
เร ือ่งเลา่วดับางแสนในอดตี 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

Happy Birthday  
วนัที ่10 ก.ค. 2012  วนัเกดิคุณพ่อมเิกล เจา้อาวาสวดับางแสน ครบรอบ 70 ปี  

 
 

   
Happy Birthday จากคณะเซอรร์่าบางแสน 

 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 
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“ถ้าท่านเข้าไปในบ้านใด จงพกัอยู่ท่ีนัน่จนกว่าจะออกเดินทางต่อไป  
ถ้าท่ีใดไม่ต้อนรบัท่าน หรือไม่ฟังท่าน จงออกจากท่ีนัน่พลางสลดัฝุ่ นจากเท้าไว้เป็นพยาน

 นักบุญเปาโล ผูเ้คยเบยีดเบยีนพระเยซ ูและบรรดาครสิตชน แต่พระเจา้ทรงเรยีกท่านใหก้ลบั
ใจ ท่านไดเ้ปลีย่นชวีติของท่านทัง้หมด อุทศิตนแด่พระเจา้ สอนพวกเราเสมอว่า ชวีติของเรามสีิง่
เดยีวคอื โมทนาขอบพระคุณพระเจา้ สรรเสรญิพระองคท์ุกวนัเวลา ดว้ยว่า ชวีติทีเ่ราเป็น... ทุกสิง่
ทีเ่ราม.ี.. ลว้นเป็นน ้าพระทยัดขีองพระองคท์ีท่รงมต่ีอเรา พระเจา้ทรงประทานพระพร และ
เลอืกสรรเราในองคพ์ระครสิตเจา้ ตัง้แต่ก่อนเนรมติสรา้งโลก พระองคท์รงก าหนดไวล้่วงหน้าแลว้ 
ทีจ่ะใหเ้ราเป็นบุตรบุญธรรมของพระองค ์จงเชื่ออยา่งมัน่ใจเถดิว่า เราเป็นผูร้บัเลอืกสรรของ
พระองค ์ชวีติของเราจงึเป็นของพระองค ์มใิช่ชวีติของเราเอง เราจงึตอ้งอุทศิชวีติของเราเพื่อ
พระองค ์และประกาศพระ-อาณาจกัรของพระองคต์ราบชวีติของเราจะหาไม่ 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Af8ZIDxkoBY
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เร ือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

        สขุ 
 สุขงา่ยง่ายรกัพ่อแมด่แูลท่าน               รูจ้กัการมอบใหไ้มห่วงัผล 

นัง่ลอ้มคุยในครอบครวักส็ุขลน้                    สุขใกลต้นคนมองขา้มน่าช ้าใจ 
     เมตตาจติคดิดยีอ่มมเีพื่อน                   ต่างคอยเตอืนเคยีงขา้งอย่างสดใส 
ทุกรอยยิม้แห่งมติรแทม้แิปรไป                   คอยรว่มสุขรว่มทุกขไ์ดห้่วงใยกนั 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  8    ส่ิงประดิษฐ ์  ( Artifacts )    

 มีด ( Knife )   มกัปรากฏอยูใ่นงานศิลปในฐานะเครือ่งมือท่ีใช้ลง
ทณัฑน์ ักบญุบารโ์ทโลมิวมีม ีดรปูทรงแปลกๆ เลม่ใหญ่เป็น
เครื่องหมาย  และบางครัง้มหีนงัคนพาดอยู่ทีแ่ขนดว้ย  เน่ืองจากนกับุญ
ท่านน้ีถูกลงทณัฑด์ว้ยการถลกหนงัทัง้เป็น   ภาพนกับญุปีเตอรม์รณสกัขมีี
มดีเป็นเครื่องหมายดว้ย   
 

วนัองัคารที ่13 ก.ค.21     ระลกึถงึ  น.เฮนรี ่
วนัพุธที ่14 ก.ค.21       ระลกึถงึ   น.คามลิโล เด เลลลสิ พระสงฆ ์
วนัพฤหสัที ่15 ก.ค.21   ระลกึถงึ   น.บอนาแวนตูรา พระสงัฆราชและนกัปราชญ์แห่งพระศาสนจกัร 
วนัศุกรท์ี ่16 ก.ค.21       ระลกึถงึ   พระนางพรหมจารมีารยีแ์ห่งภเูขาคารแ์มล 
วนัอาทติยท์ี ่18  ก.ค.21  สปัดาหท์ี ่16 เทศกาลธรรมดา 
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กจิกรรมวดับางแสน 

 “ก้าวไปกบัปีนักบญุยอแซฟ”  
8 ธนัวาคม 2020 - 8 ธนัวาคม 2021 

เราเคยคดิกนับา้งไหมเอ่ย  ถา้พระกุมารเยซรูอ้งไหง้อแง นกับุญยอแซฟจะท าอย่างไร 
แน่นอน นกับุญยอแซฟในฐานะเป็นบดิา ตอ้งไมน่ิ่งดดูาย ปล่อยเป็นหน้าทีข่องแมพ่ระ 

ทีม่งีานบา้นมากมายตอ้งท า วนัน้ีเสรจ็งวนช่างไม ้นกับุญยอแซฟกใ็หพ้ระกุมารนัง่บนบ่า แลว้พาเดนิไปรอบๆ 
หมูบ่า้น บางครัง้กน็ัง่บนบ่าซา้ย ถา้เมือ่ยกย็า้ยมาบ่าขวา ไมม่บี่น ไม่รูเ้บื่อ 

 

       
 

 
 

 
 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/13628-28june21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13681-13july21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/13626-30june21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13680-14july21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13679-15july21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13691-3july21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13678-16july21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/13650-6june21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13683-11july21
http://images.google.com/imgres?q=Bartholomew+knife&hl=en&gl=th&biw=792&bih=442&tbm=isch&tbnid=E8PF0UTcllkFlM:&imgrefurl=http://abbotcuthbertjohnson.blogspot.com/&docid=MSo_OWLpNEBZuM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_03cZeCIXyeQ/SpJQvdb9pBI/AAAAAAAABTA/fI8eKG
http://images.google.com/imgres?q=Bartholomew+knife&hl=en&gl=th&biw=792&bih=442&tbm=isch&tbnid=CTAz9e7FNHnheM:&imgrefurl=http://www.h-net.org/~german/reviews/boettchermarch07.htm&docid=xJ_mio20Q1rt-M&imgurl=http://www.h-net.org/~german/reviews/graphics/bartho
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ประชาสมัพนัธ ์

 หากพีน่อ้งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ัดในช่วงน้ี จะใชว้ิธีโอนเงินท าบุญ- ขอมสิซา 

       ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน  

      ชือ่บัญช ีนายสมศักด์ิ พรประสิทธ์ิ  

เลขบัญช ี679-3-93587-9 (บัญชอีอมทรัพย)์  

 และโปรดส่ง “ไลน์” เพือ่แจง้จุดประสงคข์องพีน่อ้ง ใหท้ราบดว้ยครับ  

 
 

              อาทติยช์วนคดิ 

  
 ในครัง้นัน้ น.อิกนาติอสุ ได้กล่าวกบั น.ฟรานซิส ตอนหน่ึงว่า 
 *** “ ฟรานซสิ ... โลกทีเ่ราอยูน่ี้เป็นโลกทีเ่ตม็ไปดว้ย การทรยศ สญัญา แต่
ไมเ่คยปฏบิตัติาม และ ถงึแมว้า่มนัท าใหท้า่นมคีวามสขุ แต่มนัจะนานสกัเทา่ไหร ่
ยาวยิง่กวา่ชวีติของทา่นหรอื? และหลงัจากทีท่า่นตาย ทา่นจะเอาอะไรไปสูช่วีติ
นิรนัดร คนร ่ารวยหรอืเศรษฐจีะน าเอาเหรยีญเลก็ๆ สกัอนัหนึ่ง หรอื คนใชค้นหนึ่ง
ไปรบัใชท้า่นในชวีตินรินัดรไ์ดไ้หม ? “ 
 ***หลงัจากฟังค าพดูของ น.อกินาตอุิสแลว้ น.ฟรานซสิกไ็ดอ้อกจากกรงุปารสี 
ตดิตาม น.อกินาตอุิสไป และต่อมาทา่นกไ็ดร้บัการแต่งตัง้เป็นนกับุญ 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

                พีน้่องทีร่กั 
 ระหว่างสปัดาหท์ีผ่า่นมา ผมไดร้บัการฉีดวคัซนีโควดิฯ เขม็แรกไปแลว้ หลงัจากถกูเลื่อนมา 2-3 

ครัง้ ไดฉ้ีด แอสตรา้ เซเนกา้ ทีโ่รงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์พรอ้มกบัคณะสงฆจ์ านวนหนึ่ง และมี
พระคณุเจา้เทยีนชยั สมานจติในกลุ่มนี้ดว้ย …. มกี าหนดฉีดเขม็ที ่2 ในวนัที ่29 กนัยายนครบั ชว่ง 
2 สปัดาหน์ี้ กย็งัตอ้งเครง่ครดั เพราะ ภมูคิุม้กนัยงัไมข่ึน้ …. คดิว่า แมฉ้ีดกนัครบกีเ่ขม็ต่อกีเ่ขม็
แลว้ รปูแบบการปฏบิตัตินต่อไปในอนาคต ตอ้งเป็นรปูแบบใหม ่ของชวีติทีต่อ้งเครง่ครดั รดักมุให้
มากตลอดเวลา 

 ชว่งนี้ ตดิตามขา่วสารเกีย่วกบัการระบาด และมาตรการต่าง ๆ แลว้รูส้กึ “จติตก” อยูบ่า้ง ตอ้งวดั
ความรูส้กึของตนเองอยูเ่สมอ ๆ ทีส่ดุกต็อ้งสรปุดว้ยการภาวนาใหท้กุ ๆ คนในสถานการณ์เชน่นี้ … 
พีน้่องครบั … เราต่างรู้ดีว่า น่ีเป็นเวลาแห่งความทุกขย์ากล าบาก ขาดแคลน ส้ินหวงั ด้ินรน 
ของผู้คนมากมาย รวมทัง้ประชาชาวไทยของเราด้วย 

 ฉะนัน้ จงเครง่ครดัรดักมุใหม้าก ทกุเวลาทกุสถานทีก่บัทกุคน ทีเ่ขยีนมานี้มใิชด่ว้ยความตืน่
ตระหนก แต่ดว้ยส านึกความรบัผดิชอบทีเ่ราทุกคนต้องมี ต้องปฏบิติั เพราะเป็นสถานการณ์ที่
ละเอยีดออ่นล่อแหลมและอนัตรายครบั …. เราต่างตอ้งตื่นรู ้ใสใ่จ และปฏบิตันิะครบั 

 สปัดาหน์ี้ ไมเ่ขยีนอะไรหลายอยา่งครบัหากแต่อยากใหพ้ีน้่อง อ่านบทพระวรสารโดยนักบุญมาระโก 
เป็นบทอา่นของวนัอาทติยน์ี้ ……….. 

  -  ขอใหอ้า่นดว้ยจติภาวนาทกุถอ้ยค า  
  -  ขอพระหรรษทานให ้กระท าไดท้กุประโยค …….. เพราะนี่เป็นเสน้ทางชวีติศษิยพ์ระครสิต ์
 …. ชวีติทีเ่ราเป็น ชวีติทีเ่ราม ีลว้นเป็นพระทยัดขีองพระองค ์…. พระองคร์กัเรา และเรยีกใหเ้รา เดนิ
 บนเสน้ทางนี้ไปกบัพระองค ์…. เพือ่ผูอ้ ืน่อกีมากมาย 
  
มก 6:7-13 
      เวลานัน้ พระเยซเูจา้ทรงเรยีกอคัรสาวกทัง้สบิสองคนเขา้มาพบ และทรงเริม่สง่เขาเป็นคู ่ๆ ประทาน
อ านาจเหนือปิศาจ ทรงก าชบัเขามใิหน้ าสิง่ใดไปดว้ย นอกจากไมเ้ทา้เทา่นัน้ ไมใ่หม้อีาหาร ไมใ่หม้ยีา่ม 
ไมใ่หม้เีศษเงนิใสไ่ถ ้ใหส้วมรองเทา้ได ้แต่มใิหเ้อาเสื้อส ารองไปดว้ย พระองคต์รสัแกเ่ขาวา่ ‘ถา้ทา่นเขา้ไป
ในบา้นใด จงพกัอยูท่ีน่ัน่จนกว่าจะออกเดนิทางต่อไป ถา้ทีใ่ดไมต่อ้นรบัทา่น หรอืไมฟั่งทา่น จงออกจากที ่
นัน่พลางสลดัฝุ่ นจากเทา้ไวเ้ป็นพยานปรกัปร าเขา’ บรรดาอคัรสาวกจงึไดไ้ปเทศน์สอนคนทัง้หลายใหก้ลบั
ใจ ไดข้บัไล่ปิศาจจ านวนมาก ไดเ้จมิน ้ามนัผูเ้จบ็ป่วยหลายคน และรกัษาเขาใหห้ายจากโรคภยั 
              นี่คอืพระวาจาของพระเจา้  

      ขอพระครสิตเจา้ทรงพระเจรญิเทอญ  
 

 อยา่เผชญิ สถานการณ์ต่าง ๆ โดยล าพงั แต่ใหเ้ราคอยสดบัฟังถอ้ยค าของพระองคเ์พราะพระองค์
อยูก่บัเรา …… 

 อยา่ลมื …. ท าบา้นของเราให้เป็น “วดัน้อย” อยู่เสมอ …. แล้วพระองคอ์ยู่กบัเราแน่นอน  
              
…..เจา้วดั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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          เข้าใจชีวิต (บทความดีๆแนะน าให้อ่าน) 
 7 เรื่องต่อไปนี้ แมคุ้ณจะไม่ชอบ แต่ยงัไงกจ็ะเกดิขึน้ บางเรื่องคณุอาจจะเจอแลว้ หรอืไม่กต็อ้งเจอไมว่นัใดกว็นัหนึ่งนี่
แหละ…จะดกีว่าไหม ถา้คุณไดรู้แ้ละเตรยีมตวัใหพ้รอ้มก่อนจะเจอ แถมยงัช่วยใหเ้ขา้ใจสิง่ทีผ่่านมาแลว้ไดด้ยีิง่ขึน้… 
 1.   เพื่อนจะเขา้มาและจากไปเสมอในชีวิตของคณุ… 
 สงัเกตสคินทีเ่คยคุย เคยเทีย่วเล่นกนัในช่วงเวลาหนึ่ง พอยา้ยทีเ่รยีน เปลีย่นทีท่ างาน ตอ้งแยกกนัไป กจ็ะกลายเป็น
เพื่อนเก่าทีค่่อยๆ ห่างไป ขณะเดยีวกนัเพื่อนใหม่กจ็ะเขา้มาแทน มน้ีอยทีจ่ะยงัตดิต่อกนัตลอด เช่นเดยีวกบัเพื่อนทีคุ่ณ
สนิทในตอนนี้ กอ็าจจะหายไปในอกีไม่กีปี่ขา้งหน้า เราจงึไม่ควรยดึตดิกบัใคร เพราะต่างกต็อ้งมทีางเดนิของตวัเอง คอย
เปิดใจรบัมติรภาพใหม่ๆ ดกีว่า เพราะมผีูค้นทีน่่าสนใจอกีมากใหคุ้ณไดรู้จ้กัในทุกๆ ที ่
 2.   ส่ิงต่างๆ จะไม่เป็นอย่างท่ีคณุอยากให้เป็นเสมอ… 
 คุณมกัไม่ไดใ้นสิง่ทีต่อ้งการ แต่ดนัไดใ้นสิง่ทีไ่มต่อ้งการใช่ไหม? ไม่มปีระโยชน์เลยทีจ่ะเครยีดหรอืทุกขใ์นเมื่อไม่
สามารถเปลีย่นสิง่ทีเ่กดิขึน้แลว้ได ้แต่วธิทีีจ่ะตอบสนองต่อสิง่นัน้ๆ คุณเปลีย่นไดน้ะ 
 3.   หลายคนรกัคณุ แต่ส่วนมากจะไม่… 
 ไม่ว่าคุณจะมชีื่อเสยีง ชอบท าการกุศล หรอืเป็นแค่คนธรรมดา กจ็ะมคีนรกัคุณแน่ๆ แต่ยงัไงกต็อ้งมคีนทีไ่ม่ชอบคุณ
ดว้ยเช่นกนั เหตุผลน่ะเยอะแยะ ไม่ว่าจะอจิฉา หรอืเพยีงเพราะคณุไม่เหมอืนเขา ถา้พวกเขาจะเอาแต่พดูเรื่องคุณ นัน่กเ็ป็น
ปัญหาของพวกเขานะ ไม่ตอ้งใสใ่จ จ าไวว้่าคุณดใีนแบบของคุณและนบัถอืตวัเองได ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งใหทุ้กคนชอบคุณ 
 4.   ไม่มีใครสามารถเปล่ียนชีวิตของคณุได้นอกจากตวัคณุเอง… 
 คนอื่นช่วยเหลอืคุณกไ็ดแ้ค่ระดบัหนึ่ง ชวีติใครกต็อ้งคนนัน้แหละทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง จงเรยีนรูท้ีจ่ะยนืดว้ย
สองเทา้ของตวัเองโดยไมต่อ้งใชค้นอื่นๆ เป็นไมเ้ทา้ค ้ายนัในชวีติ เพราะพวกเขาไม่ไดอ้ยู่กบัคุณไปตลอด 
 5.   ความล้มเหลวเกิดขึน้ได้… 
 ไม่มใีครประสบความส าเรจ็อยา่งเดยีวหรอก ยงัไงกต็อ้งลม้เหลวก่อน นอกจากเรยีนรูจ้ากบุคคลอื่นแลว้ ความลม้เหลว
ของคุณเองนี่แหละทีเ่ป็นบทเรยีนทีม่คี่ามากทีส่ดุในชวีติทีจ่ะสอนคุณใชม้นัเป็นแรงผลกัดนัใหค้ณุประสบความส าเรจ็ ดกีว่า
จมปลกัไม่ไปไหน 
 6.   อาจไม่มีพรุง่น้ี… 
 เราไม่มทีางรูว้่าเหตุการณ์ใดๆ จะเกดิขึน้ รถชน หวัใจวาย หรอืแมแ้ต่โลกจะ
แตก มนัเป็นไปไดห้มด เผชญิหน้ากบัมนัซะ ยงัไงวนัหนึ่งกต็อ้งเป็นวนัสดุทา้ยของ
เรา เพราะฉะนัน้ในแต่ละวนัท าใหด้ทีีส่ดุ ดแูลคนทีคุ่ณแครใ์หม้าก ไม่ตอ้งกงัวลกบั
เรื่องเลก็น้อย และใชเ้วลาท าในสิง่ทีคุ่ณชอบดว้ย 
 7.   ใครๆ กมี็มากกวา่คณุ… 
 พอมองไปกจ็ะเหน็แต่คนทีม่อีะไรมากกว่าตวัเราทัง้นัน้ ไม่ว่าจะเป็นเงนิ 
ต าแหน่ง หรอืเพื่อน แต่รูไ้วอ้ย่างเพยีงเพราะเขาม ี“มากกว่า” ไม่ไดห้มายความว่า
พวกเขาจะมคีวามสขุกว่านะ อ่านประวตับิุคคลทีม่ชีื่อเสยีงด ูพวกเขาน่ะสนุกกบักระบวนการในการไดเ้งนิมากกว่าตวัเงนิซะ
อกี จงโฟกสัไปในสิง่ทีคุ่ณรกัดกีว่า เพราะมนัจะตามมาดว้ยความสขุทีม่ากกว่า 
 ชวีติกอ็ย่างนี้แหละ ถา้เขา้ใจและยอมรบัมนั คุณกจ็ะสนุกกบัการใชช้วีติ… 
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ศกัยภาพของเรา 
ผม ยงัคงมเีรื่องราวทีอ่ยากเขยีน อยากแบ่งปันมากมาย ทัง้เรื่องแง่คดิ บทความการตลาด การจดัการธุรกจิ 

หรอืบทความดีๆ  ต่างๆ ทว่าเป็นช่วงทีผ่มยุ่งมากคนใกล้ๆ  ตวัคงพอเหน็ภาพด ีเพราะผมก าลงัวุน่วายกบั ธุรกจิใหม่ 2 
ธุรกจิ และโครงการ อกี 3-4 โครงการทีผุ่ดขึน้มาจากคดิไมห่ยุดหย่อน บา้งกค็่อยๆ ขยบั บา้งตอ้งพกัไว ้ปรบัตามแผน
กนัไป ผมท าอะไรเยอะเหลอืเกนิในตอนนี้  จนตอ้งคอยมองสิง่หนึ่งทีช่ื่อว่า “ศกัยภาพ” และเป็นเรื่องมุมมองในการ
พฒันาตนเองทีจ่ะเขยีนถงึวนัน้ีเราอาจมองกนัโดยทัว่ไปว่า คนเรามศีกัยภาพไม่เท่ากนั มน้ีอย มมีาก ซึง่บางคนกด็ถููก 
หรอืกดศกัยภาพตวัเองเอาไว ้จนไม่กลา้ กลวั เหมอืนทีใ่ครๆ ว่าไม่เอาถ่าน และในอกีมมุหนึ่ง บางคนกไ็ปในทางที่ไม่
เคยรูศ้กัยภาพของตวัเอง โดยไม่ว่าการกดนัน้จะเกดิจากตวัเองหรอืถูกคนอื่นกดดนักต็าม หลายคนมีศักยภาพมาก มี
ทัง้ทุน ทัง้เวลา ทัง้เครอืขา่ย (Connection) เพื่อนฝงู สนิทสนม เหล่าน้ีคอืสิง่ทีเ่อือ้ในการท าอะไรหลายๆ อย่าง แต่เขา
เหล่านัน้กลบัไม่เหน็คุณค่า ไม่เหน็ประโยชน์ ไม่กล้าท่ีจะท าอะไรให้สมกบัศกัยภาพท่ีตวัเองมี ซึง่หากถามค าตอบ
และปัจจยัจะเป็นไปในทาง “กลวัว่า.. เกรงว่า.. ไม่ไดห้รอก เพราะว่า.. 
เกรงใจ..” ซึง่หากมองจรงิๆ แลว้หากคดิว่าเสยีหายมนัจะเป็นอะไรมาก
ไหม หลายๆ อย่างไม่เป็นอะไรมาก แต่ทีก่ลวัเกรงนัน้ เพราะ คนอ่ืน
มอง..ตวัผมเองในตอนน้ีนัน้ ไม ่ได้ถือวา่มีศกัยภาพมากมายอะไร
เลยในการท า “ธุรกจิใหม่” ตอนนี้ ทัง้แง่เงนิทุน ก าลงัคน คอนเนคชัน่ ผม
มจี ากดัในทุกดา้น พืน้ทีท่ีผ่มมาท าธุรกจิ กไ็มใ่ชพ่ืน้ทีข่องผมเลย ไม่รูจ้กั
ลกูคา้เป้าหมาย ไมม่พีนัธมติรเกือ้หนุน อาจมเีพื่อนร่วมงานบา้ง แต่เขา
เหล่านัน้ต่างกม็ภีาระตวัเอง ท าเรื่องของตวัเองกนัอยู่แลว้ ถงึกระนัน้  ผม
กท็ าของผมไป แค่ไม่กลวั..แมผ้ลลพัธธ์ุรกจิใหม่จะยงัสรุปไม่ไดช้ดัเจน แต่กา้วหน้าขึน้เรื่อยๆ มนัย่อมเป็นความภมูใิจ 
ในความทีจ่รงิๆ มองแลว้ “เสียเปรียบ” หลายๆ ดา้นทีเ่ราท าไดข้นาดนี้ บนศกัยภาพเดยีวทีผ่มคดิว่ามโีดดเด่นคอื 
“ความรู”้ ในหลายๆ เรื่อง ทีง่านช่วงนี้ผมใชศ้กัยภาพความรูเ้ฉพาะตวัของตวัเองเตม็ทีเ่หลอืเกนิแต่เชื่อหรอืไมว่่า
ศกัยภาพดา้น “ความรู”้ ทีม่ตีรงนี้ ผมกไ็ม่ได้มองว่ามันท าใหไ้ด้เปรียบอะไรใคร  ใครกร็ูอ้ย่างผมได ้รูม้ากกว่าผมกม็ ี
และเป็นศกัยภาพทีไ่ม่สามารถน าพาอะไรไดไ้กลเลย “นอกจากมีไว้ ท างาน ได้เสรจ็” และเชื่อว่าผมจะพ่ายแพ้
แก ่“ความพยายาม” ในทา้ยทีส่ดุของคนอื่น ถา้เขามมีากกวา่ นัน่คือศกัยภาพท่ีส าคญัท่ีสุด “ท่ีทุกคนมีเสมอกนั” 
แต่ “ใช้ไม่เท่ากนั”… รูแ้ลว้นะครบัผมจะบอกอะไร สดุทา้ยคุณจะมศีกัยภาพแค่ไหน ใชศ้กัยภาพในตวัเองแค่ไหน  

นัน่คอืเรื่องทีอ่าจตอ้งทบทวน สิง่ส าคญัคอื อย่าเป็นพวกไม่เหน็ศกัยภาพตวัเองไม่พอ ยงัคอยจอ้งแต่ว่า พวก
ศกัยภาพดอ้ยกว่าท าอะไร แลว้คอยทีจ่ะดูถูกเขา “ไม่เจียม” บา้ง “ท าไมไ่ด้หรอก” บา้ง เพราะนัน่ เราจะน่าอายกว่า
มาก ทีม่ศีกัยภาพดกีว่าเขา แต่เอามาใชอ้ะไรไมไ่ด.้. กดตวัเองไม่พอ จ้องจะกดคนอ่ืนด้วย ไมก่ลา้ท าอะไรไดอ้ย่าง
เขาคนนัน้ ถา้ไปคอยแต่จอ้งคนอื่นเขา กลวัในขณะทีเ่ขากลา้ คดิดดูีๆ  อายไหมละครบั  น่าเสยีดายนะครบัถา้เกดิกบัคน
ทีม่ศีกัยภาพ หากมวัแต่คอยไปนัง่มองคนอื่น “พยายาม” ในหลายครัง้ผมเสยีดายมากจรงิๆ เวลาเหน็คนทีเ่ป็นแบบนี้ 
อจิฉาดว้ยซ ้าไป อยากไดศ้กัยภาพของเขา ในขณะทีเ่ราตอ้ง พยายามเอาเองมากมายกว่าจะได ้หรอืไมม่เีท่าเขาตรงนัน้
ดว้ยซ ้าไปผลของการพยายามนัน้เขาว่า แพเ้ป็นถ่าน ผ่านเป็นเพชร.. ส าหรบัคนพยายาม กเ็ป็นถ่าน.. ชารต์ หมดไป
ยงัไงกช็ารต์ใหม่ได ้อย่าเป็นใคร ทีไ่ม่รูจ้ะเป็นอะไร ถ่านกไ็ม่เอา แต่เผาอนาคตตวัเองไดไ้ปวนั ฝากไวก้บับทความดีๆ  
วนัน้ีครบั 

             ทีม่https://sirichaiwatt.com  
 


