
วนัสมโภชนกับญุท ัง้หลาย 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

วนัท่ี 9 พฤศจิกายน วนัฉลองครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรนั 
วนัน้ีพระศาสนจกัรใหเ้ราฉลองวนัครบรอบการถวายพระวหิารลาเตรนั ทีส่รา้งถวายแด่พระผูไ้ถ่โดยจกัรพรรดิ

คอนสแตนตนิ เพื่อเป็นศรีษะและศนูยก์ลางของวดัทัง้หลายในโลก ถอืเป็นวดัเอกเหนือวดัทัง้หลายในกรุงโรม และถอืเป็น

มารดาของพระศาสนจกัร (Mater Ecclesiae) อกีทัง้เคยเป็นทีป่ระทบัของพระสนัตะปาปาและคณะบรหิารเรื่อยมา
จนถงึปี 1309 เมื่อพระสนัตะปาปายา้ยไปพ านกัทีอ่าวยีอง ประเทศฝรัง่เศส 

 

 
 

ปี 896 ไดเ้กดิแผ่นดนิไหวท าใหพ้ระวหิารพงัทลาย พระสนัตะปาปาแซรจ์อิุสที ่3 ไดส้รา้งพระวหิารขึน้ใหม่และยก
ถวายแด่นกับุญยอหน์บปัตสิตแ์ละนกับุญยอหน์ อคัรสาวก พรอ้มกบัสรา้งอาคารส านกังาน อารามนกับวช โรงพยาบาล และที่
พกัส าหรบัผูแ้สวงบุญ ตัง้แต่ปี 1192 มหีลกัฐานแน่ชดัว่าทีน่ี่เป็นสถานทีเ่ลอืกตัง้พระสนัตะปาปา ปี 1308 พระวหิารถูกไฟไหม้
เกอืบทัง้หลงั ในสมยัพระสนัตะปาปาซสีโตที ่5 ไดส้รา้งพระวหิารใหม่ทัง้หมด 

พระวหิารปัจจบุนัไดร้บัการซ่อมแซมและต่อเตมิตัง้แต่ปี 1362 ถงึปี 1737 โดยสถาปนิกทีม่ชีื่อเสยีงหลายคนเป็น
ผูอ้อกแบบ และยงัถอืเป็นวหิารแมข่องสงัฆมณฑลโรมและของพระศาสนจกัร ดงันัน้ หลงัจากได้รบัเลือกตัง้พระ
สนัตะปาปาต้องมาท าพิธีรบัเป็นเจ้าของและประทบับนบลัลงัก ์ณ พระวิหารน้ีในฐานะพระสงัฆราชแห่งโรม และท า
พิธีล้างเท้าอคัรสาวกในวนัพฤหสัศกัด์ิสิทธ์ิ ก่อนยา้ยไปท าทีม่หาวหิารนกับุญเปโตรในปี 1834 

                                                            (เขยีนโดย คุณพ่อขวญั ถิน่วลัย)์ 

 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 
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“ประชาชนทัง้หลายจะเหน็บตุรแห่งมนุษยเ์สดจ็มาในเมฆ  
ทรงพระอานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์อนัย่ิงใหญ่” 

 เราก าลงัจะถงึวนัสิน้ปีของปฏทินิพระศาสนจกัร บทอ่านวนันี้จงึเตอืนใหเ้ราคดิถงึวนัสุดทา้ย
ของโลก พระวรสารวนันี้พดูถงึการท าลายกรงุเยรซูาเลม็และการเสดจ็มาครัง้ทีส่องของพระครสิต
เจา้ ส าหรบัครสิตชนวนัสิน้โลกเราไมไ่ดม้องว่าเป็นการท าลายลา้งโลกและจกัรวาล แต่เรามองไปที่
การเสดจ็มาครัง้ทีส่องของพระครสิตเจา้ ไมใ่ช่เป็นวนัทีเ่ราตอ้งหวาดกลวั แต่เป็นวนัแห่งความหวงั 
เพราะมนัน ามาซึง่ความสมบรูณ์ของประวตัศิาสตรแ์ละอาณาจกัรของพระเจา้ส าเรจ็สมบรูณ์ เราไมรู่้
ว่าวนัสิน้โลกจะมาถงึเมือ่ไหร ่ เราตอ้งรอดว้ยความอดทนและอยา่งมคีวามหมาย นัน่คอืในระหว่าง
รอ ใหเ้ราท าแต่กจิการทีด่งีามและรบัใชเ้พื่อนพีน้่องของเรา 
  

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=z8yLrR-2QVg
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

ค ากลอนสุนทรภู่ 
อนัออ้ยตาลหวานลิน้แลว้สิน้ซาก       แต่ลมปากหวานหไูมรู่ห้าย 

แมน้เจบ็อื่นหมืน่แสนจะแคลนคลาย         เจบ็จนตายนัน้เพราะเหน็บใหเ้จบ็ใจ 
ถงึบางพดูพดูดเีป็นศรศีกัดิ ์              มคีนรกัรสถอ้ยอรอ่ยจติ 

แมน้พดูชัว่ตวัตายท าลายมติร                จะชอบผดิในมนุษยเ์พราะพูดจา 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 

วนัจนัทรท์ี ่15 พ.ย.21         ระลกึถงึ  น.อลัเบริต์ ผูย้ ิง่ใหญ่ พระสงัฆราชและนกัปราชญแ์หง่พระศาสนจกัร 
วนัองัคารที ่16 พ.ย.21          ระลกึถงึ น.มารก์ารติ แหง่สก๊อตแลนด ์น.เยอรต์รู๊ด พรหมจาร ี  
วนัพธุที ่17 พ.ย.21                 ระลกึถงึ   น.เอลซีาเบธ็ แหง่ฮงัการ ีนกับวช 
วนัพฤหสับดทีี ่18 พ.ย.21         วนัครบรอบการถวายพระวหิาร น.เปโตร และเปาโล อคัรสาวก 
วนัอาทติยท์ี ่21 พ.ย.21            สมโภชพระเยซเูจา้กษตัรยิแ์หง่สากลจกัรวาล 

 หมวด  8    ส่ิงประดิษฐ ์  ( Artifacts )                  
   คทา    ( scepter, Wand )   คทาทีอ่ยูใ่นมอืใชเ้ป็นสญัลกัษณ์แห่งอ านาจ  กษตัรยิห์รอื
เจา้ชายในโลกมนุษยแ์ละอคัรทตู   โดยเฉพาะอคัรเทวทูตกาเบรยีล  จงึมกัถอืคทาในมอื 
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กจิกรรมวดับางแสนในอดตี (3 ปีทีแ่ลว้) 

คุณพ่อยอด เสนารกัษ์ อุปสงัฆราช เป็นประธานในมสิซาและแห่เทดิเกยีรตแิมพ่ระ 
ทีว่ดับางแสน เมือ่วนัอาทติยท์ี ่11 พฤศจกิายน 2018 

     
 

   
 

    

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14353-15nov21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14366-2nov21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14352-16nov21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14365-3nov21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14351-17nov21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14364-4nov21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14350-18nov21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14361-7nov21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14347-21nov21
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/PSF-scepter.png
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ประกาศวดับางแสน 

หากพีน่อ้งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ัดในช่วงน้ี  

จะใชว้ิธีโอนเงินท าบุญ- ขอมสิซา 

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน  

ชือ่บญัชี นายสมศักดิ์  พรประสิทธ์ิ  

เลขบญัชี 679-3-93587-9 (บญัชีออมทรัพย)์  

 
 

                 อาทติยช์วนคดิ 

พระเจ้าย่ิงใหญ่ 

          ค าสอนทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของพระเยซเูจา้ และตอ้งถอืว่าเป็นแก่นค าสอนของครสิตศ์าสนามาก

ทีสุ่ดประการหน่ึงคอื “ความสุภาพถ่อมตน” ใครๆ กม็กัแสวงหาทีท่ีม่เีกยีรต ิการนัง่ทีด่ ีๆ  ในงานเลีย้ง 

หรอืการทีไ่ดร้บัการยกยอ่งสรรเสรญิ แต่ค าสอนของพระเยซเูจา้นัน้ ช่างแตกต่างๆ อยา่งแทจ้รงิ“ทุกคน

ทีถ่่อมตนลงจะไดร้บัการยกยอ่งใหส้งูขึน้”พระองคส์อนหนทางแห่ความสุภาพถ่อมตน อนัทีจ่รงิพระองค์

เองคอืตน้แบบ “สละความเป็นพระเจา้ถ่อมองคล์งมารบัสภาพมนุษยด์ุจเรา” นี่คอืตน้แบบของชวีติครสิต

ชน และดเูหมอืนว่า เกยีรตยิศแทจ้รงิมแีต่ในพระเจา้เท่านัน้ และใครทีม่ชีวีติพระเจา้ในตนยอ่มเรยีนรูว้่า 

พระเจา้ยิง่ใหญ่ทีสุ่ด และหนทางแห่งความสุภาพถ่อมตนแทจ้รงิคอื การยอมรบัความจรงิ ความจรงินัน้

คอื “พระเจา้ยิง่ใหญ่” นัน่เอง 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

       พีน้่องทีร่กั 
 ขณะทีม่าตรการเขม้งวดภายใตส้ถานการณ์การระบาดของโควดิ ไดร้บัการผ่อนปรนในระดบัต่าง ๆ กนั ใน

หลากหลายสถานที ่ซึง่เรากย็งัตอ้งปฏบิตัตินเขม้งวดรดักุมต่อไปนะครบั เพื่อรบัผดิชอบต่อตนเอง ครอบครวั
และสงัคม 

 เราก าลงั เดินทางมาจนจะจบเส้นทาง ตามปฏิทินจารีต ของพระศาสนจกัรแลว้ สปัดาหน้ี์ เป็น
สปัดาหท์ี ่33  (รองสดุทา้ย) วนัอาทติย์หน้า (21 พ.ย. 21) เป็นสัปดาหสุ์ดท้ายในปฏทินิจารตี .... พระศาสน
จกัรก าหนดใหเ้ป็นวนัสมโภชพระเยซูเจ้ากษตัริย์โลก และเป็นวนักระแสเรียก ครบั 

 ฉะนัน้ ในวนัอาทิตยท์ี่ 21 พฤศจิกายน นัน้ เราจะเปิดมิสซาสาธารณะ (พรอ้มวลชน) กนัครบั 
เป็นวนัสมโภชฯ หากบทเพลงในพธิพีรอ้ม กร็อ้งในความเหมาะสม พอด ีโดยยงัตอ้ง รกัษามาตรการป้องกนั
โควดิฯ กนัครบั 

 ในวนัอาทติยท์ี ่21 พฤศจกิายน ศกนัน้ เร่ิมมีมิสซาภาษาอังกฤษ เวลา  9.00 น. และมิสซาภาษาไทย เวลา 
10.30 น. ครบั บอกต่อ ๆ  กนัไปด้วยครบั 

 พีน้่อง ทุก ๆ วนั อย่าละเลยโอกาสสวดภาวนาใหก้นัเสมอนะครับ น่ีเป็นส่ิงทีน่่าท า 
 
มก 13:24-32 
     เวลานัน้ พระเยซเูจา้ตรสักบับรรดาศษิยว์่า “ในวนัเหล่านัน้เมือ่ทุกขเวทนาผ่านไปแลว้ ดวงอาทติยจ์ะมดืไป ดวง
จนัทรจ์ะไม่สอ่งแสง ดวงดาวจะตกจากทอ้งฟ้า และอานุภาพบนทอ้งฟ้าจะสัน่สะเทอืน เมือ่นัน้ประชาชนทัง้หลายจะ
เหน็บุตรแห่งมนุษยเ์สดจ็มาในเมฆ ทรงพระอานุภาพและพระสริริุ่งโรจน์อนัยิง่ใหญ่ เมือ่นัน้ พระองคจ์ะทรงใชบ้รรดา
ทตูสวรรคไ์ปรวบรวมบรรดาผูท้ีท่รงเลอืกสรรจากทัง้สีท่ศิ จากปลายแผ่นดนิจนสดุขอบฟ้า 
     ‘จงเรยีนค าอุปมาเรือ่งตน้มะเดือ่เทศเถดิ เมือ่มนัแตกกิง่อ่อนและผลใิบ ท่านย่อมทราบว่าฤดรูอ้นใกลเ้ขา้มาแลว้ 
ท่านกเ็ช่นเดยีวกนั เมือ่เหน็สิง่เหล่านี้เกดิขึ้น กจ็งรูเ้ถดิว่าพระองคท์รงใกลเ้ขา้มา อยูท่ีป่ระตแูลว้ เราบอกความจรงิแก่
ท่านว่า คนในชัว่อายุนี้จะไม่ล่วงพน้ไปก่อนทีเ่หตุการณ์เหล่าน้ีจะเกดิขึ้น ฟ้าดนิจะล่วงพน้ไป แต่วาจาของเราจะไม่
ล่วงพน้ไปเลย 
     ‘สว่นเรือ่งวนัและเวลานัน้ ไม่มใีครรูเ้ลย ทัง้บรรดาทตูสวรรค ์และแมแ้ต่พระบุตร นอกจากพระบดิาเพยีงพระองค์
เดยีว 
  
ข้อคิด 
     เราก าลงัจะถงึวนัสิ้นปีของปฏทินิพระศาสนจกัร บทอ่านวนัน้ีจงึเตอืนใหเ้ราคดิถงึวนัสดุทา้ยของโลก พระวรสาร
วนัน้ีพดูถงึการท าลายกรงุเยรซูาเลม็และการเสดจ็มาครัง้ทีส่องของพระครสิตเจา้ ส าหรบัครสิตชนวนัสิ้นโลก เราไม่ได้
มองว่าเป็นการท าลายลา้งโลกและจกัรวาล แต่เรามองไปทีก่ารเสดจ็มาครัง้ทีส่องของพระครสิตเจา้ ไมใ่ช่เป็นวนัทีเ่รา
ตอ้งหวาดกลวั แต่เป็นวนัแห่งความหวงั เพราะมนัน ามาซึง่ความสมบรูณ์ของประวตัศิาสตรแ์ละอาณาจกัรของพระ
เจา้ส าเรจ็สมบรูณ์ เราไม่รูว้่าวนัสิ้นโลกจะมาถงึเมือ่ไหร่ เราตอ้งรอดว้ยความอดทนและอย่างมคีวามหมาย นัน่คอืใน
ระหว่างรอ ใหเ้ราท าแต่กจิการทีด่งีามและรบัใชเ้พือ่นพีน้่องของเรา 
             ....... เจา้วดั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  

4 
วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

                                             "รกัตวัเอง" เป็นหรือเปล่า  
 คนที ่"รักตัวเอง" เป็น จะ 
1. มีความหวงัดีต่อตนเอง พยายามพฒันาตนเองให้เก่งขึน้ ดีขึน้ ไม ่ท าตวัในทางเสื่อมเสีย 
2. มีความยบัยัง้ชัง่ใจ ไม ่ประพฤติสิ่งผิด ไม ่ท าให้ตวัเองและผ ูอ้ ื่นเดือดรอ้น 
3. รูจ้กัการปลอ่ยวาง คือยอมรบัผลที่เกิดขึน้หลงัจากที่เราท าดีส ุดความสามารถแลว้ 
4. ให้อภยัตนเองได้ เม ื่อด  าเนินชีวิตผิดพลาดและเรียนร ูท้ี่จะไม ่ท าผิดในคร ัง้ต ่อไป 
การรกัตวัเอง ไม่ใช่การปรนเปรอตวัเองด้วยการเสพวตัถ ุไม ่ใช่การช่วงชิงทรพัยากรจากคนอื่นเพื่อประโยชน์
ของตน 
การรกัตวัเอง เป็นการพฒันาคณุค่าจากภายใน มองดตูวัเองแล ้วชื่นใจ พดูจายกย่องตวัเองได้ เพราะเหน็ว่าตวั
เราเองม ี"ดีและเก่ง" อะไรบา้งทีส่ าคญัตอ้งก่อประโยชน์แก่ผูอ้ื่นดว้ย ความนบัถอืและความศรทัธาจงึจะตามมา ค าว่า "รัก
ตวัเอง" กบั "หลงตวัเอง" แตกต่างกนัโดยสิ้นเชิง 
1. คนรกัตวัเองรูม้าก แต่พดูน้อยเท่าทีจ่ าเป็น  
    คนหลงตวัเองรูน้้อย แต่ชอบคุยโมโ้ออ้วดเพื่อกลบเกลื่อนความไรส้ามารถในเรื่องอื่นๆ 
2. คนรกัตวัเองเหน็ความดแีละความสามารถทัง้ของตวัเองและผูอ้ื่น พดูชื่นชมคนอื่นทัง้ต่อหน้าลบัหลงั 
    คนหลงตวัเองชอบนินทาว่ารา้ยผูอ้ื่น หยบิยกความผดิของคนอื่นมาบดบงัความชัว่รา้ยของตนเอง 
3. คนรกัตวัเองเหน็ความบกพรอ่งของตนเอง และพรอ้มทีจ่ะปรบัปรุงแกไ้ข 
    คนหลงตวัเองมองขา้มความบกพร่องของตวัเอง แต่เชีย่วชาญในการจบัผดิเรื่องของคนอื่น 
4. คนรกัตวัเองมคีวามเหน็อกเหน็ใจคนทีด่อ้ยกว่า อยากช่วยเหลอื 
    คนหลงตวัเองถนดัในการซ ้าเตมิความผดิของผูอ้ื่น ชอบเอาปมดอ้ยคนอื่นมาลอ้เลยีน 
5. คนรกัตวัเองมมีุทติาจติ เมื่อเหน็ผูอ้ื่นประสบความส าเรจ็กช็ื่นชมยนิดี 
    คนหลงตวัเองช่างอจิฉารษิยา เหน็คนอื่นไดด้แีลว้ตวัเองเจบ็ปวด 
6. คนรกัตวัเองอ่อนน้อมถ่อมตน สภุาพ ใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น 
    คนหลงตวัเองมกักา้วรา้ว เยอ่หยงิ ยโสโอหงั พดูจาขวานผ่าซาก ไม่รกัษาน ้าใจคน 
7. คนรกัตวัเองอยากเรยีนรูจ้ากคนอื่นในเรื่องทีต่นเองยงัไม่รู ้เปิดใจรบัฟัง 
    คนหลงตวัเองชอบท าตวัเหนอืกว่าคนอื่น รบัไม่ไดว้่าคนอื่นเก่งกว่าเราในบางเรื่อง 
8. คนรกัตวัเองจะแกไ้ขปัญหาอย่างสนัตแิละสรา้งสรรค ์
    คนหลงตวัเองมกัใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา 
9. คนรกัตวัเองมคีวามเสยีสละ คดิถงึประโยชน์ของคนสว่นใหญ่เป็นหลกั 
    คนหลงตวัเองเหน็แก่ตวั ชอบเอาเปรยีบผูอ้ื่นเมื่อมโีอกาส 
10. คนรกัตวัเองเป็นแหล่งก าเนิดของความสขุแก่ผูใ้กลช้ดิ ไดฟั้งมธุรสวาจา 
     คนหลงตวัเองเป็นมลพษิของคนรอบขา้ง ใครอยูใ่กลม้กัอดึอดั ร าคาญ ไดย้นิแต่เรื่องรา้ยๆ 
11. คนรกัตวัเองมรีศัมแีหง่ความเมตตา 
     คนหลงตวัเองมรีงัสอี ามหติ 
 ไม่ควรรูส้กึดอ้ยเมื่อเจอคนเก่งกว่า ควรจะมองว่าคนเราเก่งคนละดา้น มคีวามสามารถแตกต่างหลากหลาย การรูส้กึ
ว่าตวัเองแย่ เลยตอ้งคอยหา "ข้อลบ" ของคนอื่น เพื่อใหรู้ส้กึว่าตวัเอง "เหนือกว่า" ไม่เคยมองเหน็ "ข้อบกพร่อง" ของ
ตนเอง  ทีส่ดุแลว้กไ็ม่มกีารพฒันา... มแีต่ปัญหาทะเลาะกนั เพราะการรกัตวัเองไม่เป็นทัง้นัน้ 
                                                                                                            บทความจาก : นพ.สกุมล วภิาวพีลกุล 
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5 แบบท่ี ท าให้ตายกไ็ม่ส าเรจ็หรอก!  ตอนท่ี 3 

ประเดน็อยู่ทีบ่างเรื่องเป็นหน้าที ่ความรบัผดิชอบ ถา้เราไมแ่ยกออกใหด้ ีๆ นอกจากมนัไม่ใช่ความส าเรจ็แลว้ยงั
เป็นตวัถ่วงความส าเรจ็ไดด้ว้ย อย่าวางความส าเรจ็ว่า ท าตามหน้าทีค่อืส าเรจ็ รบัผดิชอบแลว้คอืส าเรจ็ มนัคนละเรื่องกนั 
หรอืถา้จะเรยีกว่าส าเรจ็คุณตอ้งมผีลลพัธม์าใหช้ดัเจนเสยีก่อน วา่เขาเหล่านัน้ โดยทีเ่ขาเหล่านัน้เป็นคนบอกเราไดว้่าเรา
ท าเพื่อเขาส าเรจ็ ซึง่คงยากมากจรงิ ๆ… 

อกีแบบกจ็ะเป็นแนวว่า “การเอาความส าเรจ็ของคนอื่นมาเป็นของตนเอง” ซึง่มใิชว่่าท าไม่ไดเ้ลย เพยีงแต่ตอ้งระวงั
การไปนึกว่านี่มนัเป็น “บุญคณุ” เช่น โคช้นกักฬีาต่อใหพ้านกักฬีาเป็นแชมป์ เขากม็โีอกาสเปลีย่นโคช้ เพื่อพฒันาขึน้ไป 
เช่นจากระดบัจงัหวดั ไปประเทศ ไประดบัโลก แมแ้ต่ไดแ้ชมป์โลกแลว้กย็งัมเีปลีย่นเลย ทัง้ทีน่ัน่คอืโคช้ ผูน้ าพาเขาไปให้
ไดแ้ชมป์โลกนะ ถา้ไมแ่ยกแยะวา่ ความส าเรจ็ของโคช้กค็อืท าใหเ้ขามศีกัยภาพสงูสดุเท่านัน้ สว่นตอนแขง่หรอืการลงมอื
ท ากเ็ป็นของนกักฬีา แมบ้างสว่นจะดเูป็นความส าเรจ็ร่วมกนั แต่ทีส่ดุแลว้กค็วามส าเรจ็ของใครของมนั…ดงัทีบ่อกขอ้น้ี
ละเอยีดอ่อน บา้งกค็งเขา้ใจ บา้งกอ็าจขดัใจ ถา้ใหพ้ยายามสรุปกค็อื ถ้าพดูเรือ่งความส าเรจ็ มนักต้็องชดัก่อนวา่ อะไร
คือความส าเรจ็? “ส าเรจ็ทีท่ าใหเ้ขาส าเรจ็” นัน้เป็นได ้แต่สว่นใหญ่จะน้อยใจตัง้แต่ยงัไม่ส าเรจ็ หรอืเมื่อส าเรจ็แลว้ตอ้งเป็น
บุญคุณตลอดไป อนัน้ีคงไม่น่าใช่อกี ลกึ ๆ ท าเพื่อคนอื่น หรอืเพื่อปมบางอย่างในใจตอ้งทบทวนใหด้ ีๆ เพราะคนทีไ่ม่
ชดัเจนเช่นน้ี มกัมีวนัส าเรจ็ 

 5.ท าดีท่ีสุดแล้ว (คนเดียว) 
นี่กเ็ป็นอกีกรอบคดิ (mindset) ทีข่ดัขวางความส าเรจ็ของหลายคน
บนความไม่รูต้วั ดว้ยค าว่า “ดีท่ีสุดแล้ว” ตวัอย่างทีน่่าจะสะทอ้น
เรื่องนี้ได ้ก ็ลองนึกถงึเวลาเรามองเรื่องของคนอื่นแลว้มคีวามคดิว่า 
“ท าไมเขาไม่ท าแบบนัน้” ซึง่มกัจะเป็นเวลาทีเ่รามองเหน็ทัง้โอกาส 
ศกัยภาพของเขา พอมนักย็อ้นกลบัมาที ่บางทคีนอื่นเขากม็องเรา
เช่นนัน้เหมอืนกนั ว่าท าไมไมท่ าบางอย่างบา้ง ในมุมคลา้ยกนั สว่น
ใหญ่เรากค็ดิว่าเรา “ท าดทีีส่ดุแลว้”กต็อ้งทบทวนดวู่า เรารูต้วัหรอืไม่
รูต้วั ท าดทีีส่ดุแลว้จรงิ ๆ หรอืยงัไมจ่รงิ วธิกีารทีด่ทีีส่ดุในขอ้น้ี
คอื “มีแผนและตวัช้ีวดั” เพราะเมื่อเรามแีผนในการลงมอืท า เราจะ
รูว้่า “ต้องท าอะไร” ถา้ยงัท าไมค่รบ ไมห่มด ไมจ่บไดต้ามแผน จะ
บอกว่าดทีีส่ดุแลว้นัน้ คอืเราคดิไปเอง และเท่านัน้ยงัไม่พอ เพราะแม้

ท าครบตามแผนมนัอาจกลายเป็นว่า “แค่ท า” ถา้มตีวัชีว้ดัดว้ยเรากไ็ม่รูส้กึไปเองว่า “ท าพอแลว้” และ
หากท าตามแผน มผีลชีว้ดั ดทีีส่ดุหรอืยงันัน้ มนัจะชดัเจนขึน้… 

ส่งท้าย 
ทกุความส าเรจ็มหีลากหลายปัจจยั คนยอ่มมคีวามเป็นปัจเจก นี่เป็นเพยีงอกีหนึ่งบทความเพือ่การพฒันา

ตนเอง ทีเ่ขยีนไวแ้ลว้ว่า ไมก่ารนัตคีวามส าเรจ็ใหใ้คร แต่เชือ่ว่าเป็นมมุคดิทีม่ปีระโยชน์ ใหน้ าไปทบทวน ไมต่อ้ง
วนอยูก่บัความ ลม้เหลว ซ ้าซาก และ เชน่เคยครบั อยากดกีว่าเมือ่วาน วนันี้กต็อ้งเปลีย่น… 

                         ทีม่า https://sirichaiwatt.com 


