เด็กผู้ใฝ่ การศึกษา
เรื่องจริง
โดย แคทเธอริน ดามาโต
เด็กผิวดำรู ปร่ ำงบอบบำง วัย 14 ปี มองดูรอบ ๆ ด้วยควำมระมัดระวัง แล้วจึงค่อย ๆ ย่องออกมำ
จำกโรงนำ ซึ่ งเขำอำศัยกองฟำงในที่น้ นั เป็ นที่หลับนอนอย่ำงอบอุ่นตลอดคืน หลังจำกที่ได้เดินทำงจำก
บ้ำนมำเป็ นระยะทำงร่ วม 13 กม.
“อำคำรนอกรั้วนัน่ คงจะเป็ นโรงเรี ยนกระมัง” เขำรำพึงกับตนเอง “เรำเห็นจะต้องนัง่ บนรั้วสัก
พัก และกินข้ำวโพดที่ป้ำซูให้มำเสี ยก่อน จะดีกว่ำ”
ทันใดนั้น ก็มีเสี ยงอันแจ่มใสร้องเรี ยกมำจำกข้ำงหลังว่ำ “เจ้ำหนู นัง่ ทำอะไรบนรั้วนัน่ น่ะ”
เขำหันไปมอง และยิม้ ให้กบั เจ้ำของเสี ยง ซึ่ งเป็ นสตรี รูปร่ ำงเล็ก ๆ และมีผวิ ดำ เช่นเดียวกับเขำ
“นัน่ เป็ นโรงเรี ยนสำหรับเด็กผิวดำใช่หรื อเปล่ำน้ำ ผมมำจำกหมู่บำ้ นไดอำมอนด์โกรฟครับ
ตั้งใจจะเสำะแสวงหำโรงเรี ยนสักแห่งหนึ่ง เพื่อศึกษำหำควำมรู ้ ผมอยำกรู ้วำ่ คนเรำจะสำมำรถดัดแปลง
เมล็ดพืช จนทำให้ตน้ ของมันเปลี่ยนสี ไปได้หรื อไม่ ผมอยำกทรำบว่ำลูกเห็บและหิ มะมำจำกไหน”
หญิงผูน้ ้ นั เอำมือท้ำวสะเอวจ้องมองดูเขำด้วยควำมฉงน ระคนกับควำมเอ็นดู นำงส่ ำยหน้ำ
พร้อมกับพูดว่ำ “เฮ้อ เจ้ำหนู เอ๋ ย เห็นทีจะต้องไปศึกษำหำควำมรู ้เอำจำก โรงเรี ยนในเมืองใหญ่ ๆ เสี ย
แล้วล่ะ นี่มนั หมู่บำ้ นนิโอโช เขำคงไม่สอนถึงเรื่ องเหล่ำนี้ หรอก”
“ดูท่ำทำงหนูคงหิ วมำก หนูมีญำติพี่นอ้ งหรื อที่พกั หรื อเปล่ำ?”
“ผมชื่อ ยอร์ จ เคยอยูก่ บั ครอบครัว คำร์ เวอร์ ครับ ป้ ำซูกบั ลุงโมส เป็ นผูเ้ ลี้ยงผมกับจิม น้องชำย
ของผมมำตั้งแต่เล็ก ๆ ป้ ำซูได้สอนหนังสื อให้ผมเหมือนกัน แต่ที่หมู่บำ้ น ไดอำมอนด์โกรฟ ไม่มี
โรงเรี ยนสำหรับเด็กผิวดำเลย ผมกำลังต้องกำรที่อยูท่ ีเดียวครับ”
“ถ้ำงั้นหนูช่วยป้ ำ เก็บฟื นสักหน่อยซิ แล้วมำรับประทำนอำหำรเช้ำด้วยกัน”
ยอร์ จช่วยหญิงผูน้ ้ นั เก็บฟื นด้วยควำมเต็มใจ แล้วติดตำมหญิงผูน้ ้ นั เข้ำไปในบ้ำนของนำง
ระหว่ำงที่นำงตระเตรี ยมอำหำรอยูน่ ้ นั นำงบอกว่ำ
“ป้ ำชื่อมำเรี ย ว้อตกิ๊นส์ หนูเรี ยกป้ ำสั้น ๆ ว่ำ ป้ ำมำเรี ยก็ได้ป้ำกับสำมีไม่มีบุตรด้วยกัน ป้ ำอยำก
ให้หนูอยูก่ บั ป้ ำ เสี ยที่นี่แหละ เช้ำก็ไปโรงเรี ยน เย็นก็มำช่วยป้ ำทำงำนบ้ำน ป้ ำจะให้อำหำรและที่พกั
ตอบแทน”
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นำงเอำจำนข้ำวโพดต้ม ซึ่ งกำลังส่ งกลิ่นหอมฉุ ย วำงบนโตะะตรงหน้ำของหนูนอ้ ยยอร์ จ พลำง
พูดว่ำ “เวลำไปโรงเรี ยน หนูจะต้องมีชื่อและนำมสกุลด้วย จะใช้ชื่อเดียวว่ำ ยอร์ จ เฉย ๆ เท่ำนั้นไม่ได้
หรอก ควรเปลี่ยนเสี ยว่ำ ยอร์ จ คำร์ เวอร์ จะดีกว่ำ จำไว้ให้ดีนะ”
ยอร์ จ รับประทำนอำหำรเช้ำ ครั้งที่สองด้วยควำมหิวโหย หลังจำกรับประทำนอำหำรแล้ว ป้ ำ
มำเรี ยได้เอำอ่ำงน้ ำ มำให้เขำล้ำงมือ และอธิ บำย ว่ำ “กำรที่จะไปโรงเรี ยนน่ะหนูจะต้องรักษำเนื้อตัวให้
สะอำดอยูเ่ สมอ”
หลังจำกนั้น ไม่กี่นำทีก็ถึงเวลำเข้ำเรี ยน เสี ยงระฆัง ทำให้หนูนอ้ ยยอร์ จ รี บวิง่ ออกจำกบ้ำน ด้วย
ใบหน้ำสดชื่นแจ่มใส เขำรู ้สึกดีใจเป็ นอันมำก ที่จะได้กินอิ่มและมีเพื่อน ๆ ที่ดี
ป้ ำมำเรี ย ว้อตกิ๊นส์ และพี่นอ้ งชำวนิ โกรในหมู่บำ้ นนิ โอโช มลรัฐมิสซูรี ต่ำงได้รับกำรศึกษำ
เพียงเล็กน้อย จึงไม่มีควำมรู ้อะไรที่จะประสิ ทธิ์ ประสำทให้ยอร์ จ คำร์ เวอร์ มำกนัก กระนั้นพวกเขำก็ได้
ถ่ำยทอดควำมรู ้ทุกสิ่ งทุกอย่ำงที่ตนมีให้แก่ยอร์ จจนหมดสิ้ น วันหนึ่งป้ ำมำเรี ยได้พดู กับยอร์ จว่ำ “หนูจง
เรี ยนทุกสิ่ งทุกอย่ำงเท่ำที่หนูจะทำได้ แต่เมื่อเรี ยนรู ้แล้ว จงอย่ำเก็บงำควำมรู ้เหล่ำนั้นไว้ เพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเองเท่ำนั้น แต่จงถ่ำยทอดแก่พี่นอ้ งชำวนิโกรของหนูดว้ ย”
ป้ ำมำเรี ยได้ให้คำแนะนำสัง่ สอนที่ดีมีประโยชน์แก่ยอร์ จหลำยอย่ำง และได้พำเขำไปโบสถ์ดว้ ย
นำงรักพระเจ้ำมำก และได้แบ่งปั นควำมเชื่ออันลึกซึ้ ง ที่นำงทีต่อพระเจ้ำให้แก่หนูนอ้ ยยอร์ จด้วย
นอกจำกนั้นนำงยังได้ให้พระคริ สตธรรมคัมภีร์แก่เขำเล่มหนึ่ง ซึ่ งเป็ นพระคัมภีร์เล่มแรก ในชีวติ ของเขำ
หนูนอ้ ยยอร์ จรักพระคัมภีร์ของเขำมำก พอ ๆ กับที่เขำสนใจในควำมเจริ ญเติบโตของเมล็ดพืช
เขำจดจำข้อพระคัมภีร์ได้หลำยข้อและจำกกำรอ่ำนพระคัมภีร์น้ ี เอง ทำให้ได้รู้จกั พระเยซูคริ สต์ และรัก
พระองค์ เขำชอบเรื่ องกำรเนรมิตสร้ำงโลกมำก เรื่ องนี้สอนให้เขำรู ้วำ่ พระองค์ทรงสร้ำงสรรพสิ่ งเพื่อ
พระประสงค์บำงอย่ำงของพระองค์ ในที่สุดเขำก็คิดมำถึงตนเองว่ำ “พระเจ้ำก็ทรงมีพระประสงค์
สำหรับฉันด้วย”
หลำยปี ต่อมำ ระหว่ำงที่อยูใ่ นมลรัฐแคนซัส ยอร์ จได้เพิ่มอักษร “ดับบลิว” ไว้ที่ชื่อของเขำ เป็ น
ยอร์ จ ดับบลิว. คำร์ เวอร์ เพื่อไม่ให้ซ้ ำกับคนที่ชื่อ ยอร์ จ คำร์ เวอร์ อีกคนหนึ่ง เพรำะเขำได้รับจดหมำยที่
ส่ งมำผิดตัวหลำยครั้งแล้ว เมื่อมีผถู ้ ำมเขำว่ำ ตัว “ดับบลิว” นี่ยอ่ มำจำกคำว่ำ “วอชิงตัน” ใช่หรื อไม่ เขำ
ตอบอย่ำงทีเล่นทีจริ งว่ำ “ฉันก็คิดว่ำอย่ำงนั้นแหละ”
เมื่ออำยุได้ 30 ปี คือในปี 1890 ยอร์จ ดับบลิว. คำร์ เวอร์ ลูกทำสชำวนิโกร ก็ได้เข้ำศึกษำใน
วิทยำลัยซิ มซัน ที่เมือง อินเดียโนลำ มลรัฐไอโอวำ เมื่อสำเร็ จแล้วก็ได้ศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยไอโอวำ
และเมื่อศึกษำสำเร็ จ เขำก็ได้เป็ นอำจำรย์สอนที่สถำบันแห่ งนี้ เป็ นเวลำหลำยปี
ในปี 1896 ยอร์จ ดับบลิว. คำร์เวอร์ ได้เข้ำร่ วมในสถำบันกำรศึกษำทัสกิกี ในมลรัฐอัลบำมำ
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ที่ทสั กิกี เขำได้ทำงำนร่ วมกับชำวนิโกรและเพื่อชำวนิโกร เขำทุ่มเททุกอย่ำง เพื่อช่วยเหลือ
บุคคล ที่ได้เคยอุม้ ชูเขำและต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกเขำ เขำทำงำนในฐำนะหัวหน้ำแผนกกสิ กรรม
เขำได้ทำกำรทดลอง เกี่ยวกับผลิตผลของพืชไร่ ทุกอย่ำง และได้สอนชำวไร่ ให้รู้จกั กำรปลูกพืชอย่ำงอื่น
สลับตำมฤดูกำล อันเป็ นกำรอนุรักษ์ที่ดินไปในตัว
ทุกครั้ง ที่เขำขังตัวในห้องปฏิบตั ิกำร เพื่อคิดค้นวิธีสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่จำกถัว่ ลิสง เขำจะ
อธิ ษฐำนขอให้พระเจ้ำทรงนำเสมอ เช่น “องค์พระผูท้ รงสร้ำงผูย้ งิ่ ใหญ่เจ้ำข้ำ ขอทรงโปรดอธิบำยให้
ข้ำพเจ้ำทรำบด้วยเถิดว่ำ พระองค์ทรงสร้ำงถัว่ ลิสงขึ้นมำ เพื่ออะไร” เช่นนี้ เป็ นต้น
หลังจำกอธิ ษฐำนแล้ว เขำก็ง่วนอยูก่ บั กำรทดลองภำยใต้กำรนำของพระเจ้ำ นับเป็ นชัว่ โมง ๆ
ผลสุ ดท้ำยเขำก็พบประโยชน์อย่ำงอื่น ๆ ของถัว่ ลิสงเพิม่ ขึ้นอีก นอกจำกนั้นเขำยังรู ้จกั ใช้ถวั่ พีคำน และ
มันเทศให้เป็ นประโยชน์มำกขึ้น
ผลกำรวิจยั ค้นคว้ำของยอร์ จ ดับบลิว. คำร์ เวอร์ เป็ นกำรบุกเบิกเข้ำสู่ ยคุ แห่งกำรสังเครำะห์ จำก
ถัว่ ลิสงเพียงอย่ำงเดียว เขำค้นพบวิธีประดิษฐ์เครื่ องอุปโภคและบริ โภคได้นำนำชนิด เช่น กำแฟ น้ ำหมึก
สบู่ ฉนวนไฟฟ้ ำ และสี ยอ้ มผ้ำเป็ นต้น
แม้วำ่ ยอร์ จ วอชิงตัน คำร์ เวอร์ จะกลำยเป็ นคน ที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังแต่เขำก็ไม่เคยลืมหรื อหยุดยั้ง
กำรสรรเสริ ญขอบพระคุณพระเจ้ำหรื อเลิกอ่ำน พระคริ สตธรรมคัมภีร์เลย พระเจ้ำได้ทรงนำเขำฟันฝ่ ำ
อุปสรรคนำนำประกำร
ไปสู่ สภำวะที่สำมำรถรับใช้ประชำชนได้อย่ำงน่ำภำคภูมิพระเจ้ำทรงมี
พระประสงค์สำหรับ ยอร์ จ ดับบลิว. คำร์ เวอร์ อย่ำงแน่นอน และทรงสำแดงพระประสงค์น้ นั โดยกำร
บันดำลให้เขำมีควำมกระหำยใฝ่ ใจในวิชำควำมรู ้ ซึ่ งในที่สุดเขำก็ได้บรรลุถึงเป้ ำหมำยนั้น
“ความยาเกรง พระเยโฮวาห์ เป็ นบ่ อเกิดแห่ งความรู้ แต่ คนโฉดชังปั ญญาและคาเตือนสอน”
พระธรรมสุ ภำษิต 1:7
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ราชาถั่วลิสง
โดย ฮารี่ อัลบัส
ยอร์ จ วอชิงตัน คำร์ เวอร์ นักวิทยำศำสตร์ ชำวอเมริ กนั นิโกร ผูเ้ รื องนำมของโลก ซึ่ งสิ้ นชีวติ
เมื่อปี ค.ศ. 1943 ได้คน้ พบประโยชน์อนั มหำศำล ของถัว่ ลิสงจำกพระเจ้ำ
เมื่อมี ผูถ้ ำมว่ำท่ำนค้นพบ ควำมลี้ลบั ของถัว่ ลิสง ได้อย่ำงไร ท่ำนตอบว่ำ “ข้ำพเจ้ำเอำถัว่ ลิสงมำ
กำมือหนึ่ง พิจำรณำดูแล้ว ทูลถำม พระเจ้ำว่ำ “พระองค์เจ้ำข้ำ พระองค์ทรงสร้ำงถัว่ ลิสงขึ้นเพื่ออะไร”
ต่อมำ เมื่อข้ำพเจ้ำแยกแยะส่ วนประกอบของเนื้ อถัว่ ลิสงออก ตำมวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ ก็ได้พบ
คำตอบจำกพระองค์”
เวลำที่ ดร. คำร์ เวอร์ พูดคุยกับพระเจ้ำ พระองค์ได้ตรัสกับท่ำนเสมอ ในระหว่ำงที่ ดร. คำร์ เวอร์
ทำกำรวิจยั เพื่อศึกษำหำควำมรู ้เกี่ยวกับถัว่ ลิสงอยูน่ ้ นั ท่ำนได้แยกแยะเอำส่ วนประกอบต่ำง ๆ ของ
ถัว่ ลิสงออกจำกกัน ก็ได้พบว่ำ ประกอบด้วยน้ ำ ไขมัน น้ ำมัน ยำงไม้ ยำงสน น้ ำตำล และสิ่ งอื่น ๆ อีก
หลำยอย่ำง
แต่เมื่อแยก องค์ประกอบออกแล้ว ก็ได้สสำรต่ำง ๆ มำกมำยหลำยอย่ำง และจำกสสำรอันเป็ น
องค์ประกอบของถัว่ ลิสงนี้เอง ดร.คำร์ เวอร์ ได้นำไปสร้ำงผลิตภันฑ์ต่ำง ๆ ขึ้นหลำยอย่ำง อันเป็ นกำร
ปฏิวตั ิกำรเกษตรกรรมทำงภำคใต้ของสหรัฐอเมริ กำอย่ำงใหญ่หลวง
ขณะที่ ดร.คำร์ เวอร์ พิจำรณำองค์ประกอบต่ำง ๆ ของถัว่ ลิสงอยูน่ ้ นั ก็จะสนทนำกับพระเจ้ำ
และก็จะเกิดควำมคิดขึ้นว่ำ “ถ้ำหำกเรำเอำสำรประกอบเหล่ำนี้ มำผสมกันอย่ำงถูกต้องพอเหมำะ ก็
อำจจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ” แม้วำ่ กำรทดลองในขั้นแรกนี้ จะไม่ถูกต้องตำมหลักวิทยำศำสตร์ นกั
แต่ก็ได้ผลเป็ นที่พอใจ ในที่สุด ดร.คำร์ เวอร์ ก็ได้สังเครำะห์ผลิตภัณฑ์ข้ ึนถึง 300 อย่ำง จำกถัว่ ลิสงเพียง
อย่ำงเดียวเท่ำนั้น เช่น กำแฟผง สบู่ และน้ ำหมึก เป็ นต้น นอกจำกนั้น ท่ำนยังสร้ำงเครื่ องบริ โภคขึ้นอีก
118 อย่ำงจำกมันเทศ และอีก 75 อย่ำงจำกถัว่ พีคำน ท่ำนได้สังเครำะห์หินอ่อน ขึ้นจำกขี้เลื่อย สี ยอ้ มผ้ำ
จำกดินเหนียว แป้ ง ยำง และไม้อดั จำกต้นฝ้ ำย กำรค้นพบใหม่ ๆ ของ ดร.คำร์ เวอร์ ทำให้ชำวไร่ หลำยคน
ในทำงภำคใต้ของสหรัฐอเมริ กำ หันมำปลูกพืชผลอย่ำงอื่นแทนปลูกฝ้ ำย เพื่อหำรำยได้เพิ่มขึ้น
ข่ำว กำรที่ ดร. คำร์ เวอร์ สำมำรถสร้ำงผลิตภัณฑ์อนั ซับซ้อนต่ำง ๆ ขึ้น จำกสำรที่มี
องค์ประกอบขั้นพื้นฐำนอย่ำงง่ำย ๆ เช่น ถัว่ ลิสงได้น้ นั จึงเป็ นที่สนใจของวงกำรวิทยำศำสตร์ มำก
นักวิทยำศำสตร์ บำงคนได้ถำมท่ำนว่ำ “ท่ำนได้ควำมคิดเหล่ำนี้มำจำกไหน”
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ดร.คำร์ เวอร์ ตอบอย่ำงเรี ยบ ๆ ว่ำ “พระเจ้ำทรงเปิ ดหนังสื อแห่งสติปัญญำ ให้แก่ขำ้ พเจ้ำซึ่ งใคร
ๆ ก็ตำม หำกยอมเสี ยเวลำและบำกบัน่ เพื่อค้นหำควำมรู ้จำกพระองค์แล้ว ก็ยอ่ มจะเข้ำใจ”
คำตอบของท่ำน
ทำให้ผฟู ้ ังหลำยคนพำกันหัวเรำะเยำะ
และตำหนิวำ่
“เหลวไหล
นักวิทยำศำสตร์ ไม่น่ำจะพูดเรื่ องไร้สำระเช่นนี้เลย
นักเทศน์ต่ำงหำกที่พดู ถึงเรื่ องพระเจ้ำ
แต่
นักวิทยำศำสตร์ควรพูดถึง กฏเกณฑ์ทำงฟิ สิ คส์และหลักควำมจริ ง ในทำงวิทยำศำสตร์ จึงจะถูก ”
แต่เขำเหล่ำนั้น ก็ไม่อำจหัวเรำะเยำะได้นำนนักเมื่อได้เห็นผลิตภัณฑ์นำนำชนิด อันเป็ นผล
งำนค้นคว้ำถัว่ ลิสง ของ ดร. คำร์เวอร์
ก่อนหน้ำที่ ดร. คำร์ เวอร์ ผลิตเครื่ องอุปโภคต่ำง ๆ จำกถัว่ ลิสงขึ้นไม่นำนนัก ไร่ ฝ้ำยทัว่ ทั้ง
ภำคใต้ของสหรัฐอเมริ กำ ได้ถูกเพลี้ยชนิดหนึ่ง กัดกินเสี ยหำยหมดแทบจะกล่ำวได้วำ่ เพียงชัว่ คืนเดียว
เท่ำนั้น มันก็ทำให้ชำวไร่ ท้ งั หมดต้องพบกับควำมหำยนะไปตำม ๆ กัน
ในเมืองทัสกิกี มลรัฐอัลบำมำ อันเป็ นเมืองหนึ่งที่ได้รับควำมเสี ยหำย จำกเพลี้ยศัตรู พืชนี้มำก
ดร.คำร์ เวอร์ ได้ยนิ เสี ยงพร่ ำบนคร่ ำครวญของชำวไร่ จนไม่อำจเพิกเฉยได้ ควำมจริ งท่ำนเองก็มีไร่ ฝ้ำย
อยูบ่ ำ้ ง และได้รับควำมเสี ยหำยจำกกีฏภัยนี้ เช่นเดียวกัน ท่ำนจึงได้ลงมือค้นคว้ำ เพื่อแก้สถำนกำรณ์อนั
เลวร้ำยอย่ำงรี บเร่ ง ซึ่ งต่อมำไม่นำนนัก ท่ำนก็ได้พบควำมสำเร็ จ ดังได้กล่ำวมำแล้วในขั้นต้น
“จงไถกลบไร่ ฝ้ำยเสี ย แล้วพ่นด้วยยำฆ่ำแมลง หลังจำกนั้นหนึ่งเดือนให้ปลูกถัว่ ลิสงแทน” ดร.
คำร์ เวอร์ บอกแก่ชำวไร่ ภำคใต้
แต่ไม่มีใครเชื่ อ พวกเขำพำกันสั่นศีรษะไม่เห็นด้วย และพูดว่ำ “ถัว่ ลิสงน่ะ เป็ นอำหำรของหมู
เคี้ยวกินเล่น ๆ นะพอจะได้ แต่ที่จะให้ยดึ เป็ นอำชีพหลักนั้นไม่ได้หรอกคงต้องล่มจมไปตำมๆ กัน”
“ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ จะไม่เป็ นอย่ำงที่ท่ำนทั้งหลำย คิดเลย” ดร.คำร์ เวอร์ กล่ำวอย่ำงหนักแน่น
“ถัว่ ลิสงน่ะ เป็ นอำหำรชั้นเลิศของมนุษย์ทีเดียว ขอให้ท่ำนจงลงมือปลูกเถิด” พร้อมกันนั้น ท่ำนก็ได้ส่ง
หนังสื อวำรสำรคำแนะนำไปให้ชำวไร่ ต่ำง ๆ ทัว่ ทั้งภำคใต้หลำยร้อยเล่ม ในหนังสื อนั้นท่ำนได้กล่ำวว่ำ
“บรรดำพืชไร่ ท้ งั หลำยที่เพำะปลูกกัน ในอำเภอเมสันนั้น แทบจะกล่ำวได้วำ่ ไม่มีพืชชนิดใดที่จะให้
ผลผลิตดีเท่ำถัว่ ลิสง เพรำะว่ำ ถัว่ ลิสงที่ควรแก่กำรเพำะปลูก มีหลำยชนิด และมีประโยชน์เอนกอนันต์
แทบจะไม่มีขอบเขตจำกัด”
ในวำรสำรนั้น ดร.คำร์เวอร์ ได้ให้ขอ้ เท็จจริ งไว้ 14 ประกำรอันเป็ นกำรพิสูจน์ ให้เห็นว่ำ
สำมำรถที่จะนำเอำถัว่ ลิสงมำใช้เป็ นอำหำรได้นำนำประกำร นอกจำกนั้นท่ำนยังได้ให้คำแนะนำอย่ำง
ละเอียดถี่ถว้ น เกี่ยวกับกำรเพำะปลูกถัว่ ลิสง กำรเก็บเกี่ยว ตลอดจนกำรส่ งไปจำหน่ำย
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เมื่อชำวไร่ ได้อ่ำนวำรสำรแนะนำของ ดร.คำร์ เวอร์ แล้ว ก็เกิดควำมหวังใหม่ข้ ึนอีก หลำยคน
ปฏิบตั ิตำมคำแนะนำของนักวิทยำศำสตร์ แห่งทัสกิกีผนู ้ ้ ีทนั ที ก็ปรำกฏว่ำ กำรเพำะปลูกถัว่ ลิสงได้ผล
มำก ตลำดสิ นค้ำรับซื้ อไว้ท้ งั หมด
ระหว่ำงนั้น ดร. คำร์ เวอร์ ได้พิมพ์วำรสำรขึ้นอีกเล่มหนึ่ง อธิ บำยให้ชำวไร่ ทรำบถึง วิธีผลิต
อำหำรจำกถัว่ ลิสง เช่นขนมปั ง ขนมเค้ก ไก่ถวั่ ลิสง กำแฟ ชำ ลูกกวำดและไอศครี มเป็ นต้น อันเป็ นกำร
กระตุน้ ให้ชำวไร่ ปลูกถัว่ ลิสงมำกขึ้น
แต่แล้วเหตุกำรณ์อนั น่ำเศร้ำก็เกิดขึ้นอีก กล่ำวคือ เมื่อชำวไร่ ปลูกถัว่ ได้ผลมำกขึ้น เป็ นเหตุให้
ถัว่ ลิสงล้นตลำด จึงทำให้รำคำถัว่ ลิสงตกต่ำลงอย่ำงน่ำใจหำย เมื่อชำวไร่ ไม่สำมำรถระบำยถัว่ ออกได้
ตำมควำมต้องกำร ต้องทิง้ ให้เปื่ อยเน่ำ เสี ยหำยในไร่ เป็ นอันมำกชำวไร่ เหล่ำนั้น จึงหันมำโจมตี
ดร.คำร์เวอร์ “พ่อหนุ่มหัวใส” ทันทีในกำรที่เร่ งเร้ำ ให้พวกเขำขยำยกำรปลูกถัว่ มำกขึ้นจนล้นตลำด
ดร.คำร์ เวอร์ รู ้สึกเสี ยใจต่อสถำนกำรณ์อนั เลวร้ำยนี้มำก ท่ำนหันมำทดลองค้นคว้ำเพิ่มเติม
อย่ำงเคร่ งเครี ยด ปิ ดประตูขงั ตัวเองโดยไม่ยอมพบปะผูใ้ ดเลย ท่ำนตำหนิติโทษตัวเองอย่ำงหนัก ที่ทำให้
ชำวไร่ ประสบควำมยุง่ ยำกเช่นนั้น
แม้วำ่ จะตกอยูใ่ นควำมยุง่ ยำกเช่นนี้ ท่ำนก็รู้วำ่ ควรจะหันไปพึ่งใคร ท่ำนทรำบว่ำ มีผทู ้ ี่จะช่วย
แก้ไขปัญหำนี้ให้แก่ท่ำนได้ ด้วยเหตุน้ ี ท่ำนจึงทูลถำมพระเจ้ำว่ำ “พระองค์เจ้ำข้ำ พระองค์ทรงสร้ำงถัว่
ลิสงขึ้นมำเพื่ออะไร มันเป็ นอะไรกันแน่ เรำจะใช้อะไรได้บำ้ ง?
ในควำมเงียบแห่งรัตติกำลนั้น พระเจ้ำก็ทรงตอบคำถำมของท่ำน
ดร.คำร์ เวอร์ ได้ทำกำรทดลองค้นคว้ำ ทั้งกลำงวันกลำงคืน เป็ นเวลำหลำยวันติดต่อกัน เมื่อคน
ในบ้ำนนำถำดอำหำรมำส่ งให้ ท่ำนก็จะรับประทำนเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้นและเวลำมีคนมำเคำะประตูเรี ยก
ท่ำนก็จะกล่ำวว่ำ “ไปเสี ยเถอะเรำกำลังยุง่ ”
บรรดำผูท้ ี่มำหำท่ำนเหล่ำนั้นต่ำงก็มองหน้ำกัน ด้วยควำมงุ่นงง เพรำะไม่มีใครเข้ำใจว่ำ ใครอยู่
กับท่ำน ในเมื่อไม่มีนกั ศึกษำ หรื ออำจำรย์คนใด อยูก่ บั ท่ำนในห้องนั้นเลย
หลังจำกขังตัวอยูใ่ นห้องทดลองเป็ นเวลำหกวันหกคืนเต็ม จวบจนย่ำงเข้ำวันที่เจ็ด ท่ำนจึงออก
จำกห้องทดลอง ขึ้นบันไดไปยังห้องนอน แล้วล้มตัวลงนอนขวำงเตียงอย่ำงอ่อนเพลีย แล้วหลับไปจน
เช้ำของวันรุ่ งขึ้น
หลังจำกนั้น เป็ นเวลำหลำยปี ท่ำนจึงได้เปิ ดเผยประสบกำรณ์แห่งสัปดำห์ กำรค้นคว้ำของท่ำน
ในครำวนั้นให้แก่ชำวเมือง มินนิอำโปลิสว่ำ “ข้ำพเจ้ำได้ทูลถำมพระเจ้ำว่ำ “พระองค์เจ้ำข้ำได้โปรด
อธิ บำย ให้ขำ้ พระองค์รู้ดว้ ยเถิดว่ำ พระองค์ทรงสร้ำงจักรวำลขึ้นเพื่ออะไร”
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“พระเจ้ำผูย้ งิ่ ใหญ่ ทรงตอบว่ำ “ทำไมเจ้ำจึงต้องกำรรู้ในปั ญหำอันลี้ลบั กว้ำงใหญ่ เกินสติปัญญำ
ของเจ้ำนักเล่ำ จงถำมในเรื่ องที่สมองของเจ้ำจักเข้ำใจได้เถิด”
“ถ้ำเช่นนั้น ขอพระองค์ทรงอธิ บำย ให้ขำ้ พเจ้ำเข้ำใจเถิดว่ำพระองค์ทรงสร้ำงถัว่ ลิสงขึ้นมำเพื่อ
อะไร”
“เจ้ำอยำกรู ้อะไรเกี่ยวกับถัว่ ลิสง” พระเจ้ำตรัสถำมข้ำพเจ้ำ
“ข้ำพเจ้ำอยำกรู ้วำ่ ข้ำพเจ้ำจะทำนมจำกถัว่ ลิสงได้หรื อไม่”
“เจ้ำต้องกำร นมชนิดใด นมอย่ำงดีพิเศษ หรื อขนำดธรรมดำ”
“ต่อจำกนั้นพระเจ้ำก็ทรงสอนให้ขำ้ พเจ้ำ รู ้ถึงวิธีแยกแยะและสกัดเอำสสำรต่ำง ๆ อันเป็ น
องค์ประกอบ ของถัว่ ลิสงออกจำกกันแล้วเอำสสำรเหล่ำนั้น มำผสมกันให้ถูกส่ วน ก็จะได้อำหำรใหม่
ๆ”
ตลอดสัปดำห์ที่ ดร.คำร์ เวอร์ ง่วนอยูก่ บั กำรทดลองนั้น ท่ำนสังเครำะห์ผลิตภัณฑ์ ขึ้นจำกถัว่
ลิสงได้ถึง 24 อย่ำง แต่น้ นั เป็ นเพียงขั้นเริ่ มต้นเท่ำนั้น ต่อมำ ดร.คำร์ เวอร์ ได้คน้ คว้ำถึงประโยชน์ของถัว่
ลิสงกว้ำงขวำงออกไปอีก และสร้ำงเครื่ องอุปโภค ตำมแนวนี้ข้ ึนได้ถึงสำมร้อยอย่ำง ดังนั้นจึงไม่น่ำ
แปลกเลย ที่ท่ำนได้รับฉำยำว่ำ “รำชำถัว่ ลิสง”
จำกควำมวิริยะอุตสำหะของ ดร.คำร์ เวอร์ ได้ก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ชำวไร่ และมนุษย์
ทัว่ ไปอย่ำงใหญ่หลวง ดังนั้นชำวไร่ ท้ งั หลำยจึงเห็นว่ำควรจะมอบเงินให้แก่ท่ำนจำนวนหนึ่ง เป็ นกำร
ตอบแทน แต่ ดร.คำร์ เวอร์ กลับไม่ยอมรับเงินจำนวนนั้น ท่ำนกล่ำวว่ำ “ในเมื่อพระเจ้ำผูท้ รงบันดำลให้
ถัว่ ลิสงเจริ ญงอกงำมและเกิดผลเอง ยังไม่ได้คิดค่ำตอบแทนจำกเรำเลย จะให้ขำ้ พเจ้ำเรี ยกค่ำตอบแทน
จำกพวกท่ำนได้อย่ำงไร”
ควำมสำเร็ จ ในกำรค้นพบน้ ำมันถัว่ ลิสงของ ดร.คำร์ เวอร์ ได้ระบือลือเลื่อง ไปอย่ำงกว้ำงขวำง
แม้กระทัง่ ประธำนำธิ บดี แฟรงคลิน ดี. โรสเวลท์ (ประธำนำธิ บดีของสหรัฐในสมัยนั้น) ก็ยงั เขียน
จดหมำยมำชมเชยท่ำน ข้อควำมตอนหนึ่ง ของจดหมำยนั้น กล่ำวว่ำ “ประชำชนชำวอเมริ กนั ทั้งมวล
รู้สึกภูมิใจ ในชีวติ ซึ่งเปี่ ยมไปด้วยควำมเสี ยสละ เพื่อสำธำรณชนของท่ำนยิง่ นัก”
ดร.คำร์ เวอร์ ได้เอำจดหมำยฉบับนี้ ใส่ กรอบติดไว้ที่ฝำผนังห้องทดลองของท่ำน รวมกับ
ประกำศนียบัตรเกียรติคุณอื่น ๆ ที่ท่ำนได้รับมำแล้ว
ในฤดูใบไม้ผลิปี 1939 เมื่อประธำนำธิ บดีโรสเวลท์ เดินทำงผ่ำนเมืองทัสกิกี ท่ำนได้แวะเยีย่ ม
ดร.คำร์ เวอร์ ดว้ ย
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คำปรำศรัยของ ดร.คำร์ เวอร์ ทำให้เรำได้รู้ถึงเคล็ดลับแห่งควำมสำเร็ จของท่ำน ซึ่ งแท้ที่จริ งก็คือ
กำรแสวงหำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำนัน่ เอง ท่ำนกล่ำวว่ำ “ควำมสัมพันธ์ส่วนตัวอันใกล้ชิดกับพระเจ้ำ ผู ้
ทรงสร้ำงสำรพัดสิ่ ง คือรำกฐำนของชีวิตที่ครบบริ บูรณ์”
ดร.คำร์เวอร์ พบว่ำ กำรดำเนิ นชีวติ กับพระเจ้ำ และกำรสนทนำกับพระองค์ ทำให้ท่ำนมีควำม
มัน่ ใจในวิถีชีวติ
ท่ำนบอกแก่นกั ศึกษำของท่ำน ว่ำ “หำกพวกคุณอยำกยกระดับชีวติ ให้สูงขึ้น จำก
สภำพแวดล้อมที่ไม่ดีท้ งั หลำย คุณต้องติดต่อกับพระเจ้ำ พระผูท้ รงสร้ำง” ท่ำนเองได้รับบทเรี ยนนี้จำก
ห้องทดลองขณะที่ท่ำน ได้ติดต่อกับพระเจ้ำพระผูท้ รงสร้ำง ท่ำนก็ได้พบควำมลึกลับแห่งถัว่ ลิสง
จำก “เพาเวอร์ ไลฟ”
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เมื่อท่ำนอ่ำนหนังสื อเล่มนี้ จบแล้ว ท่ำนไม่ควรพลำด หนังสื อ ภำษำไทย-อังกฤษ เล่มอื่น ๆ ซึ่ ง
กอปรไปด้วยสำระสำคัญ ให้ประโยชน์ท้ งั ในด้ำนกำรศึกษำ ในด้ำนภำษำอังกฤษ และในด้ำนฝ่ ำยจิต
วิญญำณ อีกทั้งจำหน่ำย ในรำคำย่อมเยำ คือ
A.509 แผนกำรของพระเจ้ำ เล่ม ๑A GOD’S PLAN Book 1
A.509 แผนกำรของพระเจ้ำ เล่ม ๒B GOD’S PLAN Book 2
A.514 ควำมอัศจรรย์ของกำรเนรมิตสร้ำง MARVELS OF CREATION
A.521 พระองค์เจ้ำและพระผูช้ ่วยให้รอดTHE PRINCE AND SAVIOUR
A.527 ไม่มีกำรหันกลับNO TURNING BACK
A.531 ปริ ศนำธรรม เล่ม ๑Pilgrim’s Progress Vol.1
A.532 ปริ ศนำธรรม เล่ม ๒ Pilgrim’s Progress Vol.2
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