
“มหาพรต” : ตอบโตก้ารผจญดว้ยพระวาจา  

 “มหาพรต” : ตอบโต้การผจญด้วยพระวาจา (ลกูา 4:1-13) 
เทีย่งวนัอาทติยท์ี ่6 มนีาคม 2022 สปัดาหท์ี ่1 ในเทศกาลมหาพรต สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ 
เสดจ็ออก ณ ลานมหาวหิารนกับุญเปโตร กรุงโรม ทรงตกัเตอืนครสิตชนใหร้ะแวดระวงัการผจญ 

ทีอ่ยู่บนหนทางชวีติของเรา ทรงเชือ้เชญิเราใหม้องไปยงัพระเยซเูจา้ที ่“มทิรงตอบรบัขอ้เสนอของปีศาจ” 
 

 

   

   

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 28  ฉบบัที ่ 1409     วนัอาทติยท์ี ่    13    มนีาคม      2565/2022 

      “ท่านผู้น้ีเป็นบุตรของเรา ผู้ท่ีเราได้เลือกสรร จงฟังท่านเถิด” 

 พระเยซเูจา้เดจ็ขึน้บนภเูขาเพื่อภาวนาพรอ้มกบัอคัรสาวก 3 คน ส าหรบัชาวยวิภเูขาเป็น
สถานทีม่นุษยอ์ยูใ่กลช้ดิเป็นพเิศษกบัพระเจา้ วนัน้ีบนภเูขาสาวกทัง้ 3 คนมปีระสบการณ์พบพระ
เจา้ในพระเยซคูรสิตเจา้เพราะพวกเขาเหน็พระพกัตรข์องพระองคเ์ปลีย่นไปและฉลองพระองคม์สีี
ขาวเจดิจา้ ขณะเดยีวกนันัน้กเ็หน็โมเสสและประกาศกเอลยีาหบ์ุคคลส าคญัในพนัธสญัญาเดมิยนื
สนทนากบัพระองค ์ยิง่แปลกกว่านัน้กค็อืมเีมฆลอยมาปคลุมพวกเขา พรอ้มกบัมเีสยีงดงัออกมาจาก
เมฆว่า "ท่านผูน้ี้เป็นบุตรสุดทีร่กัของเรา ผูท้ีเ่ราไดเ้ลอืกสรร จงฟังท่านเถดิ" ครสิตชนพบพระเจา้ใน
พระเยซคูรสิตเจา้ทุกครัง้เมื่ออธษิฐานภาวนาดว้ยใจสงบ   

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

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

            มนุษย ์
           หมูน่กจอ้ง มองเท่าไร ไมเ่หน็ฟ้า          ถงึฝงูปลา กไ็มเ่หน็ น ้าเยน็ใส 
       ไสเ้ดอืนมอง ไมเ่หน็ดนิ ทีก่นิไป                     หนอนกไ็ม ่มองเหน็คตู ทีด่ดูกนิ 
   คนทัว่ไป กไ็ม ่มองเหน็โลก                           ตอ้งทุกขโ์ศก หงดุหงดิ อยูน่ิจสนิ 
       ส่วนมนุษย ์ประยกุตธ์รรม ตามระบลิ                เหน็หมดสิน้ ทุกสิง่ ตามจรงิเอย ฯ 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  2   ดอกไม้  ต้นไม้  และพืช 
      ซีดาร ์ (Cedar)  เป็นไมจ้ ำพวกสน   ตน้ซดีำร ์  โดยเฉพำะตน้ซดีำรแ์ห่งเลบำนอน    
ใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของพระครสิต ์“.....รปูร่ำงของเขำงำมสงำ่ดงัเลบำนอน   งำมเลศิดงัตน้
ซดีำร”์ (บทเพลงแห่งโซโลมอน 5:15)  ล ำตน้อนัสงูสง่ำของซดีำรเ์ป็นสญัลกัษณ์แห่งควำม
เป็นกษตัรยิ ์ ประกำศก เอเศเคยีลใชต้น้ซดีำรเ์ป็นสญัลกัษณ์ของพระมหำไถ่และ
รำชอำณำจกัรของพระองค ์“.....เรำจะเอำแขนงจำกยอดสงูสุดของตน้ซดีำรม์ำ......แลว้
ปลกูมนัไวบ้นภเูขำสงูเด่นของอสิรำเอลเพื่อใหแ้ตกแขนงและบงัเกดิเป็นต้นซดีำร ์  นกทุกชนิดจะมำท ำรงั
ใตร้ม่เงำแห่งกิง่ของมนั.......”(“เอเสเคยีล” 17:21) 

วนัพฤหสัที ่17 ม.ีค.22  ระลกึถงึ  น.ปาตรกิ พระสงัฆราช                                                                        
วนัศุกรท์ี ่18 ม.ีค.22          ระลกึถงึ    น.ซรีลิแห่งเยรซูาเลม็ พระสงัฆราชและนกัปราชญ ์                                          
วนัเสาร?์ที ่19 ม.ีค.  22      สมโภชนกับุญโยเซฟ ภสัดาของพระนางพรหมจารมีารยี ์                                      
วนัอาทติยท์ี ่20 ม.ีค.22    สปัดาหท์ี ่ 3  เทศกาลมหาพรต    
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ขา่วพระศาสนจกัร 

* วนัองัคารท่ี 8 มีนาคม 2022 *     มิสซาปลงศพ คณุพ่อรอ็ค วิศิษฏ ์หริพงศ ์ 

พระสงฆอ์คัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ ศษิยเ์ก่าบา้นเณรพระหฤทยั ศรรีาชา   รุ่นเดยีวกบัคุณพ่อวาฌชิ คุโรวาท  
และ  คุณพ่อวโิอลา วรศลิป์    ทีว่ดัเซนตห์ลุยส ์แลว้น าคุณพ่อสูส่สุานวดันกับุญเปโตร สามพราน 

 
 

      
 

     

 

ความทุกขท์รมานเป็นส่วนหน่ึงในประสบการณ์ชีวิตของเรามนุษย ์ผ่านทางความทุกขท์รมานน้ีเอง 
เพราะชีวิตของพระ

ด้วย อาศยัความทุกขท์รมานและความตายของพระองค ์การท าความดี 
ไม่มีกฎเกณฑใ์ดท่ีอยู่เหนือกฎแห่ง

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/14927-7march22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/14928-8march22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/14940-19march22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14361-7nov21
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               นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  

กฎแห่งความรกั 
                                       ไม่มีกฎเกณฑใ์ดท่ีอยูเ่หนือกฎแห่งความรกั 
     “เราถามท่านว่า ในวนัสบับาโตนัน้ ควรท าความดีหรือท าความชัว่ ควรช่วยชีวิตหรือ ท าลาย
ชีวิต” (ลก 6: 6-11) 
     ความทุกขท์รมานเป็นส่วนหน่ึงในประสบการณ์ชีวิตของเรามนุษย ์ผ่านทางความทุกขท์รมานน้ีเอง 
ธรรมล า้ลึกของพระเจ้าได้ซ่อนอยู่ ความทุกขข์องเรา จึงมีคณุค่าและ ความหมาย เพราะชีวิตของพระ
คริสตเ์จ้าได้ซ่อนอยู่ในตวัท่านด้วย อาศยัความทุกขท์รมานและความตายของพระองค ์การท าความดี 
และการช่วยชีวิต เราสามารถท าได้อยู่เสมอตลอดเวลา มิใช่หรือ? ไม่มีกฎเกณฑใ์ดท่ีอยู่เหนือกฎแห่ง
ความรกั พระเยซูเจ้าปรารถนาให้ เราใส่ใจและห่วงใยกนัและกนัอยู่เสมออย่างไม่มีเง่ือนไข 

 
 

อาทติยช์วนคดิ  

 (ต่อจากหน้า 4)  
 ทุกครัง้ทีคุ่ณผ่านการทดสอบ พระเจา้ทรงเหน็ และทรงวางแผนเพื่อประทานบ าเหน็จแก่คุณใน
นิรนัดรกาล ยากอบกล่าวว่า  “คนทีอ่ดทนต่อการทดลอง ใจกเ็ป็นสุข เพราะเมือ่ปรากฎว่าผูน้ัน้ทนไดแ้ลว้ 
เขาจะไดร้บัมงกุฎแห่งชวีติ ซึง่พระเจา้ไดท้รงสญัญาไวแ้ก่คนทัง้หลายทีร่กัพระองค์”                                
         
           (จากหนงัสอืชวีติทีเ่คลื่อนไปดว้ยวตัถุประสงค)์ 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 พ่ีนอ้งท่ีรกัครบั สปัดาหนี์ข้อฝากพระวาจาค าสอนของพระเยซูเจา้ มาใหพ่ี้นอ้งร  าพงึบอ่ย ๆ และ
ภาวนาขอพระหรรษทานใหน้ าไปปฏิบตักินัไดม้าก ๆ ครบั 

 ขอพ่ีนอ้งชว่ยส ารวจลกูหลานท่ียงัไมไ่ดร้บัศีลมหาสนิทครัง้แรก และศีลก าลงัดว้ยครบั เพ่ือจะไดจ้ดั
สอนค าสอนใหค้รบั น าแจง้วนัอาทิตยก็์ไดค้รบั 

 เครง่ครดัรดักมุมาก ๆ ครบัเรื่องโควิด 19 จงัหวดัเรายงัรุนแรงมาก ขอแมพ่ระคุม้ครองทกุทา่นทกุ
ครอบครวั ถวายมิสซาใหเ้สมอในมิสซาประจ าวนัครบั 

                   ...... เจา้วดั 
มธ 5:43-48 

       เวลานัน้ พระเยซูเจา้ตรสักบับรรดาศิษยว์า่ 
 “ทา่นทัง้หลายไดย้ินค ากล่าววา่ จงรกัเพ่ือนบา้น จงเกลียดศตัรู แตเ่รากลา่วแก่ทา่นวา่ จงรกัศตัรู จง
อธิษฐานภาวนาใหผู้ท่ี้เบียดเบียนทา่น เพ่ือท่านจะไดเ้ป็นบตุรของพระบดิาเจา้สวรรค ์พระองคโ์ปรดให้
ดวงอาทิตยข์องพระองคข์ึน้เหนือคนดีและคนชั่ว โปรดใหฝ้นตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม ถา้ท่าน
รกัแตค่นท่ีรกัทา่น ทา่นจะไดบ้  าเหน็จรางวลัอะไรเลา่ บรรดาคนเก็บภาษีมิไดท้  าเชน่นีด้อกหรือ ถา้ทา่น
ทกัทายแตพ่ี่นอ้งของทา่นเท่านัน้ ทา่นท าอะไรพิเศษเลา่ คนตา่งศาสนามิไดท้  าเชน่นีด้อกหรือ ฉะนัน้ ทา่น
จงเป็นคนดีอยา่งสมบรูณ ์ดงัท่ีพระบดิาเจา้สวรรคข์องทา่น ทรงความดีอยา่งสมบรูณเ์ถิด” 

 

ข้อคิด 
พระเยซูครสิตเจา้สอนบรรดาศษิยใ์หมี้มาตรฐานการด าเนินชีวิตในดา้นความรกัตอ่เพ่ือนมนษุย์

ท่ีสงูกวา่เดมิ พระองคบ์อกศิษยว์า่ "จงรกัศตัรู จงอธิษฐานภาวนาใหผู้ท่ี้เบียดเบียน" ซึ่งแนน่อนเป็นการ
กระท าท่ีขดักบัความรูส้กึจะรบัได ้จะท าไดต้อ้งชนะจิตใจของตน เพ่ือเป็นก าลงัใจ พระองคจ์งึใหเ้หตผุล
วา่ ถา้เรารกัแตค่นท่ีรกัตน และทกัทายแตพ่ี่นอ้งของตน เราก็ไมไ่ดท้  าอะไรพิเศษ เพราะใครๆ ก็ท ากนั เรา
จะพิเศษกวา่คนอ่ืน มาตรฐานความดี ความชอบธรรมสงูกวา่คนอ่ืน ก็ตอ่เม่ือเราสามารถรกัศตัรู ท าให้
ศตัรูเป็นเพ่ือนของตนได ้ฉะนัน้จงภาวนาใหเ้ขา และอธิษฐานเพ่ือตวัเองจะไดส้ามารถท าใหค้  าสอน "จง
รกัศตัรู" เป็นจรงิได ้
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ชีวิตในโลกเป็นการทดสอบ 
 ภาพเปรยีบเทยีบนี้เหน็ไดจ้ากเรือ่งราวต่างๆ ในพระคมัภรีท์ัง้เล่ม พระเจา้ทรงทดสอบอปุนิสยั ความเชือ่ การ
เชือ่ฟัง ความรกั ความซื่อสตัย ์และความจงรกัภกัดขีองคนอยูเ่สมอ ค าจ าพวก การพสิจูน์ การทดลอง การช าระ 
และการทดสอบ ปรากฎกว่า 200 ครัง้ในพระคมัภรี ์พระเจา้ทรงทดสอบ อบัราฮมั โดยขอใหท้า่นถวายอสิอคั
บุตรชายของทา่น พระเจา้ทรงทดสอบยาโคบเมือ่ทา่นตอ้งท างานเพิม่ขึน้อกีหลายปี เพือ่จะไดร้าเชลมาเป็นภรรยา  
อาดมัและเอวาลม้เหลวในการทดสอบทีส่วนเอเดน และดาวดิลม้เหลวในการทดสอบจากพระเจา้หลายครัง้ แต่พระ
คมัภรีก์ย็งัยกตวัอยา่งหลายคนทีผ่า่นการทดสอบครัง้ส าคญั เชน่ โยเซฟ รธู เอสเธอร ์และดาเนียล  อปุนิสยัจะ
ไดร้บัการพฒันา และมนัจะเปิดเผยใหเ้หน็โดยการทดสอบและทกุสิง่ในชวีติกเ็ป็นการทดสอบ คณุถกูทดสอบอยู่
เสมอ พระเจา้ทรงเฝ้าดกูารตอบสนอทีค่ณุมตี่อคนอืน่ ต่อปัญหา ความส าเรจ็ ความขดัแยง้ ความเจบ็ป่วย ความ
ผดิหวงั หรอืแมแ้ต่ลมฟ้าอากาศ พระองคท์รงเฝ้าดแูมแ้ต่การกระท าทีธ่รรมดา
ทีส่ดุ เชน่เมือ่คณุเปิดประตใูหค้นอืน่ เมือ่คณุหยบิเศษขยะขึน้มา หรอืเมือ่คณุ
แสดงความสภุาพต่อพนกังานเกบ็เงนิหรอืพนกังานเสริฟ์  
 เราไมรู่ถ้งึการทดสอบทกุอยา่งทีพ่ระเจา้จะประทานให ้แต่เราสามารถคาด
เดาการทดสอบบางอยา่งไดจ้ากพระคมัภรี ์คณุจะถกูทดสอบโดยการเปลีย่นแปลง
ครัง้ใหญ่ๆ พระสญัญาทีล่่าชา้ ปัญหาทีแ่กไ้มต่ก ค าอธษิฐานทีไ่มไ่ดร้บัค าตอบ ค า
ต าหนิทีค่ณุไมส่มควรไดร้บั หรอืแมแ้ต่โศกนาฎกรรมทีด่เูหมอืนไมม่เีหตุผล  การ
ทดสอบทีส่ าคญัมากอยา่งหนึ่งคอื คณุจะท าอยา่งไรเมื่อคณุไมส่ามารถรูส้กึถงึการ
สถติอยูข่องพระเจา้ในชวีติคณุ บางครัง้พระเจา้ทรงจงใจทีจ่ะถอยหา่งและเราไมรู่ส้กึถงึความใกลช้ดิของพระองค ์
กษตัรยิเ์ฮเซคยีาหเ์ผชญิการทดสอบนี้ พระคมัภรีก์ล่าวว่า พระเจา้ทรงถอยหา่งจากเฮเซคยีาหเ์พือ่จะลองดพูระองค ์
และเพือ่จะทราบพระด ารทิัง้สิน้ในพระทยัของพระองค ์เอเซคยีาหเ์คยมสีามคัคธีรรมทีใ่กลช้ดิกบัพระเจา้ แตใ่นเวลา
ส าคญัของชวีติ พระเจา้ทรงปล่อยทา่นไวต้ามล าพงัเพือ่ทดสอบอปุนิสยัของทา่น เพือ่เปิดเผยความออ่นแอ และเพือ่
เตรยีมทา่นส าหรบัความรบัผดิชอบทีม่ากขึน้ 
 เมือ่คณุเขา้ใจว่าชวีติเป็นการทดสอบ คณุกจ็ะรูว้่าในชวีติของคณุ ไมม่สีิง่ใดไรค้วามหมายแมแ้ต่เหตุการณ์
เลก็น้อยทีส่ดุกส็ าคญัต่อการพฒันาอปุนิสยัของคณุ ทกุวนัเป็นวนัส าคญั และทกุวนิาทเีป็นโอกาศทีจ่ะเตมิโต เพือ่ให้
อปุนิสยัหยัง่ลกึยิง่ขึน้ เพือ่แสดงความรกั หรอืเพือ่พึง่พาพระเจา้ บางครัง้การทดสอบดเูหมอืนจะถาโถมเขา้มา แต่
บางครัง้คณุกไ็มรู่ต้วัดว้ยซ ้า แต่ทกุครัง้มผีลสอืเนื่องนิรนัดร ์ขา่วดคีอืว่า พระเจา้ตอ้งการใหค้ณุผา่นการทดสอบใน
ชวีติ ดงันัน้พระองคจ์งึไมเ่คยปล่อยใหค้ณุตอ้งเผชญิการทดสอบทีใ่หญ่เกนิกว่าพระคณุทีพ่ระองคป์ระทานให ้เพือ่
รบัมอืการทดสอบเหล่านัน้ พระคมัภรีก์ล่าววา่ พระเจา้ท าตามพระสญัญาของพระองค ์จงึไมท่รงยอมใหท้า่นถกูล่อ
ใหท้ าบาปจนเกนิก าลงัทีจ่ะทนได ้แลว้ขณะทีท่า่นถกูล่อใหท้ าบาปนัน้ พระองคจ์ะประทานก าลงัใหท้า่นทนได ้และ
ทรงจดัเตรยีมทางชนะไวใ้หด้ว้ย                                            ==>  มตี่อหน้า  6 
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   เม่ือขีเ้กียจไม่มีจริง (เพราะมนัเป็นเร่ืองท่ีไม่อยู่ในหวัเรา) ตอนท่ี1 

  อุปสรรคการพฒันาตนเอง หรอืการท าอะไรใหส้ าเรจ็ขอ้ส าคญัมาก ๆ ทีเ่กดิกบัเราบ่อย ๆ คอื 
“ความขีเ้กยีจ” เมือ่ใดทีม่นัเกดิขึน้แลว้ยากจะต้านทาน เหมอืนเงามดืทีค่่อย ๆ ปกคลุมไปทุกอารมณ์ของเรา
ใหพ้่ายแพ ้นอนแผ่ และนัน่แหละ “ขีเ้กยีจอ่ะ..”เดมิทอียากใหบ้ทความนี้ชื่อ “เพราะมนัเป็นเร่ืองท่ีไม่อยู่
ในหวัเรา” แต่กเ็กรงว่าจะเป็นชื่อเรือ่งทีส่ ื่อสารน้อยไป ว่าเขยีนเกี่ยวกบัเรือ่งอะไร กเ็ลยคดิมาอกีชื่อ
ว่า “เม่ือขี้เกียจไม่มีจริง” แต่กย็งัแอบขดัใจ สุดทา้ยขีเ้กยีจคดิกเ็ลย เอาสองชื่อไปเลย (แลว้ไหนว่าขีเ้กยีจ
ไมม่จีรงิ  

 “ผมไม่คิดว่าคนเราขี้เกียจ” ไมว่่าจะเป็นใครกต็าม เพราะไมเ่ชื่อ
ว่า จะมใีครชอบนอนหายใจทิง้ไปวนั ๆ โดยไมอ่ยากท าอะไรเลย ลองคดิดวู่า
ภาวะขีเ้กยีจสุด ๆ เรามกัจะบอกกบัตวัเองว่า “อยากนอนนนนนน” (ทีไ่มใ่ช่
งว่งนอน) แต่พอลม้ตวันอน เรากด็โูทรศพัทม์อืถอื ดซูรีสี ์ดทูวี ีหรอืคดิถงึบาง
สิง่บางอย่าง อยูด่แีต่ไมน่ับตอนที่ “เหน่ือยกบับางส่ิงมามาก” แลว้อยากจะ
นอน อยากจะหยุดพกั ไมอ่ยากท าอะไร แบบนัน้ไมใ่ช่ขีเ้กยีจ แต่เรยีกว่า
ทอ้แท ้เหนื่อยใจ เกดิไดก้บัทุกคน ขยนัแค่ไหนกห็มดแรงหมดใจได้
นะ  คนเราไมไ่ดข้ีเ้กยีจจรงิ ตวัอยา่งอกีแบบ ก ็คอื บ่นวา่รูส้กึขีเ้กยีจ แต่อยากไปเทีย่ว, อยากเล่นเกมส,์ 
อยากท าในสิง่ทีอ่ยากท า ถา้เป็นเช่นน้ียิง่ชีช้ดัว่า คนเราไมไ่ดข้ีเ้กยีจ แค่ไมอ่ยากท าบางสิง่ในตอนนัน้ แต่
อยากท าสิง่อื่นอยู ่ซึง่จะถอืว่า “ขยนัเทีย่ว ขยนัเล่น ขยนัสงัสรรค ์ขยนัอื่น ๆ…” กไ็ด ้และในทางตรงขา้ม 
บางคนเขากม็องว่า ท าไมขยนัเทีย่ว ฉนัขีเ้กยีจเทีย่ว ขีเ้กยีจเล่นเกมส ์ขีเ้กยีจสงัสรรค ์หรอืขีเ้กยีจนอน ได้
เช่นกนั 

 เม่ือขี้เกียจไม่มีจริง   ถ้าเริ่มมองตามมาในมุมน้ี ว่าที่จริงคนเราไม่ได้ขี้เกียจ แต่ “ไม่มีใคร
ขยนัทุกเรื่อง” คนขีเ้กยีจซกัผา้ อาจเป็นคนขยนัลา้งจาน, คนขีเ้กยีจท างาน อาจขยนัดซูรีสี,์ คนขีเ้กยีจออก
ก าลงักาย แต่ขยนักนิเหลา้ เดนิไปหน้าบา้นไมก่ีก่้าวเพื่อแกว่งแขน 15 นาท ียากกว่า ขบัรถไปครึง่ชัว่โมง 
หลายกโิล เพื่อกนิเหลา้ ไมไ่ดก้ าลงัจะต าหนิ แต่กเ็หมอืนต าหนิไปแลว้ ทีจ่รงิแค่จะใหเ้หน็ในมุมหนึ่งว่า 
“คนเราขยนัทุกเรือ่งไมไ่ด”้ หรอื “ไมม่ใีครขยนัไปทุกเรือ่ง” ต่อใหเ้ป็นคนทีใ่ครมองว่าขยนัแค่ไหนกต็า เพราะ
เรายอ่มเลอืกท าในสิง่ทีอ่ยากท า หรอืชอบท าก่อน ใครล่ะจะพยายามท าในสิง่ทีไ่มอ่ยากท า จงึไปเรยีกสิง่นัน้ 
“ความขีเ้กยีจ” มนักไ็มผ่ดิ แต่ถา้คดิด ีๆ นัน่เพราะเรากแ็ค่ก าลงัอยูใ่นสิง่ทีเ่ราไมอ่ยากท า 


