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กจิกรรมวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

** จากอดตี ** วนัอาทติยท์ี ่3 ม.ิย. 2018 วนัสมโภชพระกายและพระโลหติของพระครสิตเจา้ คณุพ่อกฤษฎา 
สขุพัฒน ์อธกิารบา้นเณรพระหฤทยั ศรรีาชา เป็นประธานพธิบีชูาขอบพระคณุ และแหศ่ลีมหาสนทิ 

   
 

   
 

   
 

   

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 27  ฉบบัที ่ 1372    วนัอาทติยท์ี ่    13    มถินุายน     2564/2021 

“พระอาณาจกัรของพระเจา้ยงัเปรยีบเสมอืนคนทีน่ าเมล็ดพชืไปหวา่นในดนิ 

เขาจะหลบัหรอืตืน่ กลางคนืหรอืกลางวนั เมล็ดน ัน้ก็งอกงามเตบิโตขึน้ ” 

 อปุมาเรือ่งพชืทีง่อกงามขึน้เอง และ อุปมาเรือ่งเมลด็มสัตารด์ช่วยใหเ้ราเขา้ใจเรือ่งพระ
อาณาจกัรของพระเจา้ว่าอยู่ใกล ้และเรยีกรอ้งใหป้ฏบิตั ิช่วยชาวบา้นใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยๆ ขา้วออก
รวง ซึง่ต่อไปเป็นอาหาร พระเยซเูจา้ตอ้งการสื่อว่า พระเจา้เป็นเหมอืนชาวนาหลกั เราเป็นเพยีง
ผูช้่วย พระเจา้ทรงเป็นผูร้เิริม่ เราตอ้งท าหน้าทีข่องเรา เมือ่ถงึเวลาที ่“เราทุกคนจะตอ้งไปปรากฏ
เฉพาะพระบลัลงักข์ององคพ์ระครสิตเจา้” (2 คร 5:10) ถา้เราด าเนินชวีติแห่งความรกั ความ
ยตุธิรรม และเสรภีาพ รบัรูใ้นพระพรของพระเจา้ในชวีติของเรา เรากจ็ะไดร้บัเชญิเขา้ในพระ
อาณาจกัรพระเจา้ 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ehOt51upCqA
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เร ือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

                                                      แกล้งปิด 
    แกลง้ตาบอดเสยีบา้งในบางครัง้      เพื่อระวงัจติใหไ้มห่วัน่ไหว 
แกลง้หหูนวกเสยีบา้งช่างปะไร              ดกีว่าไปฟังทุกเรือ่งเปลอืงเวลา 
    แกลง้เป็นใบเ้สยีบา้งในบางที ่           ยอ่มจะดกีว่าพดูบ่นเหมอืนคนบา้ 
ปิดหปูากใหส้นิทและปิดตา                เพื่อป้องกนัปัญหามากวนใจ 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  8    ส่ิงประดิษฐ ์  ( Artifacts )    
     พิณ    (  Harp )  เป็นเครือ่งหมายของกษตัรยิด์าวดิ  โดยมทีีม่าจาก “พงศาวดารฉบบัที ่1”  13:8  
“ดาวดิกบัชนชาตอิสิราแอลทัง้หมด   พากนัเรงิร่าต่อเบือ้งพระพกัตรพ์ระเป็นเจา้โดยเตม็ก าลงัของพวก
เขา  ดว้ยการรอ้งเพลงและดดีพณิ....”   พณิจงึใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของเพลงสดุด ี รวมทัง้บทเพลงและ

ดนตรทีีใ่ชร้อ้งและเล่นเพื่อเทดิพระเกยีรตพิระเจา้ดว้ย  
เชื่อกนัว่าพณิเป็นเครือ่งดนตรสีวรรคโ์ดยมทีีม่าจาก “ววิรณ์”  5:8 ซึง่บรรยายถงึผู้
อาวุโส  24 คน ทีย่นืลอ้มบลัลงักข์องพระเจา้ว่า   “ทุกคนมพีณิอยูใ่นมอื” นกับุญ
ออกสัตนิกล่าวถงึพระบญัญตัสิบิประการโดยใชค้ าว่า  “สายพณิสบิสายของพณิแห่ง
ดาวดิ”   

วนัเสารท์ี ่19 ม.ิย.21                   ระลกึถงึ  น.โรมอูลัโด เจา้อธกิาร 
วนัอาทติยท์ี ่20 ม.ิย.21                สปัดาหท์ี ่12 เทศกาลธรรมดา                                             
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ขา่วพระศาสนจกัร 

วันอาทติยท์ี ่6 มถินุายน 2018 วันสมโภชพระกายและพระโลหติของพระครสิตเจา้  
พธิมิหาบชูาขอบพระคณุ โดยพระสนัตะปาปาฟรังซสิ ทีก่รงุโรมถา่ยทอดสดจากวาตกินั 

   

   

   

   
 

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%99-2021/13644-12june21
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%99-2021/13637-19june21
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%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/13643-13june21
http://www.google.co.th/imgres?q=harp&um=1&hl=th&biw=789&bih=441&tbm=isch&tbnid=UCl8w8hWL6vKFM:&imgrefurl=http://www.logosol.com/customer-service/articles/273/from-log-to-harp-with-the-logosol-big-mill.html&docid=Y9tYUjhXBUEHnM&imgurl=http://www.logosol.biz/c
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ประชาสมัพนัธ ์

 หากพีน่อ้งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ัดในช่วงน้ี จะใชว้ิธีโอนเงินท าบุญ- ขอมสิซา 

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน  

ชือ่บญัชี นายสมศักดิ์  พรประสิทธ์ิ  

เลขบญัชี 679-3-93587-9 (บญัชีออมทรัพย)์  

 และโปรดส่ง “ไลน์” เพือ่แจง้จุดประสงค์ของพีน่อ้ง ใหท้ราบดว้ยครับ  

 
 

              อาทติยช์วนคดิ 

การละเลยการภาวนา 
 *** ทางทีน่่ากลวัทีสุ่ดทีจ่ะท าใหห้ลง กค็อืการละเลยการภาวนา การสวดภาวนาจะชว่ย

เราใหรู้จ้กัตอบรบั และวอ่งไวในการไดย้นิเสยีงของพระจติเจา้ ทีเ่ป็นเรยีกทีแ่ผว่เบา แต่

พรอ้มเสมอทีจ่ะน าทางเรา และชว่ยเราใหเ้ปิดใจรบัค าเตอืนถงึ “ความจรงิแหง่ความ

เชื่อ” จุดประสงคข์องเรากค็อื เตรยีมพรอ้มทีจ่ะตายเมื่อใดกไ็ด ้พรอ้มทีจ่ะรบัเสดจ็พระองค์

เมื่อพระองคจ์ะมา พรอ้มทีจ่ะเผชญิต่อการโจมตขีองปีศาจ ผูท้ีเ่ป่ียมไปดว้ยพระหรรษทาน

เทา่นัน้จะสามารถมชีวีติเชน่น้ีได ้เน่ืองจากชวีติเราเริม่ตน้ดว้ยพระหรรษทาน เราตอ้ง

ด าเนินชวีติต่อไปดว้ยพระหรรษทานและจบชวีติดว้ยพระหรรษทาน... 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 
 วนัน้ี วนัศกุรท่ี์ 11 มิถนุายน 2021 ในปฏิทินจารีตของพระศาสนจกัร ระบไุว้ให้เป็นวนัสมโภช

พระหฤทยัศกัด์ิสิทธ์ิย่ิงของพระเยซูเจ้า …ใหเ้ป็นวนัฉลองใหญ่ …เป็นวนัสมโภช (แต่เรากย็งัจดั
อะไรไมไ่ดเ้พราะโควดิ-19) …อยา่งไรกต็าม ส าหรบัเราคาทอลกิแลว้ มสิซากค็อืมสิซากล่าวคอื ไม่
ว่าองคป์ระกอบภายนอกจะอลงัการ สงา่งามและมผีูร้ว่มพธินีบัรอ้ยนบัพนั หรอื จ าเป็นตอ้งเป็น
มสิซาทีเ่รยีบงา่ย ทว่า มสิซากค็อืมสิซา… 

 วนันี้ มสิซาเรยีบงา่ยในวดัน้อยของเรา กเ็ป็นมสิซาสมโภชฯ เป็นมิสซาพเิศษเพือ่พีน้่องทุกท่านทุก
ครอบครวั เพื่อบรรดาสามเณรและคณะสงฆ์ศิษยเ์ก่าบา้นเณรพระหฤทยัศรีราชาของเรา 

 อนัว่าความรกัจากดวงพระหฤทยัของพระเยซเูจา้ต่อเรามนุษยน์ัน้ สดุจะพรรณนา กเ็ป็นถอ้ยค าที่
เราตอ้งท าใหเ้ป็นประสบการณ์ของชวีติ จงึจะรูซ้ึง้และสมัผสัไดจ้รงิ ….วนันี้ แมจ้ะเป็นเชน่วนัอืน่ ๆ 
ในชว่งโควดิ-19 แต่ในจติใจกลบัเป็นวนัทีม่คีวามสงบสขุ เมือ่ใชเ้วลาคดิยอ้นกลบัไปสูช่วีติในบา้น
เณรเลก็ทีศ่รรีาชา เมือ่กว่า 60 ปีทีแ่ลว้ ..ยามนัน้ประปายงัไมม่า ไฟฟ้ายงัไมม่ ี(เราพอมไีฟฟ้าปัน่
เอง จาก 6 โมงเยน็ถงึ 3 ทุม่) ทกุอยา่งจงึมดื … บนหอ้งนอนรวม จะมเีพยีงตะเกยีงรัว้ ใหแ้สงวอม 
ๆ แวม ๆ ตรงบรเิวณหน้าหอ้งน ้า .. ยามนัน้ในบา้นของเรามเีพยีง พระเจา้ พระสงฆ ์พี ่ๆ เพือ่น ๆ 
เณร และพรรคพวกนิดหน่อยทีโ่รงเรยีน เรือ่งราวของการกนิ การอยู ่การเพาะ การเลีย้ง
หลากหลายชนิด ของพชืผลและแหล่งโปรตนี พวกเณรตอ้งชว่ยกนัจดั ท า จดัหาเพือ่แบ่งเบาภาระ
ของคณุพ่ออธกิาร  

 ความทรงจ าถงึวนัเวลานัน้ ๆ ยงัท าใหใ้จเป็นสขุทกุครัง้ทีห่วนคดิถงึ ….. “ท าไมเราจึงเป็นสขุจงั 
ทัง้ ๆ ทีช่วีติชา่งเรยีบงา่ย จนแทบไมม่อีะไร” … ทว่า ยิง่กาลเวลาผา่นไป ๆ เราพบวา่ ปัจจยัส าคญั
สดุยอดของทกุสิง่ คอื บา้นเณรพระหฤทยันี้ เป็นบา้นแหง่ความรกัของพระเจา้ เพือ่พวกเรานี่เอง  
…เพราะสิง่อืน่ ๆ ทัง้หลายภายนอก จะมบีา้ง ….ไมม่บีา้ง …. (และมกัจะไมม่เีสยีสว่นใหญ่) มนัไม่
ส าคญัเลย  …สิง่ส าคัญสุด  ๆทีไ่มเ่คยขาด …ไมเ่คยพรอ่งเลย คอื ความรกัของพระเจ้า จากดวง
พระหฤทยัของพระเยซเูจา้นัน่เอง …พีน้่องครบั ขอเขยีนเล่าความทรงจ าเลก็ ๆ น้อย ๆ ใหฟั้งครบั 

  พรุง่นี้วนัเสาร ์12 มถิุนายน เป็นวนัระลกึถงึดวงหทยันิรมลของพระแม่มารี …เชือ่วา่พีน้่องคงมี
ประสบการณ์ชวีติในเรือ่งความรกั ความศรทัธาความผกูพนัต่อแมพ่ระมาแลว้แน่นอน หากพีน้่องยงั
ไมเ่คยสรา้งหรอืสมัผสัประสบการณ์แห่ง “หวัใจรกั” ของพระเยซูเจ้าและแม่พระบา้งเลย ก็
อยากใหพ้ีน้่องลองเริม่ท าเริม่ปฏบิตัดิคูรบั กล่าวคอื ตัง้ใจท าบ้านของพีน้่อง ใหเ้ป็น ‘วดัน้อยๆ’ ให้
ได้ โดยเพ่ิมเติมการอ่านพระวาจา ร  าพึงภาวนา สวดสายประค  าด้วยกนับา้ง … และคอ่ย ๆ 
ท าบ่อยขึน้ …. แลว้ประสบการณ์ดงักล่าวกจ็ะชดัเจนขึน้มาไดค้รบั  

 ตื่นเฝ้า ภาวนา และรดักมุกบัชวีติในสถานการณ์โควดิฯ นะครบั  
                               
                                                                         ….พอ่เจา้วดั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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          ชีวิตเป็นภารกิจชัว่คราว  
 ถา้คุณอยากใชช้วีติใหคุ้ม้คา่ทีส่ดุ คุณตอ้งไมล่มืความจรงิสองประการ ประการแรก ชวีตินัน้สัน้มาก เมือ่เทยีบ
กบันิรนัดรกาล ประการทีส่อง โลกเป็นเพยีงทีอ่ยูช่ ัว่คราว คุณจะไมอ่ยูท่ีน่ี่นาน ดงันัน้อยา่ยดึตดิกบัมนัมากเกนิไป 
 ตวัตนของคุณอยูใ่นนิรนัดรกาล และบา้นเมอืงของคุณอยูใ่นสวรรค ์เมือ่คุณเขา้ใจความจรงินี้ คุณจะเลกิวติก
กงัวลอยากจะ “มทุีกสิง่” ในโลกนี้ พระเจา้ตรสัอยา่งตรงไปตรงมาทีสุ่ดเกีย่วกบัอนัตรายของการด าเนินชวีติทีน่ี่และ
เดีย๋วนี้ รวมทัง้การยอมรบัเอาคา่นิยม ล าดบัความส าคญั และวถิชีวีติของโลกรอบตวัเรา   
 เมือ่เราเลน่สนุกกบัการลอ่ลวงของโลกนี้ พระเจา้ทรงเรยีกมนัวา่ การลว่งประเวณีฝ่ายวญิญาณ พระคมัภรี์

กลา่ววา่ “ท่านก าลงัไมซ่ื่อตอ่พระเจา้ ถา้ท่านตอ้งการแตท่ า
ใจตวัเอง เลน่สนุกกบัโลกทุกครัง้ทีม่โีอกาศ ในทีสุ่ด ท่านกจ็ะ
กลายเป็นศตัรกูบัพระเจา้และหนทางของพระองค”์   เมือ่
เทยีบกบัหลายๆ ศตวรรษก่อนหน้านี้ ชวีติในประเทศ
ตะวนัตกสว่นมากนัน้สะดวกสบายอยา่งทีไ่มเ่คยเป็นมาก่อน 
เราไดร้บัความบนัเทงิ ความสนุกสนาน และบรกิารอยูเ่สมอ 
ดว้ยบรรดาสิง่เยา้ยวนน่าตืน่ตา สือ่ทีส่ะกดจติใจ และ
ประสบการณ์สนุกสนานพรอ้มสรรพในปัจจุบนั มนัท าใหเ้รา
ลมืเอางา่ยๆวา่ การไขวค่วา้ความสุขนัน้ไมใ่ชจุ่ดหมายของ
ชวีติ ความเยา้ยวนของสิง่เหลา่นี้จะหมดอ านาจเหนือชวีติเรา
กต็อ่เมือ่ เราระลกึไดว้า่ชวีตินี้คอืการทดสอบ การมอบความ

ไวใ้จและการใหภ้ารกจิชัว่คราวเราก าลงัเตรยีมตวัส าหรบัสิง่ทีด่กีวา่นัน้ “สิง่ทีม่องเหน็นัน้อยูแ่คช่ ัว่คราวแตส่ิง่ทีม่อง
ไมเ่หน็นัน้อยูถ่าวรตลอดไป” 
 ขอ้เทจ็จรงิทีว่า่โลกนี้ไมใ่ชบ่า้นสุดทา้ยของเราชว่ยอธบิายวา่ ท าไมผูท้ีต่ดิตามพระเยซูเจา้จงึพบกบัความ
ล าบาก ความโศกเศรา้ และการถูกปฏเิสธในโลกนี้ อกีทัง้ยงัอธบิายอกีวา่ ท าไมพระสญัญาบางขอ้ของพระเจา้จงึดู
เหมอืนไมส่ าเรจ็ ค าอธษิฐานบางเรือ่งดเูหมอืนไมไ่ดร้บัค าตอบและสถานการณ์บางอยา่งดเูหมอืนไมย่ตุธิรรม ก็
เพราะมนัยงัไมใ่ชต่อนจบของเรือ่งนี้ 
 เพือ่เราจะไดไ้มย่ดึตดิกบัโลกมากเกนิไป พระเจา้จงึทรงอนุญาตใิหเ้รารูส้กึไมอ่ิม่ใจและไมพ่งึพอใจกบัชวีติอยู่
มากพอสมควร คอืเราปรารถนาสิง่ทีจ่ะไมม่วีนัส าเรจ็ในโลกนี้ เราไมม่คีวามสุขอยา่งสมบูรณ์ทีน่ี่ เพราะวา่เราไมค่วร
จะรูส้กึเชน่นัน้ โลกนี้ไมใ่ชบ่า้นสุดทา้นของเรา เราถูกสรา้งมาเพือ่สิง่ทีด่กีวา่นี้มาก 
 ปลาจะไมม่คีวามสุขเมือ่อยูบ่นพืน้ดนิ เพราะวา่มนัถูกสรา้งมาใหอ้ยูใ่นน ้า นกอนิทรจีะไมพ่งึพอใจถา้มนัไมไ่ด้
บนิ และคุณกจ็ะไมรู่ส้กึพงึพอใจในโลกนี้เพราะวา่คุณถูกสรา้งมาเพือ่อะไรมากกวา่นัน้ คุณจะมชีว่งเวลาทีม่คีวามสุข
บนโลกนี้ แตไ่มม่สีิง่ใดเทยีบไดก้บัสิง่ทีพ่ระเจา้ทรงเตรยีมไวส้ าหรบัคุณ 
 “ ขา้แตพ่ระเจา้ ขอใหข้า้พระองคร์ะลกึวา่ชวีติของขา้พระองคน์ัน้สัน้เพยีงไร ขอใหข้า้พระองคร์ะลกึวา่วนัเวลา
ของขา้พระองคม์จี ากดั และชวีติขา้พระองคก์ าลงัวิง่หนีไป” 
           (จากหนงัสอืชวีติทีเ่คลือ่นไปดว้ยวตัถุประสงค)์ 

 

ปีที ่ 27  ฉบบัที ่ 1372    วนัอาทติยท์ี ่    13    มถินุายน     2564/2021 

 

5 

 

มองชีวิตอย่างไร ในวนัท่ีคาดเดาอะไรไม่ได้เลย 
เราคงเคยพบว่า เมือ่ท าอะไรไมไ่ดว้างแผนหรอืมองการณ์ไกล ถงึเวลาเลยรบัมอืไมไ่ด,้ ไมท่นั มนัก็

เสยีหาย แต่ในอกีดา้นบางท ีทัง้ตัง้ใจ และวางแผนเอาไวด้บิดกีม็อีะไรมาท าใหพ้งัไมเ่ป็นทา่ มนักท็ าใหรู้ส้กึ
ย ่าแย ่เพราะว่า อตุสา่หล์งทนุอะไรไปมากมาย… ถา้จะบอกว่าเหตุเพราะ วกิฤตไิวรสัระลอกใหมก่ว่า ทีต่่อจาก
ระลอกใหม ่หลงัจากระลอกแรก… เออ่ มนักค็อืวกิฤตคิราวเดยีวกนั แต่มนัคงตอ้งแบ่งเรยีกเพือ่เหตุผลทาง… 
ทางความรบัผดิชอบกระมงั จะไดโ้ทษนัน่นี่กนัได ้อยา่งไรกต็าม สิง่ทีเ่สยีหายกว่าการป่วยทางกาย คอื “การ
ป่วยใจ และแรงกดดนัในการด าเนินชีวิต” ของใครหลายคน     

ถงึแมไ้มม่วีกิฤตนิี้ คนเรายอ่มมคีวามแตกต่างกนัในยามประสบปัญหาชวีติ ถงึจะต่างกรรม ต่างวาระ 
ทว่าบางคนตอ้ง “ลม้ ลุก คลุก คลาน” แต่บางคนแค ่“ซวนเซ เป๋ แลว้กไ็ปต่อ…” คงตอบชดั ๆ ไดย้ากว่า 
เหตุผลเพราะอะไร บางคนอาจแคโ่ชคด ีบางคนปัญหาของเขาอาจไมห่นกัหนาจรงิกไ็ด ้บางคนอาจมตีน้ทนุด ี
แต่สิง่เหล่านี้อยูท่ี ่“แค่เรามองเขา” เขาอาจไมไ่ดต้น้ทนุด,ี อาจเจอปัญหาหนกัมากอยู ่หรอืไมม่โีชคอะไรชว่ยก็
ได ้ทีส่ าคญัถา้นี่เป็นเวลาทีปั่ญหาเกดิกบัเรา มนัไมม่ปีระโยชน์อะไรเลยในการมวัวเิคราะหค์นอืน่ หรอื
เปรยีบเทยีบกบัคนอืน่ โดยอยา่งยิง่ในเวลาทีเ่ราแยก่ว่า… เพราะในชว่งเวลาทีเ่ตม็ไปดว้ยปัญหา หรอื
สถานการณ์ทีค่าดเดาอะไรยาก สิง่ทีต่อ้งมมีากคอื “สต”ิ และการ “มองตวัเอง” เทา่นัน้ เขยีนเชน่นี้ดงูา่ย เอะอะ
กใ็ห้มีสติ มองโลกแง่ดี เร่ืองเช่นน้ีใครกร็ู้ ดอูา่นกนัจนเบือ่ แต่มนักเ็ริม่ทีต่รงไหนไมไ่ดน้อกจาก “ตรงนี้” นี่
แหละจรงิ ๆ    

เดินช้าให้มองใกล้ เดินไวให้มองไปข้างหน้า อนัทีจ่รงิ “สต”ิ ใชม่เีพยีงบางเวลา หากตอ้งพยายามมี
ใหต้ลอดเวลา ถา้ตอนนี้ยงัไมม่เีมือ่ไหรจ่ะม?ี โดยแงค่ดิหนึ่งทีอ่ยากใหไ้วจ้ากเรือ่งนี้คอื ในชว่งชวีติทีย่งัปกตดิี
เสมอืนเสน้ทางชวีติราบเรยีบหรอืกา้วหน้า กเ็หมอืนเราวิง่ หรอืเดนิไปขา้งหน้าไดไ้ว ในชว่งนี้เราควรมองไปให้
ไกล มองไปขา้งหน้ามาก ๆ เพราะยงัไมรู่ว้่าจะเจออะไร ยิง่ไปไดเ้รว็ยิง่ตอ้งคดิเผื่อ มองอนาคตใหม้าก หากไม่
อยากลม้แรงตอนสะดุด เพราะสว่นใหญ่จะระเรงิกนัอยูม่ากกว่า…ในทางตรงกนัขา้ม เวลาทีปั่ญหาถาโถม มี
ปัจจยัแย ่ๆ หลายอยา่งกค็วร หยดุ ลด นี่ไมใ่ชเ่วลามาคดิอะไรไกล ๆ จนิตนาการไมค่วรน ามาใช ้(ทีพ่อเอามา
คดิตอนนี้กม็กัจะเป็นเชงิลบ) มองตวัเรา มองรอบตวั ๆ อะไรทีต่อ้งแกก้อ่น หรอืในเวลานี้เราท าได ้เหมอืนเดนิ
ชา้ ๆ กม็องใกล ้ๆ ส ารวจหาสิง่เลก็น้อยทีพ่อท าไดไ้ปเรือ่ย ๆ อยา่งระมดัระวงั… นี่ล่ะ “เดนิชา้ใหม้องใกล ้เดนิ
ไวใหม้องไปขา้งหน้า”   

เพราะชวีติไมว่่าชว่งเวลาไหนเรากค็าดเดาอะไรไมไ่ดอ้ยูแ่ลว้ มนัจงึตอ้งปรบัตามสิง่ทีเ่ป็นจรงิ วนันี้เดนิชา้ 
วนัหน้าเดนิเรว็ วนันี้ทกุขใ์จ กต็อ้งผา่นใหไ้ด ้วนัหน้าทีจ่ะสขุใจกย็งัพรอ้มรออยู ่มงีา่ย มยีาก สลบักนัไป “เลกิ
เดา” แลว้ปรบัตวัตามเทา่ทีเ่ราท าได ้แลว้ท าใหเ้ตม็ที ่ดทีีส่ดุ…บทความฉบบัปรบัปรงุ เผยแพรค่รัง้
แรก Facebook Sirichaiwatt เมือ่ 14/05/2021 
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