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 สวัสด่นั้องนัักเร่ยนัทุนัค่ะ... ตัั�งแตั่ป็ลายป็ีพี่.ศ. 2562 ป็ระเทศไทยและโลก 
ของเราต้ัองเจอกับัโรคระบัาดท่�มช่่�อว่า COVID-19 ซึ�งกระทบักบััการใช้ช่วติัของคนัทั�งโลก 
และรวมถึงึเดก็นักัเรย่นัทุกคนัท่�ตัอ้งป็รบััตัวักับัเรย่นัออนัไลน์ัอย้ท่่�บัา้นั        นัอ้งนักัเรย่นัทุนั 
หลายคนับ่ันักนััระงมว่า “เรย่นัออนัไลน์ัไม่ร้เ้ร่�องเลย  ไม่สนักุเลย”  แต่ัสดุท้ายพี่วกเราทุกคนั 
กเ็รย่นัร้แ้ละป็รบััตัวักบััการเรย่นัแบับัใหม่นั่�ได้เป็็นัอย่างดค่่ะ 

 พี่่�คิดว่าสถึานัการณ์ COVID-19 ท่�ส่งผลให้เดก็ๆ ต้ัองป็รบััตัวักบััการเรย่นันั่� น่ัาจะ 
ช่วยให้หลายคนัได้เรย่นัร้อ้ะไรบัางอย่าง เช่นั การค้นัคว้าหาความร้ด้้วยตัวัเอง  วนิัยัในัการ 
กำกบััดแ้ลตัวัเองในัวนััท่�ไม่มค่ณุครม้าช่วยสอดส่องดแ้ลให้  ความรบััผดิชอบัในัหน้ัาท่�ท่�จะ 
ต้ัองส่งการบ้ัานัหรอ่งานัให้ครบัทุกวชิาในัวันัท่�เราไม่มโ่อกาสได้ไป็โรงเรย่นัเลย หรอ่หลายคนั 
อาจจะต้ัองรบััผดิชอบัในัการทำงานัหารายได้พี่เิศษเพี่ิ�มขึ�นั เหล่านั่�พี่่�อยากให้น้ัองๆ ร้ว่้า  
น้ัองทุกคนัส้้และน้ัองก็พี่ยายามอย่างมากจนัสามารถึพี่าตััวเองผ่านัสถึานัการณ์ท่�ไม่เคย
เจอะเจอกนััมาก่อนัแบับันั่�ได้

 ยุวพี่ฒัน์ัสารฉับับัันั่�เล่าถึงึ การทำเร่�องเรย่นัให้สนักุ โดยสาเหตัทุ่�อยากนัำเสนัอ
เร่�องนั่� กเ็พี่ราะเสย่งบ่ันัระงมเร่�องการเรย่นัช่วง COVID-19 ค่ะ ซึ�งพี่่�คิดว่าแม้สถึานัการณ์
จะกลบััมาเป็็นัป็กตัแิล้ว เดก็วยัเรย่นักค็งยงัมค่วามร้ส้กึว่าทำไมการเรย่นัถึงึยากจงั  เพี่ราะ
เรายงัต้ัองเรย่นัในัวชิาท่�เราไม่ถึนััด ทำให้ร้ส้กึว่ามนััยาก เบั่�อ ท้อใจ ไม่เรย่นัได้ไหม แล้วจะ
ทำอย่างไรให้การเรย่นักลายเป็็นัเร่�องเพี่ลดิเพี่ลินัได้ ซึ�งคนัท่�ป็ระสบัความสำเรจ็ส่วนัใหญ่
เล่อกท่�จะหาวิธ่ทำให้เร่�องยากๆ กลายเป็็นัเร่�องง่ายๆ เพี่ราะเขามั�นัใจว่าเป็้าหมายของ
ความสำเรจ็ในัอนัาคตันัั�นัยิ�งใหญ่เกนิักว่าจะทิ�งมนััไป็เพี่ย่งเพี่ราะแค่ความยากในัสิ�งท่�เรา
ไม่ถึนัดั หร่อไม่ร้้

 อยากชวนัน้ัองๆ อ่านัยุวพัี่ฒน์ัสารนัะคะ แล้วลองดสิ้ว่าจะสามารถึทำให้เร่�องเรย่นั 
ของเราเป็็นัเร่�องสนุักได้อย่างไรบ้ัาง เพี่ราะนัอกจากความสำเรจ็แล้วทกุวนััของน้ัองจะได้ 
กลายเป็็นัวนััท่�มค่วามสขุ  เป็็นัวนััท่�เตัม็ไป็ด้วยกำลงัใจ ว่าเราสามารถึทำทกุอย่างสำเรจ็ได้ 
แม้ว่าเร่�องนัั�นัจะยากแค่ไหนั เราจะหาวิธก้่าวผ่านัมนััไป็จนัได้ ลองหาวิธเ่อาชนัะกบััความยาก 
กนัันัะคะ ...พี่่�ๆ  มล้นัธิยิวุพี่ฒัน์ัเป็็นักำลงัใจและเช่�อมั�นัในัตัวัน้ัองทกุคนัค่ะ 

พี่่�ๆ  มล้นัธิยิวุพี่ฒัน์ั 
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นัักสำารวจุใจุ ใจเราเป็็นัอย่างไรกนัับ้ัาง?....ได้เวลาสำรวจใจกนััแล้วค่ะ 
ลองตัอบัคำถึามด้านัล่างนั่�นัะคะ เราจะได้ร้ว่้าเราม่ความสขุมากแค่ไหนั
และใครกนััคอ่คนัท่�เราอย้ด้่วยแล้วมค่วามสขุ...น้ัองสามารถึสำรวจใจ 

เพี่่�อสำรวจความสขุของตัวัเองได้บ่ัอยๆ นัะคะ
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เรามัักจะได้้รับคำชมัว่่า 

(ใส่่หลายๆ คำชมัก็ได้้นะ)

ใครคือคนที่่�เราอย่่ด้้ว่ยแล้ว่มั่คว่ามัสุ่ข

ดููแลร่่างกายให้้แข็็งแร่งแล้ว 
อย่าลืมดููแลใจข็องเร่าให้้มีความสุุข็ดู้วยนะ

ถ้้ามัค่ะแนนคว่ามัสุ่ข เต็ม็ั 5 คะแนน 
ต็อนน่�เราได้้ก่�คะแนน 



เป็นัแรงบันัดีาลใจุ

 หากพี่้ดถึึงวงดนัตัร่บัอยแบันัด์ (Boy band) คงตั้องยกให้กับั 

วง BTS หร่อ Bangtans Boys (บัังทันับัอยส์) ม่ความหมายว่า Bulletproof 

Boy Scouts (เด็กผ้้ชายในัเกราะกันักระสุนั เหล่าเด็กชายผ้้ก่ดขวางการ 

กดข่�และการม่อคตัิ) ซึ�งได้เป็ล่�ยนัความหมายของช่�อวงมาเป็็นั Beyond 

the Scene ซึ่่�งแปลว่่า ว่ัยรุ่นผู้่้พัฒนาส่่่คว่ามัใฝ่่ฝ่ันอย่างไมั่หยุด้ยั�ง และ

ไมั่ย่ด้ต็ิด้กับส่ถ้านภาพปัจจุบัน

 BTS เป็็นัวงดนัตัร่จากเกาหล่ใตั้ ท่�ป็ระกอบัด้วย

สมาชิกในัวง 7 คนั ม่ผลงานัเพี่ลงโดดเด่นัเป็็นัท่�ร้้จักระดับัโลก 

แฟนัคลับัหลายๆ คนัใช้บัทเพี่ลงของ BTS เป็็นักำลงัใจ เป็็นัแรง

ผลักดันัให้ตั่อส้้ และฟันัฝ่่าอุป็สรรค ใครท่�เป็็นัแฟนัคลับัวงนั่� 

คงป็ระทับัใจในับัทเพี่ลงหลายๆ เพี่ลง นัอกจากความสำเร็จ 

ในัวงการเพี่ลงแล้ว หัวหนั้าวง อย่าง คิมั นัมัจุน (Kim Nam 

Joon) หรือ RM  ยังเป็็นัผ้้ป็ระสบัความสำเร็จด้านัการเร่ยนั

อ่กด้วย

เขาจบัการศึกษาชั�นั มัธยมท่� โรง เร่ยนัอัพี่ก้จอง  

(Apgujeong High School) โดยได้รับัคัดเล่อก 

ให้เป็็นันัักเร่ยนัเก่ยรติันิัยม

ตัอนัเร่ยนัชั�นั ม.2 RM ทำคะแนันั TOEIC (การสอบั 

วัดระดับัความร้้ด้านัภาษาอังกฤษ) ได้คะแนันัส้ง 850 

จาก 990 คะแนันั โดยตั่อมาป็ี 2020  RM ได้ลองสอบั

อ่กครั�ง และได้คะแนันัส้งถึึง 915 จาก 990 คะแนันั   

ซึ� ง เขาไม่ เคยเร่ยนัพี่ิ เศษภาษาอั งกฤษมาก่อนั  

อาศัยเร่ยนัในัห้องเร่ยนั และศึกษาด้วยตััวเอง

อาย ุ15 ปี็ RM สอบัวดัระดบััความสามารถึภาษาองักฤษ 

TEPS (Test of English Proficiency) ได้คะแนันั 797 

จาก 990 คะแนันั ซึ�งถึ่อว่าเป็็นัระดับัท่�ค่อนัข้างส้ง 

สำหรับัเด็กอายุ 15 ป็ี

ตัิดอันัดับั 3 ของป็ระเทศในัการสอบัเข้าเร่ยนัตั่อ

ระดับัมหาวิทยาลัย ในัวิชาภาษาเกาหล่ คณิตัศาสตัร์ 

ภาษาตั่างป็ระเทศ และสังคมศึกษา

เขาม่ไอคิว (ความฉัลาดด้านัสตัิป็ัญญา) 148 ซึ�ง

ถึ่อว่าเยอะมากๆ 

 จะเห็นัว่าความสามารถึท่�โดดเด่นัด้านัการเรย่นัของ 

RM ค่อการเร่ยนัภาษาอังกฤษ แม้ว่าป็ระเทศเกาหล่จะไม่ได้ 

ใช้ภาษาอังกฤษเป็็นัภาษาป็ระจำชาตัิ แตั่นัักเร่ยนัเกาหล ่

พี่ยายามอย่างหนัักมาก เพี่่�อให้ม่ความร้้ด้านัภาษาอังกฤษ  

สำหรับัการเตัร่ยมตััวให้พี่ร้อมกับัการเตัิบัโตัของป็ระเทศ  
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คิิม นััมจุุนั แห  ่ งวง BTS
กับความสำาเร็จด้านการเรียน



 RM ม่วิธ่อย่างไร เพี่่�อฝ่ึกฝ่นัให้ตััวเองโดดเด่นัด้านัภาษา 

ทั�งๆ ท่�ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาป็ระจำชาตัิของคนัเกาหล่ (เหม่อนั 

ป็ระเทศไทยท่�เราใช้ภาษาไทยเป็็นัหลัก)   

RM ด้ซ่ึ่ร่ส์่่/ภาพยนต็ร์เพื�อฝึ่กภาษา RM เล่าว่่า “ต็อนที่่� 

ผู้มัเป็นเด้ก็ บรรด้าผู้่้ใหญ่่มัักชอบให้เด้ก็ๆ หรือลก่ๆ ของเขา 

ด้ซ่ึ่ร่ส์่่เรื�อง Friends ซึ่่�งจรงิๆ ในต็อนแรกผู้มักไ็ม่ัได้้ส่นใจ

เรื�องน่�เท่ี่าไหร่ เพราะว่่าผู้มัไม่ัเข้าใจส่ิ�งที่่�ต็วั่ละครพด่้ แต่็ก ็

ต้็องขอบคุณแม่ัของผู้มัที่่�ให้ผู้มัด้่แบบมั่คำบรรยายภาษา 

เกาหล่และมั่คำบรรยายภาษาอังกฤษด้้ว่ย  หลงัจากนั�น 

ผู้มักเ็ริ�มัต็ดิ้ซึ่ร่่ส์่เรื�องน่�  หลงใหลที่ั�งเนื�อเรื�องและคาแรกเต็อร์ 

ต็วั่ละครมัากข่�น ซึ่่�งแม่ัของผู้มักซ็ึ่ื�อ DVD ของซึ่ร่ส์่่เรื�องน่� 

ให ้ผู้มัด้่ครบทีุ่กซึ่่ซึ่ัน และผู้มัก็ด้่มัันซึ่�ำแล ้ว่ซึ่�ำเล ่า 

แบบนบัไม่ัถ้้ว่น และนั�นกอ็าจจะเป็นเหต็ผุู้ลที่่�ผู้มัเรย่นภาษา 

องักฤษได้้ด้่ เพราะบที่ละครนั�นไมั่ซึ่ับซึ่้อนและฟัังเข้าใจ 

ได้้ง่ายด้้ว่ย” 
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 การฝ่ึกภาษาอังกฤษจากการด้ซ่ร่ส์ ค่อ รอบัแรกด้เป็็นัภาษาเกาหล่  

รอบัท่�สองดแ้บับัมค่ำบัรรยายภาษาอังกฤษ และรอบัท่�สามดแ้บับัไม่มค่ำบัรรยาย

ภาษาอังกฤษ  ระหว่างด้ก็พี่ยายามจดหร่อจำคำศัพี่ท์ให้มากท่�สุด  ภาพี่ยนัตัร์

เร่�อง Friends เป็็นัเร่�องท่�ควรแก่การดเ้พี่่�อฝึ่กภาษามากๆ เพี่ราะเนั่�อเร่�องสนุัก  

เน้ันัเร่�องราวชว่ติัป็ระจำวนััของกลุม่เพี่่�อนัทั�งหมด 6 คนั ท่�มาใช้ชว่ติัในันัวิยอร์ก 

ด้วยกนัั   ใครอยากฝึ่กภาษาจากซร่ส์่เหมอ่นั RM สามารถึหาเร่�องนั่�ดไ้ด้   

RM อ่านหนงัส่อืนอกเว่ลา เพี่ราะว่าความร้้ไม่ได้จำกดัอย้แ่ค่ในัเฉัพี่าะ

ตัำราในัห้องเรย่นัเท่านัั�นั การหยบิัหนังัสอ่สกัเล่มมาอ่านั กช่็วยเพี่ิ�มพี่น้ั

ความร้แ้ละมมุมองใหม่ๆ ได้ไม่มากกน้็ัอย RM กเ็ป็็นัอก่คนัท่�อ่านัหนังัสอ่

เยอะมากและอ่านัหลายแนัว โดยเฉัพี่าะวรรณกรรมท่�แฝ่งด้วยป็รชัญา  

จะเหน็ัได้จากแฮชแทก็ #นมััจนุอ่าน ท่�ได้รวบัรวมช่�อหนังัสอ่ท่�เขาอ่านั 

แต่ัละเร่�องล้วนัแฝ่งด้วยสาระด่ๆ   และจากจำนัวนัหนังัส่อท่� RM ได้อ่านันัั�นั 

หลายเล่มเป็็นัวรรณกรรมภาษาอังกฤษท่�เด็กอเมริกันัแทบัทุกคนั 

ล้วนัต้ัองเคยอ่านัและเรย่นัมาก่อนั  หนังส่อืที่่� RM อ่าน มัผู่้ลกบัเพลงของว่ง 

BTS เพราะเนื�อหาเพลงแฝ่งไปด้้ว่ยปรชัญ่าด่้  ๆ นอกจากคว่ามับันเที่งิแล้ว่ 

ยงัช่ว่ยให้คนฟัังเพลงของเขาได้้ข้อคดิ้ด้่ๆ  ในการใช้ชว่่ติ็อก่ด้้ว่ย 

RM ใช้เว่ลาว่่างฝึ่กที่ำข้อส่อบ For Fun! RM เคยโพี่สต์ัรป้็ในั Weverse 

ว่า  เขาใช้เวลาว่างฝ่ึกทำข้อสอบัภาษาอังกฤษ TOEIC พี่ร้อมบัอกว่า  

เขาที่ำข้อส่อบเพื�อคว่ามัส่นุก  ไม่ร้้ว่าน่ั�ถึ่อเป็็นัอ่กเคล็ดลับัในัการฝ่ึก

ภาษาหรอ่ไม่ แต่ัถึอ่เป็็นัวิธใ่นัการฝึ่กภาษาท่�ดเ่หมอ่นักนัั  

RM หาหลักส่่ต็รเร่ยนระยะส่ั�นที่่�ต็่างประเที่ศ แม้ว่า RM จะไม่ได ้

เร่ยนัจบัโรงเร่ยนัหร่อมหาวิทยาลัยในัตั่างป็ระเทศ แตั่เขาเคยไป็เร่ยนั

ภาษาและใช้ชวิ่ตัช่วงเวลาสั�นัๆ ท่�ต่ัางป็ระเทศมาก่อนั “ต็อนผู้มัอาย ุ 12 ปี 

ผู้มัเคยเรย่นหลกัส่ต่็รส่ั�นๆ ที่่�ประเที่ศนวิ่ซึ่แ่ลนด์้เป็นเว่ลา 4 เดื้อน 

รว่มัๆ แล้ว่ที่ั�งหมัด้ 125 ว่นัครบั และที่่�ผู้มัจำตั็ว่เลขจำนว่นวั่นได้้ 

แมั่นขนาด้น่� เพราะว่่าผู้มัเคยเข่ยนได้อาร่เอาไว่้ต็อนที่่�ไปใช้ช่ว่ิต็อย่่ 

ที่่�นั�น และต็้องบอกว่่าการเด้ินที่างไปที่่�นิว่ซึ่่แลนด้์ช่ว่ยให้ผู้มัพัฒนา

ที่กัษะภาษาของตั็ว่เอง และผู้มัก็ได้้รบัประส่บการณ์มัากมัายเลยครับ”  

 ไม่ได้หมายความว่า ถ้ึาจะเก่งภาษาอังกฤษต้ัองไป็ต่ัางป็ระเทศ แต่ั 

อนัาคตัข้างหน้ัาหากเราคอ่คนัหนัึ�งท่�มโ่อกาสนัั�นั ขอให้ร้ว่้าเป็็นัโอกาสท่�ด ่ และ

นั่�คอ่วธิก่ารท่� RM ใช้พี่ฒันัาความสามารถึด้านัภาษาของเขา สมาชกิในัวง BTS 

อก่ 5 คนั (จนิั ชก้้า เจโฮป็ จม่นิั และว)่ รวมทั�ง RM  กำลงัเรย่นัต่ัอ 

ป็รญิญาโทท่�มหาวิทยาลัยเดย่วกนัั  ส่วนัน้ัองเล็กอย่างจองกกุ กำลงัเรย่นัในัระดบัั 

ป็รญิญาตัร่



BTS ได้อันัดับั 1 ศิลป็ินัระดับัโลกป็ระจำป็ี 2020 จาก IFPI 

(การจัดอันัดับัมาจากยอดขายทั�วโลก ยอดสตัร่ม ดิจิทัล

ซ่ด่ แผ่นัเส่ยง ดาวนั์โหลด) เร่ยกว่าศิลป็ินัอันัดับั #1 ของโลก 

เพี่ลงของ BTS ตัิดชาร์ตั Billboard  อันัดับั 1 ของโลก สร้าง 

ป็ระวัตัิศาสตัร์และสถึิตัิไว้มากมาย ทั�งอันัดับั 1  ตัิดกันั 3 เด่อนั 

เป็็นักลุ ่มศิลป็ินัชายรายแรกในัป็ระวัตัิศาสตัร์ท่� เพี่ลงและ

อัลบัั�มเดบัิวตั์ตัิดอันัดับั #1 บันั HOT 100 และ Billboard 

200 พี่ร้อมกันั 

เป็็นัศิลป็ินัเกาหล่รายแรก และรายเด่ยวท่�ได้รับัเชิญไป็แสดง 

ในั 4 งานัรางวลัท่�ใหญ่ท่�สดุในัอเมรกิา คอ่ Grammy, Billboard 

Music Award,   American Music Award,  และ MTV Video 

Music Awards

เป็็นัศิลป็ินัไม่ก่�รายของโลกท่�จัด Stadium Tour ได้ทั�วโลก 

และเป็็นัศิลป็ินัรายท่� 12 ของโลกท่� Sold Out Wembley 

Stadium ของป็ระเทศอังกฤษ

คลิป็การแสดง Black Swan Performance ขึ�นัเป็็นัอันัดับั 1 

บันั Youtube ในั 30 ป็ระเทศทั�วโลก และมย่อดวิวถึงึ 10 ล้านัววิ 

ในัเวลาเพี่่ยง  1 วันั 

3 เพี่ลงของวง BTS ถึ้กบัรรจุเข้าไป็ในัรายการเพี่ลงท่�จะ

เป็ิดให้นัักบัินัอวกาศฟังในัการเดินัทางไป็ดวงจันัทร์ครั�งใหม ่

ในัป็ี 2024

 

 

 นั้องคดิว่าความสำเรจ็ของ RM หรอ่ ของวง BTS นัั�นัมาจากอะไร? 

คงไม่ตั้องถึามว่าเขาใช้ความพี่ยายามมากขนัาดไหนั แล้วถึ้าเราพี่ยายาม

แบับั RM บั้างล่ะ ความสำเร็จมันัจะไกลเกินัเอ่�อมไหมนัะ 

 แม้ว่า RM ตัั�งใจเร่ยนัเสมอมา เขาไม่ร้้หรอกว่าเขาจะเติับัโตั

มาเป็็นัศิลป็ินัผ้้โด่งดัง แตั่เขาได้ทำหนั้าท่�นัักเร่ยนัของตััวเองอย่างเตั็มท่� 

และแม้วันัหนัึ�งเขาจะโด่งดังบันัโลกของดนัตัร่และการแสดง แตั่เขา 

ไม ่เคยหยุดท่�จะเร่ยนัร้ ้และพี่ัฒนัาตััวเอง และยังคงให้ความสำคัญ 

กับัการเร่ยนัเสมอ... 

 
ท่�มา

https://bit.ly/3GyVMb4

https://bit.ly/3GzHHKc

https://bit.ly/3HDuy4d

https://bit.ly/3rvevzU

 https://bit.ly/3uyU3Ab
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ความสุำาเร่็จในวงการ่เพลง 

“

”

คิวามสำำาเร็็จุมาจุาก
การ็ทุุ่ม่เทุ่และยืืนัยืนัั 
ทุ่่จุ่ะทุ่ำาสำิง่นัั�นัต่อ่ไป



 นั้องคงได้เห็นัเส้นัทางความสำเร็จของ RM แห่งวง BTS แล้ว นั้องคิดว่าอย่างไรบั้างกับัความสำเร็จของเขา 
ลองตัอบัคำถึามด้านัล่างนั่�นัะคะ

8

กิจกรรมท้า้ยคอลััมน์

คิด้ว่่าอะไรที่่�ที่ำให้ RM ประส่บคว่ามัส่ำเร็จในเรื�องการเร่ยนภาษาอังกฤษ?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

RM มั่ว่ิธี่ฝ่ึกภาษาอังกฤษหลายว่ิธี่ น้องชอบวิ่ธี่ไหนมัากที่่�สุ่ด้?
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
เพี่ราะอะไร?............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ถ้้าว่ันหน่�ง น้องคือคนที่่�ประส่บคว่ามัส่ำเร็จ น้องอยากประส่บคว่ามัส่ำเร็จเรื�องอะไร?
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

น้องคิด้ว่่าคว่รที่ำอย่างไรบ้าง เพื�อให้เราประส่บคว่ามัส่ำเร็จในเรื�องที่่�เราต็อบไว่้ในข้อด้้านบน?
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

 เร่ื่องที่ยากที่สุุดูจะกลายเป็นเร่ื่องง่าย 
เมื่อเร่าสุนุกไปกับมัน



เรื่องจุากปก

เคยสงสัยกนััไหมว่าเราเรย่นัหนังัสอ่กันัไป็เพี่่�ออะไรนัะ? การเรย่นัสำคญักบััเราอย่างไร? ไม่เรย่นัได้ไหม? 

แล้วถ้ึาเรย่นั จะทำอย่างไรให้สนักุ ให้มค่วามสขุกบััการเรย่นั?

การเรย่นหมัายถ้ง่การนั�งเรย่นในห้องเรย่น เรย่นแต่็ละวิ่ชาต็ามัต็ารางส่อน ใช่หรอืเปล่า? กต้็ัองใช่ส.ิ..ทกุวนัันั่�เรากเ็รย่นัในัห้องเรย่นั 

เรย่นัตัามตัารางสอนัท่�โรงเรย่นักำหนัดมาให้ เอ๊ะ!!!! หรอ่ว่าไม่ใช่ มนััยงัไงกนััแน่ันัะ??  ยวุพี่ฒัน์ัสารมค่ำตัอบัค่ะ

ทุ่ำาเร่ื็องเร็่ยืนัให�สำนุัก

9
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เพิ�มัที่ักษะการคิด้ได้้มัากมัาย
เช่นั เราเร่ยนัวิชาวิทยาศาสตัร์ เร่�องชั�นับัรรยากาศ เราอาจจะ 
ร้ ้ สึกว่ า เรา ก็ได้ความร้ ้ ว ่ า เร่� องชั�นับัรรยากาศค่ออะไร 
อุณหภ้มิ ความดันัอากาศ ความช่�นั ค่ออะไร...แตั่มันัไม่ใช ่
แค่นัั�นันั่ะสิ สิ�งท่�เราจะได้จากการเร่ยนั ค่อ ทักษะการคิด  เช่นั 
คดิวเิคราะห์ หาสาเหตุั คดิเพี่่�อแยกแยะ การคิดอย่างเป็็นัระบับั 
ซึ�งทักษะการคิดเหล่านั่�เรานัำไป็ใช้ในัช่วิตัป็ระจำวันัอย้่แล้ว

แล้ว่ที่กัษะการคดิ้เหล่าน่�เราได้้จากการเรย่นได้้อย่างไร - ก็ได ้
จากการท่�คร้ถึาม  เพ่ี่�อนัถึาม  การทำแบับัฝ่ึกหัด  การสอบัเก็บั 
คะแนันั  หร่อแม้กระทั�งการท่�เราเกิดความสงสัย

แล้ว่เราเอาทัี่กษะการคิด้ไปใช้ในช่วิ่ต็ประจำวั่นต็อนไหน – 
ก็ตัอนัท่�เราเจอป็ัญหา  เวลาท่�เราตั้องตััดสินัใจ หร่อเวลาท่�เรา 
ต้ัองวางแผนัอะไรสักอย่าง สิ�งเหล่าน่ั�เกิดขึ�นัในัช่วิตัป็ระจำวันั 
เราทุกวันั

ช่ว่ยให้เราร่ ้ว่่าเราคว่รจะพัฒนาตั็ว่เองอย่างไร 
การเร่ยนัช่วยให้เราร้้ว่าเราม่ความสามารถึพี่ิเศษเร่�องไหนั 
เราสนัใจอยากร้้เร่�องไหนั แล้วเราจะพัี่ฒนัาความสามารถึ 
พี่ิเศษนัั�นัได้อย่างไร อัลเบัิร์ตั ไอนั์สไตันั์ ท่�นั้องร้ ้จักก็ค่อ
บัุคคลหนัึ�งท่�หลงใหลในัวิชาคณิตัศาสตัร์และวิทยาศาสตัร ์
อย่างมาก เขาสามารถึแก้ป็ัญหาโจทย์เลขเรขาคณิตัได้ตัั�งแตั่ 
อายุแค่ 12 ป็ี 

ที่ำให้เราม่ัโอกาส่ที่่�ด่้ในการที่ำงานประกอบอาช่พ 
คงป็ฏิเสธไม่ได ้ว ่า วุฒิการศึกษาเป็็นัสิ�งบั ่งบัอกว่าเราม่ 
ความร้ ้ ความชำนัาญในัเร่�องไหนั และเร่�องนัั�นัเป็็นัสิ�งท่� 
บัริษัทหร่อองค์กรกำลังตั้องการหร่อไม่ การม่วุฒิการศึกษา 
จึงเป็็นัการเป็ิดโอกาสให้เราได้แสดงตััวตันั ว่าเราม่ความร้้ 
ความสามารถึในัเร่�องใด และนัั�นัคอ่การเปิ็ดโอกาสให้เราได้ก้าว 
เข้าส้ ่อาช่พี่ท่�มั�นัคง สามารถึสร้างรายได้เพ่ี่�อด้แลตััวเอง 
และครอบัครัวได้ และม่โอกาสก้าวหนั้าในัอาช่พี่ตั่อไป็ 

การเร่ยนัสำาคิัญอย่างไร

 การเร่ยนัเกิดขึ�นัได้ในัทุกท่�ทุกเวลา และเกิดขึ�นัได้แม้กระทั�ง

ในัการทำกจิวตััรป็ระจำวันัท่�เราทำอย้ท่กุๆ วนัั  เช่นั  

ต็อนที่่�เราแปรงฟััน – ลองเอาสิ�งท่�คร้เคยสอนัตัอนัเราอย้่ชั�นั 

ป็ระถึมเร่�องการแป็รงฟันัอย่างถึก้วธิม่าใช้ดสิ้ เป็็นัการเรย่นัท่�เรา 

เรย่กว่าการเรย่นัร้จ้ากการลงมอ่ทำนัะ

เมัื�อเราออกกำลงักาย – นัอกจากจะได้ป็ระโยชน์ัเร่�องสขุภาพี่แล้ว 

ใครสนัใจเร่�องโครงสร้างร่างกาย โครงสร้างกระดก้และกล้ามเนั่�อ 

สามารถึเรย่นัร้ผ่้านัร่างกายของเราได้

แต่็งต็วั่ไปโรงเรย่น - เคยไหมท่�เรามกัจะลม่ไป็ว่า วนัันั่�วนััอะไร 

ตั้องใส่ชุดไหนัไป็โรงเร่ยนั อ้าว...ยังไม่ได้ร่ดเส่�อผ้าชุดนัั�นัเลย 

ถ้ึาเคย....ลองเตัร่ยมเส่�อผ้าชุดท่�ต้ัองใส่ในัวันัพี่รุ่งน่ั�ไว้ตัั�งแต่ั 

ก่อนันัอนั และนั่�คอ่การเรย่นัร้่ใ้นัเร่�องการร้จ้กัวางแผนัแก้ปั็ญหา

ขณะท่ี่�เราซึ่ื�อขนมั – แน่ันัอนัว่าได้ ใช้วิชาคณติัศาสตัร์ แต่ัร้ไ้หมว่า 

เราจะได้เรย่นัเร่�อง “การเงนิั” ด้วยนัะ การตัรวจเชก็เงนิัทอนั  

ว่าได้รับัครบัไหม ถึก้ต้ัองไหม เป็็นัพี่่�นัฐานัเร่�องการเงนิัทเ่ดย่วล่ะ 

เว่ลาท่ี่�เราที่ำงานกลุม่ักบัเพื�อนๆ - เป็็นัช่วงเวลาท่�เราจะได้เรย่นัร้ ้

เร่�องการอย่้ร่วมกบััผ้อ้่�นั การรบััฟังความคดิเหน็ั การแบ่ังหน้ัาท่� 

การป็รับัตััว และฝ่ึกความรับัผิดชอบัได้ด้วย

 เหน็ัไหมว่าการเรย่นัเกิดขึ�นัได้ตัลอดเวลา และการเรย่นัไม่ได้ม่ 

ความหมายแค่การเร่ยนัคณิตัศาสตัร์ วิทยาศาสตัร์ ภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ แตั่การเร่ยนัอย้่ในัทุกๆ ช่วงเวลา ทุกกิจกรรมท่�เราทำ 

และหลายๆ กจิกรรม เราได้เอาวชิาคณิตัศาสตัร์ วทิยาศาสตัร์ ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ มาใช้ด้วย

 ม่นัักคิด นัักการศึกษาหลายท่านัได้แสดงความเห็นัเก่�ยวกบัั 

ความสำคัญของการเร่ยนัไว้ มาด้กันัว่าการเร่ยนัสำคัญกับัเราอย่างไร 

เริ่มจุากประโยชน์ัใกล�ตัวเราก่อนั

“
”

การ่เร่ียนห้นังสุือช่วยให้้เร่าพัฒนา 
ทักษะการ่คิดูและทำาให้้เร่ารู่้ว่า
เร่ามีความสุนใจในเร่ื่องไห้น
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“การต้้องอ่านข้้อความยาวๆ” กับ  
“การอ่านสิ่งท้ี่ชอบ”

“สมการคณิต้ศาสต้ร์” กับ 
“การคำานวณเกม”

โดูยพื้นฐานแล้วสุิ่งเห้ล่านี้แทบไม่ต่่างกันเลย 
พวกเร่าสุนุกกับเร่ื่องที่ชอบโดูยไม่รู่้เลยว่า

นั่นก็เห้มือนกับการ่เร่ียนนั่นแห้ละ  

 อย่างท่�ทราบักนััดว่่า การเรย่นัแพี่ทย์ไม่ใช่เร่�องง่ายเลย มแ่พี่ทย์ชาวญ่�ป็ุน่ั 
ท่านัหนัึ�ง คนัทั�วไป็มกัจะเรย่กเขาว่า “อจัฉัรยิะ” เพี่ราะเขาป็ระสบัความสำเร็จ 
หลายอย่าง และสำเร็จได้ด้วยเวลาท่�รวดเรว็

 แพี่ทย์ท่านัน่ั�ได้เขย่นัหนังัส่อเล่มหนัึ�ง เพี่่�อแบ่ังปั็นัป็ระสบัการณ์การเรย่นั 
ของตััวเอง ท่�ทำให้เขาป็ระสบัความสำเร็จจากการเป็ล่�ยนัเร่�องเร่ยนัยากๆ 
ให้ง่ายและสนักุ

การเรย่นช่ว่ยส่ร้างเด็้กคนหน่�งให้โต็มัาเป็นคนด้ ่มัศ่กัยภาพ 
และที่ำประโยชน์เพื�อส่งัคมั 
ป็ระเทศชาตัิจะพี่ัฒนัาได้หร่อไม่ เป็็นัผลมาจากเด็กๆ 
ของป็ระเทศนัั�นัได้รับัการศึกษามากแค่ไหนั ยิ�งเด็กๆ 
ม่โอกาสได ้ เร่ยนัมากเท ่าไหร ่  ป็ระเทศก็ยิ� งม่ โอกาส 
พี่ัฒนัา เตัิบัโตัได้มากเท่านัั�นั ถึ้าป็ระเทศพี่ัฒนัาได้มาก 
คนัในัป็ระเทศก็จะม่คุณภาพี่ช่วิตัท่�ด่
  
การเร่ยนที่ำให้เกิด้ส่ิ�งประด้ิษฐ์์และนว่ัต็กรรมั 
เคร่�องบัินั / ยานัอวกาศ / หุ ่นัยนัตั์ / โทรศัพี่ท์ม่อถึ่อ 
ท่�สามารถึใช้เปิ็ดแอร์ เปิ็ดไฟ  หรอ่แม้กระทั�งการสั�งงานัต่ัางๆ 
ในัระบับัของรถึยนัต์ั / เกม / แอป็พี่ลิเคชนัั ต่ัางๆ / นัาฬิิกาอจัฉัรยิะ 
ท่�ทำได้มากกว่าการบัอกเวลา ฯลฯ เกิดจากการคิดค้นัจากผ้้ท่� 
ผ่านัการเร่ยนัหนัังส่อมาแล้วทั�งนัั�นั  

การเร่ยนคือการเก็บรักษาคว่ามัร่้และถ้่ายที่อด้ไปยัง 
คนรุ ่นต็่อๆ ไป 
ความร้้ท่�เราเร่ยนักันัในัวันันั่� เราได้รับัการถึ่ายทอดมาจาก 
ผ้้ท่�ม่ความร้ ้ ซึ�งก็เกิดมาจากการเร่ยนัของคนัเหล่านัั�นั 
เราท่อง ก.ไก่ ถึึง ฮ. นักฮ้กได้ เราร้้จักสระตั่างๆ  เราร้้จัก 
ภาษาจน่ั  องักฤษ  เกาหล ่ เราบัวกเลขได้  เพี่ราะคนัท่�สอนัเรา 
เคยเร่ยนัสิ�งเหล่านัั�นัมา

มาดี้ประโยชนั์ของการเร่ยนัทุ่่เป็นัภาพี่ให่ญ่ข้�นัอ่ก

“คนัส่วนัใหญ่เข้าใจว่าคุณม่ความสามารถึพิี่เศษ 
ในัการจดจำทุกอย่างได้ในัพี่ริบัตัา คุณอ่านัหนัังส่อ 
ตัลอดเวลา หร่อม่กลไกในัสมองท่�แตักตั่างจาก 
คนัทั�วไป็ใช่หรอ่ไม่?”

“ผู้มัไม่ัได้้มัค่ว่ามัส่ามัารถ้หรอืคว่ามัจำด้เ่ป็นพเิศษ 
กว่่าคนที่ั�ว่ไปอย่างที่่�ทีุ่กคนคิด้ ผู้มัแค่ม่ัวิ่ธ่ีเร่ยน 
หนังส่อืที่่�ด้”่

“หลายคนัอาจสงสัยว่าการเร่ยนัเป็็นัเร่�องสนุัก 
จรงิหรอ่?”

“การเร่ยนัเป็็นัเร่�องสนัุกจริงๆ เพี่่ยงแตั่พี่วกเรา 
เรย่นัหนังัส่อกันัโดยไม่ร้ถ้ึงึความสนุักของมนััเท่านัั�นัเอง” 

 
มค่นัถึามแพี่ทย์ว่า

แพี่ทย์ตัอบัว่า

มค่นัถึามแพี่ทย์ว่า

แพี่ทย์ตัอบัว่า

 คงพี่อจะช่วยให้เห็นัภาพี่นัะคะ ว่าการเร่ยนัม่ป็ระโยชนั์ 
ทั�งกับัตััวเรา ผ้ ้อ่�นั ป็ระเทศ และโลกของเราอย่างไร และในัเม่�อ 
การเร่ยนัม่ป็ระโยชนั์ เราก็นั่าจะเร่ยนัอย่างม่ความสุขและร้ ้สึก 
สนัุกกับัการได้เร่ยนั เพี่ราะการเร่ยนัท่�สนุักจะชวนัให้เราอยากร้้เพี่ิ�ม 
อยากค้นัคว้าตั่อ....จากนั่�จะเป็็นัว่ิธี่ง่ายๆ  ที่่�อาจจะช่ว่ยให้น้องเร่ยน 
ได้้อย่างส่นกุมัากข่�น 
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ที่ำให้ร่ ้ส่่กส่นุกกับการเร่ยน
ใช้ ว่งจรฉัันที่ำได้้ ค่อการท่�เราทำบัางสิ�งได้จนัร้ ้สึกสนัุก 
และส่งผลให้เข้าใจเร็วขึ�นั “คว่ามัส่นุกจากการที่ำได้้” ในัเร่�อง 
เร่ยนัเกิดขึ�นัได้กับัทุกคนั เช่นั เวลาท่�เราทำแบับัฝ่ึกหัดได้ 
เวลาสอบัได้คะแนันัด่ๆ เวลาทำความเข้าใจโจทย์ยากๆ ได้ หร่อ 
เวลาท่�คนัรอบัข้างยอมรบััในัความพี่ยายามของเรา สรุป็คอ่ เรา 
ต็้องหมัั�นภ่มัิใจกับคว่ามัส่ำเร็จของเราในทีุ่กๆ เรื�อง เพื�อส่ร้าง 
ให้เกิด้เป็น “ว่งจรฉัันที่ำได้้”

ที่ำให้ส่มัองคิด้ว่่าการเร่ยนเป็นเรื�องส่นุก

หากเป็ร่ยบัเท่ยบัการเล่นัเกม ช่วงท่�ซ่�อเกมมาใหม่ๆ เราอาจ 

ยังเล ่นัได ้ไม ่ด่นััก แตั่เม่�อเล ่นัไป็เร่�อยๆ เราจะพี่ัฒนัาขึ�นั 

จนัเอาชนัะเคล่ยร์ได้ถึึงด่านัสุดท้าย ซึ�งผ้้ผลิตัเกมก็ได้สร้าง 

กลไกตั่างๆ เพ่ี่�อช่วยให้คนัท่�เล่นัเกมครั�งแรกก็ยังสนัุกได้ เช่นั 

ม่ระบับัให้เราเล่อกระดับัความยากง่ายตัามความเหมาะสม 

เม่�อเล่นัไป็เร่�อยๆ จึงเพี่ิ�มระดับัความยาก

เปล่�ยนการเร่ยนให้เป็นเกมั

 วิธน่ั่�จะทำให้การเรย่นัท่�ทกุคนัคดิว่าน่ัาเบั่�อกลายเป็็นัเร่�องสนักุ 

จนัอยากเร่ยนัต่ัอไป็เร่�อยๆ ป็ระเดน็ัหลกัของการเป็ล่�ยนัการเรย่นัเป็็นัเกม 

ม่ 3 ข้อคือ Time Attack,  Score,  และ Checklist

ลองมาดี้เทุคินัิคิการเร่ยนัของแพี่ทุย์ทุ่านันั่�ด่ีกว่า

                หากความสนัุกจากการทำได้สะสมมากขึ�นัเร่�อยๆ 

จะเกดิเป็็นัวงจรเพี่ราะสนักุก็เลยเรย่นั

    เพี่ราะเร่ยนัจึงทำได้มากขึ�นั

    เพี่ราะทำได้มากขึ�นั   กเ็ลยร้ส้กึสนุักกับัการเรย่นัมากขึ�นั

    เพี่ราะร้ส้กึสนักุกบััการเรย่นัมากขึ�นั  ก็เลยยิ�งเรย่นัให้มากขึ�นั

 น่ั�แหละค่อ “ว่งจรฉัันที่ำได้้”

การเร่ยนักเ็หมอ่นักบััเกม การเรย่นัภายใต้ั “ขอบเขตที่่�เหมาะสม 

กับัตวัเอง ไม่ยากัหรือืง่ายเกิันไป” ช่วยให้เกดิการ “ที่ำได้้” ซ�ำๆ 

จนัเกิดความร้้สึกสนัุกกับัการเร่ยนั ถึ้าสิ�งท่�เร่ยนัอย้่มันัยาก  

ลองกลบััไป็ทำความเข้าใจเนั่�อหาในัระดบััท่�ง่ายก่อนั

“
”

“วงจุร็ฉันัทุ่ำาได�” 
คิือการ็สำะสำมคิวามสำำาเร็็จุเล็กๆ นั�อยืๆ 
ในัการ็เร็่ยืนัแต่่ละวันั สำะสำมไปเร็ื่อยืๆ
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 ค่อ การคิดว่าตััวเองจะทำสิ�งใดสิ�งหนัึ�งให้สำเร็จ ภายในั 
เวลาอนััสั�นัได้หร่อไม่ ลองจำเว่ลาก่อนที่ำแบบฝึ่กหัด้แล้ว่จด้บนัที่ก่ไว้่ 
แล้วนัำเวลามาเท่ยบักันั “ครั�งก่อนใช้เว่ลา 10 นาที่่แต็่คราว่น่� 
ใช้เว่ลาแค่ 8 นาที่่ เร็ว่ข่�นกว่่าเด้ิมั 2 นาที่่เลยนะ” บัวกกับัการท่� 
คดิว่า “ทำได้แล้ว” จะทำให้เราร้ส้กึว่ามพั่ี่ฒนัาการมากขึ�นั นัอกจากนั่� 
เรายังตัั�งเป็้าหมายได้ด้วย เช่นั “ครั�งตั่อไป็ตั้องพี่ยายามทำให้ 
เร็วกว่านั่�อ่ก 1 นัาท่!” วิธ่นั่�จะช่วยให้เราร้ ้สึก “สนุัก” กับัการ
เร่ยนัขึ�นัมาได้เอง  

 หมายถึึง การคิดว่า “เราจะที่ำคะแนนได้้ด้่แค่ไหน” 
ว่ิธี่การก็เหมัือนกับ Time Attack เม่�อทำแบับัฝ่ึกหัดเสร็จแล้ว 
ให้เราบัันัทึกคะแนันัไว้เพี่่�อติัดตัามพัี่ฒนัาการของตััวเอง หร่อ 
ใช้ในัการตัั�งเป็้าหมายในัครั�งตั่อไป็ ว่าคะแนันัเราจะด่ขึ�นั

 หร่อเร่ยกอ่กอย่างว่า To Do List (รายการสิ�งท่�ตั้องทำ) 
หมายถึึง การตัรวจสอบัสิ�งท่�ทำไป็แล้ว เช่นั ขณะเริ�มตั้นัวันัใหม ่
ให้เราทำ To Do List ขึ�นัมา ว่าวนัันั่�เราจะทำอะไรบ้ัาง เม่�อทำสิ�งใด 
เสร็จ ให้ข่ดฆ่่าในัรายการ To Do List  จะทำให้ร้ ้สึกเหม่อนักับั 
ได้เหร่ยญรางวัลเลย และเม่�อหมดไป็อ่กหนัึ�งวันั เราจะร้ ้สึกว่า 
“ว่นัน่�เราที่ำอะไรได้้มัากขนาด้น่�เลยนะ!” หรือ “วั่นน่�ที่ำที่กุอย่าง 
ได้ ้ครบต็ามักำหนด้เลย!” เม่�อเราเห็นั “ป็ระวัตัิการตั่อส้ ้”  
ในัแตั่ละวันัแล้ว ก็จะส่งผลให้ม่แรงทำตั่อไป็ในัวันัรุ ่งขึ�นั

 วิธ่ช่วยให้การเร่ยนัเป็็นัเร่�องสนัุกม่อ่กมากมาย ท่�เรา 
คุ ้นัเคยกันัอย้ ่ เช่นั การใช้ป็ากกาหลายๆ ส่มาจดโนั้ตัข้อความ 
สำคัญ  การวาดเป็็นัการ์ตั้นั  การเอาเนั่�อหาวิชาเร่ยนัมาสร้าง 
เป็็นัเพี่ลง  ให้รางวัลตััวเองเม่�อทำการบั้านั ทำรายงานัเสร็จ 
อ่านัหนัังส่อจบั  หร่อสอบัได้คะแนันัตัามท่�ตัั�งใจไว้ 

ระหว่างเร่ยนัแบับันั่าเบ่ั�อๆ กับั ลองทำให้เร่�อง 
เร่ยนัสนัุกขึ�นัมา อันัไหนัท่�เราจะม่ความสุขและได้
ป็ระโยชนั์มากกว่ากันั?

เราควรจะเร่ยนัแค่ไหนั?

ท่�มา https://shorturl.asia/6WArs
https://shorturl.asia/FLZBM
https://shorturl.asia/RpSvt
https://shorturl.asia/xG5ZV

วาดภาพี่ป็ระกอบัโดย plengsami

Time Attack สิ่งสำาคัิญคิือ เราต�องถามตัวเองก่อนัว่า 

“
”

หาวิธีท้ำาเร่ืองเรียนให้สนุก
เร่ืองยากจะกลัายเป็นเร่ืองง่าย

Score

Checklist



น้ัองลองนั�าค�าในักรอบัไป็เติัมลงในัช่องว่างให้ถึก้ต้ัอง น้ัองจะได้กลอนัท่�ใช้ค�าว่า กระ ขึ�นัต้ันั

14

กิจกรรมท้า้ยคอลััมน์

กระเพาะปลา  น่าที่าน กระส่ันจิต็   ..................... เล็กจริง อิงกระแส่

.....................  หน่อยนะ อย่าเชือนแช  ..................... แก้ปัญ่หา อย่ารว่บรัด้

.....................    เนื�อด้่ คว่รมั่ใช้   ..................... กันไว่้ ให้ประหยัด้

ลาย.................  ส่ว่ยเด้่น เส่้นคมัชัด้             ห้า................. หน่�งส่ัด้ ต็ว่งว่ัด้กัน

เร่าไม่จำาเป็นต่้องห้ัวดูีห้ร่ือจำาเก่ง 
แค่เร่าห้าวิธีทำาให้้การ่เร่ียนสุนุกเท่านั้นเอง 

   

กระที่ะเหล็ก  กระจิริด้  กระเบ่ยด้กระเส่่ยร  กระเชอ
กระต็ือรือร้น  กระบว่นการ  กระหนก



ฉัันัรักตัวเอง
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ฉัันคือใคร
 น้ัองคิดว่าความสำเร็จและความสุขของคนับันัโลกนั่� 

เกิดจากอะไร?...แนั่นัอนัว่าคำตัอบัคงม่มากมาย แตั่หนัึ�งในันัั�นัค่อ 

คนัเหล่านัั�นัร้้ว่า “ฉันัคอืใคร” 

 ฉันััคอ่ใคร เป็็นัแกนัสำคัญท่�จะทำให้เราร้ว่้า ในัวันัพี่รุง่นั่� 

ในัอนัาคตัข้างหน้ัา เราจะไป็ทางไหนั และคำตัอบัว่า “ฉันััคอ่ใคร”  

มาจากการทุม่เทเวลาท่�ม ่ เพี่่�อทำความร้้จกักบััตัวัเราเอง ถึงึเวลาแล้ว 

หรอ่ยงัคะ ท่�เราจะมาทำความร้้จกักบััตัวัเอง

หลายคนับัอกว่า การไม่ร้้จกัตัวัเองอาจทำให้เกดิปั็ญหา แต่ั... 

จริงๆ แล้ว การไมั่ร่้จักต็ัว่เองคือผู้ลลัพธี์ที่่�เกิด้จากการ 

ที่่�เรารักต็วั่เองน้อยไป ส่นใจตั็ว่เอง ให้เว่ลาต็วั่เองน้อยไป 

แล้ว่เอาตั็ว่เองไปเปร่ยบเที่ย่บกบัคนอื�น เช่นั “ตั้องเก่ง 

เท่าคนันัั�นัถึึงจะทำแบับันัั�นัได้”  “เราก็ทำได้เท่านั่�แหละ” 

เราจึงไม่ได้อย้่กับัตััวเอง เลยไม่ร้้จักตััวเองสักท่



  หยบิักระดาษเป็ล่าขึ�นัมา 1 แผ่นั แล้วเขย่นัตัวัใหญ่ๆ ท่�หวักระดาษว่า “50 อย่างที่่�ฉันัเคยที่ำส่ำเร็จ 
มัาแล้ว่” ความสำเร็จนัั�นัไม่ตั้องเป็็นัสิ�งท่�ยิ�งใหญ่ เช่นั วันัน่ั�กับัตัอนัท่�เราเพี่ิ�งเกิด เราเดินัได้ เราแต่ังตัวัไป็โรงเรย่นั 
เองได้  เรากนิัข้าวเองได้  เราทำการบ้ัานัเสรจ็ได้ นั่�กถ็ึอ่เป็็นัความสำเรจ็แล้ว... แป็ะกระดาษแผ่นันั่�ไว้ให้เหน็ัทกุวนัั 

  เขย่นัลงในักระดาษ จะแผ่นัเดย่วกันักไ็ด้ ว่า “คว่ามัส่ดุ้ยอด้ของฉัันคอื” เช่นั ฉันััยิ�มได้ทกุสถึานัการณ์   
ฉันััถึามเก่ง   ฉันััเล่นัเกมผ่านัทุกด่านั  ลองเขย่นัออกมาให้ได้มากท่�สดุ หลงัจากท่�เราเขย่นั   พี่ลังความเช่�อมั�นัในัตัวัเราจะเกดิขึ�นั 
และถ้ึาอยากร้้จกัตัวัเอง...
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เพราะฉัะนั�น ก่อนจะร่ ้ได้้ว่่า “ฉัันคือใคร” ต็้องเริ�มัจากการหันกลับมัา “รัก ใส่่ใจ  

ให้เว่ลากับต็ัว่เองก่อน” ด้้ว่ยการปลุกพลังคว่ามัเชื�อมัั�นในตั็ว่เรา ด้้ว่ยส่ิ�งน่�

ระดับัท่� 1 ร้ ้จักตััวเองในัระดับัพี่่�นัฐานั

ฉัันชอบที่ำอะไร?

อะไรที่่�ที่ำแล้ว่ฉัันร่ ้ส่่กส่นุกที่่�ได้้ที่ำ?

อะไรที่่�ฉัันที่ำได้้ด้่?

ลองมาทำความร้ ้ จักตััวเองมากขึ�นักว ่าระดับัท่�  1 

เพี่ราะอนัาคตัข้างหนั้าฉัันัม่ภารกิจท่�ยิ�งใหญ่รออย้ ่ 

เช่นั ฉัันัอยากทำให้ครอบัครัวสบัายขึ�นั ฉัันัจะตั้อง

ไป็ให้ถึึงฝ่ันัให้ได้ ก็ตั้องค้นัให้ลึกลงไป็อ่ก ในัระดับัท่� 2   

นัอกจากจะร้้ว่าชอบัอะไร ทำอะไรได้ด่แล้ว เราจะร้้

เพี่ิ�มอ่กว่า เราทำสิ�งนัั�นัๆ ไป็เพี่่�ออะไร เราจะเห็นแรง

ผู้ลักด้ันบางอย่างในตั็ว่เอง เราจะม่ัพลังมัหาศาลท่ี่�จะ 

ที่ำอะไรก็ได้้ให้ประส่บคว่ามัส่ำเร็จ ตั่อให้ตั้องทำสิ�งท่� 

ไม่ถึนััด ก็จะทำ ถึ้ามันัจะทำให้สิ�งนัั�นัป็ระสบัความสำเร็จ 

     

จะได้ร้ ้ว ่า ฉัันัชอบัอะไร  ทำอะไรได้ด่

ถึามตััวเองว่า เราอยากร้ ้จักตััวเองมากแค่ไหนั : ร้ ้จักในัระดับัท่� 1 หร่อ ระดับัท่� 2

แตั่

1.

2.

เพราะอะไรฉัันถ้่งชอบที่ำ......?

.......ที่ำแล้ว่ส่นุกยังไง?  

เพราะอะไรฉัันถ้่งที่ำ.......ได้้ด่้?



ว่อร์เรน บัฟัเฟัต็ต์็ (Warren Buffett) 

มัหาเศรษฐ์อ่นัด้บั 3 ของโลก  

เขาพี่บัว่าตัวัเองสนัใจเร่�องธรุกจิตัั�งแต่ั 7 ขวบั และ

เริ�มตั้นัการลงทุนัด้วยการขายหมากฝ่รั�ง โค้ก และ

หนังัสอ่นัติัยสารต่ัางๆ ให้กบััคนัละแวกบ้ัานั

 

เพี่ราะสนัใจเร่�องธุรกิจ เขาจึงศึกษาเร่�องการลงทุนั

และเริ�มลงทนุัในัตัลาดหุ้นัตัั�งแต่ัอาย ุ11 ปี็

เจ.เค. โรว์่ลิง (J.K. Rowling) นกัเขย่นชื�อด้งั 

เจ้าของหนงัส่อื Harry Potter ว่รรณกรรมัท่ี่�ที่รงอทิี่ธีพิล

ของโลก 

การเป็็นันัักเข่ยนัของเธอเริ�มจากการท่�เธอชอบั

อ่านัหนัังส่ออย่างมากและชอบัแต่ังนัิยายแฟนัตัาซ่  

เพ่ี่�ออ่านัให้น้ัองสาวฟังก่อนันัอนั 

 บุัคคลทั�ง 3 น่ั� คงไม่ได้เกิดมาพี่ร้อมกับัคำตัอบัว่า “ฉัันัค่อใคร” 

แตั่เช่�อได้ว่า เขาให้เวลาอย่างมากท่�จะเสาะหาว่าตััวเขาตั้องการอะไร 

เขาทำอะไรแล้วม่ความสุข อะไรท่�เขาทำได้ด่ และเม่�อเขาตัอบัตััวเอง 

ได้ว่า อะไรท่�ทำแล้วม่ความสุข อะไรท่�ทำได้ด่ เขานั่าจะตัั�งคำถึาม 

กับัตัวัเองต่ัอว่า แล้วฉันััทำสิ�งนัั�นัไป็เพี่่�ออะไร และนัั�นัต่ัางหากท่�เป็็นัคำตัอบั 

ท่�จะช่วยให้เขาเห็นัภาพี่ตััวเองในัอนัาคตั 

 หากน้ัองจะเริ�มทำความร้จ้กักบััตัวัเอง ลองเริ�มจากระดบััท่� 1 ก่อนั 

และหากยังไม่ร้ ้จริงๆ ว่าฉัันัเป็็นัอย่างไร ลองให้เพ่ี่�อนัๆ ท่�เราสนัิท 

บัอกเราก็ได้นัะ 
ท่�มา 

https://bit.ly/3CqD30Z https://bit.ly/3oDcnEj

https://bit.ly/3ovVdZe https://bit.ly/3tq1Pdu
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ต่วัอยา่งความสุำาเร่จ็ข็องคน 3 คน  

ลซ่ิึ่า  ลลษิา มัโนบาล 

นกัร้องที่่�มัย่อด้ฟัอลโลว์่ส่ง่เป็นอนัดั้บ 1 

เม่�ออายุ 4 ขวบั ลิซ่าเริ�มหัดเตั้นัและลงแข่งขันัในัเวท่ตั่าง ๆ แล้ว

 

เม่�อเข้าส้่วัยรุ่นั ลิซ่าเริ�มสนัใจอุตัสาหกรรมเคป็็อป็และอยากเป็็นั

ศิลป็ินัเกาหล่

 

จากผ้ส้มคัรออดชินััเพี่่�อเป็็นันักัร้องราว 4,000 คนั ลซ่ิาเป็็นัคนัเดย่ว 

ท่�ผ่านัการคัดเล่อก และได้เข้ามาเป็็นัศิลป็ินัฝ่ึกหัดของวายจ่

Warren
  Buffett

J.K. Rowling

Lisa
   Manoban



 น้ัองลองเข่ยนั 10 อย่างที่่�ฉัันที่ำส่ำเร็จ และ 10 อย่างคว่ามัสุ่ด้ยอด้ของฉััน ด้านัล่างนั่�นัะคะ สิ�งท่�เคยทำสำเร็จมาแล้ว  
ไม่จำเป็็นัต้ัองเป็็นัเร่�องใหญ่โตั อาจจะเป็็นัแค่เร่�องเลก็ๆ ท่�เราทำได้อย่างท่�ตัั�งใจกไ็ด้ ส่วนัความสดุยอด คอ่สิ�งท่�น้ัองร้ส้กึว่าเราทำได้ดก่ว่าคนัอ่�นัๆ.... 
ถ้ึาเขย่นัได้ไม่ครบัไม่เป็็นัไรนัะคะ แค่มากท่�สดุกพ็ี่อค่ะ 
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กิจกรรมท้า้ยคอลััมน์

10 อย่างท่ี่�ฉันัที่ำส่ำเรจ็

ต็วั่อย่างเช่น ที่ำกบัข้าว่ให้ท่ี่�บ้านที่นัมัื�อเยน็พอด้่

1..........................................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................................

4........................................................................................................................................................

5.........................................................................................................................................................

6.........................................................................................................................................................

7.........................................................................................................................................................

8.........................................................................................................................................................

9.........................................................................................................................................................

10........................................................................................................................................................

 ทกุคนมดีูา้นดูขี็องต่วัเอง ห้าให้้เจอวา่...ฉันัคอืใคร่?  ฉัันมดีูอีะไร่?     

10 อย่างคว่ามัส่ดุ้ยอด้ของฉััน
ต็วั่อย่างเช่น ไม่ัว่่าใครที่ำให้ฉันัโกรธี แต่็ฉันัไม่ัเคยโกรธีต็อบเลย

1..........................................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................................

4........................................................................................................................................................

5.........................................................................................................................................................

6.........................................................................................................................................................

7.........................................................................................................................................................

8.........................................................................................................................................................

9.........................................................................................................................................................

10........................................................................................................................................................

เข่ยนัออกมาแล้ว ร้้สึกอย่างไรบั้างคะ? 



จุากพี่่่ถ้งนั้อง
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เพราะมีความร้้
จงึมัน่ใจท่ี้จะเดนิต้ามฝันั

 รุ่นพ่�อด้ต่็นกัเรย่นที่นุจากพื�นที่่�ส่ง่จังหว่ดั้ต็ากที่่�มัค่ว่ามัฝั่นอยากเป็นคร ่ จนว่นัหน่�งได้้ม่ัโอกาส่เปิด้โลกกว้่าง คว่ามัฝั่นจง่เปล่�ยนรป่ร่าง 
ว่นัน่� “พ่�ขว่ญั่ ขวั่ญ่ฤที่ยั ถ้ว่ลิชาว่ด้อย” ได้้มัาเป็นนักเที่คนคิการแพที่ย์ที่่�มัุง่มัั�นอย่บ่นเส้่นที่างของตั็ว่เองมัาโด้ยต็ลอด้ มัาลองที่ำคว่ามัร่จั้กพ่�ขว่ญั่  
มัาด่้กนัว่่าพ่�ขว่ญั่มัแ่นว่คดิ้ในการเรย่น และการที่ำงานอย่างไร ซึ่่�งน่าจะเป็นกำลงัใจให้น้องๆ ได้้ค่ะ



 สวัสด่ค่ะ พี่่�ขวัญนัะคะ พี่่�เป็็นัชนัเผ่าป็กาเกอะญอ บั้านัของพ่ี่� 

อย้ ่บันัดอย ช่วิตัวัยเด็กก็ไม ่ตั ่างจากเด็กชนับัททั�วไป็เลย นัั�นัค่อ 

ไป็โรงเร่ยนัทุกวันัจันัทร์ถึึงศุกร์ ตักเย็นัก็กลับัมาช่วยพี่่อแม่ทำงานับั้านั 

วันัเสาร์ อาทิตัย์ก็จะไป็ช่วยพี่่อแม่ทำงานัท่�ไร่ รายได้ของครอบัครัว

ส่วนัมากจะได้จากการทำเกษตัร ช่วิตัวัยเด็กอาจจะลำบัากบั้างแตั่พี่่�ร้้สึก 

ว่าเป็็นัชว่ติัท่�สนักุมาก เพี่ราะการได้ออกไป็ช่วยพ่ี่อแม่ทำไร่ กไ็ม่ต่ัางอะไร 

กับัการได้ออกไป็เท่�ยว พี่่�ก็เลยไม่ร้ ้สึกว่าวิถึ่ช่วิตัตัอนันัั�นัจะทำให้เรา 

ลำบัากกว่าคนัอ่�นั พี่่�คิดว่าทุกอย่างมันัขึ�นัอย้ ่กับัมุมมองและวิธ่คิด 

ในว่ันน่งเราอาจจะร่้ส่่กว่่าไมั่ได้้มั่พร้อมัเหมัือนคนอื�นๆ แต็่ถ้้าเรามั่ 

เป้าหมัายและมั่คว่ามัพยายามั ก็เป็นไปได้้ว่่าเราจะมั่เท่ี่ยบเที่่า หรือ 

มัากกว่่าคนอื�นได้้ ซึ�งความใฝ่่ฝ่ันัหร่อเป็้าหมายท่�ชัดเจนัก็จะช่วยผลักดันั 

ให้เราไป็ได้ไกลกว่าท่�เราคิด ก็แค่เป็ล่�ยนัจากความร้้สึกว่าเราลำบัาก 

เป็็นัความร้ ้สึกว่าแค่ยังม่นั้อย จากนัั�นัก็พี่ยายามให้มากขึ�นัอ่ก
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เปลีย่นความรู่สุ้กึว ่ ่าลำาบาก
 เป็นความรู่สุ้กึว ่ ่าเร่าจะพยายาม

 นึักย้อนัไป็ในัวันัท่�เป็็นันักัเรย่นัชั�นัป็ระถึม นัอกจากครอบัครวัแล้ว 

พี่่�เช่�อว่าคร้ค่อคนัท่�ใกล้ชิดกับัเด็กๆ มากท่�สุด เพี่ราะฉัะนัั�นั เวลาม่คนั

ถึามว่า “โตัขึ�นัอยากเป็็นัอะไร?” เด็กส่วนัใหญ่จะตัอบัว่า “เป็็นัคร้” 

พี่่�ก็ค่อเด็กในักลุ่มนัั�นัค่ะ พี่่�อยากเป็็นัคร้เพี่ราะใครๆ ก็รักคร้ เราอยาก

ให้เดก็รกัเราเหมอ่นัท่�เรารักคร ้ แต่ัความฝั่นัคนัเรามนััเป็ล่�ยนัได้ตัลอดเวลา 

 ตัอนัเร่ยนัมัธยมป็ลายพี่่�ม่โอกาสไป็ค่าย 3 วันัของคณะ

แพี่ทยศาสตัร ์  มหาวิทยาลัยศร่นัครินัทรวิ โรฒ ป็ระสานัมิตัร  

ท่�กรุงเทพี่ฯ ตัอนันัั�นัเป็็นัป็ระสบัการณ์ใหม่มากๆ กรุงเทพี่ฯ หนั้าตัา 

เป็็นัยังไงก็ไม่เคยร้้มาก่อนัเพี่ราะไม่เคยไป็ เข้าค่ายอย้่ 3 วันัก็ทำให้ได้

ร้้จักคณะตั่างๆ ท่�เก่�ยวกับัวิทยาศาสตัร์สุขภาพี่ ความฝ่ันัว่าจะเป็็นัคร้ 

เลยค่อยๆ เป็ล่�ยนัทางมาเป็็นัสายวิทยาศาสตัร์สุขภาพี่แทนั การได้้ 

เปิด้โลก ได้้เหน็อะไรใหม่ัๆ ได้้ที่ำสิ่�งที่่�เราไม่ัคุน้เคย มัันที่ำให้โลกของเรา

กว้่างข่�นค่ะ ถึ้าวันันัั�นัพี่่�ไม่ยอมก้าวออกมาจากบั้านัเดินัทางมากรุงเทพี่ฯ 

พี่่�ก็คงไม่ร้้ตััวเองว่า จริงๆ แล้วเราชอบัความเป็็นันัักวิทยาศาสตัร์

 พี่่�เร่ยนัคณะสหเวชศาสตัร์ สาขาเทคนิัคการแพี่ทย์ ซึ�งเป็็นั 

อ่กหนัึ�งสาขาวิชาท่�เร่ยนัไม่ง่ายเลย แตั่ท่�ยากกว่าวิชาเร่ยนั ก็ค่อการ 

ค้นัหาตััวเองว่าจริงๆ แล้วสิ�งท่�เราจะเร่ยนัน่ั�ใช่ความชอบัของเราจริงๆ 

หร่อเป็ล่า สาขาวิชาน่ั�เขาเร่ยนัอะไรกันั จบัแล้วงานัท่�ทำเป็็นังานัท่�เรา 

อยากทำหร่อเป็ล่า สิ�งเหล่านั่�ค่อการบั้านัท่�เราตั้องตัอบัให้ได้ก่อนัจะ 

ตััดสินัใจสมัครเข้าเร่ยนั

 ย ้อนัไป็หลังกลับัจากเข้าค่ายคณะแพี่ทย์ฯ วันันัั�นั ภาพี่ของ 

นัักเทคนัิคการแพี่ทย์มันัตัิดอย้่ในัใจพี่่�ตัลอด คิดทบัทวนัหาข้อม้ล และ

วางแผนัมากพี่อสมควร เพ่ี่�อให้มั�นัใจจริงๆ ว่าสิ�งท่�เรากำลังจะเล่อก 

จะพี่าเราไป็ส้่ความสำเร็จและจุดหมายป็ลายทางท่�เราตั้องการจริงๆ 

มาถึึงป็ระเด็นันั่� พี่่�อยากให้นั้องทุกคนัให้เวลาตััวเองในัการค้นัหาเส้นัทาง 

ในัการเรย่นัต่ัอ อยากให้น้องหาข้อมัล่ให้มัากๆ เพราะมันัจะช่ว่ยให้น้อง 

ต็ัด้ส่ินใจได้้ง่ายข่�นและลด้โอกาส่คว่ามัผิู้ด้พลาด้ได้้ อย่าร่บต็ัด้ส่ินใจ

เลือกอะไร หากเรายังไมั่ร่ ้จักมัันด่้พอ

เมื่อต่้องเลือกอะไร่สุักอย่าง 
ข็อให้้ทำาความรู่้จักกับสุิ่งที่จะเลือกให้้มากๆ

ยิง่เห็้นโลกกว้างเทา่ไห้ร่ ่เร่าจะเห้น็โอกาสุมากเทา่นัน้
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ใช้สุิง่ทีเ่ร่ยีนมาเพือ่ช่วยเห้ลอืผูอ้ืน่

 ถึ้านั้องม่แผนัแล้วว่าจะเร่ยนัอะไรตั่อ พี่่�แนัะนัำให้ 

เตัร่ยมตััวให้เร็วท่�สุด เพี่ราะความสำเร็จทุกอย่างมันัตั้อง 

ใช้เวลาในัการทุม่เทอย้ก่บััสิ�งนัั�นั ตัอนัเร่ยนัชั�นัมัธยมศึกษาปี็ท่� 4 

พี่่�เริ�มต้ันัเตัรย่มตัวัเพ่ี่�อสอบัเข้าเรย่นัคณะสหเวชศาสตัร์ หลงัจาก 

หาข้อมล้ต่ัางๆ เก่�ยวกบััการเรย่นัคณะนั่� การเตัรย่มตัวัสอบัเข้าเรย่นั 

ป็รญิญาตัร่ และอาชพ่ี่ท่�รองรบััแล้ว จากนัั�นัคอ่การเดนิัตัามแผนั 

ท่�วางไว้ เพี่่�อพี่าตััวเองเข้าไป็เร่ยนัในัคณะนั่�ให้ได้

 ถึ้าจะบัอกว่าเร่�องเร่ยนัเป็็นัเร่�องยาก ก็นั่าจะใช่ค่ะ 

แตั่ก็มั่มัุมัมัองให้การเร่ยนเป็นเรื�องส่นุกได้้นะคะ แค่เรา

ต็ั�งใจเร่ยนในห้องเร่ยน หาว่ิธี่ที่่�จะที่ำให้การเร่ยนง่ายข่�น 

พ่�คิด้ว่่าถ้้าเราต้็องเร่ยนอะไรส่ักอย่างเพราะต้็องเอาส่ิ�งนั�น 

ไปใช้ในการเร่ยนในระด้บัส่ง่ข่�น เพื�อให้ได้้ที่ำงานที่่�เราอยากที่ำ 

เราจะอยากเร่ยน อยากร่้ ต็่อให้ยากแค่ไหน ต็้องอ่าน ต็้องท่ี่อง 

จำมัากแค่ไหน เราก็จะส่่เ้พราะเราร่ว่้่าที่ำมันัไปเพื�ออะไร

 ครอบัครัวเป็็นักำลังใจท่�สำคัญเหม่อนักันั วันัไหนั 

เหน่ั�อยๆ พี่่�ก็โทรไป็คุยกับัพี่่อแม่ เพี่่�อนัก็ม่ความสำคัญ

อย่างมากกับัการเร่ยนั กลุ่มเพี่่�อนัของเราม่ความถึนััด และ 

ม่ความเข้าใจในัวิชาท่�แตักตั่างกันั การหาเวลามารวมตััวกันั 

เพี่่�อช่วยกันัตัิวจะช่วยให้การเร่ยนัของเราง่ายขึ�นั การใช้ส่�อ

ออนัไลนั์ก็ช่วยได้ ในัย้ท้บัม่ความร้้มากมาย วันัไหนัเร่ยนั 

เนั่�อหาส่วนัไหนัไม่เข้าใจก็กลับัมาหาด้ในัย้ท้บัได้ อัดเส่ยง 

อาจารย์สอนัในัคาบัไว้เปิ็ดฟังอ่กรอบัก็ได้ ทุกวันันั่�ม่เคร่�องม่อ 

อำนัวยความสะดวกเยอะ อย้่ท่�ว่าเราจะหยิบัมันัมาใช้ให้เป็็นั 

ป็ระโยชนั์กับัเราได้แค่ไหนั

ความสุำาเร็่จต่้องใช้เวลา

 นักัเทคนัคิการแพี่ทย์ คอ่อาชพ่ี่ท่�ทำงานัเบั่�องหลัง เพี่่�อสนับััสนันุังานั 

ทกุภาคส่วนัในังานัสายสขุภาพี่ โดยสาขาวชิาเทคนัคิการแพี่ทย์ เรย่นัเก่�ยวกบัั 

วิทยาศาสตัร์สุขภาพี่ เก่�ยวกับัการตัรวจวิเคราะห์สิ�งส่งตัรวจจากผ้ ้ป็่วย 

เช่นั เล่อด เสมหะ อุจจาระ ป็ัสสาวะ เป็็นัตั้นั ห้องทำงานัของเราค่อห้อง 

แล็บัหร่อห้องป็ฏิบััตัิการ นัักเทคนิัคการแพี่ทย์ทำหนั้าท่�หาสาเหตัุของ

อาการป็่วย ว่าคนัไข้คนัน่ั� ป็่วยด้วยอาการแบับัน่ั� ม่โอกาสพี่บัสิ�งผิดป็กตัิ 

อะไรบั้างในัสิ�งส่งตัรวจ ถึ้าเราหาสาเหตัุพี่บั นัั�นัค่อช่วิตัของผ้้ป็่วยก็ม่โอกาส 

ท่�จะหายกลับัมาเป็็นัป็กตัิได้ เราเป็็นัฟันัเฟืองหนึั�งท่�ช่วยเขาได้ เพี่ราะแพี่ทย ์

ก็จะวินิัจฉััยและวางแผนัการรักษาได้ง่ายขึ�นั เหม่อนัเราค่อหนัึ�งคนัท่�ได้

ช่วยช่วิตัเขา แม้ว่าเราจะไม่ใช่หมอก็ตัาม

 ถึ ้าถึามว่า...เพี่ราะอะไรตั้องเร่ยนัหนัังส่อ? พี่่�คิดว ่าการเร่ยนั 

เป็็นัตั้นัทุนัทุกอย่างในัช่วิตั การเร่ยนันัอกจากจะได้ความร้ ้แล้ว ยังทำให้

เราได้เห็นั ได้ร้ ้สิ�งท่�เราไม่ร้ ้ ได้พี่ัฒนัาตััวเองให้ม่ความสามารถึมากขึ�นั 

ได้เจอป็ระสบัการณ์ใหม่ๆ ท่�แตักตั่างจากท่�เราเคยเจอ เม่�อเราม่ความร้้

เราจะร้ ้สึกม่ความพี่ร้อม ม่ความมั�นัใจท่�จะทำความฝ่ันัให้สำเร็จ

 อยากให้น้องทุี่กคนม่ัคว่ามัตั็�งใจ ม่ัคว่ามัพยายามั ไมั่ย่อที่้อ 

คว่ามัไม่ัส่มับ่รณ์แบบในชว่่ติ็อาจจะที่ำให้อะไรๆ ไม่ัง่ายเลย แต่็มันักเ็ป็นแค่ 

บที่ที่ด้ส่อบหน่�งเที่่านั�น ถ้้าเราพยายามัเส่่ยอย่าง ก็ไมั่ม่ัอะไรที่่�ยิ�งใหญ่่ 

เกินกว่่าที่่�เราจะฟัันฝ่่าไปได้้อย่างแน่นอน

 ฝ่ากนั้องๆ ให้ค้นัหาให้เจอว่าเราตั้องการอะไร ตัั�งมันัไว้เป็็นั

เป็้าหมาย แล้วใช้พี่ลังทั�งหมดท่�ม่ค่อยๆ เดินัไป็ส้่เป็้าหมายนัั�นั ถึ้าท้อ

หร่อเหน่ั�อยก็แค่พัี่ก แตั่อย่าหยุดท่�จะเดินั อย่าล่มม่แผนัสำรองไว้ด้วย 

ถึ้าแผนัแรกไม่สำเร็จจะได้ม่แผนัสองให้เราเดินัตั่อได้ อะไรท่�ไม่ร้ ้ก็ไป็หา

ให้ร้ ้ ป็รึกษาคนัท่�ม่ป็ระสบัการณ์ และอย่าหมดหวัง ความฝ่ันัก็เช่นักันั

คนัเราไม่จำเป็็นัตั้องม่ฝ่ันัเด่ยว สิ�งสำคัญอย้ ่ท่�เราพี่ยายามทำให้ความฝ่ันั 

กลายเป็็นัความจริงได้ไหม... เอาใจช่วยนั้องทุกคนัและพี่่�เช่�อว่านั้องทุกคนั 

เป็็นัเจ้าของความสำเร็จได้ไม่ยากค่ะ

การ่เรี่ยนและการ่มคีวามรู่้
ชว่ยให้เ้ร่ามคีวามมัน่ใจทีจ่ะเดิูนไปสุูฝ่ันั

เช่�อ Serratia marcescens เป็็นัเช่�อแบัคท่เร่ยท่�ก่อให้เกิดโรค



บัอกหนั่อยได้ไหม ว่าอ่านัเร่�องราวของพี่่�ขวัญแล้ว นั้องคิดอย่างไรบั้าง
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ข็ัน้ต่อนในการ่เลือกงาน
ห้าร่ายไดู้ร่ะห้ว่างเร่ยีน

 “เงนิั มห่ลากหลายรป้็แบับั ขนัาด

ส่สันั เงินัไหลเว่ยนัไป็ทั�วโลกตัลอดเวลา 

เราตั้องใช้เงินัทำทุกสิ�งทุกอย่าง  แค่ล่มตัาด้โลกก็ตั้องใช้เงินัแล้ว 

เราต้ัองจ่ายเงนิัให้โรงพี่ยาบัาล เราต้ัองจ่ายเงนิัให้หมอ เราต้ัอง 

จ่ายเงนิัให้พี่ยาบัาล เราต้ัองจ่ายเงนิัเป็็นัค่าสิ�งของทกุอย่างท่�เขา 

ให้กับัเราในันัาท่แรกท่�เราเกิดมา 

 นับััตัั�งแต่ันัาทแ่รกท่�เราเกดิมาจนันัาท่สดุท้าย เราต้ัอง 

ใช้เงินักับัทุกสิ�งทุกอย่างทั�งอาหาร เส่�อผ้า ท่�อย้่อาศัย ค่าเทอม 

ค่ารถึ ค่าท่องเท่�ยว ค่านั�ำ ค่าไฟฟ้า  เงินัจึงเป็็นัสิ�งจำเป็็นั

สำหรับัช่วิตั ตัลอดช่วงช่วิตัของเรา เราย่อมหาเงินัมาได้ด้วย 

วธ่ิต่ัางๆ เราอาจจะเริ�มต้ันัทำธุรกจิของตัวัเอง เราอาจไป็ทำงานักบัั 

บัรษัิทท่�ไหนัสกัแห่ง เราอาจซ่�อขายหุน้ัหร่อพี่นััธบัตััร เรายังไม่ัร่้ 

หรอกว่่าโต็ข่�นเราจะหาเงนิได้้อย่างไร แต่็เราต้็องหาเงิน และ

ส่ิ�งที่่�เราต็้องจำเอาไว่้และห้ามัลืมัเด้็ด้ขาด้คือ เราต็้องใช้เงิน

ต็ามัฐ์านะของต็วั่เอง 

 เราต้็องออมัเงินส่่ว่นหน่�งที่่�หามัาได้้เอาไว้่และอย่าใช้ 

มัันจนหมัด้ เราต็้องเปิด้บัญ่ช่ธีนาคารและฝ่ากเงินไว่้ในนั�น 

เพื�อที่่�จะเอามัันออกมัาใช้ในเว่ลาที่่�เราหาเงินไมั่ได้้ หรือเว่ลา 

มั่ค่าใช้จ่ายที่่�ไมั่คาด้ฝ่ันเกิด้ข่�น เราต็้องที่ำต็ามักฎน่� ห้ามั 

หลก่เล่�ยงเป็นอนัขาด้ 

 เราต็้องใช้เงินต็ามัฐ์านะของตั็ว่เอง ใช้จ่ายเงินั 

อย่างฉัลาดและไม่ล่มท่�จะเก็บัออมไว้เสมอ พี่อเวลาผ่านัไป็ 

นัานัเข้า เราจะป็ระหลาดใจท่เด่ยวว่าเราเก็บัเงินัได้มาก 

ขนัาดไหนั การมเ่งนิัฝ่ากในัธนัาคารจะทำให้เราอุ่นัใจ เพี่ราะ 

เราจะมั�นัใจว่า หากเกิดอุป็สรรคทางการเงินั เราจะฟันัฝ่่า 

มันัไป็ได้อย่างแนั่นัอนั และมันัจะทำให้เราเคร่ยดนั้อยลง 

เวลาตั้องจ่ายเงินัซ่�ออะไร เราต็้องเป็นผู่้ ้ออมัที่่�มั่วิ่นัย 

และเป็นผู้่้ใช้ที่่�ประหยัด้ จงใช้ช่ว่ิต็ต็ามัฐ์านะของต็ัว่เอง” 

 การออมเงินัเป็็นัสิ�งสำคัญท่�ต้ัองเริ�มทำตัั�งแต่ัเด็กๆ 

เหต็ุผู้ลส่ำคัญ่ที่่�สุ่ด้ในการออมัเงินคือ เพราะเราทุี่กคน 

ไม่ัส่ามัารถ้หาเงนิได้้ต็ลอด้ช่ว่ติ็ แต่็เราต้็องใช้เงนิต็ลอด้ชว่่ติ็ 

แล้วหลกัในัการออมเงนิั ทำได้ด้วยวธิไ่หนั...ผ้ม้ค่วามร้ ้ ความ 

เช่�ยวชาญเก่�ยวกับัเร่�องการเงินัของเม่องไทย ได้ให้ข้อม้ล 

เก่�ยวกับัการเตัร่ยมความพี่ร้อมเร่�องเงินัไว้ว่า

 ไม่ว่าจะเป็็นัวัยเดก็ วยัเริ�มต้ันัทำงานั สร้างครอบัครวั 

เข้าส้ว่ยัเกษย่ณ ล้วนัต้ัองเตัรย่มความพี่ร้อม และวางแผนักับั 

เร่�องราวตั่างๆ ท่�ม่เงินัๆ ทองๆ เข้ามาเก่�ยวข้อง โดยหนั่ไม่พี่้นั  

เสาหลัก 3 เร่�อง นัั�นัค่อ 

มห่นังัสอ่เล่มหนัึ�ง ช่�อว่า “Blue Chip Kids 

 สอนัล้กเป็็นันัักลงทุนั” ได้เข่ยนัเร่�องราว 

เก่�ยวกับัการเงินัท่�เด็กๆ ควรร้้ และเป็็นั

ป็ระโยชนั์สำหรับันั้องๆ มาก ส่วนัหนัึ�ง

ของหนัังส่อกล่าวไว้ว่า 

เงินักับการ็ออม
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การจัด้การส่ภาพคล่อง ทุกช ่วงของช่วิตัตั้องไม ่ขาด

สภาพี่คล่อง ม่นั้อยใช้นั้อย ไม่พี่อใช้ก็หาช่องทางเพี่ิ�มรายได้ 

ใช้เงินัตัามความจำเป็็นั ฟุ่มเฟือยเพี่่�อความสุขได้บั้าง แตั่อย่า 

เกินัตััว เกินักำลัง หาได้้น้อย ออมัน้อย  หาได้้มัาก ออมัมัาก 

แต็่ต็้องออมั

การจัด้การคว่ามัเส่่�ยง ในัวนััท่�อะไรยงัด่ๆ  กใ็ห้ร้จ้กัเตัรย่มพี่ร้อม 

รบััมอ่กับัเร่�องร้ายๆ ไม่มใ่ครร้ว่้าเร่�องโชคร้าย (เจบ็ัป่็วย อบุัตััเิหตั)ุ 

จะเกิดกับัเราวันัไหนัแตั่เราคาดได้ว่าถึ้ามันัเกดิกบััเรา จะม่ผล 

กระทบัอย่างไรบั้าง เราอาจป้องกนัไม่ัให้เกดิ้เรื�องร้ายๆ ได้้บ้าง 

ไม่ัได้้บ้าง แต่็เราจัด้การผู้ลกระที่บ และเต็ร่ยมัการได้้ในว่ันที่่� 

ภัยยังไมั่มัา

ส่ะส่มัคว่ามัมัั�งคั�ง ใช้ช่วิตัอย่างม่ความสุข ค่อยๆ สะสมความ

มั�งคั�งตัามความร้ ้ของตััวเองท่�ม่ ความมั�งคั�งเป็็นัเร่�องของ

การสะสมและสั�งสม คนัท่�ป็ระสบัความสำเร็จทางการเงินั  

เพี่ราะเขาตั่อยอดเงินัท่�ม่ได้

3 เสุาห้ลักเร่ื่องการ่เงิน

สิ�งสำคัญค่อ การร้้จักวางแผนัการเงินั  

หลายคนัคิดว่าเป็็นัเร่�องของคนัม่เงินัเท่านัั�นั 

คนไมั่ม่ัเงินคงไมั่ม่ัอะไรให้ว่างแผู้น 

ซึ่่�งเป็นคว่ามัเข้าใจที่่�ผิู้ด้

การวางแผนัการเงินั ค่อมองให้เห็นัว่าอนัาคตั 

จะเกิดอะไรขึ�นับั้าง แล้วกลับัมาคิดเตัร่ยมการ

ในัป็ัจจุบัันัเพี่่�อพี่ร้อมรับัม่อ ดังนัั�นั 

ทีุ่กคนบนโลกใบน่�ที่่�ม่ัช่วิ่ต็ผู้่กพันกับการเงิน 

หาได้้ ใช้ เก็บ ทีุ่กคนต็้องว่างแผู้นการเงิน 

ให้กับช่วิ่ต็ตั็ว่เอง



25

 นัอกจากข้อมล้ความร้้เก่�ยวกับัความสำคัญเร่�องเงนิัแล้ว 

ผ้เ้ช่�ยวชาญเร่�องการเงนิัยงัให้แนัวคดิง่ายๆ ออมัเงนิอย่างไร ให้เกบ็ 

เงนิได้้  เก็บเงินอย่่ 

ด้่ต็่อใจ ไม่ตั้องออมมากจนัร้้สึกลำบัาก แตั่ก็ไม่นั้อย 

เกนิัไป็จนัไม่ต้ัองใช้ความพี่ยายามท่�จะมวิ่นัยัในัการใช้เงินั 

ออมัเที่่าที่่�ไหว่และภ่มัิใจที่่�ออมัได้้ต็ามัเป้าหมัาย

ส่มั�ำเส่มัอ การออมท่�ป็ระสบัความสำเรจ็นัั�นัป็ระกอบัด้วย 

การออมอย่างสม�ำเสมอและตั่อเนั่�อง เริ�มตั้นัออมด้วย 

จำนัวนัเงินัท่�ไหว ความสม�ำเสมอจะสร้างวินััยและทำให ้

เราไป็ถึงึจดุหมาย 

เริ�มัออมัต็ั�งแต่็ว่นัน่�    ค่อยๆ เกบ็ัสะสมเพี่ิ�มขึ�นัเร่�อยๆ  

      ทุกวนัั ทุกสปั็ดาห์ ทุกเดอ่นั

เมัื�อมัเ่งนิออมัหลกัพนั    ความเช่�อมั�นัว่าจะออมได้

      หลกัหม่�นัก็มา

เมัื�อมัเ่งนิออมัหลกัหมัื�น  ความเช่�อมั�นัว่าจะออมได้  

          หลกัแสนัก็มา

เมัื�อมัเ่งนิออมัหลกัแส่น   ความเช่�อมั�นัและมั�นัใจมากด้วย  

      ว่าจะม่เงนิัออมหลกัล้านัเข้าสกัวนัั

ขยบัเป้าหมัาย คนัท่�เกบ็ัเงนิัได้หลกัแสนัต้ัองมค่วามคดิ วนิัยั 

นัสัิยด่ๆ  หลายอย่าง เขาจะเล่อกแต่ัสิ�งด่ๆ  ให้ชว่ติั หาเงนิัเพี่ิ�ม 

ลดค่าใช้จ่าย มองหาทางท่�ทำให้เงินังอกเงย เม่�อไหร่ก็ตัาม 

ท่�เรามั�นัใจว่า การออมเงนิัจำนัวนัเท่าท่�ทำอย้น่ัั�นั ไม่ได้สร้าง 

ความลำบัากในัการใช้ช่วิตั ก็ให้ลองขยับัจำนัวนัเงินัออม 

ให้สง้ขึ�นัเร่�อยๆ 

 การออมเงินัเป็็นัเร่�องของวินััยและระยะเวลา ค่อยเป็็นั 

ค่อยไป็ ออมให้เป็็นันิัสัย 

ท่�มา

หนังัสอ่ Blue Chip Kids สอนัลก้เป็็นันักัลงทุนั โดย David W. Bianchi

หนังัสอ่ Money Summary สรุป็เร่�องเงนิัให้เข้าใจง่ายในั 1 เล่ม 

โดยจกัรพี่งษ์  เมษพี่นััธุ ์และ วฑิูร้ย์ สง้กจิบัล้ย์

1.

3.
ออมเงินอย่างไร่ให้้ดูีต่่อใจ

2.

1.ด้่ต็่อใจ 2.ส่มั�ำเส่มัอ 3.ขยับเป้า



 ชวนันั้องมาลองวางแผนัการออมด้สัก 21 วันัค่ะ ด้สิว่าเด่อนัน่ั�ม่อะไรท่�เราอยากได้บั้าง? แล้วถึ้าจะซ่�อสิ�งนัั�นัด้วยการ

เก็บัเงินัซ่�อเอง จะตั้องออมเงินัวันัละก่�บัาท? 

เขย่นส่ิ�งท่ี่�เราอยากได้้และราคาลงไป **คว่รเป็นส่ิ�งของที่่�เราคิด้ว่่าส่ามัารถ้ซึ่ื�อได้้จรงิๆ จากการออมัเงินเป็นเว่ลา 21 วั่น  

คำนว่ณจำนว่นเงนิที่่�เราจะออมัในแต่็ละว่นั ที่ั�ง 21 ว่นั เพื�อให้มัเ่งนิพอซึ่ื�อส่ิ�งนั�น แล้ว่ใส่่ตั็ว่เลขเงินที่่�จะออมัลงในช่อง 

ต้็องออมัว่นัละ.....บาที่  

แต่็ละว่นัให้ใส่่ต็วั่เลขที่่�เราออมัได้้จรงิๆ ลงไปในต็าราง ว่นัไหนออมัได้้ไม่ัเท่ี่าจำนว่นที่่�ตั็�งไว้่ กไ็ม่ัเป็นไรนะคะ  

เมัื�อครบ 7 ว่นัให้รว่มัยอด้เงินว่่าได้้ก่�บาที่ และเมืั�อครบ 21 ว่นัได้้ก่�บาที่ 

26

กิจกรรมท้า้ยคอลััมน์

ส่ิ�งที่่�อยากได้้คือ.................................. ราคา.......................บาที่ ต็้องออมัวั่นละ......................บาที่

วันัท่� 1

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

บัาท

วันัท่� 2

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

บัาท

วันัท่� 3

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

บัาท

วันัท่� 4

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

บัาท

วันัท่� 5

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

บัาท

วันัท่� 6

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

บัาท

วันัท่� 7

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

บัาท
รวม..............บัาท

วันัท่� 8

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

บัาท

วันัท่� 9

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

บัาท

วันัท่� 10

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

บัาท

วันัท่� 11

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

บัาท

วันัท่� 12

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

บัาท

วันัท่� 13

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

บัาท

วันัท่� 14

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

บัาท

วันัท่� 15

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

บัาท

วันัท่� 16

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

บัาท

วันัท่� 17

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

บัาท

วันัท่� 18

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

บัาท

วันัท่� 19

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

บัาท

วันัท่� 20

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

บัาท

วันัท่� 21

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

บัาท

ส่ำเร็จแล้ว่!!! ผู้่านไป 21 วั่น 

เราออมัเงินได้้.............บาที่
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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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เราต้้องสนุกท้ี่จะฝั่าฟัน
สนุกท้ี่จะเรียนร้้มัน  ยิ้มให้กับมัน

ถ้ามองในแง่ดี...นี่แหลัะบท้เรียนฟรีๆ 
ท้ี่ไม่ต้้องไปลังเรียนท้ี่ไหน

อาทุิวราห่์  คิงมาลัย (พี่่่ต้นั บอดี่�สแลม)
นัักร�องชื่อดีังของเมืองไทุย


