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ภาพขา่ววดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรงัซสิ ทรงประทานพรแดโ่รมและโลก (Urbi et Orbi) 
วนัศุกรท์ี ่27 มนีาคม 2020 เวลา 18.00 น. ตามเวลาของกรงุโรม ซึง่ตรงกบัเวลาเทีย่งคนืตามเวลา

ของประเทศไทย สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรงัซสิ ทรงน าภาวนาจากลานหนา้มหาวหิารนักบุญเปโตร 

และทรงประทานพรแดโ่รมและโลก (Urbi et Orbi) พรอ้มอวยพรศลีมหาสนิท  

 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1310    วนัอาทติยท์ี ่   5    เมษายน     2563/2020 

ขอ้คดิ         

 เมือ่มองและรบัรูช้วีติของพระเยซเูจา้ในแบบทีพ่ระองคท์รงเป็นมนุษย ์พระเยซเูจา้
ยอ่มจะรูส้กึถงึความเจ็บปวดในใจไม่นอ้ยที ่  "เขาเหลา่นีท้ีเ่ป็นชนชาตขิองพระองค ์

กลา่วหาพระองค ์"   และพระองคค์งจะเศรา้หนักยิง่ขึน้ เมือ่เขาเหลา่น้ันลงประชามตเิลอืก

นักโทษผูท้ าผดิอกุฉกรรจ ์แตก่ลบัไม่แยแส ไม่ใหร้าคาแกพ่ระองคเ์ลย เขาเหลา่นีป้ฏเิสธ

พระองค ์และสง่พระองคใ์หไ้ปถกูตรงึแขวนอยูบ่นไมก้างเขน แมพ้ระเยซเูจา้จะตอ้งเดนิสู่

ความทุกขก์ายและความเศรา้ในจติใจอยา่งมหนัตจ์นขาดใจแตพ่ระองคก็์ไม่ทอ้และไม่

ถอยในการรกัเรามนุษย.์..ลกูขอบคณุพระองค ์ลกูขอบคณุพระองค ์

“เอล ีเอล ีลามาสะบคัทานี” 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

มหาพรต 

มหาพรตลดละเลกิอบายมุข   แสวงสขุดว้ยพระวาจามคีา่เหลอื 

เคยสขุกายใชจ้า่ยอยา่งเหลอืเฟือ  ควรจนุเจอืผูย้ากไรไ้ดบ้ญุแรง 

ละความโลภโกรธหลงพะวงทรพัย ์     พลกีรรมกบัพระครสิตท์กุหนแห่ง                                

ลดอาหารการแตง่กายราคาแพง  เพือ่แสดงความรกัองคพ์ระทรงชยั             

หมวด  7    วตัถทุีใ่ชใ้นศาสนพธิ ี  ( Religeous    Objects ) 

    โบสถ ์ (Church)  ในศาสนาครสิต ์ โบสถเ์ป็นสญัลกัษณข์องอะไรหลายอยา่ง   

โดยทั่วไปโบสถห์มายถงึพระนิเวศของพระเป็นเจา้ นอกจากนีย้งัใชเ้ป็นสญัลกัษณข์องพระ

สรรีะแห่งพระครสิต ์  บางคร ัง้มกีารเปรยีบโบสถเ์ป็นนาวา โดยมนัียวา่ สมาชกิทุกคนของ

โบสถห์รอืนาวาล าน้ันจะรอดพน้จากบาป โบสถใ์นมอืของนักบุญ

บอกใหรู้ว้า่นักบุญท่านน้ันเป็นผูก้อ่ตัง้ หรอืเป็นพระสงัฆราชท่าน

แรกของโบสถน้ั์น สว่นโบสถท์ีอ่ยูใ่นมอืนักบุญเจอโรมและนักบุญ

เกรกอรมีไิดห้มายถงึโบสถห์น่ึงโบสถใ์ดโดยเฉพาะ แตห่มายถงึศา

สนจกัร เพราะนักบุญสองท่านนีเ้ป็นผูส้นับสนุนทีย่ิง่ใหญข่องศา

สนจกัรและปิตาจารยร์ุน่แรก  

วนัพฤหสับดทีี ่9 เม.ย.  20     วนัพฤหสับดศีกัดิส์ทิธิ ์ 

วนัศกุรท์ี ่10 เม.ย.20             วนัศกุรศ์กัดิส์ทิธิ ์

วนัเสารท์ี ่11 เม.ย. 20            วนัเสารศ์กัดิส์ทิธิ ์

วนัอาทติยท์ี ่12 เม.ย.20         วนัอาทติยส์มโภชปัสกา        
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ภาพขา่ววดับางแสน 

พระเยซเูจา้เสด็จเขา้กรงุเยรซูาเล็ม 
เมือ่พระเยซเูจา้เสด็จพรอ้มกบับรรดาศษิยเ์ขา้มาใกลก้รงุเยรซูาเล็ม ทีห่มู่บา้นเบธฟายแีละเบธานีใกลก้บั

ภเูขามะกอกเทศ พระองคท์รงใชศ้ษิยส์องคนไปน าลกูลามาถวาย แลว้เอาเสือ้คลมุของตนปูบนหลงัลา 

พระองคจ์งึทรงลกูลาตวัน้ัน คนจ านวนมากเอาเสือ้คลมุของตนปูตามทาง บางคนเอากิง่ไมซ้ ึง่ตดัจากทุง่

นามาปูดว้ยพวกทีเ่ดนิไปขา้งหนา้ และผูท้ีต่ามมาขา้งหลงัตา่งโห่รอ้งวา่ "โฮซานนา! ขอถวายพระพรแดผู่ ้

มาในพระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้!ขอพระพรจงมแีดพ่ระอาณาจกัรทีก่ าลงัจะมาถงึของกษตัรยิด์าวดิ 

บรรพบุรษุของเรา! โฮซานนา! ณ สวรรคส์งูสดุ! (ลก.11 : 1-10) 

 
เบธานี (Bethany) และเบธฟาย ี( Bethphage) ปัจจบุนั เป็นหมู่บา้นของชาวอาหรบั  

อยูท่างตะวนัออกของกรงุเยรซูาเล็ม จากเบธฟาย ีมทีางลาดไปสูเ่บธานี ซ ึง่อยูห่่างกรงุเยรซูาเล็ม 

ประมาณ 3 ก.ม. และเป็นเสน้ทางไปสูเ่มอืงเยรโิค 

 
ปัจจบุนัมวีดัคณะฟรงัซสิกนั ทีเ่บธฟาย ีภายในมภีาพวาดสวยงามมาก 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2020/11604-9apr20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2020/11603-10apr20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2020/11602-11apr20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2020/11601-12apr20


วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน 
เลขที ่167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสขุ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุร ี
วนัอาทติย ์ พธิบูีชาขอบพระคณุ ภาษาองักฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น. 
วนัศกุรต์น้เดอืน  วนัเสาร ์ นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์และพธิบูีชาขอบพระคณุ เวลา 19.30 น. 
ทุกวนัที ่11 ของเดอืน เวลาทุ่มคร ึง่    ขอเชญิรว่มแห่เทดิเกยีรตแิม่พระทีว่ดับางแสน 
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ประชาสมัพนัธ ์

1.  เพือ่ป้องกนัและควบคมุการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ตามทีร่ฐับาลไดป้ระกาศ
ภาวะฉุกเฉิน และค าสัง่จากคณะกรรมการโรคตดิตอ่จงัหวดัชลบุร ีวดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน ขอ
งดกจิกรรมของวดัฯ จนกวา่จะปลอดภยัจากการระบาดของไวรสัโคโรนา (COVID-19) ดงันี ้
1.1 งดการสง่ศลีวนัศุกรต์น้เดอืน แตก่รณีทีอ่าจถงึแกช่วีติ สามารถเชญิคณุพ่อไปโปรดศลีเจมิ

คนไขไ้ดต้ามปกต ิ
1.2 งดพธิกีรรมในวดัใหญท่ัง้หมด คณุพ่อจะถวายมสิซาฯ “สว่นตวั” และถา่ยทอดสดผ่านทางสือ่

ออนไลนด์งันี.้ 
 วนัอาทติยใ์บลาน  (5 เม.ย.) 10:00 น. สวดสายประค า 
        10:30 น. มสิซาเสกใบลาน  
        (พีน่อ้งสามารถมารบัใบลานใน ภายหลงัได)้ 
 วนัจนัทร ์– องัคาร   – พุธ  19:00 น. สวดสายประค า  
        19:30 น. มสิซาฯ 
 วนัพฤหสัศกัดิส์ทิธิ ์(9 เม.ย.)  19:30 น. มสิซาฯ ระลกึถงึพระเยซเูจา้ทรงตัง้ศลีมหาสนิท 
              (งดพธิลีา้งเทา้ / หลงัมสิซามเีฝ้าศลีฯ ตอ่อกีประมาณ 30 นาท)ี 
 วนัศุกรศ์กัดิส์ทิธิ ์  (10 เม.ย.)  15:00 น. มรรคาศกัดิส์ทิธิ ์(เดนิรปู 14 ภาค)  
              19:30 น. พธินีมสัการกางเขน 
  วนัเสารศ์กัดิส์ทิธิ ์ (11 เม.ย.)  19:30 น. พธิตีืน่เฝ้าฯ (งดการเสก และแจกไขปั่สกา) 
 วนัอาทติยปั์สกา (12 เม.ย.)  10:00 น. สวดสายประค า 
        10:30 น. มสิซาสมโภชปัสกา 
 1.3 งดกจิกรรมกลุม่ผูส้งูอาย ุในวนัศุกรส์ปัดาหท์ีส่ีข่องเดอืนเมษายน (24 เม.ย.). 
 

2.  วนัศุกรศ์กัดิส์ทิธิ ์(10 เมษายน) เป็นวนั “อดเนือ้” ส าหรบัครสิตชนทีม่อีายุ 14 ปีขึน้ไป และเป็นวนั 
“จ าศลีอดอาหาร” ส าหรบัครสิตชนทีม่อีายรุะหวา่ง 18 – 59 ปี โดยการ “อดอาหาร” หมายถงึ 
รบัประทานจนอิม่เพยีงมือ้เดยีว สว่นมือ้อืน่ๆ รบัประทานเพยีงเล็กนอ้ยเทา่น้ัน สว่นผูท้ีไ่ดป้ฏบิตั ิ
“อยา่งใดอยา่งหน่ึง” ตอ่ไปนี ้ถอืวา่ไดถ้อืตามกฎการอดเนือ้ คอื 

 ก. อดเนือ้ 
 ข. ปฏบิตักิจิศรทัธานอกเหนือไปจากทีเ่คยปฏบิตั ิเชน่ เดนิรปู 14 ภาค เฝ้าศลีฯ สวดสายประค า 

ฯลฯ 
 ค. ปฏบิตักิจิเมตตาปราณี เชน่ ใหท้านคนจน เยีย่มคนเจ็บป่วย ฯลฯ 
 ง. งดเวน้อาหาร หรอืสิง่ฟุ่ มเฟือยทีเ่คยปฏบิตัเิป็นประจ า อาท ิงดเคร ือ่งดืม่แอลกอฮอล ์งดสบูบุหร ี ่
 จ. รูจ้กัอดออม และละเวน้จากความฟุ้ งเฟ้อตา่งๆ. 
 

3.  การรณรงคจ์ติตารมณม์หาพรต ประจ าปี ค.ศ.2020 กลุม่เป้าหมายทีจ่ะรบัปัจจยัคอื “มูลนิธิ
สงเคราะหเ์ด็ก พทัยา” และ “ผูท้พุพลภาพ และยากไรใ้นเขตวดั สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร”ี ขอพี่
นอ้งน ากระปุกมหาพรตมาสง่คนืใหก้บัคุณพ่อทีบ่า้นพกัพระสงฆ ์“ภายในเดอืนเมษายน” เพือ่จะได ้
รวบรวม และน าสง่สงัฆมณฑลตอ่ไปครบั. 
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คณุพอ่เจา้อาวาสทกัทาย 

"ขา้แตพ่ระเจา้ของขา้พเจา้ ขา้แตพ่ระเจา้ของขา้พเจา้  
ท าไมพระองคจ์งึทรงทอดทิง้ขา้พเจา้เลา่” (มธ 27,46) 

 
 พีน่อ้งทีร่กั เราเขา้สูส่ปัดาหศ์กัดิส์ทิธิ ์หรอืสปัดาหร์ะลกึถงึพระทรมาน การสิน้พระชนม ์
และการกลบัคนืพระชนมช์พีของพระเยซคูรสิตเจา้แลว้ โดยวนันีเ้ป็นวนัอาทติยใ์บลาน เรา
ฉลองการเสด็จเขา้กรงุเยรซูาเล็มของพระครสิตเจา้เพือ่ธรรมล า้ลกึปัสกาจะไดส้ าเรจ็ไป. 
 
 พีน่อ้งครบั พธิกีรรมในวนันี ้ตามปกตจิะเร ิม่จากการเสกและแห่ใบลาน ซึง่จ าลองจาก
เหตกุารณท์ีบ่รรดาประชาชนชาวอสิราเอลถอืใบปาลม์และกิง่มะกอก ออกไปรบัเสด็จพระ
เยซเูจา้ แตเ่น่ืองจากในเมอืงไทยของเราน้ันหาใบลานไดง้า่ยกวา่ เราจงึใชใ้บลานแทนและ
เรยีกวนัอาทติยนี์ว้า่ “วนัอาทติยใ์บลาน” ไม่เหมอืนกบัภาษาองักฤษทีเ่รยีกวา่ “วนัอาทติย ์
ใบปาลม์” (Palm Sunday) และอนัทีจ่รงิ เราสามารถน าใบของตน้ไมอ้ะไรก็ไดท้ีห่างา่ยใน
ทอ้งถิน่มาใชแ้ทนก็ได.้ 
 
 พีน่อ้งครบั พระเยซเูจา้ประทบับนหลงั “ลา” ซึง่เป็นสตัวใ์ชง้าน เสด็จเขา้สูก่รงุ
เยรซูาเล็ม พระเยซเูจา้ทรงเป็นกษตัรยิผู์อ้อ่นโยน ทรงปกครองอาณาจกัรฝ่ายจติใจ จติ
วญิญาณ โดยไม่ใชก้ าลงับงัคบั ภาพทีป่รากฎจงึตรงขา้มกบักษตัรยิห์รอืนายทหารที่

ตามปกตจิะขี ่“มา้” ซึง่เป็นสตัวท์ีใ่ชข้ีอ่อกไปสูร้บและใชแ้สดงถงึสถานภาพอนัสงูสง่ของตน
ดว้ย ดงัน้ัน  ขอ้คดิแรกส าหรบัเราก็คอื ขอใหเ้รามใีจสภุาพ ออ่นโยน และถอ่มตน เหมอืน
ดงัทีพ่ระเยซเูจา้ พระอาจารยข์องเราไดส้อน และปฏบิตัเิป็นแบบอยา่งใหแ้กเ่ราแลว้. 
 
 ประการทีส่อง พระเยซเูจา้ทรงรูล้ว่งหนา้แลว้วา่พระองคจ์ะตอ้งไดร้บัความทุกขท์รมาน
ทัง้ทางรา่งกาย และจติใจ จนรูส้กึโดดเดีย่วเหมอืนถกูทอดทิง้ “แตพ่ระองคก็์ไม่ไดล้งัเลทีจ่ะ
เสด็จเขา้ไปในกรงุเยรซูาเล็ม” ดงัน้ัน ขอใหเ้รามอบความยากล าบากทุกอยา่งในชวีติ เป็น
พเิศษ ในชว่งเวลาการระบาดของไวรสัโคโรนาในชว่งเทศกาลมหาพรตปีนีพ้อด ีใหเ้ป็นการมี
สว่นรว่มในพระทรมานของพระเยซคูรสิตเจา้ เพือ่ชดเชยบาปของเราเองและของคนทัง้โลก
ดว้ย เพือ่เราจะไดฉ้ลองปัสกา และไดก้ลบัคนืชพี มชีวีติใหม่ทีด่ขีึน้ หลงัจากวกิฤตติา่งๆ 
เหลา่นีไ้ดผ่้านพน้ไปแลว้. 
 
ขอพระเป็นเจา้ทรงอวยพระพรพีน่อ้งทุกท่านเสมอไปครบั. 
 

ดว้ยความรกัและเคารพ. 
 

พ่อไกอ่.ู 



 

นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  

4 
วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

ตวักลัน่กรองทัง้ 3 

 ในสมยักรกีโบราณ โสเครตสิ นักปรชัญากรกี ไดร้บัยกยอ่งใหเ้ป็นมหาปราชญ ์และ

ไดร้บัการยกยอ่งสรรเสรญิเป็นอยา่งสงู  วนัหน่ึง มคีนรูจ้กับงัเอญิพบกบันักปรชัญาผูย้ิง่ใหญผู่ ้

นี ้และพูดขึน้วา่  "คณุรูอ้ะไรไหม? ขา้ไดย้นิเร ือ่งเกีย่วกบัเพือ่นของคณุมาเร ือ่งหน่ึง"  "ชา้

กอ่น" โสเครตสิตอบ  "กอ่นทีท่่านจะบอกขา้ ขา้อยากทีจ่ะใหท่้านผ่านการทดสอบ สกั

เล็กนอ้ย ขา้จะเรยีกมนัวา่ บททดสอบกลัน่กรองสามช ัน้"  "กลัน่กรองสามช ัน้?"  "ถกูตอ้ง

แลว้" โสเครตสิกลา่วตอ่ไป  

 กอ่น ทีท่่านจะเลา่ใหข้า้ฟังเกีย่วกบัเร ือ่งเพือ่นของขา้ 

มนัอาจจะเป็นการด ีทีจ่ะใชเ้วลาสกัเล็กนอ้ย และการ

กลัน่กรองเร ือ่งทีท่่านจะพูด และน่ันคอืสาเหตวุา่ท าไมขา้จงึ

เรยีกมนัวา่ บททดสอบตวักลัน่กรองสามช ัน้ ตวักลัน่กรอง

แรก คอื 'ความจรงิ' "ท่านแน่ใจจรงิ ๆ หรอืวา่สิง่ทีท่่าน

ก าลงัจะบอกขา้น้ันเป็นเร ือ่งจรงิ?"  "เปลา่หรอก" ชายผูน้ั้น

ตอบ  "อนัทีจ่รงิขา้ก็แคไ่ดย้นิเร ือ่งนีม้าเท่าน้ันเอง แลว้ก็..."   

"เอาเถอะ เอาเถอะ ไม่เป็นไร" โสเครตสิกลา่ว  "ถา้เชน่น้ัน ท่านก็ไม่รูว้า่เร ือ่งทีท่่านรูม้าจรงิหรอื

เท็จ"  

 คราวนี ้มาลองทดสอบตวักลัน่กรองตวัทีส่องกนัด ูตวักลัน่กรองทีส่อง คอื 'ความด'ี "เร ือ่ง

ทีท่่านก าลงัจะบอกขา้เกีย่วกบัเพือ่นของขา้ เป็นเร ือ่งด ีหรอืไม่?"  "ไม่ เป็นเร ือ่งตรงกนัขา้ม"  

"ถา้เชน่น้ัน" โสเครตสิกลา่วตอ่   "ท่าน ตอ้งการบอกขา้เกีย่วกบัเร ือ่งไม่ดขีองเขา แตท่่านไม่

แน่ใจวา่มนัเป็นเร ือ่งจรงิหรอืไม่ ไม่เป็นไร ยงัไงเสยีท่านอาจจะผ่านการทดสอบนีก็้ได ้เพราะยงั

เหลอืตวักลัน่กรองอกีหน่ึง ตวักลัน่กรองสดุทา้ยนีค้อื 'ความมปีระโยชน'์   "ท่านคดิวา่เร ือ่งที่

ท่านก าลงัจะบอกขา้ เกีย่วกบัเพือ่นของขา้น้ันจะเป็นประโยชนอ์ะไรกบัขา้หรอืไม่?"    "ไม่รูส้ิ

ท่าน...คงจะไม่" 

 "อืม่" โสเครตสิสรปุ    "ถา้เร ือ่งทีท่่านจะบอกขา้น้ัน อาจไม่ใชเ่ร ือ่งจรงิ ไม่ใชเ่ร ือ่งด ีและ 

ไม่มปีระโยชน ์เหตใุดท่านจงึอยากบอกขา้เลา่?"  และน่ีเป็นสาเหตทุีท่ าใหโ้สเครตสิเป็นมหา

ปราชญ ์และไดร้บัการยกยอ่งเป็นอยา่งสงู 

 

 ควร ใช ้"ตวักลัน่กรองทัง้สาม" ในแตล่ะคร ัง้ทีไ่ดย้นิเร ือ่งทีไ่ม่แน่นอนเกีย่วกบัเพือ่นผู ้

ใกลช้ดิ คนทีเ่รารกั และสิง่ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ าวนั 
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19 ขอ้คดิใหก้ าลงัใจตวัเอง อา่นกีค่ร ัง้ก็ไม่เบือ่! 
1. อยา่กลวั การเร ิม่ตน้ใหม่  และอยา่แครส์ายตาใคร ตราบใดทีเ่รายงัหายใจ   

2. คนอืน่ไม่ใหโ้อกาสเรา ยงัไม่น่าเศรา้เท่ากบัเราไม่ใหโ้อกาสตวัเอง         

3. กระจกไม่เคยดถูกูใคร มแีตค่นทีไ่ม่มั่นใจทีด่ถูกูตวัเอง  

4. คนฉลาดไม่ใชผู่ท้ีช่นะการโตแ้ยง้ แตค่นฉลาด คอืผูท้ีอ่อกห่างจากการโตแ้ยง้ตัง้แต่

เร ิม่ตน้                

5. คนทีใ่ชช้วีติคุม้คา่ คอื คนทีไ่ดท้ า ในสิง่ทีอ่ยากท า

ไม่ใชเ่พราะไดท้ าในสิง่ทีค่นอืน่อยากใหท้ า             

6. อยา่เป็นคนเกง่ทีแ่ลง้น า้ใจ แตจ่งเป็นคนธรรมดา

ทั่วไปทีม่นี า้ใจ และไม่เห็นแกต่วั                

7. มองปัญหาใหเ้หมอืนกบัเม็ดทราย ถงึจะเยอะ

มากมาย แตเ่ม็ดทรายก็เล็กนิดเดยีว                

8. ใครจะดถูกูเราก็ปลอ่ยใหเ้คา้ดถูกูไป แตจ่งท่องใหข้ึน้ใจวา่เราจะไม่ดถูกูตวัเอง     

9. ไม่มใีครเกดิมาไรค้า่ แมแ้ตค่นโงท่ีส่ดุยงัฉลาดในบางเร ือ่ง และคนฉลาดทีส่ดุ ก็ยงัโง่ใน

หลายเร ือ่ง       

10. ไม่มอีะไรเสยีเวลาไปมากกวา่ การคดิทีจ่ะยอ้นกลบัไปแกไ้ขอดตี  

11. ไม่เคยมอีะไรชา้เกนิไป ทีจ่ะท าใหสิง่ทีต่นฝัน            

12. คนทีไ่ม่เคยหวิ ยอ่มไม่ซาบซึง้รสของความอิม่   

13. ความส าเรจ็ทีผ่่านความลม้เหลว ยอ่มหอมหวานกวา่เดมิ ..   

14. อนัตรายทีส่ดุของชวีติคนเราคอื การคาดหวงั อยา่ยอมแพ ้ถา้ยงัไม่ไดพ้ยายามอยา่ง

เต็มที ่เหตผุลขอคนๆ หน่ึง อาจไม่ใชเ่หตผุลของคนอกีคนนึง ถา้คณุไม่ลองกา้ว คณุจะ

ไม่มทีางรูเ้ลยวา่ ทางขา้งหนา้เป็นอยา่งไร  

15. ปัญหาทกุอยา่งลว้นอยูท่ีต่วัเราทัง้สิน้ ยนิดกีบัสิง่ทีไ่ดม้า และยอมรบักบัสิง่ทีเ่สยีไป   

16. หลงัพายผุ่านไป ฟ้ายอ่มสดใสเสมอ   

17. มแีตว่นันีท้ีม่คีา่ ไม่มวีนัหนา้ วนัหลงั       

18. คนเราไม่ตอ้งเกง่ไปทุกอยา่ง แตจ่งสนุกกบังานทุกชิน้ ทีไ่ดท้ า      

19. หวัใจของการเดนิทางไม่ไดอ้ยูท่ีจ่ดุหมาย หากอยูท่ีป่ระสบการณส์องขา้งทางมากกวา่ 

https://teen.mthai.com/love/96053.html 
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