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ขา่วรอบวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

วดัพระกมุารบงัเกดิ (Church of Nativity)  (ตอ่)   
 วดันีเ้ป็นวดัขนาดใหญ่ มรีปูทรงเป็นกางเขน ยาว 53.9 เมตร กวา้ง 26.2 เมตร ภายในวดัแบ่งเป็น 5 ชอ่ง  

โดยเสาหนิ 4 แถว บนเสามภีาพวาดของอคัรสาวกและเหตุการณต์่างๆ 

 
ทีพ่ืน้ตรงชอ่งกลาง มหีลมุขดุลกึลงไปเห็นพืน้วดัเดมิทีปู่ดว้ยโมเสคสมยัไบเซน็ไทน ์

ทีผ่นังบางส่วน ยงัมภีาพโมเสคดัง้เดมิเหลอือยู่บา้ง ในศตวรรตที ่7 ทีก่องทพับุกมาทีว่ดันี ้ 

พวกทหารเห็นภาพโมเสคบนผนังเป็นภาพกษตัรยิ ์3 องคแ์ตง่กายเป็นอาหรบัเปอรเ์ชยี จงึไม่ไดผ้าท าลายวดันี ้

 สองขา้งของพระแท่นกลางวดั มบีนัไดสองดา้นลงไปยงัถ า้ ทีเ่ช ือ่ว่าเป็นถ า้ทีพ่ระกุมารบงัเกดิ 

 
 ถ า้มรีปูเป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้ กวา้ง 3.15 เมตร ยาว 12.3 เมตร ไดร้บัแสงสว่างจากตะเกยีง 53 ดวง  

(19 ดวง เป็นของนิกายจารตีลาตนิ ทีเ่หลอืเป็นของจารตีออรธ์อรด์อ๊กซ)์ 

 ใตพ้ระแท่นผนังเป็นครึง่วงกลม พืน้ปูดว้ยหนิออ่นสขีาว และบนพืน้มดีาวเงนิ 14 แฉกประดบัอยู่ พรอ้มดว้ยตวัอกัษร

ภาษาลาตนิว่า HIC DE VIRGINE MARIA JESUS CHRISTUS NATUS EST. 1717.  
แปลเป็นไทยว่า “ทีน่ี่ พระเยซคูรสิตเจา้ทรงบงัเกดิจากพระนางพรหมจารยีม์ารยี ์”  

มตีะเกยีงระยา้จดุอยู่เหนือดาว 15 ดวง (เป็นของจารตีกรกี 6 ดวง อารเ์มเนียน 5 ดวง และของจารตีลาตนิ 4 ดวง) 

ถดัจากพระแท่นพระกุมารบงัเกดิ มพีระแท่นอกีแห่งหน่ึงทีอุ่ทศิแด่นักปราชญ ์3 คน เดนิทางมาจากทศิตะวนัออก โดย

อาศยัดาวเพือ่มาเฝ้าพระกุมาร 

 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

 
 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 
<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

 

  
 

ขอ้คดิ         
 พระเจา้ทรงเผยแสดงพระองคอ์ยา่งตอ่เน่ือง เพราะน่ันคอืพระประสงคข์องพระองค ์

เพือ่ใหทุ้กคนทีร่บัรูแ้ละเขา้ถงึพระองคจ์ะไดร้บัความรกัและความรอดทีพ่ระองคท์รง

สญัญา และเมือ่พระเยซเูจา้เสด็จมาบงัเกดิเป็นมนุษย ์การเผยแสดงของพระเจา้ก็สมบูรณ์

และเป็นรปูธรรม พระเยซเูจา้ทรงเผยใหม้นุษยร์ูว้า่พระเจา้ทรงเป็นใครดว้ยความเป็นมนุษย ์

ของพระองค ์ ดว้ยการกระท าและดว้ยพระวาจาของพระองค ์ ไม่เพยีงแกช่นชาตอิสิราเอล 

แตแ่กช่นทุกชาต ิ พรอ้มกนัน้ัน พระองคท์รงประสงคใ์หศ้ษิยข์องพระองคส์านตอ่การเผย

แสดงนีเ้พือ่ใหทุ้กคนไดร้บัรูแ้ละรว่มรบัมรดกของพระเจา้และข่าวดขีองพระเยซเูจา้ดงัที่

นักบุญเปาโลยนืยนัไว ้
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“เยรูซาเล็มเอย๋ จงลุกขึน้เถดิ จงฉายแสงเจดิจา้ เพราะ 

ความสวา่งของเจา้มาแลว้” 
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้ 

 

 

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

วนัจนัทรท์ี ่ 8  ม.ค.18    ฉลองพระเยซเูจา้ทรงรบัพธิลีา้ง    

วนัศกุรท์ี ่12 ม.ค.18        ระลกึถงึ บุญราศนิีโคลาส บุญเกดิ กฤษบ ารงุ พระสงฆแ์ละมรณสกัข ี            

วนัเสารท์ี ่13 ม.ค.18       ระลกึถงึ น.ฮลีาร ีพระสงัฆราชและนักปราชญ ์

วนัอาทติยท์ี ่ 14 ม.ค. 18    สปัดาหท์ี ่2  เทศกาลธรรมดา  

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

                 ดชี ัว่  ฉลาดโง่  

  ท าสิง่ใด ใชส้มอง คดิตรองทัว่                   ดหีรอืช ัว่ ใหไ้ดรู้ ้ ผูม้องเห็น 

ไดส้ิง่ใด สุขสบาย หรอืล าเค็ญ                      ดทีีเ่ห็น ก็เพราะ ความเป็นไป 

 โง่ไม่เป็น ทา่นว่า เป็นใหญ่ยาก                 ถา้โง่มาก ยากนัก จกัเป็นใหญ่ 

ท าโง่บา้ง บางคราว เขาเชือ่ใจ                         ความเป็นใหญ่ มไิร ้โอกาสเอย 

                              สญัลกัษณใ์นครสิตศ์ลิป์ 
       หมวด   2  ดอกไม ้ ตน้ไม ้ และพขื                  
   โคลมัไบน ์  (Columbine)  มรีปูรา่งคลา้ยนกพริาบขาวจงึใชเ้ป็น

สญัลกัษณข์องพระจติเจา้    ช ือ่โคลมัไบนเ์องมาจากภาษาลาตนิวา่ “โก

ลมุบา”  มคีวามหมายวา่นกพริาบ   ดอกโคลมัไบน ์  7 ดอกบนกิง่

เดยีวกนัเป็นสญัลกัษณข์อพระคณุ  7  ประการของพระจติเจา้ ตามค า

พยากรณข์องอสิยาห ์ 11:2  วา่   “พระวญิญาณของพระเจา้จะสถติบน

เขาผูน้ั้นไดแ้กว่ญิญาณแห่งปัญญาและความเขา้ใจ   วญิญาณแห่งการวนิิจฉัยและอานุภาพ   

วญิญาณแห่งความรูแ้ละความย าเกรงแห่งพระเจา้”  
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ขา่วรอบวดับางแสน 

                       วดัพระกมุารบงัเกดิ (Church of Nativity)   

 ณ ใจกลางเมอืงเบธเลเฮม มวีดัพระกมุารบงัเกดิ (Church of Nativity) อยูก่ลก้บัสเุหลา่ วดันี้
สรา้งบนถ า้ซ ึง่เช ือ่กนัมาตัง้แตแ่รกเร ิม่วา่ เป็นสถานทีบ่งัเกดิของพระเยซคูรสิต ์และคงเป็นวดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ

ในโลกก็วา่ได ้และจดัวา่เป็นวดัทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุแห่งหน่ึงในบรรดาวดัทัง้หลาย ครสิตชนนับลา้นๆ คนจาก

ทกุมุมโลกไดม้าเยอืนแผ่นดนิศกัดิส์ทิธิ ์และไดม้าทีเ่บธเลเฮมนีท้กุคน ถงึแมจ้ะมเีหตุการณไ์ม่สงบเกดิขึน้

ในดนิแดนนี ้ 

 

     
 วดันีส้รา้งคร ัง้แรกในสมยัจกัรพรรดคิอนสแตนตนิ โดยพระราชมารดาราชนีิเฮเลนา เป็นวดัเกา่แก่

ทีส่ดุในแผ่นดนิศกัดิส์ทิธิท์ีเ่ปิดใชอ้ยูใ่นปัจจบุนั อยูใ่นความดแูลของนักบวชนิกายกรกีออรธ์อรด์อ๊กซ ์

จากทีจ่อดรถ เราเดนิมายงับรเิวณลานหนา้วดั เรยีกวา่ จตัรุสัรางหญา้ (Manger Square) ดา้นหนา้
วดัดเูหมอืนป้อมคา่ย วดันีถู้กลอ้มดว้ยอาราม 3 แห่ง คอื กรกีออรธ์อรด์อ๊กซ ์อารเ์มเนียนออรธ์อรด์อ๊กซ ์

และ นักบวชคณะฟรงัซสิกนั  

 

       
 ลานดา้นหนา้วดั เป็นจดุส าคญัทีใ่ชจ้ดักจิกรรมฉลองพระครสิตสมภพปีละถงึ 3 คร ัง้ 

ฉลองจารตีลาตนิ วนัที ่24 ธนัวาคม สว่นจารตีตะวนัออกของกรกีออรธ์อรด์อ๊กซ ์ฉลองวนัที ่6 มกราคม 

คอืวนัพระครสิตแ์สดงองคต์่อนักปราชญ ์3 คน และส าหรบัอารเ์มเนียนออรธ์อรด์อ๊กซ ์ฉลองวนัที ่19 

มกราคม ดา้นหนา้ ในสมยัแรกม ี3 ประตู แตเ่น่ืองจากถกูขา้ศกึรกุรานบ่อย สองประตจูงึถกูปิดตายดว้ย

ก าแพง คงเหลอืทางเขา้เป็นประตแูคบๆ เตีย้ๆ เวลาเดนิเขา้ไปตอ้งกม้หวั จงึเรยีกกนัวา่ ประตนูอบนอ้ม 

(Door of Humility) เดมิประตสูงูมาก แต่ก็ถูกลดลงถงึสองคร ัง้ เพือ่ป้องกนัขา้ศกึขีม่า้เขา้ไปขา้งใน 
 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2017/7102-dec25
http://www.catholic.or.th/main/%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2/bible-diary/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/7433-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=Columbine&source=images&cd=&cad=rja&docid=g81OKNHeFc4I9M&tbnid=IQg2XC_b1gvvhM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcamrud.photoshelter.com%2Fimage%2FI0000i5Zip5bl._s&ei=Hu09UZfKEIygigeUuoGwCg&bvm=bv.43287494,d.bmk&psig=AFQjC


 

     ทกุวนัที ่11 ของเดอืน เวลาทุม่ครึง่    ขอเชญิรว่มแหเ่ทดิเกยีรตแิมพ่ระทีว่ดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 
เลขที ่167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุร ีโทร. 0-3874-5216  
วนัอาทติย ์ พธิบูีชาขอบพระคณุ ภาษาองักฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น. 
วนัศกุรต์น้เดอืน  วนัเสาร ์ นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์และพธิบูีชาขอบพระคณุ เวลา 19.30 น. 
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ประชาสมัพนัธ ์
 

อาทติยช์วนคดิ         

1. ฉลองวดัใน เดอืน มกราคม 2018   วดัพระนามเยซ ูชลบุร ีในวนัเสารท์ี ่13 ม.ค.  ฉลอง

วดั น.อนัตน พนมสารคาม วนัเสารท์ี ่วนัเสารท์ี ่20 ม.ค. และ ฉลองวดั น. เปาโลกลบัใจ 

ปากน า้ระยอง ในวนัเสารท์ี ่27 ม.ค. 2018 

2. เขญิพีน่อ้งรว่มแห่เทดิเกยีรตแิม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน 

ในวนัพฤหสัฯที ่ 11 ม.ค. มสิซา เวลา 19.30 น. 

(มพีธิอีวยพรศลีมหาสนิท แกผู่ป่้วย ทัง้รา่งกาย และ จติใจ) 

3. วนันีเ้ป็นวนัภาวนาเพือ่ยุวธรรมทูต มกีารเวยีนถงุทานคร ัง้ที ่2 เพือ่น าสง่สภาสงัฆราช ใน

โครงการสง่เสรมิเยาวชนใหป้ระกาศข่าวด ี

4. ขอเชญิผูท้ีเ่ก็บสะสมสารวดัของปี 2560 / 2017 ไดร้วบรวมและเรยีงตามล าดบั พรอ้มทัง้

ระบุวา่ขาดฉบบัใดบา้ง และน าสง่ทางวดั ซ ึง่จะจดัเขา้เลม่และเย็บให ้

5. ครอบครวัใดมเียาวชนหรอืผูใ้หญ ่ทีม่คีวามประสงคจ์ะเรยีนค าสอนเพือ่เตรยีมลา้งบาป 

โปรดกรอกใบสมคัรทีโ่ตะ๊ดา้นหลงัทางออกวดั เพือ่จะไดนั้ดเรยีนค าสอนในเวลาอนัควร 

6. อาทติยนี์เ้ป็นสปัดาหส์ดุทา้ยของเทศกาลครสิตสมภพ ขอเชญิพีน่อ้งมารว่มคาราวะ พระ

กมุารเยช ูหลงัจากน้ันทางวดัจะท าการจดัเก็บถ า้พระกมุาร  

                                          รกัพระเจา้สดุดวงใจ 

          มสีองสิง่ทีพ่ระเยซเูจา้ทรงเนน้แกเ่ราในฐานะผูท้ีต่ดิตามพระองคค์อื ประการแรกเรา

ตอ้งรกัพระเจา้สดุดวงใจ และพรอ้มทีจ่ะหนัหลงัใหก้บับุคคลหรอืสิง่ตา่งๆ ทีจ่ะเป็นอปุสรรคใน

การตดิตามพระองค ์ประการทีส่องเราตอ้งพรอ้มทีจ่ะแบกกาง เขนตดิตามพระองค ์โดย

ยอมรบัความทุกข ์ยากล าบากในชวีติของเราเพือ่ปฏบิตัติามพระประสงคข์องพระเจา้ และบน
หนทางกางเขนแห่งความรกัตอ่พระเจา้และเพือ่นมนุษย ์จะน าเราไปสูส่ิรมิงคลแห่งการ

กลบัคนืชพีและชวีตินิรนัดรในพระเยซคูรสิตเจา้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา 
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คณุพอ่เจา้อาวาสทกัทาย 

 

วนัอาทติยส์มโภชพระครสิตเจา้ทรงแสดงองค ์ปี B 

(7 ม.ค. 18) 

 สวสัด ีลกู ๆ พระแม่ฯ ชมุชนวดับางแสนทีร่กัทุกคน 

 ขอถอืโอกาส “สขุสนัตว์นัปีใหม่ 2561/2018”  ยอ้นหลงัใหแ้กทุ่ก ๆ คนอกีคร ัง้หน่ึง 

 ชว่งระหวา่งอาทติยท์ีผ่่านมา พระศาสนจกัรเชญิชวนใหส้มโภชและฉลองวนัทีส่ าคญั 

ๆ เชน่ วนัสมโภชพระนาง มารยีพ์ระชนนีพระเจา้ ซ ึง่ตรงกบัวนัปีใหม่ วนัที ่1 มกราคม มพีี่

นอ้งมารว่มมสิซาขอพรพระเจา้กนัพอสมควร ประมาณเกอืบ 60 คน คนืวนัที ่31 ธ.ค. พี่

นอ้งประมาณ 30 คน มารวมทานเลีย้ง สงัสรรค ์และรอ้งเพลงหนา้บรเิวณวดั และกอ่นเทีย่ง

คนื ขณะทีก่า้วเขา้สูปี่ใหม่ ทุกคนก็ท าหนา้ทีแ่ทนชมุชนฯ ขอบคณุพระเป็นเจา้ รอ้งเพลง 

พระสิรริุง่โรจนส์รรเสรญิพระเป็นเจา้ และเพลงลกูขอวนัทา มอบชวีติไวใ้นความดแูลของ

พระแม่ 

 นอกน้ันวนัพุธที ่3 ม.ค. เป็นวนัฉลองพระนามศกัดิส์ทิธิข์องพระเยซเูจา้ เป็นวนัฉลอง

คณะเยซอูติ ซ ึง่พวกเรารูจ้กัคณุพ่อในคณะหลายท่าน แตเ่ราไม่มโีอกาสรว่มฉลองดว้ย 

 วนันีเ้ราสมโภชพระครสิตเจา้แสดงองค ์ซ ึง่พระศาสนจกัรออรโ์ธดอ๊กซ ์ถอืเป็นวนัคร ิ

สตมาสของพวกเขา กลา่วคอื พวกเขาฉลองครสิตมาสกนัวนันี ้สว่นพวกเราคาทอลกิก็ถอื

วา่ พระครสิตเจา้เสด็จมาบนโลกนี ้มใิชเ่พือ่แสดงองคต์อ่ผูท้ีเ่ป็นครสิตชนอยา่งเดยีวเท่าน้ัน 

แตพ่ระองคท์รงแสดงองคต์อ่มวลมนุษยทุ์กคน พระองคเ์สด็จมารบัสภาพมนุษย ์เพือ่ไถกู่ ้

มวลมนุษยทุ์กชาต ิทุกศาสนา วนัสมโภชนีจ้งึมมีติขิองความส านึก ทีจ่ะตอ้งกระท าหนา้ที่

ออกไปประกาศข่าวดแีกพ่ีน่อ้งตา่งความเช ือ่ และน าเขาใหม้ารูจ้กัพระครสิตเจา้ดว้ย 

 เทศกาลพระครสิตภพปีนีจ้บลง ณ วนัสมโภชนีเ้อง อาทติยต์อ่ไปเราจะเขา้สูเ่ทศกาล

ธรรมดา ปี B ซึง่จะเป็นสปัดาหท์ี ่2 แลว้ 

 ขอ“สขุสนัตว์นัพระครสิตสมภพ” แกพ่ีน่อ้งทุกคนอกีคร ัง้หน่ึง 

 

        ดว้ยความปรารถนาด ี

                           คณุพ่อเจา้อาวาส 

       ประกาศเพิม่เตมิ 

อาทติยห์นา้จะมกีารเขา้เงยีบของพระสงฆม์สิซงัจนัทบุรรีะหวา่งวนัที ่8-11 มกราคม ขอค า

ภวานาจากพีน่อ้งดว้ย 



 

นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  

4 
วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

         กน้เหว 
 โลกรูจ้กั เจ. เค. โรวล์งิ ในฐานะนักเขยีนซึง่เขยีนหนังสอืขายด ี
เป็นนักประพนัธร์ า่รวยทีส่ดุในโลก จากผลงานชดุ แฮรร์ ีพ็อตเตอร ์แต่
ไม่คอ่ยมคีนรูว้า่กวา่จะมาถงึวนันี ้เธอตอ้งผ่านประสบการณข์องความ
ลม้เหลวมามากเพยีงใด เจ. เค. โรวล์งิ กลา่วปาฐกถาในวนัรบัปรญิญา
ของนักศกึษามหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ ในปี ค.ศ. 2008 ยนืยนัวา่ 
ความส าเรจ็ของเธอทัง้หมดนีถ้อืก าเนิดมาจากความลม้เหลว! ตอนที่

เธอเรยีนวชิาภาษาคลาสสกิ อยากเขยีนนวนิยาย พ่อแม่ก็ไม่เห็นดว้ย 
ในวยัน้ันเธอไม่กลวัความจน แตก่ลวัความลม้เหลว  เธอใชเ้วลาสว่นมากในมหาวทิยาลยัในรา้น
กาแฟ เขยีนเร ือ่งตา่งๆ ไม่คอ่ยเขา้หอ้งเรยีน ขณะทีก่ารสอบเป็นมาตรวดัความส าเรจ็ แน่ละเธอ
สอบผ่าน แตห่ากวดัดว้ยมาตรฐานของสงัคมโลก สิง่ตา่งๆ ทีเ่ธอท าเรยีกวา่ 'ความลม้เหลว' อยา่ง
แน่นอน ลม้เหลวในชวีติแตง่งาน ตกงาน เลีย้งลูกตวัคนเดยีว และยากจน ชวีติชว่งน้ันมดืมน ไม่
สนุกอยา่งยิง่  กระน้ันความลม้เหลวก็มปีระโยชนข์องมนั  
เธอบอกวา่ มนัท าใหเ้รารูว้า่อะไรเป็นสิง่จ าเป็น อะไรไม่จ าเป็นตอ่ชวีติ มนัท าใหเ้ธอเหลอืทางเดนิ
เดยีวคอืทุ่มพลงังานทัง้หมดทีม่ไีปในทศิทางทีต่อ้งการอยา่งยิง่ ในกรณีของเธอคอืการเขยีน
หนังสอื หากเธอประสบความส าเรจ็ในดา้นอืน่แลว้ โอกาสทีเ่ธอจะมาเขยีนหนังสอืตามใจฝันคง
นอ้ย จดุนีเ้องทีท่ าใหเ้ธอเป็นอสิระ! เพราะประสบจดุต ่าสดุทีก่น้เหวแลว้ และยงัไม่ตาย ยงัมลีกูสาว 
ยงัมเีคร ือ่งพมิพด์ดี ยงัมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์นหวั ดงัน้ันจดุต ่าสดุกลายเป็นฐานในการสรา้งชวีติ
ใหม ่
 เจ. เค. โรวล์งิ เลา่วา่ ความลม้เหลวท าใหรู้ส้กึความมั่นคง มนัสอนสิง่ทีไ่ม่อาจเรยีนจากสาย
ทางอืน่ มนัท าใหค้ณุรูจ้กัการเอาตวัรอด 
เธอบอกวา่ความสขุในชวีติคอืการเรยีนรูว้า่ ชวีติไม่ใชร่ายการของสิง่ทีค่ณุท าส าเรจ็มามากนอ้ย
เท่าไร 
 เราเคยไดย้นิเร ือ่งราวของคนทีล่ม้เหลวแลว้ประสบความส าเรจ็ ตวัอยา่งมมีากมาย 
รายละเอยีดของเร ือ่งราวชวีติอาจตา่งกนั แตเ่นือ้หาเหมอืนกนัทัง้หมด น่ันคอื 
 1 ความลม้เหลวเป็นมาตรวดัทีไ่ม่เหมอืนกนัในแตล่ะสงัคม 
 2 หากลม้แลว้ลกุขึน้มาเดนิตอ่ ก็มโีอกาสสงูทีจ่ะประสบความส าเรจ็ 
 ตวัอยา่งเหลา่นีซ้  า้ๆ กนัเสมอ และน่ีเป็นข่าวด ีเพราะมนัยนืยนักบัเราวา่ เราทุกคนมโีอกาสที่

จะกา้วพน้ความลม้เหลวไปสูค่วามส าเรจ็ 
 ขอเพยีงลกุขึน้ เงยหนา้ ยิม้สกันิด แลว้เดนิกา้วตอ่ไป 
              วนิทร ์เลยีววารณิ 

 
ความลม้เหลวจ านวนมากในชวีติคอืคนทีไ่ม่รูเ้ลยวา่พวกเขาเฉียดใกลค้วามส าเรจ็แคไ่หน 

ตอนทีพ่วกเขายอมแพ ้
            ธอมสั เอดสินั  
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  ใกลจ้ะเปิดเทอมแลว้  วนันีพ้วกเราแนะน า5 สิง่ควรเปลีย่นกอ่นเปิดเทอม!! 

CHANGE 1 : เปลีย่นเป้าหมาย 

              จากเดมิทีเ่คยตัง้เป้าเอาไวว้า่จะตอ้งเรยีนใหไ้ดเ้กรดดกีวา่เดมิ ในเทอมนีก็้ลอง

ตัง้เป้าหมายใหม่ๆ ดบูา้ง ไม่จ าเป็นจะตอ้งเป็นเร ือ่งเกรดเพยีงอยา่งเดยีว เชน่ ตัง้เป้าไวว้า่

เทอมนีจ้ะมาสายไม่เกนิ 2 คร ัง้ การตัง้เป้าหมายใหก้บัตวัเอง ก็เป็นการก าหนดอนาคตให ้

ตวัเองดว้ย 

CHANGE 2: เปลีย่นวธิเีรยีน 

           การเรยีนจากเทอมทีแ่ลว้ ก็แปรผลออกมาเป็นเกรดเรยีบรอ้ยแลว้ ถา้นอ้งๆ ได ้

เกรดด ี(ไม่ใชเ่กรดDนะ) แสดงวา่วธิเีรยีนและความตัง้ใจของเรามาถกูทางแลว้ แตถ่า้เทอม

ทีแ่ลว้เกรดแยก่วา่เดมิ ไม่ไดอ้ยา่งทีต่ ัง้ใจ เห็นทเีทอมนีต้อ้งเปลีย่นแผน ดงัน้ันใครทีเ่จอ

ปัญหาเกรดแยทุ่กปี ตอ้งลองส ารวจวธิกีารเรยีนของตวัเอง และหาวธิเีรยีนใหม่ไดแ้ลว้นะ

คะ เชน่ อาจจะตอ้งเปลีย่นจากเรยีนในวนัธรรมดา และมาน่ังอา่นทบทวนในวนัเสาร-์อาทติย ์

 CHANGE 3: เปลีย่นสงัคม 

            เปลีย่นสงัคมในทีนี่ไ้ม่ไดใ้หน้อ้งๆ อพยพครอบครวัไปอยูท่ีอ่ ืน่นะ แตห่มายถงึ การ

เขา้สูส่งัคมอืน่ๆ ในโรงเรยีน เชน่ หากเพิง่ขึน้ ม.1 หรอื ม.4 ก็ตอ้งรูจ้กัเขา้ไปท าความรูจ้กั

กบัเพือ่นๆ แตถ่า้เราเรยีนทีเ่ดมิ แตม่เีพือ่นใหม่เขา้มา ก็อยา่ปลอ่ยใหเ้ด็กใหม่ตอ้งมนึงง เหงา

หงอย เขา้ไปพูดคยุ ทกัทาย เป็นการสรา้งมติรภาพดีๆ  ไดเ้พือ่นใหม่เพิม่ขึน้ดว้ย 

 CHANGE 4: เปลีย่นเวลานอน 

               หลายคนใชช้วีติชว่งปิดเทอมกะใหคุ้ม้สดุๆ วนันึงม ี24 ช ัว่โมง แตน่อนแคไ่ม่กี่

ช ัว่โมง เพราะตอ้งดซูรียีเ์กาหลทุีกคนื ดงัน้ันชว่งนีจ้ะบม่เพาะนิสยัการนอนดกึของนอ้งๆ 

กลายเป็นวา่ใหไ้ปนอน 4 ทุ่มอยา่งเกา่ก็ไปหลบัเอาต3ี เหมอืนเดมิ ถา้เปิดเทอมเมือ่ไหรล่ะ่ก็ 

เสรจ็แน่ๆ เลย ดงัน้ันชว่งเวลากอ่นเปิดเทอมซกั 1-2 อาทติย ์ลองลากตวัเองลงหมอนใหเ้รว็

ขึน้กวา่เดมิ คอ่ยๆ ปรบั จากต ี3 มาเป็นต ี2 มาเป็นเทีย่งคนื จนสดุทา้ยก็ตอ้งเปลีย่นเวลา

นอนใหเ้ท่ากบัตอนเปิดเทอมใหไ้ด ้และทีส่ าคญัฝึกวนัิยในการตืน่ดว้ยนะ 

CHANGE 5: เปลีย่นเสือ้ผา้ เคร ือ่งแตง่กาย 

                  ถา้หากเสือ้ผา้ชดุเดมิเร ิม่เกา่ ขาด หรอือมเหลอืง ไม่ตอ้งซ ือ้ในราคาทีแ่พง

มาก ซ ึง่การไดใ้สเ่สือ้ผา้ใหม่ๆ จะท าใหเ้ราดสูะอาด สดใส จะเสรมิบุคลกิของเราใหด้ดูขีึน้ใน

สายตาคนอืน่แลว้ ก็ยงัเสรมิความมั่นใจของตวัเองไดอ้กีเป็นกองเลยทเีดยีว  

 


