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วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 28  ฉบบัที ่ 1403    วนัอาทติยท์ี ่    30     มกราคม      2565/2022 

“ในวนันี ้ข้อความจากพระคมัภีร์ทีท่่านได้ยนิกบัหูอยู่นีเ้ป็นความจริงแล้ว” 

 นักบุญเปาโลไดเ้ขยีนจดหมายถงึชาวโครนิธ ์ โดยถ่ายทอดชวีติของท่านทีเ่คยต่อตา้นครสิต
ชน แต่ท่านกไ็ดม้ปีระสบการณ์ตรงเกี่ยวกบัความรกัทีพ่ระเยซเูจา้ไดม้อบใหก้บัท่านว่า "ความรกั
ยอ่มอดทน มใีจเอือ้เฟ้ือ ไมอ่จิฉา ไมโ่ออ้วดตนเอง ไมจ่องทอง ไมท่ยาบคาย ไมเ่หน็แก่ตวั ความ
รกัใหอ้ภยัทุกอย่าง เชื่อทุกอยา่ง หวงัทุกอยา่งอดทนทุกอยา่ง" ซึง่เป็นความรกัเดยีวกนักบัทีพ่ระ
เยซเูจา้ทรงมใีหก้บัชาวเมอืงทีต่่อตา้นพระองค ์ แมจ้ะเป็นคนบา้นเดยีวกนั พระองคท์รงอดทน ให้
อภยั มไิดล้งโทษสาปแช่ง พระองคธ์บิายพดูคุยกบัพวกเขาอยา่งมคีวามหวงั ไมใ่ชค้ าหยาบคาย ไม่
เหน็แก่ความปลอดภยัของตนเอง แมสุ้ดทา้ยต่อหน้าอนัตรายทีจ่ะถูกผลกัไสใหถ้งึตาย พระองคก์็
เพยีงแต่ทรงด าเนินฝ่ากลุ่มคนเหล่านัน้ แลว้เสดจ็จากไป 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=jKzH2E-1PXg
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

        ช่วงวยั....ท้ายชีวิต 
    กว่าจะถงึวนันี้โชคดนีกั                ไดผ้่านพน้อุปสรรคมาหลากหลาย 
ใชข้นัต ิ วริยิะประคองกาย                   ทัง้ดรีา้ยพานพบประสบมา 
 ดว้ยสองมอืหนึ่งสมองและสองเทา้   กว่าจะมาเป็นตวัเราสูฟั้นฝ่า 
ไดซ้มึซบักบัสรรเสรญิและนินทา           คอืคุณค่าตามลขิติชวีติจรงิ 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด   1   สตัว ์ นกและแมลง  
   อะเนโมนี  (Anemone)   ในเรือ่งปรมัปราของกรกีอะนีโมนีเป็นสญัลกัษณ์แห่งความโศกเศรา้และ
ความตายโดยมทีีม่าจากเรือ่งราวของอะโดนิส (Adonis) ทีเ่สยีชวีติบนกอง อะเนโมนี 
สขีาวซึง่แปรเปลีย่นเป็นสแีดงทนัท ี  
     ศาสนาครสิตใ์ชอ้ะเนโมนี เป็นสญัลกัษณ์ของความเจบ็ป่วย อะเนโมนีอาจอยูใ่น
ภาพ “การตรงึกางเขน” หรอืใชก้บัแมพ่ระเพื่อบอกถงึความเศรา้โศกของเธอทีม่ต่ีอ
พระทรมานจดุสแีดงบนกลบีดอกใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ห่งพระโลหติของพระครสิต ์
เพราะมเีรือ่งเล่าว่า ในตอนพลบค ่าของวนัทีท่รงถูกตรงึกางเขน มดีอกอะเนโมนีผุด
ขึน้เตม็คลัวาร ี ครสิตจกัรสมยัแรกๆใชใ้บอะเนโมนีซึง่มสีามแฉกเป็นสญัลกัษณ์ของ
พระตรเีอกภาพ 

วนัจนัทรท์ี ่31 ม.ค.22    ระลกึถงึ   น.ยอหน์ บอสโก พระสงฆ ์                                                                                               
วนัพุธที ่2 ก.พ.22       ระลกึถงึ  ฉลองการถวายพระกุมารในพระวหิาร 
วนัพฤหสัที ่3 ก.พ. 22    ระลกึถงึ    น.บลาซโีอ พระสงัฆราชและมรณสกัขนี.อนัสการ ์พระสงัฆราช 
วนัเสารท์ี ่5 ก.พ.22     ระลกึถงึ  น.อากาทา พรหมจารแีละมรณสกัข ี
วนัอาทติยท์ี ่6 ก.พ.22 สปัดาหท์ี ่ 5  เทศกาลธรรมดา     
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การบรรจศุพ คณุพอ่ยอหน์ บอสโก ด ารง กูช้าต ิ 

ณ สสุานวดันักบญุฟิลิปและยากอบ หวัไผ ่วนัท่ี 25 มกราคม 2022 

    

    

    

    
 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/14758-17jan22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/14745-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-26-%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%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-2022/14828-2feb22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%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-2022/14829-3feb22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/14754-21jan22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/14741-28jan22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%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-2022/14831-5feb22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14361-7nov21
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อาทติยช์วนคดิ  

ดีได้แต่อย่าเด่น 
          ผูร้บัใชย้อ่มไมเ่ป็นใหญ่กว่านายของตน ถา้เขาเบยีดเบยีนข่มเหงเรา เขากจ็ะเบยีดเบยีนขม่
เหงท่านทัง้หลายดว้ย...(ยน 15:18-21) 
          การยดึมัน่ในความดอีาจสุ่มเสีย่งต่อการถูกเกลยีดชงั… เพราะการขดัผลประโยชน์ และการ
เขา้ขา้งผูท้ีต่ ่าตอ้ยในสงัคม… พระเยซเูสดจ็มาเพื่อช่วยเราใหพ้น้สภาพบาป และกลบัคนืดกีนัอกีครัง้ 
*** ดีได้แต่อย่าเด่น ศิษยพ์ระเยซูจะต้องท าดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าให้ผูค้นยกย่อง
สรรเสริญ... 

 
 ส่งทา้ย    ทุกความส าเรจ็มหีลากหลายปัจจยั คนยอ่มมคีวามเป็นปัจเจก นี่เป็นเพยีงอกีหนึ่งบทความ
เพื่อการพฒันาตนเอง ทีเ่ขยีนไวแ้ลว้ว่า ไมก่ารนัตคีวามส าเรจ็ใหใ้คร แต่เชื่อว่าเป็นมมุคดิทีม่ปีระโยชน์ ให้
น าไปทบทวน ไมต่อ้งวนอยู่กบัความ ลม้เหลว ซ ้าซาก และ เช่นเคยครบั อยากดกีว่าเมือ่วาน วนันี้กต็อ้ง
เปลีย่น… 
                       
                    ทีม่าhttps://sirichaiwatt.com 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 พีน้่องทีร่กั ....พระศาสนจกัรคาทอลกิของเรา มีจุดรวมสูงสุดของความเชื่อคือพระเจ้าหน่ึงเดียว หากจะถามหา
ค านิยาม ว่าพระเจา้คอือะไร .... ค านิยามทีส่ ัน้ทีส่ดุ คอื พระเจ้าคือความรัก หรอืจะถามวา่ พระเจ้าคือใคร ค  าตอบ
ทีเ่รยีบง่ายทีส่ดุ คอื พระเจ้าเป็นองค์ความรัก  และแมว้่า เราเชื่อว่า ในพระเจา้ม ี3 พระบคุคล คอืพระบดิาเจา้ พระ
บุตรเจา้ และพระจติเจา้ แต่ในพลานุภาพของการเป็นองคค์วามรกั ทัง้สามพระบคุคลจงึเป็นพระเจ้าหน่ึงเดียว ทีเ่รา
นมสัการและสรรเสริญบชูา ..... ทว่า ในธรรมชาติและพฤติกรรมของความเป็นมนุษย ์ความรกั เป็นค าท่ีมกั
ถกู ‘ด้อยค่า’ มากท่ีสุด วนัน้ี อยากให้พี่น้องอ่าน ร  าพึงภาวนา และแสวงหาหนทางท าให้ ความรกัเป็น
ปณิธาน ทีจ่ะท าใหเ้ป็นจรงิในชวีติประจ าวนัของเราใหจ้งได.้.... 
 นักบุญเปาโล เขียน ค านิยาม “ของความรกั” ไวอ้ย่างชดัเจน และปฏบิตัไิดท้นัท ีในจดหมายของท่านถงึ

ชาวโครนิธ ์ฉบบัที ่1 บทที ่12 ไวด้งัต่อไปนี้ 
1 คร 12:31-13:13 

      ท่านทัง้หลายจงพยายามแสวงหาพระพรพเิศษทีป่ระเสรฐิยิง่กว่านี้เถดิ ขา้พเจา้จะขอชีท้างทีด่ทีีส่ดุใหท้่าน แม้
ขา้พเจา้พดูภาษาของมนุษยแ์ละของทตูสวรรคไ์ด ้ถา้ไม่มคีวามรกั ขา้พเจา้กเ็ป็นแต่เพยีงฉาบหรอืฉิ่งทีส่ง่เสยีงอกึทกึ 
แมข้า้พเจา้จะประกาศพระวาจา เขา้ใจธรรมล ้าลกึทุกขอ้และมคีวามรูทุ้กอย่าง หรอืมคีวามเชื่อพอทีจ่ะเคลื่อนภูเขาได ้
ถา้ไมม่คีวามรกั ขา้พเจา้กไ็ม่มคีวามส าคญัแต่อย่างใด แมข้า้พเจา้จะแจกจ่ายทรพัยส์นิทัง้ปวงใหแ้ก่คนยากจน หรอื
ยอมมอบตนเองใหน้ าไปเผาไฟ ถา้ไมม่คีวามรกั ขา้พเจา้กม็ไิดร้บัประโยชน์ใด 
      ความรกัย่อมอดทน มใีจเอือ้เฟ้ือ ไม่อจิฉา ไม่โออ้วดตนเอง ไมจ่องหอง ไม่หยาบคาย ไม่เหน็แกต่วั ความรกัไม่
ฉุนเฉียว ไมจ่ดจ าความผดิทีไ่ดร้บั ไม่ยนิดใีนความชัว่ แต่ร่วมยนิดใีนความถูกตอ้ง ความรกัใหอ้ภยัทุกอย่าง เชื่อทุก
อย่าง หวงัทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง  
 ความรกัไม่มสีิน้สดุ แมก้ารประกาศพระวาจาจะถูกยกเลกิ แมก้ารพดูภาษาทีไ่ม่มใีครเขา้ใจจะยตุ ิแมค้วามรูจ้ะ
หมดสิน้ เพราะเรารูอ้ย่างไม่สมบรูณ์ และประกาศพระวาจาอย่างไม่สมบรูณ์ แต่เมื่อสิง่ทีส่มบรูณ์มาถงึ ความไม่
สมบรูณ์จะสญูสิน้ไป เมื่อขา้พเจา้ยงัเป็นเดก็ ขา้พเจา้กพ็ดูจาเหมอืนเดก็ๆ คดิเหมอืนเดก็ๆ ใชเ้หตุผลเหมอืนเดก็ๆ 
แต่เมื่อขา้พเจา้เป็นผูใ้หญ่ ขา้พเจา้กเ็ลกิประพฤตเิหมอืนเดก็ ในเวลานี้ เราเหน็พระเจา้เพยีงรางๆ เหมอืนเหน็ใน
กระจกเงา แต่เมื่อถงึเวลานัน้ เราจะเหน็พระองคเ์หมอืนพระองคท์รงอยู่ต่อหน้าเรา เวลานี้ ขา้พเจา้รูอ้ย่างไม่สมบรูณ์ 
แต่เมื่อถงึเวลานัน้ ขา้พเจา้จะรูแ้จง้เหมอืนทีพ่ระองคท์รงรูจ้กัขา้พเจา้   
 ขณะนี้ยงัมคีวามเชื่อ ความหวงัและความรกัอยู่ทัง้สามประการ แต่ทีย่ิง่ใหญ่กว่าสิง่ใดทัง้หมด คอื ความรกั 
 อยากใหพ้ีน้่องอ่านแบบร าพงึภาวนาครบั แลว้น าไปปฏบิตัไิดท้นัท ีในทุกที ่ทุกสถานการณ์ ทุกเวลา กบัทุก

คน ....... ปฏบิติัได้ทนัท ีก็จะได้รับพระพรทนัใด ครับ 
 
                                                                        ........... เจา้วดั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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4 เร่ืองสัน้สอนใจ ให้ข้อคิดส าหรบัการด ารงชีวิตในสงัคม 
 เร่ืองท่ี 1 ความรู้ vs ความสามารถ 
 คุณยายคนหน่ึง พลดัหลงเขา้ไปในหอ้งสมัมนาของเหล่าดอกเตอร ์บนเวทมีดีอกเตอรท์่านหนึ่งก าลงั
เอ่ยถามผูท้ีเ่ขา้มาสมัมนาว่า….“เมด็ฝนทีต่กมาจากฟ้าทีส่งูและตกมาดว้ยความเรว็สูง จะท าใหค้นไดร้บั
บาดเจบ็หรอือนัตรายถงึแก่ชวีติหรอืไม?่”  เมือ่สิน้เสยีงค าถาม ภายในหอ้งประชุมกอ็ือ้องึ ต่างกพ็ากนั
วนิิจฉยัหาค าตอบ บา้งกห็าค่าความเรว็ของเมด็ฝน บา้งกห็ามวลน ้าหนกัของเมด็ฝน ฯลฯ ต่างคนต่างกพ็า
กนัคดิ  คุณยายมองดอูยูส่กัพกักค็วา้ไมโครโฟนทีโ่พเดยีมออกมาพดูขึน้ว่า…“พวกคุณไมเ่คยตากฝนเหรอ?” 
สิน้เสยีงของคุณยาย หอ้งทัง้หอ้งเงยีบกรบิ ทุกคนต่างพากนัพยกัหน้าบอกว่า “ใช่ๆ พวกเรากเ็คยโดนฝนน่ี
นา”   
 เรือ่งนี้สะกดิว่า “ความรูอ้าจสรา้งวธิคีดิทีห่ลากหลาย แต่ประสบการณ์คอืความสามารถท าใหคุ้ณแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ย่างรวดเรว็” 
 
 เร่ืองท่ี 2 เกลือจ้ิมเกลือ 
 ชายหนุ่มซือ้ปลามาจากตลาด เขาบอกภรรยาว่า…“ทีร่กั ผมซือ้ปลามา คุณช่วยทอดใหห้น่อยนะ เดีย๋ว
ผมจะไปดหูนงัสกัเรือ่งหนึ่ง แลว้จะกลบัมากนิ”  เมือ่ภรรยาไดย้นิว่าสามจีะไปดหูนงั กเ็อ่ยขึน้ว่า “ฉนัไปดู
ดว้ย!”  ชายหนุ่มไดต้อบกลบัไปว่า “อยา่ไปเลย คุณอยูท่ ากบัขา้วทีน่ี่ ค่าตัว๋กแ็พง ผมไปดคูนเดยีว เดีย๋วจะ
กลบัมาเล่าใหฟั้ง พรอ้มทานปลาทีคุ่ณท านะๆ” 
 เมือ่ชายหนุ่มกลบัมาจากดหูนงั กเ็ดนิเขา้ไปทีห่อ้งครวั แลว้ถามภรรยาว่า “คุณ! ปลาทอดอยูไ่หน?” 
ภรรยาสาวนัง่อ่านหนงัสอืดว้ยอาการสงบ แลว้ตอบว่า “ฉนักนิหมดแลว้! มาๆ มานัง่ใกลฉ้นัเลยคุณ เดีย๋วฉนั
จะเล่าใหฟั้งว่าปลามนัอรอ่ยยงัไง?” 
 
 เรือ่งนี้สะกดิว่า “คุณปฏบิตัต่ิอผูอ้ื่นอยา่งไร เขากอ็าจปฏบิตัต่ิอคุณอยา่งนัน้” 
 
               (อ่านต่ออาทติยห์น้า) 
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5 แบบท่ี ท าให้ตายกไ็ม่ส าเรจ็หรอก ตอนท่ี 2 
 4. ท าเพ่ือคนอ่ืน ข้อน้ีอาจรวมการ “ท าเพราะคนอ่ืน”  ซึง่การท าเพือ่คนอืน่ในทีน่ี้ไมไ่ดห้มายถงึ การ
ท าเพือ่สงัคมอะไรท านองนัน้ เพราะถา้ท าเพือ่คนอืน่ในแนวนัน้จรงิ ๆ เราจะไมต่อ้งการความส าเรจ็ เพราะแคไ่ดท้ า
กถ็อืว่าส าเรจ็แลว้…แต่ความหมิน่เหมก่อ็ยูต่รงนี้แหละ เชน่ หลายคนบอกว่าท าเพือ่คนรกั ท าเพือ่ครอบครวั ท า
เพือ่เพือ่น กเ็ป็นสิง่ทีด่ ีแต่นี่กไ็มใ่ชเ่รือ่งของความส าเรจ็ เพราะเราไมม่วีนัเตมิอะไรใหใ้ครไดเ้ตม็… ไม่มีวนั.........
ยกตวัอยา่งทีน่่าจะเหน็ไดช้ดั เชน่ทีบ่อกว่า เราท างานเพือ่ครอบครวั ซึง่ทีจ่รงิเราแคท่ างานเพือ่ หาเงิน มาให้
ครอบครวั อนันัน้จะถกูตอ้งกว่า เพราะผลลพัธม์นัไมเ่คยการนัตวี่า เงินนัน้จะพอ หรอืจะท าครอบครวัมคีวามสขุ 
มนัยงัมปัีจจยัอืน่ ๆ อกีหลายอยา่ง แถมเวลา สาม ีภรรยา ทะเลาะกนัขึน้มา ต่างกม็กัอา้งว่าตวัเองท าเพือ่
ครอบครวัแลว้ ถ้าอีกฝ่ายรู้สึกได้รบัเพียงพอหรือเหน็ค่า กไ็ม่น่าทะเลาะกนั…ประเดน็อยูท่ีบ่างเรือ่งเป็นหน้าที ่
ความรบัผดิชอบ ถา้เราไมแ่ยกออกใหด้ ีๆ นอกจากมนัไมใ่ชค่วามส าเรจ็แลว้ยงัเป็นตวัถว่งความส าเรจ็ไดด้ว้ย อยา่
วางความส าเรจ็ว่า ท าตามหน้าทีค่อืส าเรจ็ รบัผดิชอบแลว้คอืส าเรจ็ มนัคนละเรือ่งกนั หรอืถา้จะเรยีกว่าส าเรจ็คณุ
ตอ้งมผีลลพัธม์าใหช้ดัเจนเสยีกอ่น ว่าเขาเหล่านัน้ โดยทีเ่ขาเหล่านัน้เป็นคนบอกเราไดว้า่เราท าเพือ่เขาส าเรจ็ ซึง่
คงยากมากจรงิ ๆ…อกีแบบกจ็ะเป็นแนวว่า “การเอาความส าเรจ็ของคนอืน่มาเป็นของตนเอง” ซึง่มใิชว่่าท าไมไ่ด้
เลย เพยีงแต่ตอ้งระวงัการไปนึกว่านี่มนัเป็น “บญุคณุ” เชน่ โคช้นกักฬีาต่อใหพ้านกักฬีาเป็นแชมป์ เขากม็โีอกาส
เปลีย่นโคช้ เพือ่พฒันาขึน้ไป เชน่จากระดบัจงัหวดั ไปประเทศ ไประดบัโลก แมแ้ต่ไดแ้ชมป์โลกแลว้กย็งัมเีปลีย่น
เลย ทัง้ทีน่ัน่คอืโคช้ ผูน้ าพาเขาไปใหไ้ดแ้ชมป์โลกนะ ถา้ไมแ่ยกแยะว่า ความส าเรจ็ของโคช้กค็อืท าใหเ้ขามี
ศกัยภาพสงูสดุเทา่นัน้ สว่นตอนแขง่หรอืการลงมอืท ากเ็ป็นของนกักฬีา แมบ้างสว่นจะดเูป็นความส าเรจ็รว่มกนั 
แต่ทีส่ดุแลว้กค็วามส าเรจ็ของใครของมนั…ดงัทีบ่อกขอ้นี้ละเอยีดออ่น บา้งกค็งเขา้ใจ บา้งกอ็าจขดัใจ ถา้ให้
พยายามสรปุกค็อื ถ้าพดูเร่ืองความส าเรจ็ มนักต้็องชดัก่อนว่า อะไรคือความส าเรจ็? “ส าเรจ็ทีท่ าใหเ้ขา
ส าเรจ็” นัน้เป็นได ้แต่สว่นใหญ่จะน้อยใจตัง้แต่ยงัไมส่ าเรจ็ หรอืเมือ่ส าเรจ็แลว้ตอ้งเป็นบญุคณุตลอดไป อนันี้คงไม่
น่าใชอ่กี ลกึ ๆ ท าเพือ่คนอืน่ หรอืเพือ่ปมบางอยา่งในใจตอ้งทบทวนใหด้ ีๆ เพราะคนทีไ่ม่ชดัเจนเช่นน้ี มักมีวนั
ส าเรจ็ 
 5. ท าดีท่ีสดุแล้ว (คนเดียว) น่ีกเ็ป็นอีกกรอบคิด (mindset) ทีข่ดัขวางความส าเรจ็ของหลายคนบน
ความไมรู่ต้วั ดว้ยค าวา่ “ดีท่ีสดุแล้ว” ตวัอยา่งทีน่่าจะสะทอ้นเรือ่งนี้ได ้ก ็ลองนึกถงึเวลาเรามองเรือ่งของคนอืน่
แลว้มคีวามคดิว่า “ท าไมเขาไมท่ าแบบนัน้” ซึง่มกัจะเป็นเวลาทีเ่รามองเหน็ทัง้โอกาส ศกัยภาพของเขา พอมนัก็
ยอ้นกลบัมาที ่บางทคีนอืน่เขากม็องเราเชน่นัน้เหมอืนกนั ว่าท าไมไมท่ าบางอยา่งบา้ง ในมมุคลา้ยกนั สว่นใหญ่
เรากค็ดิว่าเรา “ท าดทีีส่ดุแลว้”กต็อ้งทบทวนดวู่า เรารูต้วัหรอืไมรู่ต้วั ท าดทีีส่ดุแลว้จรงิ ๆ หรอืยงัไมจ่รงิ วธิกีารทีด่ี
ทีส่ดุในขอ้นี้คอื “มีแผนและตวัช้ีวดั” เพราะเมือ่เรามแีผนในการลงมอืท า เราจะรูว้่า “ต้องท าอะไร” ถา้ยงัท าไม่
ครบ ไมห่มด ไมจ่บไดต้ามแผน จะบอกว่าดทีีส่ดุแลว้นัน้ คอืเราคดิไปเอง และเทา่นัน้ยงัไมพ่อ เพราะแมท้ าครบ
ตามแผนมนัอาจกลายเป็นว่า “แค่ท า” ถา้มตีวัชีว้ดัดว้ยเรากไ็มรู่ส้กึไปเองว่า “ท าพอแล้ว” และหากท าตามแผน 
มผีลชีว้ดั ดทีีส่ดุหรอืยงันัน้ มนัจะชดัเจนขึน้…                                                              
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