบัน้ี ขอแมพ่ระอ านวยพรครบั 

 
                                                                         เจา้วดั 
 ลูกา 14:1, 7-14 

 (1)วนัสบับาโตวนัหนึง่ พระเยซเูจา้เสดจ็ไปเสวยพระกระยาหารทีบ่า้นของหวัหน้าชาวฟารสิผีูห้นึง่ ผูท้ีอ่ยู่ทีน่ัน่ต่าง
จอ้งมอง (7)พระเยซเูจา้ทรงสงัเกตเหน็ผูร้บัเชญิต่างเลอืกทีน่ัง่ทีม่เีกยีรต ิจงึตรสัเป็นอุปมากบัเขาว่า  (8)‘เมือ่มใีครเชญิ
ท่านไปในงานมงคลสมรส อย่าไปนัง่ในทีท่ีม่เีกยีรต ิเพราะถา้มคีนส าคญักว่าท่านไดร้บัเชญิมาดว้ย (9) เจา้ภาพทีเ่ชญิ
ท่านและเชญิเขาจะมาบอกท่านว่า “จงใหท้ีน่ัง่แก่ผูน้ี้เถดิ” แลว้ทา่นจะตอ้งอบัอายไปนัง่ทีส่ดุทา้ย (10) แต่เมือ่ท่านไดร้บั
เชญิ จงไปนัง่ในทีส่ดุทา้ยเถดิ เพือ่เจา้ภาพทีเ่ชญิท่านจะมาบอกทา่นว่า “เพือ่นเอ๋ย จงไปนัง่ในทีท่ีด่กีว่านี้เถดิ” แลว้ท่าน
จะไดร้บัเกยีรตต่ิอหน้าผูร้ว่มโต๊ะทัง้หลาย (11) เพราะทุกคนทีย่กตนขึ้นจะถูกกดใหต้ า่ลง แต่ทุกคนทีถ่่อมตนลงจะไดร้บั
การยกย่องใหส้งูขึ้น’ (12)พระองคต์รสักบัผูท้ีเ่ชญิพระองคว์่า ‘เมือ่ท่านจดัเลี้ยงอาหารกลางวนัหรอือาหารค า่ อย่าเชญิ
มติรสหาย พีน้่องหรอืเพือ่นบา้นทีม่ ัง่ม ีเพราะเขาจะเชญิท่านและท่านจะไดร้บัการตอบแทน (13) แต่เมือ่ท่านจดังานเลี้ยง 
จงเชญิคนยากจน คนพกิาร คนงอ่ย คนตาบอด (14) แลว้ท่านจะเป็นสขุ เพราะคนเหล่านัน้ไมม่สีิง่ใดตอบแทนท่านได ้
ท่านจะไดร้บัการตอบแทนจากพระเจา้เมือ่ผูช้อบธรรมกลบัคนืชวีติ 

มต่ีอหน้า 6 

http://www.thaicatholicbible.com/main/old-testament-menu/deuterocanonical-menu/old-deuterocanonical-sirach/8731-old-sirah-03#_ftn3
http://www.thaicatholicbible.com/main/old-testament-menu/deuterocanonical-menu/old-deuterocanonical-sirach/8731-old-sirah-03#_ftn4
http://www.thaicatholicbible.com/main/old-testament-menu/deuterocanonical-menu/old-deuterocanonical-sirach/8731-old-sirah-03#_ftn5
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ถอนหญ้า 
 "ก๊อก ๆ ๆ" เสยีงเคาะประตูทีด่งัผ่านแผ่นไมม้าพรอ้ม ๆ กบัเสยีงทีด่เูหมอืนกบัเป็นค าสัง่ว่า  "ตื่นนอนได้
แลว้ จะไดช้่วยกนัท างาน" เดก็น้อยคนหนึ่งตื่นขึน้มาท่าทางงวัเงยีสลมึสลอื มอืจบัผา้ห่มทีอ่ยูป่ลายเตยีงมา
พบัและตอบรบัเสยีงปลุกนัน้ 
 "อื่ม...ตื่นแลว้ ไดย้นิแลว้ครบั" "นี่วนัหยดุนะเนี่ย"  เดก็น้อยบ่นกบัตวัเอง "เดีย๋วกนิขา้วเสรจ็ไปถอนหญา้
ทีไ่รน่ะ"   พ่อสัง่ขณะทีใ่ชต้ะเกยีบคบีเนื้อปลาใหล้กูชาย เดก็น้อยพยกัหน้า
ตอบ และลงมอืทานอาหารมือ้แรกของวนั หลงัจากทานอาหารเสรจ็ เดก็น้อยเดนิ
ไปหยบิหมวกและเสือ้แขนยาวมาสวมเพื่อกนัแดด แลว้วิง่ออกไปหน้าบา้น 
กระโดดขึน้ซอ้นทา้ยจกัรยานโบราณสภาพเก่าโทรม บ่งบอกถงึอายกุารใชง้านซึง่
มพี่อเป็นผูข้ ี ่ ในระหว่างทางเดก็น้อยคุยกบัพ่อตลอด เขาป้อน ค าถามทีอ่ยากรู ้
ซึง่บางครัง้ดเูหมอืนกบัว่าผูเ้ป็นพ่อจะพยายามสอดแทรกใหแ้งค่ดิตลอด โดยที่
เดก็น้อยไม่รูเ้นื้อรูต้วั ไมน่านนกักถ็งึไร่ทีเ่ขามภีารกจิทีจ่ะตอ้งท า 'ถอนหญา้' 
ภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย ซึง่หญา้เปรยีบเสมอืน ศตัรตูวัฉกาจของชาวไร่ 
 "เดีย๋วเจา้ถอนหญ้าแปลงนี้นะ" พ่อสัง่พรอ้มกบัชีน้ิ้วไปทีแ่ปลงผกั  เดก็น้อย
รบัค าและลงมอืถอนหญา้ออกจากแปลงผกัทลีะตน้ ทลีะตน้ จนกระทัง่ศตัรตูวั
ฉกาจของชาวไรห่ายไปจากแปลงผกัจนหมดสิน้ "ไปพกักนิน ้าทีใ่ตต้น้มะมว่งก่อน
ปะ" เดก็น้อยรบัค าพ่อแลว้เดนิไปพกั "กลบัมาเรว็ ๆ นะ ยงัมอีกีแปลงหนึ่ง" เสยีง
พ่อสัง่ตามหลงัเดก็น้อย หลงัจากไดพ้กักนิน ้า พ่อไดส้่งจอบใหเ้ดก็น้อยพรอ้มกบั
พดูว่า "เอา้ เอาไปถากหญา้" เดก็น้อยรบัจอบและตรงไปยงัแปลงผกัเพื่อท า
ภารกจิต่อ    ดเูหมอืนกบัว่าเดก็น้อยจะพงึพอใจกบัการใชจ้อบถากหญา้มากกว่าการใชม้อืถอน  เหตุผลกค็อื  
มนัท าใหเ้ขาสามารถท างานไดร้วดเรว็  ซึง่ไมน่านนกั เขากจ็ดัการกบัศตัรตูวัฉกาจของชาวไรอ่ยา่งราบคาบ 
หลงัจากทีภ่ารกจิเสรจ็สิน้ลง  พ่อลกูกพ็ากนักลบับา้น  ระหว่างทางเดก็น้อยถาม "ท าไมไมใ่หผ้มใชจ้อบตัง้แต่
แรกล่ะครบั ทัง้ ๆ ทีท่ างานไดเ้รว็กว่า" พ่อไมต่อบ ไดแ้ต่อมยิม้ เกบ็ซ่อนค าตอบไวเ้พยีงผูเ้ดยีว ผ่านไป 1 
สปัดาห ์พ่อไดพ้าเดก็น้อยกลบัไปทีไ่รอ่กี สิง่ทีเ่ดก็น้อยเหน็กค็อื แปลงทีใ่ชม้อืถอน บดันี้ไมม่หีญ้าใหเ้ขาถอน
เลยแมแ้ต่ตน้เดยีว แต่... แปลงทีใ่ชจ้อบถาก กลบัมตีน้หญา้ปกคลุมเหมอืนเดมิ  "ท าไมมนัเป็นอยา่งนัน้ล่ะ
ครบั"  เดก็น้อยถามดว้ยความสงสยั ทัง้ ๆ ทีเ่ขาไดจ้ดัการมนัหมดไปเมือ่สปัดาหท์ีแ่ลว้ พ่อตอบ "แปลงทีเ่จา้
ใชม้อืถอนน่ะ เจา้ไดถ้อนมนัถงึรากถงึโคนส่วนแปลงทีเ่จา้ใชจ้อบถากน่ะ เจา้เพยีงแต่ตดัเอาส่วนปลายของมนั
ออกเท่านัน้ มนัยงัคงมสี่วนทีฝั่งลกึอยูใ่นดนิอกี มนักเ็หมอืนกบัปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ราพบเจอนัน่แหละ ถา้เรา
แกปั้ญหาทีป่ลายเหตุโดยปล่อยสาเหตุของปัญหาไว ้ไม่นานนกัปัญหานัน้กจ็ะกลบัมาสรา้งความเดอืดรอ้นให้
เจา้อกี แต่ถา้เราแก้ปัญหาทีต่น้เหตุ มนัอาจจะยากสกันิดแต่มนักท็ าใหปั้ญหานัน้หมดไปได"้ เดก็น้อยยิม้รบั
ดว้ยความเขา้ใจ        ‘จงหนัหน้าสู้กบัปัญหา...อย่าท้อถอย’ 
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      หากคณุรู้สึกว่าก าลงัท้อแท้ ลองอ่าน 20 ข้อคิดน้ี       
             
1. อยา่กลวัการเริม่ตน้ใหม ่และอยา่แครส์ายตาใคร ตราบใดทีเ่รายงัยนืดว้ยล าแขง้ของตวัเอง และ 

สามารถหายใจไดด้ว้ยจมกูของเราเอง                                              
2. คนอื่นไมใ่หโ้อกาสเรา ยงัไม่น่าเศรา้เท่ากบัเราไมใ่หโ้อกาสตวัเอง ทุกคนผดิพลาดกนัได ้ไมม่ใีคร

เก่งแต่เกดิ               
3. ชวีติกเ็หมอืนการหดัปัน่จกัรยาน แรกๆอาจมลีม้บา้ง เจบ็บา้ง แต่หากเราลุกขึน้ใหม่ ฝึกฝนต่อไป

เรือ่ยๆเดีย๋วกเ็ก่ง                                                            
4. กระจกไมเ่คยดถููกใคร มแีต่คนทีไ่ม่มัน่ใจทีส่่องกระจกแลว้ดถููกตวัเอง                      
5. คนฉลาดไมใ่ช่ผูท้ีช่นะการโตแ้ยง้ แต่คอืผูท้ีรู่จ้กัออกห่างจากการโตแ้ยง้ตัง้แต่เริม่ต้น     
6. อยา่เป็นคนเก่งทีแ่ลง้น ้าใจ แต่จงเป็นคนธรรมดาทัว่ไปทีม่นี ้าใจและไมเ่หน็แก่ตวั                 
7. มองปัญหาใหเ้หมอืนกบัเมด็ทราย ถงึจะเยอะมากมายแต่เมด็ทรายกเ็ลก็นิดเดยีว                              
8. ใครจะดถููกเรากป็ล่อยใหเ้คา้ดถููกไป แต่จงท่องใหข้ึน้ใจว่าเราจะไมด่ถููกตวัเอง                                                  
9. ไมม่ใีครเกดิมาไรค้่า แมแ้ต่คนโงท่ีสุ่ดยงัฉลาดในบางเรือ่ง และ คนฉลาดทีสุ่ดกย็งัโงใ่นหลายๆ

เรือ่ง?    
10. อนัทีจ่รงิแลว้บนโลกนี้ไม่มคีนโงห่รอืคนฉลาด มกีแ็ต่เพยีงคนทีเ่รยีนรูแ้ลว้ กบั คนทีย่งัไมเ่คย

เรยีนรูใ้นเรือ่งต่างๆ                                     
11. ไมม่อีะไรเสยีเวลาไปมากกว่าการคดิทีจ่ะยอ้นกลบัไปแก้ไขอดตี และ ไมเ่คยชา้เกนิไปส าหรบัการ

ท าตามความฝัน                         
12. คนทีไ่มเ่คยหวิ ยอ่มไม่ซาบซึง้รสของความอิม่                      
13. ความส าเรจ็ทีผ่่านความลม้เหลว ยอ่มหอมหวานกว่าเดมิ?                    
14. อยา่ยอมแพ ้ถา้ยงัไมไ่ดพ้ยายามอย่างเตม็ที ่ถา้คุณไมล่องกา้ว คุณจะไม่มทีางรูเ้ลยว่าทาง

ขา้งหน้าเป็นอย่างไร                          
15. ปัญหาทุกอย่างลว้นอยูท่ีต่วัเราทัง้สิน้ ยนิดกีบัสิง่ทีไ่ดม้าและยอมรบักบัสิง่ทีเ่สยีไป     
16. หลงัพายผุ่านไป ฟ้ายอ่มสดใสเสมอ รูจ้กักลางร่มเดนิฝ่าพายฝุน ไมช่่ยอมเดนิตากฝนใหเ้ปียก 

เรยีนรูท้ีจ่ะรบัมอืกบัปัญหาไมใ่ช่จมอยูก่บัปัญหา           
17. มแีต่ปัจจบุนัทีม่คี่า ไม่มวีนัหน้าวนัหลงั อดตีทิง้มนัไปแก้ไขอะไรไมไ่ด ้อนาคตยงัมาไมถ่งึ ไมต่อ้ง

กงัวลใหม้ากนกั                         
18. คนเราไมต่อ้งเก่งไปทุกอย่าง แต่จงรูจ้กัเรยีนรู ้และ สนุกกบังานทุกชิน้ทีไ่ดท้ า                
19. หวัใจของการเดนิทางไมไ่ดอ้ยูท่ีจ่ดุหมาย หากอยูท่ีป่ระสบการณ์สองขา้งทางมากกว่า     
20. คนทีใ่ชช้วีติคุม้ค่า คอื คนทีไ่ดท้ าในสิง่ทีต่วัเองอยากท า ไมใ่ช่เพราะไดท้ าในสิง่ทีค่นอื่นบอกใหท้ า

                                                            ทีม่า https://www.gangbeauty.com 
 

"ก๊อก ๆ ๆ" เสยีงเคาะประตูทีด่งัผ่านแผ่นไมม้าพรอ้ม ๆ กบัเสยีงทีด่เูหมอืนกบัเป็นค าสัง่ว่า  "ตื่นนอนได้

ดเูหมอืนกบัว่าเดก็น้อยจะพงึพอใจกบัการใชจ้อบถากหญา้มากกว่าการใชม้อืถอน  เหตุผลกค็อื  

หลงัจากทีภ่ารกจิเสรจ็สิน้ลง  พ่อลกูกพ็ากนักลบับา้น  ระหว่างทางเดก็น้อยถาม "ท าไมไมใ่หผ้มใชจ้อบตัง้แต่

ใชม้อืถอนน่ะ เจา้ไดถ้อนมนัถงึรากถงึโคนส่วนแปลงทีเ่จา้ใชจ้อบถากน่ะ เจา้เพยีงแต่ตดัเอาส่วนปลายของมนั
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