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กจิกรรมวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

วนัจนัทรท่ี์ 31 พฤษภา 2021 เวลา 23.00 น. 
ร่วมสวดสายประค าปิดเดอืนแมพ่ร กบัพระสนัตะปาปา ทีอุ่ทยานวาตกินั  

เพื่อยุตกิารแพร่ระบาดของโควดิ-19 และการเริม่ตน้ใหม่ของสงัคมและกจิการต่างๆ  
--- เดอืนแม่พระ พฤษภา พระสนัตะปาปาทรงด ารใิหม้กีาร สวดภาวนามาราธอน โดยการสวดสายประค าร่วมกบัสกัการะ

สถานทีไ่ดร้บัเลอืก ซึง่ใชช้ื่อของแม่พระทีม่อียูท่ ัว่โลก 30 แห่ง  
โดยวตัถุประสงคห์ลกัแลว้เพื่อใหโ้รคระบาด Covid-19 สิน้สดุลง 

 

    
 

    
 

    

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 27  ฉบบัที ่ 1371    วนัอาทติยท์ี ่    6    มถินุายน     2564/2021 

“ท่านทัง้หลายจงออกไปทัว่โลก ประกาศข่าวดีแก่มนุษยท์ัง้ปวง ผูท่ี้เช่ือและรบัศีลล้างบาปกจ็ะรอดพ้น” 

 การฉลองพระเยซเูจา้เสดจ็ขึน้สวรรค ์เตอืนใจเราใหค้ดิถงึฐานะพลเมอืง ในโลกนี้ ใน

ประเทศไทย และ พลเมอืงสวรรค ์(บา้นแท)้ ทีพ่ระเยซเูจา้ผูท้รงกลบัคนืพระชนมชพี ไดเ้สดจ็ขึน้
สวรรค ์     หนงัสอืกจิการอคัรสาวก     ไดบ้รรยายเริม่บทใหม ่ของเราครสิตชน โดยพระจติเจา้
เพื่อใหส้งัคมมคีวามสุขแท ้เรามหีน้าที ่ประกาศขา่วดขีองพระเยซเูจา้ ดว้ยความรบัผดิชอบ สรา้ง
ชุมชนแห่งความรกัในครอบครวั และ ในชุมชนของเรา 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=wfl6ba40Ja0
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

คาดหวงั 
       อยา่คาดหวงักบัสิง่ทีม่ชีวีติ       อยา่ยดึตดิกบัสิง่ทีม่วีนัดบัสลาย 
อยา่ยอมแพห้ากยงัมลีมหายใจ                อยา่ประมาทมากไปกบัใจคน 
       อยา่ไปสุขเพยีงเพราะค าชมเชย        อยา่เศรา้เลยกบัค าด่าอยา่ไปสน 
ชวีติเราควรยนืไดใ้นตวัตน                      อยา่หมองหมน่กบัปากคนอยา่สนใจ 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  8    ส่ิงประดิษฐ ์  ( Artifacts )    

 ขวานฮลัเบิรด์(  Halberd)  เป็นขวานดา้มยาว  มหีอกบนยอด   ใชเ้ป็น
เครือ่งหมายของนกับุญจดู เพราะเล่ากนัว่า  ท่านถูกสงัหารดว้ยขวานชนิดนี้ระหว่าง
เดนิทางไปกบันกับุญไซมอน 

 ค้อน  ( Hammer )เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชต้อกตะปตูรงึพระเยซไูวก้บัไมก้างเขน จงึ
เป็นเครือ่งแห่งพระทรมานชิน้หน่ึง และยงัเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของการตรงึกางเขนดว้ย 

วนัพุธที ่9 ม.ิย.21                ระลกึถงึ น.เอเฟรม สงัฆานุกรและนกัปราชญ์ 
วนัศุกรท์ี ่11ม.ิย.21             สมโภชพระหฤทยัของพระเยซเูจา้     
วนัเสารท์ี ่12 ม.ิย.21             ระลกึถงึดวงหทยันิรมลของพระแม่มารยี ์
วนัอาทติยท์ี ่13 ม.ิย.21          สปัดาหท์ี ่11 เทศกาลธรรมดา        
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กจิกรรมวดับางแสน 

ความหลงัเมื่อปีท่ีแล้ว 
วนัอาทติยท์ี ่24 พฤษภาคม 2020 ปีทีแ่ลว้ วนัสมโภชพระเยซเูจา้เสดจ็ขึน้สวรรค ์

แม่พระกลบัมาแล้ว --- รปูแมพ้ระทัง้สองรปูถูกน าไปซ่อมช่วงปิดวดัสถานการณ์โควดิ-19  
บดัน้ีซ่อมเสรจ็เรยีบรอ้ยสวยงาม คุณพ่อสมศกัดิ ์พรประสทิธิ ์เจา้อาวาส ท าพธิเีสก 

    
 

    
 

    
 

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%99-2021/13654-2june21
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%99-2021/13647-9june21
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%99-2021/13645-11june21
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%99-2021/13650-6june21
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=halberd&um=1&hl=th&sa=N&biw=789&bih=442&tbm=isch&tbnid=RFsRGaBsJtfS-M:&imgrefurl=http://www.by-the-sword.com/acatalog/Halberd_CD-1045.html&docid=agzd-ytnJQK4kM&imgurl=http://www.by-the-sword.com/acatalog/images/cd-1045b.jpg&w=
http://www.google.co.th/imgres?q=hammer&um=1&hl=th&biw=789&bih=442&tbm=isch&tbnid=ZtQ4PMbEnzEGHM:&imgrefurl=http://jeffpeachey.wordpress.com/tag/beating-hammer/&docid=G1lJtWHyiKy6sM&imgurl=http://jeffpeachey.files.wordpress.com/2010/09/bodlien-hammer1.jpg&w=4


วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน 
เลขที ่167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสขุ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุร ี
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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 

บชูาสงูสดุ  แต่ไม่มี  ความเสียสละ 
เล่นการเมืองโดยไมมี่หลกัการ 

หาความสขุส าราญโดยไม่ยัง้คิด 

ร า่รวยเป็นอกนิษฐโ์ดยไม่ต้องท างาน 

มีความรู้มหาศาลแต่ความประพฤติไม่ดี 

ค้าขายโดยไมมี่หลกัศีลหลกัธรรม 

วิทยาศาสตรเ์ลิศล ้าแต่ไม่มีธรรมแห่งมนุษย ์
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

      สมโภชพระคริสตกายา (Corpus Christi) 
 วนัสมโภชพระครสิตกายา สมยัก่อนจดัขึน้ในวนัพฤหสับด ีหลงัวนัสมโภชพระตรเีอกภาพ 

เป็นการสมโภชเพื่อระลกึถงึวนัทีพ่ระเยซเูจา้ทรงตัง้ศลีมหาสนิท เป็นวนัสมโภชทีส่มเดจ็พระ
สนัตะปาปา อูรบ์าโนที ่4 ทรงก าหนดใหจ้ดัขึน้ ในปีครสิตศกัราช 1264 นัยว่าตามค าขอรอ้ง
ของนกับุญโทมสั อาควโีน 

 พวกเราทีม่อีายอุานามพอควรแลว้ มบีุญไดร้ะลกึถงึงานแห่ศีลฯ และนมัสการศีลฯ ไปตาม
พลบัพลา รอบ ๆ บรเิวณวดั เป็นพธิกีรรมทีส่ง่า ดว้ยจารตี และงดงามดว้ยขบวนโปรย
ดอกไม ้ตามวดัต่าง ๆ จงึตื่นเตน้ เตรยีมการกนัใหญ่โต เป็นตน้บรรดาเดก็ ๆ 

 วนัเวลาผ่านไป หลายอย่างเลอืนลางไป… และในยาม แมแ้ต่จะไปรว่มมสิซาใหญ่ทีว่ดั เราก็
ยงัท าไมไ่ด ้จะอยา่งไรกต็าม ศีลมหาสนิท จะยงัคงเป็นหวัใจ ชพีจรและชวีติแท้จริง ของ
พระศาสนจกัร และของครสิตชนคาทอลกิไปจนสิน้พภิพ 

 ศลีมหาสนิท คอืพระกายและพระโลหติของพระครสิตเจา้ พระองคท์รงมอบไวใ้หเ้รา ดว้ย
ความรกั ความผกูพนัอย่างทีสุ่ด เพื่อว่า อาศยัเลอืดและเนื้อของพระองค ์เราจะไดส้ทิธกิาร
เขา้เป็นเลอืดเนื้อเชือ้ไขของพระเจา้… นี่เป็นเกยีรตทิีส่งูส่งทีสุ่ดแลว้มใิช่หรอื นักบุญเปาโล ใน
จดหมายถงึชาวโรม (8 : 14-17) บอกเราว่า “ พีน้่อง… เราทุกคนไดร้บัจติการเป็นบุตรบุญ
ธรรม เมือ่เราเป็นบุตร เรากเ็ป็นทายาทด้วย เป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาท
ร่วมกบัพระคริสตพ์ระเจ้า” …. ศกัด์ิศรีน้ีสงูส่งย่ิง และยงัศักดิสิ์ทธิส์งูสุด ฉะนัน้อย่าปล่อย
ปละละเลย จนเลอืนหายไปจากจติส านึกของเรานะครบั 

 ในทะเลชวีติของคนเรายคุนี้ เราตอ้งแหวกว่ายอยูท่่ามกลางขยะ และซากปรกัหกัพงัของสิง่ไร้
สาระ ดงันัน้อย่ามวัมุง่แต่จะยดึเกาะสิง่นี้ กอบโกยสิง่นัน้ จนลมืไปว่า สถานทีท่ีแ่ท้จริงของเรา 
อยูบ่นเรอืทีล่อยล ารอเราอยู ่หากมวัแต่สาละวน แหวกว่ายอยูก่บัซากสิง่ไรส้าระนัน้แลว้ เราก็
จะจมลงไปในทะเลชวีติ จงอยา่ละสายตาจากเรอืแห่งความรอด เพราะเราเป็นทายาทในเรอื
ล านัน้ 

 ในชีวิตประจ าวนั ขอให้ม ีพื้นที่ ม ีเวลา ให้กบัพระเยซูเจ้าและแม่พระบ้างนะครบั อ่าน
พระวาจาและร าพงึภาวนา…. เราต่างรอคอยโอกาสทีเ่ราจะไดไ้ปรว่มมสิซาทีว่ดั และไดร้บัศลี
มหาสนิท เลอืดเนื้อของพระองค ์จะท าใหเ้ราเป็นเลอืดเนื้อเชือ้ไขของพระเจา้ และเป็นทายาท
รว่มกบัพระครสิตพระเจา้ หมัน่ต่ืนเฝ้าและภาวนา… และอยา่ลมืท าให้บ้านของเรา เป็นวดั
น้อย ที่ม ีการภาวนา (ด้วยกนั) ทุกวนันะครบั 

                  

              ….เจา้วดั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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       ขยะ ... ท่ีอยู่ในใจ (ต่อจากสปัดาหท์ีแ่ลว้) 
 
 ท าไมบางคนถงึทุกขร์อ้น วติกกงัวล กระวนกระวาย ไม่สบายใจ ไมป่ลอดโปรง่อยูเ่สมอ ... ค าตอบ
งา่ยมาก เพราะเขาแบกความคดิและความรูส้กึหลายอย่างเอาไว ้ไมป่ลดปล่อย ไม่ปรบัเปลีย่น 
จนกระทัง่มนักลายเป็นขยะ หรอืคราบสกปรกเกาะตดิหวัใจ เวลามอีะไรมา
กระทบหรอืสมัผสักบัความรูส้กึ กจ็ะมคีราบเป้ือนเหล่านี้เขา้ไปเจอืปน ความ
สดใสทีค่วรจะม ีจงึมไีดไ้มเ่ตม็ที ่ท าไมเราจงึปล่อยใหใ้จเป็น " ถงัขยะ "  
ค าตอบกค็อื เราไมค่่อยรูต้วัหรอกว่า เราแอบทิง้ขยะลงไปในใจของเราเอง 
หรอืมใีครทิง้ขยะลงมาในหวัใจของเราบา้ง ถา้เราไมห่มัน่ส ารวจ บางทเีรา
อาจมขียะรกเรือ้หวัใจอยู่มากมายเลยกไ็ด ้อะไรบา้งทีเ่ป็นขยะหวัใจ 
 5. ความกลวั 
 ใจหลายคนรงุรงัไปดว้ยความกลวั กลวัเขาจะไม่รกั กลวัเงนิจะหมด 
กลวัฝนจะตก กลวันายจา้งจะเลกิจา้ง กลวัเพื่อนรว่มงานจะไดด้กีว่า กลวัไมก่้าวหน้า ไมไ่ดโ้บนสั ฯลฯ 
กลวัไปท าไม เรือ่งบางเรือ่งเราตดัสนิเองไมไ่ด ้อยูน่อกเหนือจากการควบคุม ซึง่กลวัไปกเ็ท่านัน้ ไมไ่ด้
ช่วยใหอ้ะไรดขีึน้สกันิด บางเรือ่งแทบไม่มวีนัมาถงึในชวีติ กก็ลวัลว่งหน้า กลวัจนประสาทเสยี จงพรอ้ม
ทีจ่ะเผชญิหน้ากบัทุกคน และทุกสิง่ในชวีติอยา่งมศีกัดิศ์ร ีซึง่ตอ้งเริม่จากการท าแต่สิง่ทีด่ ีโปรง่ใส ไม่
เป็นแผลตดิตวัทีต่อ้งปิดบงัซ่อนเรน้ และจงขจดัความกลวัออกไปจากใจ เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจทีจ่ะใช้
ชวีติของเราใหส้มศกัดิศ์ร ีเพื่อทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  เพื่อท าใหช้วีติน้ีดกีว่าเดมิ 
 6. ความอยาก 
 จง " อยาก " ใหพ้อดกีบัก าลงักาย ก าลงัทุน และก าลงัสตปัิญญาของตวัเอง อยา่อยากจนเกนิก าลงั 
เพราะจะท าใหส้ิน้ก าลงัไดง้่าย แลว้กลายเป็นคนพ่ายแพ ้อ่อนแอ หมดสิน้ความทะเยอทะยานอยากใน
ชวีติ ความทะเยอทะยานอยากเหมอืนรถ แต่ใจเราคอืคนขบั รถแล่นดว้ยความเรว็ก าลงัด ีเรากไ็ด้
ประโยชน์ จอดอยูเ่ฉยๆ กน็ิ่งอยูก่บัที ่แต่หากแล่นฉิวจนเกนิควบคุม กอ็นัตรายกบัชวีติ ฉะนัน้ใจตอ้งเป็น
นายของความทะเยอทะยานอยาก ขบัเคลื่อนความทะเยอทะยานอยากโดยควบคุมได้ 
 ท าอย่างไรให้ใจสะอาด 
 เริม่จากปล่อยวางสิง่ต่างๆ ลง อยา่ยดึตดิยดึถอืใหม้ากนัก แลว้อยูก่บัปัจจบุนั อะไรทีอ่ยูก่บัเรา เป็น
ของเรา ยอ่มอยูก่บัปัจจุบนัของเราดว้ย นัน่คอืสิง่จรงิแทแ้น่นอน การปล่อยวางสิง่ต่างๆ ลง เท่ากบัการ
เทขยะทิง้ การอยูก่บัปัจจุบนั เท่ากบัการปิดฝาถงัขยะ ไมเ่ปิดรบัขยะใหม่ๆ  ใหใ้จต้องสกปรกรกรงุรงัอกี 
เพื่อมเีวลาท าความสะอาดหวัใจใหผ้่องใส เบกิบานใจ ... แทจ้รงิผ่องใสดว้ยตวัของมนัเอง แต่คนทีเ่ป็น
เจา้ของหวัใจต่างหาก ทีช่กัน าสิง่ต่างๆ มาปะพอก จนใจนัน้หมดสภาพ ฟ้ืนหวัใจใหก้ลบัไปผ่องใสดงัเดมิ
กนัเถดิ ปัดฝุ่ นและคราบเขม่าทัง้หลาย แลว้เปิดทางใหห้วัใจไดห้ายใจ เตน้ และรูส้กึดว้ยตวัของมนัเอง 
อยา่ไปบงการหวัใจมาก เพราะแทนทีจ่ะเป็นหวัใจ มนัจะกลายเป็นถงัขยะแทน 
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มุ่งสู่เป้าหมายโดยไม่สนอะไร? 
เรือ่งยากทีจ่ะมัน่ใจว่าสิง่ทีเ่รา “เลือก” ท าอยูน่ัน้ มนัจะถกูหรอืผดิ การตอ้งมเีป้าหมายกอ่นถอืเป็นสิง่

ส าคญั เพราะเมือ่ถงึจุดนัน้มนัอาจชีช้ดัไดอ้กีทวี่า ผลลพัธถ์กูผดิ ดหีรอืไมด่อียา่งไร แต่การไปถงึเป้าหมายไมใ่ช่
เรือ่งงา่ย หากระหว่างทางมอีุปสรรคปัญหาทีค่วบคมุไมไ่ดข้ึน้มา เราจะเลอืกอยา่งไร ถอยหลงัยอมแพ,้ เปลีย่น
เสน้ทาง, หยดุเพือ่แกปั้ญหากอ่น หรอื มุง่สูเ่ป้าหมายโดยไมส่นอะไร?…อาทติยท์ีผ่า่นมาเป็นชว่งเวลาทีล่ าบาก 
(ทางกาย) เบือ้งตน้ดไูมใ่ชอ่ะไรทีน่่ากงัวล ไวรสัหวดัลงคอ มอีาการไอเจบ็คอ โรคทัว่ไปทีเ่ป็นกนัได ้โดยตดิจาก
ลกูสาวตวัน้อยทีเ่ขากต็ดิเพือ่นจากโรงเรยีนมาอกีท ีเป็นทัง้อาทติยจ์นเขาเริม่หาย แลว้กลายเป็นผมเริม่มี
อาการ..ปัญหาอยูท่ีรู่ส้กึตวัเริม่มอีาการอาทติยก์่อนหน้า วนัที ่4 ต.ค. ซึง่ วนัที ่5-6-7 เป็นวนัทีต่อ้งท างาน
ต่อเนื่องคนละที ่เดนิทางกาญจนบุร ี– หวัหนิ ขบัรถเอง และทีส่ าคญั การเจบ็คอกบัอาชพีทีต่อ้งใชเ้สยีงพดูสง่
ผลกระทบกนัโดยตรง  สว่นหนึ่งคดิว่าการพยายามดแูลตวัเองอยูเ่สมอ ชว่ยใหพ้อท างานไดผ้า่นพน้ไป แต่มนัก็
คอืการฝืนรา่งกายอยูด่ ีเมือ่จบงานกป่็วยจรงิจงัอยา่งไมส่งสยัตวัเอง พอรา่งกายไดพ้กั 1-2 วนักด็ขี ึน้ สว่นหนึ่ง
กถ็อืว่าโชคดทีีง่านวนัที ่10 ยกเลกิไปกอ่น ไมเ่ชน่นัน้กต็อ้งเดนิทางไประยอง อาจจะแยก่ว่าเดมิ แมอ้าการไม่
หนกัหนาแคเ่จบ็คอ ไอเลก็น้อย แต่ดเูหมอืนว่ายงัไมห่ายขาดงา่ย ๆ จนเขา้สูอ่าทติยท์ีส่อง เกดิปวดฟันและพาล
ปวดหวัมไีขข้ึน้มาอกีรอบ … ทีเ่ล่ามาเสยียาวประเดน็มนัมปัีจจยัสว่นตวัอยูท่ีว่่า ผมมเีป้าหมายใหก้บัตวัเองใน
หลายเรือ่งแต่ละปี ซึง่บางเรือ่งวดัผลทัง้รายไตรมาส และรายเดอืน หนึ่งสิง่ในนัน้คอืการออกก าลงักายดว้ยการ 
“วิง่” ทีแ่ฟนเพจหรอืคนอา่นประจ าอาจทราบด ี… ผมตัง้เป้าไวว้่าปีนี้จะวิง่ใหไ้ด ้1,300 กโิลเมตร แยกเป็นเดอืน
ตกเดอืนละ 108.34 กโิลเมตร ทีผ่า่นมา 9 เดอืนกท็ าไดต้ามเป้าหมายแต่การทีป่่วย 2 อาทติยใ์นเดอืนนี้(และยงั
ไมห่ายสนิท) ดทูา่ทจีะยากล าบาก จงึอยู่ในภาวะต้องเลือก…  ในวนัทีย่งัไมห่ายสนิท และนัง่พมิพบ์ทความเล่า
เรือ่งอยูน่ี้ กต็ดัสนิใจว่า “วิง่สกัหน่อยดไีหม?” เดีย๋วจะไมถ่งึเป้าหมาย แมร้า่งกายจะไมพ่รอ้มแต่กไ็มแ่ยข่นาดวิง่
ไมไ่ด ้เรือ่งนี้อาจเลก็น้อยไมน่่าใสใ่จส าหรบัหลายคน แต่ถ้าเราเปรียบเร่ืองน้ีเป็นเป้าหมายอ่ืนของคุณล่ะ..ถา้เรา
จติใจออ่นแอ ชอบยอมแพเ้ป็นทนุกม็กัจะไปทาง “ล้มเลิก” ไดไ้มย่าก เพราะม ี“ข้ออ้าง” ใหต้วัเองมาแลว้ แต่
คนทีมุ่ง่มัน่ยอ่มมองว่าเรือ่งแค่นี้ไงกต็อ้งไหว การหาขอ้อา้งใหต้วัเองบ่อย ๆ จะสรา้งนสิยัไมด่ ีไมส่บายนดิ
หน่อยเอง มุ่งสู่เป้าหมายไม่ต้องลงัเล! … ชีวิตย่อมต้องมีอะไรให้ตดัสินใจเสมอ แต่มนัอยูท่ีว่่าจะตดัสนิ
จากอะไร การใชเ้หตุผลมากกว่าความรูส้กึเป็นสิง่ทีด่ ีแต่ลกึ ๆ กค็วรตอ้งรูว้่ามนัเป็นเหตุผลแทจ้รงิ หรอืขอ้อา้ง
เขา้ขา้งตวัเอง ไมห่ลอกตวัเอง…          

ผมคดิเรือ่งนี้ข ึน้มาจรงิจงัและตัง้ใจเขยีนใหเ้ป็นมมุคดิเลก็ ๆ เผือ่มปีระโยชน์เพือ่ทบทวนกนัไดบ้า้ง 
ประสาเรือ่งราวเล่าสู ่แมน้ าไปเปรยีบหรอืใชก้บัหลายเรือ่งไมไ่ด ้แต่อาจไดม้ปีระโยชน์บา้งในมมุคดิหนึ่ง  สว่น
บทสรปุเรือ่งวิง่ของผมนัน้ “ใจ” หรอื “ความรูส้กึ” ผมนัน้ เลือกไปว่ิง เลือกมุ่งสู่เป้าหมาย และคดิวา่รา่งกาย
ไหว เปลีย่นเสือ้ผา้พรอ้มแลว้ กเ็กดิฉุกคดิทบทวนอกีครัง้ดงัทีบ่อก “น่ีท าเพ่ืออะไร?” ทีส่ดุคดิไดว้่า ที่
วางเป้าหมายเรือ่งนี้ไว ้ผลประโยชน์สดุทา้ยคอื “มสีขุภาพรา่งกายทีด่”ี ในเมือ่ตอนนี้รา่งกายไมด่อียู ่สิง่ทีก่ าลงั
จะสูเ้ป็นเพยีงการ “เอาชนะ” และมุง่สูเ่ป้าหมายโดยไมส่นใจอะไร การเอารา่งกายไปเสีย่งทัง้ทีต่อ้งการท าเพือ่
สขุภาพรา่งกายไมน่่าจะใชเ่หตุผลทีด่…ี ไมแ่น่ใจว่าผมตดัสนิใจผดิหรอืถกู โชคดทีีน่ี่ไมใ่ชเ่รือ่งใหญ่หรอืสง่ผล
กระทบอะไรทนัทตี่อชวีติ และจรงิ ๆ แลว้เวลายงัมใีหถ้งึเป้าหมายแมอ้าจล าบากกว่าเดมินดิหน่อย...ทีแ่น่ ๆ สิง่
ทีไ่ดค้อืใชเ้วลามาเขยีนบทความนี้แทนไงครบั  

^ ^ บทความฉบบัปรบัปรงุ เผยแพรค่รัง้แรก Facebook Sirichaiwatt เมือ่ 19/10/2020 
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