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วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

วนัท่ี  1 พฤษภาคม ระลึกถึง นักบญุยอแซฟกรรมกร  
ในปี 1955 พระสนัตะปาปาปีโอที ่12 ไดท้รงตัง้วนัฉลอง “นกับุญยอแซฟกรรมกร” ขึน้ และก าหนดไวใ้น 

ปฏทินิพธิกีรรมเป็นวนัที ่1 พฤษภาคม ทีเ่ป็นวนัแรงงานสากล หรอื วนักรรมกรสากล (May Day) ทัง้นี้เพื่อ
จะใหค้นงานทัง้หลายไดม้นีักบุญองคอุ์ปถมัภข์องตน และเพื่อใหค้วามหมายแบบครสิตชนแก่ “วนักรรมกร” 

ดว้ย 

 
อาชพีของโยเซฟตามทีบ่รรยายในพระคมัภรีภ์าษากรกี ว่าเป็น τεκτων, ภาษากรกีหมายถงึช่าง 

แต่ในศาสนาครสิต ์ถอืกนัว่าโยเซฟเป็นผูท้ างานกบัไมห้รอืช่างไม ้แต่ในภาษาองักฤษปัจจุบนั บางแห่งใชค้ า
ว่า “wagon” หรอื “stand-user” หรอื ช่างท าเฟอรน์ิเจอร ์ซึง่เหมาะกบัความหมายในภาษากรกีมากกว่า  
นอกเหนือจากนัน้แลว้พระวรสารกม็ไิดก้ล่าวถงึโยเซฟมากนกั และไม่มบีทพดู มไิดบ้อกสถานทีเ่กดิและ
สถานทีเ่สยีชวีติ (Wikipedia.org) 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 
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“เราเป็นเถาองุน่ ทา่นท ัง้หลายเป็นกิง่กา้น ผูท้ ีด่ ารงอยูใ่นเรา  
และเราด ารงอยูใ่นเขา ก็ยอ่มเกดิผลมาก” 

          ระเยซเูจา้ตรสัว่า พระบดิาจะทรงไดร้บัพระสริริุง่โรจน์ เมือ่เราเกดิผลมากและเป็นศษิย์
ของพระองค ์หลงัจากเซาโลกลบัใจมาเป็นศษิยข์องพระองค ์ ชวีติของท่านกบ็งัเกดิผลมากทัง้ต่อ
ตวัท่านเองและต่อคนต่างศาสนา ชวีติของเรากจ็ะบงัเกดิผลมากดว้ยเช่นกนั หากเราด าเนินชวีติ
สนิทสมัพนัธก์บัพระเยซเูจา้ และรกักนั ไมใ่ช่ดว้ยค าพูด แต่ดว้ยการกระท า ช่างเป็นเกยีรตสิงูสุด
ทีช่วีติและความประพฤตขิองเราสามารถน าพระสริริุง่โรจน์มาสู่พระเจา้ได้ 
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เร ือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

       บญุและบาป 
   จากเมือ่ตายใครเล่าจะเฝ้าเหน็     จากเมือ่เป็นยงัมาพบประสบศร ี
มาตวัเปล่าทรพัยส์มบตัทิีไ่หนม ี             แมร้่างกายกายตีอ้งสิน้ไป 
    บุญและบาปทีเ่ราท าน าสนอง        น าเทีย่วท่องหนัเหเถลไถล 
บุญใหสุ้ขทุกขเ์พราะบาปขนาบไป           ตอ้งท าใจยอมรบัระงบัพะวง 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  8    ส่ิงประดิษฐ ์  ( Artifacts )   
      จานใส่เต้านม  ( Dish  Bearing    Female  Breasts )  เป็นเครือ่งหมาย
ของนกับุญอกาทา ผูถู้กลงทณัฑด์ว้ยการตดัเตา้นม 

 โซ่ตรวน   ( Fetters ,  Chains )  เป็นสญัลกัษณ์ของพระทรมาน    โดยมี
ทีม่าจากทีพ่วกทหารจบัพระครสิตล์่ามโซ่แลว้เฆีย่นต ี  หลงัจากทรงถูกตดัสนิ
ประหารชวีติแลว้   ในงานศลิปะนกับุญเลยีวนารด์มกัถอืโซ่ตรวนหกัเป็นสญัลกัษณ์แห่งภาระหน้าที่
ของท่านในการช่วยเหลอืนกัโทษทีถู่กกษตัรยิโ์คลวสิแห่งฝรัง่เศสจองจ า 

วนัจนัทรท์ี ่ 3  พ.ค. 21                ฉลองนกับุญฟีลปิ และ นกับุญยากอบ อคัรสาวก 
วนัอาทติยท์ี ่ 9  พ.ค.21                สปัดาหท์ี ่6 เทศกาลปัสกา  
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พระเยซูเจ้าเป็นลกูช่างไม้ หรือ พระเยซูเจ้าเป็นช่างไม้  
54พระองคเ์สดจ็มายงัถิน่ก าเนิดของพระองค ์ ทรงสัง่สอนในศาลาธรรมของชาวยวิ ประชาชนต่างประหลาดใจ 
และพดูว่า 'คนน้ีเอาปรชีาญาณและอ านาจท าอศัจรรยม์าจากทีใ่ด? 55เขาเป็นลูกช่างไม้มิใช่หรือ? แม่ของเขา
ช่ือมารีย ์มิใช่หรือ? (มธ 13:39-40) 

พระเยซูเจ้าเป็นลกูช่างไม้ 

 
พระเยซูเจ้าเป็นช่างไม้  

1. พระเยซเูจา้เสดจ็ออกจากทีน่ัน่กลบัไปยงัถิน่ก าเนิดของพระองค ์บรรดาศษิยต์ดิตามไปดว้ย 
2. ครัน้ถงึวนัสบับาโตพระองคท์รงเริม่สัง่สอนในศาลาธรรม ผูฟั้งจ านวนมากต่างประหลาดใจ และพดูว่า “เขาเอา 
เรือ่งทัง้หมดนี้มาจากไหน ปรชีาญาณทีเ่ขาไดร้บัมานี้คอือะไร อะไรคอือศัจรรยท์ีส่ าเรจ็ดว้ยมอืของเขา 
3. คนน้ีเป็นช่างไม้ ลกูนางมารีย ์ไม่ใช่หรือ (มก 2:1-3) 

 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/13376-4apr21


วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน 
เลขที ่167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสขุ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุร ี
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ประชาสมัพนัธ ์

สมณลิขิตของสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซิสถึงคาทอลิกทัว่โลก 
พระองคท์รงขอให้ทุกคนสวดสายประค าตลอดเดือนพฤษภาคมซ่ึงเป็นเดือนแม่พระ 

เพ่ือวอนขอพระเจ้าช่วยเราเอาชนะช่วงเวลาแห่งความยากล าบากน้ี
54พระองคเ์สดจ็มายงัถิน่ก าเนิดของพระองค ์ ทรงสัง่สอนในศาลาธรรมของชาวยวิ ประชาชนต่างประหลาดใจ 
และพดูว่า 'คนน้ีเอาปรชีาญาณและอ านาจท าอศัจรรยม์าจากทีใ่ด? 
ช่ือมารีย ์มิใช่หรือ?

1. พระเยซเูจา้เสดจ็ออกจากทีน่ัน่กลบัไปยงัถิน่ก าเนิดของพระองค ์บรรดาศษิยต์ดิตามไปดว้ย
2. ครัน้ถงึวนัสบับาโตพระองคท์รงเริม่สัง่สอนในศาลาธรรม ผูฟั้งจ านวนมากต่างประหลาดใจ และพดูว่า 
เรือ่งทัง้หมดนี้มาจากไหน ปรชีาญาณทีเ่ขาไดร้บัมานี้คอือะไร อะไรคอือศัจรรยท์ีส่ าเรจ็ดว้ยมอืของเขา
3. 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

      ณ วดัน้อยภายในสถานพ านักซางตามารธ์า นครรฐัวาติกนั 
 

 ในพิธีมิสซาสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซิสทรงอธิษฐานภาวนา  ส าหรบัผู้น าภาครฐั  
ในการเอาใจใส่ดแูลประชาชนในช่วงการระบาดของไวรสัโคโรนา 

 สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซสิในมสิซาเชา้วนัเสาร ์ทรงภาวนาวอนขอพระเยซคูรสิตท์รงฃ่วย
เหลอื และประทานพละก าลงัใหผู้น้ าภาครฐัในทุกระดบั เพื่อช่วยเหลอืประชาชนและทรงไตรต่รองว่า
จะตอ้งด าเนินชวีติอยา่งไรในช่วงวกิฤตนิี้ 

 สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซสิทรงอธษิฐานภาวนาส าหรบัผูน้ าภาครฐั ผูอ้อกกฎหมาย 
นายกเทศมนตร ีผูน้ าศาสนาในระหว่างมสิซาเชา้วนัเสารท์ี ่2 พฤษภาคม ทีผ่่านมา พระองคท์รง
ภาวนาขอให ้“พระเยซคูรสิตโ์ปรดช่วยและประทานพละก าลงัใหพ้วกเขา เพราะว่าภารกจิและความ
รบัผดิชอบของพวกเขาไมใ่ช่ของงา่ย เมือ่มคีวามคดิทีแ่ตกต่างกนัระหว่างกนัในหมูพ่วกเขา” 
พระองคอ์ธษิฐาน  “ขอใหพ้วกเขาเขา้ใจว่าในช่วงวกิฤตนี้ พวกเขาตอ้งรว่มมอืรว่มใจเป็นหนึ่ง
เดยีวกนั เพื่อความดปีระโยชน์สุขของประชาชน เหตุว่าความเป็นเอกภาพนัน้ยอ่มส าคญักว่าความ
ขดัแยง้”  จากบทอ่านทีห่นึ่งและพระวรสารไดใ้หข้อ้คดิมากมาย ส าหรบับทเทศน์ของสมเดจ็พระ
สนัตะปาปา พระองคท์รงไตรต่รองเกีย่วกบัความจรงิว่าพระศาสนจกัรเฉกเช่นเดยีวกนักบัพวกเรา
ทุกคนต่างด าเนินชวีติอยูท่ ัง้ในสนัตสิุขและในยามวกิฤตแห่งชวีติ บทอ่านทีห่นึ่ง (กจ. 9: 31-42) 
กล่าวว่าพระศาสนจกัรรุ่นแรกๆมสีนัตสิุข พระวรสารโดยนกับุญยอหน์กล่าวถงึเวลาแห่งวกิฤตเมือ่
บรรดาสาวกบางคนตดัสนิใจทีจ่ะไมต่ดิตามพระเยซคูรสิตอ์กีต่อไป เพราะค าสอนของพระองค์
เรยีกรอ้งอย่างมากกบัการด าเนินชวีติ (ยน. 6: 31-42) 

พระศาสนจกัรมีสนัติสขุ 
 สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซสิทรงเริม่การเทศน์ดว้ยบทอ่านทีห่นึ่ง “พระศาสนจกัรมสีนัตสิุข 
พระศาสนจกัรถูกสถาปนาขึน้มาและด าเนินไปดว้ยความเคารพย าเกรงต่อพระเจา้และโดยอาศยั
ความช่วยเหลอืจากพระจติ บรรดาครสิตชนกม็จี านวนเพิม่ขึน้” ค าอธบิายนี้บอกพวกเราว่าพระศา
สนจกัรในเวลานัน้มคีวามสงบสุขและไดร้บัก าลงัใจอย่างมาก เพราะการเกือ้หนุนกนัล ากนั พระพร
ของพระจติ” สมเดจ็พระสนัตะปาปาตรสั                        
 
            
             ==>  อ่านต่อ 
                       



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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      นิทานสอนใจเร่ืองเดก็น้อยกบัต้นแอป๊เป้ิล 
 ครัง้หนึ่งนานมาแลว้ มตีน้แอ๊ปเป้ิลใหญ่อยู่ตน้หนึ่ง และเดก็ชายตวัเลก็ๆคนหนึ่งชอบไปทีน่ัน่ แลว้เล่นกบัตน้แอ๊
ปเป้ิลอยู่เป็นประจ า เขามกัจะปีนขึน้ไปยงัยอดไม ้เดด็ลกูแอ๊ปเป้ิลมากนิ และงบีหลบัไปทีใ่ตร้ม่เงาของตน้แอ๊ปเป้ิล
นัน่เอง… เขารกัตน้แอ๊ปเป้ิลตน้นี้มาก และตน้แอ๊ปเป้ิลกร็กัทีจ่ะเล่นกบัเขาเช่นกนั เมื่อเวลาผ่านไป..เดก็น้อยคนนัน้ได้
เตบิโตขึน้ และไม่ค่อยไดม้าเล่นทีต่น้แอ๊ปเป้ิลทุกๆ วนัเหมอืนแต่ก่อน วนัหนึ่งเดก็น้อยคนนัน้ กก็ลบัมาทีต่น้แอ๊ปเป้ิลตน้
นี้อกีครัง้ แต่เขาดไูม่สดใสอย่างเคย ดเูศรา้สรอ้ย เหงาหงอย…“มาเล่นกบัฉนัส”ิ ตน้แอ๊ปเป้ิลรอ้งเรยีก “ฉนัไมใ่ช่เดก็แลว้
นะ จะไดม้าเล่นกบัเธอไดอ้กี” เดก็น้อยคนนัน้ตอบ “ฉนัอยากไดข้องเล่นน่ะ 
แต่ฉนัไม่มเีงนิซือ้” เดก็น้อยพดูต่อ “ฉนัเสยีใจดว้ยนะ ฉนักไ็มม่เีงนิเลย… แต่
ถา้เธอเดด็ลกูแอ๊ปเป้ิลของฉนัทัง้หมดไปขาย เธอกจ็ะมเีงนิไปซือ้ของเล่น” 
 เดก็น้อยไดย้นิดงันัน้กต็ื่นเตน้เป็นอนัมาก ก่อนทีจ่ะรบีเดด็ผลแอป๊เป้ิล
ไปอย่างรวดเรว็และจากไปอย่างมคีวามสขุ โดยทีไ่ม่กลบัมาทีน่ี่อกีเป็น
เวลานาน…ตน้แอ๊ปเป้ิลกลบัมาเศรา้สรอ้ยอกี  วนัหนึ่งเดก็น้อยกลบัมาอกี
ครัง้…แต่คราวนี้เขาไดเ้ตบิโตเป็นผูใ้หญ่แลว้ ตน้แอ๊ปเป้ิลตื่นเตน้ดใีจมาก “มา
เล่นกบัฉนันะ” ตน้แอ๊ปเป้ิลรอ้งเรยีก “ฉนัไมม่เีวลาเล่นกบัเธอหรอกนะ ฉนั
ตอ้งท างานหาเลีย้งครอบครวั ตอนนี้เราตอ้งการบา้นซกัหลงั เธอพอจะชว่ย
ฉนัไดไ้หม” “ขอโทษนะ ฉนัไม่มบีา้นใหเ้ธอหรอก… แต่เธอสามารถตดักิง่ไมข้องฉนั แลว้น าไปสรา้งบา้นไดน้ะ” เมื่อได้
ยนิดงันัน้..เขากต็ดักิง่ไมแ้ทบทัง้หมดจากตน้แอ๊ปเป้ิล…และกลบัไปอย่างมคีวามสขุ ตน้แอ๊ปเป้ิลยนิดทีีไ่ดเ้หน็เดก็น้อยมี
ความสขุ แต่เดก็น้อยกไ็ม่ไดก้ลบัไปทีน่ัน่อกี ตน้แอ๊ปเป้ิลจงึกลบัมาเศรา้สรอ้ย…และเดยีวดายอกีครัง้ วนัทีอ่ากาศรอ้น
วนัหนึ่ง เดก็น้อยในวยักลางคนกก็ลบัมา ตน้แอ๊ปเป้ิลดใีจมาก “มาเล่นกบัฉนันะ” ตน้แอ๊ปเป้ิลรอ้งเรยีก “คงไมไ่ดห้รอก 
เพราะตอนนี้ฉนัแกแ่ลว้และก าลงัรูส้กึเศรา้มากดว้ย ตอนนี้ฉนัอยากจะล่องเรอืเพื่อผ่อนคลายซะบา้ง เธอมเีรอืใหฉ้นับา้ง
ไหม” “ใชก้ิง่ไมท้ีย่งัเหลอือยู่ มาสรา้งเรอืส ิเธอจะไดล่้องเรอืออกไปและมคีวามสขุซะที” เมื่อไดย้นิดงันัน้ เขาจงึตดักิง่ไม้
ทีเ่หลอืทัง้หมด และน ามาสรา้งเรอื จากนัน้จงึล่องเรอืออกไป… ไม่กลบัมาอกีเป็นเวลานาน… ในทีส่ดุ…เดก็น้อยก็
กลบัมาทีน่ัน่อกีครัง้..หลงัจากทีจ่ากไปนานหลายปี บดัน้ีเขาได ้ กลายเป็นชายชราไปแลว้ “ฉนัขอโทษดว้ยนะเดก็
น้อย ตอนนี้ฉนัไมม่อีะไรใหเ้ธอไดอ้กีแลว้ ฉนัไมม่แีอ๊ปเป้ิลเหลอือยู่เลย ซกัลกูเดยีว” ตน้แอ๊ปเป้ิลบอก “ฉนัไม่มฟัีนทีจ่ะ
เคีย้วแลว้ล่ะ” เขาตอบ “ฉนัไมม่กีิง่ไม ้ใหเ้ธอปีนเล่นไดอ้กีแลว้นะ” “ฉนัแก่เกนิไปทีจ่ะท าอย่างนัน้แลว้ล่ะ” เดก็น้อยพดู
เบาๆ “ฉนัไม่มอีะไรจะใหเ้ธอไดอ้กีแลว้…สิง่เดยีวทีเ่หลอือยู่คอื..รากของฉนัทีต่ายแลว้เท่านัน้” ตน้แอ๊ปเป้ิลพดูทัง้น ้าตา 
“ฉนัไม่ตอ้งการอะไรอกีแลว้…นอกจากทีพ่กัผ่อน..ตอนนี้ฉนัเหนื่อยเหลอืเกนิกบัเรื่องราวทีผ่่านๆมา” เดก็น้อยในวยัชรา
ตอบอย่างอ่อนลา้“ดเีลย…รากไมแ้ก่ๆน้ี เป็นทีท่ีเ่หมาะแก่การทีเ่ธอจะเอนหลงั ..และนอนพกัผ่อน..มานี่สมิานอนขา้งๆ
ตวัฉนั…และพกัผ่อนซะท”ี เดก็น้อยลม้ตวัลงนอนใตต้น้แอ๊ปเป้ิลอย่างมคีวามสขุ ขณะทีต่น้แอ๊ปเป้ิลนัน้มองเดก็น้อย
นอนหลบัอย่างปลืม้ปิต…ิพรอ้มกบัยิม้ทัง้น ้าตา.. 
 นิทานเรื่องนี้สอนใหรู้ว้่า นี่เป็นเรือ่งราวของทุกๆคน…โดยตน้แอป๊เป้ิลกเ็ปรยีบเสมอืน..”พ่อแม่ของเรา“..เมื่อเรา
ยงัเดก็…เราชอบทีจ่ะเล่นกบัพวกท่าน แต่เมื่อเราเตบิโตขึน้..เรากลบัจากท่านไป.. เราจะกลบัไปกต่็อเมื่อ…เราตอ้งการ
บางสิง่บางอย่าง..หรอืมปัีญหาเท่านัน้..แต่ไม่ว่าอะไรจะเกดิขึน้…ท่านกย็งัคงอยูท่ีน่ัน่เสมอ.. และจะมอบทุกสิง่ทุกอย่าง
ทีท่่านท าได.้.ขอเพยีงท าใหเ้รามคีวามสขุ 
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ข้อจ ากดั มีไว้ขจดัพวกขีแ้พ้ 
“ขอ้จ ากดั มไีวข้จดัพวกขีแ้พ”้ คณุมคีวามรูส้กึต่อประโยคนี้อยา่งไร สว่นหนึ่งอาจขึน้อยูก่บัว่า “เรายอมรบั

หรอืเปล่า ว่าเรามนัขีแ้พ”้ ไมแ่น่ว่าบางทเีรือ่งนี้ อาจมเีรือ่งทีเ่ราตอ้งคดิใหมใ่นการท าอะไรสกัอยา่งหนึ่ง…เชือ่ว่า
เราสว่นใหญ่คงเคยลม้เลกิการท าบางสิง่ดว้ย “ขอ้จ ากดั” อะไรสกัอยา่ง โดยบอกตวัเองท านองว่า “เพราะอยา่ง
นัน้.. เพราะอยา่งนี้.. หรอื ถา้แบบนัน้.. ถา้แบบนี้..” ทีเ่รามกัคดิดว้ยว่า คนทีท่ าไดไ้มม่ขีอ้จ ากดัหรอืเงือ่นไขอยา่ง
เรา เขามตีน้ทนุดกีว่า มโีอกาสมากกว่า อะไรกต็ามทีด่กีว่าเราเอือ้
ใหเ้ขาท าได ้        

หลายคนคดิเชน่นี้ เจอสถานการณ์นี้หลายครัง้ แต่กอ็ยากให้
ลองทบทวนว่า เพราะ “ส่วนใหญ่” คิดว่าต้องเจอ ต้องมี
ข้อจ ากดัไงล่ะ คนท่ีส าเรจ็ได้จึงเป็นคน “ส่วนน้อย”  แต่
บางเร่ืองมนักมี็ข้อจ ากดัจริง ๆ นะ ถึงกระนัน้เราย่อมแคลงใจ
ว่า บางอยา่งกต็อ้งมบีา้งล่ะขอ้จ ากดัน่ะ กอ็าจจะจรงิ แต่ถา้
พยายามคดิเปรยีบเทยีบด ูดงัเชน่ ถา้จะเป็นนกักฬีาเกง่ ๆ มนัก็
ตอ้งมรีปูรา่งทีเ่หมาะสม จงึไดเ้ปรยีบวา่ไหม?  ขอ
ยกตวัอยา่งกฬีาทีห่ลายคนรูจ้กัคอืฟุตบอล และนกักฬีาทีโ่ด่งดงัใน
ปัจจบุนัอยา่ง ครสิเตยีโน โรนลัโด กบั ลโิอเนล เมสซ ิทัง้สองมคีวามเกง่กาจเป็นทีย่อมรบัไมต่่างกนัเลย แต่โรนลั
โดนัน้ มรีปูรา่งทีส่งู กว่าเมสซ ิถงึ 14 เซนตเิมตร (184 กบั 170) และหนกักว่าราว 10 กโิลกรมั นี่เป็นตวัอยา่งที่
ท าใหเ้หน็ว่า รปูรา่งอาจ “ไม่ใช่ข้อจ ากดั” ดงัทีค่ดิกนัแบบผวิเผนิ       

ดา้นหนึ่งเราอาจคดิแยง้ไดว้า่ กล็องใหเ้มสซไิปเล่นกองหลงัทีจ่ าเป็นตอ้งใชร้า่งกายสงูใหญ่เบยีดสูส้ ิ
แน่นอนมนักค็งล าบาก แต่นี่คอืกรอบคิด (Mindset) ท่ีพยายามตีกรอบให้มีข้อจ ากดั เราตอ้งนึกใหไ้ดว้่า ถา้ใจ
ยงัคงอยากเป็นนกัฟุตบอลต าแหน่งนี้ไมเ่หมาะ เรากค็วรลองไปต าแหน่งอืน่ ไปจนถงึกฬีาประเภทอืน่ หรอืต่อให้
เกดิมาพกิารเราเป็นนกักฬีาโอลมิปิกไมไ่ด ้แต่พาราลมิปิกยงัม ี!! เราอาจแพเ้วทนีี้ได ้แต่ไมค่วรแพท้กุเวท ีสิง่ที่
เราตอ้งเขา้ใจประการหนึ่งคอืการแยกระหว่าง “ข้อจ ากดั” กบั “ความเหมาะสม” และเป็นคนละเรือ่งกบัการที่
เราเพยีง “ดนัทรุงั หรอื เอาแต่ใจ” คนรวยอนัดบั 1-5 เขาไมไ่ดท้ าธุรกจิเดยีวกนั มนัหมายความว่า วถิทีาง
ความส าเรจ็นัน้มนัใชว่่าตอ้งมาในรปูแบบเดยีวกนั…  การทีพ่ยายามส าเรจ็ในเรือ่งหนึ่งมาก ๆ แลว้คดิวา่เหน็ไหม 
“กย็งัมขีอ้จ ากดั” อยูด่ ีมนัอาจเป็นเรือ่งทีไ่มผ่ดิ แต่ควรตอ้งพจิารณาทีค่วามเหมาะสมดว้ย คลา้ยค าคมของผมที่
เคยเขยีนไวว้่า “ตน้ไมง้ามไมไ่ดม้เีฉพาะสเีขยีว ความส าเรจ็ของเรา กใ็ชว่่าตอ้งเป็นสิง่เดยีวกบัคนอืน่” ทีไ่มส่ าเรจ็
ไดน้ัน้อาจเป็นเพยีงการทีเ่ราแคพ่ยายามเอาชนะอะไรบางอยา่ง การพยายามเหมอืนใคร, พยายามเป็นใคร, แค่
เอาแต่ใจ หรอื ปมในใจ ซึง่รวม ๆ แลว้ “เราอาจแพเ้วทนีี้ได ้แต่ไมค่วรแพท้กุเวท”ี ใชว่่าทกุคนจะไดท้กุสิง่ ไดทุ้ก
เรือ่ง และทกุอยา่ง คนทีเ่ขาส าเรจ็ในเรือ่งทีเ่ราท าไมไ่ด ้เขากย็อ่มไมม่ใีนหลายสิง่ทีเ่ราม…ี 

แต่ถา้คดิแคว่่าเราไมม่อีะไรเลย ไมไ่ดอ้ะไรสกัเรือ่ง ไม่กา้วหน้าสกัอยา่ง แลว้ยงัมอง ยงัอา้งแต่เรือ่งขอ้จ ากดั 
ประโยคนี้ทีเ่ขาว่า “มไีวข้จดัพวกขีแ้พ”้ นัน้ มนักต็อ้งเป็นจรงิ… 
              ทีม่า https://sirichaiwatt.com 


