
กจิกรรมวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

วนัท่ี 24 มิถนุายน วนัสมโภชการบงัเกิดของนักบญุยอหน์ ผูท้ าพิธิล้าง 
 

 
นักบุญยอหน์ บปัติสต ์บางทีกร็ ูจ้กักนัในชื่อ “ยอหน์ผูม้าก่อน” พระวรสารนกับุญลกูากล่าวว่า ยอหน์เป็นบุตรของ 

เศคารยิาห ์ปโุรหติ และเอลซีาเบธ  ก่อนการก าเนิดของยอหน์ ขณะทีเ่ศคารยิาหก์ าลงัท าพธิอียูใ่นพระวหิาร  
ทตูสวรรคก์าเบรยีล? ไดม้าบอกเขาถงึการก าเนิดของยอหน์ ทตูสวรรคอ์งคน์ัน้ยงัไปบอกมารยีว์า่ “ดซู ิถงึนาง 
เอลซีาเบธญาตขิองเธอชราแลว้ กย็งัตัง้ครรภม์บีตุรเป็นชายดว้ย บดัน้ี นางนัน้ทีค่นเขาถอืว่าเป็นหญงิหมนั กม็คีรรภไ์ดห้ก
เดอืนแลว้” (ลก 1:7)  จงึสรุปว่าว่ายอหน์เกดิก่อนพระเยซรูาว 6 เดอืน 

ปฏทินิโรมนัคาทอลกิจงึก าหนด "วนัสมโภชการบงัเกดิของนกับญุยอหน์ แบปตสิต"์ ตรงกบัวนัที ่24 มถุินายนซึง่
เป็นเวลา 6 เดอืนพอด ีก่อนวนัครสิตม์าส ซึง่เป็นการประสตูขิองพระเยซเูจา้  

ขอัวิจารณ์  พระเยซูกบัยอหน์เป็นญาติกนั โดยพระวรสารนักบุญลกูา กลา่ววา่มารียก์บัเอลีซาเบธเป็นญาคิ
กนั (ลก 1:36) แต่ขอ้ความนี้ไมม่กีล่าวในพระวรสารฉบบัอื่น เรมอนด ์อ ีบราวน์ ผูเ้ป็นนกัวชิาการคมัภรีไ์บเบลิกล่าวว่า 
ความเกีย่วขอ้งกนัน้ีออกจะเป็นทีน่่าสงสยั เลยสรุปว่า “ไม่เป็นความจรงิ และไม่เป็นทีน่่าสงสยัเลยว่าเป็นสิง่ทีล่กูาสรา้งขึน้” 
ถา้จะสรุปแค่นี้กค็งไมพ่อ เช่นงานสมรสทีห่มูบ่า้นคานา ทีพ่บในพระวรสารของนกับญุยอหน์เทา่นัน้ 

 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 
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วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 27  ฉบบัที ่ 1374    วนัอาทติยท์ี ่    27    มถินุายน     2564/2021 

“อย่ากลวัเลย จงมีความเช่ือไว้เถิด ” 

 ความตาย เกดิจากความป่วยไข ้เกดิจากการขาดแคลนอาหาร หรอื จากสิง่แวดลอ้มเป็นพษิ 
ความตายทีร่า้ยแรงกว่า คอื ความตายทีเ่กดิจากความเกลยีดชงั การเขน่ฆ่าและท าสงครามกนั 
ความตายทัง้หมดถูกบงการโดยปีศาจ ดงับทอ่านแรกไดบ้นัทกึไวว้่า “เพราะความอจิฉาของปีศาจ 
ความตายจงึเขา้มาในโลก ผูท้ีอ่ยูฝ่่ายปีศาจกจ็ะประสบความตาย”พระเจา้ไมท่รงสรา้งความตาย 
พระเยซเูจา้จงึปลุกคนตายใหฟ้ื้นคนืชพี พระองคเ์องทรงกลบัคนืชพี ส่วนผูม้คีวามเชื่อจะไมม่วีนั
ตายเลย เพราะพระเจา้ทรงสรา้งทุกสิง่ใหด้ ารงอยูผู่อ้ยูฝ่่ายระเจา้ ยอ่มด าเนินชวีติสนิทกบัพระเจา้ 
รบัศลีมหาสนิทบ่อย ๆ และกระท าตามสิง่ทีพ่ระเจา้กระท าคอื “กายของเรามอบรบัใชผู้อ้ื่น”      

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%98&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%98&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=PAXTFP4HW5M
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เร ือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

”ชัว่กบัดี” 
    รา่งกายนี้ทีแ่ทแ้ค่บา้นเช่า           เพยีงชัว่คราวเขา้พ านกัพกัอาศยั 
สามหมืน่วนัพลนัตอ้งยืน่คนืเขาไป         วงิวอนใครมอิาจขอต่อสญัญา 
ถงึหมอดผีดีงัอยา่หวงัพึง่                     เวลาถงึจ าตอ้งพรากจากเคหา 
ทิง้รา่งกายไวใ้หก้บัโลกา                 สิง่น าพา ตดิตวั”ชัว่กบัด”ี 

                         สญัลกัษณ์ในคริสต์ศิลป์ 
 หมวด  8    ส่ิงประดิษฐ ์  ( Artifacts )    
           หินโม่แป้ง (Millstone) เป็นเครือ่งหมายของนกับุญฟลอเรยีนและนกับุญ
วนิเซนต ์เพราะท่านทัง้สองถูกจบัถ่วงน ้าโดยมหีนิโมแ่ป้งหอ้ยอยูท่ีค่อ 

 กระจกเงา (Mirror) ทีม่เีงาสะทอ้นของแมพ่ระเป็นเครือ่งหมายหนึ่งของ
นกับุญจมีอีานุส ส่วนกระจกเงาทีไ่รค้ราบสกปรกเป็นสญัลกัษณ์ของแมพ่ระผู้
นิรมล 
 

วนัจนัทรท์ี ่28 ม.ิย.21   ระลกึถงึ น.อเีรเนโอ พระสงัฆราชและมรณสกัข ี
วนัพุธที ่30 ม.ิย.21           ระลกึถงึ  น.ปฐมมรณสกัขแีห่งพระศาสนจกัรกรงุโรม 
วนัเสารท์ี ่3 ก.ค.21           ฉลองนกับุญโทมสั อคัรสาวก 
วนัอาทติยท์ี ่4  ก.ค..21       สมโภชนกับุญเปโตรและเปาโล อคัรสาวก  
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กจิกรรมวดับางแสน 

** รอยหลงั ยอ้นอดตี ** วนัอาทติยท์ี ่23 มถุินายน 2013 -- หลงัพธิบีชูาขอบพระคุณอ าลาวดัพระฤทยั ศรรีาชา  
ครัง้สดุทา้ย มถ่ีายภาพหมู่ประวตัศิาสตร ์และมพีธิกีารรือ้ถอนวดัหลงันี้ทีม่อีายุกว่า 49 ปี เพื่อสรา้งวดัหลงัใหม่  

 
 

 

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%99-2021/13628-28june21
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%99-2021/13626-30june21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13691-3july21
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%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13690-4july21
http://images.google.com/imgres?q=Mirror&hl=en&gbv=2&biw=789&bih=413&tbm=isch&tbnid=4OKW0wUxwZezlM:&imgrefurl=http://www.germes-online.com/catalog/13/14/732/bath_mirror.html&docid=gWirsMNYYpmKGM&imgurl=http://www.germes-online.com/direct/dbimage/50285580/Wood


วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน 
เลขที ่167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสขุ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุร ี
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ประชาสมัพนัธ ์

 หากพีน่อ้งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ัดในช่วงน้ี จะใชว้ิธีโอนเงินท าบุญ- ขอมสิซา 

       ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน  

      ชือ่บัญช ีนายสมศักด์ิ พรประสิทธ์ิ  

เลขบัญช ี679-3-93587-9 (บัญชอีอมทรัพย)์  

 และโปรดส่ง “ไลน์” เพือ่แจง้จุดประสงคข์องพีน่อ้ง ใหท้ราบดว้ยครับ  

 
 

              อาทติยช์วนคดิ 

ทรัพยสิ์นทัง้หมดทีท่า่นมีแต่ก็ไม่อาจรักษาชวีติได้ 

“คณุค่าแห่งความดี” ทีม่นุษยม์องและตดัสนิเพยีงรปูปรากฏภายนอก กจิการ ค าพูด หรอื 
ฐานะ ความสามารถ ต าแหน่ง ความส าเรจ็ดว้ยขยายงานทางธุรกจิจนใหญ่โต และอื่นๆ สิง่เหล่านี้ผ่าน
มาแลว้กจ็ะผ่านไปในชวีติ ไม่ถาวรและเป็นอนิจจงั เม่ือเจบ็ป่วยและต้องรกัษาด้วยทรพัยสิ์น
ทัง้หมดท่ีท่านมีแต่กไ็ม่อาจรกัษาชีวิตได้ ทรพัยส์นิความร ่ารวยไมส่ามารถน าความสุขเทีย่งแท้
ถาวรมาสู่ชวีติของเราไดเ้ลย แต่สิง่ทีส่ าคญัทีเ่ราอาจจะมองขา้มไปกค็อื สนัติสขุ ความรกั ความอารี
ช่วยเหลือ และความจริงใจอย่างแท้จริงที่เราปฏิบตัิต่อกนัในชีวิตประจ  าวนัของตวัเราเอง ต่อ
ครอบครวั และต่อเพื่อนพีน้่องในสงัคม ทัง้หมดนี้ก่อนอื่นใดทัง้หมด ใหเ้ราถามตนเองว่า เราท าดว้ยใจ
รกั มสีนัต ิและตัง้ใจทีจ่ะท าอยา่งดทีีสุ่ดแลว้หรอืไม่  มีคณุค่าและความหมายโดยมีพระเยซูเจ้าเป็น
ศนูยก์ลางในชีวิต เป็นหลกัยึดเหน่ียว และเป็นลมหายใจ แห่งชีวิตมากน้อยเพียงใด ใครอยากรู้
และเขา้ใจตอ้งลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง ไมต่ดัสนิผูอ้ื่นดว้ยอารมณ์ความฉุนเฉียวขาดสตขิาดความยัง้คดิ 
จรงิไหมขอครบั?   พีน้่อง… 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 พีน้่องทีเ่คารพรกั …. อกีหนึ่งสปัดาหก์ าลงัจะผ่านไป สถานการณ์โควดิ-19 ท าใหเ้รารูส้กึ
คลา้ยกบัว่าทุก ๆ อยา่ง หรอืหลาย ๆ อยา่งหยดุนิ่ง แต่ในความเป็นจรงิ …ไม่มอีะไรหยดุนิ่ง 
วนัเวลาผ่านไปตลอดและต่อเนื่อง แมเ้ราอาจถูกจ ากดั และก ากบัในกจิการต่าง ๆ …. ใน
สปัดาหท์ีผ่่านมามวีนัสมโภชการบงัเกดิของนกับุญยอหน์ แบปตสิต ์พระศาสนจกัรระบุไวเ้ป็น
วนัสมโภช -ฉลองใหญ่- แต่ในวดัน้อยของเรากเ็ป็นมสิซาปกตเิช่นเดยีวกบัทุกวนั เป็นมสิซา
สมโภชทีถ่วายโดยล าพงั ทว่า มสิซาทุกมสิซาเป็นมสิซาของพระศาสนจกัร และเพื่อพระศา
สนจกัร อกีทัง้เป็นวนัพเิศษของผมเอง วนัฉลองนกับุญองคอุ์ปถมัภ ์จงึเป็นมสิซาพเิศษเพื่อ
สรรเสรญิและโมทนาความเมตตาโปรดปรานทีผ่มไดร้บัจากพระองคเ์สมอมา และเป็นมสิซา
ขอพระพรพเิศษ เพื่อพีน้่องดว้ยเช่นเคย.. 

 บ่าย 2 โมง ผมเดนิทางไปโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ตามนดัของแพทยท์ีผ่่าตดัตาซา้ยให้… 
เพื่อตดิตามผลการผ่าตดั… ไดร้บัความสะดวกทุกอย่าง พนกังานทีศู่นยส์งัฆมณฑลฯ มารบั 
ไปถงึโรงพยาบาลจฬุาฯ มทีีจ่อดจดัไวใ้ห ้แจง้หน้าตกึทีจ่ะพบแพทย ์เจา้หน้าทีใ่นจดุต่าง ๆ 
ดแูลเตรยีมขัน้ตอนต่าง ๆ พรอ้มพบแพทย ์เมือ่แพทยม์าถงึกด็แูลผมเป็นคนแรก ทุกอยา่ง
เรยีบรอ้ย รวดเรว็ รบัยาเสรจ็กก็ลบัไดเ้ลย… เพราะตอ้งหยอดยาขยายมา่นตา ท าใหก้าร
มองเหน็ผดิเพีย้นไประยะ 4-5 ชัว่โมง เมือ่วานหวัค ่าจงึท าไดแ้ค่ตอบไลน์ ขอบพระคุณ
พระคุณเจา้ทัง้ 2 และคณะสงฆส์ าหรบัค าอ านวยพร และค าภาวนาโอกาสฉลองนกับุญ… 
วนัน้ีมพีบปะพีน้่องสงฆร์วม 5 ท่าน ทานอาหารกนัแลว้คุยชวีติและงาน… เยน็น้ีจงึมโีอกาส
เขยีน ขอบคุณพีน้่องทุกท่าน ทีส่่งค าอ านวยพรและค าภาวนาใหผ้มเมือ่วานครบั.. ขอบคุณ
มาก และขอพระเจา้อ านวยพรเช่นกนัครบั 

 ขอ้คดิสปัดาหน์ี้ เรายงัตอ้งเขม้งวด เครง่ครดัมาก ๆ ในสถานการณ์โควดิ - แต่การมีจติ
เก้ือกลู ต่อกนั ส าคญัมาก และปฏิบติัได้ทุกวนั เก้ือกลู ในความคิด ความห่วงใย การ
หยบิยื่น และเป็นต้นการภาวนาเพื่อกนัเสมอ 

 ขอฝากขอ้คดิจากบทอ่านที ่2 ของวนัอาทติยน์ี้ เพื่อ อ่าน ภาวนา ร าพงึ เสมอ ๆ ครบั ( บท
อ่านจากจดหมายนกับญุเปาโลถึงชาวโครนิธ ์ฉบบัท่ี 2 (2 คร 8: 7, 9, 13-15) จาก Bible Diary) 
พ่ีนอ้ง เม่ือทา่นมีทกุสิ่งบริบรูณ ์คือความเช่ือ การพดู ความรู ้ความกระตือรือรน้และความรกัท่ี

ทา่นมีตอ่เรา ดงันัน้ ทา่นก็ควรจะดีพรอ้มในการกศุลนีด้ว้ย 

          ทา่นทราบแลว้ถึงพระกรุณาของพระเยซูครสิต ์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา แมท้รงร  ่ารวยพระองค์
ก็ยงัทรงยอมกลายเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่าน เพ่ือท่านจะไดร้  ่ารวยเพราะความยากจนของ
พระองค ์

     การบรจิาคมิไดมี้จดุมุง่หมายใหท้า่นตอ้งยากจนลงในการชว่ยเหลือผูอ่ื้น แตมี่จดุมุ่งหมายเพ่ือ
ความเสมอภาคกนั ในยามท่ีทา่นมีความบริบรูณ ์เชน่เวลานี ้ทา่นควรช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีขดัสน และ
เชน่เดียวกนัในยามท่ีเขามีความบรบิรูณ ์เขาจะไดช้ว่ยเหลือเม่ือทา่นขดัสนดว้ย จงึจะมีความเทา่เทียม
กนั ดงัท่ีมีเขียนไวใ้นพระคมัภีรว์า่ “ผูท่ี้เก็บไดม้าก ไมมี่สิ่งใดเหลือเฟือ สว่นผูท่ี้เก็บไดน้อ้ยก็ไมมี่สิ่งใด
ขาดแคลน” 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

        ความรกั กบั ต้นหญ้า... 
 กาลครัง้หนึ่งนานมาแลว้ 
...มคีรกูบัลกูศษิยน์ัง่อยูใ่ตต้น้ไมใ้หญ่ซึง่ใกลก้ ับสนามหญา้อนักวา้ง
ใหญ่ ทนัใดนัน้ ลกูศษิยค์นหนึ่งกอ้ถามขึน้มาว่า 
ลกูศษิย ์: อาจารยค์บั ผมสงสยัจงัเลยว่า เราจะหาคู่แทเ้ราเจอไดไ้งคบั 
อาจารยบ์อกผมหน่อยไดไ้หม คบั? 
อาจารย ์: (เงยีบไปพกัหนึ่ง ก่อนทีจ่ะตอบ)อมื มนัเป็นค าถามทีย่ากนะ 
ในขณะเดยีวกนัมนักเ็ป็นค าถาม ทีง่่ายเหมอืนกนันะ 
ลกูศษิย ์: (นัง่คดิอยา่งหนกั) อมื?....งงอะไมเ่ขา้ใจ 
อาจารย ์: โอเค งัน้ เธอลองมองไปทางนัน้นะ ตรงนัน้น่ะ มหีญา้
เยอะแยะ เลยใช่ไหม 
เธอลองเดนิ ไปหาหญา้ตน้ทีส่วยทีสุ่ด แลว้เดด็มาใหค้รสู ิตน้เดยีวเท่านัน้นะ 
แต่ว่า เวลาเธอเดนิเน่ีย เธอตอ้งเดนิไป ขา้งหน้าอย่างเดยีวนะ หา้มเดนิถอยหลงั  เขา้ใจไหม 
ลกูศษิย ์: ไดเ้ลยครบั จาน รอสกัครนู่ะครบั (ว่าแลว้ กอ้วิง่ตรงไปยงัสนามหญา้) 
หลงัจากนัน้ไมน่าน.... 
ลกูศษิย ์: ผมกลบัมาแลว้ครบัจาน 
อาจารย ์: อมื...แต่ท าไมครไูมเ่หน็ตน้หญ้าสวย ๆ ในมอืเธอเลยหละ 
ลกูศษิย ์: อ๋อ คอืงีค้รบัจาน ตอนทีผ่มเดนิไปแลว้ผมเจอตน้หญา้สวย ๆ เนี่ย 
ผมกอ้กอ้คดิว่า เออ เดีย๋ว กอ้คงเจอตน้ทีส่วยกว่าน้ี ดงันัน้ผมกเ็ลยไมเ่ดด็มนั 
แลว้ผมกเ็ดนิไปเรือ่ย รูต้วัอกีท ีมนักส็ุดสนามหญา้แลว้ ครบั 
จะเดนิกลบักอ้ไมไ่ด ้เพราะจานสัง่หา้มไว้ 
อาจารย ์: นัน่แหละ คอืสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในชวีติจรงิหละ ... 
เรือ่งนี้ตอ้งการทีจ่ะสื่ออะไรกบัเรา ตน้หญ้า กค็อื คนทีอ่ยูร่อบ ๆ ตวัคุณ 
ตน้หญา้ทีส่วยงาม กค็อื คนทีคุ่ณชอบ หรอืคนทีด่งึดดูคุณนัน่แหละ ส่วนทุ่งหญา้ กค็อื เวลา ... 
เวลาทีคุ่ณจะหาคู่แทข้องคุณ อยา่มวัแต่เปรยีบเทยีบ แลว้ คดิว่า 
คงจะมทีีด่กีว่านี้ เพราะถา้คุณ มวัแต่ เปรยีบเทยีบ 
คุณจะเสยีเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ อยา่ลมืว่า..."เวลาไมเ่คยยอ้นกลบั" 
ไมใ่ช่แค่ความรกัเท่านัน้ เรือ่งนี้ ยงัสามารถใชไ้ดก้บั 
การหาคนทีจ่ะมาท างานรว่มกบัคุณในชวีติ หรอื แมก้ระทัง่งานทีเ่หมาะสมกบัคุณ 
ดงันัน้ มนัจงึเป็นสจัธรรม ทีว่่า ..."จงรกั และ ไขว่ควา้ 
โอกาสทีคุ่ณมใีนขณะน้ี อยา่มวัแต่เสยีเวลา บางครัง้คนเรากม็โีอกาสเลอืกแค่ 
เพยีงครัง้เดยีวเท่านัน้..." 
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รกัษาระยะห่าง ทางอารมณ์ 
“ท าไมไม่พดูกนัให้จบ ๆ..” เป็นนิสยัหน่ึงทีเ่คยยดึตดิเอามาก ๆ แต่ก่อน ในยามมปัีญหา   ทีจ่รงิ

การไมป่ล่อยใหอ้ะไรคาราคาซงั เป็นเรือ่งดใีนหลายกรณ ีแต่กไ็มใ่ช่ทุกกรณี     
 เพราะการเคน้เอา ค าพดู , ความคิดเหน็ หรอื ค าตอบ จากอกีฝ่าย อาจไมม่วีนัได ้ความ
จริง หรอื เหตผุล ทีด่เีลย     ไมใ่ช่ว่าอกีฝ่ายตอบผดิ, พดูไมด่,ี หรอืตอบไมไ่ดเ้พยีงอยา่งเดยีว  

แต่บางครัง้ เรากไ็ม่ได้ต้องการส่ิงเหล่านัน้จริง ภาวะทีเ่ตม็ไปดว้ยอารมณ์บนการยดืหยดัค า
ว่า ทนัที นี่คอืความใจรอ้นไปจนถงึการ
เอาแต่ใจ และอาจส่งผลใหไ้มร่อบคอบ
ไดท้ัง้สองฝ่าย    

ฝ่ายหน่ึงอยากได ้กบั ฝ่ายหนึ่ง
ตอ้งรีบให้ค าตอบ คุณภาพย่อม
คลุมเครอืว่า มนัใช่สิง่ทีอ่ยากพดู ควร
พดู หรอืใช่สิง่ทีอ่ยากฟัง ควรรูไ้หม 
 การหยดุ รกัษาระยะห่างเรือ่งนี้ไว้
สกัพกั อาจไมต่อ้งนาน แต่ส่วนใหญ่ ยิง่นานยิง่ด ีถา้ไม่มอีะไรตอ้งรบีตดัสนิใจ ซึง่ส่วนใหญ่ไมไ่ดร้บี แต่
ความกลวั ความกดดนั ความไม่มัน่ใจ ความไมม่ัน่คงของใจ มกัท าใหเ้ราอดรนทนไม่ไดเ้สยีมากกว่า  

วนัหน่ึงจงึถามตวัเองว่า หากอยากไดค้วามจรงิ เหตุผลจรงิ กค็วรจะนิ่งและใจเยน็ ใหส้ิง่นัน้มนั
เหน็ชดัออกมา บางทอีาจคดิไดว้่าไม่จ าเป็นเลยดว้ยซ ้า..         

ไมใ่ช่การหยดุอารมณ์เพื่อใหเ้ปิดใจรบัฟังเพยีงอย่างเดยีว แต่ใหอ้กีฝ่ายไดพ้รอ้มจะพดูออกมา และ
ไมว่่าเราจะอยูฝ่่ายใด ส่วนใหญ่มนัดต่ีอทัง้สองฝ่าย           

ในการ รกัษาระยะห่าง ทางอารมณ์ แค่ 5 นาที 10 นาที กดี็กว่า ทนัที แล้ว.. 
 
                                                                         ทีม่https://sirichaiwatt.com  
 


