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เดก็ผู้ใฝ่การศึกษา 

เร่ืองจริง 

โดย แคทเธอริน ดามาโต 

เด็กผวิด ำรูปร่ำงบอบบำง วยั 14 ปี มองดูรอบ ๆ ดว้ยควำมระมดัระวงั แลว้จึงค่อย ๆ ยอ่งออกมำ
จำกโรงนำ ซ่ึงเขำอำศยักองฟำงในท่ีนั้นเป็นท่ีหลบันอนอยำ่งอบอุ่นตลอดคืน หลงัจำกท่ีไดเ้ดินทำงจำก
บำ้นมำเป็นระยะทำงร่วม 13 กม. 

“อำคำรนอกร้ัวนัน่คงจะเป็นโรงเรียนกระมงั” เขำร ำพึงกบัตนเอง “เรำเห็นจะตอ้งนัง่บนร้ัวสัก
พกั และกินขำ้วโพดท่ีป้ำซูใหม้ำเสียก่อน จะดีกวำ่” 

ทนัใดนั้น ก็มีเสียงอนัแจ่มใสร้องเรียกมำจำกขำ้งหลงัวำ่ “เจำ้หนู นัง่ท  ำอะไรบนร้ัวนัน่น่ะ” 
เขำหนัไปมอง และยิม้ใหก้บัเจำ้ของเสียง ซ่ึงเป็นสตรีรูปร่ำงเล็ก ๆ และมีผวิด ำ เช่นเดียวกบัเขำ 
“นัน่เป็นโรงเรียนส ำหรับเด็กผวิด ำใช่หรือเปล่ำนำ้ ผมมำจำกหมู่บำ้นไดอำมอนดโ์กรฟครับ 

ตั้งใจจะเสำะแสวงหำโรงเรียนสักแห่งหน่ึง เพื่อศึกษำหำควำมรู้ ผมอยำกรู้วำ่ คนเรำจะสำมำรถดดัแปลง
เมล็ดพืช จนท ำใหต้น้ของมนัเปล่ียนสีไปไดห้รือไม่ ผมอยำกทรำบวำ่ลูกเห็บและหิมะมำจำกไหน” 

หญิงผูน้ั้น เอำมือทำ้วสะเอวจอ้งมองดูเขำดว้ยควำมฉงน ระคนกบัควำมเอน็ดู นำงส่ำยหนำ้
พร้อมกบัพดูวำ่ “เฮอ้ เจำ้หนู เอ๋ย เห็นทีจะตอ้งไปศึกษำหำควำมรู้เอำจำก โรงเรียนในเมืองใหญ่ ๆ เสีย
แลว้ล่ะ น่ีมนัหมู่บำ้นนิโอโช เขำคงไม่สอนถึงเร่ืองเหล่ำน้ีหรอก” 

“ดูท่ำทำงหนูคงหิวมำก หนูมีญำติพี่นอ้งหรือท่ีพกัหรือเปล่ำ?” 
“ผมช่ือ ยอร์จ เคยอยูก่บัครอบครัว คำร์เวอร์ ครับ ป้ำซูกบัลุงโมส เป็นผูเ้ล้ียงผมกบัจิม นอ้งชำย

ของผมมำตั้งแต่เล็ก ๆ ป้ำซูไดส้อนหนงัสือใหผ้มเหมือนกนั แต่ท่ีหมู่บำ้น ไดอำมอนด์โกรฟ ไม่มี
โรงเรียนส ำหรับเด็กผวิด ำเลย ผมก ำลงัตอ้งกำรท่ีอยูที่เดียวครับ” 

“ถำ้งั้นหนูช่วยป้ำ เก็บฟืนสักหน่อยซิ แลว้มำรับประทำนอำหำรเชำ้ดว้ยกนั” 
ยอร์จช่วยหญิงผูน้ั้น เก็บฟืนดว้ยควำมเตม็ใจ แลว้ติดตำมหญิงผูน้ั้น เขำ้ไปในบำ้นของนำง

ระหวำ่งท่ีนำงตระเตรียมอำหำรอยูน่ั้น นำงบอกวำ่ 
“ป้ำช่ือมำเรีย วอ้ตก๊ินส์ หนูเรียกป้ำสั้น ๆ วำ่ ป้ำมำเรียก็ไดป้้ำกบัสำมีไม่มีบุตรดว้ยกนั ป้ำอยำก

ใหห้นูอยูก่บัป้ำ เสียท่ีน่ีแหละ เชำ้ก็ไปโรงเรียน เยน็ก็มำช่วยป้ำท ำงำนบำ้น ป้ำจะใหอ้ำหำรและท่ีพกั
ตอบแทน” 
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นำงเอำจำนขำ้วโพดตม้ ซ่ึงก ำลงัส่งกล่ินหอมฉุย วำงบนโตะะตรงหนำ้ของหนูนอ้ยยอร์จ พลำง
พดูวำ่ “เวลำไปโรงเรียน หนูจะตอ้งมีช่ือและนำมสกุลดว้ย จะใชช่ื้อเดียววำ่ ยอร์จ เฉย ๆ เท่ำนั้นไม่ได้
หรอก ควรเปล่ียนเสียวำ่ ยอร์จ คำร์เวอร์ จะดีกวำ่ จ  ำไวใ้ห้ดีนะ” 

ยอร์จ รับประทำนอำหำรเชำ้ คร้ังท่ีสองดว้ยควำมหิวโหย หลงัจำกรับประทำนอำหำรแลว้ ป้ำ 
มำเรียไดเ้อำอ่ำงน ้ำ มำใหเ้ขำลำ้งมือ และอธิบำย วำ่ “กำรท่ีจะไปโรงเรียนน่ะหนูจะตอ้งรักษำเน้ือตวัให้
สะอำดอยูเ่สมอ” 

หลงัจำกนั้น ไม่ก่ีนำทีก็ถึงเวลำเขำ้เรียน เสียงระฆงั ท ำให้หนูนอ้ยยอร์จ รีบวิง่ออกจำกบำ้น ดว้ย
ใบหนำ้สดช่ืนแจ่มใส เขำรู้สึกดีใจเป็นอนัมำก ท่ีจะไดกิ้นอ่ิมและมีเพื่อน ๆ ท่ีดี 

ป้ำมำเรีย วอ้ตก๊ินส์ และพี่นอ้งชำวนิโกรในหมู่บำ้นนิโอโช มลรัฐมิสซูรี ต่ำงไดรั้บกำรศึกษำ
เพียงเล็กนอ้ย จึงไม่มีควำมรู้อะไรท่ีจะประสิทธ์ิประสำทใหย้อร์จ คำร์เวอร์ มำกนกั กระนั้นพวกเขำก็ได้
ถ่ำยทอดควำมรู้ทุกส่ิงทุกอยำ่งท่ีตนมีใหแ้ก่ยอร์จจนหมดส้ิน วนัหน่ึงป้ำมำเรียไดพ้ดูกบัยอร์จวำ่ “หนูจง
เรียนทุกส่ิงทุกอยำ่งเท่ำท่ีหนูจะท ำได ้ แต่เม่ือเรียนรู้แลว้ จงอยำ่เก็บง ำควำมรู้เหล่ำนั้นไว ้ เพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเองเท่ำนั้น แต่จงถ่ำยทอดแก่พี่นอ้งชำวนิโกรของหนูดว้ย” 

ป้ำมำเรียไดใ้หค้  ำแนะน ำสั่งสอนท่ีดีมีประโยชน์แก่ยอร์จหลำยอยำ่ง และไดพ้ำเขำไปโบสถด์ว้ย 
นำงรักพระเจำ้มำก และไดแ้บ่งปันควำมเช่ืออนัลึกซ้ึง ท่ีนำงทีต่อพระเจำ้ใหแ้ก่หนูนอ้ยยอร์จดว้ย 
นอกจำกนั้นนำงยงัไดใ้หพ้ระคริสตธรรมคมัภีร์แก่เขำเล่มหน่ึง ซ่ึงเป็นพระคมัภีร์เล่มแรก ในชีวติของเขำ 

หนูนอ้ยยอร์จรักพระคมัภีร์ของเขำมำก พอ ๆ กบัท่ีเขำสนใจในควำมเจริญเติบโตของเมล็ดพืช
เขำจดจ ำขอ้พระคมัภีร์ไดห้ลำยขอ้และจำกกำรอ่ำนพระคมัภีร์น้ีเอง ท ำใหไ้ดรู้้จกัพระเยซูคริสต ์ และรัก
พระองค ์ เขำชอบเร่ืองกำรเนรมิตสร้ำงโลกมำก เร่ืองน้ีสอนใหเ้ขำรู้วำ่ พระองคท์รงสร้ำงสรรพส่ิงเพื่อ
พระประสงคบ์ำงอยำ่งของพระองค ์ ในท่ีสุดเขำก็คิดมำถึงตนเองวำ่ “พระเจำ้ก็ทรงมีพระประสงค์
ส ำหรับฉนัดว้ย” 

หลำยปีต่อมำ ระหวำ่งท่ีอยูใ่นมลรัฐแคนซสั ยอร์จไดเ้พิ่มอกัษร “ดบับลิว” ไวท่ี้ช่ือของเขำ เป็น 
ยอร์จ ดบับลิว. คำร์เวอร์ เพื่อไม่ใหซ้ ้ ำกบัคนท่ีช่ือ ยอร์จ คำร์เวอร์ อีกคนหน่ึง เพรำะเขำไดรั้บจดหมำยท่ี
ส่งมำผดิตวัหลำยคร้ังแลว้ เม่ือมีผูถ้ำมเขำวำ่ ตวั “ดบับลิว” น่ียอ่มำจำกค ำวำ่ “วอชิงตนั” ใช่หรือไม่ เขำ
ตอบอยำ่งทีเล่นทีจริงวำ่ “ฉนัก็คิดวำ่อยำ่งนั้นแหละ” 

เม่ืออำยไุด ้ 30 ปี คือในปี 1890 ยอร์จ ดบับลิว. คำร์เวอร์ ลูกทำสชำวนิโกร ก็ไดเ้ขำ้ศึกษำใน
วทิยำลยัซิมซนั ท่ีเมือง อินเดียโนลำ มลรัฐไอโอวำ เม่ือส ำเร็จแลว้ก็ไดศึ้กษำต่อในมหำวทิยำลยัไอโอวำ
และเม่ือศึกษำส ำเร็จ เขำก็ไดเ้ป็นอำจำรยส์อนท่ีสถำบนัแห่งน้ี เป็นเวลำหลำยปี 

ในปี 1896 ยอร์จ ดบับลิว. คำร์เวอร์ ไดเ้ขำ้ร่วมในสถำบนักำรศึกษำทสักิกี ในมลรัฐอลับำมำ 
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ท่ีทสักิกี เขำไดท้  ำงำนร่วมกบัชำวนิโกรและเพื่อชำวนิโกร เขำทุ่มเททุกอยำ่ง  เพื่อช่วยเหลือ
บุคคล ท่ีไดเ้คยอุม้ชูเขำและตอ้งกำรควำมช่วยเหลือจำกเขำ เขำท ำงำนในฐำนะหวัหนำ้แผนกกสิกรรม 
เขำไดท้  ำกำรทดลอง เก่ียวกบัผลิตผลของพืชไร่ทุกอยำ่ง และไดส้อนชำวไร่ให้รู้จกักำรปลูกพืชอยำ่งอ่ืน
สลบัตำมฤดูกำล อนัเป็นกำรอนุรักษท่ี์ดินไปในตวั 

ทุกคร้ัง ท่ีเขำขงัตวัในหอ้งปฏิบติักำร เพื่อคิดคน้วธีิสร้ำงผลิตภณัฑใ์หม่จำกถัว่ลิสง เขำจะ
อธิษฐำนขอใหพ้ระเจำ้ทรงน ำเสมอ เช่น “องคพ์ระผูท้รงสร้ำงผูย้ิง่ใหญ่เจำ้ขำ้ ขอทรงโปรดอธิบำยให้
ขำ้พเจำ้ทรำบดว้ยเถิดวำ่ พระองคท์รงสร้ำงถัว่ลิสงข้ึนมำ เพื่ออะไร” เช่นน้ีเป็นตน้ 

หลงัจำกอธิษฐำนแลว้ เขำก็ง่วนอยูก่บักำรทดลองภำยใตก้ำรน ำของพระเจำ้ นบัเป็นชัว่โมง ๆ 
ผลสุดทำ้ยเขำก็พบประโยชน์อยำ่งอ่ืน ๆ ของถัว่ลิสงเพิ่มข้ึนอีก นอกจำกนั้นเขำยงัรู้จกัใชถ้ัว่พีคำน และ
มนัเทศใหเ้ป็นประโยชน์มำกข้ึน 

ผลกำรวจิยัคน้ควำ้ของยอร์จ ดบับลิว. คำร์เวอร์ เป็นกำรบุกเบิกเขำ้สู่ยคุแห่งกำรสังเครำะห์ จำก
ถัว่ลิสงเพียงอยำ่งเดียว เขำคน้พบวธีิประดิษฐเ์คร่ืองอุปโภคและบริโภคไดน้ำนำชนิด เช่น กำแฟ น ้ำหมึก 
สบู่ ฉนวนไฟฟ้ำ และสียอ้มผำ้เป็นตน้ 

แมว้ำ่ยอร์จ วอชิงตนั คำร์เวอร์ จะกลำยเป็นคน ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัแต่เขำก็ไม่เคยลืมหรือหยดุย ั้ง
กำรสรรเสริญขอบพระคุณพระเจำ้หรือเลิกอ่ำน พระคริสตธรรมคมัภีร์เลย พระเจำ้ไดท้รงน ำเขำฟันฝ่ำ
อุปสรรคนำนำประกำร ไปสู่สภำวะท่ีสำมำรถรับใชป้ระชำชนไดอ้ยำ่งน่ำภำคภูมิพระเจำ้ทรงมี         
พระประสงคส์ ำหรับ ยอร์จ ดบับลิว. คำร์เวอร์ อยำ่งแน่นอน และทรงส ำแดงพระประสงคน์ั้น โดยกำร
บนัดำลใหเ้ขำมีควำมกระหำยใฝ่ใจในวชิำควำมรู้ ซ่ึงในท่ีสุดเขำก็ไดบ้รรลุถึงเป้ำหมำยนั้น 

“ความย าเกรง พระเยโฮวาห์ เป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ แต่คนโฉดชังปัญญาและค าเตือนสอน” 
พระธรรมสุภำษิต 1:7 
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ราชาถั่วลสิง 

โดย ฮาร่ี อลับัส 

ยอร์จ วอชิงตนั คำร์เวอร์ นกัวทิยำศำสตร์ ชำวอเมริกนันิโกร ผูเ้รืองนำมของโลก ซ่ึงส้ินชีวติ
เม่ือปี ค.ศ. 1943 ไดค้น้พบประโยชน์อนัมหำศำล ของถัว่ลิสงจำกพระเจำ้ 

เม่ือมี ผูถ้ำมวำ่ท่ำนคน้พบ ควำมล้ีลบัของถัว่ลิสง ไดอ้ยำ่งไร ท่ำนตอบวำ่ “ขำ้พเจำ้เอำถัว่ลิสงมำ
ก ำมือหน่ึง พิจำรณำดูแลว้ ทูลถำม พระเจำ้วำ่ “พระองคเ์จำ้ขำ้ พระองคท์รงสร้ำงถัว่ลิสงข้ึนเพื่ออะไร” 
ต่อมำ เม่ือขำ้พเจำ้แยกแยะส่วนประกอบของเน้ือถัว่ลิสงออก ตำมวธีิกำรทำงวทิยำศำสตร์ ก็ไดพ้บ
ค ำตอบจำกพระองค”์ 

เวลำท่ี ดร. คำร์เวอร์ พดูคุยกบัพระเจำ้ พระองคไ์ดต้รัสกบัท่ำนเสมอ ในระหวำ่งท่ี ดร. คำร์เวอร์
ท ำกำรวจิยั เพื่อศึกษำหำควำมรู้เก่ียวกบัถัว่ลิสงอยูน่ั้น ท่ำนไดแ้ยกแยะเอำส่วนประกอบต่ำง ๆ ของ      
ถัว่ลิสงออกจำกกนั ก็ไดพ้บวำ่ ประกอบดว้ยน ้ำ ไขมนั น ้ำมนั ยำงไม ้ ยำงสน น ้ำตำล และส่ิงอ่ืน ๆ อีก
หลำยอยำ่ง 

แต่เม่ือแยก องคป์ระกอบออกแลว้ ก็ไดส้สำรต่ำง ๆ มำกมำยหลำยอยำ่ง และจำกสสำรอนัเป็น
องคป์ระกอบของถัว่ลิสงน้ีเอง ดร.คำร์เวอร์ไดน้ ำไปสร้ำงผลิตภนัฑต่์ำง ๆ ข้ึนหลำยอยำ่ง อนัเป็นกำร
ปฏิวติักำรเกษตรกรรมทำงภำคใตข้องสหรัฐอเมริกำอยำ่งใหญ่หลวง 

ขณะท่ี ดร.คำร์เวอร์ พิจำรณำองคป์ระกอบต่ำง ๆ ของถัว่ลิสงอยูน่ั้น ก็จะสนทนำกบัพระเจำ้ 
และก็จะเกิดควำมคิดข้ึนวำ่ “ถำ้หำกเรำเอำสำรประกอบเหล่ำน้ี มำผสมกนัอยำ่งถูกตอ้งพอเหมำะ ก็
อำจจะท ำใหไ้ดผ้ลิตภณัฑใ์หม่ ๆ” แมว้ำ่กำรทดลองในขั้นแรกน้ี จะไม่ถูกตอ้งตำมหลกัวทิยำศำสตร์นกั 
แต่ก็ไดผ้ลเป็นท่ีพอใจ ในท่ีสุด ดร.คำร์เวอร์ก็ไดส้ังเครำะห์ผลิตภณัฑข้ึ์นถึง 300 อยำ่ง จำกถัว่ลิสงเพียง
อยำ่งเดียวเท่ำนั้น เช่น กำแฟผง สบู่ และน ้ำหมึก เป็นตน้ นอกจำกนั้น ท่ำนยงัสร้ำงเคร่ืองบริโภคข้ึนอีก 
118 อยำ่งจำกมนัเทศ และอีก 75 อยำ่งจำกถัว่พีคำน ท่ำนไดส้ังเครำะห์หินอ่อน ข้ึนจำกข้ีเล่ือย สียอ้มผำ้
จำกดินเหนียว แป้ง ยำง และไมอ้ดัจำกตน้ฝ้ำย กำรคน้พบใหม่ ๆ ของ ดร.คำร์เวอร์ท ำใหช้ำวไร่หลำยคน
ในทำงภำคใตข้องสหรัฐอเมริกำ หนัมำปลูกพืชผลอยำ่งอ่ืนแทนปลูกฝ้ำย เพื่อหำรำยไดเ้พิ่มข้ึน 

ข่ำว กำรท่ี ดร. คำร์เวอร์ สำมำรถสร้ำงผลิตภณัฑอ์นัซบัซอ้นต่ำง ๆ ข้ึน จำกสำรท่ีมี
องคป์ระกอบขั้นพื้นฐำนอยำ่งง่ำย ๆ เช่น ถัว่ลิสงไดน้ั้น จึงเป็นท่ีสนใจของวงกำรวทิยำศำสตร์มำก  
นกัวทิยำศำสตร์บำงคนไดถ้ำมท่ำนวำ่ “ท่ำนไดค้วำมคิดเหล่ำน้ีมำจำกไหน” 
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ดร.คำร์เวอร์ ตอบอยำ่งเรียบ ๆ วำ่ “พระเจำ้ทรงเปิดหนงัสือแห่งสติปัญญำ ใหแ้ก่ขำ้พเจำ้ซ่ึงใคร 
ๆ ก็ตำม หำกยอมเสียเวลำและบำกบัน่ เพื่อคน้หำควำมรู้จำกพระองคแ์ลว้ ก็ยอ่มจะเขำ้ใจ” 

ค ำตอบของท่ำน ท ำใหผู้ฟั้งหลำยคนพำกนัหวัเรำะเยำะ และต ำหนิวำ่ “เหลวไหล 
นกัวทิยำศำสตร์ไมน่่ำจะพดูเร่ืองไร้สำระเช่นน้ีเลย นกัเทศน์ต่ำงหำกท่ีพดูถึงเร่ืองพระเจำ้ แต่
นกัวทิยำศำสตร์ควรพดูถึง กฏเกณฑท์ำงฟิสิคส์และหลกัควำมจริง ในทำงวทิยำศำสตร์จึงจะถูก” 

แต่เขำเหล่ำนั้น ก็ไม่อำจหวัเรำะเยำะไดน้ำนนกัเม่ือไดเ้ห็นผลิตภณัฑน์ำนำชนิด  อนัเป็นผล
งำนคน้ควำ้ถัว่ลิสง ของ ดร. คำร์เวอร์ 

ก่อนหนำ้ท่ี ดร. คำร์เวอร์ผลิตเคร่ืองอุปโภคต่ำง ๆ จำกถัว่ลิสงข้ึนไม่นำนนกั ไร่ฝ้ำยทัว่ทั้ง
ภำคใตข้องสหรัฐอเมริกำ ไดถู้กเพล้ียชนิดหน่ึง กดักินเสียหำยหมดแทบจะกล่ำวไดว้ำ่ เพียงชัว่คืนเดียว
เท่ำนั้น มนัก็ท ำใหช้ำวไร่ทั้งหมดตอ้งพบกบัควำมหำยนะไปตำม ๆ กนั 

ในเมืองทสักิกี มลรัฐอลับำมำ อนัเป็นเมืองหน่ึงท่ีไดรั้บควำมเสียหำย จำกเพล้ียศตัรูพืชน้ีมำก 
ดร.คำร์เวอร์ ไดย้นิเสียงพร ่ ำบนคร ่ ำครวญของชำวไร่ จนไม่อำจเพิกเฉยได ้ ควำมจริงท่ำนเองก็มีไร่ฝ้ำย
อยูบ่ำ้ง และไดรั้บควำมเสียหำยจำกกีฏภยัน้ี เช่นเดียวกนั ท่ำนจึงไดล้งมือคน้ควำ้ เพื่อแกส้ถำนกำรณ์อนั
เลวร้ำยอยำ่งรีบเร่ง ซ่ึงต่อมำไม่นำนนกั ท่ำนก็ไดพ้บควำมส ำเร็จ ดงัไดก้ล่ำวมำแลว้ในขั้นตน้ 

“จงไถกลบไร่ฝ้ำยเสีย แลว้พน่ดว้ยยำฆ่ำแมลง หลงัจำกนั้นหน่ึงเดือนใหป้ลูกถัว่ลิสงแทน” ดร.
คำร์เวอร์บอกแก่ชำวไร่ภำคใต ้

แต่ไม่มีใครเช่ือ พวกเขำพำกนัสั่นศีรษะไม่เห็นดว้ย และพดูวำ่ “ถัว่ลิสงน่ะ เป็นอำหำรของหมู
เค้ียวกินเล่น ๆ นะพอจะได ้แต่ท่ีจะใหย้ดึเป็นอำชีพหลกันั้นไม่ไดห้รอกคงตอ้งล่มจมไปตำมๆ กนั” 

“ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ จะไม่เป็นอยำ่งท่ีท่ำนทั้งหลำย คิดเลย” ดร.คำร์เวอร์กล่ำวอยำ่งหนกัแน่น 
“ถัว่ลิสงน่ะ เป็นอำหำรชั้นเลิศของมนุษยที์เดียว ขอใหท้่ำนจงลงมือปลูกเถิด” พร้อมกนันั้น ท่ำนกไ็ดส่้ง
หนงัสือวำรสำรค ำแนะน ำไปให้ชำวไร่ต่ำง ๆ ทัว่ทั้งภำคใตห้ลำยร้อยเล่ม ในหนงัสือนั้นท่ำนไดก้ล่ำววำ่ 
“บรรดำพืชไร่ทั้งหลำยท่ีเพำะปลูกกนั ในอ ำเภอเมสันนั้น แทบจะกล่ำวไดว้ำ่ ไม่มีพืชชนิดใดท่ีจะให้
ผลผลิตดีเท่ำถัว่ลิสง เพรำะวำ่ ถัว่ลิสงท่ีควรแก่กำรเพำะปลูก มีหลำยชนิด และมีประโยชน์เอนกอนนัต ์
แทบจะไม่มีขอบเขตจ ำกดั” 

ในวำรสำรนั้น ดร.คำร์เวอร์ไดใ้หข้อ้เท็จจริงไว ้ 14 ประกำรอนัเป็นกำรพิสูจน์ ใหเ้ห็นวำ่
สำมำรถท่ีจะน ำเอำถัว่ลิสงมำใชเ้ป็นอำหำรไดน้ำนำประกำร นอกจำกนั้นท่ำนยงัไดใ้หค้  ำแนะน ำอยำ่ง
ละเอียดถ่ีถว้น เก่ียวกบักำรเพำะปลูกถัว่ลิสง กำรเก็บเก่ียว ตลอดจนกำรส่งไปจ ำหน่ำย 
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เม่ือชำวไร่ไดอ่้ำนวำรสำรแนะน ำของ ดร.คำร์เวอร์แลว้ ก็เกิดควำมหวงัใหม่ข้ึนอีก หลำยคน
ปฏิบติัตำมค ำแนะน ำของนกัวทิยำศำสตร์แห่งทสักิกีผูน้ี้ทนัที ก็ปรำกฏวำ่ กำรเพำะปลูกถัว่ลิสงไดผ้ล
มำก ตลำดสินคำ้รับซ้ือไวท้ั้งหมด 

ระหวำ่งนั้น ดร. คำร์เวอร์ ไดพ้ิมพว์ำรสำรข้ึนอีกเล่มหน่ึง อธิบำยใหช้ำวไร่ทรำบถึง วธีิผลิต
อำหำรจำกถัว่ลิสง เช่นขนมปัง ขนมเคก้ ไก่ถัว่ลิสง กำแฟ ชำ ลูกกวำดและไอศครีมเป็นตน้ อนัเป็นกำร
กระตุน้ใหช้ำวไร่ปลูกถัว่ลิสงมำกข้ึน 

แต่แลว้เหตุกำรณ์อนัน่ำเศร้ำก็เกิดข้ึนอีก กล่ำวคือ เม่ือชำวไร่ปลูกถัว่ ไดผ้ลมำกข้ึน เป็นเหตุให้
ถัว่ลิสงลน้ตลำด จึงท ำใหร้ำคำถัว่ลิสงตกต ่ำลงอยำ่งน่ำใจหำย เม่ือชำวไร่ไม่สำมำรถระบำยถัว่ออกได้
ตำมควำมตอ้งกำร ตอ้งทิ้งให้เป่ือยเน่ำ เสียหำยในไร่เป็นอนัมำกชำวไร่เหล่ำนั้น จึงหนัมำโจมตี  
ดร.คำร์เวอร์ “พอ่หนุ่มหวัใส” ทนัทีในกำรท่ีเร่งเร้ำ ใหพ้วกเขำขยำยกำรปลูกถัว่มำกข้ึนจนลน้ตลำด 

ดร.คำร์เวอร์ รู้สึกเสียใจต่อสถำนกำรณ์อนัเลวร้ำยน้ีมำก ท่ำนหนัมำทดลองคน้ควำ้เพิ่มเติม 
อยำ่งเคร่งเครียด ปิดประตูขงัตวัเองโดยไม่ยอมพบปะผูใ้ดเลย ท่ำนต ำหนิติโทษตวัเองอยำ่งหนกั ท่ีท ำให้
ชำวไร่ประสบควำมยุง่ยำกเช่นนั้น 

แมว้ำ่จะตกอยูใ่นควำมยุง่ยำกเช่นน้ี ท่ำนก็รู้วำ่ ควรจะหนัไปพึ่งใคร ท่ำนทรำบวำ่ มีผูท่ี้จะช่วย
แกไ้ขปัญหำน้ีให้แก่ท่ำนได ้ ดว้ยเหตุน้ี ท่ำนจึงทูลถำมพระเจำ้วำ่ “พระองคเ์จำ้ขำ้ พระองคท์รงสร้ำงถัว่
ลิสงข้ึนมำเพื่ออะไร มนัเป็นอะไรกนัแน่ เรำจะใชอ้ะไรไดบ้ำ้ง? 

ในควำมเงียบแห่งรัตติกำลนั้น พระเจำ้ก็ทรงตอบค ำถำมของท่ำน 
ดร.คำร์เวอร์ไดท้  ำกำรทดลองคน้ควำ้ ทั้งกลำงวนักลำงคืน เป็นเวลำหลำยวนัติดต่อกนั เม่ือคน

ในบำ้นน ำถำดอำหำรมำส่งให ้ท่ำนก็จะรับประทำนเพียงเล็กนอ้ยเท่ำนั้นและเวลำมีคนมำเคำะประตูเรียก
ท่ำนก็จะกล่ำววำ่ “ไปเสียเถอะเรำก ำลงัยุง่” 

บรรดำผูท่ี้มำหำท่ำนเหล่ำนั้นต่ำงก็มองหนำ้กนั ดว้ยควำมงุ่นงง เพรำะไม่มีใครเขำ้ใจวำ่ ใครอยู่
กบัท่ำน ในเม่ือไม่มีนกัศึกษำ หรืออำจำรยค์นใด อยูก่บัท่ำนในหอ้งนั้นเลย 

หลงัจำกขงัตวัอยูใ่นห้องทดลองเป็นเวลำหกวนัหกคืนเตม็ จวบจนยำ่งเขำ้วนัท่ีเจด็ ท่ำนจึงออก
จำกหอ้งทดลอง ข้ึนบนัไดไปยงัหอ้งนอน แลว้ลม้ตวัลงนอนขวำงเตียงอยำ่งอ่อนเพลีย แลว้หลบัไปจน
เชำ้ของวนัรุ่งข้ึน 

หลงัจำกนั้น เป็นเวลำหลำยปีท่ำนจึงไดเ้ปิดเผยประสบกำรณ์แห่งสัปดำห์ กำรคน้ควำ้ของท่ำน 
ในครำวนั้นใหแ้ก่ชำวเมือง มินนิอำโปลิสวำ่ “ขำ้พเจำ้ไดทู้ลถำมพระเจำ้วำ่ “พระองคเ์จำ้ขำ้ไดโ้ปรด
อธิบำย ใหข้ำ้พระองครู้์ดว้ยเถิดวำ่ พระองคท์รงสร้ำงจกัรวำลข้ึนเพื่ออะไร” 
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“พระเจำ้ผูย้ิง่ใหญ่ ทรงตอบวำ่ “ท ำไมเจำ้จึงตอ้งกำรรู้ในปัญหำอนัล้ีลบักวำ้งใหญ่ เกินสติปัญญำ
ของเจำ้นกัเล่ำ จงถำมในเร่ืองท่ีสมองของเจำ้จกัเขำ้ใจไดเ้ถิด” 

“ถำ้เช่นนั้น ขอพระองคท์รงอธิบำย ใหข้ำ้พเจำ้เขำ้ใจเถิดวำ่พระองคท์รงสร้ำงถัว่ลิสงข้ึนมำเพื่อ
อะไร” 

“เจำ้อยำกรู้อะไรเก่ียวกบัถัว่ลิสง” พระเจำ้ตรัสถำมขำ้พเจำ้ 
“ขำ้พเจำ้อยำกรู้วำ่ ขำ้พเจำ้จะท ำนมจำกถัว่ลิสงไดห้รือไม่” 
“เจำ้ตอ้งกำร นมชนิดใด นมอยำ่งดีพิเศษ หรือขนำดธรรมดำ” 
“ต่อจำกนั้นพระเจำ้ก็ทรงสอนใหข้ำ้พเจำ้ รู้ถึงวธีิแยกแยะและสกดัเอำสสำรต่ำง ๆ อนัเป็น

องคป์ระกอบ ของถัว่ลิสงออกจำกกนัแลว้เอำสสำรเหล่ำนั้น มำผสมกนัใหถู้กส่วน ก็จะไดอ้ำหำรใหม่ 
ๆ”  

ตลอดสัปดำห์ท่ี ดร.คำร์เวอร์ ง่วนอยูก่บักำรทดลองนั้น ท่ำนสังเครำะห์ผลิตภณัฑ ์ ข้ึนจำกถัว่
ลิสงไดถึ้ง 24 อยำ่ง แต่นั้นเป็นเพียงขั้นเร่ิมตน้เท่ำนั้น ต่อมำ ดร.คำร์เวอร์ ไดค้น้ควำ้ถึงประโยชน์ของถัว่
ลิสงกวำ้งขวำงออกไปอีก และสร้ำงเคร่ืองอุปโภค ตำมแนวน้ีข้ึนไดถึ้งสำมร้อยอยำ่ง ดงันั้นจึงไม่น่ำ
แปลกเลย ท่ีท่ำนไดรั้บฉำยำวำ่ “รำชำถัว่ลิสง” 

จำกควำมวริิยะอุตสำหะของ ดร.คำร์เวอร์ ไดก่้อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ชำวไร่ และมนุษย์
ทัว่ไปอยำ่งใหญ่หลวง ดงันั้นชำวไร่ทั้งหลำยจึงเห็นวำ่ควรจะมอบเงินใหแ้ก่ท่ำนจ ำนวนหน่ึง เป็นกำร
ตอบแทน แต่ ดร.คำร์เวอร์กลบัไม่ยอมรับเงินจ ำนวนนั้น ท่ำนกล่ำววำ่ “ในเม่ือพระเจำ้ผูท้รงบนัดำลให้
ถัว่ลิสงเจริญงอกงำมและเกิดผลเอง ยงัไม่ไดคิ้ดค่ำตอบแทนจำกเรำเลย จะใหข้ำ้พเจำ้เรียกค่ำตอบแทน
จำกพวกท่ำนไดอ้ยำ่งไร” 

ควำมส ำเร็จ ในกำรคน้พบน ้ ำมนัถัว่ลิสงของ ดร.คำร์เวอร์ไดร้ะบือลือเล่ือง ไปอยำ่งกวำ้งขวำง 
แมก้ระทัง่ ประธำนำธิบดี แฟรงคลิน ดี. โรสเวลท ์ (ประธำนำธิบดีของสหรัฐในสมยันั้น) ก็ยงัเขียน
จดหมำยมำชมเชยท่ำน ขอ้ควำมตอนหน่ึง ของจดหมำยนั้น กล่ำววำ่ “ประชำชนชำวอเมริกนัทั้งมวล
รู้สึกภูมิใจ ในชีวติซ่ึงเป่ียมไปดว้ยควำมเสียสละ เพื่อสำธำรณชนของท่ำนยิง่นกั”  

ดร.คำร์เวอร์ ไดเ้อำจดหมำยฉบบัน้ี ใส่กรอบติดไวท่ี้ฝำผนงัหอ้งทดลองของท่ำน รวมกบั
ประกำศนียบตัรเกียรติคุณอ่ืน ๆ ท่ีท่ำนไดรั้บมำแลว้ 

ในฤดูใบไมผ้ลิปี 1939 เม่ือประธำนำธิบดีโรสเวลท ์ เดินทำงผำ่นเมืองทสักิกี ท่ำนไดแ้วะเยีย่ม 
ดร.คำร์เวอร์ดว้ย 
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ค ำปรำศรัยของ  ดร.คำร์เวอร์ท ำใหเ้รำไดรู้้ถึงเคล็ดลบัแห่งควำมส ำเร็จของท่ำน ซ่ึงแทท่ี้จริงก็คือ
กำรแสวงหำน ้ำพระทยัของพระเจำ้นัน่เอง ท่ำนกล่ำววำ่ “ควำมสัมพนัธ์ส่วนตวัอนัใกลชิ้ดกบัพระเจำ้ ผู ้
ทรงสร้ำงสำรพดัส่ิง คือรำกฐำนของชีวิตท่ีครบบริบูรณ์” 

ดร.คำร์เวอร์พบวำ่ กำรด ำเนินชีวติกบัพระเจำ้ และกำรสนทนำกบัพระองค ์ ท ำใหท้่ำนมีควำม
มัน่ใจในวถีิชีวติ 

ท่ำนบอกแก่นกัศึกษำของท่ำน วำ่ “หำกพวกคุณอยำกยกระดบัชีวติใหสู้งข้ึน จำก
สภำพแวดลอ้มท่ีไม่ดีทั้งหลำย คุณตอ้งติดต่อกบัพระเจำ้ พระผูท้รงสร้ำง” ท่ำนเองไดรั้บบทเรียนน้ีจำก
หอ้งทดลองขณะท่ีท่ำน ไดติ้ดต่อกบัพระเจำ้พระผูท้รงสร้ำง ท่ำนก็ไดพ้บควำมลึกลบัแห่งถัว่ลิสง 

 
จำก “เพาเวอร์ ไลฟ” 
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เม่ือท่ำนอ่ำนหนงัสือเล่มน้ีจบแลว้ ท่ำนไม่ควรพลำด หนงัสือ ภำษำไทย-องักฤษ เล่มอ่ืน ๆ ซ่ึง
กอปรไปดว้ยสำระส ำคญั ใหป้ระโยชน์ทั้งในดำ้นกำรศึกษำ ในดำ้นภำษำองักฤษ และในดำ้นฝ่ำยจิต
วญิญำณ อีกทั้งจ  ำหน่ำย ในรำคำยอ่มเยำ คือ 

A.509  แผนกำรของพระเจำ้ เล่ม ๑A GOD’S PLAN Book 1 
A.509  แผนกำรของพระเจำ้ เล่ม ๒B GOD’S PLAN Book 2 
A.514  ควำมอศัจรรยข์องกำรเนรมิตสร้ำง MARVELS OF CREATION 
A.521  พระองคเ์จำ้และพระผูช่้วยให้รอดTHE PRINCE AND SAVIOUR 
A.527  ไม่มีกำรหนักลบัNO TURNING BACK 
A.531  ปริศนำธรรม เล่ม ๑Pilgrim’s Progress Vol.1 
A.532  ปริศนำธรรม เล่ม ๒ Pilgrim’s Progress Vol.2 


