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ว ันสมโภชน ักบุญทงหลาย
ั้

วันที่ 9 พฤศจิ กายน วันฉลองครบรอบการถวายพระวิ หารลาเตรัน
วันนี้พระศาสนจักรให้เราฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน ทีส่ ร้างถวายแด่พระผูไ้ ถ่โดยจักรพรรดิ
คอนสแตนติน เพื่อเป็ นศีรษะและศูนย์กลางของวัดทัง้ หลายในโลก ถือเป็ นวัดเอกเหนือวัดทัง้ หลายในกรุงโรม และถือเป็ น
มารดาของพระศาสนจักร (Mater Ecclesiae) อีกทัง้ เคยเป็ นทีป่ ระทับของพระสันตะปาปาและคณะบริหารเรื่อยมา
จนถึงปี 1309 เมื่อพระสันตะปาปาย้ายไปพานักทีอ่ าวียอง ประเทศฝรังเศส
่

สารว ัด
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“ประชาชนทัง้ หลายจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาในเมฆ
ทรงพระอานุภาพและพระสิ ริร่งุ โรจน์ อนั ยิ่ งใหญ่”
ปี 896 ได้เกิดแผ่นดินไหวทาให้พระวิหารพังทลาย พระสันตะปาปาแซร์จอิ ุสที่ 3 ได้สร้างพระวิหารขึน้ ใหม่และยก
ถวายแด่นกั บุญยอห์นบัปติสต์และนักบุญยอห์น อัครสาวก พร้อมกับสร้างอาคารสานักงาน อารามนักบวช โรงพยาบาล และที่
พักสาหรับผูแ้ สวงบุญ ตัง้ แต่ปี 1192 มีหลักฐานแน่ชดั ว่าทีน่ ่เี ป็ นสถานทีเ่ ลือกตัง้ พระสันตะปาปา ปี 1308 พระวิหารถูกไฟไหม้
เกือบทัง้ หลัง ในสมัยพระสันตะปาปาซีสโตที่ 5 ได้สร้างพระวิหารใหม่ทงั ้ หมด
พระวิหารปั จจุบนั ได้รบั การซ่อมแซมและต่อเติมตัง้ แต่ปี 1362 ถึงปี 1737 โดยสถาปนิกทีม่ ชี ่อื เสียงหลายคนเป็ น
ผูอ้ อกแบบ และยังถือเป็ นวิหารแม่ของสังฆมณฑลโรมและของพระศาสนจักร ดังนัน้ หลังจากได้รบั เลือกตัง้ พระ
สันตะปาปาต้องมาทาพิ ธีรบั เป็ นเจ้าของและประทับบนบัลลังก์ ณ พระวิ หารนี้ ในฐานะพระสังฆราชแห่งโรม และทา
พิ ธีล้างเท้าอัครสาวกในวันพฤหัสศักดิ์ สิทธิ์ ก่อนย้ายไปทาทีม่ หาวิหารนักบุญเปโตรในปี 1834

(เขียนโดย คุณพ่อขวัญ ถิน่ วัลย์)

เรากาลังจะถึงวันสิน้ ปี ของปฏิทนิ พระศาสนจักร

บทอ่านวันนี้จงึ เตือนให้เราคิดถึงวันสุดท้าย
ของโลก พระวรสารวันนี้พดู ถึงการทาลายกรุงเยรูซาเล็มและการเสด็จมาครัง้ ทีส่ องของพระคริสต
เจ้า สาหรับคริสตชนวันสิน้ โลกเราไม่ได้มองว่าเป็ นการทาลายล้างโลกและจักรวาล แต่เรามองไปที่
การเสด็จมาครัง้ ทีส่ องของพระคริสตเจ้า ไม่ใช่เป็ นวันทีเ่ ราต้องหวาดกลัว แต่เป็ นวันแห่งความหวัง
เพราะมันนามาซึง่ ความสมบูรณ์ของประวัตศิ าสตร์และอาณาจักรของพระเจ้าสาเร็จสมบูรณ์ เราไม่รู้
ว่าวันสิน้ โลกจะมาถึงเมือ่ ไหร่ เราต้องรอด้วยความอดทนและอย่างมีความหมาย นัน่ คือในระหว่าง
รอ ให้เราทาแต่กจิ การทีด่ งี ามและรับใช้เพื่อนพีน่ ้องของเรา
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 15 พ.ย.21
วันอังคารที่ 16 พ.ย.21
วันพุธที่ 17 พ.ย.21
วันพฤหัสบดีท่ี 18 พ.ย.21
วันอาทิตย์ท่ี 21 พ.ย.21

ระลึกถึง น.อัลเบิรต์ ผูย้ งิ่ ใหญ่ พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร
ระลึกถึง น.มาร์การิต แห่งสก๊อตแลนด์ น.เยอร์ตรู๊ด พรหมจารี
ระลึกถึง น.เอลีซาเบ็ธ แห่งฮังการี นักบวช
วันครบรอบการถวายพระวิหาร น.เปโตร และเปาโล อัครสาวก
สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริยแ์ ห่งสากลจักรวาล

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )
คทา ( scepter, Wand ) คทาทีอ่ ยูใ่ นมือใช้เป็ นสัญลักษณ์แห่งอานาจ กษัตริยห์ รือ
เจ้าชายในโลกมนุษย์และอัครทูต โดยเฉพาะอัครเทวทูตกาเบรียล จึงมักถือคทาในมือ

ข้อคิดสะกิดใจ
คากลอนสุนทรภู่
อันอ้อยตาลหวานลิน้ แล้วสิน้ ซาก
แม้นเจ็บอื่นหมืน่ แสนจะแคลนคลาย
ถึงบางพูดพูดดีเป็ นศรีศกั ดิ ์
แม้นพูดชัวตั
่ วตายทาลายมิตร

แต่ลมปากหวานหูไม่รหู้ าย
เจ็บจนตายนัน้ เพราะเหน็บให้เจ็บใจ
มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา
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กิจกรรมว ัดบางแสนในอดีต (3 ปี ทีแ
่ ล้ว)
คุณพ่อยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราช เป็ นประธานในมิสซาและแห่เทิดเกียรติแม่พระ
ทีว่ ดั บางแสน เมือ่ วันอาทิตย์ท่ี 11 พฤศจิกายน 2018

7
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ประกาศว ัดบางแสน
หากพีน่ อ้ งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ ัดในช่วงนี้
จะใช้วิธีโอนเงินทาบุญ- ขอมิสซา

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

พระเจ้ายิ่งใหญ่
คาสอนทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของพระเยซูเจ้า และต้องถือว่าเป็ นแก่นคาสอนของคริสต์ศาสนามาก
ทีส่ ุดประการหนึ่งคือ “ความสุภาพถ่อมตน” ใครๆ ก็มกั แสวงหาทีท่ ม่ี เี กียรติ การนังที
่ ด่ ๆี ในงานเลีย้ ง
หรือการทีไ่ ด้รบั การยกย่องสรรเสริญ แต่คาสอนของพระเยซูเจ้านัน้ ช่างแตกต่างๆ อย่างแท้จริง “ทุกคน
ทีถ่ ่อมตนลงจะได้รบั การยกย่องให้สงู ขึน้ ”พระองค์สอนหนทางแห่ความสุภาพถ่อมตน อันทีจ่ ริงพระองค์
เองคือต้นแบบ “สละความเป็ นพระเจ้าถ่อมองค์ลงมารับสภาพมนุษย์ดุจเรา” นี่คอื ต้นแบบของชีวติ คริสต
ชน และดูเหมือนว่า เกียรติยศแท้จริงมีแต่ในพระเจ้าเท่านัน้ และใครทีม่ ชี วี ติ พระเจ้าในตนย่อมเรียนรูว้ ่า
พระเจ้ายิง่ ใหญ่ทส่ี ุด และหนทางแห่งความสุภาพถ่อมตนแท้จริงคือ การยอมรับความจริง ความจริงนัน้
คือ “พระเจ้ายิง่ ใหญ่” นันเอง
่
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น






อาทิตย์ชวนคิด

วันอาทิตย ์ที่




พีน่ ้องทีร่ กั
ขณะทีม่ าตรการเข้มงวดภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด ได้รบั การผ่อนปรนในระดับต่าง ๆ กัน ใน
หลากหลายสถานที่ ซึง่ เราก็ยงั ต้องปฏิบตั ติ นเข้มงวดรัดกุมต่อไปนะครับ เพื่อรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคม
เรากาลัง เดิ นทางมาจนจะจบเส้นทาง ตามปฏิ ทินจารีต ของพระศาสนจัก รแล้ว สัป ดาห์นี้ เป็ น
สัปดาห์ท่ี 33 (รองสุดท้าย) วันอาทิตย์หน้า (21 พ.ย. 21) เป็ นสัปดาห์สดุ ท้ายในปฏิทนิ จารีต .... พระศาสน
จักรกาหนดให้เป็ นวันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริยโ์ ลก และเป็ นวันกระแสเรียก ครับ
ฉะนัน้ ในวัน อาทิ ต ย์ที่ 21 พฤศจิ ก ายน นัน้ เราจะเปิ ดมิ สซาสาธารณะ (พร้อมวลชน) กันครับ
เป็ นวันสมโภชฯ หากบทเพลงในพิธพี ร้อม ก็รอ้ งในความเหมาะสม พอดี โดยยังต้อง รักษามาตรการป้ องกัน
โควิดฯ กันครับ
ในวันอาทิตย์ท่ี 21 พฤศจิกายน ศกนัน้ เริม่ มีมสิ ซาภาษาอังกฤษ เวลา 9.00 น. และมิสซาภาษาไทย เวลา
10.30 น. ครับ บอกต่อ ๆ กัน ไปด้ว ยครับ
พีน่ ้อง ทุก ๆ วัน อย่าละเลยโอกาสสวดภาวนาให้กนั เสมอนะครับ นี่เป็ นสิง่ ทีน่ ่าทา

มก 13:24-32
เวลานัน้ พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “ในวันเหล่านัน้ เมือทุ
่ กขเวทนาผ่านไปแล้ว ดวงอาทิตย์จะมืดไป ดวง
จันทร์จะไม่สอ่ งแสง ดวงดาวจะตกจากท้องฟ้ า และอานุภาพบนท้องฟ้ าจะสันสะเทื
่
อน เมือ่ นัน้ ประชาชนทัง้ หลายจะ
เห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาในเมฆ ทรงพระอานุภาพและพระสิรริ ุ่งโรจน์อนั ยิง่ ใหญ่ เมือ่ นัน้ พระองค์จะทรงใช้บรรดา
ทูตสวรรค์ไปรวบรวมบรรดาผูท้ ทรงเลื
ี่
อกสรรจากทัง้ สีทิ่ ศ จากปลายแผ่นดินจนสุดขอบฟ้ า
‘จงเรียนคาอุปมาเรือ่ งต้นมะเดือ่ เทศเถิด เมือ่ มันแตกกิง่ อ่อนและผลิใบ ท่านย่อมทราบว่าฤดูรอ้ นใกล้เข้ามาแล้ว
ท่านก็เช่นเดียวกัน เมือ่ เห็นสิง่ เหล่านี้เกิดขึ้น ก็จงรูเ้ ถิดว่าพระองค์ทรงใกล้เข้ามา อยูท่ ปี ่ ระตูแล้ว เราบอกความจริงแก่
ท่านว่า คนในชัวอายุ
่ น้จี ะไม่ล่วงพ้นไปก่อนทีเ่ หตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้น ฟ้ าดินจะล่วงพ้นไป แต่วาจาของเราจะไม่
ล่วงพ้นไปเลย
‘ส่วนเรือ่ งวันและเวลานัน้ ไม่มใี ครรูเ้ ลย ทัง้ บรรดาทูตสวรรค์ และแม้แต่พระบุตร นอกจากพระบิดาเพียงพระองค์
เดียว
ข้อคิ ด
เรากาลังจะถึงวันสิ้นปี ของปฏิทนิ พระศาสนจักร บทอ่านวันนี้จงึ เตือนให้เราคิดถึงวันสุดท้ายของโลก พระวรสาร
วันนี้พดู ถึงการทาลายกรุงเยรูซาเล็มและการเสด็จมาครัง้ ทีส่ องของพระคริสตเจ้า สาหรับคริสตชนวันสิ้นโลก เราไม่ได้
มองว่าเป็ นการทาลายล้างโลกและจักรวาล แต่เรามองไปทีก่ ารเสด็จมาครัง้ ทีส่ องของพระคริสตเจ้า ไม่ใช่เป็ นวันทีเ่ รา
ต้องหวาดกลัว แต่เป็ นวันแห่งความหวัง เพราะมันนามาซึง่ ความสมบูรณ์ของประวัตศิ าสตร์และอาณาจักรของพระ
เจ้าสาเร็จสมบูรณ์ เราไม่รวู้ ่าวันสิ้นโลกจะมาถึงเมือ่ ไหร่ เราต้องรอด้วยความอดทนและอย่างมีความหมาย นันคื
่ อใน
ระหว่างรอ ให้เราทาแต่กจิ การทีดี่ งามและรับใช้เพือ่ นพีน่ ้องของเรา
....... เจ้าวัด
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
"รักตัวเอง" เป็ นหรือเปล่า

คนที่ "รักตัวเอง" เป็ น จะ
1. มีความหวังดีต่อตนเอง พยายามพัฒ นาตนเองให้เก่งขึน้ ดีข นึ้ ไม่ทาตัวในทางเสื่อ มเสีย
2. มีความยับยัง้ ชังใจ
่ ไม่ป ระพฤติ สิ่ งผิด ไม่ทาให้ต วั เองและผูอ้ ื่น เดือ ดร้อ น
3. รูจ้ กั การปล่อยวาง คือ ยอมรับ ผลที่เกิ ด ขึน้ หลังจากที่เราทาดีส ุด ความสามารถแล้ว
4. ให้อภัยตนเองได้ เมื่อ ด าเนิ น ชีวิ ต ผิด พลาดและเรีย นรูท้ ี่จะไม่ทาผิด ในครังต่
้ อ ไป
การรักตัวเอง ไม่ใ ช่ก ารปรนเปรอตัว เองด้วยการเสพวัต ถุ ไม่ใ ช่ก ารช่ว งชิ งทรัพยากรจากคนอื่น เพื่อ ประโยชน์
ของตน
การรักตัวเอง เป็ น การพัฒ นาคุณ ค่า จากภายใน มองดูต วั เองแล้ว ชื่น ใจ พูด จายกย่อ งตัว เองได้ เพราะเห็น ว่า ตัว
เราเองมี "ดีและเก่ง" อะไรบ้างทีส่ าคัญต้องก่อประโยชน์แก่ผอู้ ่นื ด้วย ความนับถือและความศรัทธาจึงจะตามมา คาว่า "รัก
ตัวเอง" กับ "หลงตัวเอง" แตกต่า งกัน โดยสิ้ น เชิ ง
1. คนรักตัวเองรูม้ าก แต่พดู น้อยเท่าทีจ่ าเป็ น
คนหลงตัวเองรูน้ ้อย แต่ชอบคุยโม้โอ้อวดเพื่อกลบเกลื่อนความไร้สามารถในเรื่องอื่นๆ
2. คนรักตัวเองเห็นความดีและความสามารถทัง้ ของตัวเองและผูอ้ ่นื พูดชื่นชมคนอื่นทัง้ ต่อหน้าลับหลัง
คนหลงตัวเองชอบนินทาว่าร้ายผูอ้ ่นื หยิบยกความผิดของคนอื่นมาบดบังความชัวร้
่ ายของตนเอง
3. คนรักตัวเองเห็นความบกพร่องของตนเอง และพร้อมทีจ่ ะปรับปรุงแก้ไข
คนหลงตัวเองมองข้ามความบกพร่องของตัวเอง แต่เชีย่ วชาญในการจับผิดเรื่องของคนอื่น
4. คนรักตัวเองมีความเห็นอกเห็นใจคนทีด่ อ้ ยกว่า อยากช่วยเหลือ
คนหลงตัวเองถนัดในการซ้าเติมความผิดของผูอ้ ่นื ชอบเอาปมด้อยคนอื่นมาล้อเลียน
5. คนรักตัวเองมีมุทติ าจิต เมื่อเห็นผูอ้ ่นื ประสบความสาเร็จก็ช่นื ชมยินดี
คนหลงตัวเองช่างอิจฉาริษยา เห็นคนอื่นได้ดแี ล้วตัวเองเจ็บปวด
6. คนรักตัวเองอ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพ ให้เกียรติผอู้ ่นื
คนหลงตัวเองมักก้าวร้าว เย่อหยิง ยโสโอหัง พูดจาขวานผ่าซาก ไม่รกั ษาน้าใจคน
7. คนรักตัวเองอยากเรียนรูจ้ ากคนอื่นในเรื่องทีต่ นเองยังไม่รู้ เปิ ดใจรับฟั ง
คนหลงตัวเองชอบทาตัวเหนือกว่าคนอื่น รับไม่ได้ว่าคนอื่นเก่งกว่าเราในบางเรื่อง
8. คนรักตัวเองจะแก้ไขปั ญหาอย่างสันติและสร้างสรรค์
คนหลงตัวเองมักใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา
9. คนรักตัวเองมีความเสียสละ คิดถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็ นหลัก
คนหลงตัวเองเห็นแก่ตวั ชอบเอาเปรียบผูอ้ ่นื เมื่อมีโอกาส
10. คนรักตัวเองเป็ นแหล่งกาเนิดของความสุขแก่ผใู้ กล้ชดิ ได้ฟังมธุรสวาจา
คนหลงตัวเองเป็ นมลพิษของคนรอบข้าง ใครอยูใ่ กล้มกั อึดอัด ราคาญ ได้ยนิ แต่เรื่องร้ายๆ
11. คนรักตัวเองมีรศั มีแห่งความเมตตา
คนหลงตัวเองมีรงั สีอามหิต
ไม่ควรรูส้ กึ ด้อยเมื่อเจอคนเก่งกว่า ควรจะมองว่าคนเราเก่งคนละด้าน มีความสามารถแตกต่างหลากหลาย การรูส้ กึ
ว่าตัวเองแย่ เลยต้องคอยหา "ข้อลบ" ของคนอื่น เพื่อให้รสู้ กึ ว่าตัวเอง "เหนือกว่า" ไม่เคยมองเห็น "ข้อบกพร่อง" ของ
ตนเอง ทีส่ ดุ แล้วก็ไม่มกี ารพัฒนา... มีแต่ปัญหาทะเลาะกัน เพราะการรักตัวเองไม่เป็ นทัง้ นัน้
บทความจาก : นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล

5 แบบที่ ทาให้ตายก็ไม่สาเร็จหรอก! ตอนที่ 3
ประเด็นอยู่ทบ่ี างเรื่องเป็ นหน้าที่ ความรับผิดชอบ ถ้าเราไม่แยกออกให้ดี ๆ นอกจากมันไม่ใช่ความสาเร็จแล้วยัง
เป็ นตัวถ่วงความสาเร็จได้ดว้ ย อย่าวางความสาเร็จว่า ทาตามหน้าทีค่ อื สาเร็จ รับผิดชอบแล้วคือสาเร็จ มันคนละเรื่องกัน
หรือถ้าจะเรียกว่าสาเร็จคุณต้องมีผลลัพธ์มาให้ชดั เจนเสียก่อน ว่าเขาเหล่านัน้ โดยทีเ่ ขาเหล่านัน้ เป็ นคนบอกเราได้ว่าเรา
ทาเพื่อเขาสาเร็จ ซึง่ คงยากมากจริง ๆ…
อีกแบบก็จะเป็ นแนวว่า “การเอาความสาเร็จของคนอื่นมาเป็ นของตนเอง” ซึง่ มิใช่ว่าทาไม่ได้เลย เพียงแต่ตอ้ งระวัง
การไปนึกว่านี่มนั เป็ น “บุญคุณ” เช่น โค้ชนักกีฬาต่อให้พานักกีฬาเป็ นแชมป์ เขาก็มโี อกาสเปลีย่ นโค้ช เพื่อพัฒนาขึน้ ไป
เช่นจากระดับจังหวัด ไปประเทศ ไประดับโลก แม้แต่ได้แชมป์ โลกแล้วก็ยงั มีเปลีย่ นเลย ทัง้ ทีน่ นคื
ั ่ อโค้ช ผูน้ าพาเขาไปให้
ได้แชมป์ โลกนะ ถ้าไม่แยกแยะว่า ความสาเร็จของโค้ชก็คอื ทาให้เขามีศกั ยภาพสูงสุดเท่านัน้ ส่วนตอนแข่งหรือการลงมือ
ทาก็เป็ นของนักกีฬา แม้บางส่วนจะดูเป็ นความสาเร็จร่วมกัน แต่ทส่ี ดุ แล้วก็ความสาเร็จของใครของมัน …ดังทีบ่ อกข้อนี้
ละเอียดอ่อน บ้างก็คงเข้าใจ บ้างก็อาจขัดใจ ถ้าให้พยายามสรุปก็คอื ถ้าพูดเรือ่ งความสาเร็จ มันก็ต้องชัดก่อนว่า อะไร
คือความสาเร็จ? “สาเร็จทีท่ าให้เขาสาเร็จ” นัน้ เป็ นได้ แต่สว่ นใหญ่จะน้อยใจตัง้ แต่ยงั ไม่สาเร็จ หรือเมื่อสาเร็จแล้วต้องเป็ น
บุญคุณตลอดไป อันนี้คงไม่น่าใช่อกี ลึก ๆ ทาเพื่อคนอื่น หรือเพื่อปมบางอย่างในใจต้องทบทวนให้ดี ๆ เพราะคนทีไ่ ม่
ชัดเจนเช่นนี้ มักมีวนั สาเร็จ
5.ทาดีที่สุดแล้ว (คนเดียว)
นี่กเ็ ป็ นอีกกรอบคิด (mindset) ทีข่ ดั ขวางความสาเร็จของหลายคน
บนความไม่รตู้ วั ด้วยคาว่า “ดีที่สุดแล้ว” ตัวอย่างทีน่ ่าจะสะท้อน
เรื่องนี้ได้ ก็ ลองนึกถึงเวลาเรามองเรื่องของคนอื่นแล้วมีความคิดว่า
“ทาไมเขาไม่ทาแบบนัน้ ” ซึง่ มักจะเป็ นเวลาทีเ่ รามองเห็นทัง้ โอกาส
ศักยภาพของเขา พอมันก็ยอ้ นกลับมาที่ บางทีคนอื่นเขาก็มองเรา
เช่นนัน้ เหมือนกัน ว่าทาไมไม่ทาบางอย่างบ้าง ในมุมคล้ายกัน ส่วน
ใหญ่เราก็คดิ ว่าเรา “ทาดีทส่ี ดุ แล้ว”ก็ตอ้ งทบทวนดูว่า เรารูต้ วั หรือไม่
รูต้ วั ทาดีทส่ี ดุ แล้วจริง ๆ หรือยังไม่จริง วิธกี ารทีด่ ที ส่ี ดุ ในข้อนี้
คือ “มีแผนและตัวชี้วดั ” เพราะเมื่อเรามีแผนในการลงมือทา เราจะ
รูว้ ่า “ต้องทาอะไร” ถ้ายังทาไม่ครบ ไม่หมด ไม่จบได้ตามแผน จะ
บอกว่าดีทส่ี ดุ แล้วนัน้ คือเราคิดไปเอง และเท่านัน้ ยังไม่พอ เพราะแม้
ทาครบตามแผนมันอาจกลายเป็ นว่า “แค่ทา” ถ้ามีตวั ชีว้ ดั ด้วยเราก็ไม่รสู้ กึ ไปเองว่า “ทาพอแล้ว” และ
หากทาตามแผน มีผลชีว้ ดั ดีทส่ี ดุ หรือยังนัน้ มันจะชัดเจนขึน้ …
ส่งท้าย

ทุกความสาเร็จมีหลากหลายปั จจัย คนย่อมมีความเป็ นปั จเจก นี่เป็ นเพียงอีกหนึ่งบทความเพือ่ การพัฒนา
ตนเอง ทีเ่ ขียนไว้แล้วว่า ไม่การันตีความสาเร็จให้ใคร แต่เชือ่ ว่าเป็ นมุมคิดทีม่ ปี ระโยชน์ ให้นาไปทบทวน ไม่ตอ้ ง
วนอยูก่ บั ความ ล้มเหลว ซ้าซาก และ เช่นเคยครับ อยากดีกว่าเมือ่ วาน วันนี้กต็ อ้ งเปลีย่ น…
ทีม่ า https://sirichaiwatt.com

