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วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

สารว ัด

ภาพข่าวว ัดบางแสน
แม่พระกลับมาแล้ว --- รูปแม่่พระทัง้ สองรูปถูกนาไปซ่อมช่วงปิ ดวัดสถานการณ์โควิด-19
บัดนี้ซอ่ มเสร็จเรียบร้อยสวยงาม คุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์ เจ้าอาวาส ทาพิธีเสกเมื่อวัดเปิ ด
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020 --- โอ้พระแม่มารีอา โปรดช่วยวิงวอนเทอญ

http://www.bangsaenchurch.org

ว ัดแม่พระเมืองลูรด
์
<< OUR LADY OF LOURDES CHURCH >>
ปี ที่ 26 ฉบับที่ 1318

วันอาทิตย ์ที่

31

พฤษภาคม

บางแสน

2563/2020

สมโภชพระจิตเจ้า

“สันติสขุ จงสถิตอยู่กบั ท่านทัง้ หลายเถิด พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทัง้ หลายไปฉันนัน้ ”

เราไม่สงสัยในพลังอานาจของพระจิตเจ้าที่ทางานผ่านทางบรรดาอัครสาวกและกลุ่มคริสตชนในสมัยเริ่มแรก
เพราะหลังจากทีพ่ วกเขาได้รบั พระองค์แล้ว พวกเขาเริ่มป่ าวประกาศข่าวดีอย่างกล้าหาญเป็ นพยานถึงความเชื่อใน
พระเยซูเจ้าด้วยชีวติ ทัง้ ครบ แม้พวกเขาหลายคนต้องพลีชีวติ ตนเองเพื่อพันธกิจนี้พวกเขายอมสละด้วยความเต็มใจ
ในฐานะคริสตชนคนหนึ่ง พระจิตเจ้าทรงมีบทบาทต่อชีวติ ของเราอย่างไร?เหมือนทีน่ กั บุ ญเปาโลบอกเรา พระพร
พิเศษของพระจิตเจ้ามีหลายประการ นัน่ คือ เราแต่ละคนมีความรูแ้ ละความสามารถแตกต่างกัน แต่เราต้องไม่ลืม
ว่าพระพรพิเศษทุกชนิดมีไว้เพื่อแบ่งปั น เราไม่ควรเก็บความรูแ้ ละความสามารถของเราไว้เพื่อประโยชน์ของเราเอง
เท่านัน้ แต่เราควรใช้เพื่อรับใช้ความต้องการของเพื่อนพี่นอ้ งที่อยูร่ อบข้างด้วย จาไว้เสมอว่ายิ่งเราแบ่งปั นความรู ้
และความสามารถของเราให้กบั คนอื่นมากเท่าใดเราก็ยิ่งมีพระพรเหล่านี้มากขึ้น ขอพระจิตเจ้านาทางเราและช่วย
เราให้ใช้ศกั ยภาพทีม่ ีให้เกิดประโยชน์แก่สว่ นรวมมากทีส่ ุดเท่าที่จะทาได้
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ระลึกถึง น.ยุสติน มรณสักขี
ระลึกถึง น.มาร์แชลลิน และ น.เปโตร มรณสักขี
ระลึกถึง น.ชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขี
ระลึกถึง น.บอนีฟาส พระสังฆราชและมรณสักขี
ระลึกถึง น.นอร์เบิรต์ พระสังฆราช
สมโภชพระตรีเอกภาพ
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เปิ ดแล้ว ... วันอาทิตย์ที่ 24 วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ทดลองเปิ ดหลังจากปิ ดมาแล้ว
เป็ นเวลา 49 วัน (7 อาทิตย์ ตัง้ แต่อาทิตย์ใบลาน) พี่นอ้ งทีม่ าวัดให้ความร่วมมือปฏิบตั ิตามคาแนะนาเรื่องการป้ องกัน
โควิด-19 ตามมาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัด และวันที่ 31 ซึ่งเป็ นวันสมโภชพระจิตเจ้า เป็ นวันเริ่มต้นของ
พระศาสนจักร เราจะถือว่า เป็ นการเปิ ดวัดอย่างเป็ นทางการ โดยคุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์ เจ้าอาวาส

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน
สัญลักษณ์ในคริสต ์ศิลป์

่ี ้ในศาสนพิธ ี ( Religious Objects )
หมวด 7 วัตถุทใช

ไม้กางเขนในศาสนพิธี ( Ecclesiastical Crosses ) เป็ นไม้กางเขนแบบ
ดัดแปลง ใช้บอกสมณศักดิ์ มีดว้ ยกันสองแบบ ได้แก่ ไม้กางเขนสองชัน้ ซึง่
เป็ นไม้กางเขนทีม่ ีแขนแนวนอนซ้อนกันสองชัน้ ใช้กบั พระสังฆราชและพระอัคร
สังฆราช และไม้กางเขนสามชัน้ ใช้กบั พระสันตะปาปาเท่านัน้

ข้อคิดสะกิดใจ

ไร้ศีล
อันสตรีไร้ศีลก็ส้ นิ สวย
แม้ภิกษุไร้ศีลก็ส้ นิ ดี
สุขหรือทุกข์อยูท่ ใี่ จใช่สงิ่ อืน่
ถ้าทุกคนมีนา้ ใจให้ตอ่ กัน

7

บุรุษด้วยไร้ศีลก็ส้ นิ ศรี
ถึงเมธีไร้ศีลก็ส้ นิ กัน
ต่างหยิบยื่นนา้ ใจให้สุขสันต์
ไม่มีวนั ทีจ่ ะทุกข์ มีสุขเอย
ติดตามข่าวและประกาศของวัดได้จากทีไ่ หน => Facebook วัดบางแสน ชลบุรี
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ั ันธ์
ประชาสมพ

1. เพื่อป้ องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามทีร่ ฐั บาลได้ประกาศ
ภาวะฉุกเฉิน และคาสัง่ จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี วัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน ขอ
งดกิจกรรมของวัดฯ ดังนี้
1.1 งดการส่งศีลวันศุกร์ตน้ เดือน แต่กรณีโปรดศีลเจิมคนไข้ฯ สามารถเชิญคุณพ่อได้ตามปกติ.
1.2 งดพิธีกรรมในวัดทัง้ หมด โดยพี่นอ้ งสามารถร่วมมิสซาฯ วันธรรมดาผ่านทางสือ่ ออนไลน์จากการ
ถ่ายทอดสดของหน่วยงานสือ่ มวลชนฯ สังฆมณฑลจันทบุรี ทุกวัน เวลา 08:00 น. หรือจากวัดอืน่ ๆ
ได้ตามเวลาทีส่ ะดวก ส่วนวันอาทิตย์ จะมีการถ่ายทอดสดมิสซาฯ ผ่านทางไลน์กรุป๊ “ชุมชนวัดบาง
แสน” และเฟสบุก๊ แฟนเพจ “Bangsaen Church” เวลา 10:30 น. ครับ.
1.3 งดกิจกรรมกลุม่ ผูส้ ูงอายุ ในวันศุกร์สปั ดาห์ทส่ี ข่ี องเดือน.
2. การรณรงค์จติ ตารมณ์มหาพรต ประจาปี ค.ศ.2020 กลุม่ เป้ าหมายทีจ่ ะรับปั จจัยคือ “มูลนิธิ
สงเคราะห์เด็ก พัทยา” และ “ผูท้ พุ พลภาพ และยากไร้ในเขตวัด สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” ขอพี่
น้องนากระปุกมหาพรตมาส่งคืนให้กบั คุณพ่อทีบ่ า้ นพักพระสงฆ์ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารธนชาติ
สาขาแหลมทอง บางแสน เลขบัญชี 455-6-10935-6 ชื่อบัญชี สมชาย เกษี เพื่อคุณพ่อจะได้
รวบรวม และนาส่งสังฆมณฑลต่อไปครับ.
3. ในช่วงเวลาทีเ่ รางดมิสซาทีว่ ดั และต้องเว้นระยะห่างในการป้ องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
(COVID-19) เพื่อความชัดเจนในการทาบัญชีวดั พ่อขอแยกบัญชีธนาคารเพื่อพี่นอ้ งจะได้โอนเข้า
โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้
3.1 เพื่อขอมิสซาทีต่ อ้ งการให้ลงบัญชีวดั ใส่ถุงทาน หรือทาบุญให้วดั ให้โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
สาขาบางแสน เลขบัญชี 672-8-42171-8 ชือ่ บัญชี สมชาย เกษี.
3.2 เพื่อการรณรงค์จติ ตารมณ์มหาพรต ในนามของวัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน ให้โอนเข้าบัญชี
ธนาคารธนชาติ สาขาแหลมทองบางแสน เลขบัญชี 455-6-10935-6 ชือ่ บัญชี สมชาย เกษี.
4. จาก ประกาศสังฆมณฑลจันทบุรี ที่ สจ. 024/2020 เรือ่ งการแต่งตัง้ พระสงฆ์ปฏิบตั ิหน้าทีต่ า่ งๆ โดย
พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี ณ วันพุธที่ 8 เมษายน ค.ศ.
2020 มีสว่ นทีเ่ กี่ยวข้องกับวัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน ดังนี้
4.1 คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สมศักดิ์ พรประสิทธิ์ ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นเจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูรด์ บาง
แสน.
4.2 คุณพ่อเฮนรี่ สมชาย เกษี ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นอธิการบ้านเณรพระหฤทัยฯ ศรีราชา + รับผิดชอบฝ่ าย
อภิบาล แผนกพระสงฆ์ + แผนกสามเณราลัยและกระแสเรียก + แผนกเณรกลาง/ใหญ่/ปี ฝึกงาน
อภิบาล/ไตร่ตรองกระแสเรียก + แผนกองค์กรฆราวาส กลุม่ เซอร์รา่ + ฝ่ ายธรรมทูตและการศึกษา
อบรม แผนกมรดก และวัฒนธรรม.
วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน

เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
วันอาทิตย ์ พิธบ
ี ช
ู าขอบพระคุณ ภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น.
วันศุกร ์ต ้นเดือน วันเสาร ์ นพวารแม่พระนิ จจานุ เคราะห ์ และพิธบ
ี ช
ู าขอบพระคุณ เวลา 19.30 น.
ทุกวันที่ 11 ของเดือน เวลาทุ่มครึง่ ขอเชิญร่วมแห่เทิดเกียรติแม่พระทีวั่ ดบางแสน
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น

สวัสดี พี่นอ้ งทีร่ กั
ประกาศภาวะฉุกเฉิน ของสถานการณ์โควิด-19 ยังคงดาเนินต่อไป แม้การผ่อนปรน
บางประการจะค่อยๆ ได้รบั การผ่อนผันบ้าง
วันอาทิตย์น้ ีซงึ่ เป็ นวันสมโภชพระจิตเจ้า เป็ นวันฉลองใหญ่ เป็ นวันเกิดของพระศาสน
จักร ทีจ่ ะออกไปประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้นแก่มวลมนุษยชาติ
วันอาทิตย์น้ ีแทบทุกวัดคงจะ เริ่มมีการถวายบูชามิสซาพร้อมกับสัตบุรุษแล้วล่ะครับ
เพราะเป็ นโอกาสทีด่ ที จ่ี ะได้มาร่วมถวายบูชามิสซาด้วยกัน สมโภชพระจิตเจ้า - วัดของเรา
เริ่มถวายบูชามิสซาไปแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ทแี่ ล้ว พี่นอ้ งก็มาร่วมบูชามิสซากันพอสมควร
และทราบรูปแบบทีเ่ ราต้องปฏิบตั ิ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั เราต้องพยายาม
รอบรู ้ เพื่อจะได้ปฏิบตั ไิ ด้อย่างรอบคอบ ซึง่ ก็คอื รับผิดชอบต่อสังคม
อาทิตย์น้ ี ให้เราเตรียมจิตใจร่วมในบูชามิสซาอย่างดี และระหว่างสัปดาห์น้ ี เราจะเริม่
ส่งศีลฯ วันศุกร์ตน้ เดือน เราน่าจะมีมิสซาคา่ วันเสาร์ดูนะครับ แล้วเราจะค่อย ๆ กลับเข้าสู่
เวลาปกติของเราโดยเร็ว (หากไม่มอี ุปสรรคอืน่ )
พระจิตเจ้า เป็ นพระบุคคลที่ 3 ในพระตรีเอกภาพ เรามักจะคิดถึงพระองค์นอ้ ย หรือ
ท้ายสุด ๆ เหมือนกับเราไม่คอ่ ยคิดถึงลมหายใจของเรา พระจิตเจ้าเป็ นลมปราณของพระ
เจ้า เพื่อให้เรามีชวี ติ แท้จริง กายทีไ่ ม่มีลมหายใจ จะเป็ นเช่นไร จิตวิญญาณทีไ่ ม่มีพระจิต
เจ้า จะเป็ นเช่นไร ตัง้ ใจมาถวายบูชามิสซาด้วยกันนะครับ
พ่อศักดิ์
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

หลังจากชายคนหนึง่ พบรังไหมของตัวอ่อนผีเสื้อ เขาเฝ้ าจับตาความคืบหน้ามาตลอด กระทัง่ ได้เห็น
รอยปริขนาดเล็กปรากฏอยูท่ ผี่ ิวภายนอก ชายคนนัน้ จึงนัง่ ลง และเฝ้ าจับตามอง ความเคลื่อนไหวของตัว
อ่อนผีเสื้ออยูน่ านหลายชัว่ โมง เขาเห็นมันพยายามดิ้นรนจะพ้นจากช่องเล็ก ๆ ของรังไหมให้ได้ แต่เมื่อไม่
สาเร็จ เจ้าตัวน้อยก็หยุดเคลื่อนไหว เหมือนจะยอมรับว่าไม่อาจขืนทาอะไรได้มากไปกว่านัน้
เมื่อตัดสินใจได้วา่ จะช่วยตัวอ่อนแล้ว... ชายคนนัน้ จึงหยิบกรรไกร
ขึ้นมาตัดเปิ ดช่องรังไหม จนกว้างพอทีต่ วั อ่อนจะสามารถออกมาได้อย่าง
ง่ายดาย ตัวอ่อนผีเสื้อน้อยจึงออกมาเผชิญโลก ทัง้ สภาพร่างกายบวม
กลม ตรงข้ามกับปี กทีม่ ีขนาดเล็กนิดเดียว! แต่เขาก็เฝ้ าจับตามองตัว
อ่อนนัน้ ต่อไปด้วยความหวังว่า อีกไม่ชา้ ... ปี กของมันจะขยายใหญ่ข้ ึน
และแข็งแรงพอจะพยุงร่างกายมันได้เมื่อถึงเวลาอันควร
แต่เมื่อเวลาผ่านไป... กลับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง! ผีเสื้อน้อยต้อง
เดินและคลานไปมาทัง้ ชีวติ ด้วยสภาพร่างกายบวมกลม และปี กแห้งเล็ก
ทีไ่ ม่เคยมีโอกาสจะบินได้ ภายใต้การดูแลอย่างอ่อนโยนของชายผูห้ วังดี
สิง่ ทีช่ ายคนนี้ไม่เคยเข้าใจก็คอื ธรรมชาติได้กาหนดมาแล้วว่า ตัวอ่อนจะออกไปเผชิญโลกได้ ก็ตอ่ เมื่อ
ของเหลวในร่างกายลดน้อยลง จนลาตัวมีขนาดสมดุลกับปี กเท่านัน้ จึงจะสามารถลอดออกจากช่องว่าง
ขนาดเล็กของรังไหมได้สาเร็จ… และถ้าตัวอ่อนได้ผา่ นการดิ้นรนจนถึงเวลานัน้ มันจึงจะเติบโตเป็ นผีเสื้อที่
พร้อมโบกบินจากรังได้อย่างอิสระโดยแท้
การมีชวี ติ อยูโ่ ดยไม่ตอ้ งผ่านอุปสรรคใด ๆ เลย จึงมีแต่จะทาให้เราพิการและไม่แข็งแรง การดิ้นรนฝ่ า
ฟั นอุปสรรคต่างหาก ทีเ่ ป็ นหัวใจสาคัญของการดาเนินชีวติ ซึง่ จะช่วยให้เรายืนหยัดอยูไ่ ด้อย่างแข็งแกร่ง
เพราะอย่างนัน้ … ภูมิใจกับการดิ้นรนในวันนี้เถอะ ถ้าคุณหวังจะไปให้ถึงวันดี ๆ ของชีวติ ทีส่ ามารถโบยบิน
ได้อย่างเสรี!

5 วิธี ที่ยนื ยันจากนักจิตวิทยาว่า ช่วยดึงความมัน่ ใจในตัวคุณออกมาได้
ว่ากันว่าความมัน่ ใจในตนเองถือเป็ นเรือ่ งละเอียดอ่อน เมื่อเรามีความมัน่ ใจในตนเอง เราจะสามารถอดทนต่อ
สิง่ ต่างๆได้มากขึ้น ซึง่ จุดเร้าความมัน่ ใจของแต่ละคนนัน้ ไม่เหมือนกัน เช่น คนทีเ่ ป็ นเชฟจะรูส้ กึ เสียความมัน่ ใจ
อย่างมากหากมีคนบอกว่า อาหารทีเ่ ขาทาไม่อร่อย แต่หากเป็ นคนธรรมดานัน้ คงไม่รูส้ กึ อะไรมาก นัน่ เป็ น
เพราะการทาอาหารเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญต่อชีวติ ของเขา และบ่งบอกความเป็ นตัวตนของเชฟคนนึง นักจิตวิทยา
นามว่า Guy Winch ผูซ้ งึ่ มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ในการดูแลคนไข้ แนะนา 5 วิธีเพิ่มความมัน่ ใจ และเพิ่ม
แรงต้านทานต่อสิง่ กดดันรอบตัวให้ได้มากขึ้น
1.ใช้วิธีการมองโลกในแง่บวกให้เป็ นประโยชน์นกั จิตวิทยาหลายคนบอกว่า “You are what you
think" หรือ คิดอย่างไรก็ได้อย่างนัน้ การมองโลกในแง่บวกคือองค์ประกอบสาคัญของการได้มาซึง่ สิง่ ที่
คาดหวัง เพราะหากเราเริม่ มองสิง่ ต่างๆในแง่บวกแล้ว เราก็จะเริม่ มีความเชือ่ ไปในทางบวกแบบนัน้ จริงๆ และ
พอเราเชือ่ แล้ว การกระทาเพื่อให้ได้สงิ่ นัน้ มาครอบครองจึงไม่ใช่เรือ่ งยากเกินความสามารถอีกต่อไป อย่างไร
ก็ตาม วิธนี ้ ีถือว่าใช้ได้ผลกับคนจานวนมาก แต่ก็มีคนบางกลุม่ ทีว่ ธิ นี ้ ี กลับยิง่ ทาให้พวกเขารูส้ กึ ไร้คา่ เพราะ
ความคิดแง่บวก เช่น ฉันจะสวย ฉันจะต้องประสบความสาเร็จให้ได้ มันอาจดูตรงกันข้ามกับสิง่ ทีพ่ วกเขา
มองเห็นตัวเองมากเหลือเกิน เพราะฉะนัน้ คาพูดทีเ่ หมาะสมกับคนกลุม่ นี้ อาจเปลีย่ นจาก ฉันจะต้องประสบ
ความสาเร็จให้ได้เป็ น ฉันจะสูจ้ นสุดความสามารถจนกว่าจะสาเร็จให้ได้
2.สารวจตัวเองว่าเราเก่ง หรือมีความถนัดในเรื่องอะไรความถนัดของคนเรา อาจเป็ นเรือ่ งที่ฟังดู
ธรรมดาๆ ไม่วา่ จะเป็ น การวิง่ หรือการทาอาหาร แต่รูไ้ หมว่าทักษะเหล่านี้นี่แหละ ทีส่ ามารถถูกพัฒนาจน
กลายเป็ นจุดเด่น เป็ นความมัน่ ใจในตนเองของคนๆนึงได้ เช่น ชอบวิง่ ก็เอาตัวเองไปลงแข่งซะ เพราะฉะนัน้
จุดสาคัญของการสารวจความถนัดของตนเองก็คอื รูใ้ ห้ได้วา่ เราถนัดอะไร และหากความถนัดนัน้ สามารถ
พัฒนาเป็ นเป็ นอาชีพได้ ก็จงทา
3.เรียนรูท้ ี่จะยอมรับคาชมจากคนรอบข้างเสียบ้างในเวลาที่เรากาลังรูส้ กึ แย่ หรือผิดหวังกับตัวเอง การ
ทีค่ นรอบตัวจะดึงเราออกไปจากความคิดเหล่านัน้ เป็ นสิง่ ทีย่ าก และถึงแม้วา่ คาชมจะเป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องการมาก
ทีส่ ุดในเวลาแบบนัน้ แต่เราก็มกั พบว่าตนเองพยายามผลักดันคาชมเหล่านี้ออกไปเสียเหลือเกิน คาแนะนาจาก
นักจิตวิทยาท่านนี้คอื ถึงแม้เราจะรูส้ กึ ไม่ตอ้ งการคาชมใดๆเลย แต่จงฝื นรับมันไว้ แล้วตอบกลับด้วยคาพูด
ง่ายๆว่า ขอบคุณ ในไม่ชา้ คุณก็จะเริม่ มีความสุขกับคาชมต่างๆได้มากขึ้นเอง
4.อย่าเอาแต่โทษตัวเองในเวลาที่เราไม่มีความมัน่ ใจ เราจะเริม่ ทาร้ายตัวเองด้วยการกล่าวโทษตัวเอง
มากขึ้น นักจิตวิทยาแนะนาว่า ทางแก้ทดี่ ที สี่ ุดคือ จงถามตนเองว่า เราจะด่าทอเพื่อนสนิทของเรา หรือคนทีเ่ รา
รัก ด้วยคาพูดรุนแรงเหล่านี้หรือไม่ ถ้าไม่ จงหยุดซะ หรือถ้ายังหยุดไม่ได้ในครัง้ แรก เราอาจได้คดิ มากขึ้นใน
ครัง้ ต่อไป ก่อนทีเ่ ราจะเริม่ ด่าทอตัวเองอย่างรุนแรง
5.อย่าลืมคุณค่าที่แท้จริงของตัวเอง ในเวลาที่เรากาลังผิดหวัง เป็ นเรื่องธรรมดาที่เราจะมองไม่เห็นข้อดี
ของตนเอง นักจิตวิทยาแนะนาว่า สิง่ ทีค่ วรทาหากกาลังผิดหวัง ไม่เห็นค่าในตัวเอง คือการเขียนสิง่ ทีเ่ ราทาได้
ดีในสถานการณ์นนั้ ๆออกมา เช่นหากคุณโดนใครสักคนปฎิเสธ จงเขียนสิง่ ทีท่ าให้คณ
ุ เป็ นแฟนทีด่ ที สี่ ุด
ออกมา ไม่วา่ จะเป็ น ความซือ่ สัตย์ การดูแลเอาใจใส่ หรือหากคุณไม่ได้ถูกเลือ่ นตาแหน่งเช่นคนอืน่ ๆ ก็ให้
เขียนข้อดีของคุณในฐานะพนักงานคนหนึ่ง ทีเ่ พื่อนร่วมงานจะรักออกมา เช่น ความมุง่ มัน่ เอาใจใส่ หรือกระทัง่
เรือ่ งเล็กๆอย่าง การเข้างานเช้าอย่างสมา่ เสมอ การทาแบบนี้อย่างต่อเนื่องทุกวัน จะทาให้คณ
ุ มีกาลังใจ และ
เห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้น
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