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 สวัสด่นั้องนัักเร่ยนัทุนัยุวพี่ัฒนั์ค่ะ ยุวพี่ัฒนั์สารฉับัับัน่ั� ม้ลนัิธิเล่าเร่�องของ 
“เพี่่�อนัท่�ดเ่ป็็นัแบับัไหนั”  เพี่ราะเช่�อว่าวยัรุน่ักบััมติัรภาพี่ระหว่างเพี่่�อนัเป็็นัสิ�งสำคัญมาก 
ลองสงัเกตัง่ายๆ ว่า เวลาเรามค่วามสขุ ความทกุข์  เศร้า  เสย่ใจ  ผิดิหวัง หรอ่สมหวงั  
เพี่่�อนัมักจะเป็็นัคนัแรกๆ ท่�เราแชร์เร่�องราวให้ร้้ ในัเม่�อเพ่ี่�อนัม่ความสำคัญขนัาดนั่�  
การท่�จะม่เพี่่�อนัด่ๆ สักคนั สองคนั ก็คงจะเป็็นัเร่�องสำคัญเหม่อนักันั ใครหลายคนั  
เพี่่�อนัของเขาคอ่คนัท่�ร้จ้กั สนิัทสนัมกนััมาตัั�งแต่ัวยัเดก็  และในัทางกลบัักนัั คนัหลายคนั 
กเ็คยต้ัองเสย่ใจเพี่ราะเพี่่�อนัท่�เขาไว้ใจมากๆ ค่ะ  

 นัอกจากเนั่�อหาเก่�ยวกับัเพี่่�อนัท่�ด่แล้ว ยุวพี่ัฒนั์สารฉับัับัน่ั� ยังได้บัอกเล่า 
เร่�องราวของรุ่นัพี่่�อด่ตันัักเร่ยนัทุนั ช่�อพี่่�ป็อนัด์ ท่�ม่ความฝัันัจะเป็็นัคุณคร้ และวันันั่� 
พี่่�ป็อนัด์ได้เดนิัเข้าใกล้ความฝัันัมากแล้ว  ชว่ติัของพี่่�ป็อนัด์ต้ัองฟัันัฝ่ัาอปุ็สรรคหลายอย่าง 
แต่ัพี่่�ป็อนัด์กเ็ตัม็เป่็�ยมไป็ด้วยกำลงัใจจากคนัสำคญัในัครอบัครวั อยากร้ว่้าพี่่�ป็อนัด์ป็ระสบั 
ความสำเรจ็ได้อย่างไร ลองอ่านัเร่�องราวการให้สมัภาษณ์ของพี่่�ป็อนัด์นัะคะ  หวงัว่าหาก
นั้องได้อ่านัแล้ว นั้องจะม่แรงบัันัดาลใจหร่อม่กำลังใจเพี่ิ�มขึ�นั เพี่ราะไม่ว่าเราจะลำบัาก
แค่ไหนั ชว่ติัของเราจะมพ่ี่่�นัฐานัมาอย่างไร แต่ัทกุคนัเป็็นัเจ้าของความสำเรจ็ได้ จากการ
สร้างความสำเรจ็ด้วยตัวัเอง ด้วยความมุง่มั�นัและพี่ยายาม 

 ขอให้น้ัองนักัเรย่นัทนุัยวุพี่ฒัน์ัทกุคนัมเ่พ่ี่�อนัท่�เป็็นัท่�รกั เพ่ี่�อนัท่�จรงิใจ ป็รารถึนัาด่ 
กบััเรา และช่วยกนััพี่าให้ต่ัางฝ่ัายต่ัางเตับิัโตั  และตัวัเราเองกต้็ัองไม่ลม่ท่�จะเป็็นัเพี่่�อนัท่�ด ่
ของเพี่่�อนัๆ ด้วย มติัรภาพี่เป็็นัสิ�งสวยงามค่ะ และหากเรามมิ่ตัรท่�ดแ่ล้ว ควรท่�จะรกัษา
มติัรภาพี่นัั�นัให้ยาวนัานัเช่นักนัั เป็็นักำลังใจให้น้ัองทกุคนัค่ะ

พี่่�ๆ  มล้นัธิยิวุพี่ฒัน์ั 
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นักส�ารู้วจัใจั เช่�อไหมว่า เราทุกุคนต่่างมีด้ี้านด้ทีุี�เปรยีบเทุยีบกนัไม่ีได้้   
อยากชวนัน้ัองๆ ทบัทวนัตัวัเองกนัันัะคะ ว่าข้อดข่องเราคอ่อะไร?

 อะไรบ้ัางนัะท่�เราสามารถึพี่ฒันัาให้ดขึ่�นัได้อก่? หรอ่เร่�องท่�ทำให้เราร้ส้กึภม้ใิจท่�สดุคอ่เร่�องอะไร? 

คำถึามเหล่านั่�จะช่วยให้น้ัองๆ มพ่ี่ลงัใจในัเวลาท่�ร้ส้กึความสขุลดลง 
และยงัช่วยเพี่ิ�มความร้ส้กึภาคภม้ใิจในัตัวัเองค่ะ 
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คิดว่าข้อด่นั่� เป็็นัป็ระโยชนั์กับัตััวเราอย่างไรบั้าง?........
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ข้้อด้ีข้องเราคือ

อะไรในต่ัวเรา ทุี�คิด้ว่าสามีารถทุำให้้ดี้ข้้�นได้้อีก?

ขอให้้ภููมิิใจในตััวเองว่า เราดีีในแบบของเรา 
แตั่ละคนมิีดี้านดีีท่ีี่ ไมิ่เห้มิือนกััน
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เรื�องทุี�ทุำให้้เราร้้ส้กภู้มีิใจทุี�สุด้ คือ



เป็นแรู้งบันด์าลใจั

 คงไม่มใ่ครไม่ร้จ้กั facebook หรอ่ Meta เวบ็ัไซต์ัท่�มค่นัลงทะเบัย่นั 

ใช้งานัมากท่�สุดในัโลก แตั่นั้องร้้ไหมคะ ว่าความสำเร็จของ  facebook ไม่ได้ 

เกดิขึ�นัจาก มาร์ก ซกัเคอร์เบิัร์ก (Mark Zuckerburg) เพี่ย่งคนัเดย่ว การมเ่พ่ี่�อนั 

ร่วมท่มท่�ด่ เป็็นัสิ�งสำคัญท่�ช่วยให้เว็บัไซตั์นั่�ป็ระสบัความสำเร็จอย่างท่�เป็็นัมา

 วันัท่� 4 กุมภาพี่ันัธ์ 2548 Mark Zuckerburg  

ได้เป็ิดตััวเว็บัไซตั์ facebook ซึ�งตัอนันัั�นัเป็ิดให้เข้าใช้เฉัพี่าะ

นัักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเท่านัั�นั แตั่เพี่่ยงแค่เป็ิดตััว 

ได้สองสัป็ดาห์ ครึ�งหนัึ�งของนัักศึกษาท่�เร่ยนัอย้่ท่�มหาวิทยาลัย 

ฮาร์วาร์ด ก็สมัครเป็็นัสมาชิกเข้าใช้งานั facebook กันัอย่าง

ล้นัหลาม และเม่�อข่าวน่ั�แพี่ร่กระจายออกไป็ มหาวิทยาลัย 

อ่�นัๆ ก็เริ�มสนัใจและม่ความตั้องการอยากขอเข้าใช้งานั 

facebook บั้างเหม่อนักันั  

 ไอเด่ยในัการตัั�งช่�อ facebook มาจากโรงเร่ยนั

ระดับัมัธยมป็ลายของ Mark ท่�ช่�อฟัิลิป็ส์ เอ็กเซเตัอร์  

อะคาเดม่ โดยท่�โรงเร่ยนัม่หนัังส่อช่�อว่า The Exeter Face 

Book ซึ�งจะส่งตั่อกันัให้นัักเร่ยนัคนัอ่�นัๆ ได้ร้ ้จักเพี่่�อนั 

ในัชั�นัเรย่นั ซึ�งจรงิๆ แล้ว facebook เป็รย่บัเป็็นัหนังัสอ่เล่มหนัึ�ง 

ท่� Mark ได้เป็ล่�ยนัร้ป็แบับัจากหนัังส่อเป็็นัเว็บัไซตั์และ 

นัำเข้าส้่โลกอินัเทอร์เน็ัตั 
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facebook
ความสำาเร็จยิ่งใหญ่

facebook เกัิดีข้้นไดี้อย่่างไร

“
”

จุดุเริ่่�มต้้น
บางคร้้ิ่งมาจุากเร่ิ่�องใกล้ต้้้ว

ของ Mark Zuckerburg และเพื่อน



 Mark เป็็นัคนัเง่ยบัๆ ชอบัอย้่กับัคอมพี่ิวเตัอร์  แตั่ด้วย 

เพี่ราะเขาเร่ยนัเก่งและเป็็นัคนัช่างสงสัย จึงม่คำถึามอย้่ตัลอดเวลา 

ตัอนัเรย่นัท่�มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ดเขามปั่็ญหาเก่�ยวกับัระบับัหนังัสอ่ 

ออนัไลน์ั ว่าทำไมทางมหาวิทยาลยัไม่มร่ะบับันั่� เขาเสนัอให้จัดทำ 

ระบับัออนัไลนั์แตั่ถึ้กทางมหาวิทยาลัยป็ฎิิเสธ ซึ�งกลับัทำให้เขาม ่

ความมมุานัะมากขึ�นักว่าเดมิท่�จะสร้างระบับัหนังัสอ่ออนัไลน์ั    ไม่นัานั 

Mark  สามารถึเข้าระบับัข้อมล้นักัศึกษาของมหาวิทยาลยัเพี่่�อดงึรป้็ 

นักัศกึษาในัระบับัมาลงในัเวบ็ัไซต์ั ช่�อ Facemash และให้นักัศึกษา 

เข้ามาช่วยกันัโหวตั ช่วยกันัคอมเมนัตั์ว่าใครหนั้าตัาด่ท่�สุด

 ใช้เวลาไม่นัานัม่คนัเข้ามาร่วมเล่นัสนัุกมากกว่า 450 คนั  

และเม่�ออาจารย์ทราบัเร่�องนั่� Mark จงึกลายเป็็นับุัคคลต้ัองห้าม  ไม่ให้ 

ใช้อนิัเทอร์เน็ัตัอก่ แต่ัเหตุัการณ์นั่�กลบััเป็็นัแรงบันััดาลใจให้เขาสร้าง 

facebook ขึ�นัมา จากนัั�นัชว่ติัของเขาเริ�มเป็ล่�ยนัแป็ลงอย่างเหน็ัได้ชดั 

เม่�อมเ่พี่่�อนัๆ ของเขาเข้ามาร่วมเล่นั  facebook  โพี่สต์ัรป้็และโพี่สต์ั 

ข้อม้ลอ่�นัๆ บันัเว็บัไซตั์  

 จากความช่างสงสัย ทำให้ Mark กลายเป็็นัผิ้้คิดค้นัสิ�งท่� 

ยิ�งใหญ่ท่�คนัทั�วโลกร้้จักและสามารถึใช้สิ�งนั่�ให้เกิดป็ระโยชนั ์

ในัหลายๆ อย่าง  และหากจะพี่้ดว่า facebook ค่อความสำเร็จ

อย่างมาก ก็คงจะไม่เกินัความจริง แตั่ความสำเร็จของ facebook 

ไม่ได้มาจากการทำงานัของ Mark คนัเด่ยว เขาได้ชักชวนั  Dustin 

Moskovitz, Chris Hughes และเพี่่�อนัคนัอ่�นัๆ ของเขา มาช่วย

กันัสร้าง facebook ด้วยกันั  
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Dustin Moskovitz เป็็นัหนัึ�งในัเพี่่�อนัร่วมห้องของ Mark ท่�มหาวทิยาลยั 

ฮาร์วาร์ดเขาเร่ยนัในัคณะเศรษฐศาสตัร์ เป็็นัคนัท่�ถึ่อว่าร่วมทุกข์ร่วมสุข 

กับั Mark ตัั�งแตั่สมัยเริ�มตั้นัสร้าง facebook เพี่ราะ Dustin ตััดสินัใจ 

ลาออกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพี่ร้อมกับั Mark เพี่่�อออกไป็สร้าง 

facebook อย่างเต็ัมตััว  

 

Chris Hughes  เป็็นัเพี่่�อนัร่วมห้องอ่กคนัของ Mark เขาเรย่นัวชิา

วรรณกรรม และป็ระวัตัศิาสตัร์ เขาเป็็นัคนัเสนัอให้ facebook ขยายฐานั 

ผิ้้ใช้ไป็ยังมหาวิทยาลัยอ่�นั ซึ�งเป็็นัจุดท่�ทำให้ facebook เป็็นัท่�ร้้จักไป็

ทั�วโลก

Andrew McCollum  เป็็นัอ่กคนัท่�ร่วมก่อตัั�ง facebook แตั่เป็็นัการ 

ร่วมงานัแค่ช่วงสั�นัๆ เท่านัั�นั

Eduardo Saverin เป็็นัเพี่่�อนัรุ่นัพี่่�ของ Mark ตัอนัอย้่ท่�ฮาร์วาร์ด 

เขาได้ร่วมก่อตัั�ง facebook ในัฐานัะผิ้้ท่�ม่หนั้าท่�ด้แลรับัผิิดชอบัส้งสุด

ด้านับััญช่และการเงินัของธุรกิจ 

เพราะอะไร Mark จ้งประสบความิสำาเร็จ

เพื่อนผูู้้ร่วมิกั่อตัั้ง facebook กัับ Mark 
แตั่ละคนเป็นใครบ้าง? 



 ความสำเร็จนัอกจากจะตั้องใช้เวลาแล้ว เพี่่�อนัร่วมท่มม่ส่วนั 

สำคัญ Mark อาจจะสร้างเว็บัไซตั์ facebook ได้สำเร็จ แตั่เขาอาจจะ 

ตั้องใช้เวลานัานักว่านั่�  ใช้ความพี่ยายามมากกว่านั่�  และไม่แนั่ว่าเขา 

อาจจะล้มเลกิไป็ระหว่างทาง เพี่ราะเขาต้ัองทำสิ�งท่�ยิ�งใหญ่นั่�เพี่ย่งลำพี่งั 

แต่ัการท่�เขามเ่พี่่�อนัท่�ดท่่�ร่วมมอ่ลงแรงกนััสร้างความฝัันัให้เป็็นัความจรงิ 

เพี่่�อนัท่�ม่ความตั้องการ และมองความสำเร็จเป็็นัภาพี่เด่ยวกันั  ทำให้ 

facebook ในัวันันั่�เป็็นั Social Media ท่�คนัทั�วโลกร้้จัก 

 ด้วยจำนัวนัผิ้้เข้าใช้งานั facebook หลายล้านัคนั ทำให้

บัริษัทหลายแห่งสนัใจ จนัถึึงเด่อนักันัยายนั  2549  facebook ได ้

เป็ิดให้โรงเร่ยนัระดับัมัธยมป็ลายเข้าร่วมใช้งานัได้  และในัป็่ 2550 

facebook ได้เป็ิดให้ทุกคนัท่�ม่อ่เมลเข้าใช้งานั ซึ�งเป็็นัยุคท่�คนัทั�วไป็ 

ไม่ว่าเป็็นัใครกส็ามารถึเข้าไป็ใช้งานั facebook ได้ แค่เพี่ย่งมอ่เ่มลเท่านัั�นั 

  

 การเติับัโตัของ facebook ยังขับัเคล่�อนัตั่อไป็ กระทั�งในัป็่ 

2551 facebook ม่สมาชิกสมัครใหม่มากกว่า 1 ล้านัคนัตั่อสัป็ดาห ์

โดยเฉัล่�ยจะอย้่ท่�วันัละ 200,000 คนั ซึ�งรวมกันัแล้วทำให้ facebook 

ม่สมาชิกมากถึึง 50 ล้านัคนั โดย facebook ม่ยอดผิ้้เข้าชมเฉัล่�ย 

อย้่ท่� 40,000 ล้านัวิวตั่อเด่อนั 

 ในัเด่อนักันัยายนั 2564  ม่ยอดคนัใช้งานั facebook จาก

ทั�วโลก จำนัวนั 1.93 พี่ันัล้านัคนั ตั่อวันั และจากสถึิตัิการใช้งานั

เว็บัไซตั์ในัป็่ 2564 facebook ถึ่อเป็็นัเว็บัไซตั์ท่�ม่ผิ้ ้เข้าใช้งานัมาก

เป็็นัอันัดับัท่� 3 รองจาก TikTok และ Google อ่กด้วย 

 สิ�งท่� Mark และเพ่ี่�อนัๆ ได้เริ�มตั้นัลงม่อทำนัั�นั มาจากป็ัญหา

ความไม่สะดวกเล็กๆ นั้อยๆ ท่�เขาเจอในัช่วิตัป็ระจำวันั แตั่พี่วกเขา 

ไม่ละเลยท่�จะแก้ไขป็ัญหาเหล่านัั�นั กลับัพี่ยายามและมุมานัะท่�จะจัดการ 

ให้ด่ขึ�นั งานับัางอย่างอาจจะเกินักำลังท่�เราคนัเด่ยวจะจัดการได้ จึงเป็็นั 

เหตัุผิลท่�ความสำเร็จหลายครั�งมาจากการม่เพี่่�อนัร่วมท่มทำงานัท่�ด่ค่ะ

 หวังว่านั้องๆ คงจะเห็นัอะไรบัางอย่างจากการอ่านัเร่�องราว

ของ Mark และอาจจะเห็นัความสำคัญของ  “เพี่่�อนั” ท่�ช่วยกันันัำพี่า

ไป็ส้่ความสำเร็จนัะคะ

ท่�มา

https://bit.ly/3LB6qjP

https://bit.ly/3MJqJNl

https://bit.ly/3wNVudi

https://bit.ly/3sRprYO

https://bit.ly/3sRUljT
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“

”

ความสำำาเร็ิ่จุ
อาจุจุะไม�ไดม้าจุากความสำามาริ่ถ

ของคนเพียีงคนเดยีว



 นั้องคงได้อ่านัเร่�องราวความเป็็นัมาของ facebook แล้ว ลองตัอบัคำถึามด้านัล่างน่ั�นัะคะ ส่งคำตัอบัมาได้ทาง 
inbox ถ่ึายรป้็ส่งมาทางแชท facebook.com/yuvabadhana หรอ่ส่งมาท่� มล้นัธิยิวุพี่ฒัน์ั เลขท่� 1 ซ.พี่รเ่มย่ร์ 2 ถึ.ศรน่ัครนิัทร์ 
แขวงหนัองบัอนั เขตัป็ระเวศ กทม. 10250 ใครส่งคำตัอบัมา พี่่�ๆ จะส่งของท่�ระลึกไป็ให้ค่ะ

ช่�อ ................................................ นัามสกุล ................................................ รหัสนัักเร่ยนัทุนั............................. 
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กิจกรรมท้า้ยคอลัมน์

 ความิสำาเร็จตั้องใช้เวลา 
และตั้องกัารเพื่อนร่วมิที่างที่ี่ดีี

ในเรื�องนี� น้องชอบอะไรมีากทุี�สุด้......................................................................................................
ชอบเพราะอะไร...............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

มีีอะไรบ้างทุี�นำมีาเป็นแรงบันด้าลใจได้้.................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

ห้ากเรามีีเพื�อนทุี�ด้ี น้องคิด้ว่าเพื�อนคนนั�นจะช่วยเราอย่างไรได้้บ้าง..........................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

เพื�อนแบบไห้นทุี�ควรอย้ ่ห้่าง................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

น้องคิด้ว่าต่ัวเรามีีคุณสมีบัต่ิการเป็นเพื�อนทุี�ดี้อย่างไรบ้าง.......................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................



เรู้่�องจัากปก

หากจะพี่ด้ถึึงวยัรุน่ักบััแก๊งเพี่่�อนั เรย่กว่าเป็็นัป็าท่องโก๋เลยนัะคะ ไม่ว่าจะไป็ไหนั ท�าอะไร เพี่่�อนัคอ่คนัท่�ร้เ้ร่�องราวของเราแทบัทกุอย่าง 

ไป็ไหนัไป็กนัั  ท�าอะไรก็ท�าด้วยกนัั สุขใจ ทกุข์ใจ เพี่่�อนัค่อคนัแรกท่�เราจะแชร์ด้วย เพี่ราะใกล้ชดิกนัั มค่วามส�าคญัต่ัอกนััขนัาดนั่� 

การเล่อกเพี่่�อนัสกัคนัมาเป็็นัเพี่่�อนัแท้ จงึเป็็นัเร่�องน่ัาสนัใจ ว่าเพี่่�อนัแบับัไหนันัะ ท่�จะเป็็นัเพี่่�อนัแท้ของเรา 

 เพี่่�อนัแบับัไหนันัะ ท่�จะพี่ากนััไป็ส้ค่วามสำเรจ็ได้

เพี่�อนทีี่�ดีเป็็นแบบไหน
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เลอืกจากความีสนใจทุี�เห้มืีอนกนั

ดค้วามชอบัและความสนัใจของตัวัเรา เลอ่กคบัเพี่่�อนัท่�มค่วาม

สนัใจเหมอ่นักนััหรอ่คล้ายกนัั เป็็นัความสนัใจหรอ่งานัอดเิรก

ท่�ด ่  สร้างสรรค์  เราก็จะมเ่พี่่�อนัท่�ร้ใ้จ  ร่วมทำกจิกรรมท่�ชอบั  

กจิกรรมท่�เป็็นัป็ระโยชน์ัร่วมกนััได้ และยงัส่งเสรมิและช่วยเหลอ่กนัั 

ได้อก่ด้วย

เลอืกจากนิสยัทุี�เข้้ากนัได้้

การคบัเพี่่�อนัควรเลอ่กคนัท่�มน่ัสิยัเข้ากนััได้ด ่คบัแล้วไม่ขดัแย้ง  

ไม่ทะเลาะ หรอ่ทำให้อก่ฝ่ัายร้ส้กึอดึอดั คอยเตัอ่นักนััและกนัั 

หากต้ัองคบักบััเพี่่�อนัท่�เหน็ัแก่ป็ระโยชน์ัของตัวัเอง หรอ่เพี่่�อนั

ท่�มน่ัสิยัต่ัางกนััมากไป็ หรอ่เหมอ่นักนััแต่ัไม่ส่งเสรมิกนัั เช่นั 

ต่ัางฝ่ัายต่ัางใจร้อนั ไม่มใ่ครเตัอ่นัใครกจ็ะไม่เป็็นัผิลดแ่น่ั หรอ่

เฉั่�อยทั�งค้ก่ย็ิ�งแย่ ให้เลอ่กคนัท่�มน่ัสิยัสนับััสนันุัเก่�อกล้กนััได้ด่

เลอืกเพื�อนทุี�เห้น็ว่าเราเทุ่าเทีุยมีกนั  

ความเป็็นัเพี่่�อนัเป็รย่บัเหมอ่นัเคร่�องหมายเท่ากบัั (=)  ในัความ

เป็็นัเพี่่�อนัจงึควรเท่าเทย่มกนัั  ไม่ใช่คบักนััแล้วฝ่ัายใดฝ่ัายหนัึ�ง

อย้เ่หนัอ่กว่า อก่ฝ่ัายกลายเป็็นัผ้้ิตัาม เป็็นัคนัรับัใช้ หรอ่ทำให้ 

ร้สึ้กด้อยค่าไม่เท่าเทย่ม ให้คุณค่าท่�ฐานัะการเงินั ไม่ใช่การป็ฎิบิัตััิ

ตั่อกันั แม้เพ่ี่�อนัจะม่ฐานัะด่กว่าแตั่หากไม่ข่มกันั มองเพ่ี่�อนั 

เท่าเทย่มในัความเป็็นัเพี่่�อนั เพี่่�อนัคนันัั�นักเ็ป็็นัเพี่่�อนัท่�น่ัาคบัหา

 น้ัองทราบัไหมว่า เพี่ราะอะไรเราจงึร้ส้กึว่าเพี่่�อนัมค่วามสำคัญ 

กบััเรา?  เพี่ราะอะไรบัางครั�งเราจึงร้ส้กึสนัทิ ผิก้พี่นัักบััเพี่่�อนัมากกว่าคนัอ่�นั? 

ลองสงัเกตัตัวัเองนัะ ว่าร้้สกึแบับันั่�ไหม

มค่วามร้้สกึว่าเพ่ี่�อนั คอ่คนัท่�สามารถึร่วมทกุข์ ร่วมสุขด้วยกนััได้

เพี่่�อนัเข้าใจปั็ญหาท่�เราเจอได้ดก่ว่าคนัอ่�นั

ร้สึ้กเป็็นัสขุ  สบัายใจ เม่�อได้เท่�ยว ได้ทำกจิกรรมร่วมกบััเพี่่�อนั

ได้รบััการยอมรบัั ร้สึ้กว่าเรากเ็ป็็นัคนัสำคญัเม่�อได้อย้ก่บััเพี่่�อนัๆ 

 คนัในัแต่ัละช่วงวยัจะมธ่รรมชาตัทิ่�ไม่เหมอ่นักันั วยัของน้ัองๆ 

เป็็นัวัยท่�ให้ความสำคัญกบััการรวมกลุ่มกบััคนัท่�อายใุกล้เคย่งกันั อาจจะ 

เป็็นัเพี่ศเดย่วกนััหรอ่ต่ัางเพี่ศกไ็ด้ เพี่ราะร้ส้กึว่าสามารถึร่วมทกุข์ร่วมสขุ 

กนััได้ เข้าใจปั็ญหาของกนััและกันั การคบัเพ่ี่�อนัร่วมวยัจงึมค่วามสำคญัมาก 

 

 เพื�อนอาจเป็นได้้ทัุ�งคนทีุ�คอยประคับประคองจิต่ใจในวันทุี� 

ทุกุข์้ใจ ชี�แนะสิ�งทีุ�เป็นประโยชน์ แต่่ในมีมุีกลบักนั เพื�อนกอ็าจชกันำ

ไปในทุางทีุ�ไม่ีเห้มีาะสมี ปัญห้าพฤติ่กรรมีต่่างๆ เช่น การข้าด้ความี 

รบัผิดิ้ชอบ  การใช้สารเสพติ่ด้  ลกัข้โมีย ล้วนมีสีาเห้ตุ่จากการถก้เพื�อน 

ชกัจง้ เพราะจติ่ใจข้องวยัรุ่นละเอยีด้อ่อนและเปราะบางกับ “การมีเีพื�อน 

และการไม่ีมีเีพื�อน” 

 และในัเม่�อเพ่ี่�อนัมค่วามสำคัญและมบ่ัทบัาทขนัาดนั่� การท่�เรา 

จะเล่อกคบัใคร คงตั้องไตัร่ตัรองด้ว่าคนัๆ นัั�นัสามารถึเป็็นัเพี่่�อนัท่�ด ่

ของเราได้หรอ่ไม่ เราจะมีวิีธีเีลือกคบเพื�อนได้้อย่างไร?  

เลอืกจากคณุสมีบตั่คิวามีเป็นเพื�อนแทุ้

แน่ันัอนัว่า เราย่อมต้ัองอยากคบัเพี่่�อนัท่�เป็็นัเพี่่�อนัแท้ คอ่ ม่ความรกั 

ท่�จรงิใจต่ัอกนัั มน่ั�ำใจ ไม่เอาเป็รย่บักันั ไม่เห็นัแก่ป็ระโยชน์ั 

ของตััวเองฝั่ายเด่ยว ลองสังเกตัว่าเพี่่�อนัท่�คบัม่ความเส่ยสละ 

หรอ่ไม่ เป็็นัคนัอ่อนันั้อมอ่อนัโยนั ไม่ใช่คนัม่จิตัใจแข็งกระด้าง 

ขยนััหมั�นัเพ่ี่ยร ชวนักันัเรย่นั นัสิยัดเ่สมอต้ันัเสมอป็ลาย ไม่ชวนั 

เราทำในัสิ�งท่�ไม่เหมาะสม  

“
”

เพื่อนคือคนที่ี่ร่วมิทีุ่กัข์ร่วมิสุข
คอย่ตัักัเตัือนชี้แนะสิ่งดีีๆ

และไมิ่กัดีขี่กัันและกััน

เพี่รู้าะอะไรู้วัยรูุ้�นจัึงม่ความรู้้�สึกรัู้ก
และผู้้กพี่ันกับเพี่่�อน
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 การเร่ยนัร้้ วิ ธ่การพัี่ฒนัาความสัมพัี่นัธ์ท่�ด่ เป็็นัสิ�งสำคัญ 
และจำเป็็นั ก่อนัอ่�นัเราต้ัองร้ว่้า คนัเราทกุคนัต้ัองการสิ�งใดบ้ัางในัการเป็็นั 
เพี่่�อนักับัใครสักคนั สิ�งท่�ทุกคนัตั้องการ ได้แก่

ความีใส่ใจและเอาใจใส่ซ้ึ่�งกันและกัน ความใส่ใจในัเพ่ี่�อนั ค่อ 
ม่ความตั้องการท่�จะร้้ว่าม่อะไรเกิดขึ�นักับัเขาบั้าง ม่ความสนัใจ 
ในัความคิดและความร้้สึกของเขา ตั้องการรับัร้้ในัความล้มเหลว 
และความสำเร็จในัช่วิตัของเพ่ี่�อนัคนันัั�นั ทุกคนัชอบัคนัท่�ให ้
ความสนัใจในัเร่�องราวของตััวเขาอย่างจรงิใจ และจะไม่อยากคบัหา 
กับัคนัท่�สนัใจแตั่เร่�องของตััวเอง ไม่สนัใจผ้ิ้อ่�นั คนัป็ระเภทน่ั� 
จะพี่้ดถึึงแตั่เร่�องของตััวเอง ไม่ว่าจะเป็็นักิจกรรมในัช่วิตัของเขา 
ป็ระสบัการณ์ของเขา ความคิดเห็นัของเขา  

 ความใส่ใจม่ความหมายเช่นัเด่ยวกับั “ฉัันจะอย้่เคียงข้้างเธีอ 
เมืี�อเธีอต่้องการฉััน” คนัส่วนัมากมักลังเลท่�จะร่วมรับัร้ ้ป็ัญหาตั่างๆ  
ท่�เกิดขึ�นักับัอ่กฝั่าย เพี่ราะกลัวว่าจะตั้องร่วมรับัภาระป็ัญหานัั�นั แตั่ถึ้า 
เพี่่�อนัสนัิทท่�เราเอาใจใส่ในัตััวเขา ม่ป็ัญหากับัเพี่่�อนัในัชั�นัเร่ยนั เราก ็
หวังว่าเพี่่�อนัจะมาป็รึกษา แม้ว ่าเราจะไม่สามารถึแก้ป็ัญหาให้ได้  
แตั่สามารถึช่วยให้กำลังใจ และช่วยให้เขาร้้สึกด่ขึ�นัเม่�อร้้ว่าม่คนัรับัฟัังอย้่

 เพื�อนแทุ้ ห้รือมีิต่รแทุ้ คือเพื�อนทุี�คอยช่วยเห้ลือเพื�อน
อย่างจริงใจโด้ยไมี่ห้วังสิ�งใด้ต่อบแทุน เป็็นัเพ่ี่�อนัท่�หวังด่ ม่แตั่สิ�งด่ๆ 
ให้กันัด้วยความจริงใจ  ลักษณะของเพี่่�อนัแท้ ได้แก่  

เม่�ออย้ ่ด้วยแล้วร้ ้สึกสบัายใจ อยากสนัิทสนัม ชวนัให้อยาก
เข้าไป็ป็รึกษา  พี่้ดคุย ไตั่ถึาม

ทำให้เกิดความร้้สึกอบัอุ่นัใจ เป็็นัท่�พี่ึ�งทางใจ และร้้สึกป็ลอดภัย 
เม่�ออย้ ่ด้วย

ใฝ่ัหาความร้ ้และป็รับัป็รงุตัวัเองอย้เ่สมอ ควรเอาเป็็นัแบับัอย่าง  

ร้้จักพี่้ดให้กำลังใจ พี่้ดให้คิดในัสิ�งท่�เป็็นัป็ระโยชนั์  ร้้ว่าเม่�อไร 
ควรพี่้ดอะไร อย่างไร คอยให้คำแนัะนัำ ตัักเตั่อนัเพ่ี่�อให้เรา
พี่ัฒนัาตััวเองได้ด่ขึ�นั และเป็็นัท่�ป็รึกษาท่�ด่

พี่ร้อมท่�จะรับัฟัังคำเสนัอแนัะ คำวิพี่ากษ์วิจารณ์ โดยไม่โกรธ 
ไม่ฉัุนัเฉั่ยว

สร้างแรงบัันัดาลใจให้แก่กันั เม่�อเราม่ความฝัันั และอยากสร้าง 
ฝัันัให้เป็็นัจริง เพี่่�อนัแท้จะช่วยผิลักดันัให้เราได้เดินัตัามความฝัันั 
เพ่ี่�อนัแท้จะเป็็นัลมใต้ัป่็กท่�คอยให้การสนัับัสนัุนัและสร้างพี่ลังใจ 
ให้กับัเราได้ 

 จะด่แค่ไหนั หากเราม่เพ่ี่�อนัท่�ม่คุณสมบััติัแบับันั่� และในัทาง 
กลบัักนัั หากเราสามารถึเป็็นัเพ่ี่�อนัท่�มค่ณุสมบัตัันิั่�เช่นักนัั ความสัมพี่นััธ์ 
ระหว่างเรากบััเพี่่�อนัคงจะเป็็นัความสมัพี่นััธ์ท่�พี่ากนััเตับิัโตัและเป็็นัเพี่่�อนักนัั 
ไป็ได้ยาวนัานั 

แล�วเพี่่�อนแทุ�ล�ะ...เป็นแบบไหน

“
”

ทีุ่กคนต้้องการิ่เพี่�อนแที่้
เริ่าก็ควริ่เป็็นเพี่�อนแที่้ด้วยเช�นก้น

การู้พี่ัฒนาความสัมพัี่นธ์รู้ะหว�างเรู้ากับเพี่่�อน 
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 และในความีเป็นเพื�อนก็ต่้องร้้จักปฏิิเสธีและกล่าวคำว่า 
“ ไม่ีได้้ ” เช่นกนั เม่�อม่คนัป็ฏิบััตัิกับัเราอย่างไม่ยุตัิธรรมหร่อไม่ถึ้กตั้อง 
ควรจะบัอกให้เขาร้้ว่า เราร้้สึกอย่างไร การป็ฏิเสธจะเป็็นัการด่กว่า 
การยอมทำในัสิ�งท่�ไม่เหมาะสม หร่อยอมให้เพี่่�อนัทำความผิิด 

ความีไว้เนื�อเชื�อใจ การอย้่กับัผิ้้อ่�นัอย่างม่ความสุขจำเป็็นัตั้อง 
ม่ความไว้เนั่�อเช่�อใจกันั ร้้จักท่�จะรักษาสัญญา เช่นั หากเรา 
นััดเพ่ี่�อนัไว้ แตั่เขาไม่มาตัามนััด  แนั่นัอนัว่าครั�งหนั้าเราคง 
เกิดความลังเล และไม่แนั่ใจว่าจะนััดเพี่่�อนัคนันั่�อ่กด่หร่อไม ่
คนทุี�ไมี่ได้้รับความีไว้เนื�อเชื�อใจก็ยากทีุ�ใครจะเลือกคบเป็น 
เพื�อนสนิทุ

การยอมีรับนับถือ คนัทุกคนัตั้องร้้จักการยอมรับัและนัับัถึ่อ 
ตันัเอง การยอมรับันัับัถึ่อตันัเองมาจากการร้้ว่าตััวเราม่ข้อด ่
ข้อด้อยอย่างไร ตััวเราสามารถึทำป็ระโยชนั์ให้กับัผิ้้อ่�นัอย่างไร 
ได้บั้าง และเพี่่�อนัท่�ด่จะเป็็นัตััวกระตัุ้นัให้เราได้พี่ัฒนัาตััวเอง 
เพี่่�อให้ร้้สกึถึงึคณุค่าในัตัวัเรา นัอกจากการร้้จกันับััถ่ึอตันัเองแล้ว 
เราต้่องร้จ้กัทีุ�จะยอมีรบันบัถอืเพื�อน ด้้วยการร้ว่้าเพื�อนข้องเรา 
มีีข้้อด้ ี ข้้อด้้อยอย่างไร ร้จั้กชื�นชมี ให้้กำลงัใจ จรงิใจทุี�จะให้้ 
คำแนะนำ และต่กัเต่อืนในสิ�งทุี�จะทุำให้้เกิด้ประโยชน์กบัเพื�อน 
ข้องเรา  
 
การมีีส่วนร่วมีและการแบ่งปัน หมายถึึง การรับัฟัังเพี่่�อนั
เล่าถึึงสิ�งท่�หวัง ความใฝั่ฝัันั และความไม่สมหวังของเขา 
ความสัมพี่ันัธ์ท่�ด่ท่�สุด ค่อการได้ม่ส่วนัร่วมและแบั่งป็ันัในัเร่�อง 
ตั่างๆ ไม่ว่าจะเป็็นัการม่ส่วนัร่วมในัป็ระสบัการณ์ ความคิด 
ความร้้สึก  ความสัมพี่ันัธ์ท่�แนั่นัแฟั้นัระหว่างเพี่่�อนัจะเกิดขึ�นัได้ 
เม่�อทั�งสองฝั่ายตั่างได้ม่ส่วนัร่วมในัช่วิตัของกันัและกันั  

การมีีความียืด้ห้ยุ่น สัมพี่ันัธภาพี่ท่�ด่ระหว่างคนัสองคนัควรม่ 
ความยด่หยุน่ั หมายถึึง สามารถึยอมรบััและป็รับัตัวัเข้ากบััผิ้อ้่�นัได้ 
ไม่คาดหวงัจนัเกนิัไป็  ไม่ต้ัองสมบัร้ณ์แบับั  ไม่ต้ัองดท่่�สดุ เพี่ราะ
ทกุคนัต่ัางม่ข้อบักพี่ร่อง ทกุคนัทำผิดิพี่ลาดได้ และคนัแต่ัละคนั
แตักต่ัางกนัั คนัท่�มค่วามย่ดหยุน่ัจะเป็็นัคนัท่�มค่วามสุข แม้จะอย้่
กบััคนัท่�มค่วามคิดเห็นัหรอ่วถิึช่ว่ติัต่ัางกนัั โดยไม่ร้ส้กึกดดันั หรอ่
ต้ัองทำตัามเพี่่�อนัเพ่ี่�อท่�จะเข้ากบััเพี่่�อนัให้ได้  การม่ความยด่หยุน่ั
จะช่วยเพี่ิ�มความเช่�อมั�นัในัความเป็็นัตัวัเรามากขึ�นั ส่วนัคนัท่�ไม่ม ่
ความย่ดหยุ ่นั จะไม่สามารถึยอมรับัเพี่่�อนัหร่อคนัท่�ม่ความ 
แตักต่ัางจากเขาได้  

ความีเห้น็อกเห้น็ใจผิ้อ้ื�น คอ่ ความสามารถึในัการเข้าใจความ
ร้ส้กึของเพ่ี่�อนั เช่นั เพี่่�อนัพี่ด้เส่ยงดงักบััเรา ไม่ยอมฟัังสิ�งท่�เราพี่ด้
ให้จบั แตั่เราสามารถึเข้าใจได้ว่าเป็็นัเพี่ราะตัอนันัั�นัเขากำลังร่บั
ทำงานัส่งคร้ สิ�งท่�เพี่่�อนัทำกบััเราอาจจะไม่เหมาะสมนักั แต่ัเรา
สามารถึเข้าใจและเหน็ัอกเหน็ัใจเพี่่�อนัได้

 เพี่่�อนัท่�ดน่ัั�นัมค่่าและมค่วามหมาย เพ่ี่�อนัท่�คบัหากนััได้ยาวนัานั 
จะช่วยให้แตั่ละคนัเตัิบัโตับันัเส้นัทางท่�ถึ้กตั้องเหมาะสม เพี่่�อนัท่�ด่ส่งผิล
ให้เรามค่วามสขุ  มค่วามหวงั และม่กำลงัใจในัการใช้ชว่ติัมากขึ�นั  ต่ัอให้ม่
เพี่่�อนัน้ัอยแต่ัเราจะไม่ร้ส้กึว่าต้ัองต่ัอส้อ้ย้เ่พี่ย่งลำพี่งั  

 นัอกจากการพัี่ฒนัาความสมัพี่นััธ์แล้ว การส่�อสารระหว่างเพี่่�อนั 
ยังม่ความสำคัญตั่อการรักษาความสัมพี่ันัธ์ให้ยั�งย่นั เพี่ราะหลายๆ ครั�ง 
ท่�ความสนิัทสนัมทำให้เราล่มระมัดระวังสิ�งท่�เราพี่้ดหร่อส่�อสารออกไป็ 
ว่ามผ่ิลกระทบัต่ัอความคดิหรอ่ความร้ส้กึของเพ่ี่�อนัหรอ่ไม่ 

“
”

ความส้ำมพ้ีนธ์ทีี่�ดีทีี่�สุำด
ค่อการิ่ได้มีสำ�วนริ่�วม

แล้ะแบ�งป้็นในเร่ิ่�องต้�างๆ
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ต่ั�งใจฟัังเมีื�อเพื�อนพด้้ ฟัังอย่างตัั�งใจ และจริงใจ ไม่พ้ี่ดแทรก หรอ่ตัดับัท 
หรอ่พี่ด้สวนัเวลาเพ่ี่�อนัพี่ด้ เพ่ี่�อจะได้เข้าใจว่าเพี่่�อนัต้ัองการบัอกอะไรกบััเรา 
การตัั�งใจฟัังจะทำให้เราเข้าใจความต้ัองการ ความร้้สกึของเพี่่�อนัอย่างแท้จริง 
และช่วยให้เพี่่�อนัร้้สึกได้ว่าเราใส่ใจ เขาจะไว้วางใจท่�จะเล่าเร่�องราวตั่างๆ 
ให้ฟััง ถ้ึาหากเราไม่เข้าใจสิ�งท่�เพี่่�อนัพี่ด้ เราสามารถึถึามเพี่่�อให้เขาอธิบัาย 
เพี่ิ�มเตัิมได้ ซึ�งเป็็นัการแสดงให้เห็นัว่าเราสนัใจฟัังท่�เขาพ้ี่ดเช่นักนัั   

เปิด้ใจรบัฟััง  รบััฟัังมมุมองหรอ่ความคดิเหน็ัท่�แตักต่ัางจากเรา การท่�เพี่่�อนั
คดิเหน็ัต่ัางจากเรา ไม่ได้หมายความว่าเขาคิดผิดิ แต่ัการเปิ็ดใจรับัฟัังจะช่วย
ให้เราเข้าใจเพ่ี่�อนัมากขึ�นั  

พด้้แสด้งความีร้ส้ก้ โดยใช้คำพี่ด้ท่�เหมาะสม เช่นั “ฉันัรู้้�สึกึไม่่ค่่อยดีเีลย 
ที่ี�เธอม่าสึาย” ดก่ว่าพี่ด้ตัำหนัเิพี่่�อนัว่า “เธอแย่ม่ากเลยนะที่ี�ม่าสึาย” การท่�
เราเข้าใจความร้ส้กึของเพี่่�อนั ไม่ตัำหนิั  เพี่่�อนัก็จะเปิ็ดใจยอมรบััเรามากขึ�นั

ใช้คำพ้ด้และการแสด้งออกทุี�จริงใจ สอด้คล้องกัน  
บัางครั�งเราใช้คำพี่้ดท่�ด่แต่ัการแสดงออกไม่ตัรงกับั 
สิ�งท่�พี่้ดก็อาจจะทำให้เพี่่�อนัเข้าใจผิิดได้ และเราควร
ร้จ้กัใช้ภาษากายท่�ด ่ เช่นั การยิ�ม การสบัตัา นัั�งคยุกนัั
ในัท่านัั�งสบัายๆ ผิ่อนัคลาย ไม่ทำอย่างอ่�นัไป็ด้วย 
ขณะท่�ฟัังเพี่่�อนัพี่ด้

มีคีวามีเป็นมิีต่ร ความเป็็นัมติัรจะแสดงออกผ่ิานันั�ำเสย่ง 
และสห่น้ัา หากเพ่ี่�อนัร้ส้กึถึงึความเป็็นัมติัร เขาจะเปิ็ดใจ 
ท่�จะเล่าหร่อฟัังสิ�งท่�เราพี่้ด เสนัอความเห็นัหร่อตัอบั
อย่างจรงิใจ ไม่ปิ็ดบังั  

 การเจอเพี่่�อนัแท้สกัคนั ไม่ใช่เร่�องยาก เพี่ย่งแค่เรา 
ต้ัองพี่ถิึพ่ี่ถิึนััท่�จะพี่จิารณาว่า เพี่่�อนัของเราแต่ัละคนัเป็็นัอย่างไร 
คนัไหนัท่�มค่ณุสมบัตััเิหล่านั่� และไม่ใช่เพี่ย่งแค่การหาเพี่่�อนัแท้
เท่านัั�นันัะคะ ตัวัเราเองกค็วรจะป็ฏิบัตััติัวัให้มคุ่ณสมบัตััขิองการ 
เป็็นัเพี่่�อนัท่�ดเ่ช่นักนััค่ะ  

ท่�มา
https://bit.ly/3O7U0Ck  https://bit.ly/3bkR9HK

https://bit.ly/3QC4LhG  https://bit.ly/3QzM66h
https://bit.ly/3xFX6Xc  https://bit.ly/3xzB6Nm
จติัวทิยาพี่ฒันัาการทกุช่วงวยั  เล่ม 2 วยัรุน่ั-วยัสง้อายุ 

โดย ศ.ดร.ศร่เรอ่นั  แก้วกงัวาล
ภาพี่ป็ระกอบั โดย CASMA

ส่�อสารู้อย�างไรู้เพี่่�อรัู้กษาความสัมพี่ันธ์
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กิจกรรมท้า้ยคอลัมน์

เพื่อน...เราไมิ่เน้นที่ี่ปริมิาณ แตั่เน้นที่ี่คุณภูาพของความิเป็นเพื่อนที่ี่ดีี 

 เพ่ี่�อนัของน้ัองเป็็นัอย่างไรบ้ัางคะ ลองตัอบัค�าถึามด้านัล่างน่ั�  เพ่ี่�อจะได้ร้้ว่าเพ่ี่�อนัเราเป็็นัอย่างไร แล้วยังจะได้รับัของท่�ระลึก 

ด้วยนัะ แค่ส่งค�าตัอบัมาทาง inbox ถ่ึายร้ป็ส่งมาทางแชท facebook.com/yuvabadhana หร่อส่งมาท่� ม้ลนิัธิยุวพัี่ฒน์ั เลขท่� 1 

ซ.พี่ร่เม่ยร์ 2 ถึ.ศร่นัครินัทร์ แขวงหนัองบัอนั เขตัป็ระเวศ กทม.10250 ค่ะ 

ช่�อ ....................................................... นัามสกุล ................................................... รหัสนัักเร่ยนัทุนั..................................

เพื�อนข้องฉัันชื�อ

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

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

เรื�องทีุ�ฉัันชอบคุยกับเข้า

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

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

เพื�อนคนนี�มัีกแนะนำาฉัันว่า

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

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

สิ�งทีุ�ทุำาให้้ฉัันรักเพื�อนคนนี�คือ

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

.............................................................................................................................................................................
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จัดการได้

 เรยีนกย็าก  การบ้านก็เยอะ  เพื�อนกไ็ม่ีห้ายโกรธีสักทุี 

ทุี�บ้านกไ็ม่ีค่อยเข้้าใจ... โอ๊ย!!!! เครยีด้ ทุำยงัไงด้ล่ีะ

 แต่ัละวันัเราเจอเร่�องให้ต้ัองร้ส้กึเครย่ดได้เสมอค่ะ แต่ัน้ัองๆ 
ร้้ไหมว่าความเคร่ยดนัั�นัจัดการได้นัะ แตั่หากไม่จัดการล่ะก็... 
จะกลายเป็็นัเร่�องใหญ่ในัอนัาคตัได้ มาดกั้นัว่าเวลาเราร้ส้กึเครย่ด
เราสามารถึจดัการอย่างไรได้บ้ัาง

ความเครียด
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 ความีเครยีด้คอือะไร? – คอ่อารมณ์หรอ่ความร้ส้กึอย่างหนัึ�ง 

ท่�เกิดขึ�นัเม่�อเราเจอกับัเร่�องท่�ทำให้เราร้้สึกไม่สบัายใจหร่อกังวล  

เป็็นัเร่�องป็กตัทิ่�คนัเรามกัจะมค่วามเครย่ด และความเครย่ดเป็็นัอารมณ์ 

ความร้้สึกท่�ไม่ได้คงอย้่ถึาวร จะเกิดขึ�นัแล้วคล่�คลายไป็

ความิเครีย่ดีก็ัมีิข้อดีนีะ! 

ความีเครียด้ทุำให้้เราฝึึกแก้ปัญห้า เวลาท่�เราเคร่ยด เราจะร้้สึก 

อดึอดั แต่ัในัขณะเดย่วกันัสมองของเรากจ็ะคดิหาทางออก หาทาง 

เพี่่�อนัำไป็ส้่การแก้ป็ัญหา เพี่ราะถึ้าเราไม่ม่ความเคร่ยดใดๆ เลย 

ก็เป็็นัไป็ได้ว่าเราอาจจะไม่ได้ฝัึกฝันัท่�จะคิด

ความีเครียด้ช่วยปกป้องเรา  เราเวลาเกิดความเคร่ยดร่างกาย 

จะหลั�งสารเพี่่�อเตัรย่มความพี่ร้อมท่�ช่วยควบัคุมระบับัภมิ้คุม้กนัั ซึ�ง 

ร่างกายจะมร่ะบับัป็กป้็องตัวัเอง ความเคร่ยดท่�ไม่มากเกนิัไป็ ถึอ่ว่า 

เป็็นัผิลด่ท่�ช่วยกระตัุ้นัให้เราม่ความระมัดระวัง

ความีเครียด้ฝึึกให้้เราคิด้เชิงบวก เม่�อเราเกิดความเคร่ยด เราจะ

หาวิธ่ผิ่อนัคลายด้วยการคิดบัวก ซึ�งการคิดบัวกนัั�นัอาศัยทัศนัคตัิ

ท่�ด่ ท่�จะช่วยให้เราเห็นัหนัทางแก้ไขป็ัญหาท่�เกิดขึ�นั  

ความีเครียด้ช่วยให้้เราบรรลุเป้าห้มีายและจด้จ่อ หลายคนั 

อาจจะเคยมป่็ระสบัการณ์สมองโป็ร่งใส ไอเดย่พี่รั�งพี่รเ้ม่�อใกล้ถึงึ

วันัท่�ตั้องส่งงานัหร่อการบั้านั ทั�งๆ ท่�ม่เวลานั้อย ความกดดันัส้ง 

แต่ัผิลงานักลบััออกมาดก่ว่าการเริ�มต้ันัทำงานัตัั�งแต่ัช่วงแรกๆ และ 

สิ�งท่�สนัับัสนัุนัให้เป็็นัแบับันัั�นัก็ค่อ ความเคร่ยดท่�ด่ ซึ�งเป็็นั 

ความเคร่ยดในัระดบััป็านักลางท่�เกดิขึ�นัในัระยะสั�นั และ “เราจัดการได้” 

หมายถึงึการท่�เรามค่วามร้ ้ความสามารถึ และทักษะในัการทำงานันัั�นั 

ให้สำเรจ็ลลุ่วง แม้ว่าจะมค่วามกดดันัและความเครย่ดอย้ต่ัรงหน้ัา 

แตั่เม่�อบัวกกับัความสามารถึของเราแล้ว ความเคร่ยดกลับักลาย 

เป็็นัความท้าทาย ช่วยให้เราจดจ่อไป็ท่�เป้็าหมาย เพี่ิ�มความสามารถึ 

ในัด้านัความจำและการตัดัสนิัใจ รวมถึงึทำให้เรามส่มาธิ ไม่วอกแวก 

ความีเครียด้ช่วยให้้เราได้้สื�อสารกับคนรอบข้้าง  เราจะม่ความร้้สึก 

อยากท่�จะพี่ด้คยุ และมป่็ฏสัิมพี่นััธ์กบััคนัรอบัข้างท่�เราไว้ใจ เราอาจจะ 

อยากระบัายถึึงสิ�งต่ัางๆ ท่�เกดิขึ�นั หรอ่อยากอย้ใ่กล้ชดิกบััคนัเหล่านัั�นั 

เพี่่�อตั ้องการกำลังใจ ความพี่ยายามติัดตั่อและม่ป็ฏิสัมพี่ันัธ ์ 

กับัคนัรอบัข้างจะทำให้เราได้ใช้เวลาอย้ก่บััครอบัครวั เพี่่�อนัสนัทิ หรอ่

คนัท่�เราไว้วางใจมากขึ�นั ซึ�งก่อนัหนั้านั่�เราอาจจะไม่ม่โอกาสพี่บัป็ะ

พี่้ดคุย สอบัถึามสารทุกข์สุกดิบั หร่อแบั่งป็ันัเร่�องราวตั่างๆ ในัช่วิตั

มากนััก ดังนัั�นัหากเราร้้สึกอยากม่ใครสักคนัท่�ไว้ใจมาพี่้ดคุยเพ่ี่�อ 

ป็รับัทุกข์เวลาเราร้ ้สึกเคร่ยด ขอให้เข้าใจว่าความตั้องการนัั�นั 

เป็็นัความตั้องการตัามธรรมชาตัิ และเราไม่ควรป็ฏิเสธ หร่อมองว่า 

การระบัายความทุกข์จะทำให้ผิ้้อ่�นัร้้สึกว่าเราอ่อนัแอ

ในัทางตัรงกันัข้าม การท่�เราแสดงออกถึึงความคิดและอารมณ์ 

ความร้ส้กึท่�แท้จรงิกบััคนัท่�เราไว้ใจจะช่วยสร้างการเปิ็ดใจ และทำให้ 

ความสัมพี่ันัธ์แนั่นัแฟั้นัยิ�งขึ�นั และช่วยให้เราร้้สึกใส่ใจความสุขทุกข์

ของผ้ิ้อ่�นัได้ด้วย รวมถึึงเกิดความเตั็มใจท่�จะย่�นัม่อเข้าไป็ช่วยเหล่อ

แม้ว่าเราเองจะยังเผิชิญอย้่กับัความเคร่ยดก็ตัาม

 

ความีเครียด้ช่วยสร้าง Resilience ห้รอืความีมีมุีานะในการฟ้ั�นต่วั 

วิธ่คิดท่�เราม่ตั่อความเคร่ยดเม่�อเราเผิชิญกับัสถึานัการณ์ท่�กดดันั 

หากเรามองความเคร่ยดในัแบับัเดิมและคิดถึึงแตั่ผิลในัเชิงลบั และ 

ความยากลำบัากท่�เราจะได้รบััจากสถึานัการณ์ความเครย่ดท่�อย่้ตัรงหน้ัา 

จะส่งผิลให้เกดิโรคภัยต่ัางๆ มากมาย แต่ัหากเราเป็ล่�ยนัมมุมองท่�เรา 

มต่่ัอความเครย่ด หาป็ระโยชน์ัและเรย่นัร้จ้ากป็ระสบัการณ์ความเครย่ด 

ก็ค่ออ่กสิ�งหนัึ�งท่�จะมาช่วยฝัึกฝันัให้เราม่ความสามารถึในัการฟั้�นัตััว 

(Resilience)  

หากป็ราศจากความเครย่ดหรอ่แรงกดดันัท่�ทำหน้ัาท่�เป็็นับัทเรย่นัชั�นัด ่

ในัการฝัึกฝันัความสามารถึตั่างๆ เพ่ี่�อรับัม่อกับัความเคร่ยดแล้ว 

แทบัจะเป็็นัไป็ไม่ได้เลยท่�เราจะมโ่อกาสสร้างภม้คิุม้กนัั ยิ�งเราสามารถึ 

ค้นัหาป็ระโยชน์ัและเร่ยนัร้้จากสถึานัการณ์ความเคร่ยดเหล่านัั�นั 

ได้มากเท่าไร เราก็จะสามารถึพัี่ฒนัาและฟั้�นัตััวจากสถึานัการณ์ 

ความเครย่ดได้เรว็ขึ�นัเท่านัั�นั   สิ�งท่�เป็็นัไป็ได้และสำคัญอาจไม่ใช่แนัวคดิ 

ท่�ว่า “เราจะไม่ล้มหรอ่ผิิดพี่ลาด” แต่ัเป็็นัแนัวคดิท่�ว่า “ห้ากล้มีแล้วต้่อง 

ลกุให้้เรว็” และเราต้่องเรยีนร้ว่้า จะทุำอย่างไรเราจง้จะ “ไม่ีล้มีทุ่าเดิ้มี” 



 ความเคร่ยดหากป็ล่อยไว้ ไม่หาวธิจ่ดัการจะนัำไป็ส้อ่าการของโรค ทั�งโรคทางกายและโรคทางใจ  เช่นั นัอนั 

ไม่หลบัั โรคอ้วนั โรคกระเพี่าะ โรคหัวใจ ไป็จนัถึึงโรคซึมเศร้า วธิก่ารจัดการกบััความเคร่ยดนัั�นัมด้่วยกนััหลายวธิ ่ ซึ�ง 

ขึ�นัอย้ก่บััว่าแต่ัละคนันัั�นัจะเลอ่กนัำวิธก่ารใดมาใช้ และสามารถึเลอ่กใช้ได้มากกว่า 1 วธิ ่ โดยเริ�มจาก

ยอมรบััก่อนัว่าความเครย่ดเป็็นัเร่�องป็กติั  

หาสาเหตุัของความเคร่ยดให้เจอ ว่าเกดิจากอะไร จากสิ�งภายนัอกตัวัเราหรอ่จากความคดิ ความเช่�อของเราเอง   

จดลงในักระดาษหรอ่มอ่ถ่ึอ ว่าเราจะจดัการกับัความเคร่ยดได้อย่างไรบ้ัาง เช่นั ดห้นังั  ฟัังเพี่ลง เล่นัอินัเทอร์เนัต็ั 

อ่านัหนังัสอ่  ทำอาหาร ป็ลก้ต้ันัไม้ ฯลฯ ให้พี่ยายามนักึว่าเราม่อาวธุอะไรท่�สามารถึใช้จดัการความเครย่ดได้ 

เม่�อถึงึสถึานัการณ์ท่�มค่วามเครย่ดจะได้หยบิัอาวธุมาใช้ได้ทนััท่วงท่   
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เราจะมีิวิธีีจดัีกัารความิเครีย่ดีไดีอ้ย่า่งไร? 

ท่�มา

https://bit.ly/3NliWVC

https://bit.ly/3NvH5ZE

https://bit.ly/3QMoXO9 

https://bit.ly/3yqcybx

https://bit.ly/3yrXI4l



 สำหรบััน้ัองท่�อยากป็ระเมินัความเคร่ยดของตัวัเองว่าอย้ใ่นัระดบััไหนั ให้ใส่เคร่�องหมาย / ในัช่องคะแนันั 0 - 3 ท่�ตัรงกับัความร้ส้กึของตัวัเอง  

คะแนันั 0 หมายถึงึ แทบัไม่ม ่ คะแนันั 1 หมายถึึง เป็็นับัางครั�ง  คะแนันั 2 หมายถึงึ บ่ัอยครั�ง  คะแนันั 3 หมายถึงึ เป็็นัป็ระจำ  ถึ้าอยากส่งคำตัอบัมาให้พี่่�ๆ 

ด้ก็ได้นัะคะ ทาง inbox ถึ่ายร้ป็ส่งมาทางแชท facebook.com/yuvabadhana หร่อส่งมาท่� ม้ลนัิธิยุวพี่ัฒนั์ เลขท่� 1 ซ.พี่ร่เม่ยร์ 2 ถึ.ศร่นัครินัทร ์

แขวงหนัองบัอนั เขตัป็ระเวศ กทม.10250 เพี่่�อรับัของท่�ระลึกค่ะ

ช่�อ .................................................................. นัามสกุล .................................................................. รหัสนัักเร่ยนัทุนั.......................................
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กิจกรรมท้า้ยคอลัมน์

มิองความิเครีย่ดีในมุิมิที่ีเ่ปน็ประโย่ชน์ดีกีัวา่ให้ค้วามิเครีย่ดีรงัแกัเรา

ข้้อ  

ระด้ับคะแนน 0 - 4 ร้้สึกเคร่ยดเล็กนั้อย สามารถึหายไป็ได้ในัระยะเวลาสั�นัๆ ความเคร่ยดในัระดับันั่�ถึ่อว่าม่ป็ระโยชนั์ เป็็นัแรงจ้งใจท่�นั�าไป็ส้่  

ความส�าเร็จในัช่วิตัได้ 

ระด้ับคะแนน 5 - 7 ร้้สึกเคร่ยดป็านักลาง  เป็็นัความเคร่ยดท่�เกิดขึ�นัเนั่�องจากม่สิ�งคุกคามหร่อเหตัุการณ์ท่�ท�าให้เคร่ยด ความเคร่ยดระดับันั่�ไม่ก่อ 

ให้เกิดอันัตัรายหร่อเป็็นัผิลเส่ยตั่อการด�าเนัินัช่วิตั สามารถึผิ่อนัคลายความเคร่ยดด้วยการท�ากิจกรรมท่�เพี่ิ�มพี่ลัง เช่นั ออกก�าลังกาย เล่นัก่ฬา  

ท�าสิ�งท่�สนัุกสนัานัเพี่ลิดเพี่ลินั  

ระด้ับคะแนน 8 - 9 ร้้สึกเคร่ยดมาก เกิดจากการได้รับัความเด่อดร้อนัจากสิ�งตั่างๆ หร่อเหตัุการณ์รอบัตััวท�าให้วิตักกังวล กลัว ร้้สึกจัดการป็ัญหา

นัั�นัไม่ได้ ส่งผิลตั่อการใช้ช่วิตัป็ระจ�าวันั สิ�งท่�ควรตั้องร่บัท�าเม่�อม่ความเคร่ยดในัระดับันั่�ค่อ การคลายเคร่ยดด้วยวิธ่ท่�ท�าได้ง่ายแตั่ได้ผิลด่ เช่นั  

การฝัึกสมาธิ  การพี่้ดคุยระบัายความเคร่ยดกับัผิ้้ท่�ไว้วางใจ หาสาเหตัุหร่อป็ัญหาท่�ท�าให้เกิดความเคร่ยด และหาวิธ่แก้ไข 

ระด้ับคะแนน 10 - 15 ร้้สึกเคร่ยดมากท่�สุด เกิดขึ�นัตั่อเนั่�องจากการเผิชิญกับัวิกฤตัของช่วิตั เช่นั เจ็บัป็่วย ส้ญเส่ยสิ�งท่�รัก  คนัรัก หร่อทรัพี่ย์สินั 

ความเคร่ยดระดับันั่�ส่งผิลท�าให้เจ็บัป็่วยทางกายและสุขภาพี่จิตั ช่วิตัไม่ม่ความสุข  ฟัุ้งซ่านั  ตััดสินัใจหร่อยับัยั�งอารมณ์ไม่ได้ ควรได้รับัค�าแนัะนั�า

จากแพี่ทย์หร่อผิ้้เช่�ยวชาญ

แบบประเมีนิความีเครยีด้ (ST-5) 

อาการห้รอืความีร้ส้ก้ 
ทุี�เกดิ้ในระยะ 2 - 4 สัปด้าห์้ทุี�ผ่ิานมีา

คะแนน   

0         1          2        3

มปั่็ญหาการนัอนั นัอนัไม่หลับั หรอ่นัอนัมากเกนิัไป็

ไม่ค่อยมส่มาธิ

หงดุหงดิ / กระวนักระวาย / ว้าวุน่ัใจ

ร้ส้กึเบ่ั�อ เซง็

ไม่อยากพี่บัป็ะผ้้ิคนั

1

2

3

4

5

คะแนนทุกุข้้อ......................................คะแนน



จัากพี่่�ถึงน้อง
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ครอบครัว ครู เพื่อน 
แรงผลักดัน

สู่ความสำาเร็จ

 ยุวพี่ัฒนั์สารฉับัับันั่�ม่โอกาสได้คุยกับั พี�ปอนด้์  ชิษณุพงศ์์ เสนด้ำ อด่ตัรุ่นัพี่่�นัักเร่ยนัทุนัยุวพี่ัฒนั์ ว่าท่�คุณคร้คณิตัศาสตัร์ ท่�มาเล่า 
เร่�องราวบัางแง่มุมของช่วิตัท่�ม่ทั�งย่า  คร้ และเพี่่�อนั เป็็นัส่วนัผิสมของความสำเร็จ มาอ่านัเร่�องราวของพี่่�ป็อนัด์กันัค่ะ



 พี่่�โตัมากับัย่าท่�จงัหวดันัครศรธ่รรมราช ย่าเป็็นัคนัดแ้ลทกุอย่าง 

จำได้ว่าตัอนัเป็็นัเด็กม่คนัละแวกบั้านั ชอบัเป็ร่ยบัเท่ยบัเรากับัล้กเขา 

เร่�องการเร่ยนั แล้วคงทำให้ย่าร้ส้กึไม่ค่อยด ่ท่านัเลยมาขอเกรด 3.90 จากพ่ี่� 

ซึ�งจริงๆ แล้วไม่ใช่เร่�องเหล่อบั่ากว่าแรง เพี่ราะท่�ผิ่านัมาเกรดเราก็ใกล้กับั  

3.90 อย้แ่ล้ว เลยตัั�งใจอ่านัหนังัสอ่ขึ�นัอก่นัดิ จนัทำสำเรจ็ แถึมได้ 3.90 ตัดิกนัั 

สองเทอมอก่ต่ัางหาก ตัอนันัั�นัย่าไป็คุยฟัุง้เลย ส่วนัพี่่�เองก็ดใ่จมาก เป็็นัความ 

ป็ระทับัใจท่�เราทำได้อย่างท่�ย่าขอ มันัยังอย้่ในัใจของเราจนัวันันั่�เลย  

 ผ้้ิใหญ่ชอบัถึามเดก็ๆ ว่า โตัมาอยากเป็็นัอะไร...ไม่ร้ห้รอก ตัอบัไม่ ได้ 

ว่าโตัขึ�นัจะเป็็นัอะไร พี่่�ก็แค่เร่ยนัไป็เร่�อยๆ ตัั�งเป็้าหมายใกล้ๆ ขอแค่ให้ได้

เร่ยนัจบัม.6  ร้แ้ค่ว่าจะตัั�งใจเรย่นั ทำตัวัเองให้ป็ระสบัความสำเรจ็ เพี่ราะย่า 

รอเราอย้่ รอด้วันัท่�เราม่ช่วิตัท่�ด่ ท่านัป็ระสบัอุบััตัิเหตัุ ร่างกายไม่แข็งแรง 

เหม่อนัเดิม ท่านัก็คงจะห่วง อยากให้เราเข้มแข็งด้แลตััวเองได้ในัวันัท่� 

ท่านัอายุมากขึ�นั หร่อไม่ม่กำลังพี่อจะด้แลเราได้แล้ว ตัอนันัั�นัก็เลยคิด 

แค่ว่าทำให้ด่ท่�สุดก็พี่อ จะเป็นอะไรในอนาคต่ยังต่อบไมี่ได้้เห้มีือนกันแต่ ่

ทุำทุุกวันให้้ด้ีทุี�สุด้นี�ละครับ ทุี�พาเรามีาถ้งวันนี�ได้้
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 ครั�งหนัึ�งตัอนัท่�เรย่นัอย้ม่ธัยมป็ลาย ย่ามาถึามจรงิจงัว่า 

ถึ้าจบัม.6 แล้วจะไป็ทางไหนัตั่อ มันัเหม่อนัคำถึามกระตัุกความ

คิดเลย เออ...นัั�นัสิ แล้วเราจะไป็ทางไหนัตั่อ เลยนัั�งนัึกย้อนัไป็ถึึง 

วันัท่�ผิ่านัๆ มา ภาพี่คุณคร้ท่านัหนัึ�งท่�เคยให้โอกาสครั�งยิ�งใหญ่กับั 

เรามันัผิุดขึ�นั ตัอนันัั�นัท่�โรงเร่ยนัม่โครงการแลกเป็ล่�ยนันัักเร่ยนัไป็ 

ป็ระเทศมาเลเซย่ 5 วนัั พี่่�อยากไป็มากแต่ัไม่มเ่งินั ครท่้านันัั�นัช่วย 

ออกเงนิัให้ ทำให้พ่ี่�ได้ไป็กบััโครงการแลกเป็ล่�ยนั เรย่กว่าพี่ลกิชว่ติั 

เลยครบัั พี่อเรานักึถึงึเร่�องราววนัันัั�นั ใจมันัพี่องขึ�นัมาเลย “ใช่...เรา 

อยากมีีโอกาสได้้มีอบสิ�งด้ีๆ ให้้คนอื�นแบบทุี�คุณคร้ให้้เราบ้าง” 

เลยตััดสินัใจบัอกย่าว่าจะเร่ยนัคร้ เม่�อเป็้าหมายชัดเจนัขึ�นัเราก็ร้ ้

ทิศทางแล้วว่าจะตั้องเตัร่ยมตััวอย่างไร เพ่ี่�อให้ไป็ถึึงป็ลายทาง 

ตัรงนัั�นั จริงๆ พี่่�สอบัตัิดคณะพี่ยาบัาลศาสตัร์ด้วย แตั่ภาพี่ของ

คร้ไม่เคยหายไป็ เลยเล่อกคณะศึกษาศาสตัร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานัครินัทร์ วิทยาเขตัป็ัตัตัานั่  

 โอกาสท่�คร้ให้วันันัั�นั ทำให้พี่่�ได้เห็นัป็ระโยชนั์ของการ

เดินัทาง  หากนั้องม่โอกาส ขอให้คว้าโอกาสนัั�นัไว้นัะ การไป็

แลกเป็ล่�ยนัท่�ป็ระเทศมาเลเซ่ยช่วยให้พี่่�โตัขึ�นัเยอะมาก แม้เพี่่ยง

ระยะเวลาแค่ 5 วันั แตั่เราตั้องใช้ช่วิตัร่วมกับัคนัอ่�นั ได้พี่้ดคุย 

ทำให้ร้ท้ศันัคตั ิ มมุมอง ท่�เขามต่่ัอเร่�องต่ัางๆ คนัแต่ัละคนัมมุ่มมอง 

ในัเร่�องเด่ยวกันั แตักตั่างกันั ทัศนัคตัิเราก็เป็ล่�ยนัจากการได้อย้่

ร่วมกับัคนัท่�แตักตั่าง  ได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ�นั จากท่�ไม่กล้าพี่้ด 

ภาษาอังกฤษก็กล้าพี่้ด ไม่กลัวผิิด เพี่ราะไม่อย่างนัั�นัเราก็จะไม่ได ้

ส่�อสารกับัใครเลย นั่�ค่อช่วิตัท่�พี่ลิกไป็ในัทางท่�ด่ขึ�นัจากการได้รับั 

โอกาสนัั�นัจากคร้ และคงเพี่ราะทัศนัคติัท่�เป็ล่�ยนั ทำให้ช่วิตัเรา 

เป็ล่�ยนัมาจนัวนัันั่� ภาพี่ของครเ้ลยเป็็นัสิ�งท่�ยงัป็ระทบััอย้ใ่นัใจเสมอ

เพราะ “คร”ู โตัข้น้จง้อย่ากัเปน็ครู

ไมิรู่ว้า่โตัข้้นอย่ากัเปน็อะไร รูแ้คท่ี่ำาที่กุัวนัให้ด้ีี
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เพือ่น คืออีกัคนที่ีอ่ยู่เ่บือ้งห้ลังความิสำาเรจ็ 

 การเร่ยนัศึกษาศาสตัร์ตั้องม่ชั�วโมงสงัเกตัการณ์การ

สอนั เพี่่�อเตัร่ยมความพี่ร้อมสำหรับัการเป็็นัคร้ ยิ�งพี่่�ได้สัมผิัส 

กับัอาช่พี่นั่� พี่่�ยิ�งร้้สึกโชคด่มากท่�ความฝัันัของเราจะเป็็นัจริง 

หลายครั�งท่�เราได้คยุกบัันักัเรย่นั ทราบัถึึงปั็ญหาความไม่สบัายใจ 

ของเขา เร่�องราวตั่างๆ ของช่วิตัเขา เราม่โอกาสได้ร้้จักมุมมอง 

ของเด็กๆ  เด็กนัักเร่ยนัแตั่ละคนัม่มุมมองไม่เหม่อนักันั บัางคนั 

มองโลกบัวก บัางคนัมองโลกลบั เราก็ตั้องเข้าไป็คุยกับัเขา 

ให้คำป็รึกษา ซึ�งมันัเป็็นัความสุขมาก เพี่ราะช่วงช่วิตัหนัึ�ง 

เราเคยเผิชิญกับัจุดท่�ลำบัาก แล้วเราได้รับัความช่วยเหล่อ

จากคร้  วันันั่�เราได้ทำหนั้าท่�นัั�นับั้างแล้ว ได้ช่วยเด็กๆ เต็ัมท่�

ท่�เราจะช่วยได้ เราได้ทำหนั้าท่�แบับัคร้ของเราแล้ว 

 พี่่�จะเป็็นัคร้แบับัท่�เราอยากเป็็นั เป็็นัคร้แบับัท่�เรารกั 

ค่อ คร้ท่�เด็กมองว่าเป็็นัท่�ป็รึกษาได้ สอนัเขาให้โตัขึ�นัได ้

ม่มุมมองด่ๆ มอบัให้เขา อยากจะป็ล้กฝัังให้เด็กๆ รักและ

เห็นัความสำคัญของการเร่ยนั ย่าบัอกพี่่�วันัแรกท่�เข้าเร่ยนั

ป็ริญญาตัร่ว่า อะไรท่�ตัอนัเด็กๆ เรารัก เราชอบั ขอให้ทำสิ�งนัั�นั 

กบััลก้ศิษย์ของเรา อะไรทุี�เราไม่ีรกั ไม่ีชอบ ข้อให้้พัฒนาสิ�งนั�น 

ให้้ด้ีข้้�น อย่าให้้เด้็กๆ ร้้ส้กไมี่ด้ีเห้มีือนทุี�เราเคยร้้ส้ก   

ย่่าสอนว่าให้้เป็นครูแบบท่ีี่เรารักั 

 นัอกจากย่า และคร ้“เพี่่�อนั” คอ่กลัยาณมติัรท่�สำคญัมากๆ ท่�ทำให้พี่่�

มาถึงึวนัันั่�ได้ ตัอนัเด็กๆ เราไม่ร้ห้รอก ว่าเพี่่�อนัท่�ด ่หรอ่กลัยาณมติัรเป็็นัอย่างไร 

เพี่่�อนัก็ค่อเพี่่�อนั แตั่พี่อเริ�มโตั เราได้คุยกับัคนัมากหนั้าหลายตัา เข้าไป็เร่ยนั

มหาวทิยาลยัต้ัองป็รบััตัวัหลายอย่าง ทั�งสถึานัท่�เรย่นั  อาหารการกนิั วฒันัธรรม 

เนั่�องจากท่�มหาวิทยาลัยนัักเร่ยนัส่วนัใหญ่เป็็นัชาวไทย-มุสลิม การใช้ช่วิตัของ

เรากบััเขาจงึต่ัางกนััมาก ไป็เรย่นัแรกๆ ป็รบััตัวัลำบัาก เพี่ราะไม่ม่เพี่่�อนั ไม่กล้า

คยุกบััใคร เขาเป็็นัมุสลมิกนััทกุคนั แต่ัมเ่พ่ี่�อนัคนัหนัึ�ง ใจดม่าก เขาเข้ามาคยุ

กบััเรา แล้วพี่าเราไป็ร้จ้กักบััเพี่่�อนัคนัอ่�นัๆ เขาอธบิัายให้เราเข้าใจถึงึวฒันัธรรม  

ความคดิ ความเช่�อ ของชาวมุสลมิ จากนัั�นัการใช้ชว่ติัในัมหาวทิยาลยักเ็ป็็นัเร่�อง

สนักุไป็เลย 

 ตัั�งแต่ัเรย่นัมธัยม พี่่�จะม่เพ่ี่�อนัท่�คอยตัวิให้ คอยสนับััสนุันัเราเร่�องการ

เรย่นั วชิาอะไรท่�ไม่เข้าใจ เพี่่�อนัท่�เขาเก่งกว่ากจ็ะมาช่วยกนััสอนั  ก่อนัสอบักช่็วย

กนััตัวิ  เราเรย่นัวชิาไหนัได้ด ่เราก็ตัวิวชิานัั�นัให้เพี่่�อนั คอยถึามไถ่ึ คอยดแ้ลกันัอย้่

เสมอ เพี่่�อนัท่�เรย่นัม.1 ด้วยกนััตัอนันั่�กย็งัคยุกนััอย้ ่ แม้ว่าจะเรย่นัต่ัางคณะวิชา 

คนัละมหาวิทยาลัย แตั่เรายังขอความช่วยเหล่อเร่�องเร่ยนักันัได้เหม่อนัเดิม  

การไม่ขาดการติัดต่ัอกนััทำให้ความสมัพี่นััธ์มนััแน่ันัแฟ้ันัมาถึงึวนัันั่�ด้วยครบัั 

 แต่ักใ็ช่ว่าจะไม่เคยผิดิหวงักบััเพี่่�อนันัะ เราก็เคยร้ส้กึแย่มากๆ เพี่ราะ

อย้ด่่ๆ  เพี่่�อนัท่�เราสนัทิกห็ายไป็ในัวนััท่�เรากำลงัมปั่็ญหา ต้ัองการความช่วยเหลอ่ 

ตัอนันัั�นัเส่ยใจมาก แตั่ก็ตั้องป็ล่อยเขาไป็ เขาอาจจะไม่พี่ร้อมท่�จะเป็็นัเพี่่�อนั 

กับัเรา เราก็เคารพี่ในัการตััดสินัใจของเขา เพี่ราะสุดท้ายแล้วเราทุกคนัตั่าง

ม่หนั้าท่�ตั้องด้แลตััวเอง ตั่อให้เราม่เพี่่�อนัมากมายแค่ไหนั แตั่เรายังตั้องอย้่ได้

ด้วยตัวัเอง เพี่ราะไม่ร้ว่้าวนััข้างหน้ัาจะเกดิอะไรขึ�นั แต่ัการดแ้ลตัวัเองยังคงเป็็นั

หน้ัาท่�ของเราเสมอ  

 อย่าทิ�งเร่�องการเร่ยนันัะครับั ช่วิตัของเราทุกคนัด่ได้ด้วยการศึกษา  

การเรย่นัช่วยเป็ล่�ยนัแป็ลงช่วติัเราจรงิๆ  ขอให้น้ัองใช้ความพี่ยายามกบััสิ�งท่�เรา

เช่�อว่ามันัช่วยให้ช่วิตัเราด่ขึ�นั อะไรท่�ทำแล้วไม่ได้ช่วยให้ช่วิตัของเราพี่ัฒนัาไป็ 

กว่าท่�เป็็นัก็อย่าเส่ยเวลา เล่อกเพี่่�อนัท่�จริงใจกับัเรา สนัับัสนัุนัเราในัทางท่�ด่  

คนัไหนัท่�คิดจะหาป็ระโยชนั์จากเราฝั่ายเด่ยวก็อาจจะไม่ใช่เพี่่�อนัท่�ด่ ขอเป็็นั

กำลังใจให้น้ัองทกุคนัครบัั    

อย่ากัฝากัถึง้นอ้งนกััเรยี่นที่นุย่วุพฒัน์
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 “มีเีงินเทุ่านี� จะทุำยังไงให้้มีเีห้ลอืเกบ็ด้นีะ?” “ทุำไมีเงิน 

ไม่ีเคยเห้ลอืถง้สิ�นเด้อืนเลยนะเรา?”  อาจจะเป็็นัคำถึามท่�น้ัองหลายคนั 

มอ่ย้ใ่นัใจใช่ไหมคะ ไม่เพี่ย่งแค่น้ัองๆ วยัเรย่นั เม่�อเราทำงานัมร่ายได้ 

น้ัองอาจจะยังเจอคำถึามน่ั�อย้ ่ วธิก่ารจดัการเงนิัหรอ่รายรบััของเรา 

ง่ายนัดิเดย่วค่ะ แค่ทำบันััทกึรายรบัั รายจ่ายแต่ัละวนัั  เร่�องง่ายๆ แค่นั่� 

เช่�อว่าทกุคนัทำได้แน่ันัอนั  เม่�อถึงึสิ�นัเดอ่นัเราสามารถึนัำบันััทึกรายรบัั 

รายจ่าย มานัั�งดไ้ด้ว่า มร่ายจ่ายใดบ้ัางท่�ยงัอาจจะไม่จำเป็็นั

จดั้การรายรบั รายจ่าย ได้้ง่ายข้้�น

ส่วนัใหญ่ผิ้ท้่�จดบันััทกึรายรบัั รายจ่ายกเ็พี่่�อจดัการกบััค่าใช้จ่าย 

ของตััวเอง ดังนัั�นัข้อด่ของการจดบัันัทึกรายรับั รายจ่ายค่อ 

การท่�เราสามารถึจัดการกับัรายจ่ายท่�ต้ัองใช้เงินัซ่�อของใช้ 

หรอ่เสย่ค่าบัริการต่ัางๆ ซึ�งเม่�อจดบันััทึกจะทำให้เหน็ัภาพี่รวม 

ได้ง่ายขึ�นั ว่าใช้เงินัไป็เท่าไหร่ และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายท่�ไม ่

จำเป็็นัออกไป็ได้อก่ด้วย

ร้ทุ้ี�มีา ทุี�ไปข้องเงนิ

บัางครั�งเราอาจจะสงสยัว่าเงนิัของเราหายไป็ไหนัหมดทั�งๆ  

ท่�เพี่ิ�งได้มา  เพี่ราะไม่ได้จดหรอ่ทดเอาไว้ว่าได้เงนิัมาวนััไหนั  

ใช้จ่ายอะไรไป็บ้ัาง เพี่ราะฉัะนัั�นัการจดบันััทกึรายรบััรายจ่าย 

จะทำให้ได้ร้ถ้ึงึท่�มาท่�ไป็ของเงนิัในักระเป๋็า 

ช่วยวางแผินการเงนิในอนาคต่ได้้สะด้วกข้้�น

หากเราจดบันััทกึไป็สกัระยะจะทำให้ร้ค้ร่าวๆ ว่าในัแต่ัละเดอ่นั 

เรามค่่าใช้จ่ายอะไรท่�ต้ัองจ่ายเป็็นัป็ระจำบ้ัาง เช่นั ค่ารถึรบััส่ง 

ไป็โรงเรย่นั  ค่าอาหารกลางวนัั  ค่าอนิัเทอร์เนัต็ั  ค่าโทรศพัี่ท์ 

เงนิัท่�แบ่ังออม เป็็นัต้ันั ซึ�งจะทำให้ได้วางแผินัเก่�ยวกบััการ 

ใช้เงินัในัอนัาคตัได้ง่ายขึ�นั เพี่ราะร้้แล้วว่าจะเหลอ่เงินัเท่าไหร่  

มีเีงนิเกบ็ไว้ใช้ในอนาคต่

เหตัผุิลท่�คนัส่วนัใหญ่จดบันััทกึรายรบัั รายจ่าย เพี่ราะเป็็นั 

การออมหร่อการช่วยให้ม่เงินัเก็บั ดังนัั�นัการจดบัันัทึก 

จึงทำให้เราได้จัดระเบ่ัยบัการจัดการค่าใช้จ่ายและการ 

เกบ็ัเงนิั นัอกจากนั่�ยงัสามารถึนัำเงนิัท่�เหลอ่ใช้แต่ัละเดอ่นั 

ไป็ฝัากเข้าบัญัชธ่นัาคารหรอ่ซ่�อสลากออมทรพัี่ย์ เพ่ี่�อเป็็นั 

การเพี่ิ�มเงินัออมได้อ่กด้วย นัอกจากนั่� การจดบัันัทึก

รายรบัั รายจ่ายจะช่วยให้เราร้้เงนิัสดคงเหล่อป็ระจำวนัั 

การร้้จักวางแผินัใช้จ่ายจะช่วยสร้างวินััยเร่�องการเงินั 

ของตััวเอง เป็็นัแผินัให้ร้้อนัาคตัทางการเงินัและยังทำให้ 

เราได้ร้ข้้อผิดิพี่ลาดในัการใช้จ่ายเงนิัของเดอ่นัท่�ผ่ิานัมา

 การจดบันััทกึรายรบัั รายจ่ายสามารถึทำได้ทนััท ่ขั�นัตัอนัการบันััทึก 

ไม่ยุ่งยาก และในัป็ัจจุบัันัการทำบัันัทึกม่ความสะดวกเพี่ราะม่แอป็พี่ลเิคชนัั 

ให้โหลดมาใช้ได้ ป็ระโยชน์ัมากมายจากการจดบันััทึกรายรบัั รายจ่าย คอ่

จดีบันที่้กัราย่รับ ราย่จ่าย่ ดีีอย่่างไร?
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จด้บนัทุก้ลงในสมีดุ้ทุี�เราชอบ 

เพ่ี่�อจ้งใจให้อยากจดบัันัทึกรายรับั รายจ่าย โดยการหาสมุด 

ราคาไม่แพี่งท่�เราชอบัมาสักหนัึ�งเล่ม หร่ออาจจะทำสมุดบัันัทึก 

ขึ�นัมาเองก็ได้เช่นักันั ให้สมุดเล่มนัั�นัเป็็นัเหม่อนัเพี่่�อนัท่�จะคอย 

เตัอ่นัเราให้บันััทึกอย่างสม�ำเสมอ เพ่ี่�อสร้างวินัยัในัการจดบันััทึก 

ให้สำเรจ็ การใช้สมุดท่�เราชอบัจะช่วยให้ร้ส้กึอยากบันััทกึมากขึ�นั 

  

แบ่งสมีดุ้บันทุ้กด้้านรายรบักบัด้้านรายจ่าย

เราสามารถึข่ดเส้นัแบั่งด้านัรายรับักับัด้านัรายจ่าย เพ่ี่�อบัันัทึก

รายการค้ก่นัั 

      -   เขย่นัตัรงช่องรายการว่ารายรบัั อก่ด้านัหนัึ�งว่ารายจ่าย 

      -   เขย่นัวันัท่�ไว้ด้านัหน้ัาและทำการบันััทึกรายการ ตัามท่�เกดิ   

            ขึ�นัจริง  

ไม่ว่าจะซ่�ออะไรก็มาลงรายการและจำนัวนัเงนิัไว้ หร่อถ้ึาได้รับัเงนิั

เข้ามากบ็ันััทกึรายการพี่ร้อมจำนัวนัเงนิัลงไป็  แค่นั่�ก็จะทำให้เราร้้ว่า

ในัแต่ัละวนััเราได้ใช้จ่ายอะไรไป็บ้ัาง มากน้ัอยแค่ไหนั อะไรจำเป็็นั 

ไม่จำเป็็นั และในัเดอ่นันัั�นัๆ เราได้รายรบััรวมเท่าไหร่ เม่�อนัำมาคิด 

คำนัวณกับัค่าใช้จ่ายแล้ว จะทำให้เราร้้ว่าเราใช้เงินัฟัุ่มเฟั้อย 

หร่อเป็ล่า

บนัทุ้กทุกุครั�ง

เราควรบัันัทึกตัามความเป็็นัจริง และนัำสมุดบัันัทึกตัิดตััว 

ไป็ด้วยและบัันัทึกทุกครั�ง เป็็นัการสร้างวินััยให้กับัตััวเอง แรกๆ 

อาจจะยังไม่ชินั แตั่ขอให้ทำตั่อเน่ั�องแล้วจะร้้สึกขาดอะไรไป็ 

ถึ้าไม่ได้บัันัทึกรายรับั รายจ่าย   

สรปุรายการบนัทุก้รายรบั รายจ่ายประจำวนั

เม่�อสิ�นัสดุวนััให้ใช้ป็ากกาแดงขด่เส้นัใต้ั แล้วรวมยอดด้านัรายรับั

และด้านัรายจ่าย เพี่่�อจะได้ร้้ว่าวันันั่�จ่ายมากกว่ารบัั หรอ่รบััมากกว่าจ่าย   

แล้วนัำยอดคงเหล่อยกไป็วันัตั่อไป็ ทำอย่างนั่�ไป็เร่�อยๆ จนัครบั  

1 เดอ่นั เราก็จะร้ว่้าสดุท้ายแล้วเรามเ่งนิัเหลอ่เก็บัหรอ่ไม่ เม่�อร้แ้ล้ว

ว่าเราใช้เงินัอย่างไรในัเด่อนัท่�แล้ว เด่อนัตั่อไป็เราสามารถึป็รับั 

การใช้จ่ายได้ใหม่ โดยใช้จ่ายให้น้ัอยลงและตัดัสิ�งท่�ไม่จำเป็็นัออกไป็ 

เริ่มิจดีบันที่้กัราย่รับ ราย่จ่าย่ไดี้อย่่างไร?
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 ร้เ้งนิคงเห้ลอืจากสมีดุ้บนัทุก้

เราสามารถึสรุป็เงินัสดท่�เหลอ่อย้ไ่ด้จากเงินัคงเหลอ่ท่�จดไว้ในัสมดุ 

บันััทกึ จะใช้ได้อก่เท่าไหร่ หรอ่ต้ัองป็ระหยัด ขอให้ทำบันััทึกรายรบัั 

รายจ่ายให้เป็็นัเหมอ่นักิจวตััรป็ระจำวนััท่�ต้ัองทำทกุวนัั แล้วจะร้ว่้า 

สมดุบันััทกึนัั�นัเป็็นัเหมอ่นัสมุดวางแผินัทางการเงินัให้เราเป็็นัอย่างด ่

   

วางแผินใช้จ่ายเงินจากสมีดุ้บนัทุก้

เม่�อเหน็ัตัวัเลขรายรบัั รายจ่ายแล้วเราจะสามารถึวางแผินัการเงินัได้ 

การลงบัันัทึกช่วยให้บัางคนัร้้ตััวด้วยว่า ถึ้าอารมณ์เราเป็็นัแบับันั่�  

เรามักจะใช้เงินัซ่�อข้าวของเกินัความจำเป็็นัเสมอ  ก็จะช่วยให้ 

ร้้จักเท่าทันัทนััอารมณ์ตัวัเอง ไม่ใช้จ่ายตัามใจ

ลงบนัทุ้กจนครบ 1 เด้อืน

ลองบัันัทึกรายรับั รายจ่ายของตััวเองจนัครบั 1 เด่อนั เหม่อนั

การบันััทกึรายรบัั รายจ่ายเป็็นัเร่�องราวส่วนัตัวัของเราไป็ตัลอดชว่ติั 

เพี่ราะหากไม่บันััทกึเราจะไม่ร้แ้ละจะไม่สามารถึวางแผินัการเงนิัได้ 

หากเรามองเหน็ัข้อดข่องการจดบันััทกึนั่� เราจะไม่เบ่ั�อในัการบันััทกึ

ค่าใช้จ่าย

หากเราทำทกุวนััอย่างต่ัอเน่ั�อง สมุดบันััทึกเล่ มนั่�จะช่วยให้เราวางแผินั

ทางการเงนิัได้มากเลยทเ่ดย่ว ถ้ึาถึามว่าหยดุบันััทึกได้ไหม คำตัอบั

ค่อ ถ้ึาหยดุบันััทกึเราจะไม่ร้เ้ก่�ยวกับัการเงนิัของเราได้เลย หรอ่ใคร 

ท่�ไม่อยากจดบัันัทึกก็ม่แอป็พี่ลิเคชันัให้เราใช้ได้สะดวกผ่ิานัทาง

โทรศพัี่ท์มอ่ถึอ่  เป็็นัอ่กช่องทางท่�จะช่วยเราบัรหิารการเงนิัได้ง่ายขึ�นั 

ท่�มา https://bit.ly/3P2CtLE    

https://bit.ly/3unvlSm   

https://bit.ly/3R7Bv2H



$

$
 ลองมาจดบันััทกึรายรบัั รายจ่ายกนััดก่ว่าค่ะ...พี่่�ทำตัวัอย่างไว้ให้แล้ว ใครบันััทกึได้ครบั 7 วนัั ส่งมารบััของท่�ระลกึได้ทาง 

 inbox ถึ่ายร้ป็ส่งมาทางแชท facebook.com/yuvabadhana หร่อส่งมาท่� ม้ลนัิธิยุวพี่ัฒนั์ เลขท่� 1 ซ.พี่ร่เม่ยร์ 2 ถึ.ศร่นัครินัทร์ 

แขวงหนัองบัอนั เขตัป็ระเวศ กทม.10250 ค่ะ 

ช่�อ ................................................... นัามสกุล ................................................... รหัสนัักเร่ยนัทุนั........................................
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กิจกรรมท้า้ยคอลัมน์

วันท้ี่ รายรับ 
(บาท้)

รายจ่าย 
(บาท้)

คงเหลือ 

กัารบันที่้กัราย่รับ ราย่จ่าย่เป็นเร่ืองง่าย่
ที่ี่ช่วย่ให้้เรามิีเงินออมิ

$

$ $

$

บันท้ึกรายรับ รายจ่าย

รายการ

10 ก.ย.       แม่ ให้ค่าขนัมไป็โรงเร่ยนัสำหรับั 1 สัป็ดาห์                 100

แบั่งเป็็นัเงินัออม                10

ซ่�อนัม                           12

11 ก.ย.       ม่เงินัเหล่ออย้่                    88

ป็้าร้านัก๋วยเตั่�ยวให้ค่าจ้างล้างจานั              50

ซ่�อนั�ำผิลไม้ป็ั�นัไป็ฝัากแม่                  15

คงเห้ลือ 88

คงเห้ลือ 123

100 - 10 - 12

88 + 50 - 15
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เพื่อนนั้นสามารถ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้

ส่วนเพื่อนแท้้ คือใครสักคนท้ี่ช่วยให้คุณ 
มีอิสระท้ี่จะเป็นตัวของตัวเอง 

Jim  Morrison 
นักรู้�อง นักแต�งเพี่ลงช่�อด์ัง


