
เร ือ่งเลา่วดับางแสนในอดตี 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

เมือ่ปีทีแ่ลว้ --- วนัอาทติยท์ี ่12 กรกฎาคม 2020 ทีว่ดับางแสน 
คุณพ่อ วชัรพล กูช้าต ิ(คพ.โบ๊ต) หลานเจ๊จิด๊โดนโควดิ-19 อาละวาดหนกัทีโ่รม ตอ้งลีภ้ยักลบัเมอืงไทย

ชัว่คราว แต่กผ็่านการถูกกกัตวัมาแลว้ 14 วนั จงึไดม้าเป็นประธานในมสิซา  
 

 

     

     

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 27  ฉบบัที ่ 1377    วนัอาทติยท์ี ่    18   กรกฏาคม     2564/2021 

“ท่านทัง้หลายจงมาพกัผ่อนกบัเราตามล าพงัในท่ีสงดัระยะหน่ึงเถิด” 

 พระเยซเูจา้เสดจ็มาเพื่อเผยใหม้นุษยว์่าพระเจา้ทรงเป็นใคร ทีผ่่านมา มนุษยพ์ยายามจะรูว้่า
พระเจา้ทรงเป็นใคร มนุษยม์โนภาพลกัษณ์พระเจา้จากประสบการณ์ตนเองและสรา้งพระขึน้มา
ตามนัน้ กระทัง่พระเยซเูจา้เสดจ็มาบงัเกดิเป็นมนุษยแ์ละทรงเผยใหม้นุษยร์ูว้่าพระเจา้เป็นใครดว้ย
ความเป็นมนุษยข์องพระองค.์..พดูภาษามนุษย ์ท าตามประสามนุษย.์..เพื่อใหม้นุษยเ์ขา้ถงึพระเจา้ 
ว่าพระองคท์รงเป็นพระบดิา ทรงเป็นความรกัและความเมตตา พรอ้มกนันัน้กท็รงสะทอ้นออกมา
ดว้ยชวีติของพระองค.์..เสดจ็ไปทีไ่หนกม็ากดว้ยรกัและสงสาร ทว่าความสงสารของพระองคไ์มอ่ยู่
แค่ความรูส้กึ หากแต่เปลีย่นเป็นการกระท าอยา่งเป็นรปูธรรม และพระองคท์รงประสงคใ์หศ้ษิย์
ของพระองคท์ าเช่นเดยีวกนั 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=JAG1mZ4Spj4
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เร ือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

 ธารธรรม 
           เปรยีบสุขเป็นตน้กลา้มคี่ายิง่             ปลกูสุขจรงิดว้ยธรรมน าสดใส 
      รูป้ระพฤตยิดึปล่อยวางกลางหวัใจ               อยา่ยดึตดิกบัสิง่ใดใหทุ้กขท์น 
            ความสุขแทอ้ยู่ทีใ่จใช่สิง่ของ            สรา้งครรลองเป็นทางต่อก่อกุศล 
       สงบนิ่งดว้ยธารธรรมน ากมล                      เริม่สรา้งสุขดว้ยสรา้งตนเป็นคนด ี

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  8    ส่ิงประดิษฐ ์  ( Artifacts )    

 บนัได (  Ladder )   เป็นเครื่องแห่งพระทรมาณชิน้หนึ่งมกัเหน็ไดใ้นภาพ “การเชญิพระ
ศพลงจากไมก้างเขน” บนัไดยงับอกถงึนิมติของจาคอบ  ดงัที ่“ปฐมกาล” 28 :12  กล่าวว่า   
“เขาฝันเหน็บนัไดอนัหนึ่งตัง้ขึน้บนโลก   ยอดบนัไดสงูถงึสวรรค ์  และเหน็เหล่าเทวทตูก าลงั
ขึน้ลงบนัไดนัน้”   บนัไดใชเ้ป็นเครื่องหมายของนกับุญเบเนดกิตใ์นภาพเขยีนเพราะท่านนมิติ
เหน็พวกบาทหลวงในคณะของท่านก าลงัปีนบนัไดขึน้สวรรค ์
 

วนัองัคารที ่20 ก.ค.21             ระลกึถงึ       น.อโพลนิารสิ พระสงัฆราชและมรณสกัข ี
วนัพุธที ่21 ก.ค.21                   ระลกึถงึ    น.ลอเรนซ ์แห่งบรนิดซิ ีพระสงฆแ์ละนกัปราชญ ์
วนัพฤหสัที ่22 ก.ค.21             ฉลองนกับุญมารยี ์ชาวมกัดาลา 
วนัศุกรท์ี ่23 ก.ค.21                 ระลกึถงึ   น.บรยีติ นกัพรต 
วนัเสารท์ี ่24 ก.ค.21                 ระลกึถงึ   น.ชารเ์บล มาคลุฟ พระสงฆ ์
วนัอาทติยท์ี ่25 ก.ค.21             สปัดาหท์ี ่17 เทศกาลธรรมดา 

 7 

ปีที ่ 27  ฉบบัที ่ 1377    วนัอาทติยท์ี ่    18   กรกฏาคม     2564/2021 

ขา่วพระสนัตปาปาฟรานซสิเขา้โรงพยาบาล 

 

 
เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 12 ก.ค. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จออกท่ีระเบียงห้องพกัพิเศษ 

ของโรงพยาบาลเจเมลลี โพลีคลินิก ในกรุงโรม เป็นเวลา 10 นาที พระองคไ์ดแ้สดงความขอบคุณ 
แก่แพทยแ์ละพยาบาลท่ีไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นอยา่งดี พร้อมตรัสแสดงความขอบคุณเหล่าคริสตศาสนิกชน  

ท่ีสวดวงิวอนใหพ้ระองคฟ้ื์นพระวรกายจากการผา่ตดั 
 
 

    
 

รถพระสันตปาปาฟรานซิส ออกจากโรงพยาบาล Gemelli Polytechnic ในกรุงโรม 
วนัพุธท่ึ 14 ก.ค. พระสันตปาปาฟรานซิสออกจากโรงพยาบาล 10 วนัหลงัจากเขา้รับการผา่ตดั 

รักษาอาการประชวรดว้ยโรคถุงผนงัล าไส้อกัเสบ  
 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/13628-28june21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13674-20july21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/13626-30june21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13673-21july21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13691-3july21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13671-23july21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13670-24july21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/13650-6june21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13683-11july21
http://images.google.com/imgres?q=Ladder&hl=en&gl=th&biw=792&bih=442&tbm=isch&tbnid=nqtyMYCbj_Pi8M:&imgrefurl=http://www.katilda.com/2011/12/dating-ladder-theory.html&docid=uwofwBXrj5E_sM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-nZct4E4vzKQ/TufPhWiHk6I/AAAAAAAABnQ/-f
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ประชาสมัพนัธ ์

 หากพีน่อ้งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ัดในช่วงน้ี จะใชว้ิธีโอนเงินท าบุญ- ขอมสิซา 

       ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน  

      ชือ่บัญช ีนายสมศักด์ิ พรประสิทธ์ิ  

เลขบัญช ี679-3-93587-9 (บัญชอีอมทรัพย)์  

 และโปรดส่ง “ไลน์” เพือ่แจง้จุดประสงคข์องพีน่อ้ง ใหท้ราบดว้ยครับ  

 
 

              อาทติยช์วนคดิ 

               คนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอ แต่คนเจบ็ไข้ต้องการ 

 เวลานัน้ ขณะทีพ่ระเยซูเจา้ทรงด าเนินไปจากทีน่ัน่ ทรงเหน็ชายคนหน่ึงชื่อมทัธวิ 

ก าลงันัง่อยูท่ีด่า่นภาษ ีจงึตรสัสัง่เขาวา่ “จงตามเรามาเถดิ” เขากล็ุกขึน้ตามพระองคไ์ป 

ขณะทีพ่ระเยซูเจา้ทรงรว่มโต๊ะเสวยพระกระยาหารทีบ่า้นของมทัธวิ คนเกบ็ภาษแีละคน

บาปหลายคน มารว่มโต๊ะกบัพระองคแ์ละบรรดาศษิย ์เมื่อเหน็ดงัน้ี ชาวฟารสิจีงึถามศษิย์

ของพระองคว์า่ “ท าไมอาจารยข์องทา่นจงึกนิอาหารรว่มกบัคนเกบ็ภาษแีละคนบาปเลา่” 

พระเยซูเจา้ทรงไดย้นิดงันัน้ จงึตรสัตอบวา่ “คนสบายดยีอ่มไมต่อ้งการหมอ แต่คนเจบ็ไข้

ตอ้งการ จงไปเรยีนรูค้วามหมายของพระวาจาทีว่า่ ‘เราพอใจความเมตตากรุณา มใิชพ่อใจ

เครื่องบชูา’ เพราะเราไมไ่ดม้าเพือ่เรยีกคนชอบธรรม แต่มาเพือ่เรยีกคนบาป” (มธ 9:9-13) 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 พีน้่องทีเ่คารพรกั ...... วนันี้วนัศุกรท์ี ่16 กรกฎาคม เป็นวนัระลกึถงึแม่พระแห่งภเูขาคาร์แมล 
พระศาสนจกัรบรรจวุนัน้ี ไวใ้นปฏทินิจารตี ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1726 .... เพื่อร าลกึถงึเหตุการณ์ใน
พระคมัภรี ์จากหนงัสอืพงศก์ษตัรยิ ์ฉบบัที ่1 บทที ่18 ขอ้ 41 – 46 ทีบ่นัทกึเรือ่งราวทีภ่เูขา
คารแ์มล และบทบาทของประกาศก เอลียาห์ (ประมาณ 876 ปีก่อนครสิตกาล) ประกาศกผู้
อธษิฐานต่อพระเจา้ของอสิราแอล 7 ครัง้ เพื่อขอฝนฟ้าใหข้จดัความแหง้แลง้แสนสาหสัใน
ยามนัน้ ท่านขึน้ไปอธิษฐานภเูขาน้ี ทีเ่บือ้งล่างคอืทะเล .... พระเจา้ทรงบนัดาลใหเ้กดิปยุเมฆ
เลก็ ๆ เท่าฝ่ามอื ลอยขึน้จากน ้าทะเล แลว้ก่อตวัเป็นเมฆฝน น าความชุ่มชืน้แก่แผ่นดนิและ
พชืพนัธุธ์ญัญาหารแก่อสิราแอล เรือ่งราวในพระคมัภรี ์ในภาคพนัธสญัญาเดมิ สนุก อุดมดว้ย
ขอ้คดิ ขอ้ไตรต่รอง ร าพงึภาวนา ซึง่ช่วยน าพาเราใหรู้จ้กัและเขา้ใกลพ้ระเจา้มากขึน้ ๆ  

 เรือ่งราวในพระคมัภรี ์อนัเกีย่วขอ้งกบัภเูขาคารแ์มล ทะเล ความแหง้แลง้ และประกาศกเอลี
ยาหจู์งใจเราให้คิดถงึบทบาทของแม่พระ ผูเ้ป็นเสมอืนก้อนเมฆทีด่เูหมอืนบอบบาง แต่ก่อตวั
เป็น เมฆแห่งความหวงัยิง่ใหญ่ ทีท่ าใหเ้กดิสายฝนชุ่มฉ ่า แห่งพระหรรษทาน แก่พระศาสน
จกัรและเราทุกคน ....เป็นแรงจูงใจให้เรารกั ศรทัธา และผูกพนักบัแมพ่ระยิง่ ๆ ขึน้ 

 ช่วงโควดิ - 19 นี้ หากพีน้่องมเีวลา และไมป่ล่อยจติใจใหฟุ้้งซานไปกบัขา่วสารมากมายทุก
วีว่นัแลว้ อยากใหพ้ีน้่อง หาเวลาอ่านพระคมัภรีท์ุกวนัครบั .... ในมสิซาวนัน้ี (เช่นกบัทุก ๆ 
วนั) .... ไดข้อพรให้แม่พระน าความชุ่มฉ ่าแห่งพระหรรษทาน เพื่อหนุน น า บรรเทา ชวีติ
จติใจของมนุษยท์ัง้ปวง และพวกเราคนไทยดว้ย พีน้่อง กส็วดภาวนาทุกวนัดว้ยนะครบั 

 
••   พระวรสารประจ าสปัดาหน้ี์  (คดัย่อมาจากบทพระวรสารนักบุญมาระโก จากไบเบิล ไดอาร่ี)  มก 6:30-34 
      พระเยซเูจา้จงึทรงลงเรอืไปยงัทีส่งดัตามล าพงัพรอ้มกบับรรดาอคัรสาวก ประชาชนหลายคนได้
เหน็พระเยซเูจา้กบับรรดาอคัรสาวกแล่นเรอืออกไป กค็าดคะเนไดว้่า พระองคจ์ะทรงไปทีใ่ด จงึรบี
เดนิเทา้ออกจากเมอืงต่าง ๆ ไปทีน่ัน่และไปถงึก่อน เมือ่เสดจ็ขึน้จากเรอื ทรงแลเหน็ประชาชน
มากมายกท็รงสงสาร เพราะเขาเหล่านัน้เป็นดงัฝงูแกะไมม่คีนเลีย้ง พระองคจ์งึทรงเริม่สัง่สอนเขา
หลายเรือ่ง 
 ขอ้คดิ 
     พระเยซเูจา้เสดจ็มาเพื่อเผยใหม้นุษยร์ูว้่าพระเจา้ทรงเป็นใคร ทีผ่่านมา มนุษยพ์ยายามจะรูว้่า
พระเจา้ทรงเป็นใคร มนุษยม์โนภาพลกัษณ์พระเจา้จากประสบการณ์ตนเองและสรา้งพระขึน้มา
ตามนัน้ กระทัง่พระเยซเูจา้เสดจ็มาบงัเกดิเป็นมนุษยแ์ละทรงเผยใหม้นุษยร์ูว้่าพระเจา้เป็นใครดว้ย
ความเป็นมนุษยข์องพระองค.์..พดูภาษามนุษย ์ท าตามประสามนุษย.์..เพื่อใหม้นุษยเ์ขา้ถงึพระเจา้ 
ว่าพระองคท์รงเป็นพระบดิา ทรงเป็นความรกัและความเมตตา พรอ้มกนันัน้กท็รงสะทอ้นออกมา
ดว้ยชวีติของพระองค.์..เสดจ็ไปทีไ่หนกเ็ตม็ไปดว้ยความรกัและความสงสาร ทว่าความสงสารของ
พระองคไ์มอ่ยูแ่ค่ความรูส้กึ หากแต่เปลีย่นเป็นการกระท าอย่างเป็นรปูธรรม และพระองคท์รง
ประสงคใ์หศ้ษิยข์องพระองคท์ าเช่นเดยีวกนั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

                                                  ฝึกคิดบวก ไม่ใช่เร่ืองยาก 
 ใหม้องไปขา้งหน้า อย่ามองยอ้นหลงั ทุกคนเคยท าผดิมาแลว้ทัง้นัน้ แต่ตอ้งไมจ่มอยู่กบัอดตีทีผ่ดิพลาด เพราะชวีติ
ตอ้งด าเนินต่อไป จงวางเป้าหมายเลก็ๆทีเ่ป็นไปได ้และพยายามท าใหส้ าเรจ็ 
 รูจ้กัใหอ้ภยัตวัเองและผูอ้ื่น ส าหรบัคนสว่นใหญ่แลว้ เรื่องราวต่างๆทีเ่กดิขึน้ในชวีติ เป็นผลพวงมาจากการกระท าของ
ตนเองทัง้สิน้ ในบางครัง้บางคราว เราต่างตดัสนิใจผดิพลาด แต่เมื่อรูส้ านึกแลว้ กต็อ้งปล่อยใหม้นัผ่านไป เรยีกว่าเป็นการ
ใหอ้ภยั และตอ้งใหอ้ภยัตวัเองเมื่อท าผดิพลาด เพื่อทีจ่ะเดนิหน้าต่อไป รวมทัง้ใชค้วามผดิพลาดจากอดตีเป็นบทเรยีน เพื่อ
กา้วย่างทีด่กีว่าในอนาคต 
 ถา้แกว้มนี ้าแค่ครึง่เดยีว จงเตมิใหเ้ตม็แกว้ การมองว่า มนี ้าเหลอือยู่ครึง่แกว้ หรอืน ้าหายไปครึง่แกว้นัน้ ถูกทัง้ 2 
อย่าง อยู่ทีว่่าผูม้องเป็นคนมองโลกในแง่ดหีรอืรา้ย และไม่ผดิอะไรทีคุ่ณจะเตมิน ้าใหเ้ตม็แกว้ 
 มองหาบุคคลตน้แบบ ทุกคนควรมบีุคคลตน้แบบทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจ คนคนนัน้อาจเป็นผูท้ีเ่อาชนะอุปสรรคใหญ่ๆได้
ส าเรจ็ และประสบความส าเรจ็อย่างงดงามในทีส่ดุ หรอืเป็นผูท้ีท่ างานหนกัและสมัฤทธิผ์ล จงเอาคนนัน้เป็นแรงบนัดาลใจใน
การด าเนินชวีติ 
 พาตวัเองเขา้ไปอยูใ่นแวดวงของคนทีป่ระสบความส าเรจ็และมองโลกในแง่ด ีมนัเป็นเรื่องมหศัจรรยูท์ีพ่ลงัอ านาจของ
คนอื่น สามารถสง่ผลกระทบต่อพลงัในตวัเราได ้คนทีค่ดิในดา้นบวกจะช่วยกระตุน้และเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้ราเชื่อมัน่ใน
ตวัเอง ว่า เราสามารถท าสิง่ทีมุ่่งมัน่ไวใ้หส้ าเรจ็ได ้จ าไวว้่า..จงอยู่ใหห้่างคนทีค่ดิแต่แง่รา้ย ซึง่จะขดัขวางการเดนิหน้าของ
คุณ ดงัพุทธศาสนสภุาษติทีว่่า “คบคนพาล พาลพาไปหาผดิ คบบณัฑติ บณัฑติพาไปหาผล” 
 เหน็คุณค่าสิง่ดีๆ ในชวีติ เมื่อเราพอใจกบัทุกเรื่องดีๆ ทีเ่กดิขึน้ ถงึแมว้่าจะเป็นเรื่องเลก็ๆ น้อยๆ กต็าม มนัจะช่วยให้
เราขจดัความคดิในดา้นลบออกไป การโฟกสัแต่สิง่ดีๆ เหล่าน้ี จะท าใหอุ้ปสรรคทีเ่ราเผชญิอยู่ กลายเป็นเรื่องเลก็น้อยทีเ่รา
จดัการไดง้่ายขึน้ 
 รูจ้กับรหิารเวลาอย่างชาญฉลาด อย่าเสยีเวลากบัเรื่องทีไ่ม่เกีย่วกบัสิง่ทีคุ่ณตัง้เป้าไวใ้นชวีติ ขอ้ส าคญัคอื มุ่งท าใน
เรื่องทีท่ าใหช้วีติของคุณเป็นไปดงัทีห่วงัไว ้ซึง่จะสง่ผลใหคุ้ณมทีศันคตทิีด่ ี
 จนิตนาการว่ามสีิง่ดีๆ เกดิขึน้ แปลกแต่จรงิทีว่่า คนสว่นมากมกัชอบวาดภาพเรื่องเลวรา้ยก าลงัเกดิขึน้ โดยมกัจะพดู
ว่า “ถา้มนัเกดิขึน้...” จงฝึกนึกถงึเรื่องดีๆ ก าลงัเกดิขึน้ มองเหน็ภาพงานทีก่ าลงัท า
เดนิไปดว้ยด ี(ไม่ว่าจะเป็นงานทีบ่า้นหรอืทีท่ างาน) และไดร้บัค าชมจากคนรอบขา้ง
ว่า“เยีย่มมาก” เพราะนัน่จะเป็นก าลงัใจใหคุ้ณคดิบวกต่อไป 
 ความผดิพลาดมไีวใ้หเ้รยีนรู ้มใิช่แสท้ีเ่อาไวเ้ฆีย่นต ีทุกคนลว้นเคยท าผดิ
ทัง้นัน้ และถงึแมว้่าไดพ้ยายามอย่างดทีีส่ดุแลว้ แต่กย็งัท าพลาด ขอใหจ้ าไวว้่า ยงั
มโีอกาสใหเ้ริม่ตน้ใหม่ ความผดิพลาดต่างๆทีผ่่านมาถอืเป็นบทเรยีน เพื่อน าไป
ปรบัปรุงแกไ้ข สิง่ทีจ่ะท าต่อไปในอนาคต 
 อยู่ในสภาพแวดลอ้มทีด่ ีถา้รอบๆตวัเตม็ไปดว้ยขา้วของวางระเกะระกะ 
กระจดักระจายไปทัว่หอ้ง ลองหาเวลาจดัเกบ็ ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ซึง่จะช่วย
ใหคุ้ณเปลีย่นมุมมอง ความคดิไดม้าก ใครจะมองโลกในแง่ดไีด ้ถา้ตอ้งอยู่ทา่ม 
กลางสภาพสกปรกรกรุงรงัตลอดเวลา จรงิมัย้ เพราะสภาพแวดลอ้มทีด่ ีจะช่วยสรา้งและเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้กดิทศันคติ
ดา้นบวก 
 รบัขอ้มลูขา่วสารทีด่ ีหมัน่อ่านบทความทีส่รา้งแรงจงูใจ หรอืฟังธรรมะทีก่ระตุน้ใหรู้ส้กึตื่นตวั และเกดิปัญญา ซึง่จะ
ช่วยใหม้องโลกและชวีติไดอ้ย่างเขา้ใจ มคีวามหวงั และความสขุ 
 ใหค้ ามัน่สญัญากบัตวัเอง และบอกตวัเอง ซ ้าๆ เพราะค ามัน่สญัญาดีๆ มผีลต่อกระบวนการคดิของตวัเอง เช่น ถา้คุณ
มอีาการซมึเศรา้เป็นประจ า ค ามัน่สญัญาของคุณกค็อื “ฉนัมคีวามสขุ ฉนัควบคมุตวัเองได”้ บอกตวัเองเช่นนี้หลายๆครัง้ใน
แต่ละวนั แลว้คุณจะรูส้กึถงึพลงัความคดิดา้นบวกทีเ่กดิขึน้ 
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5 ข้อคิดท่ีทกุวนัน้ีเราควรท่ีจะต้องคอยระลึก 

 ข้อคิดสัน้ๆ เพ่ือการพฒันาตนเอง ส าหรบัทบทวน ย า้เตือนและคิดตาม 

1) เพื่อนและคนรอบๆ ตวั “อยาก
เหน็” คุณ “ส าเรจ็” และม ี
“ความสุข” แต่ถา้เมือ่ไหรคุ่ณมมีนั
มากกว่าพวกเขา ความอยากเหน็
แบบนัน้จะค่อยๆ เปลีย่นไป.. 

2) ความสวย หล่อ เท่ห ์นัน้ ถา้มนั
ไมไ่ดอ้อกจากตวัคุณเอง เท่ากบั
ว่าคุณพยายามท าตวัใหค้นอื่น
ตดัสนิ ซึง่ผลลพัธ ์มนัไมเ่คย
เหมอืนกนัเลย เพราะแต่ละคน
มองอะไรไมเ่หมอืนกนั เราจงึได้
เหน็บางคนพยายามจนลม้เหลว 

3) อะไรทีคุ่ณเคยคดิว่าจะอยูก่บัคุณ
ตลอดไปนัน่เท่ากบัว่า อาจไม่
ตลอดไป.. อะไรทีเ่ราคดิว่าเดีย๋ว
มนักจ็ากไป นัน่มนัอาจตลอดไป 

4) ชวีตินี้ คุณไมม่ทีางหลกีเลีย่งช่วงเวลาทีต่อ้งอยูต่วัคนเดยีวไดพ้น้ เรยีนรูม้นัไวบ้า้ง อะไรทีม่นัจะ
เพิม่มากขึน้ได ้บางทกีข็ึน้อยูก่บัสิง่ทีม่อียูก่่อนหน้านัน้ แมก้ระทัง่ like เพราะหลายคนมกัแค่กด 
like ไปตามๆ กนั และมอง คดิ ท า  

5) อะไรทีเ่พยีงแค่แห่ไปตามๆ กนั นัน่จงึสะทอ้นเพยีงค าว่า กระแส ทีอ่าจไมไ่ดแ้ปลว่าสิง่นัน้ดี 
            ทีม่https://sirichaiwatt.com  
 

 


