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สวดสายประค ามาราธอน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

13 พ.ค. 2021 --- พธิสีวดสายประค าตามพระประสงคข์องพระสนัตะปาปา Holy Rosary Marathon 
ที ่สกัการะสถานพระมารดาแห่งฟาตมิา  ประเทศโปรตุเกส  โดยวนัน้ีใหส้วดเพือ่ผูถู้กคมุขงัในเรอืนจ าทุกคน 

 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 27  ฉบบัที ่ 1368    วนัอาทติยท์ี ่    16    พฤษภาคม     2564/2021 

“ท่านทัง้หลายจงออกไปทัว่โลก ประกาศข่าวดีแก่มนุษยท์ัง้ปวง ” 

           วนันี้สมโภชพระเยซเูจา้เสดจ็สูส่วรรค ์ บทอ่านทัง้สามกล่าวถงึกจิการของพระเยซเูจา้และการเสดจ็สู่
สวรรค ์ โดยหนงัสอืกจิการอคัรสาวกเล่าถงึเหตุการณ์ไดอ้ย่างเหน็ภาพ ตอนทีพ่ระองคเ์สดจ็ขึน้สูส่วรรคต่์อหน้า
เขาทัง้หลาย เขายงัคงจอ้งมองทอ้งฟ้าขณะทีพ่ระองคท์รงจากไป สว่นนกับุญเปาโลเรยีกรอ้งใหเ้ราขอพระพร
แห่งปรชีาญาณและการเปิดเผยจากพระจติเจา้ เพื่อเราจะไดรู้ซ้ึง้ถงึพระองค ์ ใหต้าแห่งใจของเราสว่างขึน้ ย ้า
เตอืนในเรื่องการเสดจ็สูส่วรรคข์องพระเยซเูจา้ พระเจา้ทรงแต่งตัง้พระองคไ์วเ้หนือสรรพสิง่ ใหท้รงเป็นศรีษะ
ของพระศาสนจกัร ในพระวรสาร พระเยซเูจา้ทรงตรสักบัสาวกว่า “จงออกไปทัว่โลก ประกาศขา่วดแีก่มวล
มนุษย”์ เป็นเหมอืนพนิยักรรมกอ่นทีพ่ระเจา้ทรงรบัพระองคข์ึน้สูส่วรรค ์ และเป็นค าสัง่ผกูมดัใหค้รสิตชนทุกคน
มหีน้าทีท่ างานเผยแพร่ประกาศขา่วด ี 

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

 เร ือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

 แบกอะไร 
        แบกหนิแบกทราย                   ยงัไดส้รา้งบา้นสรา้งโบสถ์ 
    แบกความแคน้ความโกรธ                   จะไดป้ระโยชน์อะไร 
            ยิม้ใหเ้มือ่ยงัมเีวลา                     ไปหาเมือ่ยงักนั 

 คดิถงึเมือ่ยงัผกูพนั                            รกักนัเมือ่ยงัหายใจ 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  8    ส่ิงประดิษฐ ์  ( Artifacts )   
        สายคาดเอว ( Girdle, Cincture )   ใชค้าดทบัเสือ้ผา้ในสมยัโบราณเป็นทัง้กระเป๋า
สตางคแ์ละเครื่องประดบั     ในเชงิสญัลกัษณ์มหีลายความหมาย พระครสิตท์รงใชเ้ป็น
สญัลกัษณ์แห่งการเตรยีมพรอ้มทีจ่ะรบัใชพ้ระเจา้  นกับญุปอลเรยีกสายคาดเอวว่าสญัลกัษณ์
แห่งสจัธรรมทีแ่ฝงอยูใ่นเสือ้เกราะของชาวครสิต ์สายคาดเอวของประกาศกมกัท าดว้ยหนงัเป็น
สญัลกัษณ์แห่งความถ่อมตนและความรงัเกยีจเรื่องทางโลก สายคาดเอวของบาทหลวงบอกใหรู้ว้่า  ท่านถอืสตัย์
ปฏญิาณว่าจะด ารงชวีติอย่างยากไร ้ สมถะ   ถอืพรหมจรรยแ์ละเชื่อฟังพระเจา้  นอกจากนี้ยงัใชเ้ป็นสญัลกัษณ์
ของพรหมจรรยคุ์ณธรรมและความบรสิทุธิ ์

วนัองัคารที ่18 พ.ค.21            ระลกึถงึ น.ยอหน์ที ่1 พระสนัตะปาปาและมรณสกัข ี
วนัพฤหสับดทีี ่20 พ.ค.21         ระลกึถงึ น.เบอรน์าดนิ แห่งซเีอนา พระสงฆ ์
วนัศุกรท์ี ่21 พ.ค. 21              ระลกึถงึ น.ครสิโตเฟอร ์มกัอลัลาเนส และเพื่อนมรณสกัข ี
วนัเสารท์ี ่22 พ.ค.21               ระลกึถงึ น.รติา้ แห่งคาเซยี นกับวช 
วนัอาทติยท์ี ่ 23  พ.ค.21          สมโภชพระจติเจา้ 
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ครบรอบ 40 ปี ทีพ่ระสนัตะปาปายอหน์ ปอล ที ่2 

ครบรอบ 40 ปี ท่ีพระสนัตะปาปายอห์น ปอล ท่ี 2 โดนยิง ณ จตัุรสันักบญุเปโตร  
 วนัพุธที ่13 พฤษภาคม 1981 ณ จตุรสัมหาวหิารนกับุญเปโตร วนัฉลองแมพ่ระฟาตมิา 
 ขณะทีพ่ระสนัตะปาปายอหน์ ปอล ที ่2 ประทบับนรถยนตเ์ปิดประทุน เสดจ็ออกทกัทายบรรดาครสิตชน
หลายหมื่นคนผูม้าแสวงบุญ ณ นครรฐัวาตกินั ทนัใดนัน้เอง เสยีงปืนดงัขึน้ ลกูกระสุนปืนจ านวน 4 นดั ไดพุ้่ง
เขา้ใส่พระองค ์ เจา้หน้าทีร่บีพาพระองคไ์ปยงัโรงพยาบาล คณะแพทยไ์ดถ้วายการผ่าตดัฉุกเฉินทนัท ีดว้ย
ระยะเวลา 5 ชัว่โมง 25 นาท ีพระองคจ์งึปลอดภยั 
 ในวนัที ่12 พฤษภาคม 1982 หนึ่งวนัก่อนครบรอบ 1 ปี แห่งการถูกลอบสงัหาร พระสนัตะปาปายอหน์ 
ปอล ที ่2 เสดจ็ไปยงัสกัการสถานพระมารดาแห่งฟาตมิา ประเทศโปรตุเกส เพื่อขอบพระคุณพระนางทีช่่วยให้
รอดพน้จากเหตุการณ์รา้ยในครัง้นัน้ โดยพระสนัตะปาปาไดน้ าลกูกระสุนปืนไปประดบัไวใ้ตม้งกุฎของแมพ่ระ
เพื่อเป็นทีร่ะลกึถงึเหตุการณ์นัน้ 
 ใครช่วยใหร้อดพน้จากเหตุการณ์รา้ยในครัง้นัน้  ... เมือ่ไมน่านมกีารเปิดเผยภาพถ่าย ทีห่น่วยอารกัขาถ่าย
ไดร้วดเรว็แค่วนิาทเีดยีวทีพ่ระองคล์ม้ลง มสีตรที่านหน่ึงมารบัพระองค ์แลว้กห็ายไป ภาพนี้ถ่ายดว้ยฟิลม์เนกา
ตฟี 
 

 
 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13393-18may21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13398-13may21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13391-20may21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13390-21may21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13397-14may21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13389-22may21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/13376-4apr21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13388-23may21
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ประชาสมัพนัธ ์

           เมื่อเดินตามพระแม ่
 เมือ่เดนิตามพระแม ่ท่านจะไมห่ลงทาง 
เมือ่วงิวอนพระแม ่ท่านจะไมห่มดหวงั 
 เมือ่คดิถงึพระแม ่ท่านจะไม่ท าผดิ 
เมือ่พระแมจ่งูมอืท่าน ท่านจะไมห่กลม้ 
 เมือ่พระแมป่กป้องท่าน ท่านจะไมห่วัน่กลวั 
เมือ่พระแมน่ าทางท่าน ท่านจะไมเ่หน็ดเหนื่อย 
 เมือ่พระแมช่่วยเหลอืท่าน ท่านจะถงึทีห่มายอย่างปลอดภยั 
พระแมจ่ะไมใ่หปี้ศาจท ารา้ยท่าน 
 พระแมจ่ะไมใ่หคุ้ณธรรมความดหีนีไปจากท่าน 
พระแมจ่ะไมใ่หฤ้ทธิกุ์ศลของท่านถูกท าลาย 
 พระแมจ่ะไมใ่ห่พระหรรษาทานของท่านสญูหาย 
                                                 ... นักบญุเบอรน์ารด์ 

 
 
หลายหมื่นคนผูม้าแสวงบุญ ณ นครรฐัวาตกินั ทนัใดนัน้เอง เสยีงปืนดงัขึน้ ลกูกระสุนปืนจ านวน 4 นดั ไดพุ้่ง
เขา้ใส่พระองค ์ เจา้หน้าทีร่บีพาพระองคไ์ปยงัโรงพยาบาล คณะแพทยไ์ดถ้วายการผ่าตดัฉุกเฉินทนัท ีดว้ย
ระยะเวลา 5 ชัว่โมง 25 นาท ีพระองคจ์งึปลอดภยั
 
ปอล ที ่2 เสดจ็ไปยงัสกัการสถานพระมารดาแห่งฟาตมิา ประเทศโปรตุเกส เพื่อขอบพระคุณพระนางทีช่่วยให้
รอดพน้จากเหตุการณ์รา้ยในครัง้นัน้ โดยพระสนัตะปาปาไดน้ าลกูกระสุนปืนไปประดบัไวใ้ตม้งกุฎของแมพ่ระ
เพื่อเป็นทีร่ะลกึถงึเหตุการณ์นัน้
 
ไดร้วดเรว็แค่วนิาทเีดยีวทีพ่ระองคล์ม้ลง มสีตรที่านหน่ึงมารบัพระองค ์แลว้กห็ายไป ภาพนี้ถ่ายดว้ยฟิลม์เนกา
ตฟี
 

หากพีน่อ้งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ดัในช่วงนี้  จะใชวิ้ธีโอนเงินท าบุญ- ขอมิสซา  

เขา้ธนาคารก็ไดค้รบั  

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน  

ชื่อบัญชี นายสมศักด์ิ พรประสิทธ์ิ  

เลขบัญชี 679-3-93587-9 (บัญชีออมทรัพย)์  

 และโปรดส่ง “ไลน”์ เพือ่แจง้จุดประสงคข์องพีน่อ้ง ใหท้ราบดว้ยครบั  

 
 

              อาทติยช์วนคดิ 

 

3 
ปีที ่ 27  ฉบบัที ่ 1368    วนัอาทติยท์ี ่    16    พฤษภาคม     2564/2021 

เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

   พีน้่องทีเ่คารพรกั  
 การแพรร่ะบาดของ โควดิ 19 ท าใหก้จิกรรมทัง้มวลทัว่ทุกแห่งถูกปิด ก ากบั ก าหนดอยา่ง

เครง่ครดัและเขม้งวด และเรากย็งัไมท่ราบไดว้่า จะเป็นเช่นนี้ไปถงึเมือ่ไร มองดใูนดา้นหนึ่ง ก็
พอเหน็ไดว้่า โลกหรอืธรรมชาตใิช ้Virus นี้เพื่อ chastize (ซกัลา้ง – ฟอกสะอาด) มนุษย ์
มองดตูน้เหตุของการระบาดนี้ กค็งเป็นเพราะพฤตกิรรมการใชช้วีติแบบสุดขดีของมนุษย ์
การจะยตุกิารแพรร่ะบาดของไวรสันี้ ในขัน้ต้น กค็งตอ้งขึน้อยูก่บัการปรบัเปลีย่นอย่างจรงิจงั 
ในพฤตกิรรมการใชช้วีติของมนุษยเ์รานี่แหละ เพราะหากไมเ่ปลีย่น ไมแ่กไ้ขจรงิจงักบันิสยั
การใชช้วีติ โควดิมนักจ็ะคุกคามรนุแรงต่อไป หากพรอ้มกนัแกไ้ขนิสยัไดเ้รว็ไว กจ็ะควบคุม
มนัไวไ้ดเ้รว็วนั (แมม้นัจะยงัคงอยู)่  

 ถงึวนัน้ี ผมมาอยูว่ดับางแสนน้ีได ้5 วนั (ของปีที ่2 นะครบั) แลว้ เวลา 1 ปีเตม็ ๆ ทีผ่่านไป 
พรอ้มกบัสุขภาพกายทีก่ ้า ๆ กึง่ ๆ  ท าใหรู้ส้กึว่า แทบไมไ่ดท้ าอะไรเลย แมใ้นช่วงเวลาทีโ่ค
วดิยงัไมเ่ขม้ขน้นกั ไปวดัไดต้ามปกต ิกไ็มค่่อยมเีวลาพูดคุย ท าความรูจ้กักนัเท่าไรนกั เพราะ
ยงัตอ้งสวมมาสก์กนัอยู ่เหน็หน้ากนัครึง่ ๆ ทกัทายกนัน้อย ยิง่ท าใหแ้ยเ่ลย  

 อยา่งไรกต็าม วดักย็งัคงเป็นวดั สถานการณ์ทางสงัคมจะเป็นเช่นไร วดักเ็ปิดทุกวนั และ
พระสงฆก์ถ็วายมสิซาเพื่อสตับุรษุทุกวนั เพราะนี่คอืหน้าทีส่ าคญัในชวีติสงฆ ์คอืขอพระพร
และการคุม้ครองน าทางชวีติ เพื่อบรรดาสตับุรษุ  

 วนัอาทติยน์ี้ เป็นวนัสมโภชพระเยซเูจา้เสดจ็สู่สวรรค ์และเป็นสปัดาหส์ุดทา้ยในเทศกาลปัส
กา เราจะมมีสิซา 10.30 น. และเราจะรบับรจิาคจากการรณรงคม์หาพรต (กระปกุออมสนิ) 
เช่นทุกปีถงึวนัที ่22 พฤษภาคมนี้ครบั เราจะรวบรวมแลว้น าส่งสงัฆมณฑลฯ ดงันัน้ พีน้่องที่
ประสงคจ์ะรว่มในการรณรงคน์ี้ จะขอมสิซาหรอืท าบุญวดั กข็อเชญินะครบั ดงัทีไ่ด้
ประชาสมัพนัธไ์ปแลว้ในสารวดัอาทติยท์ีแ่ลว้ หรอืบางท่านประสงคจ์ะไปรว่มมสิซากย็นิดคีรบั 
(คงมไีมก่ีท่่าน เพราะมาตรการโควดิ)….. จะสิน้สุดเทศกาลปัสกาแลว้! 

  พีน้่องครบั ในช่วงเวลาวกิฤตเช่นน้ี จงสนใจ หาช่องทาง เขา้รบัการฉีดวคัซนีกนัใหถ้้วนทัว่
นะครบั มหีลายเหตุผลทีท่ าใหส้บัสนและลงัเลเรือ่งวคัซนี แต่คดิว่า ….วคัซนีทีด่ทีีสุ่ดในยามน้ี 
คอืวคัซนีทีเ่ราเขา้ถงึไดเ้รว็ทีสุ่ดนัน่แหละครบั อนึ่ง มาตรการ รดักุม เครง่ครดั ในการปฏบิตัิ
ตวั ยงัตอ้งถอืใหค้รบถว้น ไมห่ละหลวม… ใส่ใจรบัผดิชอบต่อสงัคมรอบตวั ดว้ยการปฏบิตัิ
อยา่งสม ่าเสมอ  

 ขอแมพ่ระคุม้ครอง และอ านวยพรพีน้่องทุกท่าน ทุกครอบครวั ภาวนา และใหก้ าลงัใจกนัและ
กนั และอยา่ลมืครบัว่า จงท าบา้นของเราใหเ้ป็นวดัน้อย ๆ ทีม่กีารภาวนาทุกวนันะครบั 

                           …..เจา้วดั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

เชือก กบั ปัญหา 
        อนเดก็ ๆ  ฉนัเคยหวัเสยีกบัเชอืกทีพ่นักนัยุง่เหยงิ  ยิง่แกย้ิง่อารมณ์เสยี ฉนัรอ้งห่มรอ้งไห ้โทษ
ดนิฟ้าอากาศ แลว้คดิว่าท าไมฉนัตอ้งทนกบัเจา้เชอืกไรส้าระพวกนี้ดว้ย เลยใชม้ดีตดั ๆ ตดัจนเชอืกขาด
เป็นชิน้ ๆ (สะใจจรงิ) 
 พอหายโมโห ฉนันัง่มองกองเชอืกขาด ๆ  ทีไ่รป้ระโยชน์  (โถช่างน่าสงสารจรงิ ๆ ทัง้ตวัเองและ
เชอืก) แต่แลว้ครัง้ต่อมา พอเชอืกพนักนัอกี ฉนักใ็ชม้ดีตดัมนัอกีอย่างไมค่ดิอะไร 

จนวนัหนึ่ง...ฉันเหน็แมน่ัง่แกเ้ชอืก ทีพ่นักนักองโต มนัยุง่ชนิดทีว่่า ชาตนิี้คงไม่
สามารถกลบัมาเป็นเสน้ตรงไดเ้หมอืนเดมิ ฉนัเหน็แมน่ัง่แกทุ้กวนั วนัละนิดละ
หน่อย พอเบื่อกไ็ปท าอย่างอื่น ทิง้กองเชอืกกองไว ้แลว้กก็ลบัมานัง่แกอ้กี จน
ฉนัร าคาญ  และคดิว่าท าไมแมต่อ้งทนกบักองเชอืกไรส้าระพวกนี้ 
เลยบอกแมว่่าเอามดีตดัมนัออกเถอะ  นัน่แหละฉนัถงึไดเ้ขา้ใจเมือ่แมต่อบว่า... 
“เวลาทีเ่ชอืกพนักนั เขาหา้มใชม้ดีตดั ตอ้งแกอ้อกใหไ้ด ้เพราะเชอืกเป็นเสน้
เดยีวต่อใหพ้นักนัยุง่แค่ไหนกแ็กไ้ด ้ถา้แค่เชอืกพนักนัแค่นี้ลกูแกไ้มไ่ด ้แลว้
ต่อไปจะแกปั้ญหาอะไรในชวีติได ้ลกูกจ็ะแกปั้ญหาสุ่ม ๆ เหมอืนทีใ่ชม้ดีตดั
เชอืกนัน่แหละ ถา้ลกูไมอ่ดทนแกเ้ชอืกดว้ยมอืตวัเอง คอ่ย ๆ แกะวนัละนิดละ

หน่อย แค่นี้ท าไมไ่ดแ้ลว้จะไปท าอะไรได ้ไม่มอีะไรยากไปกว่าความอดทนของคนหรอก”  หลงัจากนัน้
อกี 3 วนั ฉนัเหน็ขดเชอืกเสน้สวยเป็นระเบยีบแขวนอยู ่ฉนัมองอยา่งทึง่ แม่ยิม้อย่างภมูใิจ 
 เรือ่งนี้ท าใหฉ้นัรูว้่า ปัญหาของคนเรา จรงิ ๆ แลว้คอืบทเรยีนทีม่คีุณค่า 
เพราะถ้าเราตัง้ใจแกม้นั มหีรอืจะไมม่ทีางออก แพบ้า้ง ชนะบา้งเป็นเรือ่งปกต ิจะได ้“ลม้เป็นลุกเป็น” 
โลกสรา้งปัญหา สรา้งความทุกขใ์หเ้ราผ่านไปใหไ้ด ้ฉนัไมเ่คยซ ้าเตมิคนทีฆ่า่ตวัตายว่าเขาโง ่เพยีงแต่
เขากา้วผ่านปัญหาบนโลกไปไมไ่ด ้เขาเลยเลอืกทีจ่ะหนีไปจากโลกนี้แทน ดว้ยความขาดสต ิดว้ย
อารมณ์ชัว่วบู 
 พอวนัวยัผ่านมา ตอนน้ีฉันไดรู้ว้่า ชวีติคนเราผดิพลาดได ้ความพ่ายแพเ้ป็นเรือ่งปกต ิไมใ่ช่สิง่
เลวรา้ยอะไรเลย ไมว่่าจะเหนื่อยจะทอ้แค่ไหน อยา่หนีปัญหาไปเฉย ๆ  แค่บอกปัญหาว่าพกัสกัเดีย๋ว  
แลว้ค่อยมาเจอกนัใหม่ 

ต  

ปีที ่ 27  ฉบบัที ่ 1368    วนัอาทติยท์ี ่    16    พฤษภาคม     2564/2021 
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ขอบคณุน้อยกว่า อภยัมากกว่า… 
ถา้บอกลอย ๆ ขึน้มาว่า “เราควรขอบคุณใหน้้อย..” คงอาจสงสยัว่า ทีจ่รงิตอ้งควรขอบคุณให้

มาก ๆ ไมใ่ช่เหรอ? และกบัประโยคทีว่่า “อภยัมากกว่า” หมายถงึอะไร อภยัเรือ่งเดยีวยงัยากเลย มนัก็
ชวนใหอ่้านแลว้สงสยั เพราะส่วนหน่ึงมนัเป็นเรือ่งของภาษา ทีเ่จตนาเขยีนใหค้ดิไปต่าง ๆ กนั  
บทความนี้เกดิจากแงค่ดิหนึ่ง ทีค่ดิไดใ้นการเตรยีมเนื้อหาเพื่อใชบ้รรยาย (อกีแลว้) หลกัสตูรอบรม
หวัหน้างาน ทีใ่นหลาย ๆ หลกัสตูรของผมจะเป็น Soft skills อนัหมายถงึทกัษะทีส่่วนใหญ่สามารถใชไ้ด้
ทัว่ไปในชวีติประจ าวนัดว้ย ทนีี้ยิง่เป็นเรือ่งใกลต้วัเท่าไหร ่เหมอืนจะพดูง่าย แต่มนัไมง่า่ยเลยทีค่นเราจะ
ตระหนกัรู ้และเอาไปปฏบิตั ิ           

จงขอบคณุให้น้อย  การขอบคณุไม่ว่าจะร ู้สึกขอบคณุ หรือเพียงกล่าวค  าขอบคณุเป็นสิ่ง
ทีด่ ีทนีี้ใน “ภาวะท่ีเราต้องขอบคณุ” ยอ่มเกดิจากเราไดร้บับางสิง่บางอยา่งจากใครคนหนึ่ง หรอืสิง่
หนึ่ง ซึง่หมายความว่าเราเป็น “ผู้รบั” นัน่เอง..ในทุก ๆ วนั หากเราอยูก่บัใครมาก ๆ จะเป็นคนใน
ครอบครวั หรอืท างานรว่มกบัใครบ่อย ๆ แลว้ตอ้ง “เป็นฝ่ายขอบคุณเสมอ” นัน่หมายความว่าเราเป็น
ผูร้บัจากเขามากกว่า เขาต้องช่วยเหลือเรามากกว่า เลยเถดิไปถงึว่าเราอาจท าอะไรไดไ้มค่่อยดี
ประจ าเขาตอ้งช่วยประจ า มศีกัยภาพน้อยเกนิไป ใช่ว่าจะเป็นความผดิเสยีทเีดยีว แต่จะดกีว่าถา้หากเรา
เป็นฝ่ายขอบคุณใหน้้อย และใหอ้กีฝ่ายเป็นฝ่ายขอบคุณเรามากกว่า นัน่ยอ่มหมายถงึเราท าในสิง่ทีม่คี่า 
มปีระโยชน์ต่อเขาไดม้ากกว่า หรอือยา่งน้อยการทีต่่างฝ่ายต่างขอบคุณพอ ๆ กนักเ็ป็นเรือ่งด ีเพราะอยู่
ในสถานะทีต่่างฝ่ายต่างไดช้่วยเหลอืกนัทัง้นี้ ค าว่าน้อยกว่า มากกว่า อาจไมใ่ช่ปรมิาณทีช่ดัเจน หรอื
มากแบบตอ้งขอบคุณกนัทุกวนั วนัละหลายรอบ เพราะการทีข่อบคุณใครน้อยในทีน่ี้ ยงัหมายถงึการที่
เรา “ไม่ต้องคอยรอให้ใครมาช่วยเหลือ” ยนืดว้ยตวัเองได ้พงึพาตวัเองไดด้นีัน่เองอ่อ! แต่ไมไ่ด้
หมายความว่า เวลามใีครช่วยเหลอือะไร แลว้เราไมรู่ส้กึขอบคุณ กค็ดิว่าตวัเองตอ้งขอบคุณน้อยแลว้ อนั
นี้กไ็มใ่ช่นะครบั…         

อภยัมากกว่า  จากเรื่องแรกถ้าพอเข้าใจกค็งคิดได้ว่า “อภยัมากกว่า” นี้หมายถงึอะไร ก็
ในท านองเดยีวกนั หากเราตอ้งท าตวัใหใ้ครคอยใหอ้ภยัเรามาก ๆ ยอ่มตอ้งหมายถงึ “เราท าผิดต่อเขา
บ่อย ๆ” อนัทีจ่รงิกด็มีากแลว้ทีรู่ส้กึผดิเป็น แต่จะดกีว่าหากไมต่อ้งเกดิบ่อย ๆ เท่านัน้เอง และในแต่ละ
วนัทีผ่่านไป เรากค็วรเป็นฝ่ายอภยัมากกว่า คอื ปกตเิรายอ่มไมพ่อใจหากใครท าผดิต่อเรา แต่มนักด็กีว่า
การใชช้วีติแบบ เราเป็นฝ่ายท าผดิต่อใคร ต่อคนอื่นมากกว่า หรอือยูเ่รือ่ย ๆ มใิช่หรอื?    

หากเทยีบกนัแลว้ในคนทีม่จีติส านึกโดยส่วนใหญ่ ความรูส้กึผดินัน้เราอาจลบเองไดย้าก เพราะ
ไมรู่ว้่าอกีฝ่ายจะใหอ้ภยัไหม แต่ส าหรบัการใหอ้ภยัหากเราท าได ้เราจะไมค่าใจ และสิง่เหล่านัน้ไมอ่าจ
เป็นตะกอนภายใตจ้ติใจเรา ชวีติทีอ่ภยัไดก้บัชวีติทีต่อ้งรูส้กึผดิ โลกสดใสต่างกนัโดยสิน้เชงิ เป็นเพยีง
อกีหนึ่งบทความด ีๆ สัน้ ๆ ทีใ่หท้บทวนว่า“จงขอบคุณใหน้้อยกว่า ใครเขาตอ้งขอบคุณเรา จงอภยัให้
มากกว่า.. ใครเขาตอ้งใหอ้ภยัเรา”…                                          ทีม่า https://sirichaiwatt.com 


