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วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1305    วนัอาทติยท์ี ่   1    มนีาคม     2563/2020 

ขอ้คดิ         

 “Devils are not so black as are painted." แปลว่า "ปีศาจไม่ด าอย่างทีเ่ขาวาดไวใ้น
ภาพ"น่ีเป็นค าพูดของ ลอดจ์ โทมสั ซ ึง่มชีวีติอยู่ในระหวา่งปี 1558 - 1625 ปีศาจน้ันน่ากลวั
มาก ใครๆ ก็รู)้ แตไ่ม่ใชน่่ากลวัเพราะรูปปรากฎทีน่่าเกลยีด เพราะถา้ปีศาจมองดนู่าเกลยีด 
มนุษยเ์ราคงไม่อยากอยู่ใกลแ้ละไวใ้จ แตปี่ศาจน่ากลวัเพราะมั่นจะมาในรูปปรากฏทีน่่าเช ือ่และ
ยอมรบัง่ายปีศาจมกัมาหาเราในจงัหวะเวลาทีเ่ราออ่นแอ บ่อยๆ มนัไม่มาหาเราโดยตรง แต่ให ้
การประจญของมนัผ่านมาทาง "จนิตนาการ" ทงีดงาม เต็มไปดว้ยเหตผุลและความหวงั และ
เพือ่ลอ่หลอกเรา มนัยงัสามารถอา้งพระคมัภรีอ์กีดว้ย หากปราศจาก "การไตรต่รอง" ทีด่ ี และ 
"ความหนักแน่น" ในจติวญิญาณแลว้ เราอาจพลาดท่าเสยีทไีดโ้ดยง่าย ฉะน้ัน บางทีอ่าจจะเป็น 
"ความมกัง่าย" กระมงัทีเ่ป็นศตัรตูวัรา้ยทีซ่อ่นอยู่กายในตวัของเรามนุษยเ์องบางทอีาจมใิช่
ปีศาจทีน่่ากลวั แตเ่ป็นความหละหลวมในหลกัการทีด่แีละถูกตอ้งของเรามนุษยต์า่งหาก 

“จงกราบนมสัการองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระเจา้ของทา่น  

และรบัใชพ้ระองคแ์ตผู่เ้ดยีวเทา่น้ัน” 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

แบง่ปัน      

  การแบ่งปันพนัผูกปลูกสมคัร     แบ่งความรกัอาทรทุกขร์อ้นหนาว 

รว่มมอืสรา้งสามคัคใีหย้ดืยาว          มาแบ่งเบาความทกุขค์ราระทม  

    มาปลอบปลุกยามช า้ระก าจติ        ชว่ยแกไ้ขความผดิใหสุ้ขสม  

ชว่ยเสรมิส่งความดใีหม้ั่นคง             ชว่ยเพาะบ่มยามทอ้ต่อชะตา 

                                สญัลกัษณใ์นครสิตศ์ลิป์ 
หมวด  7  วตัถทุีใ่ชใ้นศาสนพธิ ี  ( Religeous    Objects ) 

    เทยีนไข ( Candle )   มบีทบาทส าคญัหลายอยา่งในโบสถแ์ละมคีวามหมายในเชงิ

สญัลกัษณห์ลายประการ  ขึน้อยูก่ารใชแ้ละจ านวน  เชน่  แสงเทยีนไขหกเลม่บนพระแท่น

เป็นสญัลกัษณข์องการสวดมนตรต์ามเวลาทีศ่าสนจกัรก าหนด   ตะเกยีงที่

บรเิวณศาสนสถาน   และเทยีนทีใ่ชใ้นพธิบีูชามสิซาเป็นสญัลกัษณว์า่พระ

ครสิตเ์สด็จมารว่มพธิรีบัศลีมหาสนิท   เทยีนปัสกา   เป็นสญัลกัษณแ์ห่งการ

ฟ้ืนคนืพระชนมช์พีของพระครสิตร์ะหวา่งเทศกาลปัสกา   เทยีนไข สามเลม่

เป็นสญัลกัษณข์องพระตรเีกภาพ   เทยีนไขเจ็ดเลม่เป็นสญัลกัษณข์องศลี 

เจ็ดประการ    เทยีนไขของพระสงัฆราชจะถกูน ามาใชเ้มือ่ประกอบหนา้ทีต่ามสมณศกัดิ ์ 

ดงักลา่ว    หรอืระหวา่งทีท่่านประกอบพธิบีูชามสิซา   การใชเ้ทยีนไขเพือ่บูชา   ไม่วา่จะทีห่ิง้

บูชาหรอืในขบวนแห่   ใชก้นัทั่วไปและมกัพบบ่อยๆในงานศลิปะสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยา  และ

เน่ืองจากเทยีนไขมคีวามหมายในเชงิสญัลกัษณห์ลายอยา่ง   เชงิเทยีนจงึมกัมคีวามสวยงาม

วนัเสารท์ี ่7 ม.ีค.20                    ระลกึถงึ น.แปรเ์ปตอูา และ น.เฟลชีตีสั มรณสกัข ี 

วนัอาทติยท์ี ่ 8 ม.ีค. 20              สปัดาหท์ี ่2 เทศกาลมหาพรต                          
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http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11528-7nar20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-2020/11482-9feb20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11346-12jan20


วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน 
เลขที ่167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสขุ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุร ี
วนัอาทติย ์ พธิบูีชาขอบพระคณุ ภาษาองักฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น. 
วนัศกุรต์น้เดอืน  วนัเสาร ์ นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์และพธิบูีชาขอบพระคณุ เวลา 19.30 น. 
ทุกวนัที ่11 ของเดอืน เวลาทุ่มคร ึง่    ขอเชญิรว่มแห่เทดิเกยีรตแิม่พระทีว่ดับางแสน 

 
วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

6 

ประชาสมัพนัธ ์

1. ขอเชญิพีน่อ้งรว่มพธิเีดนิทางกางเขน (เดนิรปู 14 ภาค) ในเทศกาลมหาพรต ทกุวนัอาทติย ์หลงั
 มสิซาภาษาองักฤษ และหลงัมสิซาภาษาไทยครบั. 

 
2. ทกุวนัศกุรใ์นเทศกาลมหาพรต เป็นวนั “อดเนือ้” ส าหรบัครสิตชนทีม่อีาย ุ14 ปีขึน้ไป โดยผูท้ีไ่ด ้

 ปฏบิตั ิ“อยา่งใดอยา่งหน่ึง” ตอ่ไปนี ้ถอืวา่ไดถ้อืตามกฎการอดเนือ้ คอื 
ก. อดเนือ้ 
ข. ปฏบิตักิจิศรทัธานอกเหนือไปจากทีเ่คยปฏบิตั ิเชน่ เดนิรปู 14 ภาค เฝ้าศลีฯ สวดสายประค า ฯลฯ 
ค. ปฏบิตักิจิเมตตาปราณี เชน่ ใหท้านคนจน เยีย่มคนเจ็บป่วย ฯลฯ 
ง. งดเวน้อาหาร หรอืสิง่ฟุ่ มเฟือยทีเ่คยปฏบิตัเิป็นประจ า อาท ิงดเคร ือ่งดืม่แอลกอฮอล ์งดสบูบุหร ี ่
จ. รูจ้กัอดออม และละเวน้จากความฟุ้ งเฟ้อตา่งๆ. 
 
3. การรณรงคจ์ติตารมณม์หาพรต ประจ าปี ค.ศ.2020 กลุม่เป้าหมายทีจ่ะรบัปัจจยัคอื “มูลนิธ ิ สงเคราะห ์

เด็ก พทัยา” และ “ผูท้พุพลภาพ และยากไรใ้นเขตวดั สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบรุ”ี ขอพีน่อ้ง น ากระปกุมหา
พรตกลบัไปหยอดปัจจยัฯ และน ามาสง่คนืใหก้บัทีว่ดัในวนัอาทติยปั์สกา 12 เมษายน  เพือ่ทางวดัจะได ้
รวบรวม และน าสง่ใหก้บัสงัฆมณฑลตอ่ไปครบั. 

 
4. วนัศกุรท์ี ่6 มนีาคม เป็นวนัศกุรต์น้เดอืน คณุพอ่จะไปสง่ศลีมหาสนิทแกผู่ส้งูอายตุามบา้น  ตามปกต ิ

และขอเชญิพีน่อ้งมารว่มกจิศรทัธาและพธิกีรรมทีว่ดั ตามก าหนดการดงันี ้
 
15:00 น. สวดพระเมตตา – มสิซาวนัศุกรต์น้เดอืน (รอบบ่าย) 
19:30 น. มสิซาวนัศุกรต์น้เดอืน (รอบค ่า) 
  
5. การเรยีนค าสอนภาคฤดรูอ้น วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน จะเร ิม่วนัจนัทรท์ี ่16 มนีาคม ถงึศกุรท์ี ่ 24 

เมษายน (หยดุชว่งสงกรานต+์วนัไหล 11-19 เมษายน) เร ิม่เรยีนตัง้แตเ่วลา 08:30-12:30 น.  รบัประทาน
อาหารกลางวนัทีว่ดักอ่นแลว้จงึกลบับา้น (พีน่อ้งทีม่คีวามประสงคจ์ะสนับสนุนคา่อาหาร  หรอืท าอาหาร
มาเลีย้ง ตดิตอ่ไดท้ีค่ณุพอ่ครบั). 

 
6. ประกาศแตง่งาน  
 
คูท่ี ่1 ยอหน์ เชรชิ  ทองสขุ บุตรของ นายพงษว์รฒุม ์ลิม้โสมาละกลุ และนางพชัรา ทองสขุ มคีวาม

ประสงคจ์ะเขา้พธิสีมรสกบั นางสาวพมิพป์ราชญ ์รอบครบุร ีบุตรขีอง นายก าไร รอบครบุร ีและนางฐณิา
ภรณ ์ รอบครบุร ีในวนัเสารท์ี ่7 มนีาคม 2020 ทีว่ดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน หากพีน่อ้งทราบวา่มขีอ้
ขดัขวางทีท่ าใหไ้ม่สามารถเขา้สูพ่ธิสีมรสได ้กรณุาแจง้ใหค้ณุพ่อเจา้อาวาสทราบดว้ย ประกาศคร ัง้ที ่3 
คร ัง้สดุทา้ย. 
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คณุพอ่เจา้อาวาสทกัทาย 

  "พระจติเจา้ทรงน าพระเยซเูจา้ไปในถิน่ทุรกนัดาร เพือ่ใหปี้ศาจมาผจญพระองค”์ (มธ 4,1) 
 

 พีน่อ้งทีร่กั เทศกาลมหาพรต เป็นชว่งเวลาประมาณ 40 วนั ทีพ่ระศาสนจกัรจดัไวใ้หเ้ราคร ิ

สตชนไดท้ ากจิศรทัธาอย่างเขม้ขน้เป็นพเิศษ และฝึกทีจ่ะควบคมุตนเองในดา้นตา่งๆ เพือ่ช าระ

จติใจของเราใหบ้รสิทุธิ ์โดยตวัเลขจ านวน 40 น้ัน มทีีม่าจากพระคมัภรี ์จากหนังสอืพนัธสญัญา

เดมิ ฝนตก 40 วนั 40 คนืในสมยัของโนอาห ์(ปฐก 6-9), ประกาศกเอลยีาหเ์ดนิทางไปยงัโฮเรบ็ 

ภูเขาของพระเจา้ 40 วนั 40 คนื (1พกษ 19,8), โมเสสจ าศลีอดอาหารบนภูเขาซนีาย 40 วนั 

(อพย 34,28), ประกาศกโยนาหป์ระกาศการกลบัใจแกช่าวนีนะเวห ์40 วนั (ยนา 3), ชาว

อสิราเอลเดนิทางในทะเลทรายกอ่นเขา้สูแ่ผ่นดนิพนัธสญัญาเป็นเวลา 40 ปี (อพย 16,35), และ

จากหนังสอืพนัธสญัญาใหม่ คอืเร ือ่งราวในพระวรสารวนันีท้ีพ่ระเยซเูจา้ทรงอดอาหารและทรงถูก

ปีศาจผจญในถิน่ทุรกนัดาร เป็นเวลา 40 วนั กอ่นทีพ่ระองคจ์ะเร ิม่ออกเทศนส์อน และท าภารกจิ

ของพระองคใ์นโลกนีจ้นส าเรจ็ (มธ 4,1-11). 

 

 พีน่อ้งครบั เน่ืองจากพระคมัภรีม์รีปูแบบวรรณกรรมพเิศษทีต่า่งจากหนังสอืทั่วไปในยุค

ปัจจุบนั ดงัน้ัน จ านวนตวัเลขในพระคมัภรีจ์งึไม่ไดม้คีวามหมายตามตวัอกัษรเท่าน้ัน ตวัเลข 40 

ในพระคมัภรีก็์เป็นสญัลกัษณท์ีบ่่งบอกถงึชว่งเวลาอนัยาวนาน และเป็นชว่งเวลาแห่งการผ่าน การ

เตรยีมตวั การกลบัใจ ใชโ้ทษบาป การช าระตน การหนัหลงัใหก้บัความช ัว่รา้ย และการตดัสนิใจ

เลอืกพระเจา้ ดงัน้ัน สิง่ทีส่ าคญัในเทศกาลมหาพรตก็คอืเราจะตอ้งเอาชนะใจของตนเอง และไม่

พ่ายแพต้่อการผจญลอ่ลวงของปีศาจน่ันเอง. 

 

 พีน่อ้งทีร่กั พระคมัภรีบ์นัทกึไวว้า่ปีศาจมาผจญลอ่ลวงพระเยซเูจา้ถงึ 3 คร ัง้ ในรปูแบบที่

แตกตา่งกนัออกไป อย่างไรก็ตาม มสีิง่หน่ึงทีค่ลา้ยกนัก็คอื ปีศาจมกัจะลอ่ลวงในสิง่ทีด่เูหมอืนวา่ 

“ท าแลว้ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย” “ไม่มอีะไรเสยีหาย” แตห่ากเรายอมปล่อยใหปี้ศาจชกัน าเราได ้เรา

ก็จะสญูเสยีความสามารถทีจ่ะ “ควบคมุตนเอง” และน่ันเป็นความสูญเสยีทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุ เพราะเรา

จะตกเป็นทาสของปีศาจ ดว้ยการท าผดิซ า้ๆ ตอ่ไป หรอือาจจะท าผดิหนักมากขึน้เร ือ่ยๆ ก็ได ้

ดงัน้ัน การทีพ่ระศาสนจกัรเชญิชวนเราให ้“อดเนือ้” “พลกีรรม” “จ าศลี” “อดอาหาร” “ท าบุญให ้

ทาน” “สวดภาวนา” ฯลฯ จงึไม่ไดห้วงัแค ่“ผล” ทีจ่ะเกดิขึน้เท่าน้ัน แตจ่ดุประสงคท์ีแ่ทจ้รงิคอื

ตอ้งการใหเ้รา “ฝึกฝนทีจ่ะควบคมุตนเอง” และจะได ้“ไม่พ่ายแพต้อ่การผจญของปีศาจ” เสมอไป

ดว้ย. 

 

                     ขอพระเป็นเจา้ทรงอวยพระพรพีน่อ้งทุกท่านครบั. 

         ดว้ยความรกัและเคารพ. 

           พ่อไกอ่.ู 



 

นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  

4 
วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

คณุเคยรูส้กึไหมวา่ชวีติล าบาก...ลองอา่นเร ือ่งนีด้ ู
...คณุไม่อยากอยูใ่นสภาพแวดลอ้มอยา่งทีเ่ป็นอยู.่.. 

...คุณรูส้กึว่าชวีติน้ันเป็นทุกข.์.. 
...อาชพีการงานไม่ไดด้ัง่ใจ อะไรๆ ก็ผดิพลาดไปหมด... 

เร ือ่งราวต่อไปนีอ้าจจะเปลีย่นแปลงทศันคตทิีค่ณุมตี่อชวีติคณุได ้

 ผมสนทนากบัเพือ่นคนหน่ึง ถงึแมว้า่เขาจะท างานสองอยา่ง รายไดแ้ตล่ะเดอืนหกัลบรายจา่ยแลว้ยงั
เหลอืแคพ่นักวา่ แตเ่ขาก็มคีวามสขุมากแลว้  ผม แปลกใจมากทีเ่ขามคีวามสขุขนาดน้ันเพราะเขามรีายได ้
นอ้ย ตอ้งประหยดัมธัยสัถ ์จงึจะพอมเีหลอืเลีย้งดคูณุพ่อคณุแม่สงูอาย ุพ่อตาแม่ยายภรรยา และลกูสาวอกีสอง
คน ไหนจะคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ จุกจกิภายในครอบครวั เขา อธบิายใหฟั้งวา่เป็นเพราะหลายปีกอ่น เขาไดเ้ห็น
เหตกุารณบ์างอยา่งทีป่ระเทศอนิเดยี ขณะน้ันเขาประสบปัญหาทีส่าหสัมาก สภาพจติใจตกต ่าจงึไปเทีย่ว
อนิเดยีเพือ่ใหส้บายใจขึน้ เขาไดเ้ห็นกบัตา ผูห้ญงิชาวอนิเดยีคนหน่ึง ถอืมดีอโีตต้ดัแขนขวาของลกูตวัเอง 
 สายตาทีห่มดหวงัของผูห้ญงิคนน้ัน และเสยีงรอ้งครวญครางดว้ยความเจ็บปวดของเด็กอายสุีข่วบ จน
บดันีย้งัวนเวยีนอยูใ่นใจเขามริูล้มื  คณุ อาจจะถามวา่...ท าไมแม่คนน้ันจงึตอ้งท าเชน่นี ้เป็นเพราะลกูของเธอ
ซกุซนเกนิไปหรอืเปลา่ หรอืเป็นเพราะแขนของเด็กตดิเชือ้ ไม่ใช.่..ทีแ่ทท้ าไปเพือ่ใหเ้ด็กสามารถไปขอทาน
ตามถนน!  แม่ ผูส้ิน้หวงัคนน้ันจงใจท าใหล้กูตวัเองพกิาร เพือ่เขาสามารถออกขอทานตามทอ้งถนนได ้เพือ่น
ของผมคนนีต้กใจแทบชอ็ก ขนมปังในมอืของเขาทีเ่พิง่กนิไดค้ร ึง่กอ้นตกหล่นลงพืน้ ทนัททีนัใด ก็มเีด็กๆ หา้
หกคนกรกูนัเขา้มา แยง่ชงิขนมปังทีเ่ลอะทรายบนพืน้ เหมอืนกบัปฏกิริยิาอตัโนมตัเิวลาผจญกบัความหวิโหย 
เขา ตกใจกบัเหตกุารณด์งักลา่ว ไกดข์องเขาขบัรถพาเขาไปยงัรา้นขนมปังทีใ่กลท้ีส่ดุ เขาเขา้ไปในสองรา้น
ของละแวกน้ัน ขอซือ้ขนมปังทัง้หมดในรา้น เจา้ของรา้นขนมปัง
แปลกใจมาก แตก็่ยนิดขีายขนมปังทัง้หมดใหเ้ขา  
 เขาใชเ้งนิทัง้หมดไม่ถงึหน่ึงรอ้ยเหรยีญ ซือ้ขนมปังมา
ประมาณสีร่อ้ยกวา่กอ้น (ตกกอ้นละไม่ถงึ 25 เซน) แลว้ใชอ้กี
หน่ึงรอ้ยเหรยีญซือ้ของใชป้ระจ าวนัและแลว้ เขาก็น่ังบน
รถบรรทกุทีบ่รรทกุขนมปังไวเ้ต็มคนัรถ ขบัไปบนถนน ขณะ ที่

เขาแจกจา่ยขนมปังและของใชป้ระจ าวนัใหก้บัเด็กซึง่พกิารเป็น
สว่นใหญน้ั่น พวกเขาลว้นโคง้ค านับใหด้ว้ยความดใีจ น่ันเอง 
เป็นคร ัง้แรกในชวีติทีเ่ขาคดิไดว้า่ ท าไมคนเราจงึสามารถละทิง้
ศกัดิศ์รขีองตนเอง เพยีงเพือ่ช ิน้ขนมปังราคาไม่ถงึ 25 เซน เขา
เร ิม่บอกตนเองวา่ตนเองน้ันโชคดแีคไ่หน เขามรีา่งกายครบสามสบิสอง มอีาชพีการงานมคีรอบครวั มโีอกาส
บ่นวา่อาหารชิน้ไหนด ีอาหารชิน้ไหนไม่อรอ่ย มโีอกาสสวมใสเ่สือ้ผา้ มโีอกาสครอบครองสิง่ของมากมายทีค่น
เหลา่นีไ้ม่ม ีตอนนี ้ผมเร ิม่คดิไดแ้ละตระหนักไดว้า่ ชวีติของผมมนัย ่าแยจ่รงิหรอื ? บางทมีนัอาจไม่ไดย้ ่าแย่
ขนาดน้ันก็ได ้คณุละ? บางท ีเมือ่คร ัง้หนา้คณุรูส้กึวา่ชวีติของตนก าลงัย ่าแย ่ 
 ลองคดิถงึเด็กคนทีต่อ้งเสยีแขนเพือ่เป็นขอทานคนน้ันดูส ิ "ความ รูส้กึพอ" ไม่ใชม่าจากการเตมิเต็มสิง่ที่

คณุตอ้งการ แตม่าจากการตระหนักวา่ คณุมมีากมาย และเพยีงพอ เมือ่ประตแูห่งความสขุปิดลง ประตอูกีบาน
หน่ึงก็จะเปิดออก แตบ่่อยคร ัง้เรามวัแตจ่อ้งบานประตทูีปิ่ดลงเทา่น้ัน ไม่ไดส้งัเกตเห็นประตอูกีบานหน่ึงทีเ่ปิด
ออกเพือ่เรา จรงิอยู ่พวกเรามกัจะรูว้า่ตนเองมก็ีตอ่เมือ่เราสญูเสยีมนั แตพ่วกเราก็ตอ้งคอยจนกวา่ของสิง่น้ัน
มาถงึ จงึจะรูต้วัวา่เราไม่มมีนั การมอบ ความรกัทัง้หมดใหก้บัผูอ้ืน่ มไิดห้มายความวา่เราจะไดร้บัความรกัตอบ
กลบัมาอยา่งเทา่เทยีมกนั อยา่หวงัวา่รกัผูอ้ืน่แลว้ผูอ้ืน่จะรกัตอบ จงสนใจแค ่ใหค้วามรกัน้ันเตบิโตขึน้ในใจ
พวกเขา แตถ่า้ไม่เตบิโตขึน้เลยก็จงพอใจกบัความรกัทีเ่ตบิโตขึน้ในใจของคุณเอง  
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        Ego คอืศตัร ู

 Ego คอืความอยากไดอ้ยากดงัโดยทีไ่ม่ตอ้งลงมอืท า ความส าเรจ็จะท าใหค้นอืน่ๆ ยกย่อง

และยอมรบัในตวัเรา แตห่ลายๆ คนกลบัอยากไดม้นัมาโดยทีย่งัท าไม่ส าเรจ็ ความทะเยอทะยาน

ตา่งจาก Ego เพราะมนัอยูบ่นพืน้ฐานของความส าเรจ็ คนทีม่ ี Ego มกัจะคดิวา่ตวัเองถูกเสมอ 

มั่นใจและเอาความคดิตวัเองเป็นใหญ่ ดือ้ไม่ฟังใคร หรอืฟังแต่ไม่ท าตาม การทีเ่ราจะประสบ

ผลส าเรจ็ เราตอ้งดงึดา้นดขีอง Ego มาใช ้คอืตอ้งมที ัง้ความเช ือ่ ความมั่นใจในตวัเอง แตก็่อย่า

ส าคญัตวัมากเกนิไป    ฝึกระงบัอารมณ ์  เราอาจจะไม่ชอบใจเวลาทีห่วัหนา้พูดจารนุแรงกบัเรา 

หรอืเวลาทีเ่พือ่นรว่มงานท าใหเ้ราหงุดหงดิ แตก่ารตอบโตโ้ดยส าคญัตวัเอง วา่เราควรไดร้บัการ

ปฏบิตัอิย่างยุตธิรรมมากกวา่นี ้มนัไม่ไดช้ว่ยอะไรใหด้ขีึน้มา พฤตกิรรมแบบน้ันมนัเกดิจาก Ego 

การทีเ่ราระงบัอารมณไ์ดจ้ะชว่ยใหมุ่้งมั่นอยู่กบังานและเรยีนรูจ้ากเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้    มองใน

ระยะยาว  ลดความส าคญัของความพงึพอใจหรอืความไม่พอใจในระยะสัน้ ใหค้ดิวา่สิง่ทีเ่กดิขึน้

มนัจะท าใหเ้ราเตบิโต มนัจะชว่ยใหเ้ราพฒันาตนเองไดใ้นระยะยาว   เรยีนรูอ้ยู่เสมอ  จงเรยีนจาก

คนทีรู่เ้ยอะกว่าเรา เรยีนจากการสอนคนทีรู่น้อ้ยกวา่เรา และเรยีนจากการแขง่ขนักบัคนทีรู่เ้ท่า

เทยีมเรา หรอืจากการท างานรว่มกนั  ถงึแมว้า่เราจะเกง่แคไ่หน ก็ยงัมคีนทีเ่กง่กวา่เราเสมอ

 สรา้งและรกัษามาตรฐาน  คนทีจ่ะประสบผลส าเรจ็ไดเ้ร ือ่ยๆ จะตอ้งมุ่งมั่นท าสิง่ทีจ่ าเป็นตอ้ง

ท า ท าในเวลาทีเ่หมาะสม และใหไ้ดผ้ลลพัธอ์ย่างทีม่นัควรจะเป็น ตอ้งท างานทุกอย่างใหไ้ดต้าม

มาตรฐาน หลงัจากงานส าเรจ็ก็ตอ้งรกัษามาตรฐานน้ันไวห้รอืปรบัปรงุท าใหม้นัดยีิง่ขึน้ อย่ามั่นใจ

มากเกนิไปและอย่ายดึตดิอยู่กบัความส าเรจ็เดมิๆ ยอมรบัความผดิพลาด  ความผดิพลาดเป็น

เร ือ่งทีห่ลกีเลีย่งไม่ได ้ เพราะวา่เราตอ้งเสีย่ง ปัญหาไม่ไดอ้ยู่ทีค่วามผดิพลาด แตเ่ราตอ้งวเิคราะห ์

มนัและหาทางแกไ้ข เราตอ้งแยกใหอ้อกวา่ตวัเราไม่ใชค่วามผดิพลาดทีเ่ราท า แต ่ Ego จะท าให ้

เรามองวา่ตวัเราคอืความผดิพลาดและจะท าใหเ้รามองเห็นแคค่วามส าเรจ็และความลม้เหลว  ถงึ

เราจะท าเต็มทีท่ าดทีีส่ดุ แตม่นัก็ไม่ไดร้บัประกนัวา่เราจะประสบผลส าเรจ็ หาใหเ้จอวา่ท าไม ตอ่ไป

จะไดแ้กไ้ขใหด้ขีึน้  เช ือ่ใจและใชค้นใหเ้ป็น  เราตอ้งหดัเช ือ่ใจคนอืน่ ใชค้นใหเ้ป็น เอางานใหค้น

อืน่ท า แลว้ทุกคนจะไดร้บัประโยชน ์  สรปุ  การม ี Ego ในระดบัทีพ่อดเีป็นสิง่จ าเป็นส าหรบั

ความส าเรจ็ แต่การส าคญัตนมากเกนิไปจะไม่ดตี่ออาชพีการงาน เราตอ้งฝึกระงบัและควบคมุ

อารมณ ์ หมั่นชว่ยเหลอืงานคนอืน่และเรยีนรูอ้ยู่เสมอ  การถ่อมตวัมนัมแีต่ประโยชน ์ ไม่มใีครอยู่

อย่างโดดเดีย่ว ความส าเรจ็ทีเ่กดิขึน้มนัมสีว่นมาจากคนอืน่ๆ ดว้ย ดงัน้ันแทนทีจ่ะเห็นแกต่วั เชดิ

ชตูวัเอง ก็ใหล้องแชรค์วามส าเรจ็น้ันกบัเพือ่นรว่มงาน 
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