บทที่ 429
นาฬิกา Tik Tok
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ในขณะที่ท่ วั โลกมี App หนึ่งที่โด่งดังมาก ผูค้ นไม่ว่าเด็กๆ ไปจนถึงผูน้ าระดับประเทศ แม้แต่
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็ใช้ในการสื่อเกี่ยวกับตัวเองให้ผอู้ ่ืนรับทราบ ชื่อว่า Tik Tok แต่ส่ิงที่ลูกจะเขียนถวาย
พระองค์ในบทสวดของลูกวันนี ้ ไม่ใช่เกี่ยวกับ App นี ้ แต่เกี่ยวกับเครื่องเรือนชิน้ หนึ่งในบ้านของลูก
นั่นคือ นาฬิกาที่มีเสียง Tik Tokๆๆๆ เวลามันเดินหรือบางคนก็เรียกนาฬิกาประเภทนีว้ ่าเป็ นนาฬิกา Cuckoo
นั่นเอง
ลูกซือ้ นาฬิกา Cuckoo เรือนนีจ้ ากประเทศหนึ่งในทวีปยุโรปนานมาแล้ว เกือบ 30 ปี เห็นจะได้ เป็ นนาฬิกาเรือน
ไม้และสลักเป็ นครอบครัวนก มีรงั นกอยู่ดา้ นล่าง ทุกครึ่งชั่วโมงนาฬิกาจะมีเสียงร้อง Cuckoo 1 ครัง้ แล้วก็มีนกปรากฎ
ออกมาช่องหน้าต่างข้างบน อ้าปากรับกับเสียงร้องนัน้ หากเป็ นเวลาตรงชั่วโมง นกก็จะเด้งออกมาร้อง Cuckoo เป็ น
จานวนครัง้ ตามเวลานัน้ ๆ หากไม่ชิน เสียง Tik Tok ตลอดเวลา ก็อาจจะเป็ นเสียงรบกวนสมาธิได้ แต่หากชินแล้ว เสียง
Tik Tok จะกลายเป็ นเพื่อนข้างกายไปเลย
ก่อนนีน้ าฬิกาเรือนนีแ้ ขวนอยู่หอ้ งรับแขก ต่อมาเมื่อมีหอ้ ง Studio ของตัวเอง ลูกจึงย้ายมันเข้ามาแขวนในห้อง
นี ้ กลายเป็ นเครื่องเรือนส่วนตัวของลูกไปเลย 
เมื่อตอนย้ายเข้ามาในห้อง Studio สักพักเดียว มันหยุดเดิน ลูกต้องรีบหาร้านซ่อม เนื่องจากเป็ นนาฬิกาแบบ
โบราณและเป็ นระบบเดินด้วยการดึงโซ่ลูกตุม้ จึงไม่ใช่เป็ นการง่ายที่จะหาร้านซ่อมเป็ น ในที่สุด ลูกไปถามร้านซ่อม
นาฬิการ้านหนึ่งในห้างๆ หนึ่ง ซึ่งบอกว่าซ่อมได้ ดีใจมาก รีบส่งไปซ่อม กลับมาไม่ถึงเดือน นาฬิกาก็ตายอีก ไม่เป็ นไร
ส่งไปซ่อมใหม่ ปั ญหาเดิมเกิดขึน้ อีก คราวนีเ้ จ้าของร้านซ่อมสารภาพว่า เขาส่งต่อให้เครือข่ายเขาซ่อม เขาเองซ่อมไม่
เป็ นหรอก และเจ้านัน้ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเรื่องนาฬิกา Cuckoo
ลูกดีใจมาก หลังจากได้ติดต่อทางโทรศัพท์แล้ว ช่างคนนีเ้ สนอว่าให้เขามาดูนาฬิกาที่บา้ นดีกว่า ขนไปขนมา
เดี๋ยวกลไกข้างในหักชารุดจะยุง่ กันใหญ่
ลูกตัดสินใจยอมให้ช่างมาดูนาฬิกา Cuckoo ของลูกที่บา้ น และปรากฏว่าช่างผูน้ ีเ้ ป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเรื่องนาฬิกา
ประเภทนีจ้ ริงๆ และลูกได้เรียนรู ว้ ิธีดแู ลนาฬิกาเรือนนีจ้ ากเขามากมาย โอ้โฮ! ต้องดูแลมันราวกับดูแลเด็กคนหนึ่ง ดึงโซ่
ตึงไปก็ไม่ได้ ระดับเอียงนิดเดียวก็ไม่ได้ เวลาเปิ ดหน้าต่างลมพัดถูกก็ไม่ได้ เป็ นต้น แต่เมื่อลูกได้เรียนรู ว้ ิธีดแู ลนาฬิกา
เรือนนีอ้ ย่างถูกต้องแล้ว ก็ไม่มีปัญหาอะไรอีก มันเดิน Tik Tok ทุกวินาทีเป็ นเพื่อนลูกได้ดีทกุ เวลาที่ลกู อยูใ่ นห้อง Studio

แต่ ... มีอีกปั ญหาหนึ่งที่ลกู แก้ไม่ได้ นั่นคือ การเดินไม่ตรงเวลาของนาฬิกาเรือนนี ้ ถ้าลูกปรับให้แกนเบาไป มัน
จะเดินเร็วไป ปรับ ให้หนักหน่อยมันก็ จ ะเดินช้าไป ลูกต้องมี นาฬิกาอี กเรื อนหนึ่ง ที่ ใ ช้แ บตเตอรี่เ พื่ อดูเ วลาที่ ถูกต้อง
ปรึกษากับช่างผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว เขาบอกว่าเรื่องเครื่องเสีย เขาซ่อมให้ได้ แต่เรื่องเวลาตรง ลูกคงต้องยอมรับ
ในฐานะที่ลกู เป็ นผูม้ ีวินยั และตรงต่อเวลา การมีนาฬิกาเรือนโปรดที่ไม่เที่ยงตรงในเรื่องเวลา ลูกรับไม่ได้ ...
ลูกจึงเสียเวลามากในการปรับเวลาของนาฬิกาเรือนนี ้ พูดได้วา่ เกือบต้องปรับลูกตุม้ ทุกวันเว้นวัน ....
ปรากฏว่าในช่วงที่ บา้ นเมื องถูกล็ อคดาวน์และลูกเองก็ ได้รับการผ่าตัดไหล่ซา้ ย ไปไหนไม่ได้ ลูกจึง ใช้ห้อง
Studio นีม้ ากทุกวันในการวาดรูป 
และภาพหนึ่งที่ลูกตัดสินใจวาดคือภาพของจิตรกรเอกระดับโลกที่ยกพระหัตถ์ขวาขึน้ ในท่าประทานพระพร
ในขณะที่พระหัตถ์ซา้ ยทรงถือรูปโลกเป็ นแก้วใส เป็ นภาพที่วาดยากสุดๆ และลูกต้องสวดภาวนาอย่างเข้มข้น ตลอดจน
ต้องใช้สมาธิเป็ นอย่างมาก เรื่องนาฬิกา Cuckoo เดินไม่ตรงเวลาจึงไม่ได้อยูใ่ นความเอาใจใส่ของลูกเลย
มีอยู่วนั หนึ่ง ลูกเดินเข้าไปในห้อง Studio เจ้านาฬิกาเรือนีเ้ ดินช้าไป 10 กว่านาที แทนที่ลกู จะต้องไปปรับก้าน
ลูกตุม้ ซึ่งไม่ใช่เป็ นเรื่องง่ายๆ ลูกกลับยืนเขย่งและปรับเข็มนาฬิกาให้เป็ นเวลาที่ควรเป็ น ซึ่งต้องผ่านเวลาครึ่งชั่วโมงพอดี
นาฬิการ้อง Cuckoo 1 ครัง้ ทันใดนัน้ ลูกหยุดนิ่ง Eureka!!!
ที่ผา่ นมา ลูกเสียเวลามาก เกือบวันเว้นวันในการพยายามปรับเจ้าลูกตุม้ ถ่วงเวลา ซึ่งไม่ใช่เป็ นเรื่องง่าย เพื่อให้
เจ้านาฬิกาเรือนนีม้ นั เดินตรงเวลา แต่ ณ วินาทีนนั้ ลูกเพิ่งค้นพบและยอมรับว่า เพราะโดยกลไกของนาฬิกาประเภทนี ้
มันจึงตรงเวลาเป๊ ะไม่ได้ แต่เพราะลูกเองต่างหากที่ไม่ยอมรับความจริงข้อนี ้ จะพยายามปรับเจ้านาฬิกา Cuckoo นีใ้ ห้
เป็ นนาฬิกาทันสมัยแบบใช้แบตเตอรี่ตามที่ลกู ต้องการ !!!
ลูกยืนนิ่ง มองนาฬิกา Cuckoo เรือนนีด้ ว้ ยความเข้าใจและบอกกับมันในใจว่า “ขอบใจ”
นาฬิกาเป็ นเครื่องเรือนชิน้ หนึ่ง แล้วถ้าเป็ นคนเป็ นมนุษย์ละ่ ...
จากวันนัน้ เป็ นต้นมา เมื่อวันไหนที่เจ้านาฬิกามันเดินช้าไป ลูกก็ปรับเข็มให้มนั เดินตรงเวลาโดยไม่พยายามไป
ปรับเจ้าลูกตุม้ ให้เหนื่อยอีก ง่าย เร็ว และสุขใจ 
ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงสอนให้ลกู ให้เข้าใจชีวิตมากขึน้ โดยผ่านนาฬิกาเรือนนี ้
ลูกรักพระองค์ท่ีสดุ เลย พระเจ้าข้า
“คนโง่เขลาย่อมไม่ตระหนักในเรื่องนี ้ และคนเบาปั ญญาก็ย่อมไม่เข้ าใจ” สดุดี 92:6
อาแมน

