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 สวัสด่นั้องนัักเร่ยนัทุนัยุวพี่ัฒนั์นัะคะ  พี่่�หวังว่านั้องคงจะสบัายด่ ยุวพี่ัฒนั์สาร 
ฉับับัันั่�ขอเล่าเร่�อง “การเรย่นัร้ต้ัลอดชว่ติั” เพี่ราะเช่�อว่าสิ�งนั่�มค่วามจำเป็็ นั และมค่วามสำคญั 
กบััน้ัองทกุคนั เพี่ราะไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ จะเรย่นัจบัอะไร หรอ่แม้ว่าจะไม่ ใช่นักัเรย่นั
ท่�นัั�งเร่ยนัในัห้องเร่ยนัก็ตัาม ทุกคนัยังจำเป็็นัตั้องเร่ยนัร้้อย้่เสมอ การเร่ยนัร้้ท่�ว่าน่ั� 
เป็็นัการเร่ยนัร้้นัอกห้องเร่ยนั โดยสามารถึเริ�มตั้นัท่�จะเร่ยนัร้้จากสิ�งท่�เราสนัใจ 

 มบ่ัางคำ เช่นั โลกหมนุัเรว็จงั ความร้ใ้หม่ๆ  มเ่ยอะมาก เทคโนัโลยพ่ี่ฒันัาขึ�นัทุกวนัั 
จะตัามไม่ทนััแล้ว ตัวัอย่างคำเหล่านั่� น่ัาจะอธบิัายได้ว่า หากเราไม่เรย่นัวนััหนัึ�งเราคง 
อย้ใ่นัสังคมอย่างไม่มค่วามสุข เพี่ราะป็รบััตัวักบััการเป็ล่�ยนัแป็ลงต่ัางๆ ไม่ได้ จะเป็็นัอย่างไร 
หากความร้ท้่�เราเคยร้ห้รอ่เคยเรย่นัมาได้กลายเป็็นัความร้ท้่�ล้าหลงัไป็แล้ว แต่ัเรายงัเช่�อว่า 
มันัยังถึ้กตั้อง เพี่ราะเราไม่ร้้ว่าม่ความร้้ใหม่และถึ้กตั้องกว่า ฉัะนัั�นัสิ�งท่�จะช่วยให้เราม ่
ความสุขกับัการเป็ล่�ยนัแป็ลงของโลก ค่อการร้้จักท่�จะเร่ยนัร้้อย้่เสมอ ไม่ว่าโลกจะ 
เป็ล่�ยนัไป็อย่างไร เราจะยังตัามโลกทันั   
 
 อยากชวนัน้ัองอ่านัยุวพี่ฒัน์ัสาร และลองทำกิจกรรมต่ัางๆ ท้ายคอลมัน์ั เผื่่�อว่า 
จะช่วยให้น้ัองร้้จักตัวัเองหรอ่ได้ไอเดย่ใหม่ๆ ท่�ช่วยให้เราสามารถึพี่ฒันัาตัวัเอง และเรย่นัร้้ 
สิ�งใหม่ๆ ได้นัะคะ....

 เพี่ราะเราทุกคนัค่อผ้ื่้เร่ยนัร้้ตัลอดช่วิตั ไม่ว่าจะอย้่ท่�ไหนัก็สามารถึเร่ยนัร้้ได้ 
ตัลอดเวลา ไม่จำเป็็นัตั้องอย้่ในัห้องเร่ยนัเสมอไป็ นัอกห้องเร่ยนัยังม่อะไรให้ได้เร่ยนัร้ ้
ค้นัหา อ่กมากมาย โดยเฉัพี่าะอินัเทอร์เนั็ตั อยากให้นั้องใช้เทคโนัโลย่ให้เป็็นัป็ระโยชนั์ 
และสนักุกบััการเรย่นัร้ ้ ได้ค้นัหา เพี่่�อจะได้เจอสิ�งใหม่ๆ ค่ะ 

 พี่่�เช่�อว่าน้ัองทกุคนัอยากม่ความร้ ้  อยากทันัโลกทนััสมยั เรามาเริ�มต้ันัฝึึกท่�จะ
เป็็นัคนัเรย่นัร้ต้ัลอดชว่ติั โดยเริ�มจากการหาความร้จ้ากสิ�งท่�แต่ัละคนัสนัใจนัะคะ สนัใจ 
เร่�องไหนัก็หาความร้้เร่�องนัั�นั รับัรองว่านั้องๆ จะว้าวกับัสิ�งท่�ค้นัพี่บัค่ะ...เป็็นักำลังใจ 
ให้น้ัองทกุคนัเสมอ

พี่่�ๆ  มล้นัธิยิวุพี่ฒัน์ั
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นัก็สู่ำารวิจใจ มาลองสาํรวจดว่้า ความสขุของเราค่ออะไร เร่�องไหนัท่�เราควรด้แลตัวัเองเพี่ิ�มขึ�นั และใครกนัันัะท่�เป็็นัคนัท่�ห่วงใยเรา
การตัอบัคาํถึามเหล่าน่ั�จะช่วยให้น้ัองมองเหน็ัว่า ณ ปั็จจบุันัั อารมณ์ความร้ส้กึของเราเป็็นัอย่างไร 

และคําถึามเหล่าน่ั� หากใช้บั่อยๆ จะช่วยให้นั้องร้้จักตััวตันัของเรามากขึ�นัได้ด้วยค่ะ
ลองตัอบัคําถึาม 3 ข้อ ด้านัล่างน่ั�นัะคะ
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จำได้้ไหม ว่่าเร่ื่�องที่่�ที่ำให้เรื่าม่คว่ามสุุข

จำได้้ไม่ลื่ม ค่อเรื่่�องอะไรื่?

เรื่าอยากดู้แลืตััว่เองในเรื่่�องไหนให้มากข้�น? 

 แลืะจะที่ำได้้อย่างไรื่?

คนที่่�เป็็นห่ว่งเรื่าค่อใครื่? 

เรื่ารืู่ ้ได้้จากอะไรื่? 

หมั่่�นถามั่ต่ัวเองแบบน้�เสมั่อๆ เวลาท้ี่�เราไมั่�สบายใจ
 ไมั่�มั่้เป้�าหมั่าย ลองเอาคำำาถามั่เหล�าน้�

มั่าถามั่ต่ัวเองอ้กที่้ก็ดี้นะ  



เป็นแรงบันดาลใจ

 หลายคนัมักจะคิดว่าสำหรับัคนัท่�ม่โอกาสนั้อย ความสำเร็จ 

ช่างเป็็นัเร่�องยาก แตั่ความสำเร็จของใครหลายคนับันัโลกใบัน่ั�ได้ย่นัยันั 

แล้วว่า ความสำเร็จเป็็นัของขวัญสำหรับัทุกคนัท่�ม่ความตัั�งใจและทุ่มเท 

จริงๆ เพี่่�อสิ�งนัั�นั

 ลิืซ เป็็นัเด็กข้างถึนันั ไร้ท่�อย้อ่าศยั เธอเกิดในัปี็ ค.ศ. 

1980 ก่อนัหนั้านัั�นั เธออาศัยอย้่กับัพี่่อแม่ ซึ�งตัิดยาเสพี่ตัดิ 

และพี่่�สาว ในัอะพี่าร์ตัเมนัต์ัเก่าๆ ไม่มแ่ม้ความสะอาด ในัย่านั 

ชุมชนัแออัด เขตับัร็องซ์ รัฐนัิวยอร์ก เธอเคยไม่ม่เงินัแม้แต่ั 

เพี่นันัใ่นักระเป็๋า (เพี่นันั ่ เป็็นัหน่ัวยของเงนิั 1 เพี่นันั ่ เท่ากับั 

43 สตัางค์)

 เม่�ออายุ 9 ขวบั เธอหาเล่�ยงครอบัครัวด้วยการ 

ตัระเวนัขออาหารตัามร้านัชำ ขณะท่�พี่่อและแม่เสพี่โคเคนั 

อย้ก่บัับ้ัานั เม่�ออาย ุ15 ปี็ พ่ี่อของเธอย้ายเข้าไป็อย้ส่ถึานัพี่กัพี่งิ 

สำหรับัผ้ื่้ไร้ท่�อย้่อาศัย ส่วนัแม่เส่ยช่วิตัลงเพี่ราะติัดเช่�อเอดส ์

ลิซจึงกลายเป็็นัเด็กข้างถึนันั กลางค่นัเธอใช้วิธ่แอบัง่บัหลับั 

บันัม้านัั�งยาวในัสวนัสาธารณะ สถึานั่รถึไฟใตั้ดินั หร่อถึ้า 

โชคด่ก็ได้นัอนัโซฟาบั้านัเพี่่�อนั

 ในัวันัฝึังศพี่แม่ ลิซย่นัด้อย้่ห่างๆ ด้วยความอนัาถึใจ 

ร่างของแม่ถึ้กใส่ในัโลงกระดานัไม้อัด แม้แตั่ป็้ายหน้ัาหลมุศพี่ 

ก็เข่ยนัด้วยป็ากกาเคม่ เธอเริ�มครุ่นัคิดถึึงอนัาคตัของตััวเอง 

บัางคนัอาจท้อแท้กบััชว่ติั บัางคนัอาจใช้เป็็นัข้ออ้างท่�จะเล่อก 

ทำผื่ิด แตั่ลิซใช้ความล้มเหลวของพี่่อแม่เป็็นัเคร่�องเตั่อนัใจ 

ถ้้าเธอใช้้ช้่วิ่ตัอย่างไรื่้จุด้หมาย อนาคตัของเธอคงไม่ต่ัางจาก 

ผูู้ใ้ห้กำเนดิ้ เธอตัั�งป็ณิิธานว่่าเธอจะตั้องสุรื่้างช้่วิ่ตัท่ี่�ด้่กว่่า 

ด้้ว่ยตััว่เอง
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ฉัันจะต้อ้งสร้้างชีวิีิต้ที่ี�ดีกีวิ��า

ดีว้ิยต้วัิของฉัันเอง

ลิิซ เมอร้์เร้ย์ 

ลิซ เมั่อร์เรย์ เป้็นใคำร

จากเด็็กข้้างภนน
ส่่มหาวิิทยาลััยระด็ับโลัก 



 ลิซมเ่พ่ี่�อนัต่ัางวยัคนัหนัึ�ง เขามอบัหนังัสอ่สารานักุรมเก่าๆ 

ชุดหนัึ�งให ้เป็ ็นัของขวัญ ลิซหยิบัขึ�นัมาพี่ลิกด้ภาพี่ป็ระกอบั 

อย่างสนัใจทกุครั�งท่�มเ่วลา อยากร้้ว่าตัวัอกัษรท่�บัรรยายใต้ัภาพี่บัอก 

อะไรบั้าง ไม่นัานัเพ่ี่�อนัคนันัั�นัได้ซ่�อตัั�วพี่าลิซไป็ทัวร์มหาวิทยาลัย 

ฮาร์วาร์ด สิ�งท่�ได้พี่บัเห็นัสร้างแรงบัันัดาลใจให้ลิซอยากเร่ยนั 

หนัังส่อ และตัั�งความหวังว่าสักวันัหนัึ�งเธอจะตั้องเข้ามาย่นัในัรั�ว 

มหาวิทยาลัยแห่งนั่�ให้ได้

 หลังกลับัจากทัวร์ ลิซตััดสินัใจสมัครเข้าเป็็นันัักเร่ยนั

ในัโป็รแกรมพี่ิเศษสำหรับัผื่้้ด้อยโอกาส เธอทุ่มเทเพี่่�อการเร่ยนั 

อย่างมุมานัะและบัริหารเวลาอย่างเป็็นัระบับั เพี่ราะตั้องทำงานั 

เล่�ยงช่พี่ พี่ร้อมกับัการลงวิชาเร่ยนัเป็็นัสองเท่าของเพี่่�อนัร่วมชั�นั 

เธอที่ำถ้้งขนาด้เอาหนังสุ่อเรื่่ยนห้อยติัด้ผู้นัง แลืะอ่านไป็ด้้ว่ย 

ขณิะรื่ับจ้างลื้างจาน

 ในัเวลาเพี่่ยงสองป็ี ลิซสามารถึสอบัข้ามชั�นัแบับัก้าว

กระโดด จนัไล่ทันัเพ่ี่�อนัวัยเด่ยวกันั และอ่กสองป็ีเธอจบัไฮสก้ล 

(ชั�นัมัธยมศึกษาตัอนัป็ลาย) ได้สำเร็จ พี่ร้อมเข้าเร่ยนัตั่อระดับั 

มหาวิทยาลัย คร้ท่�รับัผื่ิดชอบัการเร่ยนัของลิซเอ่ยชมว่า เธอเป็็นั 

นัักเร่ยนัท่�ตัั�งใจท่�สุดเท่าท่�เห็นัมา
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แรงบน่ดีาลใจคำอืพล่งให�เราไขว�คำว�าคำวามั่สำาเร็จ

การ้ศึึกษาเที่�านัน้

ที่ี�จะชี�วิยเปลีิ�ยนแปลิงชีวีิติ้

มั่หาวทิี่ยาล่ยฮารว์ารด์ีไมั่�ไดี�รบ่เดีก็ที่กุคำนที่้�จบไฮสกลู

 ถึ้าด้พี่่�นัฐานัครอบัครัว ป็ระวัตัิการศึกษา และเงินัออมท่� 

เตัรย่มไว้เพี่่�อการศึกษา โอกาสท่�คณะกรรมการของมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด 

จะคัดเล่อกเธอเข้าเป็็นันัักศึกษาแทบัจะเป็็นัศ้นัย์ แตั่ลิซไม่ยอมแพี่้ 

เธอสมคัรชิงทุนัการศึกษาทุกแห่งท่�ทำได้

 วันัหนึั�งเธอทราบัว่า หนัังส่อพี่ิมพี่์เดอะนิัวยอร์กไทมส์ 

ม่โครงการมอบัทุนัการศึกษาแก่เด็กยากจนัท่�เร่ยนัด่ จำกัดเพี่่ยง 

หกทนุัเท่านัั�นั โดยจะส่งไป็เรย่นัท่�มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด เธอจึงมมุานัะ 

เร่ยนัหนัักขึ�นัเพี่่�อจะชิงทุนั เป็็นัความฝึันัท่�ส้งมากสำหรับัเด็กข้างถึนันั 

การเร่ยนัหนัังส่อโดยใช้ริมถึนันันัิวยอร์กเป็็นัโตั๊ะเร่ยนัไม่ใช่เร่�องง่าย 

การชิงทุนัการศึกษาเดอะนิัวยอร ์กไทมส ์ ยิ� งยากเย็นัแสนัเข็ญ 

โดยเฉัพี่าะสำหรับัเด็กด้อยโอกาสอย่างเธอ ตั้องใช้้คว่ามมุ่งมั�นแลืะ 

กำลืังใจแรื่งกลื้าที่่�จะฝ่่าอุป็สุรื่รื่คจากป็รื่ะโยคที่่�ว่่า “เร่ื่ยนไป็ที่ำไม 

ยงัไงกไ็ม่มอ่ะไรื่ด้ข่้�น”



 บั่อยครั�งเธอตั้องนัอนับันัขบัวนัรถึไฟจากเขตั เดอะบัรองซ์   

แต่ัเธอไม่ทิ�งการเร่ยนั เม่องใหญ่อย่างนิัวยอร์กวุ่นัวายเกินักว่าจะม่ใคร 

ก้มลงมองเดก็จรจัดข้างถึนันัคนัหนัึ�ง ในัฤดห้นัาว สภาพี่แวดล้อมยิ�งทารณุ 

เม่�อป่็าคอนักร่ตัป็กคลมุด้วยนั�ำแขง็ ไม่ใช่สวรรค์สำหรบััคนัจรจัดแนั่นัอนั 

แต่ัเธอกย็งัฮดึส้ต่้ัอไป็ เธอบอกว่่า “ฉันัต้ัองการื่มากเหล่ือเกนิที่่�จะป็รื่ะสุบ 

คว่ามสุำเรื่็จ เข้าเรื่่ยนฮารื่์ว่ารื่์ด้ด้้ว่ยเงินทีุ่นจากเด้อะนิว่ยอรื่์กไที่มสุ์ 

สุิ�งที่่�ต้ัองการื่คอ่คว่ามศรัื่ที่ธานดิ้หน่อยแลืะการื่ลืงมอ่ที่ำ”

 เม่�อร้้ตัวัอก่ครั�ง เธอกำลงันัั�งอย้ใ่นัห้องพี่กัของเธอท่�มหาวทิยาลัย 

ฮาร์วาร์ด เม่�ออายุสิบัเก้าป็ี มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้เป็ิดป็ระตั้ตั้อนัรับั 

เด็กสาวจากกองขยะให้เข้าศึกษาตั่อทางด้านัจิตัวิทยาคลินัิก

 ภายหลังเธอเล่าความร้ ้สึกขณะนัั� งในัหอพี่ักนัักศึกษา 

วันันัั�นัว่า “…ความเป็ล่าเป็ล่�ยวเฆี่่�ยนัตั่ฉัันัอย่างหนััก มันัไม่ใช่การ

เป็ล่�ยนัผื่่านัท่�ง ่ายดายเลย” ในัท่�สุดเธอก็สานัฝึันัสำเร็จ

 ระหว่างการศึกษา ลิซใช ้เวลาว ่างเดินัทางไป็บัรรยาย 

ตัามแหล่งสลัม เพี่่�อให ้เด็กวัยรุ ่นัได ้เห็นัตััวอย่างว ่า แม้จะเป็็น 

เด้็กจรื่จัด้ไรื่้ที่่�พัักพัิง ไม่ม่เงิน กินอาหารื่จากกองขยะ ทีุ่กคนอาจม่ 

ช้่ว่ิตัที่่�ด้่ได้้ถ้้าตัั�งใจจรื่ิง 

ลิซ กล่าวว่าเธอไม่รับัพี่รจากนัางฟ้าองค์ใด ความสำเร็จเกิดจาก 

การม่เป็้าหมายช่วิตัท่�แนั่นัอนั เช่�อมั�นัในัศักยภาพี่ของตััวเอง 

บัวกกับัความอุตัสาหะ

อย่ามัวแตั่มองคนัอ่�นัและคิดว ่าพี่วกเขาทำได้ เพี่ราะเขาม่ 

บัางอย่างเหนั่อคุณ มนัุษย์ทุกคนัม่เท่ากันั เพี่่ยงแตั่จะใช้สิ�งท่�ม ่

ให้เกิดป็ระโยขนั์เต็ัมร้อยหร่อไม่ คุณตั้องเช่�อว่าอนัาคตัอย้ ่ในั 

กำม่อของคุณ และคุณเป็็นัผื่้ ้กำหนัดเอง

เธอบัอกว่า “ฉันัอยากให้คุณิมองภาพักว้่าง เรื่าที่กุคนเช้่�อมโยงกนั 

มนัเป็็นว่งจรื่ ผูู้้คนสุร้ื่างคว่ามเป็ลื่�ยนแป็ลืงต่ัอช้วิ่่ตัผูู้ค้น คว่ามฝั่น 

ที่่�ป็รื่าศจากการื่เก่�อหนุนก็เหม่อนเครื่่�องบินไรื่้ป็ีก… ฉัันอยากให ้

ว่ิสุัยที่ัศน์ของฉัันเป็็นตััว่กรื่ะตุั้นการื่เป็ล่ื�ยนแป็ลืงในโลืก”

เธอพี่ยายามบัอกให้คนัอ่�นัหัดมองว่า ตั่อให้ช่วิตัทนัทุกข์ทรมานั 

เพี่่ยงไร จงอย่าสิ�นัหวัง “เม่�อทีุ่กข์ที่รื่มาน ฉัันตั้องมองว่่าสุิ�งตั่างๆ 

สุามารื่ถ้ที่่�จะไม่เหม่อนเด้ิมได้้ ฉัันเรื่ิ�มไขว่่คว่้าคุณิค่าของบที่เรื่่ยน 

ซ้�งฉัันเรื่่ยนจากการื่อาศัยอยู ่ตัามข้างถ้นน”

ครั�งหนึั�งเธอพี่้ดให้คนัอ่�นัฟังว่า “เหตัุผู้ลืที่่�ฉัันกำลัืงย่นท่ี่�น่�ตั่อหน้า 

พัว่กคณุิในว่นัน่�กเ็พัรื่าะฉันัเลือ่ก ‘ที่างสุายบน’ ซ้�งเป็็นที่างสุายที่่� 

ทีุ่กคนเลื่อกได้้” คนับัางคนัสามารถึสร้างช่วิตัจากศ้นัย์ บัางคนั 

สร้างจากช่วิตัติัดลบั และบัางคนัไม่ยอมสร้างอะไรเลยจากสิ�งท่�ม ่

มากมาย บัางท่ความแตักตั่างของทางสายบันักับัทางสายล่าง

อย้ ่ท่�การมองเห็นัคุณค่าของช่วิตัของตััวเองหร่อไม่

 

 ช่วิตัของ ลิซ เมอร์เรย ์ ได ้ รับัการสร้างเป็ ็นัภาพี่ยนัตัร์ 

เร่�อง Homeless to Harvard 

 
ท่�มา

https://bit.ly/3I5
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เราไดี�อะไรจากเรื�องราวของลิซ เมั่อร์เรย์ 

“

”

ควิามศึร้ทัี่ธา
แลิะการ้ลิงมือที่ำา 

คอืที่างส่�ควิามสำาเร้จ็

>

>

>

>

>



 อ่านัเร่�องราวช่วิตัของลิซ เมอร์เรย์แล้วเป็็นัอย่างไรบั้าง ลองตัอบัคำถึามด้านัล่างน่ั�นัะคะ คำตัอบัไม่ม่ถึ้ก
หร่อผื่ิด นั้องสามารถึตัอบัคำถึามจากสิ�งท่�นั้องคิดหร่อร้้สึกได้เลยค่ะ 
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กิจกรรมท้ายคอลััมน์

น้องคิด้ว่่าอะไรื่ที่่�ที่ำให้ลิืซ สุามารื่ถ้สุอบเข้าไป็เรื่่ยนในมหาว่ิที่ยาลัืยรื่ะดั้บโลืกได้้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

ถ้้าว่ันนั�นลืิซเลื่อกที่่�จะไม่เรื่่ยนหนังสุ่อ น้องคิด้ว่่าช้่วิ่ตัของลิืซจะเป็็นอย่างไรื่
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

น้องได้้รื่ับแรื่งบันด้าลืใจอะไรื่จากเรื่่�องรื่าว่ของลิืซบ้าง
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ลืองค้นหาคำตัอบน่�จากในอินเที่อรื่์เน็ตั
มหาว่ิที่ยาลืัยฮารื่์ว่ารื่์ด้ (Harvard University) เป็็นมหาวิ่ที่ยาลัืยอันดั้บที่่�..........................ของโลืก
คนไที่ยที่่�ม่โอกาสุเข้าเรื่่ยนในมหาว่ิที่ยาลืัยฮารื่์ว่ารื่์ด้ ม่ใครื่บ้าง......................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

 คำวามั่สำาเร็จเกิดีจากการมั่้เป้�าหมั่ายช้วิตัที่้�แน�นอน 
เชื�อม่ั่�นในศ่กยภาพของต่ัวเองบวกก่บคำวามั่อุตัสาหะ



เรื�องจาก็ปก็
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“ทำไมโลกหมุนัเร็วจัง” นั้องคิดว่าป็ระโยคนั่�หมายความว่าอย่างไร “โลกหมุนัรอบัตััวเองเร็วขึ�นักว่าเดิม” หร่อ “การเป็ล่�ยนัแป็ลง 

ของสิ�งตั่างๆ บันัโลกเกิดขึ�นัอย่างรวดเร็ว” คำตัอบัก็ค่อ หากลองสังเกตัให้ด่ จะเห็นัว่าสิ�งรอบัตััวม่การเป็ล่�ยนัแป็ลงอย้่ตัลอดเวลา 

โดยเฉัพี่าะในัโลกของเทคโนัโลย่และการส่�อสาร แล้วถึ้าโลกเป็ล่�ยนัไป็ทุกวันั แตั่เรายังอย้่กับัท่� นั้องๆ คิดว่าเราจะเป็็นัอย่างไรกันันัะ 

การ้เร้ียนร้่ต้ลิอดีชีีวิิต้
้



 การเร่ยนัร้ ้ตัลอดช่วิตัทำให้เราป็รับัตััว และม่ช่วิตัอย้ ่ได้ 

ในัวันัท่�โลกเป็ล่�ยนัแป็ลงอย่างรวดเร็ว  เพี่ราะเทคโนัโลย่หลายอย่าง 

ถึ้กนัำมาใช้ทำงานัแทนัมนัุษย์ ลองคิดเล่นัๆ ว่า

จะเกิดอะไรขึ�นักับัเรา ถึ้าวันัน่ั�เราม่อินัเทอร์เนั็ตัใช้ 

แตั่เราใช้อินัเทอร์เน็ัตัไม่เป็็นั?

เราจะเป็็นัอย่างไร ถึ้าวันัน่ั�เราม่โทรศัพี่ท์ม่อถึ่อใช้ 

แตั่เราใช้โทรศัพี่ท์ม่อถึ่อไม่เป็็นั?

เราจะอย้ร่่วมกบััคนัอ่�นัอย่างไร ถ้ึาวนััหนัึ�งวิชาความร้ท้่�เรา 

เร่ยนัมามันัใช้ไม่ได้แล้ว เพี่ราะม่ความร้้ท่�ทันัสมัยกว่า 

แตั่เราไม่ร้ ้?

 หากนั้องตัอบัคำถึามน่ั�ได้ นั้องอาจจะเข้าใจว่าเพี่ราะอะไร 

เราจึงตั้องเร่ยนัร้้อย้่ตัลอดเวลา การเร่ยนัร้้ตัลอดช่วิตัเป็็นัสิ�งจำเป็็นั 

อย่างไร

 ค่อ การเร่ยนัร้้บัางสิ�งบัางอย่าง โดยเริ�มตั้นัจากความอยากร้้  
ในัเร่�องนัั�นั และเราต้ัองการหาความร้้หรอ่หาคำตัอบันัั�นัด้วยตัวัเอง (Self- 
initiated study)  เร่�องท่�อยากร้้นัั�นัไม่จำเป็็นัตั้องนัั�งเร่ยนัในัห้องเร่ยนั 
ไม่จำเป็็นัตั้องเอาความร้้ไป็ใช้ในัการสอบั  แตั่อาจจะเป็็นัการเร่ยนัร้้  
เพี่่�อพี่ัฒนัาตััวเอง สร้างอาช่พี่-รายได้ เสริมทักษะบัางอย่าง หร่อ 
เพี่่�อให้เราสนุักกับัการได้ลองเร่ยนัร้ ้สิ�งใหม่ๆ จากโลกท่�เทคโนัโลย ่
เป็ล่�ยนัแป็ลงทุกวันั และไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ ทุกคนัสามารถึเร่ยนัร้้ 

สิ�งตั่างๆ ได้อย่างไม่ม่ท่�สิ�นัสุด น่ั�ค่อการเร่ยนัร้ ้ตัลอดช่วิตั 
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สิ�งรอบตัว่ในชว้ติัป้ระจำาวน่มั่อ้ะไรเป้ล้�ยนไป้บ�าง

เม่�อก่อนัเรานัั�งด้ท่ว่     ตัอนันั่�เราใช้ม่อถึ่อแทนัท่ว่

เม่�อก่อนัเราตัิดตั่อกันัทางจดหมาย        ตัอนัน่ั�เราแชทคุยกันั

ได้ทันัท่ไม่ตั้องเข่ยนัจดหมาย

เม่�อก่อนัเราไป็เร่ยนัท่�โรงเร่ยนั         ตัอนัน่ั�เราได้เรย่นัหนังัสอ่

ออนัไลน์ั

เม่�อก่อนัเราตั้องจ่ายค่าสินัค้าด้วยเงินัสดเท่านัั�นั        ตัอนันั่�เรา

จ่ายเงนิัซ่�อของผ่ื่านัแอป็พี่ลเิคชันัไม่ต้ัองใช้เงนิัสด 

เม่�อก่อนัเราทำไข่เจ่ยวเพี่่ยงแบับัเด่ยว          ตัอนันั่� เราม่ส้ตัร 

ไข่เจ่ยวใหม่ๆ เยอะมาก

การเรย้นรู�ตัลอดีชว้ติั (Lifelong Learning) คำอือะไร

“
”

การ้เร้ียนร้่้ต้ลิอดีชีีวิิต้ที่ำาให้้เร้าปรั้บตั้วิไดี้ 
แลิะมีชีีวิิต้อย่�ไดี้ในวิันที่ี�โลิกเปลีิ�ยนแปลิงเร็้วิ

 
 บัางทส่ิ�งท่�เราเรย่นัร้ใ้นัวนัันั่� พี่รุง่นั่�กอ็าจกลายเป็็นัเร่�องเก่าไป็แล้ว 
แตั่เราสามารถึเร่ยนัร้้เพี่่�อป็รับัตััวได้เสมอ  ไม่จำเป็็นัตั้องเร่ยนัร้้ผื่่านัตัำรา 
หรอ่ในัห้องเร่ยนั เราสามารถึนัำความร้ไ้ป็ต่ัอยอดให้กลายเป็็นัทักษะใหม่ๆ 
เพี่่�อให้ทันัต่ัอความต้ัองการของโลก ดงันัั�นั การเรย่นัร้ต้ัลอดช่วติั (Lifelong  
Learning) เป็็นัสิ�งท่�ควรม ่ เราถึึงจะก้าวไป็พี่ร้อมกบััการเป็ล่�ยนัแป็ลงท่�จะ 
เกดิขึ�นัในัอนัาคตั 

เพราะอะไรจงึตั�องเรย้นรู�ตัลอดีชว้ติั

FAIR
Y TA

LES STOR
IES
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 การเร่ยนัร้ ้มักจะเริ�มตั ้นัจากสิ�งท่� เราสนัใจ เราลอง
ทบัทวนักันัด้ไหมว่า ม่เร่�องอะไรท่�เราสนัใจอ่กบั้าง แล้วลอง
สร้างการเร่ยนัร้้ตัลอดช่วิตัให้กับัตััวเอง   

1. ฝึ่กตัวั่เองให้ม ่Growth Mindset คอ่พัร้ื่อมที่่�จะเรื่ย่นรืู่้ 
แลืะป็รื่บัตัวั่ในที่กุสุถ้านการื่ณ์ิ แลืะคิด้อยูเ่สุมอว่่า เรื่าสุามารื่ถ้พัฒันาได้้  
แม้ไม่เก่งกฝึ็่กได้้จากการื่ที่ำงานหนกั การื่เรื่ย่นรืู่ ้ แลืะการื่ลืองที่ำ 
สุิ�งใหม่ๆ ตั่างจากคนัท่�ม่ Fixed Mindset ท่�เช่�อว่าความฉัลาด 
หรอ่ความเก่งเป็็นัเร่�องท่�ตัดิตัวัมาแต่ักำเนัดิ คนัท่�ไม่ฉัลาดหรอ่ไม่เก่ง 
จะไม่สามารถึพัี่ฒนัาตัวัเองให้ดข่ึ�นัได้ จนัทำให้ไม่กล้าออกไป็ลองทำ 
สิ�งใหม่ๆ เพี่ราะมกัคดิว่าแบับัเดมิดอ่ย้แ่ล้ว ถ้ึาลองไป็ทำสิ�งใหม่แล้ว 
ผื่ิดพี่ลาด ผื่ลลัพี่ธ์อาจจะแย่กว่าเดิม  
 

5 เที่คำนิคำสร�างการเรย้นรู�ตัลอดีชว้ติัให�กบ่ต่ัวเอง

 2. พัาตัวั่เองไป็อยูท่่ี่ามกลืางคนที่่�หมั�นพัฒันาตัวั่เอง ถ้้า 
คนรื่อบข้างเก่ง เรื่ากย็ิ�งอยากเก่งตัามคนกลืุม่นั�น  ถ้ึาคนัรอบัข้างเรา 
เป็็นัคนัท่�หมั�นัขยันัหาความร้้อย้่ตัลอดเวลา เช่�อว่าอย่างนั้อย เรา 
ก็ตั้องได้รับันัิสัยเหล่านัั�นัมาจากเขาอย่างแนั่นัอนั เพี่ราะเขาจะ 
เป็็นัเหม่อนัแรงบัันัดาลใจในัการเร่ยนัร้้สิ�งใหม่ๆ หร่อจุดป็ระกาย 
ให้เราได้เห็นัมุมมองในัอ่กหนัึ�งมุมท่�เราอาจไม่เคยเห็นัมาก่อนั ลอง 
เอาตััวเองไป็อย้่ในัสภาพี่แวดล้อมท่�จะทำให้เกิดการเร่ยนัร้้ใหม่ๆ 
เช่นั ถึ้าอยากร้้เร่�องงานัศิลป็ะให้ลองไป็งานันัิทรรศการศิลป็ะตั่างๆ 
ถึ้าอยากม่แรงบัันัดาลใจ ให้ลองฟังคลิป็ของคนัท่�ม่ทัศนัคติั หร่อ 
ม่มุมมองด้านัด่ๆ หร่อถึ้าสนัใจอยากร้้เร่�องใดเร่�องหนัึ�ง ก็พี่าตััวเอง 
เข้าไป็อย้่ในัเพี่จท่�ม่คนัสนัใจในัเร่�องนัั�นัเหม่อนักับัเรา 

“
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ควิามร้่้ห้ลิายอย�าง
ในวิันนี้

จะลิ้าสมัยในอนาคต้

 3. Active Learning เรื่่ยนรืู่้จากการื่ลืงม่อที่ำ การลงม่อทำ 
จะทำให้เกิดการเร่ยนัร้้มากกว่านัั�งฟังหร่อการท่องจำแนั่นัอนั  เราควร 
ใช้การเร่ยนัร้้แบับั Active Learning หร่อการเร่ยนัร้้ด้วยการลงม่อทำ 
ซึ�งเป็็นัร้ป็แบับัการเร่ยนัร้้ท่�ได้ใช้ทั�งกระบัวนัการคิดและป็ฏิบััติั เพี่่�อให ้
พี่ัฒนัาศักยภาพี่ท่�แท้จริงของเรา สามารถึเช่�อมโยงความร้้ท่�เคยเร่ยนัมา 
ในัอด่ตั เพ่ี่�อมาป็ระยุกตั์ตั่อยอดในัการทำงานั พี่้ดคุยแลกเป็ล่�ยนั
ความคิดเห็นักับัผ้ื่้อ่�นั จะทำให้เราเห็นัมุมมองของเขา และเกิดความ 
สงสัยขึ�นัว่า เราจะเห็นัด้วยหร่อไม่เห็นัด้วยกับัเขา เพี่ราะอะไร ทำให้เรา 
ได้คิดตัาม ช่วยให้เกิดกระบัวนัการเร่ยนัร้้และหาคำตัอบั



 เช่นั เราเร่ยนัทำอาหารแล้วนัำกลับัมาลงม่อทำจริง ตัอนั
อย้่ในัห้องเร่ยนัม่คร้คอยสอนั คอยช่�แนัะวิธ่การทำอาหาร บัอกขั�นั
ตัอนัว่าควรจะเล่อกวัตัถึุดิบัอย่างไร เราสามารถึทำตัามท่�คร้สอนัได้
เลย แตั่เม่�อกลับัมาท่�บั้านั ถึ้าเราไม่ลงม่อทำอาจจะทำให้เราล่มขั�นั
ตัอนัการทำเหล่านัั�นัได้  

 เพี่ราะฉัะนัั�นัอย่าให้การเร่ยนัร้้จบัอย้่แค่ในัห้องเร่ยนั ถึ้าเรา 
นัำความร้้ท่�ได้เหล่านัั�นัมาลองทำ อาจทำให้เราเป็็นัคนัท่�ทำอาหารเก่ง 
ม่เสน่ัห์ป็ลายจวักจนัสามารถึต่ัอยอดพี่ัฒนัาเป็็นัส้ตัรอาหารของเราเอง 
และกลายเป็็นัธุรกิจได้ในัท่�สุด

 4. Self-directed learning การื่เรื่่ยนรืู่ ้ในแบบของ
ตััว่เอง การเร่ยนัร้้ในัแบับัท่�เหมาะสมกับัตััวเองทำให้เราสามารถึ
กำหนัดลำดับั วิธ่การ เวลา และเป็้าหมายการเร่ยนัร้้ของตััวเองได้ด ่
และสนัุกกับัการได้เร่ยนัร้ ้ เพี่ราะทำให้เราม่อิสระ สามารถึเล่อก
ทางเล่อกของตััวเอง  และพัี่ฒนัาศักยภาพี่ท่�เราม่อย้ ่ได้อย่างไม่ม่
ข่ดจำกัด

 แตั่ละคนัชอบัการเร่ยนัร้้ท่�ตั่างกันั เช่นั บัางคนัชอบัเร่ยนัร้้ 
ด้วยตััวเอง หาหนัังส่ออ่านัเอง บัางคนัชอบัเรย่นัออนัไลน์ั เพี่ราะชอบั 
ท่�จะม่คนัมาอธิบัายให้ฟัง  บัางคนัก็ชอบัเล่าอธิบัายเร่�องท่�อ่านัมา 
ให้คนัอ่�นัฟังเพี่่�อจะได้ช่วยให้จดจำสิ�งนัั�นั ๆ ได้ด่ยิ�งขึ�นั บัางคนัชอบั
เร่ยนัร้้ด้วยการจดโนั้ตัเพี่่�อท่�จะได้กลับัมาทบัทวนัอ่กครั�ง การเร่ยนัร้้ 
ของแตั่ละคนัมักได้ผื่ลด่ในัเวลาท่�แตักตั่างกันั เช่นั บัางคนัชอบัอ่านั 
หนัังส่อตัอนัเช้า เพี่ราะร้้สึกว่าสมองป็ลอดโป็ร่ง พี่ร้อมรับัความร้้ใหม่ ๆ 
แต่ับัางคนัชอบัอ่านัหนังัสอ่ตัอนักลางคน่ั เพี่ราะร้้สกึสงบักว่า และทำให้ 
เกดิการเรย่นัร้ไ้ด้ดก่ว่า ลองดว่้าการเรย่นัร้แ้บับัไหนัท่�เป็็นั Self-directed 
Learning ของเรา
 
 5. กรื่ะตัุ้นตััว่เองเพั่�อสุรื่้างบรื่รื่ยากาศในการื่เรื่่ยนรืู่้ เม่�อเรา 
ก้าวออกจากโรงเรย่นัหรอ่วิทยาลยั จะไม่มใ่ครมาคอยกระตัุน้ัให้เราเรย่นั 
เพี่ราะฉัะนัั�นัเราตั้องกระตัุ้นั และผื่ลักดันัตััวเองให้ไป็อย้่ในัท่�ๆ ทำให้ 
โอกาสในัการหาความร้้ม่เพี่ิ�มขึ�นั และแม้ว่าบัรรยากาศในัการเร่ยนัร้้ 
จะหมดไป็ เพี่ราะเราไม่ได้อย้ใ่นัห้องเรย่นั แต่ัการเรย่นัร้ใ้หม่ๆ จะเกิดขึ�นั 
ได้เสมอ ทำให้โอกาสในัหาการความร้้ม่เพี่ิ�มขึ�นั เช่นั อินัเทอร์เนั็ตัท่�เรา 
สามารถึใช้หาความร้้จากท่�ไหนั ตัอนัไหนัก็ได้ งานัเสวนัา หร่องานัฝึึก 
อบัรมตั่างๆ ท่�ทำให้เราได้พี่บัเจอคนัใหม่ๆ ทำให้เราม่โอกาสในัการ 
พี่บัป็ะผื่้ ้คนัใหม่ๆ มากขึ�นั  
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อย�าให้้วิันที่ี�คุณจบการ้ศึึกษา
เป็นวิันสุดีที่้ายของการ้เร้ียนร้่้ 

แต้�ขอให้้มันเป็นจุดีเร้ิ�มต้้น
ของการ้เรี้ยนร้่้ทีี่�ไม�มีวัินส้ินสุดีของคุณ

 – Kritsc – 



 เริ�มตั้นัจากการสำรวจตััวเองในัสิ�งท่�สนัใจจริงๆ จากนัั�นั 
เริ�มหาข้อม้ลเจาะลึกลงไป็ เป็ิดโลก มองเห็นัสิ�งใหม่ๆ ออกไป็พี่บัป็ะ 
ผื่้้คนัท่�หลากหลาย เราอาจได้เจอคนัท่�สนัใจในัเร่�องเด่ยวกันั หร่อ 
ข้อม้ลท่�กำลังค้นัหาอย้ ่ ตั่อยอดข้อม้ลเหล่านัั�นั การเร่ยนัร้ ้จะ
ไม่ม่วันัสิ�นัสุด 

 ตััวอย่างเช่นั เราชอบัด้ละครย้อนัยุคมาก ซึ�งเนั่�อเร่�อง
ในัละครมักจะอิงมาจากความจริง จากแค่การด้ซ่ร่ส์หร่อละคร
อาจทำให้เราอยากร้้เพี่ิ�มมากขึ�นั ว่าทำไมตััวละครถึึงม่การแตั่งตััว 
แบับันั่� ทานัอาหาร ใช้ชว่ติัป็ระจำวนััแบับันั่� นัั�นัทำให้เราไป็หาความร้้ 
เพี่ิ�มเตัิมจนักระทั�งร้้ว่า ยุคท่�ตััวละครอย้่ค่อยุคสมัยไหนั จนับัางท ่
ทำให้เราหาข้อม้ลอ่านัไป็เร่�อยๆ ในัเร่�องท่�ม่ความเก่�ยวข้องกันั 
เช่นั ข้ามไป็อ่านัเก่�ยวกับัการแตั่งตััวในัแตั่ละยุค แค่การด้ละคร 
อาจจะทำให้เรากลายเป็็นัคนัท่�ชอบัหาความร้้เก่�ยวกับัป็ระวัตัิศาสตัร์ 
ไป็เลยก็ได้ 

 นัอกจากนัั�นั การออกไป็ท่องเท่�ยวในัตั่างจังหวัดหร่อ 
ตั่างป็ระเทศยังช่วยให้เราได้เป็ิดโลกให้กว้างขึ�นั เราจะได้เห็นั 
อะไรใหม่ๆ  จนัเกิดเป็็นัแรงบัันัดาลใจในัการเร่ยนัร้้และทำสิ�งหนัึ�ง 
ขึ�นัมาให้เกิดเป็็นันัวัตักรรมใหม่ๆ ได้หร่อการได้เข้าร่วมกลุ่มกบััคนัท่� 
สนัใจในัเร่�องเด่ยวกันักับัเรา  เช่นั การทำธุรกิจ การทำงานักราฟิก 
ร่วิวหนัังส่อ การทำอาหาร พี่่�นัท่�นัั�นัจะม่การแลกเป็ล่�ยนั แบั่งป็ันั 
ข่าวสารข้อม้ลท่�เป็็นัป็ระโยชนั์ หร่อเทคนัิคตั่างๆ ให้เราได้เร่ยนัร้ ้
ก็จะช่วยกระตัุ ้นัให้เราอยากเร่ยนัร้ ้ในัเร่�องนัั�นัๆ มากยิ�งขึ�นั

Learn สิ�งท่�เราร้ ้อย้ ่แล้วจากการเร่ยนัร้ ้ในัอด่ตัท่�ผื่่านัมา

Unlearn    สิ�งท่�เคยเร่ยนัร้้มาในัอด่ตัอาจไม่ได้เป็็นัแบับันัั�นั 
แล้วก็ได้ ลองเป็ล่�ยนัด้ไหม

Relearn เร่ยนัร้้สิ�งท่�เราเคยร้้ด้วยมุมมองใหม่ หร่อเร่ยนัร้้ 
ทักษะใหม่ๆ ท่�เกิดขึ�นั สิ�งท่�เราเคยร้้ จะได้เป็ล่�ยนัเป็็นัสิ�งใหม ่
   

ท่�มา 
https://bit.ly/3BMzvps
https://bit.ly/3h6GLmf
https://bit.ly/3t3R3cs

https://bit.ly/35j2WTU
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ที่่กษะการเร้ยนรู�ตัลอดีช้วิตั
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สนุกกับการเรียนร่้
ด้็วิยการเร่ิมต้นจากส่ิงท่ีเราสนใจ



 พ่ี่�มส่ถึานัท่�ท่องเท่�ยว และสัตัว์ท่�สวยมากๆ มาให้ลองทำความร้้จกัค่ะ ถ้ึาน้ัองอยากร้้ว่าสถึานัท่�นัั�นั หร่อนักชนิัดนัั�นัมค่วามมหัศจรรย์ 
อย่างไร  ลองหาข้อมล้ดน้ัะคะ จะเลอ่กแค่ 1 อย่างท่�ชอบั หรอ่จะหาข้อมล้ทั�ง 2 อย่างกไ็ด้ค่ะ
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กิจกรรมท้ายคอลััมน์

Antelope Canyon (หบุเขาพัศิว่ง)

อย้่ท่�ป็ระเทศ......................................................................

สิ�งท่�ทําให้ร้้สึกป็ระทับัใจในัสถึานัท่�แห่งนั่�ค่อ  

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Flamingo (นกฟลืามิงโกสุช่้มพูั)

สิ�งท่�ไม่เคยร้้มาก่อนัเก่�ยวกับันักชนัิดนั่�ค่อ............................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

อย�าหลงลืมั่ว่ยเดี็กที่้�เรามั่่กจะสงส่ย อยากรู� 
และมั่้คำำาถามั่ก่บทีุ่กอย�างรอบตั่ว

เมั่ื�อสงส่ย ตั่�งคำำาถามั่ และพยายามั่คำ�นหาคำำาตัอบ น่�นคำือการเร้ยนรู�



ฉันรัก็ตัวิเอง
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เราก็ทำา
    ผิดิ็พลัาด็ได็้

 เวลาน้ัองทำอะไรผิื่ดพี่ลาดไป็ น้ัองร้ส้กึหรอ่พี่ด้กับัตัวัเอง

ว่าอย่างไรบั้าง... หลายคนัร้้สึกว่าการท่�เราทำผื่ิดพี่ลาดอาจจะไม่ใช่ 

เร่�องใหญ่โตัมากมาย เราก็แค่แก้ตััวใหม่ แตั่ยังม่คนัอ่กหลายคนั 

ท่�มักจะตัำหนัิ และโทษตััวเองอย่างหนัักเวลาท่�ทำผื่ิดพี่ลาด โดย 

อาจจะล่มไป็ว่า “เรื่าก็ที่ำผู้ิด้พัลืาด้ได้้” ...แล้วเราควรคิดแบับัไหนั 

พี่ด้กบััตัวัเองอย่างไร ในัวันัท่�เราทำผื่ดิพี่ลาด?



 ทุกคนัล้วนัต้ัองเคยทำผื่ิดพี่ลาดอย่างน้ัอยครั�งหนึั�งในัชว่ติั 

ไม่ว่าจะเป็็นัด้านัการเร่ยนั การงานั หร่อความรัก เพี่ราะธรรมชาติั 

ของคนัเรามักจะคาดหวังตั่อตััวเองในับัางสิ�งบัางอย่างเสมอ 

โดยเฉัพี่าะในัโลกปั็จจุบัันัท่�ต้ัองอย้่ท่ามกลางสังคมแห่งการแข่งขันั 

ทั�งยังตั้องแบักรับัความกดดันัจากคนัรอบัข้าง เม่�อทำอะไรไม่ได ้

ดั�งใจ ความร้้สึกผื่ิดก็เริ�มเกิดขึ�นั หร่อเราอาจเคยเผื่ลอทำผื่ิดโดย 

ไม่ตัั�งใจและตัั�งใจ

 เม่�อมองย้อนักลบััไป็จงึพี่บัว่าสิ�งท่�ตัวัเองทำช่างไม่น่ัาให้อภยั 

ร้้ตััวอ่กท่ความร้้สึกผื่ิดก็ค่อยๆ ฉัุดรั�งให้จมอย้กั่บัความทกุข์ เอาแต่ั 

โทษตัวัเองซ�ำแล้วซ�ำเล่าว่า “ฉันััคอ่ต้ันัเหตัุของเร่�องทั�งหมด” หร่อ 

“หากย้อนัเวลากลบััไป็ได้ จะไม่ทำแบับันัั�นัเดด็ขาด” แต่ัเราไม่สามารถึ 

ย้อนักลับัไป็แก้ไขเร่�องราวในัอดต่ัได้ เรื่าจ้งต้ัองเรื่ย่นรืู่ท้ี่่�จะบอกตัวั่เองว่่า 

เรื่าที่กุคนที่ำผู้ดิ้พัลืาด้ได้้ แลืะเรื่าจะต้ัองให้อภัยตัวั่เอง

 เพี่ราะฉัะนัั�นั เส่ยงหร่อคำพี่้ดท่�เราใช้บัอกตััวเอง ในัวันัท่�

เราทำผื่ิดพี่ลาด หากนำมาใช้้ให้เป็็นป็รื่ะโยช้น์ ก็จะสุามารื่ถ้ช้่ว่ย

พััฒนาตััว่เรื่าให้เตัิบโตัข้�น แลืะลืด้โอกาสุที่่�จะที่ำผิู้ด้ในเรื่่�องเดิ้มได้้ 

เพัรื่าะเรื่าได้้นำคว่ามผิู้ด้พัลืาด้นั�นมาที่บที่ว่น ที่ำคว่ามเข้าใจจนได้ ้

บที่เรื่่ยนที่่�ม่ค่า แตั่หากเราเล่อกท่�จะนัำคำตัำหนิัทั�งจากตััวเองหร่อ 

คนัรอบัข้างมาเป็็นัตััวบัั�นัทอนักำลังใจ นัอกจากตััวเราจะไม่ได้พัี่ฒนัา

ตััวเองแล้ว คำตัำหนัินัั�นัยังเป็็นัเหม่อนัอาวุธท่�คอยสร้างบัาดแผื่ลให้เรา 

อย้ ่ตัลอดเวลา
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ผิิดีไหมั่ที่้�ที่ำาผิิดี?

เป้ล้�ยนเส้ยงตัำาหนิต่ัวเองให�เกิดีเป็้นป้ระโยชน์

 นั้องร้้ไหมว่า ความคิดท่�เราม่ตั่อตััวเองช่วยให้เราเข้าใจ 

อารมณ์ความร้้สึกและความตั้องการของตััวเองได้ด่ขึ�นั แตั่มักจะ 

ม่ความคิดหนัึ�ง นัั�นัค่อความคิดตั่อว่าตััวเอง ซึ�งม่ทั�งข้อด่และข้อ

เส่ย ขึ�นัอย้ ่กับัว ่าม่มากนั้อยแค่ไหนั และเราใช ้ป็ระโยชนั์ 

จากเส่ยงตัำหนัิเป็็นัหร่อเป็ล่า

 ในัเวลาท่�เราทำสิ�งท่�ผื่ิดพี่ลาด ถึ้าเราตัำหนัิตั่อว่าตััวเอง 

ในัระดับัท่�เหมาะสม สอนัตััวเอง เตั่อนัตััวเอง เสุย่งตัำหนติัวั่เองนั�น 

จะเป็็นตััว่กรื่ะตัุ้นให้เกิด้คว่ามมุ่งมั�นพัยายามแก้ไขในสิุ�งผู้ิด้ 

แลืะเพัิ�มโอกาสุคว่ามสุำเรื่็จในช้่ว่ิตั ซ้�งมันเป็็นเหม่อนมาตัรื่ฐาน 

ที่่�เรื่าม่ให้กับตััว่เอง เป็็นแรื่งผู้ลืักให้เรื่าพััฒนาตััว่เอง   มองหา 

สุาเหตุัของคว่ามผู้ิด้พัลืาด้ เพ่ั�อที่ำให้ตััว่เองเก่งข้�น ที่ำได้้ด่้ข้�น  

ส่วนัคนัท่�คาดโทษตััวเอง ตั่อว่าตััวเองมากๆ  ก็จะนัำมาซึ�งความ 

ร้้สึกผื่ิด ถึ้าป็ล่อยให้ความร้้สึกผื่ิดยังคงอย้่ ก็จะทำให้เกิดความ 

ร้ ้สึกไร้ค่า  ล้มเหลว  ไม่ด่พี่อ  



ยอมรื่บัว่่าเรื่าได้้ที่ำผู้ดิ้พัลืาด้ไป็ ยอมรับักับัความ 

ร้ ้สึกท่�เกิดขึ�นั เช่นั เรากำลังร้ ้สึกเส่ยใจ เราร้ ้สึก

โกรธ 

เรื่าค่อมนุษย์คนหน้�งท่ี่�สุามารื่ถ้ผู้ิด้พัลืาด้ได้้

แ ล ะ ไ ม ่ ส ม บั้ ร ณ ์ แ บั บั ไ ป็ เ ส่ ย ทุ ก เ ร่� อ ง  ซึ� ง 

ความไม่สมบัร้ณ์แบับันัั�นั ไม่ได้แป็ลว่าเราไม่สมควร 

ได้รับัความรกัหรอ่การยอมรบััจากใคร  

ค่อยๆ กลืับมาที่ำคว่ามเข้าใจกับตััว่เองผื่่านัการ 

ถึามคำถึาม เช่นั เพัรื่าะอะไรื่เรื่าถ้้งที่ำแบบนั�น? 

เพัรื่าะอะไรื่เรื่าถ้้งที่ำไม่สุำเรื่็จ ม่จุด้ไหนที่่�ยังเป็็น 

จุด้อ่อนบ้างนะ?  ม่จุด้ไหนที่่�เรื่ายังตั้องพััฒนา 

ตั่ออ่ก? เรื่าได้้เรื่่ยนรืู่้อะไรื่จากคว่ามผู้ิด้พัลืาด้ 

ครื่ั�งน่�บ้าง?

เรื่าไม่จำเป็็นตั้องเช้่�อคว่ามคิด้ที่่�กำลืังตัำหนิ 

ตััว่เอง เวลาท่�เราจมอย้่กับัความคิดตั่อว่าตััวเอง 

เรามักจะเข้าใจว่ามันัเป็็นัความจริง แตั่จริงๆ แล้ว 

เราอาจจะไม่ได้เป็็นัแบับันัั�นัก็ได้ เราไม่จำเป็็นัตั้อง 

เช่�อคำตัำหนัิทุกคำท่�เราม่ตั่อตััวเอง  

ให้อภัยตััว่เอง การให้อภัยตััวเองเป็ร่ยบัเสม่อนั 

เคร่� อ งม่อ ท่� ช่ วย ให้ เรา เผื่ ชิญหนั้ า กับัความ 

ผื่ิดพี่ลาดในัอด่ตัได ้  และยังเป็ ็นัแรงผื่ลักดันั 

ให้เราเร่ยนัร้้ท่�จะก้าวตั่อไป็ข้างหนั้า การยอมรับั 

เข้าใจ และให้อภัยตััวเองไม่ได้หมายความว่า 

เราหลงล่มในัสิ�งท่�เคยทำ แตั่เพี่ราะความเส่ยใจ 

และความทุกข์ก็ม่ฤด้กาลของมันั เราทุกคนัตั้อง 

เผื่ชิญกับัความร้้สึกเหล่านัั�นั เม่�อฤด้กาลสิ�นัสุดลง 

โลกก็ยังตั้องดำเนัินัตั่อไป็ และเราเองก็จำเป็็นั

ตั้องก้าวไป็ข้างหนั้าเช่นักันั

ช้่ว่ยกรื่ะตุั้นคว่ามเห็นอกเห็นใจที่ั�งตั่อตััว่เองแลืะผูู้ ้อ่�น เม่�อ

สามารถึให้อภัยคนัท่�ทำผิื่ดตั่อเราได้แสดงว่าเรากำลังเร่ยนัร้้ 

การให้อภัยตััวเอง การยอมรับัและป็ล่อยความผื่ิดในัอด่ตั

ไม่ใช่เร่�องง่าย ตั้องอาศัยทั�งความเข้มแข็งและกล้าหาญ กล้า

ท่�จะให้โอกาสตััวเองในัฐานัะมนุัษย์ผ้ื่ ้ เคยทำเร่�องผิื่ดพี่ลาด

และสมควรได้รับัการให้อภัย 

ที่ำให้ไม่ตักเป็็นเหย่�อ ความผื่ิดในับัางเร่�องสมควรถึ้กตัำหนัิ

เพี่่�อให้จดจำและนัำไป็แก้ไข แตั่หากป็ล่อยให้ความร้ ้สึกผื่ิด

กัดกินัใจมากเกินัไป็ ช่วิตัจะไม่ม่การพัี่ฒนัาเพี่ราะมัวแตั่คิดถึึง

เร่�องท่�ตััวเองทำผิื่ดซ�ำแล้วซ�ำเล่า เม่�อให้อภัยตััวเอง หมาย

ถึึงเราก้าวข้ามความร้ ้สึกผื่ิดท่�ผื่้กรั�งตััวเองไว้ และหลุดพี่้นั

จากการตักเป็็นัเหย่�อของอารมณ์แง่ลบัท่�จะขัดขวางความสุข 

และการพี่ัฒนัาช่วิตั 

ป็ลืด้ป็ลื่อยตััว่เองให้เป็็นอิสุรื่ะ จากความร้ ้สึกผิื่ด ความทุกข์ 

ความโกรธแค้นั ความผื่ิดหวังท่�เหนั่�ยวรั�งช่วิตัไว้กับัการกระทำ 

ท่�ผื่ิดพี่ลาด การให้อภัยไม่ได้หมายความว่าตั้องล่มเร่�องทั�งหมด 

ท่�ผื่่านัมา แตั่เรากำลังเร่ยนัร้้จะอย้่ร่วมกับัมันัแบับัไม่ทำร้ายใคร 

ให้อภัยไม่ใช่การลบัล้างอด่ตั แตั่เป็็นัโอกาสให้เริ�มตั้นัใหม่ โดยใช ้

ป็ระโยชนั์จากความผื่ิดพี่ลาดท่�ผื่่านัมา

ท่�มา

https://bit.ly/3hrWZa4

https://bit.ly/3sEvnF7

https://bit.ly/3tlKUsg
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 เหตัผุิลที่้�เราคำวรให�อภย่ตัว่เอง เมั่ื�อเราที่ำาผิิดีพลาดี เราคำวรที่ำาอย�างไรดีน้ะ? 



เข่ยนจด้หมายถ้้งตัวั่เอง

 ชวนันั้องมาเข่ยนัจดหมายถึึงตััวเองกันัค่ะ อยากให้นั้องลองเข่ยนัเล่าถึึงเร่�องท่�เราอยากบัอกตััวเองในัอ่ก 1 ป็ีข้างหนั้า  
วันันั่�ในัป็ีหนั้า ลองเป็ิดจดหมายนั่�มาอ่านัด้นัะคะ แล้วด้สิว่าเราร้้สึกอย่างไร ม่อะไรเป็ล่�ยนัไป็บั้างไหมจากวันัท่�เข่ยนัจดหมายถึึงตััวเอง
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 ถึ้านั้องอยากเข่ยนัจดหมายถึึงตััวเองแบับัออนัไลนั์ สามารถึเข้าไป็เข่ยนัได้ในั https://www.futureme.org/letters/new  
และสามารถึเล่อกได้ด้วยว่าจะรบััจดหมายท่�เราเขย่นัถึึงตัวัเอง ในัอก่ 1 ปี็ 3 ปี็ หร่อ 5 ข้างหน้ัา โดยจดหมายจะถ้ึกส่งกลับัมาให้น้ัองทางอเ่มลค่ะ

การเขย้นจดีหมั่ายถึงตัว่เอง คำอืการไดี�มั่โ้อกาสไดี�พูดีคำยุกบ่ตัว่เอง 
ไดี�ที่บที่วน ไดี�บอกเล�าสิ�งที่้�เราอยากสื�อสารถงึต่ัวเอง 

เพื�อให�เรารู�จก่ตัว่เองมั่ากขึ�น  และมั่องเหน็โอกาสที่้�จะพฒ่นาตัว่เองให�ดีข้ึ�นกว�าที่้�ผิ�านมั่า



จาก็พี�ถึงน้อง
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โลักไม่ได็้ต้องการคนเก่ง
 แต่ต้องการคนที่อยากเรียนร่้ 

แลัะพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดี็กวิ่า

 พ่ั�แที่ค็ อศัว่เมศ ว่งศ์สุุย่  รุน่ัพี่่�นักัเรย่นัทนุัยวุพี่ฒัน์ั ปี็ 2550 จากเด็กชนับัทธรรมดาคนัหนัึ�ง ท่�ไม่ได้เกดิมาพี่ร้อมความฝัึนัอะไรเลย แต่ัเขา
คอ่เดก็ธรรมดาท่�พี่ยายามจนัได้รบััทุนัเรย่นัป็รญิญาตัร-่โท ท่�ป็ระเทศจน่ั อะไรพี่าพี่่�แทค็ไป็ไกลขนัาดนัั�นัได้  มาเปิ็ดใจทำความร้จ้กักบััพี่่�แทค็ค่ะ 



 พ่ี่�เป็็นัคนัขอนัแก่นันัะครบัั เกิดและโตัในัหม่้บ้ัานัเลก็ๆ ห่างจาก 

ตััวเม่อง ตัอนัเด็กช่วิตัก็เหม่อนัเด็กตั่างจังหวัดทั�วไป็ วันัป็กติัตั่�นัเช้ามา 

กอ็าบันั�ำไป็โรงเร่ยนั วนััหยดุก็ไป็วิ�งเล่นัตัามไร่นัา ไป็จบััป็ลา ไป็เล่นักบััเพี่่�อนั 

ไป็วดั ไป็เกบ็ัผื่ลไม้กนิั ยคุนัั�นัอนิัเทอร์เนัต็ัยงัไม่ม ่ความบันััเทงิในัชว่ติัของ

เดก็ต่ัางจังหวดันัอกจากโทรทศัน์ัก็คอ่ การได้ออกไป็วิ�งเล่นักับัเพี่่�อนัข้างนัอก 

ช่วิตัไม่ได้ม่จุดหมายอะไร โตัมาก็ไม่ร้้ว่าอยากเป็็นัอะไร ไม่ร้้หรอกว่า 

เป็้าหมายมันัหนั้าตัาแบับัไหนั ไม่ร้้ด้วยซ�ำว่าคำว่าเป็้าหมายมันัสำคัญ 

กับัเราอย่างไร หร่อคนัเราควรจะวางเป็้าหมายช่วิตัแบับัไหนั ร้้อย่างเด่ยว 

ขอแค่ให้วันันั่�ม่ความสุขก็พี่อ เร่ยกง่ายๆ ว่าใช้ช่วิตัแบับัสุขไป็วันัๆ ครับั
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“กบ่ข�าว” คืำอสิ�งที่้�ที่ำาให�คำดิีไดี�ว�า
 เราจะเอาแคำ�คำวามั่สขุ ไป้วน่ๆ จรงิหรอื 

 ครอบัครัวพี่่�ค่อนัข้างลำบัาก เพี่ราะม่แม่คนัเด่ยวท่�ทำงานั 

รับัจ้างเพี่่�อเล่�ยงทุกคนัในับั้านั เพี่ราะฉัะนัั�นัเงินัท่�จะใช้จ่ายในับั้านัก็ม ่

ไม่มาก หม้่บั้านัท่�พี่่�อย้่มันัทำให้พี่่�มองเห็นัความแตักตั่างของคนั 2 แบับั 

แบับัแรกค่อเกษตักร (เหม่อนัแม่)  แบับัท่� 2 ค่อกลุ ่มคนัทำงานัโรงงานั 

พี่่�เริ�มมองเห็นัความลำบัากท่�มันัตั่างระดับักันั  วันัหนัึ�งเลยคิดว่า ถึ้าเรา 

เป็็นัเกษตัรกร เราจะเป็็นัอย่างไร  ถึ้าเราทำงานับัริษัทหร่อโรงงานั เราจะ 

เป็็นัอย่างไร

 แล้ว “กับัข้าว” เก่�ยวอะไร?  บ้ัานัพี่่�ทานัข้าวกับันั�ำพี่รกิทุกม่�อ ซึ�งก็ 

ไม่แป็ลกนัะ แต่ัเราก็อยากกนิัไก่ทอด อยากกินัหมแ้ดงบ้ัาง ถ้ึาเป็็นัครอบัครวั 

คนัทำงานัโรงงานั เขามก่ำลงัซ่�อได้ แต่ับ้ัานัเราต้ัองเกบ็ัหอมรอมรบิักว่าจะ 

ได้กินัไก่ทอดสักม่�อ หร่อเวลานั้องอยากกินัขนัมเราก็ไม่ร้ ้จะช่วยนั้อง 

อย่างไร เพี่ราะเราก็อยากกินัเหม่อนักันัแตั่เงินัม่ไว้ใช้ยามจำเป็็นัเท่านัั�นั 

“กบัข้าว่” เลืยเป็็นจดุ้เป็ลื่�ยนที่่�ที่ำให้เรื่าไม่อยากพัอใจกับช้ว่่ติัที่่�เป็็นอยูน่่� 

เรื่าจะเอาแค่คว่ามสุุขไป็ว่ันๆ จรื่ิงหรื่่อ ถ้้าพัอใจแค่น่�มันก็จะอยู่ไป็ 

แบบน่�นะ อยู่ได้้ใช้่ไหม เป็็นคำถ้ามที่่�ถ้ามตััว่เองนะ 

 

เป้�าหมั่ายเดีย้วตัอนเป้น็เดีก็คำอืขอแคำ� ให�วน่น้�มั่ค้ำวามั่สุขกพ็อ  

 ป็้ายป็ระกาศรับัสมัครงานัท่�เสาไฟฟ้าค่ออ่กสิ�งสำคัญท่�ทำ 

ให้พี่่�เห็นัป็ระโยชนั์ของ “ความพี่ยายาม” ถึ้านั้องสังเกตั เราจะเห็นัป็้าย 

รับัสมัครงานัเข่ยนัว่า 

รับัสมัครวุฒิป็.6 เงินัเด่อนั......บัาท 

รับัสมัครวุฒิม.3 เงินัเด่อนั......บัาท

 พี่่�กก็ลบััมาถึามตัวัเองว่า เราอยากได้เงนิัเดอ่นัก่�บัาท ถ้ึาอยากได้ 

เท่าวุฒิม.3 ก็ตั้อง “พี่ยายาม”  ตั้องเร่ยนัหนัังส่อนัะ

 พี่่�เริ�มจะมเ่ป้็าหมายตัอนัป็.6 เราต้ัองสอบัเข้าเรย่นัม.1 โรงเรย่นั 

มัธยมใช่ไหมครับั แตั่ท่�บั้านัไม่ม่เงินัส่งให้เร่ยนัโรงเร่ยนัป็ระจำจังหวัด 

พี่่�ก็เร่ยนัโรงเร่ยนัมัธยมป็ระจำตัำบัล แตั่คิดไว้แล้วว่าตั้องตัั�งใจเร่ยนั 

ไม่อย่างนัั�นัไม่ได้เร่ยนัแนั่ๆ ตั้องออกมาทำงานัหาเงินัแนั่นัอนั อย่างนั้อย 

ขอจบัให้ม่วุฒิม.3 หร่อ ป็วช.ก็ยังด่ จะได้เข้าไป็ทำงานัในัโรงงานัได้

เงินัเด่อนัเหม่อนัท่�เขาโฆี่ษณาไว้ท่�ป็้ายเสาไฟฟ้า 

 เป็้าหมายแรกค่อ อยากม่เงินัเด่อนั ม่งานัมั�นัคง เพี่ราะเหน็ั

แม่ทำงานัรับัจ้าง เป็็นัเกษตัรกรมันัเหน่ั�อยมาก  ไม่อยากเหนั่�อยแบับันัั�นั 

ถึ้าเราม่งานั ม่เงินัเด่อนั คุณภาพี่ช่วิตัหร่อกับัข้าวของครอบัครัวเรา 

ก็นั่าจะด่ขึ�นั จากนัั�นัก็ตัั�งใจเร่ยนัมาตัลอด พี่่�ไม่ใช่เด็กหัวด ่ผื่ลการเรย่นั 

อย้ใ่นัระดบัักลางๆ แต่ัพี่่�ก็พี่ยายาม เพี่ราะครก็้เคยแนัะนัำว่ายงัมอ่าชพ่ี่ 

อ่กตัั�งหลายอย่างท่�ทำแล้วได้เงินัเด่อนัแตั่ตั้องเร่ยนัหนัังส่อ     

ป้�ายร่บสมั่่คำรงานที่้�เสาไฟฟ�า
เป้็นจุดีเริ�มั่ตั�น “คำวามั่พยายามั่”

พ้�แที่็คำ
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ไมั่�มั่้อะไรไกลเกินเอื�อมั่ถ�าเรามัุ่�งมั่่�น

 ตัอนัเร่ยนัมัธยมแสนัจะยาก ตั้องทำงานัหารายได้

ช่วยแม่ เพี่ราะแม่ตั้องส่งพี่่�กับันั้องเร่ยนัหนัังส่ออ่ก 2 คนั   

พี่่�ทำงานัรับัจ้างทั�วไป็  รับัส่งของ  รับัจ้างซ่�อของจากตัลาด

เข้ามาให้คนัหม้ ่บั ้านั  ทำงานัร้านัหม้กะทะ  ไป็ช่วยแม่ค้า 

ยกของแลกค่าแรง แตั่พี่่�ภ้มิใจท่�ไม่ตั ้องขอเงินัจากแม่และ 

ทุกวันัท่�ไป็โรงเร่ยนัเราจะม่เงินัสำหรับัซ่�อขนัมหร่อผื่ลไม้ไว้กินั 

  

 ถ้้าได้้เงินเด้่อนวุ่ฒิม.3 แลื้ว่ จำเป็็นตั้องเรื่่ยนอ่กไหม 

ใช่ครับั...ถึ้าพี่่�จบัม.3 พี่่�ก็จะได้เงินัเด่อนัตัามอัตัราท่�เขาป็ระกาศ 

รับัสมัครพี่นัักงานั แตั่ป็ระสบัการณ์การทำงานัหารายได้ทำให ้

เรามองเห็นัว่าจริงๆ แล้ว การื่ที่ำงานไป็ด้้ว่ยเรื่ย่นไป็ด้้ว่ยก็ไม่ได้้ยาก 

อะไรื่ แล้ืว่เพัรื่าะอะไรื่ไม่เรื่ย่นต่ัอในเม่�อมนัที่ำคูก่นัไป็ได้้ แลืะการื่ 

เรื่ย่นมนักท็ี่ำให้เรื่ามค่ว่ามรู้ื่ แม้กรื่ะที่ั�งการื่ที่ำงานหารื่ายได้้กท็ี่ำให้ 

เรื่าม่คว่ามรืู่้ได้้ พี่่�เลยตััดสินัใจเร่ยนัตั่อสายสามัญ  ม.4

 พี่่�สอบัได้ทุนัเร่ยนัตั่อป็ริญญาตัร่ท่� Guangxi Normal 

University ป็ระเทศจ่นั การได้ทุนัไม่ได้มาจากความใฝึ่ฝึันัอะไร

ใหญ่โตัเลย มันัมาจากจุดเล็กๆ ท่�ว่า โรงเร่ยนัเพี่ิ�งเป็ิดสอนัวิชา 

ภาษาจ่นั นัักเร่ยนัทุกคนัเพี่ิ�งเคยเร่ยนัเป็็นัครั�งแรกจึงนั่าจะไม่ยาก 

ท่�เราจะทำคะแนันัเพี่่�อช่วยดึงเกรดจากวิชาอ่�นัๆ ท่�คะแนันัไม่ด ่

ครค้งเห็นัความตัั�งใจในัการเร่ยนัของพี่่�จึงมาบัอกว่าม่ทุนัเร่ยนัตั่อ 

ป็ริญญาตัร่ท่�ป็ระเทศจ่นัสนัใจไหม? ไหนัๆ โอกาสมาแล้วกล็องด ้

จนัสอบัผื่่านัได้ทุนัไป็เร่ยนั เป็็นัทุนัเร่ยนัฟร่ 100% ตัลอดหลักส้ตัร 

ก่อนัจะไป็เรย่นัพี่่�กท็ำงานัหารายได้เกบ็ัไว้เป็็นัค่าเคร่�องบัินักับัเป็็นั 

เงินัตัิดตััวไป็เล็กๆ นั้อยๆ หลังจากเร่ยนัจบัพี่่�กลบััมาทำงานั 

ท่�เม่องไทยและเห็นัว่าม่ทุนัเร่ยนัป็ริญญาโท เลยสอบัเอาทุนัจาก 

ป็ระเทศจ่นัอ่ก กลายเป็็นัว่าเราสนัุกกับัการเร่ยนั เพี่ราะมันัทำให ้

เราม่ความร้้เยอะขึ�นั

 การม่โอกาสได้ไป็ใช้ช่วิตัอย้่ตั่างบั้านัตั่างเม่อง เป็็นัการ 

เป็ิดป็ระสบัการณ์ท่�ด่นัะครับั ได้เร่ยนัร้ ้วัฒนัธรรมท่�แตักตั่าง 

จากเรา  ได ้เร่ยนัร้ ้ความหลากหลายจากการอย้ ่กับัเพี่่�อนัๆ  

ตั่างชาตัิ ได้ใช้ภาษา อยากให้นั้องๆ เป็ิดโอกาสให้ตััวเอง 

อย่าคิดว ่ามันัไกลเกินัเอ่�อม อะไรก็เกิดขึ�นัได ้ ขอแค่เราทำ

ทุกวันัให้เตั็มท่� ร้ ้จักใช้และร้ ้จักหาเงินั โลกมันักว้างแตั่ไม่ได้

กว้างเกินักว่าท่�เราจะออกเดินัทางครับั

 แม้ว่าตัอนัน่ั�พี่่�จะทำงานัแล้ว แตั่การพี่ัฒนัาตััวเองเป็็นัสิ�งท่�ควร

ทำตั่อเน่ั�อง พี่่�อยากให้นั้องอย่าที่ิ�งคว่ามเป็็นเด็้กที่่�เรื่ามกัจะอยากรู้ื่อยากเหน็ 

อย่าเพี่ิ�งพี่อใจกับัอะไรท่�ได้มาง่ายๆ หร่อท่�คนัอ่�นัให้เรามา อย่าเพี่ิ�งพี่อใจ

กับัวันัน่ั� เพี่ราะไม่อย่างนัั�นัเราจะหยุดพัี่ฒนัาทุกอย่าง ซึ�งในัความเป็็นัจริง 

เราสามารถึเตัิบัโตัขึ�นัจากเม่�อวานัได้อ่ก มันัไม่ใช่ความอยากได้ อยากม่ 

แตั่มันัค่อความท้าทาย และความสนุักท่�เราจะได้พัี่ฒนัาตััวเองให้ด่ขึ�นัๆ 

ก้าวข้ามข่ดความสามารถึของเรา แล้วนั้องจะภ้มิใจเม่�อย้อนันึักถึึงความ

พี่ยายามของเรา

 สิ�งสำคัญอ่กสิ�งท่�จะพี่าเราไป็ส้่ความสำเร็จ ค่อ ความตัั�งใจ  ความ 

พี่ยายาม และความตั่อเนั่�อง โลืกไม่ได้้ตั้องการื่คนเก่งครัื่บ โลืกตั้องการื่ 

คนที่่�อยากเรื่่ยนรืู่ ้แลืะพััฒนาเพั่�อสุิ�งที่่�ด้่กว่่า วันันั่�เรากินัส้มตัำจานัละ  

30 บัาท ถึ้าอนัาคตัส้มตัำจานัละ 50 บัาท เราจะยังกินัมันัได้ไหม ทำอย่างไร 

ให้เรากินัส้มตัำได้ในัทุกๆ ราคา ถึ ้าเราหยุดเร่ยนัร้ ้และพี่ัฒนัาตััวเอง 

เราอาจจะไม่ม่ความสามารถึกินัส้มตัำราคา 50 บัาทได้เลยนัะครับั

 พี่ยายามสร้างคุณภาพี่ช่วิตัตััวเองให้ด่ขึ�นักว่าป็ัจจุบัันั ถึ้าเห็นั

ว่าวันัน่ั�ด่แล้ว พี่รุ ่งน่ั�หร่อป็ีหนั้าควรจะด่กว่าน่ั� วันัน่ั� “กับัข้าว” ของพี่่� 

ก็ยั ง เป็ ็นันั�ำพี่ริกนัะครับั เพี่่ยงแตั ่ว ่ าพี่่� สามารถึพี่าตััว เองและคนัในั

ครอบัครัวทานัอาหารท่�อยากทานัได้แล้ว คว่ามลืำบากไม่ใช้่คว่ามโช้ครื่้าย  

แค่เรื่าเป็ลื่�ยนให้มันเป็็นคว่ามที่้าที่าย ถ้้าเรื่าอยากสุบายข้�นเรื่าก็แค่สุรื่้าง

อะไรื่บางอย่างเพั่�อให้เรื่าสุบายข้�น  แค่เรื่าเช้่�อว่่าถ้้าคนอ่�นที่ำได้้ เรื่ากท็ี่ำได้้ 

ถ้้าว่นัน่�ยงัไม่มเ่ป้็าหมายในอนาคตั เอาแค่เป้็าหมายสัุ�นๆ ก่อน แล้วทำมันั 

ให้สำเร็จด้วยความตัั�งใจ พี่ยายาม และทำอย่างตั่อเน่ั�อง...ท่องไว้นัะครับั 

พี่รุ ่งน่ั�ควรจะด่กว่าวันัน่ั� และมันัด่กว่าได้จริงๆ 

คำวามั่สำาเรจ็ไมั่�มั่ว้น่สิ�นสดุี พรุ�งน้�คำวรจะดีก้ว�าวน่น้�เสมั่อ  



อ่านัเร่�องของพี่่�แท็คแล้ว นั้องๆ คิดอย่างไรกันับั้างคะ
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เรื�องเงินน่าร่้

 การหารายได้เสรมิระหว่างเรย่นัเป็็นัเร่�องท่�นักัเรย่นัส่วนัใหญ่ 

สนัใจแต่ัเราจะเล่อกงานัแบับัไหนัเพี่่�อสร้างเป็็นัรายได้โดยไม่กระทบั 

กับัการเร่ยนั เราลองมาด้กันัว่า ขั�นัตัอนัในัการเล่อกงานัสำหรับัเป็็นั 

รายได้เสริมระหว่างเร่ยนัม่อะไรบั้าง

อยากห้าร้ายไดี้เสร้ิมร้ะห้วิ�างเร้ียนที่ำาอย�างไร้ดีี

“

”
ม่เงินัเก็บัไว้ใช้ยามฉัุกเฉัินั 

ม่โอกาสตั่อยอดงานัให้กลายเป็็นัธุรกิจส่วนัตััวได้

ใช้เวลาว่างให้เกิดเป็็นัรายได้

ม่รายได้เสริมจากงานัท่�เราถึนััดหร่อทำได้ด่ได้  

สั� งสมป็ระสบัการณ์และความสามารถึด้านัการ

ทำงานั ก่อนัจะออกไป็ส้ ่โลกของการทำงานัจริง  

ช่วยแบั่งเบัาการเงินัของผื่้ ้ป็กครอง

 สิ�งที่้�คำวรระม่ั่ดีระว่ง   

อาจโดนัหลอกลวงหร่อคดโกงได้ง่ายเพี่ราะมิจฉัาช่พี่ 

เห็นัว่ายังเป็็นัเด็กนัักเร่ยนั

หากบัริหารเวลาได้ไม่ด่อาจเส่ยการเร่ยนัหร่ออาจจะ 

เพี่ิ�มความกดดันัได้

การ้เลืิอกอาชีีพเพื�อเป็นร้ายได้ีเสริ้ม
ร้ะห้วิ�างเร้ียนที่ี�ดีีนั้น 

ควิร้จะเลิือกงานที่ี�เห้มาะสม 
ไม�ซ้อนกับเวิลิาของการ้เร้ียน 

ไม�ควิร้จะเป็นงานที่ี�ห้นักจนเกินไป 
คำานึงถึงควิามปลิอดีภัย 

แลิะสุขภาพของต้ัวิเร้าดี้วิย

$

$$ $

$
ป้ระโยชน์ของการหารายไดี�เสริมั่
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 “คุณิค่า” หมายถึึง ความสามารถึในัตััวเราเองท่�เป็็นั

ป็ระโยชนั์กับัคนัอ่�นั  เป็็นัท่�ตั้องการของคนัอ่�นั  หร่อสามารถึช่วยเหล่อ 

คนัอ่�นัได้ไม่ว่าทางใด ความสามารถึนัั�นัอาจไม่จำเป็็นัตั้องด่เลิศ

เพี่ราะเราสามารถึพัี่ฒนัาได้เร่�อยๆ แค่เป็็นัสิ�งท่�สามารถึแก้ป็ัญหา 

ให้คนัอ่�นัได้ น่ั�ค่อ “คุณค่า” ของการสร้างรายได้ของเรา 

ตััว่อย่าง “คุณิค่า” ในการื่สุรื่้างรื่ายได้้เสุริื่ม เช้่น

 

  ร้านัส้มตัำของเราอร่อยถึ้กป็ากคนั

ละแวกบั้านั เริ�มเป็็นัท่�ร้ ้จักเม่�อล้กค้าเริ�มบัอกตั่อ  

คนัเริ�มมาซ่�อส้มตัำมากขึ�นั และเม่�อล้กค้ามากขึ�นั 

หมายถึึงความมั�งคั�งเพี่ิ�มขึ�นั (ความมั�งคั�ง หมายถึึง 

ความนั่าเช่�อถึ่อของล้กค้าท่�บัอกตั่อไป็ถึึงคนัอ่�นัๆ) 

  วันัด่ค่นัด่ ร้านัส้มตัำของเราม่เจ้าหนั้าท่� 

ฝึ่ายบุัคคลของห้างสรรพี่สินัค้าดังในัจังหวัดมาทานั 

ร้ส้กึถึก้ป็ากกบััรสชาตัส้ิมตัำของเรา จงึให้นัามบัตััรไว้ 

วนััข้างหน้ัาหากมก่จิกรรมของฝ่ึายบัคุคล อยากชวนั 

เราไป็ตัำส้มตัำเล่�ยงพี่นักังานั เรากจ็ะมโ่อกาสขยาย 

กิจการมากขึ�นั 

  หรอ่ร้านัส้ มตัำของเราเริ�มทำตัลาดแบับัใหม่ 

โพี่สต์ัหน้ัาร้านัลงเฟซบัุก๊ พี่ฒันัาระบับัการแพี่ค็สนิัค้า 

ให้รกัษาคณุภาพี่ส้มตัำได้นัานัๆ มก่ารพี่ฒันัาการจดัส่ง 

ให้ล้กค้า เม่�อร้านัส้มตัำของเราเป็็นัท่�ร้ ้จักมากขึ�นั 

โอกาสของเราก็จะมากขึ�นั
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4 คำำาถามั่ท้ี่�เราคำวรตัอบต่ัวเอง ก�อนจะตั่ดีสินใจ
เลือกงานที่้�จะที่ำาเป้็นรายไดี�เสริมั่

สิ�งสำาคำ่ญในการสร�างรายไดี�เสริมั่ คำือ “คำุณคำ�า”

        เช่นั เพี่่�อนัๆ บัอกว่าเราทำส้มตัำอร่อย ทำส้มตัำขายตัลาดนััด 

หม้่บั้านัวันัหยุดเสาร์ อาทิตัย์ ด่ไหมนัะ?

งานันั่�แก้ป็ัญหาอะไร?      ความหิว

แก้ป็ัญหาให้ใคร?           คนัท่�ชอบัทานัส้มตัำ

             แต่ั ไม่สะดวกทำเอง คนัท่�มเ่วลาน้ัอย 

ป็ระโยชน์ัท่�เขาจะได้รบัั?      ได้ทานัส้มตัำอร่อยและสะอาด

รายได้?                     จานัละ 30 บัาท 

                              ขายได้เฉัล่�ยวนััละ 20 จานั 

                                    x 8 วันั ตั่อเด่อนั 

                              = ม่รายได้ 4,800 บัาทตั่อเด่อนั

             (ยังไม่หักตั้นัทุนั)

 ก่อนัจะตััดสินัใจเล่อกอาช่พี่มาเป็็นัรายได้เสริม ลองตัอบั

คำถึาม 4 คำถึามนั่�ก่อนันัะคะ

1.

2.

3.

4.
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มุง่มั�นพัฒันาตัวั่เอง สิ�งท่�เราทำอย้เ่ป็็นัป็ระจำ อาจจะดเ้หมอ่นั 

ไม่ม่อะไรใหม่ๆ แตั่ถึ้าเราลองสังเกตัให้ด่ๆ  เราจะร้้ว่ามนััม่ 

บัางอย่างท่�แป็ลกใหม่อย้ ่เร่�อยๆ หากเรามองเห็นัความ 

แป็ลกใหม่นัั�นั เราจะสนัุกท่�จะได้ทำตั่อไป็ และยังกระตัุ้นั 

ให้เราทำสิ�งใหม่ๆ เพี่่�อพี่ัฒนัาสินัค้าของเราได้อ่กด้วย 

ว่างแผู้นการื่เงินของตััว่เอง เม่�อม่รายได้เสริมแล้วอย่าล่ม 

วางแผื่นัการเงินัของตััวเองให้ด่ๆ จะได้ม่เงินัสำรอง 

ยามฉัุกเฉัินั เม่�อเกิดสถึานัการณ์ท่�ไม่คาดคิด เราจะได ้

ไม่ต้ัองก้้เงินั หร่อหยิบัย่มคนัอ่�นัให้กลายเป็็นัภาระหน่ั�สินั 

เ ปิ็ด้บัญช้่ธนาคารื่สุำหรื่ับออมเงินสุำรื่องฉัุกเฉัิน  

โดยบััญช่นั่�จะเป็็นับััญช่ท่�เราสามารถึถึอนัออกมาใช้ได้ 

หากจำเป็็นัอาจจะเปิ็ดเป็็นับัญัช่ออมทรัพี่ย์ธรรมดา หร่อเป็็นั 

บััญช่เงินัฝึากเผื่่�อถึอนัก็ได้ แตั่ตั้องสัญญากับัตััวเองว่า 

เราจะไม่ถึอนัเงินัจากบััญช่น่ั�มาใช้ หากไม่ใช่กรณ่ฉัุกเฉัินั 

จำเป็็นัจริงๆ

ลืงทีุ่นในกองทีุ่นรื่ะยะยาว่ การศึกษาหาความร้้เก่�ยวกับั 

การลงทุนัในักองทุนัระยะยาวเป็็นัสิ�งสำคัญท่�วัยรุ่นั

สามารถึหาความร้้ได้ เราสามารถึเจ่ยดเงินัส่วนัหนัึ�งไป็ซ่�อ 

กองทุนัรวมหุ้นัท่�เป็็นัการลงทุนัระยะยาว หากเราเก็บัเงินั 

ในักองทุนัได้มากพี่อ แล้วตั้องการเป็ิดหร่อขยายธุรกิจ 

ของตัวัเองในัอนัาคตั เราสามารถึนัำเงนิัท่�ออมไว้ในักองทนุั 

ระยะยาวมาเป็็นัทุนัในัการต่ัอยอดธุรกจิได้ แต่ัสุิ�งสุำคญัคอ่ 

ต้ัองศก้ษาข้อมลูืให้ด้ ่ แลืะขอรัื่บคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่่� 

ธนาคารื่ที่่�เช้่�อถ้่อได้้  

ที่ำาอย�างไรให�อาชพ้ท้ี่�เป้น็รายไดี�เสริมั่
สร�างคำวามั่ม่ั่�นคำงที่างการเงนิให�เรา ที่ัศนคติัเป็็นสุิ�งสุำคัญ การม่ทัศนัคตัิท่�ถึ้กตั้อง คิดในัแง่บัวก 

เป็็นัสิ�งท่�จำเป็็นัในัการทำงานัทุกอย่าง เพี่ราะสามารถึช่วยให้

เรามองเห็นัโอกาสในัการพี่ัฒนัาธุรกิจหร่อสินัค้าของเราได ้

เราสามารถึม่ล้กค้าเพี่ิ�มขึ�นัตั่อเน่ั�องจากการเป็็นัมิตัร จริงใจ  และ 

ซ่�อสัตัย์กับัล้กค้า  ทัศนัคติัท่�ด่เริ�มได้ง ่ายๆ แค่มองหาสิ�งด่ๆ  

ในัทุกสิ�งท่�เรากำลังทำนัั�นัเอง

รืู่จ้กัจดั้สุรื่รื่เว่ลืา การท่�เราสามารถึจัดสรรเวลาได้ จะทำให้เราสามารถึ 

แบ่ังเวลาระหว่างการใช้เวลาทำงานัเสริมกับัเวลาในัการเร่ยนั 

หากเราให้ความสำคัญกบััการทำงานัเสริมมากจนัเกินัไป็จนักระทบั 

กับัเวลาเร่ยนั แนั่นัอนัว่าสุดท้ายแล้วเราตั้องเจอกับัความกดดันั  

ความเครย่ด เพี่ราะไม่มเ่วลาทำงานัหร่อการบ้ัานัส่งคร ้เพี่ราะฉัะนัั�นั 

การจัดสรรเวลาท่�ด่ จะช่วยให้เรารับัผื่ิดชอบัทุกหนั้าท่�ของเราได ้

และไม่ตั้องส้ญเส่ยสิ�งสำคัญในัช่วิตัไป็  

ท่�มา 

https://bit.ly/3ICUEol

https://bit.ly/3pyqj2W

https://bit.ly/3tpMeuf

หนัังส่อ MONEY SUMMARY สรุป็เร่�องเงินัให้เข้าใจง่ายในั 1 เล่ม
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5.
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$

$
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$

$
ถึ้าอยากหารายได้เสริมระหว่างเร่ยนั มาลองด้กันัหนั่อยไหม ว่างานัแบับัไหนัท่�นั่าจะทำเป็็นัรายได้เสริมและเหมาะกับัเรา 
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กิจกรรมทา้ยคอลััมน์

สร�างรายไดี�เสริมั่จากสิ�งที่้�ชอบ 
เริ�มั่ตั�นจากสิ�งง�ายๆ และไมั่�ตั�องลงทีุ่นสูง

จากน่�นออมั่เงินเพื�อคำวามั่มั่่�นคำงในอนาคำตั

สุิ�งที่่�เรื่าถ้นัด้แลืะที่ำได้้อย่างม่คว่ามสุุขค่ออะไรื่นะ?
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ถ้้าจะที่ำสุิ�งน่�ให้เป็็นสิุนค้าเพั่�อสุร้ื่างรื่ายได้้เสุรื่มิ โด้ยเรื่ิ�มจากสุิ�งง่ายๆ ไม่ต้ัองลืงที่นุเยอะ จะที่ำอะไรื่ได้้บ้าง

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

ลืูกค้าค่อใครื่บ้าง............................................................................................................................

....................................................................................................................................................

ขายช้่องที่างไหนได้้บ้าง...................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

รื่ายได้้ครื่ั�งแรื่กที่่�เรื่าหามาได้้ เรื่าอยากจะออมอย่างไรื่..........................................................................

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

$

$$ $

$



กรณีที่เร�ยนซ้ำชั้นดวยเหตุผลอันสมควร

นักเร�ยนจะยังมีสิทธ�์รับทุนตอ 

และระยะเวลาการรับทุนจะไมเกิน 6 ปการศึกษา 

(สำหรับนักเร�ยนทุนที่ไดรับทุนสายสามัญ) 

และไมเกิน 3 ปการศึกษา (สำหรับนักเร�ยนทุนสายอาชีพ)

โดยจะนับรวมปที่เร�ยนซ้ำชั้นดวย 

เชน นักเร�ยนไดรับทุน ม. 1 -  ม. 6 (เปนทุน 6 ป)  

แตนักเร�ยนเร�ยนซ้ำชั้น ม.2 เปนเวลา 1 ป 

ทุนการศึกษาของนักเร�ยนจะสิ้นสุดที่ชั้น ม.5  

หากเร�ยนซ้ำชั้น
หร�อถูกพักการเร�ยน

กรณีที่พักการเร�ยน

นักเร�ยนทุนจะไมไดรับทุนการศึกษาในเทอม

หร�อปการศึกษาท่ีถูกพักการเร�ยน แตสามารถรับทุนตอได

เมื่อกลับมาเร�ยนอีกครั้งในปการศึกษาตอมา
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เรียนร่้จาก เมื่อวิานนี้
มีชีวิิตอย่่ ในวิันนี้

ตั้งควิามหวิังถึง วิันพรุ่งนี้
สิ่งสำาคัญคือ ไม่หยุด็ที่จะตั้งคำาถาม

Albert ้Einstein ้ ้(นัก็ฟิสู่ิก็สู่์ชื�อดังของโลก็)


