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วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

ปี แห่งน ักบุญยอแซฟ
ปี แห่งนักบุญยอแซฟ (8 ธันวาคม 2020 – 8 ธันวาคม 2021)
โยเซฟเป็ นผูช้ อบธรรม
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“จงเงียบ! ออกไปจากผูน้ ี้ !”
คาเทศน์สอนอันทรงอานาจของพระเยซูเจ้าทาให้ผไู้ ด้รบั ฟั งรูส้ กึ ประทับใจ เป็ นคาเทศน์สอน
เรือ่ งราวการประสูตขิ องพระเยซูคริสตเจ้าเป็ นดังนี้ พระนางมารีย์ พระมารดาของพระองค์ได้หมัน้ อยู่กบั โยเซฟ
แต่ก่อนทีท่ ่านทัง้ สองจะครองชืวติ ร่วมกัน ปรากฎว่าพระนางตัง้ ครรภ์แล้วเดชะพระจิต
โยเซฟคู่หมัน้ ของพระนาง เป็ นผูช้ อบธรรม ไม่อยากฟ้ องหย่าพระนางอย่างเปิ ดเผย
จึงคิดถอนหมัน้ อย่างเงียบๆ (มธ 1:18-19)

ทีเ่ ข้าไปในใจของผูร้ บั ฟั ง เป็ นคาสอนทีเ่ ป็ นดังแสงสว่
่
างให้กบั หัวใจทีอ่ ยูใ่ นความมืดมิด สร้างแรง
บันดาลใจ ปลอบประโลมใจ ให้กาลังใจ และเกิดพลังการเปลีย่ นแปลงในชีวติ
พลังแห่งคาเทศน์สอนของพระเยซูเจ้าก็สร้างความหวาดกลัวแก่ปีศาจ สามารถขจัดสิง่ ชัวร้่ าย
ออกไปจากชีวติ ของผูค้ นได้ เหตุกเ็ พราะว่าคาเทศน์สอนของพระองค์มาจากจิตวิญญาณภายใน
จากชีวติ และพลังอานาจในพระองค์เอง ซึง่ เราสามารถดาเนินชีวติ ตามแบบอย่างพระองค์ได้โดย
การพูดและปฏิบตั ติ นอย่างจริงใจ มีความเชื่อ และมีความซื่อตรงทัง้ ครบต่อ คาพูด ความคิด และ
การกระทาของตัวเราเอง
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันอังคารที่ 2 ก.พ.21
วันพุธที่ 3 ก.พ.21
วันศุกร์ท่ี 5 ก.พ.21
วันเสาร์ท่ี 6 ก.พ.21
วันอาทิตย์ท่ี 7 ก.พ. 21

ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร
ระลึกถึง น.บลาซีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี น.อันสการ์
พระสังฆราช
ระลึกถึง น.อากาทา พรหมจารีและมรณสักขี
ระลึกถึง น.เปาโล มีกิ พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี
สัปดาห์ท่ี 5 เทศกาลธรรมดา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )
ลูกธนู (Arrow ) โดยทัวไปลู
่ กธนูใช้เป็ นสัญลักษณ์ของอาวุธแห่งจิตวิญญาณ ซึง่
อุทศิ ให้แก่การรับใช้พระเจ้า นอกจากนี้ลกู ธนูยงั ใช้เป็ นอาวุธและเป็ นเครือ่ งมือ
ประหัตประหาร ดังเห็นรูปของนักบุญหลายท่าน รูปนักบุญเซบาสเตียนมักมีลูกธนูปัก
อยูต่ ามตัว ในขณะทีเ่ ล่ากันว่านักบุญอูรซ์ ลู ารอดตายจากการถูกทรมานด้วยลูกธนู
นอกจากนี้ลกู ธนูยงั ใช้เป็ นสัญลักษณ์ของโรคระบาดด้วย และเนื่องจากนักบุญเซบาสเตียน
รอดชีวติ จาการลงทัณฑ์ดว้ ยลูกธนู จึงกลายเป็ นหนึ่งในนักบุญผูพ้ ทิ กั ษ์คนทีต่ กเป็ นเหยือ่ ของโรคระบาด

ข้อคิดสะกิดใจ
ความรัก
ร้อยเรียงคาเป็ นกลอนไหว้วอนให้
ร้อยรักแห่งใจรักประสานกัน
รักยิง่ ใหญ่คอื รักแท้ทแ่ี น่นกั
รักร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจ

ร้อยหัวใจในรักจักสร้างสรรค์
ร้อยความคิดมุง่ มันนั
่ น้ ไม่ไกล
รักทีด่ ไี ด้ประจักษ์คอื การให้
รักใดใดหรือเท่ารักสามัคคี
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ข่าวรอบโลก

พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงส่งสารถึง
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน
ในวันเข้าพิธีสาบานตน
รับตาแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ
อย่างเป็ นทางการ
เมื่อวันพุธที่ 20 ม.ค. 2564
(FB Ohri)

ฯพณฯ โจเซฟ อาร์ ไบเดน ผูท้ รงเกียรติ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา
ทาเนียบขาว วอชิงตัน ดีซี
ในโอกาสทีท่ ่านเข้ารับตาแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าขอแสดงความ
ปรารถนาดีอย่างจริงใจ และด้วยความเชื่อมันในค
่ าภาวนาของข้าพเจ้าว่า พระเจ้าผูท้ รงฤทธานุภาพ
จะประทานสติปัญญาและความเข้มแข็งให้ท่าน ในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่งระดับสูงของท่าน
ภายใต้การนาของท่านขอให้ชาวอเมริกนั ยังคงได้รบั ความเข้มแข็งจากคุณค่าทางการเมือง
จริยธรรมและศาสนาอันสูงส่งซึง่ เป็ นแรงบันดาลใจให้กบั ประเทศชาตินับตัง้ แต่ก่อตัง้
ในช่วงเวลาแห่งวิกฤตการณ์รา้ ยแรงทีค่ รอบครัวแห่งมนุษยชาติของเราเผชิญและเรียกร้องให้ม ี
การตอบสนองทีม่ องการณ์ไกลและเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ข้าพเจ้าภาวนาขอให้การตัดสินใจของท่าน
ได้รบั การชีน้ าโดยคานึงถึงการสร้างสังคมทีม่ คี วามยุตธิ รรมและเสรีภาพอย่างแท้จริง พร้อมกับการ
เคารพสิทธิและศักดิ ์ศรีของทุกคน โดยเฉพาะคนยากจน คนอ่อนแอและคนทีไ่ ม่มสี ทิ ธิ ์มีเสียง
นอกจากนี้ขา้ พเจ้าขอให้พระเจ้าซึง่ เป็ นแหล่งกาเนิดแห่งสติปัญญาและความจริงทัง้ ปวงทรงนาทางใน
การใช้ความพยายามของท่านเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การปรองดอง และสันติภาพภายใน
สหรัฐอเมริกาและในประเทศต่างๆทัวโลกเพื
่
่อทีจ่ ะก้าวไปสู่ความดีรว่ มกันทัวทั
่ ง้ โลก
ด้วยความระลึกถึงนี้ ข้าพเจ้าวิงวอนขอพระพรอันอุดมมายังท่านและครอบครัว
และชาวอเมริกนั อันเป็ นทีร่ กั
พระสันตะปาปาฟรานซิส
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ั ันธ์
ประชาสมพ
ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร

อาทิตย์ชวนคิด

โดยทัวไปลู
่ กธนูใช้เป็ นสัญลักษณ์ของอาวุธแห่งจิตวิญญาณ ซึง่

การกลับใจ

ประหัตประหาร ดังเห็นรูปของนักบุญหลายท่าน รูปนักบุญเซบาสเตียนมักมีลูกธนูปัก

การกลับใจของมนุษย์ เป็ นพระพรประการหนึ่ง เป็ นบุญของผูท้ ไ่ี ด้กลับใจ
ธนูยงั ใช้เป็ นสัญลักษณ์และความชั
ของโรคระบาดด้
ย น้ และเนื
หลายคนแม้จะรูว้ นอกจากนี
า่ การกลับ้ลกู ใจจากความบาป
วร้
่ าวยนั
ดี แต่่องจากนั
กย็ งั คงกบุญเซบาสเตียน
ดารงชีวติ ในบาปนัน้ ต่อไป นี่แสดงว่า มนุษย์เรามีใจแข็งกระด้าง คนบาปจานวนมาก
ได้กลับใจ เช่นเดียวกับ ทีม่ คี นดีจานวนไม่น้อยทีห่ นั เหไปสูห่ นทางของบาป การ
กลับใจจึงจาเป็ นสาหรับทุกคน ไม่ยกเว้นผูใ้ ดเลย อย่าให้จติ ใจของเราแข็งกระด้างอีก
ต่อไป จงกลับใจ และเชือ่ พระวรสารเถิด
วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน

เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
วันอาทิตย ์ พิธบ
ี ูชาขอบพระคุณ ภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น.
วันศุกร ์ต ้นเดือน วันเสาร ์ นพวารแม่พระนิ จจานุ เคราะห ์ และพิธบ
ี ูชาขอบพระคุณ เวลา 19.30
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น

พี่น้องทีเ่ คารพรัก

- สถานการณ์โควิด-19 ดูเหมือนจะดีขน้ึ ในระดับหนึ่ง ในบ้านเมืองของเรา
หากแต่เมือ่ ติดตามสถานการณ์ของโลก เรากลับพบว่าสภาวะความหวาดกลัว การตื่นตระหนก การ
แย่งวัคซีนกัน กาลังเกิดขึน้ ท่ามกลางการระบาด และความสูญเสียชีวติ ของผูค้ นมากมาย แม้ใน
ประเทศทีเ่ รียกกันว่า “พัฒนาแล้ว” เรามักไม่พดู ถึงผูค้ นอีกมากมายกว่าหลายเท่า ในโลกทีข่ ่าวสาร
ข้อมูล เข้าไม่ถงึ และไม่ประสงค์จะทาข่าวให้ทราบ - ในภาพรวมของทัง้ โลกนี้ เราต้องมีสติ มีความ
รับผิดชอบจากทุกคน - ทุกครอบครัว เพื่อให้ส่วนรวมปลอดภัย ....... การยึดปฏิบตั ติ ามมาตรการ
New Normal ให้เคร่งครัด นับเป็ นการรับวัคซีนทีด่ เี พื่อตัวเราเอง ♥ Emmanuel : พระเจ้าอยู่กบั
เรา - ป้ ายหน้าวัดเราก็คงอยู่ และพระองค์กด็ ารงอยู่ - อ่านพระวรสารนี้ชา้ ๆ - ราพึงและภาวนา พระวรสาร (นบ.มาร์โก 4: 35-41)
เย็นวันเดียวกันนัน้ พระเยซูเจ้าตรัสสังบรรดาศิ
่
ษย์ว่า “เราจงข้ามไปทะเลสาบฝั ง่ โน้นกันเถิด”
บรรดาศิษย์จงึ ละประชาชนไว้ และออกเรือทีพ่ ระองค์ประทับอยู่นนั ้ ไป มีเรือลำอืน่ ๆ ติดตำมไปด้วย ขณะนัน้ เกิดพำยุแรงกล้ำ คลืน่ ซัดเข้าเรือจนน้ าเกือบจะเต็มเรืออยูแ่ ล้ว พระองค์บรรทมหลับหนุนหมอน
อยูท่ ที ่ า้ ยเรือ - บรรดาศิษย์จงึ ปลุกพระองค์ ทูลถามว่า “พระอาจารย์ พระองค์ไม่สนพระทัยทีพ่ วกเรำ
กำลังจะตำยอยู่แ ล้ว หรือ ” พระองค์จงึ ทรงลุกขึ้น บังคับลม ตรัสสังทะเลว่
่
า “เงียบซิ จงสงบลงเถิด” ลม
ก็หยุด ท้องทะเลราบเรียบอย่างยิง่ แล้วพระองค์ตรัสถามเขาว่า “ตกใจกลัวเช่นนี้ทาไม ท่านยังไม่ม ี
ความเชือ่ หรือ” เขาเหล่านัน้ กลัวมาก พูดกันว่า “ท่านผูน้ ้ ีเป็นใครหนอ ลมและทะเลจึงยอมเชือ่ ฟั งเช่นนี้”

ข้อควำมทีอ่ ยำกให้อ่ำน - รำพึง - ภำวนำ











Emmanuel (เอมมานูแอล พระเจ้าอยูก่ บั เรา) อยูใ่ นเรือลาเดียวกับเรา
เรือลาอื่นๆ ติ ด ตามไปด้ว ย - พระเยซูเจ้าไม่ได้อยูใ่ นเรือพวกเขา .... เขาตามเรือ
ลาทีพ่ ระองค์ประทับอยู่ - ทะเลปั น่ ป่ วน น่ากลัว แต่เขามันใจขณะที
่
ต่ ามเรือ
ลานัน้ ไป ไม่ละสายตาแม้ในพายุ
พระองค์น อนหล บั หนุนหมอน นอนสบาย ๆ ไม่ม ีก งั วล พระองค์ไม่สนใจอะไร
พวกเรากาลังจะตาย ศิ ษย์เป็ น ห่ ว งแต่ต วั เอง กล วั จะตาย แล้ว อาจจะรู้ส ึก ว่า พระ
อาจารย์ไม่สนใจพวกเขา ดังนัน้ ขณะทีเ่ รือลาอื่น ๆ มุง่ มัน่ ตัง้ ใจ ตามเรือลานัน้ (ทีพ่ ระ
เยซูเจ้าหลับสบาย) เรือลานี้ ที่ ม ีพระองค์อ ยู่ก บั ศิ ษย์ กล บั โกลาหล วุ่น วาย ไม่เชื่อ
ไม่วางใจ
แล้วพวกเรา อยูใ่ นเรือลาไหนครับ .... หรือไม่สนใจจะไปด้วย ....
พ่อศักดิ ์
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
ทรายเต็มแก้ว
เขาเดินเข้าห้องเรียนมาพร้อมด้วยของสองสามอย่างบรรจุอยูใ่ นกระเป๋ าคู่ใจ
เมื่อได้เวลาเรียน เขาหยิบ เหยือกแก้ว ขนาดใหญ่ขน้ึ มา แล้วใส่ ลูกเทนนิส ลงไปจนเต็ม
‘ พวกคุณคิดว่าเหยือกเต็มหรือยัง ?’ เขาหันไปถามนักศึกษาปริญญาโท
แต่ละคนมีสหี น้าตาครุ่นคิดว่าอาจารย์หนุ่มคนนี้จะมาไม้ไหนก่อนจะตอบพร้อมกัน ‘ เต็มแล้ว…’
เขายิม้ ไม่พดู อะไรต่อหันไปเปิ ดกระเป๋ าเอกสารคู่ใจ หยิบกระป๋ องใส่กรวดออกมา แล้วเท กรวดเม็ดเล็กๆ
จานวนมากลงไปในเหยือกพร้อมกับเขย่าเหยือกเบาๆ กรวดเลื่อนไหลลงไปอยู่ระหว่างลูกเทนนิสอัดจนแน่น
เหยือก เขาหันไปถามนักศึกษาอีก ” เหยือกเต็มหรือยัง ?’
นักศึกษามองดูอยู่พกั หนึ่งก่อนจะหันมาตอบ ‘ เต็มแล้ว…’
เขา ยังยิม้ เช่นเดิม หันไปเปิ ดกระเป๋ าหยิบเอาถุงทรายใบย่อมขึน้ มา และเททรายจานวนไม่น้อยใส่ลงไปใน
เหยือก เม็ดทราย ไหลลงไปตามช่องว่างระหว่างกรวดกับลูกเทนนิสได้อย่างง่ายดาย เขาเทจนทรายหมดถุง เขย่า
เหยือกจนเม็ดทรายอัดแน่นจนแทบล้นเหยือก
เขาหันไปถามนักศึกษาอีกครัง้ ” เหยือกเต็มหรือยัง ?’
เพื่อป้ องกันการหน้าแตกนักศึกษาปริญญาโทเหล่านัน้ หันมามองหน้ากัน ปรึกษากันอยู่นาน
หลายคนเดินก้าวเข้ามาก้มๆ เงยๆ มองเหยือกตรงหน้าอาจารย์หนุ่มอยูห่ ลายครัง้ มีการปรึกษาหารือกันเสียงดัง
ไปทัง้ ห้องเรียน จวบจนเวลาผ่านไปเกือบห้านาที หัวหน้ากลุ่มนักศึกษาจึงเป็ นตัวแทน เดินเข้ามาตอบอย่างหนัก
แน่น ” คราวนี้เต็มแน่นอนครับอาจารย์’ ” แน่ใจนะ’ ” แน่ซะยิง่ กว่าแน่อกี ครับ’
คราวนี้เขาหยิบ น้าอัดลม สองกระป๋ องออกมาจากใต้โต๊ะแล้วเทใส่เหยือกโดยไม่รรี อ ไม่นานน้าอัดลมก็ซมึ
ผ่านทรายลงไปจนหมด ทัง้ ชัน้ เรียนหัวเราะฮือฮากันยกใหญ่ เขาหัวเราะอย่างอารมณ์ดี ” ไหนพวกคุณบอกว่า
เหยือกเต็มแน่ๆ ไง’ เขาพูดพลางยกเหยือกขึน้ ”
ผมอยากให้พวกคุณจาบทเรียนวันนี้ ไว้ เหยือกใบนี้ กเ็ หมือนชีวิตคนเรา
ลูกเทนนิสเปรียบเหมือนเป็ นเรือ่ งสาคัญทีส่ ดุ ในชีวติ เช่น ครอบครัว คู่ชวี ติ การเรียน สุขภาพ ลูก และเพือ่ น สิง่
เหล่านี้เป็ นเรื่องทีค่ ุณต้องสนใจจริงจัง สูญเสียไปไม่ได้ เม็ดกรวดเหมือนสิง่ สาคัญรองลงมา เช่น งาน บ้าน รถยนต์
ทรายก็คอื เรื่องอื่นๆ ทีเ่ หลือเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ทีเ่ ราจาเป็ นต้องทา แต่เรามักจะหมกมุ่นอยู่กบั เรื่องเล็กๆ น้อยๆ
เหล่านี้ เหยือกนี้เปรียบกับชีวติ ของคุณ ถ้าคุณใส่ทรายลงไปก่อน คุณจะมัวหมกมุ่นอยู่กบั เรื่องเล็กๆน้อยๆ อยู่
ตลอดเวลา ชีวติ เต็มแล้ว… เต็มจนไม่มที เ่ี หลือให้ใส่กรวด ไม่มที เ่ี หลือใส่ให้ลกู เทนนิสแน่นอน’ ชีวติ ของคนเราทุก
คน ถ้าเราใช้เวลาและปล่อยให้เวลาหมดไปกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เราจะไม่มที ว่ี ่างในชีวติ ไว้สาหรับเรื่องสาคัญกว่า
เพราะฉะนัน้ ในแต่ละวันของชีวติ เราต้องให้ความสนใจกับเรื่องทีท่ าให้ตวั เราและครอบครัวมีความสุข ใช้
ชีวติ เล่นกับลูกๆ หาเวลาไปตรวจร่างกาย พาคู่ชวี ติ กับลูกไปพักผ่อนในวันหยุด พากันออกกาลังกาย เล่นกีฬา
ร่วมกันสักชัวโมงสองชั
่
วโมง
่ เพือ่ สุขภาพและความสัมพันธ์ทด่ี ใี นชีวติ เราต้องดูแลเรื่องทีส่ าคัญทีส่ ดุ จริงๆ ดูแลลูก
เทนนิสของเราก่อนเรื่องอื่นทัง้ หมด หลังจากนัน้ ถ้ามีเวลาเหลือเราจึงเอามาสนใจกับสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยู่รอบๆ ตัวเรา
นักศึกษาคนหนึ่งยกมือขึน้ ถาม ” แล้วน้าทีอ่ าจารย์เทใส่ลงไปล่ะครับ หมายถึงอะไร ?’
เขา ยิม้ พร้อมกับบอกว่า ” การทีใ่ ส่น้าลงไปเพราะอยากให้เห็นว่า ไม่ว่าชีวติ ของเราจะวุ่นวายสับสนเพียงใด ใน
ความสับสนและวุ่นวายเหล่านัน้ คุณยังมีทว่ี ่างสาหรับการแบ่งปั นน้าใจให้กนั เสมอ…

Made My Day….กิ จกรรมง่ายๆสร้างวันสบายๆ แม้จะต้องอยูบ่ า้ น หยุดเชื้อ เพือ่ ชาติ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิ ด-19 กาลังส่งผลกระทบไปทั ่วโลกเป็ นวงกว้าง นอกจากการเจ็บป่ วยและเสียชีวิต ยัง
กระทบไปถึงดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในสังคม หลายครอบครัวต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อการป้ องกันการติ ด
เชื้อ หลายอาชี พที่ ต้องหยุดกิ จการ หลายคนต้องกักตัวอยู่กบั บ้านตามมาตรการของรัฐ เกิ ดความเครียดสะสมและปัญหาทาง
สุขภาพจิ ตตามมา และแม้ว่าสถานการณ์ จะเริ่ มมองเห็นแสงสว่างที่ ปลายอุโมงค์ แต่ภาครัฐก็ยงั ยา้ ว่า “การ์ดห้ามตก” นัน่
หมายความว่า โอกาสที่ จะได้ออกไปท่องโลกกว้างจะยังไม่ใช่ตอนนี้ อย่างแน่ นอน วันนี้ CSL จึงขอชวนคุณมา “ Made my day”
ให้กลายเป็ น “Sunshine day” ที่ เต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆ และพิ เศษจากสิ่ งง่ายๆ รอบตัว มีคาแนะนาง่ายๆ จากสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ หรือ สสส. องค์กรกูรดู ้านการสร้างเสริ มสุขภาวะทัง้ ทางกายและทางใจว่า ช่วงเวลานี้ คือ
จังหวะที่ ดีในการปรับพฤติ กรรมการกิ น การอยู่ เพื่อสุขภาพที่ ดี โดยควรกิ นอาหารที่ให้พลังงานตา่ ย่อยง่าย สร้างภูมิค้มุ กันให้
แข็งแรง และเสริ มวิ ตามิ นให้กบั ร่างกายที่ สาคัญควรกิ นอาหารให้ครบ 5 หมู่ ลดอาหารหวาน มัน เค็ม … แต่สิ่งที่ เก็บกักตุนไว้
เชื่อว่าเกิ นกว่า 50 % เป็ นหมู่มวลแป้ งและอาหารกระป๋อง สิ่ งแรกของการ made my day ที่ CSL ขอแนะนาคือ การสร้างความ
มันคงด้
่
านอาหารด้วย 2 มือของเราเอง พูดง่ายๆ ก็คือการปลูกพืชสวนครัว
เริ่มต้นด้วยการมองหาพืน้ ที่เล็กๆ ในบ้านหรือระเบียงคอนโดที่พอมีแดดส่องถึง ปลูกผักอายุสนั ้ ที่ชอบรับประทานบ่อยๆ
เช่น ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง กระเพรา พริ ก เป็ นต้น ค่าเมล็ดพันธุ์ผกั เริ่ มต้นที่ ซองละ 12 บาท แต่สามารถกลายเป็ นเมนูชนั ้ เลิ ศได้ใน
อนาคต และยังเป็ นการสร้างกิ จวัตรประจาวันในการมีกิจกรรมทางกายภายในบ้าน อุปกรณ์ที่ใช้หากเป็ นอ่างหรือกะละมังที่มีอยู่
แล้วก็เป็ นการประหยัดงบ แต่จะออกไปเลือกซื้อใหม่ที่มีดีไซน์ สวย สี สนั ถูกใจก็ไม่ผิดกติ กา ถือเป็ นความสุขทางใจอย่างหนึ่ ง
เสร็จจากกิ จกรรมปลูกผักกลางแจ้งแล้ว ไปต่อด้วยการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านและห้องพัก นอกจากการทาความสะอาด
แล้ว การจัดวางสิ่ งของตกแต่งในมุมใหม่ๆ หรือเพียงขยับองศาเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ ก็จะได้พนื้ ที่ ใหม่ไฉไลกว่าเดิ ม หรืออาจจะ
เริ่ มด้วยการเคลียร์เอกสารบิ ลค่าน้ า-ค่าไฟ-ค่าโทรศัพท์เก่าๆ ด้วยการจัดเก็บเข้าแฟ้ มหรือทาลายทิ้ ง แต่ส่วนใบเสร็จค่าผ่อน
ชาระบ้านและรถแนะนาให้เก็บเข้าแฟ้ มไว้ก่อนนะคะ ตามมาด้วยใบรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้ า คอมพิ วเตอร์หรืออุปกรณ์ ต่างๆ นี่
เป็ นช่วงเวลาดีๆ ที่ จะได้ตรวจสอบว่า สิ่ งเหล่านี้ อยู่กบั เรามานานแค่ไหนแล้ว มีอะไรที่ ต้องซ่อมแซมและยังสามารถส่งเคลมได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จบจากเอกสารสาคัญ และไปเยี่ยมเยียนชัน้ หนังสือหรือของสะสมเก่าๆ บ้าง เชื่อว่าทุกคนต้องมีสิ่งที่
ตนเองชื่นชอบและแอบเก็บมันไว้ชื่นชม ของสะสมเก่าๆ อาจนาเอาออกมาจัดวางตกแต่งบ้านในมุมที่เหมาะสม ก็สร้างความสุข
เล็กๆ ให้เบ่งบาน หนังสือที่ เคยอ่านลองนากลับมาอ่านซา้ อีกครัง้ ก็เหมือนได้ย้อนนึ กถึงเรื่องราวในอดีตที่ ยงั หวานอยู่ … หาก
โชคดีอาจจะเจอเงิ นที่สอดซ่อนไว้กเ็ ป็ นได้ เมื่อได้กินดีจากการปลูกผัก และได้อยู่ดีจากการจัดสภาพแวดล้อมใหม่ ก็ถึงเวลา
ออกกาลังกาย การขยับลุกนัง่ ขณะดูทีวี การเดิ นยา่ เท้าภายในบ้าน หรือการเดิ นขึน้ ลงบันได ก็ถือเป็ นการออกกาลังกายที่ ดี แต่
ถ้าต้องการออกแรงมากกว่านัน้ อาจใช้การเข้าคลาสออกกาลังกายออนไลน์ สาหรับสายวิ่ งแนะนาให้ลองสนุกกับ virtual run
แค่เปิ ด YouTube แล้วค้นหาคาว่า virtual run จะปรากฏภาพวีดีโอสถานที่ ต่างๆ ให้เลือกวิ่ งได้ตามใจชอบ สาหรับสายปัน่ ช่วงนี้
มีแคมเปญ “ปัน่ ในบ้าน ต้านโควิ ด” เพื่อรณรงค์การออกกาลังกายให้ประชาชนทัวไป
่ หันมาปัน่ จักรยานภายในบ้านของตัวเอง
ป้ อง กันการไปติ ดเชื้อไวรัสโควิ ด-19 ผ่านแอพพลิ เคชั ่น “Zwift” ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ
www.thaicycling.or.th และที่เฟซบุก๊ แฟนเพจ Thaicycling Association
แม้จะอยู่บา้ นแต่ชาว CSL ก็ควรฟิ ตแอนด์เฟิ ร์ม ด้วยการกาหนดเวลาที่ แน่ นอนในการทากิ จกรรมทางกายทุกวัน และควร
นอนหลับให้ได้วนั ละ 7-8 ชัวโมง
่
และทัง้ หมดนี้ คือการ made my day ด้วยตัวของเราเอง ซึ่งสามารถเกิ ดขึน้ ได้ง่ายในทุกๆ วัน
และเริ่ มต้นจากในบ้านโดยไม่ต้องออกไปแสวงหาจากภายนอก และการ made my day ในวันนี้ คือการเตรียมกายและใจให้
พร้อมที่จะสร้าง sunshine day ในวันที่ สถานการณ์ โควิ ด-19 สิ้ นสุดลง.
ทีม่ า https://www.csloxinfo.com/pdpa-2/

