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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

วนัพธุที ่11 มนีาคม พธิมีสิซาและแหเ่ทดิเกยีรตแิม่พระ ตัง้ศลีและอวยพรศลีมหาสนิท  

คณุพอ่ยอแซฟ ประธาน ตนัเจรญิ เป็นประธาน 
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<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1307    วนัอาทติยท์ี ่   15    มนีาคม     2563/2020 

ขอ้คดิ         

การไดพ้บกบัพระเยซเูจา้ในวนัน้ัน คงเป็นจดุเปลีย่นในชวีติทีส่ าคญัยิง่ของหญงิชาวสะมาเรยีคนน้ัน ซึง่

ควรตอ้งท าใหเ้ราคนบาปปรารถนาทีจ่ะพบกบัพระองคจ์รงิๆ ในชวีติครสิตชนของเราดว้ย แมจ้ะไม่ใช

ในทางกายภาพก็ตาม หญงิชาวสะมาเรยีประหลาดใจทีพ่ระเยซเูจา้ซ ึง่เป็นชาวยวิจะสมาคมกบัเธอเพราะ

ชาวยวิรงัเกยีจชาวสะมาเรยีในฐานะคนบาป และไม่คบคา้สมาคมดว้ย แตพ่ระเยซเูจา้กลบัยอมรบัเธอ ยงั

เตอืนเธอใหก้ลบัใจจากชวีติทีผ่ดิพลาด สอนเธอใหรู้จ้กัน า้ทรงชวีติ และการนมสัการพระเจา้ดว้ยพระ

จติและความจรงิ แทนทีจ่ะตดิยดึอยูก่บัสถานทีใ่ดๆ แทท้ีจ่รงิแลว้ พระเจา้ไม่รงัเกยีจผูใ้ด มแีตม่นุษยท์ี่

รงัเกยีจกนัเองโดยแบ่งแยกเชือ้ชาต ิศาสนา วฒันธรรม รวมถงึประณามความผดิบาปของกนัดว้ย มหา

พรตควรเป็นจดุเปลีย่นในชวีติของเราเชน่กนั เป็นเวลาทีเ่ราไดพ้บกบัพระเยซจูา้ โดยผ่านทางค าสอน

และความดงีามตา่งๆ เป็นเวลาทีเ่ราจะยอมรบัเพือ่นมนุษยท์กุคนของเรา ซ ึง่เป็นการนมสัการและรกัพระ

เจา้อยา่งถกูตอ้ง 

“ผูท้ีด่ืม่น า้ซ ึง่เราจะใหน้ั้น จะไม่กระหายอกีเลย ”  

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

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

ดแีละช ัว่            

 อนัคนเรา ยอ่มม ีดแีละช ัว่         มองใหท้ั่ว อยา่แคเ่ดา เท่าทีเ่ห็น 

น าสว่นดมีาคดิพนิิจเฟ้น                แยกประเด็น ดว้ยปัญญาใชอ่ารมณ ์

     เป็นมนุษย ์สดุแสน จะล าบาก       คงอยูย่าก หากไม่ใช ้พระธรรมข่ม 

โลภโกรธหลง พาหะโรค ความโศกตรม   เหยยีบใหจ้ม ใตส้ต ิ.. ทีต่รติรอง 

                                สญัลกัษณใ์นครสิตศ์ลิป์ 
หมวด  7  วตัถทุีใ่ชใ้นศาสนพธิ ี  ( Religeous    Objects ) 

อาสนวหิาร ( Cathedral )  เป็นโบสถป์ระจ าต าแหน่งพระสงัฆราช   

จงึเป็นโบสถท์ีส่ าคญัทีส่ดุในสงัฆมณฑล อนัเป็นแขวงปกครองของ

พระสงัฆราช   ค าวา่ “คาทดีรลั”   มทีีม่าจาก  “คาเทดรา”  คอืเกา้อี ้

หรอือาสนะประจ าต าแหน่งพระสงัฆราชซึง่ตัง้อยู่ในบรเิวณสกัการสถาน   

วนัองัคารที ่17 ม.ีค.20  ระลกึถงึ น.ปาตรกิ พระสงัฆราช 

วนัพุธที ่18 ม.ีค.20        ระลกึถงึ น.ซรีลิแห่งกรงุเยรซูาเล็ม พระสงัฆราชและนักปราชญแ์ห่งพระศาสนจกัร 

วนัพฤหสัที ่19 ม.ีค.20    สมโภชนักบุญโยเซฟ ภสัดาของพระนางพรหมจารมีารยี ์

วนัอาทติยท์ี ่22 ม.ีค. 20 สปัดาหท์ี ่4 เทศกาลมหาพรต                          
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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

กจิกรรมคณะเซอรร์า่บางแสน 

เมือ่วนัที ่8 มนีาคม 2563 คณะเซอรร์า่บางแสน เป็นกลุม่พีเ่ลีย้งการประชมุคณะเซอรร์า่แขวงปราจนีบุร ี(กลุม่

วดัอารกัขเทวดาโคกวดั วดัปราจนีบุร ีและวดัเสาวภา) รว่มกบักลุม่บางแสน กลุม่พีเ่ลีย้ง เพือ่ศกึษาบทบาท 

หนา้ที ่และวตัถปุระสงค ์ในการท างานสง่เสรมิกระแสเรยีก ทีว่ดัอารกัขเทวดา โคกวดั จงัหวดัปราจนีบุร ึ

 
------------------------------------------------------------------------------------- 

ขอพระเจา้โปรดรบัดวงวญิญานของคุณป้าอนันา  เสมอ รธุริกนก เขา้สูอ่อัมพระหตัถข์องพระองคด์ว้ยเทอญ 

ทุกตน้เดอืนจะไปบา้นคุณยายพรอ้มกบัคุณพ่อเจา้วดั (คุณพ่อไกอู่่) น าศลิมหาสนิทไปใหค้ณุป้ายาย่า 

ดว้ยความเคารพรกัและอาลยั จากพีก่งุ 

 
 

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%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11518-17mar20
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%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11528-7nar20
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%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11517-18mar20
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%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11516-19mar20
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%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-2020/11482-9feb20


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.  ขอเชญิพีน่อ้งรว่มพธิเีดนิทางกางเขน (เดนิรูป 14 ภาค) ในเทศกาลมหาพรต ทุกวนัอาทติย ์

หลงัมสิซาภาษาองักฤษ และหลงัมสิซาภาษาไทยครบั. 

2.  ทุกวนัศกุรใ์นเทศกาลมหาพรต เป็นวนั “อดเนือ้” ส าหรบัครสิตชนทีม่อีายุ 14 ปีขึน้ไป โดยผูท้ี่

ไดป้ฏบิตั ิ“อย่างใดอย่างหน่ึง” ตอ่ไปนี ้ถอืวา่ไดถ้อืตามกฎการอดเนือ้ คอื 

 ก. อดเนือ้ 

 ข. ปฏบิตักิจิศรทัธานอกเหนือไปจากทีเ่คยปฏบิตั ิเชน่ เดนิรูป 14 ภาค เฝ้าศลีฯ สวดสาย

ประค า ฯลฯ 

 ค. ปฏบิตักิจิเมตตาปราณี เชน่ ใหท้านคนจน เยีย่มคนเจ็บป่วย ฯลฯ 

 ง. งดเวน้อาหาร หรอืสิง่ฟุ่มเฟือยทีเ่คยปฏบิตัเิป็นประจ า อาท ิงดเคร ือ่งดืม่แอลกอฮอล ์งดสบู

บุหร ี ่

 จ. รูจ้กัอดออม และละเวน้จากความฟุ้งเฟ้อต่างๆ. 

3.  การรณรงคจ์ติตารมณม์หาพรต ประจ าปี ค.ศ.2020 กลุม่เป้าหมายทีจ่ะรบัปัจจยัคอื “มูลนิธิ

สงเคราะหเ์ด็ก พทัยา” และ “ผูทุ้พพลภาพ และยากไรใ้นเขตวดั สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร”ี 

ขอพีน่อ้งน ากระปุกมหาพรตกลบัไปหยอดปัจจยัฯ และน ามาสง่คนืใหก้บัทีว่ดัในวนัอาทติยปั์ส

กา 12 เมษายน เพือ่ทางวดัจะไดร้วบรวม และน าสง่ใหก้บัสงัฆมณฑลตอ่ไปครบั. 

4.  ขอ “งด” การเรยีนค าสอนภาคฤดรูอ้น วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน เน่ืองจากสถานการณ์

การแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID 19) ยงัคงน่าวติก และ จ.ชลบุร ีเป็นเขต

พืน้ทีท่ีต่อ้งเฝ้าระวงัเป็นพเิศษ โดยหากสถานการณก์ลบัเขา้สูภ่าวะปกตแิลว้ คณุพ่อและ

ทมีงานฯ จะจดัเวลาใหเ้ด็กๆ ไดเ้รยีนค าสอนตามความเหมาะสมตอ่ไปครบั. 

5.  วดันักบุญยอแซฟ พนัสนิคม ขอ “งด” การฉลองวดั ในวนัเสารท์ี ่21 มนีาคม เน่ืองจากการ

แพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยจะมกีารฉลองภายใน (เฉพาะสตับุรษุใน

ชมุชนเท่าน้ัน) ในวนัอาทติยท์ี ่22 มนีาคมครบั. 

6. กลุม่สง่เสรมิชวีติครอบครวั (ส.ช.ค.) ขอ “งด” กจิกรรมทัง้หมด ทีม่กี าหนดจดัในเดอืนมนีาคม – 

เมษายน เน่ืองจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID 19). 
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คณุพอ่เจา้อาวาสทกัทาย 

"ทุกคนทีด่ืม่น า้นีจ้ะกระหายอกี  

แตผู่ท้ีด่ืม่น า้ซ ึง่เราจะใหน้ั้นจะไม่กระหายอกีเลย” (ยน 4,13-14) 

 

 พีน่อ้งทีร่กั ขอ้คดิจากพระวาจาของพระเจา้ประจ าสปัดาหนี์ค้อื “พระเยซเูจา้ทรงเป็นน า้ทรง

ชวีติ” ใครทีเ่ช ือ่ในพระองคก็์จะไดร้บัพระพรและพระหรรษทาน โดยผ่านทางศลีศกัดิส์ทิธิต์า่งๆ ใน

พระศาสนจกัร ซ ึง่หลัง่ไหลมาจากดา้นขา้งพระวรกายของพระเยซเูจา้ทีถู่กแทงบนไมก้างเขน 

(เทยีบ ยน . 19,34 และ ประมวลค าสอนของพระศาสนจกัรคาทอลกิ ขอ้ 1225). 

 

 พีน่อ้งครบั พระวรสารวนันีเ้ต็มไปดว้ยภาษาสญัลกัษณ ์ซ ึง่พ่อจะเลอืกมาเพยีงบางค าเพือ่

อธบิายใหพ้ีน่อ้งไดเ้ขา้ใจลกึซ ึง้มากยิง่ขึน้ ค าแรกคอื “น า้ทรงชวีติ” ซึง่หญงิชาวสะมาเรยีนึกถงึ 

“น า้ไหล” ตามตวัอกัษร แตพ่ระเยซเูจา้หมายถงึ “น ้าทีบ่นัดาลชวีติ” ซึง่บรรดาประกาศกไดก้ล่าวไว ้

ลว่งหนา้แลว้ (ด ูอสย 12,3; 44,3; อสค 47,1-12; ศคย 14,8) และส าหรบัเราครสิตชนคอื “น า้แห่ง

ศลีลา้งบาป” ซึง่ท าใหเ้ราไดม้ชีวีติใหม่ในพระเจา้ (ยน 4,14 และ ประมวลค าสอนของพระศาสน

จกัรคาทอลกิ ขอ้ 694). 

 

 ตอ่มา ขอใหพ้ีน่อ้งสงัเกตการเรยีกพระเยซเูจา้ของหญงิชาวสะมาเรยีทีเ่ร ิม่จาก “นายเจา้

ขา” (ยน 4,19) ซ ึง่เป็นการทกัทายแบบใหค้วามเคารพตามปกต ิแตเ่มือ่เธอไดรู้จ้กัพระเยซเูจา้มาก

ยิง่ขึน้ เธอก็เร ิม่เปลีย่นไปเรยีกพระองคว์า่ “ประกาศก” (ยน 4,29) และ “พระครสิต”์ (ยน 4,42) 

ตามล าดบั และยิง่ไปกวา่น้ัน เธอได ้“ทิง้ไหของนางไวท้ีน่ั่น กลบัเขา้ไปในเมอืง และบอก

ประชาชน....” (ยน 4, 28) หมายความวา่ เมือ่เธอไดม้คีวามเช ือ่แลว้ เธอยงัเป็นผูป้ระกาศขา่วดอีกี

ดว้ย. 

 

 ดงัน้ัน พีน่อ้งทีร่กั ในชว่งเวลาแห่งเทศกาลมหาพรตนี ้ขอใหเ้ราไดป้ฏบิตัติามค าแนะน าของ

พระศาสนจกัรอย่างเครง่ครดั เพือ่จะได ้“พบ” กบัพระเยซเูจา้ “ยอมรบั” บาปความผดิตา่งๆ ทีเ่รา

ไดก้ระท า เพือ่เราจะได ้“กลบัใจ” และ “ออกไปประกาศขา่วด”ี ดงัหญงิชาวสะมาเรยีทีเ่ราไดฟั้งใน

พระวรสารวนันีด้ว้ย. 

 

 ขอพระเป็นเจา้ทรงอวยพระพรพีน่อ้งทุกท่านเสมอไปครบั. 

 

        ดว้ยความรกัและเคารพ. 

 

          พ่อไกอ่.ู 



 

นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

        ดนิสอกบัปากกา 
เมือ่ 100 ปีมาแลว้ปากกาดา้มแรกก็ไดเ้กดิขึน้ บนโตะ๊ท างานแห่งหน่ึง เจา้ดนิสอไมต้วันอ้ยมองดเูจา้นาย

ของมนัดว้ยความอาลยั 

"ท าไมนายเปลีย่นไป ไม่รกัขา้เหมอืนแตก่อ่น ไม่ใชง้านขา้ละ่" 

เจา้ปากกาซึง่ตอนนีอ้ยูใ่นมอืของนักธรุกจิชายผูห้น่ึง ซ ึง่เป็นเจา้นายของดนิสอไมแ้ละปากกาดว้ย มองเห็น

เจา้ดนิสอไมซ้ ึง่หดหู่ใจอยู ่ก็พูดขม่ทบัเจา้ดนิสอวา่ 

"น่ี เจา้ดนิสอไม ้ก็เจา้น่ะมนัลา้สมยัแลว้ ไม่มเีจา้นายคนไหนอยากใชง้านเจา้ในการเขยีนหรอก  ขา้น่ะมี

ทัง้ความคมชดั  เขยีนลืน่ ไม่มวีนัไสห้กัเหมอืนตวัเจา้ เจา้นายจงึรกัขา้มากกวา่เจา้อยา่งแน่นอน" 

เมือ่เจา้ดนิสอไมไ้ดย้นิเจา้ปากกาพดูเชน่นี ้จติใจทีห่อ่

เหีย่วอยูแ่ลว้ยิง่ทบัทวมีากขึน้ไปอกี   มนัตดัสนิใจทีจ่ะฆ่า

ตวัตาย   โดยกลิง้ตวัเองใหห้ลน่จากโตะ๊ท างาน  

เมือ่หลน่จากโตะ๊ท างานมนัก็รูต้วัวา่มนัยงัมชีวีติอยู ่

และรูต้วัวา่คงไม่มอีะไรดไีปกวา่นี ้

เมือ่เสรจ็สิน้การท างานของนักธรุกจิผูน้ั้น เขาก็เผลอ

ท าเจา้ปากกาตกทีพ่ืน้ โดยไม่สนใจเก็บเชน่กนั  

ในตอนเย็นนอ้งชายของนักธรุกจิผูน้ั้น เขามอีาชพี

เป็นนักวาดภาพ ไดม้าเจอเจา้ดนิสอไม ้และปากกาหลน่

บนพืน้ทัง้คู ่เขาก็เก็บมนัไปใช ้

มา ถงึตอนนีทุ้กทา่นทีอ่า่นคงเดาไดว้า่จะเป็น

อยา่งไร ใชแ่ลว้ เจา้ดนิสอไมท้ีไ่ม่เคยไดร้บัการเอาใจใสจ่ากเจา้นายนักธรุกจิ กลบัมคีุณคา่กบัเจา้นายนักวาด

ภาพ 

มนัถกูใชง้านจนตวัมนัสญูสลายไป แตก่ลบัไดภ้าพทีส่วยงาม ยงัคงคณุคา่ใหผู้พ้บเห็นไดช้ ืน่ชม ซึง่มนั

มอีงคป์ระกอบในภาพน้ัน  

สว่น เจา้ปากกาหลงัจากทีถ่กูนักวาดภาพเก็บไป มนัก็อยูแ่ตใ่นกลอ่งไม่เคยถูกหยบิมาใชง้านอกีเลย 

จนหมกึมนัแข็งใชง้านไม่ได ้พอจะถกูใชง้านอกีท ีมนัก็หมดอาย ุเขยีนไม่ออก แตต่วัมนัไม่สญูสลายไป ยงัคง

ทิง้รา่งกายเอาไวเ้ป็นภาระตอ่เจา้นาย มนัจงึถกูทิง้ในถงัขยะตอ่ไป 

เร ือ่งนีส้อนใหรู้ว้า่ 

ตวัเรายอ่มมคีณุคา่ในตวัเองเสมอ แตต่อ้งเหมาะสมกบังาน 
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       ผดัวนัประกนัพรุง่        

 การทีเ่รามวัแต่สนใจเร ือ่งเล็กๆ นอ้ยๆ ในแต่ละวนั มนัจะท าใหเ้ราผดัวนัประกนัพรุง่ ท าใหเ้รา

เสยีเวลา เสยีโอกาสทีจ่ะท างานตามเป้าหมายใหเ้สรจ็ แต่พอใกลถ้งึวนัก าหนดส่ง เราจะรบีท างานน้ัน

อย่างเอาเป็นเอาตาย ท าใหเ้ราลมืเร ือ่งสนุกเล็กๆ นอ้ยๆ แลว้มุ่งมั่นป่ันงานใหเ้สรจ็ แต่ถา้งานน้ันไม่มี

ก าหนดส่ง เราก็มกัจะผดัวนัประกนัพรุง่ไปเร ือ่ยๆ ท าใหใ้นระยะยาวเราจะรูส้กึผิด และท าใหเ้ราไม่มี

ความสุขได ้  

 เราต่างก็เคยผดัวนัประกนัพรุง่กนัทัง้น้ัน ลองสงัเกตตวัเอง ลองนึกถงึสิง่ทีเ่ราตัง้ใจไวว้่าจะท าแต่
ก็ยงัไม่ไดท้ าสกัที สมยัเรยีนในมหาวทิยาลยั Tim Urban ก็คงเหมือนเราหลายคน ที่ตอ้งรอจนกว่าจะ

ถงึวนัก าหนดส่งวทิยานิพนธ ์ ถงึเร ิม่ป่ันงานใหเ้สรจ็ หรอืตอ้งรอจนกว่าใกลว้นัสอบแลว้ค่อยขอยมื

เลคเชอรเ์พื่อนมาอ่าน เราอาจจะท างานเสรจ็ทนัเวลา หรอือ่านเลคเชอรจ์บก่อนเขา้หอ้งสอบ แต่

ผลลพัธม์นัมกัจะออกมาไม่ด ี 

 ลงิรกัสนุก  ในสมองมนุษยเ์รามีส่วนทีต่ดัสนิใจดว้ยเหตุและผล ท าใหเ้รามองไปไกลมากกว่าสิง่ 

และใชพ้ลงังานท าสิง่ทีม่นัจ าเป็น  แต่มนัจะมีลงิทีอ่ยู่ในหวัเรา ลงิตวัทีค่ดิไดแ้ต่ผลลพัธใ์นระยะสัน้ ไม่

สนใจสิง่ทีผ่่านมา ไม่สนใจสิง่ทีจ่ะเกดิในอนาคต ไม่สนใจเหตุและผล ลงิตวันีแ้หล่ะทีค่อยล่อลวงใหเ้รา

สนใจต่ความพึงพอใจระยะสัน้และความสนุกในขณะน้ัน ท าใหเ้ราเล่นโซเชยีลแอพไดท้ัง้วนั น่ังดูรูป ดู

วดิโีอ อ่านข่าว ไม่ยอมท างานใหเ้สรจ็สกัท ี                                          

 ลงิตืน่ตระหนก และก็จะมีลงิอกีตวัทีต่ืน่ตระหนก เป็นตวัทีจ่ะกระโดดเขา้มาชว่ยเตอืนเรา ท าใหเ้รา

ตอ้งท างานใหเ้สรจ็ ไม่สนว่าจะตอ้งอดหลบัอดนอนกีค่ืน ตอ้งใหท้นัก าหนดส่ง ลงิตวันีแ้หล่ะทีจ่ะไล่ลงิ

ทีช่อบแต่ความสนุกใหห้นีไป ท าใหเ้รากลบัมาคดิและใชเ้หตุผลไดต้ามปกติการผดัวนัประกนัพรุง่ใน

ระยะยาวมนัจะท าใหเ้ราไปไม่ถงึฝัน มนัอาจจะท าใหเ้ราหยุดฝันไปเลยก็ไดถ้งึแมว้่าการเรยีนรูแ้บบลงิ

ตืน่ตระหนก มนัอาจจะฟังดูตลกๆ แต่มนัก็ชว่ยใหค้นททีผ่ดัวนัประกนัพรุง่ตืน่ตวัและมุ่งมั่นท างานให ้

เสรจ็ทนัเวลา แต่ถา้งานไหนทีเ่ราไม่มีก าหนดส่ง ลงิตวัทีต่ืน่ตระหนกมนัก็จะไม่ตื่นขึน้มา ท าใหเ้ราตดิ

อยู่กบัการผดัวนัประกนัพรุง่ในระยะยาว เราต่างก็อยากมีสุขภาพทีด่ ี อยากมีรูปรา่งทีด่ ี อยากมีหนา้ที่

การงานทีด่ ี อยากเปลีย่นไลฟ์สไตล ์ แต่สิง่เหล่านีม้นัจะไม่เกดิขึน้ ถา้เราไม่ไดก้ าหนดเสน้ตายเอาไว ้

 สรุป การผดัวนัประกนัพรุง่ในระยะยาวเป็นสาเหตุของความผิดหวงัในชวีติ เราต่างก็เคย

ผดัวนัประกนัพรุง่กนัทัง้น้ัน ลองสงัเกตุตวัเอง ลองนึกถงึสิง่ทีเ่ราตัง้ใจไวว้่าจะท าแต่ก็ยงัไม่ไดท้ าสกัที 

แลว้ไล่ลงิตวัทีเ่อาแต่มกัง่ายและความสนุกไปไกลๆ  ทีม่าhttps://minimore.com/b/PE1Ra/13 
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