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วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดพะเยา 

ท่านผู้อ่านทุกท่านครับ  ถ้าหากว่าพวกเราย้อนหลังไปในอดีต สิ่งมหัศจรรย์ ทั้งหลายในโลก 
ล้วนแล้วแต่ ถกูมนุษย์ สร้างขึ้น ประดิษฐ์ขึน้ คิดค้นขึ้น 

 ไม่ว่าจะเป็น ดาวเทียม คอมพิวเตอร์  โทรทัศน์สี  โทรศัพท์มือถือ ในยุค 50 ปีก่อน ไม่มี  เด๋ียวน้ีม ี 

 ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองบิน F 16  ยานอาวกาศ จรวด ในอดีตไม่ม ีแต่ปัจจุบันม ี

 สิ่งต่างๆถูกมนุษย์สร้างขึ้น พัฒนาขึ้น ประดิษฐ์ขึ้น คิดค้นขึน้ 

 ในอดีต “ ใครๆ ก็บอกว่านกเท่าน้ันที่บินได้ ” แต่ด้วยนํ้ามือของ 2 พ่ีน้องตระกูลไรค์ เครื่องบินลําแรก
ถูกสร้างขึ้น 

 ในอดีต “ ใครๆ ก็บอกว่า มนุษย์ไม่สามารถว่ิงได้ระยะทาง 1 ไมล์ น้อยกว่า 4 นาที ”  และแล้วโร
เจอร์ แบนนิสเตอร์ ก็เป็นมนุษย์คนแรกที่ว่ิงได้ ในเวลาต่อมาก็มีคนอีก 10 คน  100 คน 1,000 คน  10,000 
คน 100,000 คนว่ิงได้  

 ในอดีต “ ใครๆก็บอกว่า มนุษย์ไม่มีวันเหยียบดวงจันทร์ได้ ” และแล้ว นีล อาร์มสตรอง เป็นมนุษย์
คนแรกในโลกที่ได้ลงไปเหยียบดวงจันทร์เป็นคนแรก 

  ท่านผู้อ่านที่รักทั้งหลายครับ  ท่านจะเห็นได้ว่า สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น  ล้วนแล้วแต่เกิด
จากนํ้ามือของมนุษย์  จากความคิด ความฝัน  การลงมือทํา สิ่งประดิษฐ์ต่างๆจึงเกิดขึ้น  

 นโปเลียน ฮิลล ์ อดีตที่ปรึกษาของประธานาธิบดีสหรัฐ 3 สมัย กล่าวไว้ว่า “ ถ้าหากท่านคิดว่า ท่าน
ทําได้ ท่านจะทําได้ แต่ถ้าหากท่านคิดว่า ท่านทําไม่ได้ ท่านก็จะทําไม่ได้”  ความคิดเป็นตัวกําหนดความสําเร็จ  
ถ้าคุณเปลี่ยนความคิด ชีวิตของคุณเปลี่ยน 

 บุคคลส่วนใหญ่ในโลกน้ี  ไมป่ระสบความสําเร็จ เพราะพวกเคยชินกับความคิดเดิมๆ  ความคิดเล็กๆ 
ความคิดที่ว่า “ทําไม่ได้ “ “ฉันไม่กล้า”  แล้วเราจะประสบความสําเร็จได้อย่างไร 

 เรา จนไม่ใช่เพราะพระเจ้าหรือสิ่งศักด์ิ  แต่เป็นเพราะ เราไม่เคยคิดที่จะรวย 

 เรา  ไม่ประสบความสําเร็จไมใ่ช่เพราะ เทวดา  นางฟ้า  พระอินทร์ แต่เป็นเพราะเราไม่เคยคิดที่จะ
ประสบความสําเร็จต่างหาก 

 “ อันใครเล่า กําหนดชีวิตข้า      ใช่เทวาดาดฟ้า อะไรหนา 

    ตัวข้าน้ีกําหนด มันมา   ช่ัวดีหนาเกิดจากกรรม ข้าทําเอง” 

  ฉะน้ันหนทางไปสู่ความสําเร็จน้ันจะว่ายาก มันก็ยาก จะว่าง่ายมันก็ง่าย จะว่าไกลมันก็ไกล จะว่าใกล้
มันก็ใกล ้ดังเช่น ระยะทาง จากกรุงเทพถึงภูเก็ต ใครที่คิดว่าไกลมันก็ไกล ใครที่คิดว่าใกล้ มันก็ใกล ้แต่
ระยะทางที่ไกลกว่าน้ัน ก็คือความคิดของคุณต่างหาก 



  “ ฉันแก่เกินไป” ผู้พันแซนเดอร์ส  ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิต  ทําอะไรไม่เป็นช้ินเป็นอัน แต่หลัง
เกษียณอายุ 60 ปี เขาได้เริ่มทําธุรกิจร้านเคนต๊ักก้ีฟรายด์ชิกเก้นหรือ KFC  เขาจึงประสบความสําเร็จภายหลัง
เกษียณอายุ 

 “ ฉันเด็กเกินไป”  ไมเคลิ แจค็สัน ประสบความสําเร็จกลายเป็นนักร้องช่ือดังในขณะที่เขาเพ่ิงออก
จากโรงเรียนอนุบาล และด้วยความคิดอย่างผู้ประสบความสําเร็จในทีส่ดุ “เขาคอื ราชาเพลงป๊อบของโลก” 

 “ ฉันมีการศึกษาน้อย” โธมัส อัลวา เอดิสนั  เขาเรียนหนังสืออย่างเป็นทางการได้เพียง 3 เดือน
เท่าน้ัน แต่เขาก็เป็นนักประดิษฐ์เอกของโลก ซึ่งเขามีสทิธิบัตรเกือบ 1,300 ช้ิน 

 “ ฉันมันโง่” อัลเบิรต์   ไอนสไตน์  สมัยเด็กๆ เขาเป็นคนพูดช้า ชอบฝันกลางวัน จนครูที่สอนเขา
กล่าวหาเขาว่า เป็นเด็กที่ผิดปกติ และแล้วในเวลาต่อมา คนทั้งโลกได้ยอมรับเขาว่า เขาคืออัจฉริยะบุคคล เขา
คือผู้คิดทฤษฏีซึ่งก่อกําเนิดปรมณ ู

 “ ฉันมันคนขี้คกุ” เนลสัน แมนเดลา นักโทษทางการเมืองที่ติดคุกยาวนานท่ีสุดของโลกคนหน่ึง เขา
ติดคุกนานถึง 25 ปี แต่สุดทา้ยเขาคือ ประธานาธิบดีของอาฟริกาใต้ ในขณะที่อายุ 76 ปี 

 ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความคิดของคุณ  หากคณุต้องการประสบความสําเร็จ  ความคิดของคุณต้อง
ชัดเจน  ความฝันของคุณต้องชัดเจน  มันจึงจะพาชีวิตของคุณไปสู่เป้าหมาย  

 ชาวประมงจะเดินเรือต้องมีเข็มทิศ  คุณจะดําเนินชีวิตคุณจะต้องมีเป้าหมาย 

 เป้าหมายสามารถเปลี่ยนแปลงโลก   เป้าหมายสร้างคนให้เป็นคน   เป้าหมายสามาถควบคุมความคิด 
ควบคุมการกระทํา ควบคุมบุคลิก ให้คุณกลา้ที่จะแสดงออก 

 คุณต้องกล้าคิด  กล้าที่จะต้ังเป้าหมาย กล้าที่จะฝัน แล้วคณุจะเป็นเจ้าของมัน  มันอยู่ที่ความคิดของ
คุณ ว่าคุณจะใส่อะไรเข้าไปในสมอง แล้วคณุต้องดูแลมัน  คุณต้องรดนํ้าพรวนดิน เพราะ ถ้าคุณไม่ดูแล
ความคิด ความฝันของคณุ แล้วใครจะดูแลให้คุณ    

 คนเป็นจํานวนมาก แลกชีวิต แลกร่างกาย แลกค่าตอบแทนกับสิ่งตอบแทนเล็กๆน้อยๆ แล้วคิดว่า “ 
ฉันทําได้แค่น้ี”  ฉันขายได้เทา่น้ัน  ฉันทํารายได้เพียงเท่าน้ี แต่จริงๆแล้ว เราสามารถทํารายได้ ได้โดยไม่มี
ขีดจํากัด  

 คนจํานวนน้อยคนร่ํารวยมัก Think Big หรือ คิดใหญ่ แต่คนจํานวนมากมัก Think small หรือ คิด
เล็ก คิดเพียง 1 คิด ฝันเพียง 1 ฝัน ถ้าคุณจะคิดทั้งที ผมขอแนะนําคุณให้คิดใหญ่ๆ  เมือ่คุณจะ ฝันทั้งที ทําไม
คุณไม่ ฝันใหญ ่  

 ฉะน้ัน คุณจะเป็น นักขาย นักพูด นักการเมือง นักสื่อสารมวลชน นักการทูต คุณจะเป็น นักอะไรก็ได้ 
ขึ้นอยู่ที่คุณ ถ้าคุณกล้าคิด  ถา้คุณกล้าฝัน ถา้คุณกลา้ต้ังเป้าหมาย คุณสามารถเป็นสิ่งน้ันได้ 

  

 

   


