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วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 28  ฉบบัที ่ 1402    วนัอาทติยท์ี ่    23     มกราคม      2565/2022 

     “พระจติขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงอยูเ่หนอืขา้พเจา้  
เพราะพระองคท์รงเจมิขา้พเจา้ไว ้”  

 เรายอมรบัตามพระคมัภรีว์่า ไดม้กีารกล่าวถงึและพระเยซเูจา้กไ็ดย้ ้าอกีครัง้ว่า พระองคค์อืผู้
นัน้ทีอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเจมิไว ้ "ใหป้ระกาศขา่วดแีก่คนยากจน ใหไ้ปประกาศการปลดปล่อยแก่
ผูถู้กจองจ า คนืสายตาใหแ้ก่คนตาบอด ปลดปล่อยผูถู้กกดขีใ่หเ้ป็นอสิระ"...และเรากอ็าจจะกล่าวว่า 
เราเชื่อเช่นนัน้ แต่ค าถามทีค่อยค าตอบจากเราแต่ละคนเป็นการส่วนตวัคอื เราสมัผสัว่าพระเยซเูจา้
ทรงเป็นเช่นถอ้ยค าทีม่เีขยีนไวใ้นพระคมัภรีห์รอืไม ่ ในเรือ่งใด ในสถานการณ์ไหน เราพอจะเล่าให้
คนอื่นฟังไดอ้ยา่งมัน่ใจ อย่างไมอ่ ้าอึง้หรอืไม?่ และเราไดเ้จรญิชวีติแบบพระเยซเูจา้ โดยไดเ้ป็น
ดงัทีม่เีขยีนไวใ้นพระคมัภรีส์ าหรบัเพื่อนพีน้่องหรอืไม?่... 

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

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

               สถานธรรม   
                 หากตายลบั หลบัไมต่ื่น ในคนืนี้         จะไมม่เีรือ่งอาลยัในสงัขาร 
          วางทรพัยส์นิภาระลว้นบรวิาร              ลว้นลกูหลาน บา้น, นา, รถ  คนืโลกไป 
          ขอตน้ทนุบุญกศุลทีส่รา้งสม                  พาสูแ่ดนสขุบรมสวา่งไสว 
          มทีีพ่ ึง่หนึ่งเพยีงพระองคจ์งวางใจ           มทีีไ่ปคอืสวรรคส์ถานธรรม 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด   1   สตัว ์ นกและแมลง  
   อะเคเซีย  (Acacia)   เป็นสญัลกัษณ์แหง่ความเป็นอมตะของจติวญิญาณ 

      อลัมอนด ์ (Almond)  เป็นสญัลกัษณ์แหง่ความโปรดปรานหรอื
ความเหน็ชอบของพระเจา้ โดยมทีีม่าจาก ”กนัดารวถิ”ี 17:1-8  ว่า     
แอรอนไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นผูเ้ผยแผว่จนะของพระเจา้ โดยทรงบนัดาล
ใหด้อกและลกูอลัมอนดผ์ลเิตม็ไมเ้ทา้ของทา่น“.......ดสู ิ ไมเ้ทา้ของแอ
รอนส าหรบัเผา่พนัธเ์ลว ีมดีอกอลัมอนดต์มูขึน้มาแลว้ผลบิาน  ใหเ้ป็น

ผลลกูอลัมอนด”์  ดว้ยเหตุนี้อลัมอนดจ์งึใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของแมพ่ระดว้ย 

วนัจนัทรท์ี ่ 24 ม.ค.22    ระลกึถงึ น.ฟรงัชสิ เดอ ซาลส ์พระสงัฆราชและนกัปราชญ ์แหง่พระศาสนจกัร                                                          
วนัองัคารที ่25 ม.ค.22       ฉลองการกลบัใจของนกับุญเปาโลอคัรสาวก   
วนัพธุที ่26 ม.ค.22          ระลกึถงึ น.ทโิมทแีละ น.ทติสั พระสงัฆราช 
วนัพฤหสัที ่27 ม.ค.22      ระลกึถงึ    น.องัเยลา เมรชิพีรหมจาร ี
วนัศกุรท์ี ่28 ม.ค.22       ระลกึถงึ น.โทมสั อาไควนสัพระสงฆแ์ละนกัปราชญแ์หง่พระศาสนจกัร 
วนัอาทติยท์ี ่30 ม.ค.22      สปัดาหท์ี ่ 4  เทศกาลธรรมดา     
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ขา่วรอบวดับางแสน  

พธิบีชูาขอบพระคุณ วนัอาทติยท์ี ่16 มกราคม 2565 ดว้ยมาตรการป้องกนัอย่างเคร่งครดั 
‘เขาไมม่เีหลา้องุ่นแลว้' พระเยซเูจา้ทรงกระท าเครื่องหมายอศัจรรยค์รัง้แรกน้ี ทีห่มู่บา้นคานา แควน้กาลลิ ี (ยน 2:1-12) 

    

    

       

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%A1-2022/14746-25jan22
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%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/14744-27jan22
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-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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เม็ดทรายไตพ้ระแทน่ 

 
 

อาทติยช์วนคดิ  

 เปิดใจ ยอมรบั 
     เกดิเป็น..นก..ตอ้งอยูบ่นฟ้า    เกดิเป็น..ปลา..ตอ้งอยูใ่นน ้า 

อยา่พยายาม เป็นใครอื่นทีไ่มใ่ชเ่รา  เพยีงเพือ่เอาใจเขาให.้.รกัใคร่ 
พอความอดทน... มนัหมดไปต่อไมไ่หว   เราจะไดช้ื่อวา่..ไมจ่รงิใจและของปลอม 

ในทางกลบักนั คนทีช่อบนก..แต่ไปเอาปลามาเลีย้งไว ้   
แลว้หวงัจะใหม้นับนิไดเ้หมอืนนก   คงผดิหวงัเปลา่..    
จะไปโทษปลากไ็มไ่ด.้..........ทีม่นัเป็นนกใหไ้มไ่หว 

เพระาปลาคอืปลา.. นกคอืนก..   แคย่อมรบั..และเปิดใจ เทา่นัน้... 

  
 แลว้พระเยซูเจา้ทรงมว้นหนงัสอืสง่คนืใหเ้จา้หน้าทีแ่ละประทบันัง่ลง สายตาของทกุคนทีอ่ยู่ในศาสนา
ธรรมต่างจอ้งมองพระองค ์พระองคจ์งึทรงเริม่ตรสัวา่ "ในวนัน้ี ขอ้ความจากพระคมัภรีท์ีท่า่นไดย้นิกบัหอูยู่แลว้
พระเยซูเจา้ทรงมว้นหนงัสอืสง่คนืใหเ้จา้หน้าทีแ่ละประทบันัง่ลง สายตาของทกุคนทีอ่ยู่ในศาลา 
น้ีเป็นความจรงิแลว้" 
 
 ขอใหพ้ีน้่องอา่นบทพระวรสารของวนันี้   อยา่งตัง้ใจ ..... อา่นชา้ ๆ   ร ำพงึถงึเรือ่งราว  ตาม ขอ้คดิ ในหน้า 1  
กไ็ด ้ และภำวนำ (จากใจ หรอืสายประค า) ขอพรจากแมพ่ระเพือ่พีน้่อง - เพือ่ครอบครวั  และพระศาสนจกัร 

                                         
      ......... เจา้วดั 
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ปีที ่ 28  ฉบบัที ่ 1402    วนัอาทติยท์ี ่    23     มกราคม      2565/2022 

เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

                1 คร 12:12-31ก 
     พีน้่อง แมร้า่งกายเป็นรา่งกายเดยีว แต่กม็อีวยัวะหลายสว่น อวยัวะต่างๆ เหล่าน้ีแมจ้ะมหีลายสว่นก็
รว่มเป็นรา่งกายเดยีวกนัฉนัใด พระครสิตเจา้กฉ็นันัน้ เดชะพระจติเจา้พระองคเ์ดยีว เราทกุคนจงึไดร้บัการ
ลา้งมารวมเขา้เป็นรา่งกายเดยีวกนั ไมว่า่จะเป็นชาวยวิหรอืชาวกรกี ไมว่า่จะเป็นทาสหรอืเป็นไทยกต็าม 
เราทกุคนต่างไดร้บัพระจติเจา้พระองคเ์ดยีวกนั ร่างกายไม่ไดป้ระกอบดว้ยอวยัวะสว่นเดยีว แต่มอีวยัวะ
หลายสว่น ถา้เทา้จะพดูว่า "ขา้พเจา้ไมใ่ช่มอื จงึไมเ่ป็นสว่นหน่ึงของรา่งกาย" แต่เทา้ไมไ่ดเ้ป็นอวยัวะของ
รา่งกายน้อยกวา่อวยัวะสว่นอื่น เพราะเป็นเพยีงเทา้ หรอืถา้หจูะพดูวา่ "ขา้พเจา้ไมใ่ช่ดวงตา จงึไมใ่ช่สว่น
หน่ึงของรา่งกาย" แต่กไ็มไ่ดท้ าใหห้ไูมเ่ป็นอวยัวะของรา่งกายเลย ถา้ร่างกายทัง้หมดเป็นดวงตา แลว้จะได้
ยนิไดอ้ยา่งไร ถา้รา่งกายทัง้หมดเป็นห ูแลว้จะไดก้ลิน่ไดอ้ยา่งไร โดยแทจ้รงิแลว้ พระเจา้ทรงจดัอวยัวะ
ต่างๆ ในรา่งกายใหอ้ยูใ่นทีท่ีท่รงพระประสงค ์ถา้รา่งกายทกุสว่น เป็นวยัวะเดยีวแลว้ ร่างกายจะอยูท่ีไ่หน 
เทา่ทีเ่ป็นอยู ่มอีวยัวะหลายสว่น แต่มรีา่งกายเดยีว ดวงตาพดู กบัมอืไมไ่ดว้า่ "เราไมต่อ้งการเจา้" และ
ศรีษะกพ็ดูกบัเทา้ไมไ่ดว้า่ "เราไมต่อ้งการเจา้"...ทา่นทัง้หลายเป็นพระกายของพระครสิตเจา้ แต่ละคนต่างก็
เป็นอวยัวะของพระกายนัน้ พระเจา้ทรงแต่งตัง้บางคนใหท้ าหน้าทีต่่างๆ ในพระศาสนจกัร คอื หน่ึงใหเ้ป็น
อคัรสาวก สองใหเ้ป็นประกาศก และสามใหเ้ป็นครอูาจารย ์ต่อจากนัน้ คอืผูม้อี านาจท าอศัจรรย ์ผูร้กัษาโรค 
ผูช้่วยเหลอื ผูป้กครอง และผูพ้ดูภาษาทีไ่มม่ใีครเขา้ใจ ทกุคนเป็นอคัรสาวกหรอื ทกุคนเป็นประกาศกหรอื 
ทกุคนเป็นครอูาจารยห์รอื ทุกคนเป็นผูท้ าอศัจรรยห์รอื ทกุคนไดร้บัพระพรพเิศษใหบ้ าบดัโรคไดห้รอื ทกุ
คนพดูภาษาทีไ่มม่ใีครเขา้ใจไดห้รอื ทกุคนเป็นผูต้คีวามอธบิายความหมายของภาษานัน้หรอื ทา่นทัง้หลาย
จงพยายามแสวงหาพระพรพเิศษทีป่ระเสรฐิยิง่กวา่น้ีเถดิ 
 
 บทอ่านจากพระวรสารนักบญุลกูา                                              ลก 1:1-4;4:14-21 
     
 ทา่นเธโอฟีลสัทีเ่คารพยิง่ คนจ านวนมากไดเ้รยีบเรยีงเรือ่งราวเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้กบัพวกเรา ผู้
เป็นพยานรูเ้หน็และประกาศพระวาจามาตัง้แต่แรกไดถ้่ายทอดเหตุการณ์เหล่าน้ีใหเ้รารูแ้ลว้ ขา้พเจา้จงึตก
ลงใจคน้ควา้เรือ่งราวทัง้หมดตัง้แต่ตน้อยา่งละเอยีด แลว้เรยีบเรยีงตามล าดบัเหตุการณ์อกีครัง้หนึง่ ส าหรบั
ทา่นดว้ย ทา่นเธโอฟีลสัทีเ่คารพ เพือ่ทา่นจะไดรู้ว้่าค าสอนทีท่า่นรบัมานัน้เป็นความจรงิ  
      พระเยซูเจา้เสดจ็กลบัไปแควน้กาลลิพีรอ้มดว้ยพระอานุภาพของพระจติเจา้ กติตศิพัทข์องพระองค ์
เลือ่งลอืไปทัว่แวน่แควน้นัน้ พระองคท์รงสอนตามศาลาธรรมของชาวยวิ และทกุคนต่างสรรเสรญิพระองค์ 
      พระเยซูเจา้เสดจ็มาถงึเมอืงนาซาเรธ็ ซึง่เป็นสถานทีท่ีพ่ระองคท์รงเจรญิวยั ในวนัสบับาโต พระองค์
เสดจ็เขา้ไปในศาลาธรรมเช่นเคย ทรงยนืขึน้เพือ่ทรงอ่านพระดมัภรี ์มผีูส้ง่มว้นหนังสอืประกาศกอสิยาหใ์ห้
พระองค ์พระเยซูเจา้ทรงคลีม่ว้นหนังสอืออก ทรงพบขอ้ความทีเ่ขยีนไวว้า่พระจติขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรง
อยูเ่หนือขา้พเจา้ เพราะพระองคท์รงเจมิขา้พเจา้ไว ้ใหป้ระกาศขา่วด ีแก่คนยากจน ทรงสง่ขา้พเจา้ไป
ประกาศการปลดปลอ่ยแก่ผูถู้กจองจ า คนืสายตาใหแ้ก่คนตาบอด ปลดปลอ่ยผูถ้กูกดขีใ่หเ้ป็นอสิระ ประกาศ
ปีแหง่ความโปรดปรานจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้. 
                               
                 อา่นต่อหน้า 6 

   



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  

4 
วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

                    21 ข้อคิดให้ก าลงัใจ รู้คณุค่าของชีวิต และมีก าลงัใจมากขึน้ 
1.  คนๆ เดยีวทีจ่ะช่วยใหคุ้ณผ่าน ทุกปัญหาไดค้อื “ตวัคุณเอง” 
2.  เรือ่งวุ่นวาย มนัมอียู ่2 อยา่งเท่านัน้คอื ไปหลงเกลยีด และ ไปหลงรกั 
3.  วนัทีผ่่านมาไมส่ามารถกลบัไปแกไ้ขอะไรได ้จงึมวีนัพรุง่นี้ใหเ้ราไดท้ าอะไรดีๆ  ต่อไป 
4.  ความสบายใจนัน้ มนัไมไ่ดเ้กดิจาก ท าทุกสิง่ใหไ้ดด้งัใจ แต่เกดิจากทีย่อมรบัว่า     
 ไมม่อีะไรทีจ่ะไดด้ัง่ใจเราทุกอยา่ง 
5.  ต่างคนต่างความคดิ อยา่ ด ูถูก ความคดิใคร หากความคดิต่าง 
6.  ไมใ่ช่ความทุกข ์ทีท่ าใหเ้ราคดิมาก แต่เพราะเราคดิมากท าใหเ้กดิทุกข์ 
7.  หากคดิได ้ใหช้่วยคดิ หากคดิไมไ่ด ้ใหช้่วยท า ถา้ท าไมไ่ด ้ใหค้วามรว่มมอืถา้รว่มมอืไมไ่ด ้ใหก้ าลงัใจ 
8.  ใจกเ็ยน็อภยัได ้ใจกส็งบ ละไดใ้จกส็ะอาด วางไดใ้จกโ็ล่งปลงได้ 
9.  เงาจนัทรเ์กดิจาก ความนิ่งของน ้าฉนัใด ปัญญา เกดิจากความนิ่งของใจฉนันัน้ 
10.  หาทีส่งบรอ้ยที ่ยงัไมด่เีท่าสงบทีใ่จตน รูจ้กัคนหลายรอ้ยคน ไมด่เีท่ารูจ้กัตนแค่คนเดยีว 
11.  เมือ่มจีงรูจ้กัให ้เมือ่ไดจ้งรูจ้กัพอ คนเราเกดิมา ถงึเวลาก ็ตอ้งจากไป เป็นเรือ่งธรรมดาของชวีติ 
12.  ถา้เราตดัสนิใจ ทีจ่ะเดนิไปขา้งหน้า กอ็ยา่หวัน่ไหวกบัปัญหาทีจ่ะตอ้งพบเจอในระหว่างทาง 
13.  คนมปัีญญา มกัมองเหน็โอกาสในทุกๆ ปัญหา คนขา ดปัญญามกัมองเหน็ปัญหา ในทุกโอกาสทีม่ ี
14.  สิง่ทีย่อ้นไมไ่ดค้อืเวลา สิง่ทีห่นีไมไ่ดค้อืการจากโลกนี้ไป สิง่ทีม่องไมเ่หน็คอืใจคน     
 สิง่ทีต่อ้งอดทน คอืใจตนเอง 
15.  รูจ้กัให ้รูจ้กัรบั รูจ้กัปรบั รูจ้กัใหอ้ภยั รูจ้กัแบ่ง รูจ้กัได ้รูจ้กัคลายชวีติจะเบาสบายและเป็นสุข 
16.  อ่านหนงัสอืออกส าคญั อ่านเหตุการณ์ออกส าคญักว่า อ่านคนอื่นออกส าคญัยิง่      
 อ่านตนเองออกส าคญัสุด 
17.  ไฟไมไ่ดร้อ้น ถา้เราไมเ่อาตวัเขา้ไปใกล ้ทุกขใ์ดๆ กไ็มท่ าใหเ้ราหนกั หากใจเราไมแ่บก 
18.  ก าลงัใจอาจหาได ้จากคนรอบขา้ง แต่ความเขม้แขง็ ตวัเราตอ้งสรา้งขึน้เอง 
19.  บางครัง้ก าลงัใจ นอกจากจะมไีวใ้หค้นอื่นๆ กต็อ้งเกบ็ไวใ้หต้นเองดว้ยนะ 
20.  ทุกครัง้ทีเ่รา ไมเ่ขา้ใจกนั ไมผ่ ิดทีจ่ะโกรธ แต่ผดิทีเ่ราไมข่อโทษ กนันัน่เอง 
21.  ใหเ้ป็นคนด ีคนเก่งและมคีวามสุข เท่านี้ชวีติกส็มบรูณ์แลว้ 
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5 แบบท่ี ท ำให้ตำยกไ็ม่ส ำเรจ็หรอก ตอนท่ี 1 
 2. ท าส่ิงท่ีควบคมุยากไป/ไม่รู้ยาก ไม่ม ีความส  าเรจ็ใดไร้ซ่ึงอปุสรรค และไม่จ  าเป็นต้องร ู้ทุก
อยา่งจงึจะส าเรจ็ นัน้เป็นความจรงิ แต่การไม่รูอ้ะไรเลย รูน้้อยมากไปจนถงึ การทีเ่ราจดัการอะไรไมไ่ดเ้ลย
นัน้ มนักพ็อเหน็อยูว่่าจะส าเรจ็ไดอ้ยา่งไร ขอ้นี้พงึระวงัตัง้แต่ “ยงัไม่เร่ิมท า” อนัทีจ่รงิทัง้ในสิง่ทีค่วบคุม
ไมไ่ด ้และความไม่รูส้องเรือ่งนี้จะแยกหวัขอ้กนักไ็ด ้แต่ในแบบหนึ่ง หากเรามองทุกอยา่งแงด่เีกนิไป คอื ท า
ไปก่อน คดิว่าจะควบคุมสิง่ทีท่ าได ้ แกปั้ญหาได ้ พอเอาเขา้จรงิกจ็นปัญญา เช่นน้ีกเ็พราะความ “ไม่รู้” อยู่
เหมอืนกนั   
 อาจเป็นจรงิในแง่ทีว่่าจะรอใหทุ้กอยา่งพรอ้ม รูทุ้กเรือ่ง คุมไดทุ้กอยา่ง คงไมไ่ดท้ ากนัพอด ี แต่อยา่ง
น้อยกค็วรพอรู ้ พอเขา้ใจใหเ้ราประเมนิไดว้่านี่มนัไหวหรอืไมไ่หวรวมถงึเหมาะหรอืไมเ่หมาะกบัเรา และ
หลายครัง้ ต่อใหรู้เ้ร ือ่งทีท่ ามากพอ แต่อาจไมเ่คยรูว้่า “ตอนน้ียงัไม่ใช่เวลา” มุง่หน้าดนัทุรงัท าไปกค็งไม่
ส าเรจ็ เพราะปัจจยัภายนอกหลายอยา่งนัน้ มนัควบคุมไมไ่ด้…อกีประการของสิง่ทีบ่อกว่า ควบคุมยากนัน้ 
กไ็มใ่ช่แค่ความไมรู่ ้ เพราะไมรู่เ้รากย็งัไปศกึษาหาความรูไ้ด ้แต่หลายเรือ่งถงึรู ้แต่กท็ าเองไมไ่ด ้ตอ้งพึง่พา
คนอื่น สิง่อื่น ซึง่ถ้ามากเกนิไป มนัจะกลายเป็นยากทนัท ี หรอืหากมองเป็นการลงทุน แลว้จะลงทุนใหเ้อง
หมดเพื่อควบคุมได ้กต็อ้งลงทุนมากกว่าคนอื่น ตน้ทุนสูง และ มไีมน้่อยทีเ่ขา้ขา่ยบานปลาย   
 ทัง้คุมยาก และความไม่รูน้ี้ ต่อใหท้ าอะไรขึน้มาได ้ กจ็ะเจอแต่ปัญหาเพราะเราไม่เขา้ใจ แลว้แต่ละ
ปัญหากแ็กย้ากเพราะตอ้งพึง่คนอื่น แถมโดนโกง โดนหลอกกง็า่ย พอถงึตรงน้ีบางทเีราจะนึกออก เพราะ
รอบตวัคงมใีหเ้หน็ว่า ท าในส่ิงท่ีไม่รู้ ท าในส่ิงท่ีไม่มีปัญญาควบคมุนัน้ มนัไปได้ยากจริง 
 3. ท าเร่ืองท่ีเราขาดเขาไม่ได้ ข้อน้ีอาจมีความคล ุมเครืออยู่บ้างในแง่ว่า เราไม่ควรพึ่งพาใคร
งัน้หรอื? ยกตวัอยา่งแบบน้ีดกีว่า หากเรามเีป้าหมายท าอะไรสกัอย่าง เช่น เขยีนหนงัสอืการต์ูนสกัเรือ่ง แต่
เราเป็นนกัวาด แต่งเรือ่งไมเ่ก่ง จงึหาคนแต่งเรือ่งเก่ง ๆ ทีว่าดไมเ่ก่งมาท ารว่มกนั แลว้เขาแต่งมาหนึ่งตอน 
เรากว็าดเสรจ็ แลว้ แต่เขายงัไมแ่ต่งต่อมาใหส้กัท ี คงนึกออกว่าสถานการณ์แบบน้ีแยแ่ค่ไหน เพราะ
กลายเป็นว่าความส าเรจ็นัน้ มปัีจจยัอยูท่ีค่นอื่นเสยีครึง่หนึ่ง…หรอืกรณเีป็นธุรกจิ กเ็ช่น การพึง่พาวตัถุดบิ
แหล่งเดยีว ช่องทางจ าหน่ายหลกัแห่งเดยีว เหล่านี้อ านาจต่อรองมกัเป็นปลายทาง หากถามว่ารวม ๆ แลว้ 
หากเป็นตอนเริม่ต้นไมผ่ดิอะไรเลย อาจเป็นเรือ่งจ าเป็นดว้ยซ ้า แต่ดงัทีบ่อกมนัเป็นแนวคดิ ถา้อนาคตไป
ยงั “ขาดเขาไมไ่ด”้ กใ็หร้ะวงัเพราะพงักนัมาเยอะ… ส่วนหน่ึงขอ้นี้ถอืว่าควบคุมไมไ่ดเ้หมอืนกบัขอ้ทีแ่ลว้
ไหม? ส่วนหน่ึงกใ็ช่แต่กระบวนการ แนวคดิ หรอืเรือ่งราวมกัจะต่างกนั เพราะควบคุมไมไ่ดม้หีลายปัจจยั 
พืน้ฐานมาจากความไม่รู ้ แต่ขาดเขาไมไ่ด ้ เป็นเพยีงปัจจยัเดยีวทีถ่้าด ี กอ็าจดเีลยอยูก่นัต่อไป แต่ถา้ไมด่ี
เมือ่ไหรย่งัไงกร็อดยากนัน่เอง 
                              ทีม่าhttps://sirichaiwatt.com 
 


