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เรือ
่ งเล่าว ัดบางแสนในอดีต
Happy Birthday
วันที่ 10 ก.ค. 2012 วันเกิดคุณพ่อมิเกล เจ้าอาวาสวัดบางแสน ครบรอบ 70 ปี
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“ถ้าท่านเข้าไปในบ้านใด จงพักอยู่ที่นัน่ จนกว่าจะออกเดิ นทางต่อไป
ถ้าที่ใดไม่ต้อนรับท่าน หรือไม่ฟังท่าน จงออกจากที่ นัน่ พลางสลัดฝุ่ นจากเท้าไว้เป็ นพยาน

นักบุญเปาโล ผูเ้ คยเบียดเบียนพระเยซู และบรรดาคริสตชน แต่พระเจ้าทรงเรียกท่านให้กลับ

Happy Birthday จากคณะเซอร์ร่าบางแสน

ใจ ท่านได้เปลีย่ นชีวติ ของท่านทัง้ หมด อุทศิ ตนแด่พระเจ้า สอนพวกเราเสมอว่า ชีวติ ของเรามีสงิ่
เดียวคือ โมทนาขอบพระคุณพระเจ้า สรรเสริญพระองค์ทุกวันเวลา ด้วยว่า ชีวติ ทีเ่ ราเป็ น... ทุกสิง่
ทีเ่ รามี... ล้วนเป็ นน้ าพระทัยดีของพระองค์ทท่ี รงมีต่อเรา พระเจ้าทรงประทานพระพร และ
เลือกสรรเราในองค์พระคริสตเจ้า ตัง้ แต่ก่อนเนรมิตสร้างโลก พระองค์ทรงกาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
ทีจ่ ะให้เราเป็ นบุตรบุญธรรมของพระองค์ จงเชื่ออย่างมันใจเถิ
่
ดว่า เราเป็ นผูร้ บั เลือกสรรของ
พระองค์ ชีวติ ของเราจึงเป็ นของพระองค์ มิใช่ชวี ติ ของเราเอง เราจึงต้องอุทศิ ชีวติ ของเราเพื่อ
พระองค์ และประกาศพระ-อาณาจักรของพระองค์ตราบชีวติ ของเราจะหาไม่
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันอังคารที่ 13 ก.ค.21
วันพุธที่ 14 ก.ค.21
วันพฤหัสที่ 15 ก.ค.21
วันศุกร์ท่ี 16 ก.ค.21
วันอาทิตย์ท่ี 18 ก.ค.21

ระลึกถึง น.เฮนรี่
ระลึกถึง น.คามิลโล เด เลลลิส พระสงฆ์
ระลึกถึง น.บอนาแวนตูรา พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร
ระลึกถึง พระนางพรหมจารีมารียแ์ ห่งภูเขาคาร์แมล
สัปดาห์ท่ี 16 เทศกาลธรรมดา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์

หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )

มีด ( Knife ) มักปรากฏอยูใ่ นงานศิ ลปในฐานะเครือ่ งมือที่ใช้ลง
ทัณฑ์น ัก บุญบาร์โทโลมิ วมีม ีด รูป ทรงแปลกๆ เล่ม ใหญ่เป็ น
เครื่องหมาย และบางครัง้ มีหนังคนพาดอยู่ทแ่ี ขนด้วย เนื่องจากนักบุญ
ท่านนี้ถูกลงทัณฑ์ดว้ ยการถลกหนังทัง้ เป็ น ภาพนักบุญปี เตอร์มรณสักขีมี
มีดเป็ นเครื่องหมายด้วย

ข้อคิดสะกิดใจ
สุข
สุขง่ายง่ายรักพ่อแม่ดแู ลท่าน
นังล้
่ อมคุยในครอบครัวก็สุขล้น
เมตตาจิตคิดดียอ่ มมีเพื่อน
ทุกรอยยิม้ แห่งมิตรแท้มแิ ปรไป

รูจ้ กั การมอบให้ไม่หวังผล
สุขใกล้ตนคนมองข้ามน่าช้าใจ
ต่างคอยเตือนเคียงข้างอย่างสดใส
คอยร่วมสุขร่วมทุกข์ได้ห่วงใยกัน
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“ก้าวไปกับปี นักบุญยอแซฟ”
8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021
เราเคยคิดกันบ้างไหมเอ่ย ถ้าพระกุมารเยซูรอ้ งไห้งอแง นักบุญยอแซฟจะทาอย่างไร
แน่นอน นักบุญยอแซฟในฐานะเป็ นบิดา ต้องไม่นิ่งดูดาย ปล่อยเป็ นหน้าทีข่ องแม่พระ
ทีม่ งี านบ้านมากมายต้องทา วันนี้เสร็จงวนช่างไม้ นักบุญยอแซฟก็ให้พระกุมารนังบนบ่
่
า แล้วพาเดินไปรอบๆ
หมูบ่ า้ น บางครัง้ ก็นงบนบ่
ั่
าซ้าย ถ้าเมือ่ ยก็ยา้ ยมาบ่าขวา ไม่มบี ่น ไม่รเู้ บื่อ
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ั ันธ์
ประชาสมพ
หากพีน่ อ้ งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ ัดในช่วงนี้ จะใช้วิธีโอนเงินทาบุญ- ขอมิสซา

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน
ชือ่ บัญชี นายสมศักดิ์ พรประสิทธิ์
เลขบัญชี 679-3-93587-9 (บัญชีออมทรัพย์)





อาทิตย์ชวนคิด
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น

และโปรดส่ง “ไลน์” เพือ่ แจ้งจุดประสงค์ของพีน่ อ้ ง ให้ทราบด้วยครับ

ในครัง้ นัน้ น.อิกนาติอสุ ได้กล่าวกับ น.ฟรานซิส ตอนหนึ่ งว่า
*** “ ฟรานซิส ... โลกทีเ่ ราอยูน่ ้เี ป็ นโลกทีเ่ ต็มไปด้วย การทรยศ สัญญา แต่
ไม่เคยปฏิบตั ติ าม และ ถึงแม้วา่ มันทาให้ทา่ นมีความสุข แต่มนั จะนานสักเท่าไหร่
ยาวยิง่ กว่าชีวติ ของท่านหรือ? และหลังจากทีท่ า่ นตาย ท่านจะเอาอะไรไปสูช่ วี ติ
นิรนั ดร คนร่ารวยหรือเศรษฐีจะนาเอาเหรียญเล็กๆ สักอันหนึ่ง หรือ คนใช้คนหนึ่ง
ไปรับใช้ทา่ นในชีวติ นิรนั ดร์ได้ไหม ? “
***หลังจากฟั งคาพูดของ น.อิกนาติอุสแล้ว น.ฟรานซิสก็ได้ออกจากกรุงปารีส
ติดตาม น.อิกนาติอุสไป และต่อมาท่านก็ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นนักบุญ

วันอาทิตย ์ที่



พีน่ ้องทีร่ กั
ระหว่างสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา ผมได้รบั การฉีดวัคซีนโควิดฯ เข็มแรกไปแล้ว หลังจากถูกเลื่อนมา 2-3
ครัง้ ได้ฉีด แอสตร้า เซเนก้า ทีโ่ รงพยาบาลเซนต์หลุยส์ พร้อมกับคณะสงฆ์จานวนหนึ่ง และมี
พระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิตในกลุ่มนี้ดว้ ย …. มีกาหนดฉีดเข็มที่ 2 ในวันที่ 29 กันยายนครับ ช่วง
2 สัปดาห์น้ี ก็ยงั ต้องเคร่งครัด เพราะ ภูมคิ มุ้ กันยังไม่ขน้ึ …. คิดว่า แม้ฉีดกันครบกีเ่ ข็มต่อกีเ่ ข็ม
แล้ว รูปแบบการปฏิบตั ติ นต่อไปในอนาคต ต้องเป็ นรูปแบบใหม่ ของชีวติ ทีต่ อ้ งเคร่งครัด รัดกุมให้
มากตลอดเวลา
ช่วงนี้ ติดตามข่าวสารเกีย่ วกับการระบาด และมาตรการต่าง ๆ แล้วรูส้ กึ “จิตตก” อยูบ่ า้ ง ต้องวัด
ความรูส้ กึ ของตนเองอยูเ่ สมอ ๆ ทีส่ ดุ ก็ตอ้ งสรุปด้วยการภาวนาให้ทกุ ๆ คนในสถานการณ์เช่นนี้ …
พีน่ ้องครับ … เราต่างรู้ดีว่า นี่ เป็ นเวลาแห่งความทุกข์ยากลาบาก ขาดแคลน สิ้ นหวัง ดิ้ นรน
ของผู้คนมากมาย รวมทัง้ ประชาชาวไทยของเราด้ว ย
ฉะนัน้ จงเคร่งครัดรัดกุมให้มาก ทุกเวลาทุกสถานทีก่ บั ทุกคน ทีเ่ ขียนมานี้มใิ ช่ดว้ ยความตืน่
ตระหนก แต่ดว้ ยสานึกความรับผิดชอบทีเ่ ราทุกคนต้องมี ต้องปฏิบตั ิ เพราะเป็ นสถานการณ์ท่ี
ละเอียดอ่อนล่อแหลมและอันตรายครับ …. เราต่างต้องตื่นรู้ ใส่ใจ และปฏิบตั นิ ะครับ
สัปดาห์น้ี ไม่เขียนอะไรหลายอย่างครับหากแต่อยากให้พน่ี ้อง อ่านบทพระวรสารโดยนักบุญมาระโก
เป็ นบทอ่านของวันอาทิตย์น้ี ………..
- ขอให้อา่ นด้วยจิตภาวนาทุกถ้อยคา
- ขอพระหรรษทานให้ กระทาได้ทกุ ประโยค …….. เพราะนี่เป็ นเส้นทางชีวติ ศิษย์พระคริสต์
…. ชีวติ ทีเ่ ราเป็ น ชีวติ ทีเ่ รามี ล้วนเป็ นพระทัยดีของพระองค์ …. พระองค์รกั เรา และเรียกให้เรา เดิน
บนเส้นทางนี้ไปกับพระองค์ …. เพือ่ ผูอ้ น่ื อีกมากมาย

มก 6:7-13
เวลานัน้ พระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวกทัง้ สิบสองคนเข้ามาพบ และทรงเริม่ ส่งเขาเป็ นคู่ ๆ ประทาน
อานาจเหนือปิ ศาจ ทรงกาชับเขามิให้นาสิง่ ใดไปด้วย นอกจากไม้เท้าเท่านัน้ ไม่ให้มอี าหาร ไม่ให้มยี า่ ม
ไม่ให้มเี ศษเงินใส่ไถ้ ให้สวมรองเท้าได้ แต่มใิ ห้เอาเสื้อสารองไปด้วย พระองค์ตรัสแก่เขาว่า ‘ถ้าท่านเข้าไป
ในบ้านใด จงพักอยูท่ นี ่ นจนกว่
ั่
าจะออกเดินทางต่อไป ถ้าทีใ่ ดไม่ตอ้ นรับท่าน หรือไม่ฟังท่าน จงออกจากที ่
นันพลางสลั
่
ดฝุ่ นจากเท้าไว้เป็ นพยานปรักปราเขา’ บรรดาอัครสาวกจึงได้ไปเทศน์สอนคนทัง้ หลายให้กลับ
ใจ ได้ขบั ไล่ปิศาจจานวนมาก ได้เจิมน้ ามันผูเ้ จ็บป่ วยหลายคน และรักษาเขาให้หายจากโรคภัย
นี่คอื พระวาจาของพระเจ้า
ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ



อย่าเผชิญ สถานการณ์ต่าง ๆ โดยลาพัง แต่ให้เราคอยสดับฟั งถ้อยคาของพระองค์เพราะพระองค์
อยูก่ บั เรา ……
อย่าลืม …. ทาบ้านของเราให้เป็ น “วัดน้ อย” อยู่เสมอ …. แล้วพระองค์อยู่กบั เราแน่ นอน
…..เจ้าวัด
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
เข้าใจชีวิต (บทความดีๆแนะนาให้อ่าน)

7 เรื่องต่อไปนี้ แม้คุณจะไม่ชอบ แต่ยงั ไงก็จะเกิดขึน้ บางเรื่องคุณอาจจะเจอแล้ว หรือไม่กต็ อ้ งเจอไม่วนั ใดก็วนั หนึ่งนี่
แหละ…จะดีกว่าไหม ถ้าคุณได้รแู้ ละเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะเจอ แถมยังช่วยให้เข้าใจสิง่ ทีผ่ ่านมาแล้วได้ดยี งิ่ ขึน้ …
1. เพื่อนจะเข้ามาและจากไปเสมอในชีวิตของคุณ…
สังเกตสิคนทีเ่ คยคุย เคยเทีย่ วเล่นกันในช่วงเวลาหนึ่ง พอย้ายทีเ่ รียน เปลีย่ นทีท่ างาน ต้องแยกกันไป ก็จะกลายเป็ น
เพื่อนเก่าทีค่ ่อยๆ ห่างไป ขณะเดียวกันเพื่อนใหม่กจ็ ะเข้ามาแทน มีน้อยทีจ่ ะยังติดต่อกันตลอด เช่นเดียวกับเพื่อนทีค่ ุณ
สนิทในตอนนี้ ก็อาจจะหายไปในอีกไม่กป่ี ี ขา้ งหน้า เราจึงไม่ควรยึดติดกับใคร เพราะต่างก็ตอ้ งมีทางเดินของตัวเอง คอย
เปิ ดใจรับมิตรภาพใหม่ๆ ดีกว่า เพราะมีผคู้ นทีน่ ่าสนใจอีกมากให้คุณได้รจู้ กั ในทุกๆ ที่
2. สิ่ งต่างๆ จะไม่เป็ นอย่างที่คณ
ุ อยากให้เป็ นเสมอ…
คุณมักไม่ได้ในสิง่ ทีต่ อ้ งการ แต่ดนั ได้ในสิง่ ทีไ่ ม่ตอ้ งการใช่ไหม? ไม่มปี ระโยชน์เลยทีจ่ ะเครียดหรือทุกข์ในเมื่อไม่
สามารถเปลีย่ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ แล้วได้ แต่วธิ ที จ่ี ะตอบสนองต่อสิง่ นัน้ ๆ คุณเปลีย่ นได้นะ
3. หลายคนรักคุณ แต่ส่วนมากจะไม่…
ไม่ว่าคุณจะมีช่อื เสียง ชอบทาการกุศล หรือเป็ นแค่คนธรรมดา ก็จะมีคนรักคุณแน่ๆ แต่ยงั ไงก็ตอ้ งมีคนทีไ่ ม่ชอบคุณ
ด้วยเช่นกัน เหตุผลน่ะเยอะแยะ ไม่ว่าจะอิจฉา หรือเพียงเพราะคุณไม่เหมือนเขา ถ้าพวกเขาจะเอาแต่พดู เรื่องคุณ นันก็
่ เป็ น
ปั ญหาของพวกเขานะ ไม่ตอ้ งใส่ใจ จาไว้ว่าคุณดีในแบบของคุณและนับถือตัวเองได้ โดยไม่จาเป็ นต้องให้ทุกคนชอบคุณ
4. ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้นอกจากตัวคุณเอง…
คนอื่นช่วยเหลือคุณก็ได้แค่ระดับหนึ่ง ชีวติ ใครก็ตอ้ งคนนัน้ แหละทีท่ าให้เกิดการเปลีย่ นแปลง จงเรียนรูท้ จ่ี ะยืนด้วย
สองเท้าของตัวเองโดยไม่ตอ้ งใช้คนอื่นๆ เป็ นไม้เท้าค้ายันในชีวติ เพราะพวกเขาไม่ได้อยู่กบั คุณไปตลอด
5. ความล้มเหลวเกิ ดขึน้ ได้…
ไม่มใี ครประสบความสาเร็จอย่างเดียวหรอก ยังไงก็ตอ้ งล้มเหลวก่อน นอกจากเรียนรูจ้ ากบุคคลอื่นแล้ว ความล้มเหลว
ของคุณเองนี่แหละทีเ่ ป็ นบทเรียนทีม่ คี ่ามากทีส่ ดุ ในชีวติ ทีจ่ ะสอนคุณใช้มนั เป็ นแรงผลักดันให้คณ
ุ ประสบความสาเร็จ ดีกว่า
จมปลักไม่ไปไหน
6. อาจไม่มีพรุง่ นี้ …
เราไม่มที างรูว้ ่าเหตุการณ์ใดๆ จะเกิดขึน้ รถชน หัวใจวาย หรือแม้แต่โลกจะ
แตก มันเป็ นไปได้หมด เผชิญหน้ากับมันซะ ยังไงวันหนึ่งก็ตอ้ งเป็ นวันสุดท้ายของ
เรา เพราะฉะนัน้ ในแต่ละวันทาให้ดที ส่ี ดุ ดูแลคนทีค่ ุณแคร์ให้มาก ไม่ตอ้ งกังวลกับ
เรื่องเล็กน้อย และใช้เวลาทาในสิง่ ทีค่ ุณชอบด้วย
7. ใครๆ ก็มีมากกว่าคุณ…
พอมองไปก็จะเห็นแต่คนทีม่ อี ะไรมากกว่าตัวเราทัง้ นัน้ ไม่ว่าจะเป็ นเงิน
ตาแหน่ง หรือเพื่อน แต่รไู้ ว้อย่างเพียงเพราะเขามี “มากกว่า” ไม่ได้หมายความว่า
พวกเขาจะมีความสุขกว่านะ อ่านประวัตบิ ุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงดู พวกเขาน่ะสนุกกับกระบวนการในการได้เงินมากกว่าตัวเงินซะ
อีก จงโฟกัสไปในสิง่ ทีค่ ุณรักดีกว่า เพราะมันจะตามมาด้วยความสุขทีม่ ากกว่า
ชีวติ ก็อย่างนี้แหละ ถ้าเข้าใจและยอมรับมัน คุณก็จะสนุกกับการใช้ชวี ติ …

ศักยภาพของเรา

ผม ยังคงมีเรื่องราวทีอ่ ยากเขียน อยากแบ่งปันมากมาย ทัง้ เรื่องแง่คดิ บทความการตลาด การจัดการธุรกิจ

หรือบทความดีๆ ต่างๆ ทว่าเป็ นช่วงทีผ่ มยุ่งมากคนใกล้ๆ ตัวคงพอเห็นภาพดี เพราะผมกาลังวุน่ วายกับ ธุรกิจใหม่ 2
ธุรกิจ และโครงการ อีก 3-4 โครงการทีผ่ ุดขึน้ มาจากคิดไม่หยุดหย่อน บ้างก็ค่อยๆ ขยับ บ้างต้องพักไว้ ปรับตามแผน
กันไป ผมทาอะไรเยอะเหลือเกินในตอนนี้ จนต้องคอยมองสิง่ หนึ่งทีช่ ่อื ว่า “ศักยภาพ” และเป็ นเรื่องมุมมองในการ
พัฒนาตนเองทีจ่ ะเขียนถึงวันนี้เราอาจมองกันโดยทัวไปว่
่ า คนเรามีศกั ยภาพไม่เท่ากัน มีน้อย มีมาก ซึง่ บางคนก็ดถู ูก
หรือกดศักยภาพตัวเองเอาไว้ จนไม่กล้า กลัว เหมือนทีใ่ ครๆ ว่าไม่เอาถ่าน และในอีกมุมหนึ่ง บางคนก็ไปในทางที่ไม่
เคยรูศ้ กั ยภาพของตัวเอง โดยไม่ว่าการกดนัน้ จะเกิดจากตัวเองหรือถูกคนอื่นกดดันก็ตาม หลายคนมีศกั ยภาพมาก มี
ทัง้ ทุน ทัง้ เวลา ทัง้ เครือข่าย (Connection) เพื่อนฝูง สนิทสนม เหล่านี้คอื สิง่ ทีเ่ อือ้ ในการทาอะไรหลายๆ อย่าง แต่เขา
เหล่านัน้ กลับไม่เห็นคุณค่า ไม่เห็นประโยชน์ ไม่กล้าที่จะทาอะไรให้สมกับศักยภาพที่ตวั เองมี ซึง่ หากถามคาตอบ
และปั จจัยจะเป็ นไปในทาง “กลัวว่า.. เกรงว่า.. ไม่ได้หรอก เพราะว่า..
เกรงใจ..” ซึง่ หากมองจริงๆ แล้วหากคิดว่าเสียหายมันจะเป็ นอะไรมาก
ไหม หลายๆ อย่างไม่เป็ นอะไรมาก แต่ทก่ี ลัวเกรงนัน้ เพราะ คนอื่น
มอง..ตัว ผมเองในตอนนี้ น ัน้ ไม่ได้ถือ ว่า มีศ กั ยภาพมากมายอะไร
เลยในการทา “ธุรกิจใหม่” ตอนนี้ ทัง้ แง่เงินทุน กาลังคน คอนเนคชัน่ ผม
มีจากัดในทุกด้าน พืน้ ทีท่ ผ่ี มมาทาธุรกิจ ก็ไม่ใช่พน้ื ทีข่ องผมเลย ไม่รจู้ กั
ลูกค้าเป้ าหมาย ไม่มพี นั ธมิตรเกือ้ หนุน อาจมีเพื่อนร่วมงานบ้าง แต่เขา
เหล่านัน้ ต่างก็มภี าระตัวเอง ทาเรื่องของตัวเองกันอยู่แล้ว ถึงกระนัน้ ผม
ก็ทาของผมไป แค่ไม่กลัว..แม้ผลลัพธ์ธุรกิจใหม่จะยังสรุปไม่ได้ชดั เจน แต่กา้ วหน้าขึน้ เรื่อยๆ มันย่อมเป็ นความภูมใิ จ
ในความทีจ่ ริงๆ มองแล้ว “เสียเปรียบ” หลายๆ ด้านทีเ่ ราทาได้ขนาดนี้ บนศักยภาพเดียวทีผ่ มคิดว่ามีโดดเด่นคือ
“ความรู”้ ในหลายๆ เรื่อง ทีง่ านช่วงนี้ผมใช้ศกั ยภาพความรูเ้ ฉพาะตัวของตัวเองเต็มทีเ่ หลือเกินแต่เชื่อหรือไม่ว่า
ศักยภาพด้าน “ความรู”้ ทีม่ ตี รงนี้ ผมก็ไม่ได้มองว่ามันทาให้ได้เปรียบอะไรใคร ใครก็รอู้ ย่างผมได้ รูม้ ากกว่าผมก็มี
และเป็ นศักยภาพทีไ่ ม่สามารถนาพาอะไรได้ไกลเลย “นอกจากมีไว้ ทางาน ได้เสร็จ” และเชื่อว่าผมจะพ่ายแพ้
แก่ “ความพยายาม” ในท้ายทีส่ ดุ ของคนอื่น ถ้าเขามีมากกว่า นัน่ คือศักยภาพที่สาคัญที่สุด “ที่ทุกคนมีเสมอกัน”
แต่ “ใช้ไม่เท่ากัน”… รูแ้ ล้วนะครับผมจะบอกอะไร สุดท้ายคุณจะมีศกั ยภาพแค่ไหน ใช้ศกั ยภาพในตัวเองแค่ไหน
นันคื
่ อเรื่องทีอ่ าจต้องทบทวน สิง่ สาคัญคือ อย่าเป็ นพวกไม่เห็นศักยภาพตัวเองไม่พอ ยังคอยจ้องแต่ว่า พวก
ศักยภาพด้อยกว่าทาอะไร แล้วคอยทีจ่ ะดูถูกเขา “ไม่เจียม” บ้าง “ทาไม่ได้หรอก” บ้าง เพราะนัน่ เราจะน่าอายกว่า
มาก ทีม่ ศี กั ยภาพดีกว่าเขา แต่เอามาใช้อะไรไม่ได้.. กดตัวเองไม่พอ จ้องจะกดคนอื่นด้วย ไม่กล้าทาอะไรได้อย่าง
เขาคนนัน้ ถ้าไปคอยแต่จอ้ งคนอื่นเขา กลัวในขณะทีเ่ ขากล้า คิดดูดๆี อายไหมละครับ น่าเสียดายนะครับถ้าเกิดกับคน
ทีม่ ศี กั ยภาพ หากมัวแต่คอยไปนังมองคนอื
่
่น “พยายาม” ในหลายครัง้ ผมเสียดายมากจริงๆ เวลาเห็นคนทีเ่ ป็ นแบบนี้
อิจฉาด้วยซ้าไป อยากได้ศกั ยภาพของเขา ในขณะทีเ่ ราต้อง พยายามเอาเองมากมายกว่าจะได้ หรือไม่มเี ท่าเขาตรงนัน้
ด้วยซ้าไปผลของการพยายามนัน้ เขาว่า แพ้เป็ นถ่าน ผ่านเป็ นเพชร.. สาหรับคนพยายาม ก็เป็ นถ่าน.. ชาร์ต หมดไป
ยังไงก็ชาร์ตใหม่ได้ อย่าเป็ นใคร ทีไ่ ม่รจู้ ะเป็ นอะไร ถ่านก็ไม่เอา แต่เผาอนาคตตัวเองได้ไปวัน ฝากไว้กบั บทความดีๆ
วันนี้ครับ
ทีม่ https://sirichaiwatt.com

