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ภาพขา่ววดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

วนัอาทติยท์ี ่17 พฤษภาคม 2020 อาทติยท์ี ่6 เทศกาลปัสกา มิสซาออนไลนท์ีว่ดับางแสนของคณุพ่อ

เจา้วดัองคใ์หม่ คณุพ่อสมศกัดิ์ พรประสทิธ์ิ รว่มดว้ยคณุพ่อสมชาย เกษี อดีตเจา้อาวาส 

 
 

เม่ือวนัอาทิตย ์กอ่นเริ่มบทเทศน ์คณุพ่อไดพู้ดถึงเรื่องของการเปิดวดั  วนัอาทิตยท์ี ่24 วนัสมโภชพระ

เยซูเจา้เสด็จข้ึนสวรรค ์จะทดลองท ามิสซาในวดัใหญ่ หาแนวทางปฏิบติั ถา้พ่ีนอ้งทา่นใดยงัไม่สะดวก ก็ยงัไม่ตอ้ง

มานะครบั และวนัที ่31 ซึ่งเป็นวนัสมโภชพระจิตเจา้ เป็นวนัเร่ิมตน้ของพระศาสนจกัร เราจะถือวา่ เป็นการเปิดวดั

อยา่งเป็นทางการ ตอนนัน้ทกุอยา่งคงจะเรียบรอ้ยเขา้ที่เขา้ทาง พ่ีนอ้งทีม่าวดัขอใหป้ฏิบติัตามค าแนะน าเรื่องการ

ป้องกนัโควดิ ตามมาตรการของทางราชการอย่าเครง่ครดั 

1. ผูเ้ขา้รว่มมิสซาสวมหนา้กากอนามยัทกุคน 

2. ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์กอ่นและออกจากวดั 

3. นัง่ห่างกนั 1.5-2.0 เมตร (social distancing)  มา้นัง่ 1 คนและ 2 คนสลบักนั 

4. รบัศีลใหย้ืนห่างกนั 1.5 เมตร (รบัดว้ยมือเทา่นัน้) 

5. งดการแตะ จบู หรือสมัผสัรูปพระ งดการใชห้นงัสือเพลง 

6. ส าหรบัผูท้ีมี่ภาวะ ไอ จาม มีไข ้ขอความร่วมมือใหร้่วมมิสซาออนไลนท์ีบ่า้น 

 

 

 
ติดตามข่าวและประกาศของวดัไดจ้ากทีไ่หน @ 3 ชอ่งทาง 

 

1)  เวบ็ไซตว์ดับางแสน @ ไม่ตอ้งสมคัร เขา้ Google แลว้พิมพ ์    

 “www.bangsaenchurch.org” หรอืสแกน QR CODE 

2)  FB วดับางแสน @ สมคัรเป็นเพ่ือนก่อน แลว้รอตอบรบั 

3)   Line ชุมชนวดับางแสน & เพ่ิมเพ่ือนตามขัน้ตอนของไลน ์

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1317    วนัอาทติยท์ี ่   24    พฤษภาคม     2563/2020 

ขอ้คดิ         

 กอ่นจะพูดถึงภารกิจส าคญัที่บรรดาศิษยต์อ้งท า พระเยซูเจา้ทรงบอกพวกเขาวา่พระเจา้ทรงมอบอ านาจ

อาชญาสิทธ์ิท ัง้หมดทัง้ในสวรรคแ์ละบนแผน่ดินแกพ่ระองค ์ พระองคจ์งึทรงมีอ านาจบนแผน่ดินเชน่เดียวกบัทีท่รง
มีในสวรรค ์ เป็นอ านาจทีไ่ม่มีขอบเขตและไดร้บัจากพระบิดา จากนัน้พระองคท์รงสัง่พวกเขาใหน้ านานาชาติมาเป็น
ศิษยข์องพระองค ์ พระเยซูเจา้ทรงมอบอ านาจแหง่การสัง่สอนแกบ่รรดาศิษย ์ พวกเขาตอ้งท าส่ิงทีพ่ระองคไ์ดท้รง
เคยท า เม่ือยงัทรงมีพระชนมอ์ยูบ่นโลกน้ี พวกเขาจะมีอ านาจในการท าใหค้นบาปคืนดีกบัพระเจา้และเพ่ือนพ่ีนอ้งมี
อ านาจในการตดัสินวา่ใครยงัไม่พรอ้มส าหรบัการคืนดีและใครยงัไม่พรอ้มทีจ่ะมีสว่นร่วมอยา่งสมบูรณใ์นกิจการ
ตา่งๆ ของพระศาสนจกัร พวกเขาตอ้งเทศนส์อน รกัษา และท าลายก าแพงแหง่การแบ่งแยกทุกชนิดที่เกิดข้ึนใน
กลุ่มคริสตชน ศีลลา้งบาปในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระจติ จะเป็นสญัลกัษณข์องการเป็นศิษยข์องพระองค ์
พรอ้มกนัน้ีพระองคท์รงสญัญาวา่จะอยูเ่คียงขา้งพวกเขาตลอดไป เราจึงไม่มีเหตุผลทีจ่ะตอ้งหวาดกลวัส่ิงช ัว่รา้ยอีก
ตอ่ไป 

“จงรูเ้ถดิว่าเราอยู่กบัท่านทุกวนัตลอดไปตราบจนสิ้นพภิพ” 

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

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

พจิารณาความตาย .....  

   ยศและลาภหาบไปไม่ไดแ้น่             คงเหลือแตต่น้ทนุบุญกุศล  

ทรพัยส์มบตัิทิ้งไวใ้หป้วงชน                    แมร้า่งตนเขาก็เอาไปเผาไฟ  

    เม่ือเจา้มามีอะไรมาดว้ยเจา้                เจา้จะเอาแตสุ่ขสนุกไฉน 

เม่ือเจา้มามือเปลา่จะเอาอะไร                   เจา้ก็ไปมือเปลา่เหมือนเจา้มา..... 

สญัลกัษณใ์นครสิตศ์ลิป์ 

 หมวด  7   วตัถทุีใ่ชใ้นศาสนพธิ ี  ( Religious  Objects ) 
 ไมก้างเขนแบบอยีปิต์หรอืแบบเตา๋  (Egyptian, Tau Cross)     เป็นรูปแบบของ

ไมก้างเขนทีเ่ก่าแก่กวา่ไมก้างเขนแบบอืน่ๆมีรูปรา่งเหมือนอกัษร T  เพราะมีเพียงสาม

แขน   ไมก้างเขนแบบน้ีเรยีกอกีอยา่งวา่ไมก้างเขนแหง่พนัธสญัญาเดิม   เชือ่กนัวา่สมยัเรร่อ่นอยูใ่นแถบ

ถ่ินทรุกนัดา     โมเสสใชไ้มก้างเขนแบบอยีปิตต์วดังูข้ึนมา     เป็นการพยากรณถึ์งการทีพ่ระครสิตจ์ะ

ทรงถูกยกข้ึนบนไมก้างเขน    ไมก้างเขนแบบเตา๋บางคร ัง้ใชเ้ป็นเครือ่งหมายหน่ึงของนกับุญฟิลปิ     

เน่ืองจากมีต านานเรือ่งหน่ึงเลา่วา่   ทา่นไดร้บัทา่นทรมานดว้ยการตรงึบนไมก้างเขนแบบน้ี    นอกจากน้ี

ไมก้างเขนแบบอยีปิตย์งัใชเ้ป็นเครือ่งหมายหน่ึงของนกับุญแอนโทนีอธิการดว้ย 

วนัจนัทรท์ี ่25 พ,ค.20  ระลึกถึง  น.เบดา ผูน่้าเคารพ พระสงฆแ์ละนกัปราชญ ์น.เกรโกรทีี ่7 พระ 

 สนัตะปาปา  น.มารยี ์มกัดาเลนา เดปัสซ ีพรหมจาร.ี 

วนัองัคารที ่26 พ.ค.20    ระลึกถึง   ระลึกถึง น.ฟีลิป เนร ีพระสงฆ ์        

วนัพุธที ่27 พ.ค.20       ระลึกถึง น.ออกสัติน แหง่แคนเตอรเ์บอรี ่พระสงัฆราช 

วนัอาทติยท์ี ่31 พ.ค. 20   สมโภชพระจติเจา้           
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ภาพขา่ววดับางแสน 

ขอค าภาวนาอทุิศแด่ มาระโก นมิิตร กาญจนพชิติ 

มิสซาปลงศพเวลา 10.00 น. ก่อนเคล่ือนยา้ยไปฝังที่วดัแม่พระนิจจานุเคราะห ์ระยอง 21 พ.ค. 2020 

 

 

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%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11644-12,ay20
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%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11644-12,ay20
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%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11643-13may20
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%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11629-27may20
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.  เพ่ือป้องกนัและควบคมุการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19) ตามทีร่ฐับาลไดป้ระกาศ
ภาวะฉุกเฉิน และค าส ัง่จากคณะกรรมการโรคติดตอ่จงัหวดัชลบุร ีวดัแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน ขอ
งดกิจกรรมของวดัฯ ดงัน้ี 

1.1  งดการสง่ศีลวนัศุกรต์น้เดือน แตก่รณีโปรดศีลเจมิคนไขฯ้ สามารถเชญิคณุพ่อไดต้ามปกติ. 

1.2  งดพิธีกรรมในวดัท ัง้หมด โดยพ่ีนอ้งสามารถรว่มมิสซาฯ วนัธรรมดาผา่นทางสือ่ออนไลนจ์ากการ
ถ่ายทอดสดของหน่วยงานสือ่มวลชนฯ สงัฆมณฑลจนัทบุร ีทกุวนั เวลา 08:00 น. หรอืจากวดัอืน่ๆ 
ไดต้ามเวลาทีส่ะดวก สว่นวนัอาทติย ์จะมีการถ่ายทอดสดมิสซาฯ ผา่นทางไลนก์รุป๊ “ชุมชนวดับาง
แสน” และเฟสบุก๊ แฟนเพจ “Bangsaen Church” เวลา 10:30 น. ครบั.  

1.3  งดกิจกรรมกลุม่ผูสู้งอาย ุในวนัศุกรส์ปัดาหท์ีส่ีข่องเดอืน. 

2. การรณรงคจ์ติตารมณม์หาพรต ประจ าปี ค.ศ.2020 กลุม่เป้าหมายทีจ่ะรบัปัจจยัคือ “มูลนิธิ
สงเคราะหเ์ด็ก พทัยา” และ “ผูท้พุพลภาพ และยากไรใ้นเขตวดั สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี” ขอพ่ี
นอ้งน ากระปุกมหาพรตมาสง่คนืใหก้บัคณุพ่อทีบ่า้นพกัพระสงฆ ์หรอืโอนเขา้บญัชธีนาคารธนชาติ 
สาขาแหลมทอง บางแสน เลขบญัช ี455-6-10935-6 ชื่อบญัช ีสมชาย เกษี เพ่ือคณุพ่อจะได ้
รวบรวม และน าสง่สงัฆมณฑลตอ่ไปครบั. 

3. ในชว่งเวลาทีเ่รางดมิสซาทีว่ดั และตอ้งเวน้ระยะหา่งในการป้องกนัการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 
(COVID-19) เพ่ือความชดัเจนในการท าบญัชวีดั พ่อขอแยกบญัชธีนาคารเพ่ือพ่ีนอ้งจะไดโ้อนเขา้
โดยแบ่งตามวตัถุประสงคต์่างๆ ดงัน้ี 

3.1  เพ่ือขอมิสซาทีต่อ้งการใหล้งบญัชวีดั ใสถุ่งทาน หรอืท าบุญใหว้ดั ใหโ้อนเขา้บญัชธีนาคารกรุงไทย 
สาขาบางแสน เลขบญัช ี672-8-42171-8 ชือ่บญัช ีสมชาย เกษี. 

3.2  เพ่ือการรณรงคจ์ติตารมณม์หาพรต ในนามของวดัแมพ่ระเมืองลูรด์ บางแสน ใหโ้อนเขา้บญัชี
ธนาคารธนชาติ สาขาแหลมทองบางแสน เลขบญัช ี455-6-10935-6 ชือ่บญัช ีสมชาย เกษี. 

4.  จาก ประกาศสงัฆมณฑลจนัทบุร ีที ่สจ. 024/2020 เรือ่งการแตง่ตัง้พระสงฆป์ฏิบติัหนา้ทีต่า่งๆ โดย
พระคณุเจา้ซลิวโีอ สริพิงษ ์จรสัศร ีพระสงัฆราชแหง่สงัฆมณฑลจนัทบุร ีณ วนัพุธที ่8 เมษายน ค.ศ. 
2020 มีสว่นทีเ่ก่ียวขอ้งกบัวดัแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน ดงัน้ี 

4.1  คณุพ่อยอหน์ บปัติสต ์สมศกัดิ์ พรประสทิธ์ิ ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นเจา้อาวาสวดัแม่พระเมืองลูรด์ บาง
แสน. 

4.2  คณุพ่อเฮนรี ่สมชาย เกษี ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นอธิการบา้นเณรพระหฤทยัฯ ศรรีาชา + รบัผิดชอบฝ่าย
อภิบาล แผนกพระสงฆ ์+ แผนกสามเณราลยัและกระแสเรยีก + แผนกเณรกลาง/ใหญ/่ปีฝึกงาน
อภิบาล/ไตรต่รองกระแสเรียก + แผนกองคก์รฆราวาส กลุม่เซอรร์า่ + ฝ่ายธรรมทตูและการศึกษา
อบรม แผนกมรดก และวฒันธรรม. 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 

สวสัดี พ่ีนอ้งทีเ่คารพรกั  

 2 สปัดาหแ์ลว้ถึงวนัน้ีทีผ่มเขา้มาประจ าอยูท่ีว่ดัแม่พระฯ บางแสน แตเ่พราะสถานการณโ์ควดิ 

19 ท าใหเ้รายงัไม่มีโอกาสพบหนา้ตาและรูจ้กักนัเทา่ไรเลยครบั วนัน้ีเป็นโอกาสแรก ทีไ่ดพ้บกบัพ่ี

นอ้งอยา่งคอ่นขา้งเป็นทางการ โดยทางมิสซาสมโภชการเสด็จสูส่วรรคข์องพระเยซูเจา้ เราคงตอ้ง

ยนิดีและรอคอยวนัน้ีกนัแน่เลย เพราะไม่ไดม้าพบกนัทีว่ดัของเรานานนบัเดอืนแลว้ ผมเองก็ยนิดี

และรอคอยทีจ่ะไดพ้บกบัพ่ีนอ้งพรอ้มหนา้กนัมากข้ึน 

 วนัน้ี นบัเป็นวนัฉลองใหญใ่นพระศาสนจกัร เป็นวนัรื้อฟ้ืนความเชือ่ในจดุหมายปลายทางที่

แทจ้รงิของเรา ในองคพ์ระเยซูเจา้ วนัสมโภชพระเยซูเจา้ทรงเสด็จสูส่วรรค ์พระองคท์รงชี้หนทาง และ

น าพาเราสูส่วรรคด์ว้ยแน่นอน 

 วนัน้ี เป็นวนัทีเ่รา เริม่ทดลองเปิดวดัเพ่ือถวายบูชามิสซา เป็นการจดัความพรอ้ม ในระเบียบ

ปฏิบตัิตามมาตรการของทางราชการ วา่เราตอ้งท าอะไรบา้ง และเราตอ้งท าใหไ้ดค้รบั ชุมชนครสิต

ชนของเราตอ้งท าใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการตา่ง ๆ อาศยัการรอบรู ้ปฏิบติัตนรอบคอบ เพ่ือรว่มกนั

รบัผิดชอบตอ่สงัคม จงบอกกนั เชือ่ฟังกนั เราท าไดแ้น่ ๆ ครบั 

 วนัอาทิตยน์ี้ จงเตรียมจติใจเพือ่ไปร่วมถวายบูชามสิซา เตรียมตวัเตรียมใจออกจากบา้น พรอ้ม

หนา้กากอนามยั ( หากไม่มหีรือลมื ทีว่ดัมไีวใ้หจ้ านวนหนึ่ง)  - หากมีแอลกอฮอล ์แฮนดเ์จล หรอื

แอลกอฮอลแ์ฮนดส์เปรยฆ์่าเชื้อขวดเล็ก สะดวกก็ติดตวัไปดว้ย - ทีป่ระตูทางเขา้วดั จะมีแฮนดเ์จลบ

รกิาร จงท าความสะอาดมือใหท้ ัว่ถว้น - เขา้ทีน่ัง่ มา้นัง่ละ 2 ทา่น (หวั-ทา้ย) หรอืประสงคจ์ะนัง่เกา้อี้

ขา้งวดัก็ไดค้รบั - ทิ้งระยะห่างระหวา่งตนกบับุคคลขา้งหนา้เรา เวลาเขา้ไปรบัศลีมหาสนทิ  มีบท

เพลงในพธีิมิสซาเพยีง 2-3 เพลงกพ็อ ( เริม่- รบัศลี- ปิดพธีิ ( แม่พระ)) ไม่ตอ้งพดูคุย 

สงัสรรคก์นัเกนิจ าเป็น ก่อนและหลงัมิสซา 

 อาทติยห์นา้ 31 พฤษภาคม 2020 สมโภชพระจติเจา้ วนัคลา้ยวนัเกิด หรอืวนัเริม่ตน้ของ

พระศาสนจกัร - เม่ือทกุอยา่งพรอ้มข้ึน เป็นไปตามมาตรการไดค้รบข้ึน - ชุมชนของเรา จะสมโภช

วนัพระจติเจา้ดว้ยกนัครบั 

        ขอแมพ่ระคุม้ครองอ านวยพรทกุทา่น 

           พ่อศกัดิ ์



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  

4 
วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

พ่อครบั...ผมขอยืมเงิน 200 บาท ครบั  
 " พ่อครบั ขอยืมตงัคห์น่อย " เสร็จจากงาน ถึงบา้น  เกือบสามทุม่เขา้ไปแลว้ เขาเดินเขา้บา้น ทีดู่เงียบเหงา 
เน่ืองจาก ภรรยาเสียชีวติไปเม่ือปีกลาย ทิ้งลูกชายคนเดียวไว ้กบัเขาใหห้า เล้ียงลูกตามล าพงั ดีวา่เจา้หนูนอ้ยพอจะชว่ย

ตวัเองไดบ้า้ง อาหารก็กิน อาหารป่ินโต ทีผู่กประจ า หากินเองได ้ท าให ้ไม่เป็นภาระมากมายนกั เขา้มาในบา้น เหง่ืออาบ

แกม้ยงัไม่ทนัไดพ้กั ผูเ้ป็นพ่อ เห็นหนา้ลูกชายวยัซน ทีร่อรบัเอย่ปากทกั " พ่อครบัวนัน้ีท างานเหน่ือยมัย้ครบั " " เหน่ือย

สิ ลูกแลว้วนัน้ีท าการบา้นเสร็จแลว้เหรอ " ผูเ้ป็นพ่อตอบเนือย ๆ พรอ้มกบัถามตอ่ดว้ยความเคยชิน" เสร็จหมดแลว้

ครบั คือ...ผมมีเรื่องบางอย่างอยากจะถามพ่อน่ะ พ่อวา่งหรือยงัครบั " ลูกชายตวันอ้ยถามตอ่ ''เด๋ียวพ่อจะไปอาบน า้ หา

ขา้วกินขา้วซกัหน่อย แลว้คงจะเขา้นอน วนัน้ีเหน่ือยเหลือเกินวา่แตแ่กจะถามอะไรพ่อเหรอ " ผูเ้ป็นพ่อถามดว้ยน า้เสียง

ออ่นลา้" คือผมอยากรูว้า่ พ่อท างานไดค้่าจา้งวนัละเทา่ไรครบั " ลูกชายถามดว้ยน า้เสียงใสซือ่ เคา้หนัมามองหนา้ลูกชาย 

พรอ้มกบัขมวดคิ้วดว้ยความสงสยั แลว้ผูเ้ป็นพ่อก็ตอบไปวา่..." วนัละส่ีรอ้ย " " งัน้ผมขอยืมตงัคพ่์อซกัสองรอ้ยไดม้ัย้

ครบั "  ลูกชายตวันอ้ยเอย่ปากดว้ยสายตาวงิวอน " หา แกวา่ไงนะ " ผูเ้ป็นพ่อข้ึนเสียงดว้ยอารมณ ์กอ่นทีจ่ะหนัมาพูด

กบัลูกชายดว้ยเสียงเขม้ข้ึนกวา่เดิม " น่ีฟังนะ แกคิดวา่เงินทองหาไดง่้าย ๆ เหรอ กวา่พ่อจะไดเ้งิน ส่ีรอ้ยบาท  ตอ้ง

ท างานเหน่ือยตัง้แตเ่ชา้ยนัค า่ แตพ่อกลบัมาถึงบา้นเจอแกรอขอยืมเงิน พ่อง่าย ๆ แบบน้ีน่ีนะ แกลองไปคิดดูใหดี้สิวา่แก

ท าประโยชนอ์ะไรใหพ่้อบา้ง พ่อถึงจะตอ้งใหเ้งินสองรอ้ยน่ีใหแ้กยืม " เด็กชายยืนน่ิงมองหนา้พ่อไม่มีเสียงหลุดออกจาก

ปาก  แตน่ า้ตาไหลซึมลงอาบร่องแกม้ทัง้สองขา้ง  กอ่นทีจ่ะหนัหลงัเดินกลบัหอ้งตวัเองอย่างซมึเซา 

 หลงัจากอาบน า้เสร็จ แวะเขา้ครวัหาขา้วปลากินเรียบรอ้ย เขาเดินไปทีร่ะเบียง ความรูสึ้กเคร่งเครียดทีไ่ดร้บัมาจาก

งานนอกบา้น เริ่มผอ่นคลาย คิดไปถึงอดีตที่ผา่นและงานทีท่  ามาทัง้วนั  แลว้ก็ยอ้นกลบัคิดไปถึงลูกชายตวันอ้ยลูกเป็น

เด็กดี ไม่เคยเกเร ไม่เคยเอย่ปากขอเงิน เพ่ิมนอกจากเงินคา่ขนมทีเ่ขาใหป้ระจ าวนัเทา่นัน้ แต่วนัน้ีท าไม ถึงเอย่ปากยืม

เงิน เม่ือสกัครูเ่ขาเหน่ือยเกินไป หรือเครียดเกินไปหรือป่าวถึงไดใ้ชอ้ารมณก์บัลูกไปอยา่งนัน้ เม่ือไดค้ิด เขาก็เดินไปที่

หอ้งลูกชาย ไฟในหอ้งนอนดบัแลว้ เม่ือเปิดประตูเขา้ไปเอื้อมมือเปิดไฟในหอ้ง หนูนอ้ยนอนตะแคง หนา้ตายงัคงลืมจอ้ง

มองมาทีป่ระตู แกม้ทีแ่นบกบัหมอนชุม่ดว้ยน า้ตา พรอ้มเสียงสะอื้นเบา ๆ อยูค่น เดียว เขาเดิน ไปนัง่ทีข่อบเตียงมือลูบ

ผมลูกชายเบา ๆ พรอ้มกบั เอย่ปากดว้ยน า้เสียงเครือ จุกคอ" พ่อขอโทษนะลูก เม่ือก้ีพ่อเหน่ือยมามากเลยใชอ้ารมณก์บั

ลูกมากไปหน่อย จริง ๆ ตะก้ีพ่อไม่ไดถ้ามลูกดว้ยซ า้วา่ ลูกอยากยืมเงินพ่อไปท าไม ลูกอาจจะมี  เหตุจ าเป็นทีจ่ะ ตอ้งใช ้

เงินก็ได ้เงินแมว้า่จะหาไดล้ าบากไม่ไดไ้ดม้า ง่าย ๆ แต่ถา้ลูกมีเหตุผลเพียงพอ พ่ออาจจะใหย้ืมก็ได ้เพราะวา่ลูกน่ะส าคญั

ส าหรบัพ่อ เหนือส่ิงอื่นใด และพ่อรกัลูกจะ๊ " " วา่แต.่..ไหนลูกลองบอกพ่อสิวา่ ลูกอยากยืมเงินสองรอ้ยไปท าอะไร "  

 ผูเ้ป็นพ่อถามลูกชายทีม่องหนา้พ่อน่ิง ดว้ยน า้เสียงปราณี เต็มเป่ียมดว้ยความรกั ลูกชายตวันอ้ย สง่เสียงสะอื้นจาก

ล าคอ " พ่อครบั ตัง้แตแ่ม่ตายผมเห็นพ่อตอ้งท างานหนกัเพ่ือหาเงินทุกวนั จนไม่ไดพ้กั ไม่ไดอ้ยูก่บัผมเลย เราแทบไม่มี

เวลาไดอ้ยูด่ว้ย กนั ผมเลยคอ่ย ๆ เก็บคา่ขนมของผมไว ้ตลอดมา จนถึงตอนน้ีผมเก็บไดส้องรอ้ยบาทแลว้ แตพ่อผมรู ้

จากพ่อ วา่พ่อท างานไดค้า่จา้งวนัล่ะส่ีรอ้ยผม จงึอยากยืมพ่อเพ่ิมอีกสองรอ้ย ใหเ้ป็นส่ีรอ้ยเพ่ือจะไดใ้ชเ้ป็นคา่จา้งใหพ่้อได ้

พกัไดอ้ยูก่บัผม ซกัวนันึง ครบั " 

 

เงินทอง อาจจะจ า เป็น ตอ่การด ารงชวีติ  

แต ่‘ครอบครวั’ ยงัคงตอ้งการ ความรกั ความอบอุน่ และ เวลาทีมี่ให ้แก่กนั  

" อยา่หว่งงานจนลืม ครอบครวั และ คนทีค่ณุรกั '' 
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       วิธีสรา้งก าลงัใจใหต้นเอง 
กลา้เผชญิหนา้กบัความกลวั  คนทีนิ่สยัขลาดกลวัย่อมยากจะประสบความส าเร็จในชวีติ หลกัจิตวทิยา

สอนวธีิขจดัความกลวัโดยใหเ้ชือ่ในความเป็นจริง ลองเขียนเรื่องทีท่  าใหเ้รารูส้ึกกลวั วติกกงัวล หรือมีความทุกข์
ลงในกระดาษ จากนัน้ลองหาสาเหตุและวธีิแกไ้ข ขัน้ตอนส าคญัต่อมาคือ ตอ้งกลา้ทีจ่ะเผชิญหนา้กบัความกลวั
เพ่ือขจดัใหห้มดไปจากใจ ถือเป็นหน่ึงในวธีิสรา้งก าลงัใจโดยตรง ยิ่งเรากลวันอ้ยลงเทา่ไร เราจะยิ่งมีก าลงัใจมาก
ขึ้นเทา่นัน้    

สรา้งนิสยัสดชื่นอยู่เป็นนิจ  ความสดชื่นแสดงออกถึงความสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ พรอ้มจะเติบโต
กา้วหนา้ตอ่ไป และท าใหผู้ท้ีมี่โอกาสไดอ้ยู่ใกลช้ดิมีความสุขสดชืน่ตามไปดว้ย แมว้า่ในความเป็นจริงเราอาจจะมี
ความทุกข ์แต่หากเอาแต่โศกเศรา้ นอกจากจะท าใหเ้รารูส้ึกออ่นแอทัง้ร่างกายและจิตใจแลว้ ผูค้นก็จะพากนัหนี
หา่ง จงึควรสรา้งนิสยัสดชืน่ไวอ้ยูเ่สมอ รวมทัง้สรา้งสิง่แวดลอ้มรอบตวัใหส้ดชืน่แจม่ใส อยูเ่สมอ   
    

มองหาขอ้ดขีองตนเอง  ยอมรบัคณุค่าในตนเอง ตอ้งเชือ่วา่ตวัเองสามารถท าได ้โดยขจดัความคิดหรือ
ค าพูดในแง่ลบออก อย่าคิดเปรียบเทียบกบัผูอ้ื่นในรูปแบบของการท าลายความเชื่อมัน่ในตนเอง วจิารณแ์ละ
ตรวจสอบวิธีท างานของตัวเองว่ามีข ้อบกพร่องอะไรบ้าง พึงระลึกเสมอว่าทุกอย่างที่ผ่านเข ้ามาจะเป็น
ประสบการณช์วีติทีท่  าใหเ้ราแข็งแกร่งและเขม้แข็งยิง่ขึ้น                    
  

มองโลกในแง่ดี  มีความหวงั คิดในแง่บวกว่าพรุ่งน้ีจะตอ้งดีกว่าวนัน้ี ดงันัน้ปัญหาหรือความทุกข์ที่

เกิดขึ้นในวนัน้ี เราก็ตอ้งเอาชนะไดเ้ชน่กนั และตอ้งเริ่มท าความเขา้ใจวา่ชวีติมีขึ้นมีลงอยู่เสมอ ความทุกขจ์ึงไม่อยู่
กบัเราอยา่งถาวร สกัวนัหน่ึงมนัตอ้งผา่นพน้ไปอยา่งแน่นอน ถา้สามารถอดทนผา่นวนัน้ีไปได ้เราก็จะชนะในทีสุ่ด
   

ฝึกเป็นคนมุมานะอดทน  ความมานะอดทนเป็นก าลงัใจอกีรูปแบบหน่ึง และเป็นคุณสมบตัิทีส่  าคญัยิ่ง
อยา่งหน่ึงของผูท้ีจ่ะประสบความส าเร็จ บุคคลประเภทน้ีจะสามารถควบคมุตวัเองได ้รูจ้กัการรอคอย ไม่ยอ่ทอ้ตอ่
อุปสรรค หากผูใ้ดตอ้งการความกา้วหนา้และความส าเร็จในชีวิต จะตอ้งปลูกฝังคุณสมบตัิน้ีไวใ้หเ้ป็นนิสยั
ตลอดไป  

หากิจกรรมท าอยูเ่สมอ  ไม่วา่จะเป็นงานเล็กงานนอ้ย เชน่ งานบา้น งานอดเิรก อยา่ปล่อยตวัปล่อยใจให้
วา่ง เม่ือเราทุม่เทสมาธิท างาน ไม่มีเวลาคดิฟุ้ งซา่น ไรส้าระ ความคดิวติกกงัวลก็จะหมดไป สิ่งส าคญัอกีอย่างคือ
ใหก้ าลงัใจตวัเอง บอกกบัตวัเองวา่ตอ้ง ‘ท าได’้ อยู่เสมอ เม่ือลงมือท าแลว้รูส้ึกวา่เราท าได ้จิตใจจะรูส้ึกเขม้แข็ง
ขึ้นพรอ้มทีจ่ะลุกขึ้นมาสูต้อ่ไป                        

วางแผนเป้าหมายในอนาคต  พิจารณาวา่เราอยากท าอะไรตอ่จากน้ีอกี เชน่ เรียนจบปริญญาโท ซื้อบา้น
และรถยนต ์หรือคิดถึงคนที่เรารกั รวมทัง้คนทีร่กัเรา ใหน้ าสิ่งเหล่าน้ีมาเป็นก าลงัใจในการต่อสู ้และพรอ้มใช ้
ความสามารถทีมี่อยา่งเต็มก าลงัเพ่ืออนาคต ถา้ท าส าเร็จเราก็จะไดใ้นสิ่งทีต่อ้งการ ขณะเดียวกนัก็ท าใหทุ้กคนมี
ความสุขดว้ย  

ลองศกึษาชวีติของผูอ้ืน่จากสือ่ตา่งๆ  อาท ิหนงัสือ ภาพยนตร ์แลว้จะพบวา่คนดงัทีป่ระสบความส าเร็จ
ในชวีติทกุคนมกัผา่นความทกุขย์ากล าบากมาแลว้ทัง้นัน้ การไดเ้ห็นชวีติทีไ่ม่ยอมแพข้องผูอ้ืน่ ถือเป็นแบบอยา่งที่

ดีทีท่  าใหเ้ราเกิดก าลงัใจและมีพลงัใจทีจ่ะฮดึสูเ้หมือนพวกเขา หรืออาจเพ่ิมพนูก าลงัใจดว้ยการน าขอ้คิดดีๆ ค าคม
ของ ‘Idol’มาใชเ้ป็นก าลงัใจในการด าเนินชวีติของเราตอ่ไปได ้ จะเห็นว่าก าลังใจเป็นสิ่งที่เราสามารถสรา้งให ้
เกิดขึ้นได ้เริ่มตน้จากตวัเราเองตอ้งฝึกใหก้ าลงัใจแก่ตนเอง จะท าใหเ้รากลายเป็นคนเขม้แข็งทัง้กายและใจ มี
ความสุขกบัการด าเนินชวีติและมีโอกาสทีจ่ะประสบความส าเร็จในทกุๆดา้น  

ท่ีมา : วารสารสายใจไฟฟ้า  


