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 สวสัดน้่ัองนักัเรย่นัทนุัยวุพี่ฒัน์ัค่ะ หวังว่าน้ัองทกุคนัคงจะสบัายด ่ยวุพี่ฒัน์ัสาร 
ฉับัับัน่ั�เป็็นัฉับัับักลางป็ี ทุกครั�งท่�พี่่�ๆ เข่ยนัยุวพี่ัฒนั์สาร ก็จะคิดเสมอว่าเราจะส่�อสาร
เร่�องอะไรไป็ถึงึน้ัองๆ  เร่�องท่�เป็็นัป็ระโยชน์ัและช่วยให้น้ัองมค่วามสขุมากขึ�นั

 ฉับัับัน่ั�จึงเล่อกเล่าถึึง วิธ่ท่�เราจะ มีีความีสุุขกัับคนต่่างวัย เพี่ราะนั้อง 
หลายคนัคงจะอย้ก่บัั พ่ี่อแม่ ป็้�ย่า ตัายาย พี่่�ป้็าน้ัาอา  น้ัองๆ หลานัๆ เป็็นัครอบัครวัท่�ม ่
สมาชิกวยัแตักต่ัางกนัั หลายครั�งเราอาจจะสงสยัว่าทำไมผู้้ใ้หญ่คดิแบับันัั�นั เพี่ราะอะไร 
ผู้้ใ้หญ่มกัจะบ่ันั ทำไมน้ัองๆ หลานัๆ ของเราจงึไม่เช่�อฟััง ทั�งหมดนั่�ล้วนัเป็็นัธรรมชาตั ิ
ของวัยค่ะ ซึ่่�งหากัเราเข้าใจธรรมีชาต่ินี�ได้้ เราจะมีีความีสุุข และได้้เห็นคุณค่า 
ของคนแต่่ละช่วงวยั 

 นัอกจากนัั�นั น้ัองจะได้ร้จ้กักบััผู้้ช้ายผู้วิสุคีนหน่�ง ท่�เขาไม่ม่โอกาสในัการเรย่นั 
แตั่เขาเช่�อเสมอว่าการเร่ยนัไม่ได้จำกัดอย้่ในัห้องเร่ยนั เขาอ่านัหนัังส่อในัห้องสมุด 
แห่งหนัึ�ง จนัสามารถึสุร้างกัังหันลมีเพื่่�อใช้ผู้ลิต่กัระแสุไฟฟ้า สร้างความป็ระหลาดใจ 
ให้คนัในัชมุชนัท่�ไม่เคยเหน็ักงัหนััลมมาก่อนัเลย
 
 และนั้องจะได้ร้้จักกับั พื่ี�เต่ย อด้ีต่รุ่นพื่ี�นักัเรียนทุุนยุวพื่ัฒน์ พี่่�เตัยชอบัทำ
กจิกรรมตัั�งแต่ัเดก็ๆ จนัวันัท่�พี่่�เตัยเตับิัโตั เรย่นัจบั มง่านัทำ พี่่�เตัยกลับัมาเล่าให้มล้นิัธิ 
ฟัังว่าสิ�งเล็กๆ นั้อยๆ ท่�เขาได้ทำในัตัอนัเด็กผู้่านักิจกรรมตั่างๆ ช่วยให้เขาม่ทักษะ
มากมายท่�สามารถึป็รับัเอามาใช้ในัการเร่ยนั  การทำงานั  และการดำเนัินัช่วิตั พ่ี่�เตัย 
ยังเป็็นัแบับัอย่างของคนัท่�ม่ความเข้าอกเข้าใจผู้้้อ่�นั ซึ�งช่วยให้พี่่�เตัยอย้่กับัครอบัครัว 
ท่�อาจจะม่ความขัดแย้งกันับั้าง และช่วยให้พี่่�เตัยม่ความสุขกับัการทำงานัด้แลคุณภาพี่ 
ช่วิตัผู้้้คนั
 
 หวงัว่ายวุพี่ฒัน์ัสารจะช่วยให้น้ัองมก่ำลงัใจ มแ่รงบันััดาลใจ มค่วามหวังเสมอ
ว่าเราสามารถึฟัันัฝ่�าอุป็สรรคตั่างๆ ไป็ได้ และเราจะเตัิบัโตัอย่างม่ความสุข ท่ามกลาง
ผู้้ค้นัท่�แตักต่ัาง และความไม่สมบัร้ณ์แบับัหลายๆ อย่างในัชว่ติันัะคะ

พี่่�ๆ  มล้นัธิยิวุพี่ฒัน์ั
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นัักสำารวิจใจ ท�าความร้จ้กักบััตัวัเองกนััหน่ัอยไหมคะ :D

อยากชวนัน้ัองมาตัอบัคำถึามเหล่านั่�ค่ะ คำถึามจะช่วยให้เราร้จ้กัตัวัเอง 
ร้ค้วามต้ัองการของตัวัเองมากขึ�นั  
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 ขอ 3 คำทุี�สุามีารถอธิบาย

ความีเป็็นตั่วฉััน

 คนทุี�ฉัันมีักัชอบใช้เวลาอย้่ด้้วยกัับเขามีากัทุี�สุุด้

มีีใครบ้าง

มีอีะไรบ้างทีุ�คดิ้ว่าถ้าทุำแล้ว จะช่วยให้ฉันั 

และครอบครวัของฉันัมีีความีสุขุมีากัยิ�งข่�น

เราสามารถทำำาความร้�จัักกับคนอื่่�นได้� 
และจัะไม�ละเลยทำ่�จัะหมั�นทำำาความร้�จัักกับตนเอื่ง



เป็นัแรงบันัดาลใจ

 วิลเลยีมี คมัีควมัีบา (William Kamkwamba) อาศัยอย้ ่

ในัเม่องคาซังก้ เป็็นัหนัึ�งในัคนักว่า 20 ล้านัคนั ท่�ตั้องอดอยาก “ต่อนนั�น 

ผู้มีจ้องมีองพ่ื่อ พื่ร้อมีพื่ช่ผู้ลแห้งกัรอบบนผู้น่ด้นิแห้งผู้ากั ผู้มีตั่ด้สุนิใจว่า 

ในอนาคต่จะต่้องไมี่เป็็นอย่างนั�น ผู้มีไมี่อยากัทุำไร่ทุำสุวน ไมี่ชอบกัาร 

ป็ลก้ัผู้กัันะ แต่่หลายคนในป็ระเทุศนี�มีาเป็็นเกัษต่รกัรเพื่ราะความีจำยอมี 

ทุี�บบีบงัคบัให้ทุำได้้แค่จบัจอบไถ พื่รวนด้นิ หว่านเมีล็ด้พื่ช่ รอฟ้าฝนแล้วก็ั 

เกั็บเกัี�ยวเพื่่�อหาเงินมีาจุนเจ่อครอบครัว ผู้มีอยากัออกัจากัวงจรนั�น  

ซึ่่�งสุิ�งทุี�ช่วยได้้ค่อกัารศ่กัษา”

 น่ัาเส่ยดายท่�ความอดอยากไม่นัำพี่ามาแค่เพี่่ยง 

ความหิวโหย แตั่ยังพี่รากโอกาสทางการศึกษาไป็จากวิลเล่ยม 

เขาตั้องออกจากโรงเร่ยนักลางคันั ในัขณะท่�เด็กคนัอ่�นัๆ  

ถึ้าให้ออกจากโรงเร่ยนั ส่วนัใหญ่ก็จะมาเป็็นัเกษตัรกรช่วยงานั 

ท่�บั้านั แตั่ไม่ใช่สำหรับัเด็กผู้้้ชายวัย 14 ป็ีคนันั่�ท่�ม่ความฝ่ันั 

แ ม้จะ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้า ห้อ ง เร่ ยนั เ พ่ี่� อหาความ ร้้ เหม่ อนั เ ดิม 

แตั่ความจริงแล้วข้างนัอกห้องเร่ยนัท่�กว้างใหญ่ ม่ความร้ ้

มากมายรออย้่ อย่างห้องสมุดชุมชนัเล็กๆ แห่งหนัึ�งท่�ม่องค์กร 

การกศุลมาสร้างไว้ ซึ�งข้างในัมห่นังัส่อท่�ได้รบัับัริจาคจำนัวนัหนัึ�ง 

“ห้องสุมุีด้เลก็ัๆ แล้วก็ัมีหีนงัสุอ่ไม่ีเยอะ ผู้มีเลยต่ดั้สุนิใจอ่าน

หนังสุ่อทุั�งหมีด้ทุี�มีีอย้่ในนั�น โด้ยหวังว่าพื่่อแมี่จะหาเงินได้ ้

มีากัพื่อทุี�จะสุ่งผู้มีกัลบัเข้าเรยีน ผู้มีจะได้้เรยีนต่ามีเพื่่�อนทุนั 

ผู้มีไม่ีอยากัถก้ัเพื่่�อนทุี�ได้้เรยีนทุิ�งห่าง เลยถามีเพื่่�อนต่ลอด้ว่า 

ต่อนนี�เรียนถ่งไหน แล้ววิ�งไป็ทุี�ห้องสุมุีด้เพื่่�อหาหนังสุ่อ 

ทุี�เกัี�ยวข้องมีาอ่านไป็พื่ร้อมีกััน บางทุีเพื่่�อนกั็เอาเน่�อหา 

ทุี�จด้ต่อนเรยีนไว้มีาให้ผู้มีอ่านด้้วย” 

5

“ 
”

แม้ ้ ไม้ม่้โีอกาสได้เ้รียีนในช้ั้น้เรียีน

กข็อม้โีอกาสได้เ้รียีนนอกห้อ้งเรียีน

วิิลเลียม้ ค้ัม้คัวิ้ม้บา
คนที่่่จะประสบความสำาเร็จ

ตองกลาเผชิญกับอุปสรรค้้



 เม่�อได้อ่านัหนังัสอ่หลายหมวดหม้ท่่�อย้ใ่นัห้องสมุด วลิเลย่ม 

ก็เริ�มค้นัพี่บัว่าตััวเองชอบัอ่านัหนัังส่อเก่�ยวกับัวิทยาศาสตัร์ และม่ 

ความกระหายอยากร้้การทำงานัของสิ�งตั่างๆ รอบัตััวว่าม่ความ 

แตักต่ัางกันัอย่างไร ตัอนันัั�นัเขาอ่านัภาษาองักฤษยงัไม่คล่อง เลยใช้ 

วิธ่ด้แผู้นัภ้มิและภาพี่ป็ระกอบัในัหนัังส่อไป็พี่ร้อมกับัเดาเน่ั�อหา 

ท่�ไม่เข้าใจ บัางคำท่�อ่านัไม่ออกจริงๆ ก็ถึามบัรรณารักษ์ให้ช่วย

อธบิัายความหมายของคำต่ัางๆ ให้ฟััง “วนัหน่�งผู้มีเจอหนงัสุอ่เล่มีทุี� 

เป็ลี�ยนโลกัของผู้มีไป็ต่ลอด้กัาล นั�นค่อหนังสุ่อทุี�เกัี�ยวกัับกัาร

ใช้พื่ลังงาน ซึ่่�งหน้าป็กัเป็็นร้ป็กัังหันลมี เน่�อหาข้างในเขียนว่า  

กังัหันลมีสุามีารถใช้ป่็�นเคร่�องสุบ้น�ำและให้กัำเนดิ้กัระแสุไฟฟ้าได้้ 

คำว่าใช้สุบ้น�ำ ทุำให้ผู้มีสุนใจมีากั เพื่ราะนั�นเป็็นวธิแีก้ัป่็ญหาทุี�ผู้มี 

กัำลังต่้องกัารอย้่พื่อด้ี เพื่ราะถ้าสุ้บน�ำได้้ กั็สุามีารถเพื่าะป็ล้กัได้้ 

หลายครั�งต่่อป็ี ถ้าเพื่าะป็ล้กัได้้ กั็หมีายถ่งมีีผู้ลผู้ลิต่มีากัข่�น  

พื่อผู้ลผู้ลิต่มีากัข่�น กั็มีีเงินเยอะข่�น แล้วผู้มีกั็จะได้้กัลับไป็เรียน

อกีัครั�ง” ป็ัญหาก็ค่อ จะเอาเงินัจากไหนัมาทำกังหันัลม? เม่�อซ่�อ

วัสดุมาทำกังหันัลมไม่ได้ วิลเล่ยมเลยหาของฟัร่จากกองขยะข้าง

โรงเร่ยนั 

 “ผู้มีไม่ีร้ว่้าต่อนไป็คุ้ยกัองขยะ คนอ่�นจะมีองภาพื่ของผู้มี 

ยังไง คนทุี�เหน็อาจจะหวัเราะเยาะว่าผู้มีบ้าทุี�ทุำอะไรแบบนี�อย้ก็่ัได้้ 

ผู้มีเข้าใจว่าทุำไมีหลายคนถง่คิด้แบบนั�นต่อนทุี�ผู้มีบอกัว่าจะสุร้าง 

กัังหันลมีข่�นมีา เพื่ราะพื่วกัเขาแทุบไมี่ร้้เลยว่ากัังหันลมีค่ออะไร 

แล้วเขาจะร้ไ้ด้้ยงัไงว่าผู้มีกัำลงัทุำอะไร ต่อนทุี�ขนชิ�นสุ่วนเหล่านั�น 

มีากัองไว้ในห้องจนทุำให้เต่ยีงเหมีอ่นจมีอย้ใ่นกัองขยะ”

6

”
เรีาเปลีย่นโลกได้้

ด้ว้ิยการีอา่น

 วิลเล่ยมใช้เวลาป็ระมาณ 2 เด่อนัในัการป็ระกอบัชิ�นัส่วนั

หลายอย่างท่�ได้จากซากรถึแทร็กเตัอร์ ไม่ว่าจะเป็็นัใบัพัี่ดเคร่�องยนัตั์ 

ตััวรับัแรงกระแทก วิลเล่ยมนัำท่อ PVC มาทำเป็็นัใบัพี่ัด แล้ว

ป็ระกอบัทุกอย่างเข้าด้วยกันั โดยม่ล้อจักรยานัท่�ม่ไดนัาโมเล็กๆ  

เป็็นัเคร่�องป็ั�นัไฟัขนัาด 12 วัตัตั์ ส่งไฟัไป็เก็บัในัแบัตัเตัอร่�รถึยนัตั์เก่าๆ 

สิ�งท่�ได้จากกังหันัลมท่�ทำจากเศษขยะและเสาจากไม้ย้คาลิป็ตััส ช่วยให้ 

ช่วิตัความเป็็นัอย้่ของครอบัครัววิลเล่ยมเริ�มด่ขึ�นั อย่างนั้อยพื่ี�น้องของ 

วลิเลยีมีกัม็ีไีฟฟ้าสุำหรบัหลอด้ไฟด้วงเลก็ัๆ 4 หลอด้ สุำหรบัอ่านหนังสุอ่ 

ในต่อนกัลางค่น แทนัการใช้ตัะเก่ยงนั�ำมันัท่�เตั็มไป็ด้วยกลิ�นันั�ำมันั 

และสารพี่ษิ เป็็นัสาเหตุัให้พี่วกเขาไอและไม่สบัายอย้บ่่ัอยครั�ง นัอกจากนั่� 

หนุั่มนัักป็ระดิษฐ์ยังได้ทำสวิตัช์ไฟัและเบัรกเกอร์แบับั DIY เพ่ี่�อ

ป็้องกันัการเกิดไฟัฟั้าลัดวงจร อันัเป็็นัสาเหตัุของการเกิดอุบััตัิเหตัุ 

ไฟัไหม้อ่กด้วย

”



 หลังจากนัั�นั 9 เด่อนั วิลเล่ยมก็ทำกังหันัลมอันัท่�สอง 

แถึมเพี่ิ�มแผู้งโซลาร์เซลล์เข้าไป็ เพ่ี่�อแป็ลงแสงอาทิตัย์ท่�ม่อย้่อย่าง 

เหล่อเฟัือในัป็ระเทศมาลาว่ ให้กลายเป็็นัพี่ลังงานัเพี่่�อทำให้ครอบัครัว 

ม่ไฟัส่องสว่างในัยามค�ำค่นั และม่ไฟัฟั้าสำหรับัเคร่�องส้บันั�ำเพี่่�อการ 

เกษตัรเป็็นัครั�งแรก “หลังจากัสุร้างกัังหันลมีสุำเร็จ ผู้มีได้้กัลับไป็ทุี�

ห้องสุมีุด้เล็กัๆ แห่งนั�นบ่อยครั�ง เพื่่�อด้้ว่าหนังสุ่อเล่มีทุี�เป็ลี�ยนชีวิต่

ของผู้มียังอย้่ในชั�นไหมี จนบรรณารักัษ์ถามีว่าทุำไมีหนังสุ่อเล่มีนี� 

จง่สุำคญักับัผู้มีมีากั ผู้มีได้้บอกัไป็ว่า หนังสุอ่เล่มีนี�ช่วยให้ผู้มีทุำอะไร 

ได้้บ้าง พื่อเธอได้้ยินกั็ทุ่�งแล้วนำเร่�องของผู้มีไป็บอกัคนอ่�นๆ ต่่อ  

จนคนแห่กัันมีาด้้กัังหันลมีของผู้มีเป็็นจำนวนมีากั”

 ส่�อเริ�มตัามมาด้กังหันัลมของวิลเล่ยม แล้วหลังจากนัั�นั

โลกก็ร้ ้จักสิ�งป็ระดิษฐ์พี่ลิกช่วิตัของเขามากยิ�งขึ�นั ซึ�งส่วนัป็ระกอบั

ของความสำเร็จของวิลเล่ยม นัอกจากการแบั่งป็ันัพี่ลังจากธรรมชาตัิ 

ทั�งแสงแดด สายลม ท่�ขาดไม่ได้เลยค่อความพี่ยายามท่�ไม่ยอมแพี่้ 

เพี่่�อทำให้ความฝ่ันัเป็็นัจริง แม้จะไม่ได้ม่โอกาสมากมายเหม่อนัอย่าง 

ใครหลายคนั “ผู้มีแค่ลองทุำ แล้วกัท็ุำได้้จรงิๆ ความีทุ้าทุายต่รงหน้า 

ทุี�คอยขดั้ขวางไม่ีให้เราไป็ถง่ยังจดุ้หมีาย มีนัเป็็นบทุทุด้สุอบทุี�เราต้่อง 

ก้ัาวข้ามีมัีนไป็ให้ได้้ อย่ายอมีให้มีนัเป็็นอุป็สุรรค คนทุี�ป็ระสุบความีสุำเรจ็ 

ทุกุัคนต่้องเคยผู้่านจุด้นี�มีาแล้วทุั�งนั�น แค่พื่วกัเขาต่่างไมี่ยอมีให ้

ป็่ญหานั�นมีาขัด้ขวางได้้ ผู้มีอยากัจะพื่้ด้กัับคนทุี�ยากัจนเหมี่อนกัับ

ผู้มีว่า คนทุี�กัำลังต่่อสุ้้เพื่่�อทุำความีฝ่นให้เป็็นจริงทุั�งหลาย จงเช่�อ

ในต่นเองและศรัทุธา ไมี่ว่าอะไรจะเกัิด้ข่�น อย่ายอมีแพื่้”

 เดอ่นักนััยายนั 2008 วลิเลย่มได้รบััโอกาสให้เข้าเรย่นัต่ัอท่� African 

Academy ในัเมอ่งโจฮันััเนัสเบิัร์ก ป็ระเทศแอฟัรกิาใต้ั และหลังจากเรย่นัจบั 

ในัปี็ 2010 เขาได้เข้าเรย่นัต่ัอท่� Dartmouth College ในัสหรฐัอเมรกิา  

ซึ�งเขาพี่ยายามส่งต่ัอโอกาสไป็ยงัผู้้้อ่�นัด้วยการแบ่ังปั็นัความร้แ้ละป็ระสบัการณ์ 

“ผู้มีพื่ยายามีจะแบ่งป่็นป็ระสุบกัารณ์เร่�องราวของผู้มีกับัผู้้ค้นทุั�วโลกัให้ได้้ 

มีากัทุี�สุุด้ ไป็ให้ถ่งคนทุี�อาจจะอย้่ในสุถานกัารณ์เด้ียวกัันกัับทุี�ผู้มีเคยเจอ 

เพื่่�อให้พื่วกัเขาได้้มีแีรงบันด้าลใจทุี�จะลกุัข่�นมีาเป็ลี�ยนแป็ลงสุงัคมี หรอ่แก้ั 

ป็่ญหาให้เกัิด้กัารเป็ลี�ยนแป็ลงข่�น ผู้มีฝ่นอยากัแกั้ไขป็่ญหาให้กัับชุมีชน 

และโลกันี� ด้้วยกัารค้นคว้าแล้วเขียนวิธีกัารง่ายๆให้เอาไป็ป็รับใช้ได้้เอง 

ทุันทุี เพื่ราะต่อนทุำกัังหันลมี ผู้มีกั็อ่านจากัหนังสุ่อในห้องสุมีุด้ทีุ�บอกั

แค่วิธีทุำง่ายๆ”

 เร่�องราวความพี่ยายามของ วิลเล่ยม คัมควัมบัา ถึ้กนัำไป็เข่ยนั

เป็็นัหนัังส่อช่�อ The Boy Who Harnessed The Wind  

 “ผู้มีหวงัว่าเร่�องราวนี�จะช่วยเป็็นแรงบนัด้าลใจให้ใครหลายคน 

ไม่ีจำเป็็นต้่องเป็็นเด้ก็ั แต่่เป็็นทุกุัคนทุี�มีคีวามีฝ่นอยากัเป็ลี�ยนแป็ลง ไม่ีให้ 

ล้มีเลิกัทุี�จะไขว่คว้าความีฝ่นนั�น ลองใช้จินต่นากัารในกัารแกั้ไขป็่ญหา 

ทุี�อย้่ต่รงหน้า ถ้ายังกัลัวความีล้มีเหลว ไมี่ลงมี่อทุำอะไรสุักัอย่าง กั็จะ 

เช่�อไป็เองว่าทุุกัอย่างด้้เหม่ีอนจะเป็็นไป็ไม่ีได้้” ชายผู้้้สุร้างกัังหันลมี 

จากัขยะ ได้้กัล่าวไว้

ท่�มา https://bit.ly/3yjPzxk
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“

”

คัวิาม้พยายาม้
ที่ีไ่ม้ย่อม้แพ้

ที่ำาให้ค้ัวิาม้ฝัน้เปน็จรีงิ



 นั้องคงได้อ่านัเร่�องราวของ วลิเลย่ม คมัควมับัา แล้ว ลองมาดกั้นัว่าอ่านัเร่�องราวนั่�แล้ว ร้ส้กึหรอ่ได้เรย่นัร้อ้ะไรกนัับ้ัาง 

ตัอบัคำถึามเสร็จแล้ว ส่งคำตัอบัมาลุ้นัของท่�ระลึกได้ท่� ทาง inbox ถึ่ายร้ป็ส่งมาทางแชท facebook.com/yuvabadhana 

หร่อส่งมาท่� ม้ลนิัธิยุวพี่ัฒนั์ เลขท่� 1 ซ.พี่ร่เม่ยร์ 2 ถึ.ศร่นัครินัทร์ แขวงหนัองบัอนั เขตัป็ระเวศ กทม.10250 ค่ะ 

ช่�อ ................................................... นัามสกุล ................................................... รหัสนัักเร่ยนัทุนั....................................
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 ในัครอบัครัวของนั้องม่สมาชิกเป็็นัวัยไหนักันับั้างคะ  เด็กเล็กก่อนัวัยเร่ยนั   วัยป็ระถึม  วัยรุ ่นัมัธยม-อาช่วศึกษา  พี่่�มหาวิทยาลัย 

พี่่อ แม่ ป็้� ย่า ตัา ยาย ป็้า นั้า อา เช่�อว่าหากใครอย้่ในัครอบัครัวท่�ม่สมาชิกตั่างวัย คงเห็นัความแตักตั่างหลากหลายทั�งเร่�องความคิด และความเช่�อ 

การได้อย้่กับัวัยท่�แตักตั่างอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งได้ เพี่ราะเราม่ช่องว่างระหว่างวัย หร่อ Generation Gap แตั่หากเราม่ความเข้าอกเข้าใจกันั 

การได้อย้่ร่วมกับัคนัตั่างวัยจะกลายเป็็นับัรรยากาศท่�อบัอุ่นัของครอบัครัว 

ม้ีคัวิาม้สุข
ก้บคันตางวิ้ย

่

่



วนััท่�เราเป็็นัเดก็ เราอาจจะร้ส้กึอยากเป็็นัผู้้้ใหญ่ เพี่ราะร้ส้กึว่า 

มอ่สิระมากกว่า จะไป็ไหนั ทำอะไรก็ได้ สามารถึทำงานัเล่�ยงด ้

ตััวเองได้ แตั่ในัความเป็็นัจริง ผู้้้ใหญ่เตั็มไป็ด้วยสิ�งท่�ตั้อง 

รับัผิู้ดชอบั ทั�งเร่�องงานั  ช่วิตัส่วนัตััว ครอบัครัว และการเงินั 

ความรับัผู้ิดชอบัเหล่านั่�แลกมาด้วยการไม่ม่เวลาจะได้วิ�งเล่นั

สนัุกสนัานัมากเท่ากับัเด็กๆ  และช่วิตัของผู้้้ใหญ่ตั้องคำนึังถึึง 

สิ�งท่�จะเกิดในัอนัาคตั เช่นั เร่�องการเงินั จะบัริหารเงินัอย่างไร 

ให้สามารถึด้แลสมาชิกในัครอบัครัวให้อย้่ด่ม่สุขได้ 

ตั่างจากเด็กท่�ยังสามารถึม่ เวลาสนุักสนัานัเพี่ลิดเพี่ลินั

สามารถึใช้ช่วิตัโดยยังไม่ม่ภาระให้ตั้องรับัผิู้ดชอบัมากนััก

 ในัขณะท่�เราตั้องอย้่ร่วมกับัคนัตั่างวัย ความเข้าอกเข้าใจ
อ่กฝ่�ายม่ความสำคัญมาก ผู้้ใ้หญ่แต่กัต่่างจากัเด็้กั เพื่ราะผู้้ใ้หญ่ใช้ชวีติ่ 
โด้ยอ้างองิจากัป็ระสุบกัารณ์ และความีทุรงจำจากัสุิ�งต่่างๆ ทุี�เขาเคย 
ผู้่านมีา เเต่่สุำหรับเด้็กัทุุกัอย่างเป็็นเร่�องใหมี่ เพื่ราะเด็้กัยังไมี่มีี
ป็ระสุบกัารณ์มีากัพื่อ   จึงอาจม่หลายอย่างท่�ทำให้ผู้้ ้ใหญ่กับัเด็ก 
คิดไม่เหมอ่นักนัั เกดิช่องว่างและความไม่เข้าใจกนัั แน่ันัอนัว่ากัารจะใช้ 
ชวีติ่อย้ร่่วมีกันักับัผู้้ใ้หญ่อย่างมีคีวามีสุขุ สุิ�งสุำคญัคอ่ความีเข้าอกัเข้าใจ 
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ผู้้�ใหญ่�เขาเปน็อื่ย�างไรกนันะ? 

“ ”ปรีะสบการีณ์์ท่ีี่ต่างก้น ที่ำาให้้แต่ละคัน
ม้ีคัวิาม้คัิด้เห้็นแตกต่างก้นได้้เสม้อ

 
 ในัฐานัะท่�เราเป็็นัคนัท่�อย้ใ่นัวัยเดก็ หล่กเล่�ยงไม่ได้ท่�วนััหนัึ�งเราจะ 
ต้ัองก้าวเข้ามาทำหน้ัาท่�ดแ้ลผู้้ท้่�อายมุากกว่า  ความเข้าอกเข้าใจคนัต่ัางวยั 
รวมถึงึการอย้่ร่วมกันัได้จึงเป็็นัสิ�งสำคัญท่�จะลด ‘ช่องว่าง’ ระหว่างวัย
ให้เป็็นั ‘พี่่�นัท่�ป็ลอดภยั’ ได้  

 ช่องว่างระหว่างวัย หรอ่ Generation Gap คอ่ การขาด
ความเข้าใจกนััระหว่างคนัท่�อายนุ้ัอยกับัคนัอายมุากกว่า ซึ�งเป็็นัผู้ลมาจาก 
ความแตักต่ัางของป็ระสบัการณ์การใช้ช่วติัท่�ผู่้านัมาของแต่ัละคนั น้ัองสังเกตั 
ไหมว่า หลายครั�งท่�สมาชิกในัครอบัครัว เช่นั วัยรุ่นักับัพี่่อแม่ พ่ี่อแม่กบัั 
ป็้�ย่าตัายาย มักจะม่ป็ัญหาไม่ลงรอยกันั นัั�นัเพี่ราะช่องว่างระหว่างวัย 
ซึ�งปั็ญหาช่องว่างระหว่างวยั หากเกดิในัครอบัครัว มกัจะเกดิขึ�นักับัผู้้ส้ง้อาย ุ
และลก้หลานั พ่ี่อแม่กบััลก้ พี่่�กบััน้ัอง เนั่�องจากคนในครอบครวัไม่ีมีเีวลา
ให้กันั ไม่ียอมีรบัความีเหน็ของแต่่ละฝ่าย ต่่างคดิ้ว่าต่วัเองถก้ัเสุมีอ เมี่�อมี ี
ป็่ญหาไมี่ป็ร่กัษาพื่้ด้คุย ทุำให้เกัิด้ความีห่างเหินในครอบครัว แม้แตั ่
ครอบัครวัท่�อย้ร่่วมใกล้ชิดกนัั และคดิว่ารกักันัด ่ กย็งัสามารถึเกดิปั็ญหา
ช่องว่างระหว่างวัยได้

ความรับผู้ิด้ชอื่บ กับ ความสนุกสนาน 

ธรรมชาตัขิองผู้้ใ้หญ่ เม่�อตัดัสนิัใจท่�จะรบััผู้ดิชอบัอะไรสกัอย่าง 

เขาจะทุม่เท ใส่ใจ และใส่ความร้ส้กึถึงึคุณค่าลงไป็ในัสิ�งนัั�นัด้วย 

ผู้้ใ้หญ่จะทำงานัให้เสรจ็ไป็ทล่ะอย่างด้วยความตัั�งใจ ยิ�งโตักต้็ัอง 

ยิ�งรบััผิู้ดชอบัต่ัอหน้ัาท่�ของตัวัเองมากขึ�นักว่าเดิม ต้ัองมว่ฒุภิาวะ 

พี่อท่�จะรับัผิู้ดชอบัความผู้ิดพี่ลาดและความสำเร็จของตััวเอง 

การทำงานัแบับัผู้้้ใหญ่ ค่อ การคิดวางแผู้นัโดยม่เป็้าหมาย 

ท่�ชัดเจนั จากนัั�นัเขาจะใช้ความมุ ่งมั�นัลงม่อทำให้สำเร็จ

อย่างท่�ตัั�งใจ 

ตั่างจากเด็กท่�ยังม่เวลาได้ทดลอง ได้เล่อก เพี่่�อตััดสินัใจว่าจะ 

เลอ่กเส้นัทางชว่ติัของตัวัเองอย่างไร เป็็นัผู้ลให้หลายครั�งผู้้ใ้หญ่ 

อาจจะมองว่าเดก็ไม่ค่อยให้ความสำคญักบััการทำสิ�งใดสิ�งหนัึ�ง 

ไป็ท่ละอย่าง ท่ละงานั

 การให�คณุค�าต�อื่งาน กบั การได้�ลอื่งเปล่�ยนสิ�งใหม�ๆ  
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เราจัะอื่ย้�ร�วมกบัผู้้�ใหญ่�อื่ย�างไร ให�เข�าใจักนัได้�ด้?่ 

 ผู้้้ใหญ่อาจม่สิทธิเล่อกทางเดินัให้กับัตััวเอง ม่สิทธิในัการ 
ตััดสินัใจท่�จะลงม่อทำอะไรสักอย่าง โดยท่�ไม่ตั้องขออนัุญาตัผู้้้ป็กครอง 
เรย่กว่ามส่ทิธเิดด็ขาดท่�จะเลอ่กสิ�งต่ัางๆ ให้กบััชว่ติั  แต่ัเม่�อเป็็นัผู้้ใ้หญ่ 
จึงตั้องม่วุฒิภาวะ และภาระก็มากขึ�นัตัามมาด้วย เพี่ราะฉัะนัั�นั แม้ีว่า
ผู้้ใ้หญ่จะมีอีสิุระในกัารทุำสุิ�งต่่างๆ แต่่เขาก็ัต้่องแบกัรับภาระมีากัมีาย
เช่นกันั

“

”

คัวิาม้เข้าอกเข้าใจก้น 
คัือการีสรี้าง

บรีรียากาศอบอุ่นในคัรีอบคัรี้วิ

 การอย้ร่่วมเป็็นัครอบัครวัเดย่วกนัั สามารถึเกดิช่องว่างระหว่างวยัได้
เป็็นัธรรมดา เพี่ราะคนัแต่ัละวยัมล่กัษณะความคดิและสิ�งท่�ยดึถึอ่กนััมาต่ัางกนัั 
เตับิัโตัมาในัสภาพี่แวดล้อมและป็ระสบัการณ์ท่�ต่ัางกนัั  และต่ัางกันัด้วยยคุสมยั 
รวมถึึงความแข็งแรงของร่างกายและจิตัใจก็ไม่เท่ากันั  

 แต่ัหากคำนังึถึงึป็ระโยชน์ัและความจำเป็็นัท่�ต้ัองอย้ร่่วมกนัั สิ�งสำคญั 
ค่อการท่�สมาชิกทุกคนัในัครอบัครัวสามารถึใช้ช่วิตัภายในับ้ัานัได้อย่างราบัร่�นั 
และม่ความสุข  กัารทุำความีเข้าใจในลักัษณะนิสุัย ความีคิด้ ทุัศนคต่ิ และ 
ป็ระสุบกัารณ์ทุี�มีต่ี่อสุิ�งต่่างๆ ต่ลอด้จนความีเสุ่�อมีถอยและกัารเป็ลี�ยนแป็ลง 
ทุั�งทุางร่างกัายและจิต่ใจของผู้้้ใหญ่จ่งเป็็นสุิ�งจำเป็็น เนั่�องจากป็ัจจัยเหล่านั่� 
ส่งผู้ลตั่ออารมณ์ ความร้้สึก และการแสดงออกท่�มักเตั็มไป็ด้วยความวิตัก
กังวลและห่วงใยตั่อสิ�งตั่างๆ จนัอาจทำให้ล้กหลานัเกิดความรำคาญใจ 



 วิธ่ท่�จะทำให้บัรรยากาศการอย้ร่่วมกบััคนัต่ัางวยัอย่างมค่วามสุข 
เพี่่�อลดช่องว่างระหว่างวัย ได้แก่ 

ยอมีรับและเข้าใจในความีต่่าง ผู้้ ้ใหญ่เตัิบัโตัมาบันัพี่่�นัฐานั 
และป็ระสบัการณ์ท่�แตักตั่างออกไป็ เม่�อใกล้ชิดกับัคนัรุ่นัใหม ่
ท่� ม่ลักษณะตั่างจากตััวเองก็มักวิตักกังวลและคอยกำชับั
ตัิดตัามให้ทำตัามท่�ตันัเองยึดถึ่อ บั่อยครั�งหลงล่มและพี่้ดย�ำ 
หลายครั�งจนัลก้หลานัร้ส้กึไม่เป็็นัส่วนัตัวั สิ�งท่�เราทำได้ค่อ ตัอบัรบัั 
และทำตัามคำแนัะนัำ หากม่ส่วนัไหนัไม่เป็็นัความจริงก็ควร
ให้อภัย ป็ล่อยผู้่านัไป็โดยไม่จำเป็็นัตั้องโตั้เถึ่ยง

เห็นคุณค่าและให้ความีสุำคัญ  ผู้้ ้ใหญ่โดยเฉัพี่าะผู้้ ้ส้งอายุ  
(อายุ 60 ป็ีขึ�นัไป็) ท่�ไม่ได้ทำงานั อาจร้ ้สึกหมดคุณค่าท่�ไม่
สามารถึทำป็ระโยชนั์ให้กับัใครได้อ่ก จนัไป็บัั�นัทอนัสภาพี่จิตัใจ
และส่งผู้ลกระทบัตั่อสุขภาพี่ร่างกายตัามมา ซึ�งคนัในัครอบัครัว
สามารถึช่วยได้ด้วยการให้ความสำคัญ โดยการขอคำแนัะนัำ 
รับัฟัังความเห็นั หร่อให้ม่ส่วนัร่วมในัการตััดสินัใจในัเร่�องตั่างๆ 
รวมทั�งแสดงออกตั่อกันัด้วยความเคารพี่ เพี่่�อสร้างบัรรยากาศ 
ท่�ด่ให้กับัครอบัครัว

ให้กัารด้้แลเอาใจใสุ่  สมาชิกในัครอบัครัวสามารถึเพี่ิ�มความ
สัมพี่ันัธ์ท่�ด่ได้โดยการถึามไถึ่ความเป็็นัอย้ ่ และชวนัพี่้ดคุย 
ถึงึเร่�องต่ัางๆ คอยดแ้ลเอาใจใส่ ทั�งเร่�องอาหารการกนิั ความสะอาด 
และการออกกำลังกาย รวมทั�งส่งมอบัรอยยิ�ม และเส่ยงหัวเราะ 
ให้กันัเสมอ

นำเสุนอสุิ�งทุี�เป็็นป็ระโยชน์ นัอกจากเราจะรับัฟัังคำแนัะนัำ
จากผู้้้ใหญ่ในัฐานัะท่�เคยผู้่านัป็ระสบัการณ์ช่วิตัมาก่อนัแล้ว  
เราสามารถึให้คำแนัะนัำด่ๆ กลับัไป็ส้่ผู้้้ใหญ่ได้เช่นักันั โดยเฉัพี่าะ 
ความร้ ้เก่�ยวกับัการด้แลรักษาสุขภาพี่ร่างกาย และจิตัใจ 
ให้แข็งแรงอย้่เสมอ ไม่ว่าจะเป็็นัการออกกำลังกาย การพี่ักผู้่อนั   
การเล่อกรับัป็ระทานัอาหารท่�ม่ป็ระโยชนั์ หร่อแม้แตั่การใช้
เทคโนัโลย่เพี่่�อคลายเหงา

เอ่�อเฟ้�อกัันและกััน หนั้าท่�สำคัญอย่างหนัึ�งของสมาชิกในับ้ัานั ค่อ 
การสนัับัสนัุนัให้แตั่ละคนัได้ม่โอกาสริเริ�มทำกิจกรรมใหม่ๆ ท่�สร้าง 
ความร้้สึกด่ และม่คุณค่าตั่อทั�งตันัเองและผู้้้อ่�นั เพี่่�อไม่ให้ตัิดอย้่กับั 
อด่ตัหร่อกังวลกับัอนัาคตัท่�ยังมาไม่ถึึงมากจนัเกินัไป็ เช่นั การทำ 
กิจกรรมร่วมกันัในัครอบัครัว  การช่วยอำนัวยความสะดวกในัการ 
เดินัทางไป็พี่บัป็ะญาตัิพี่่�นั้อง  การท่องเท่�ยว  เป็็นัตั้นั   

แสุด้งความีรักัต่่อกันั  การแสดงความรักในัครอบัครวัมห่ลายวธิ ่ เช่นั 
การพี่้ดคุยบัอกรัก การสัมผัู้สโอบักอด  การด้แลเอาใจใส่กันัและกันั 
สอบัถึามเร่�องราวช่วิตัป็ระจำวันัตั่างๆ  การได้ใช้เวลาร่วมกันับั่อยๆ 
ทำกิจกรรมร่วมกันั หร่อม่สิ�งพี่ิเศษเล็กๆ นั้อยๆ มอบัให้กันั 
ในัโอกาสสำคัญตั่างๆ  การแสดงความรักตั่อกันัจะช่วยเพี่ิ�ม 
ความร้้สึกผู้้กพี่ันั  แสดงถึึงความเป็็นัห่วงเป็็นัใย รวมถึึง การทำตััวเป็็นั 
ลก้หลานัท่�ดด้่วยการเช่�อฟััง เคารพี่ และให้เกย่รตัซิึ�งกนััและกนััเสมอ 

12

“ คัวิาม้อบอุ่นในบ้านไม้่ใชั้่จำานวินคัน 
แต่เป็นคัวิาม้เข้าใจที่ี่ม้ีให้้แก่ก้น

“ 



 นัอกจากความเข้าอกเข้าใจ และการสร้างบัรรยากาศท่�ด่ 
เพี่่�อการอย้ร่่วมกันัแล้ว  การส่�อสารยงัเป็็นัสิ�งสำคญัท่�จะช่วยลดช่องว่าง 
ระหว่างวัย ช่วยให้เรากับัผู้้้ใหญ่ใกล้ชิดกันัมากขึ�นั และสามารถึ 
ช่วยลดความขัดแย้งได้  จะส่�อสารอย่างไรด่ เพี่่�อให้ครอบัครัวอบัอุ่นั

บอกัความีร้้สุ่กัน่กัคิด้ของเรา หร่อ I Message เป็็นัการ
ส่�อสารหร่อพี่ด้ความร้้สกึของเรา เพ่ี่�อให้อก่ฝ่�ายเกดิความเข้าใจ 
ท่�ถึ้กตั้องว่าเราม่ความร้้สึกนัึกคิดอย่างไร เช่นั  “หนร้้สุ้ก่ัเสุยีใจ 
เวลาแม่ีไม่ีฟ่งสุิ�งทีุ�หนพ้ื่ด้้” แทุนทุี�จะพื่ด้้โด้ยใช้ You Message 
เช่น “แม่ีไม่ีเคยจะฟ่งหนเ้ลย”  

กัารถามีและกัารรับฟ่งความีคิด้เห็นของอีกัฝ่าย  การถึาม
เพ่ี่�อให้อก่ฝ่�ายได้มโ่อกาสตัอบักลบััมาจะทำให้เกดิความเข้าใจ 
ท่�ถึ้กตั้องตัรงกันัมากขึ�นั 

แสุด้งความีช่�นชมีและขอบคณุกันัในโอกัาสุทุี�เหมีาะสุมี เช่นั 
ขอบคุณยายทุี�ทุำกัับข้าวมี่�อเช้าให้กั่อนไป็โรงเรียนทุุกัวัน 
รวมทั�งให้กำลังใจกันัและกันัเสมอ  

กัารกัระทุำเสุยีงด้งักัว่าคำพื่ด้้ หมายถึงึ คำพี่ด้และการกระทำ 
ควรจะสอดคล้องกนัั การกระทำมค่วามสำคัญมากกว่าสิ�งท่�เรา 
พ้ี่ดออกไป็ เช่นั เราบัอกพ่ี่อว่า อยากให้พ่ี่อพี่ด้เพี่ราะๆ กบััเรา 
แตั่เรากลับัใช้คำห้วนัๆ เวลาพี่้ดกับัพี่่อ

ใช้คำพื่้ด้เชิงบวกัทุี�ให้เกัียรต่ิกััน เช่นั ถึ้าป็้าพี่้ดว่า “ขับัรถึพี่า 
ป็้าไป็ตัลาดหนั่อย” คำพี่้ดตัอบักลับัในัเชิงลบั เช่นั “เด่�ยวก่อนั 
ยังไม่ว่าง” แตั่คำพี่้ดตัอบักลับัเชิงบัวก เช่นั  “ได้้ค่ะ แต่่หน้ขอ 
เวลาคร่�งชั�วโมีงทุำกัารบ้านให้เสุร็จกั่อนนะคะ”   

หลีกัเลี�ยงกัารสุ่�อสุารเชิงลบ ไม่ใช่เพี่่ยงคำพี่้ดเท่านัั�นั 
ส่หนั้าบัึ�งตัึง เฉัยเมย เย็นัชา การใช้วิธ่เง่ยบัไม่พี่้ด เพี่่�อ
หล่กเล่�ยงความขัดแย้ง การพี่้ดคลุมเคร่อไม่ชัดเจนั  
อาจทำให้เกดิความเข้าใจผู้ดิได้ เช่นัเดย่วกบััการพี่ด้ท่�ม่ 
ลักษณะสั�งสอนั ตัิเตั่ยนั หร่อป็ระชดป็ระชันั
 

 ไม่ว่าจะเป็็นัวัยไหนั ทกุคนัต้ัองการความเข้าใจ ทกุคนั 
ต้ัองการพี่ด้คุยกนััด้วยถ้ึอยคำท่�เป็็นัมติัร สิ�งเหล่านั่�น้ัองสามารถึ 
สร้างให้เกิดขึ�นัได้ในัครอบัครัว แล้วการอย้่ร่วมกันัในับั้านั
ของเราจะเต็ัมไป็ด้วยความสุข บั้านัท่�ม่ผู้้ ้ใหญ่อย้ ่ร่วมกับั
เด็กๆ เป็็นัภาพี่ความอบัอุ ่นัของครอบัครัว เป็็นัภาพี่บั้านั 
ท่� ม่ความเอ่�ออาทร และห่วงใย และบั้านัจะกลายเป็็นั
พี่่�นัท่�ป็ลอดภัยสำหรับัทุกๆ คนั

ท่�มา 
https://bit.ly/3agfka6

https://bit.ly/3o0e2Dr
https://bit.ly/3OP0PZF
https://bit.ly/3OZxoEc
https://bit.ly/3P5zXoa
https://bit.ly/3yKMYhu

ภาพี่ป็ระกอบัโดย 
https://bit.ly/3erpMNL
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“ 
”

สำาหรับครอบครัว 
ไม่ม่สิ่งใดที่่่จะพูดคุยกันไม่ได้



  น้ัองทำอะไรได้บ้ัาง เพี่่�อให้ครอบัครัวเราอย้ร่่วมกนััได้อย่างมค่วามสุขทกุๆ วนัั น้ัองสามารถึตัอบัคำถึามด้านัล่างนั่� แล้วส่งคำตัอบั 
มาท่�ทาง inbox ถ่ึายรป้็ส่งมาทางแชท facebook.com/yuvabadhana หรอ่ส่งมาท่� มล้นิัธยิวุพี่ฒัน์ั เลขท่� 1 ซ.พี่รเ่มย่ร์ 2 ถึ.ศรน่ัครนิัทร์  
แขวงหนัองบัอนั เขตัป็ระเวศ กทม.10250 ค่ะ 

ช่�อ ............................................................ นัามสกุล ............................................................ รหสันักัเรย่นัทนุั.....................................................
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กิจกรรมท้ี่ายคอลัมน์

 ทีุ�บ้าน น้องอย่้กัับใครบ้าง

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

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

ความอื่บอืุ่�นขอื่งครอื่บครัวเราสร�างให�เกิด้ขึ�นได้�
เพ่ยงเราเข�าอื่กเข�าใจักัน

 คิด้ว่าแต่่ละคนมีีข้อดี้อย่างไร

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

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

 ใครทีุ�มีีอายุมีากัทีุ�สุุด้ในบ้าน

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

.................................................................................................................................................................................
น้องคิด้ว่า บุคคลทุ่านนั�นมีีความีสุามีารถอะไรโด้ด้เด่้นทีุ�สุุด้ ทีุ�เราเองก็ัยังทุำาไม่ีได้้

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

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

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

ถ้าอยากัให้บ้านของเราอบอุ่นและมีีความีสุุข น้องสุามีารถทุำาอะไรได้้บ้าง

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

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

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



ฉันัรักตัวิเอง
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พูดกับตัวเองอย่างไร
              ให้ม่กำาลังใจ

 “เราไม่ีมีทีุางทุำได้้หรอกั”  “ไม่ีเหน็มีใีครสุนใจเราเลย” 

“ใครจะมีารักัคนอย่างเรา” น้ัองร้ส้กึอย่างไรกบััคำพี่ด้แบับันั่�คะ  ถ้ึาเรา 

ได้ยนิัคนัอ่�นัพี่ด้ เราร้ส้กึอย่างไร? แล้วถ้ึาเราพี่ด้แบับันั่�กบััตัวัเองล่ะ 

เราจะร้ส้กึอย่างไร? เสย่งท่�เราพี่ด้กับัตัวัเองมผู่้ลอย่างมากกับัความ

ร้ส้กึและอารมณ์ของเรา ฉัะนัั�นั น่ัาจะดก่ว่าถ้ึาเราเรย่นัร้ท้่�จะมเ่สย่ง

คำพี่ด้ด่ๆ  ให้ตัวัเองอย้เ่สมอ



 ค่อเส่ยงของความคิดท่�เราม่ตั่อตััวเอง ในัขณะท่�เราเผู้ชิญ

สถึานัการณ์บัางอย่าง เช่น เราเล่มีเกัมีทุั�งๆ ทุี�ถง่เวลาทุำกัารบ้านแล้ว 

เสุียงทุี�เราพื่้ด้กัับต่ัวเองค่อ “ไมี่เป็็นไร เล่นอีกัแป็๊บเด้ียวเอง”  นี�ค่อ 

เสุียงทุี�เราพื่้ด้กัับต่ัวเอง หร่อหากเป็ร่ยบัเท่ยบัเป็็นัก่ฬาฟัุตับัอล  

เราจะได้ยนิัเสย่งคนัพี่ากษ์ บัางครั�งคนัพี่ากษ์กใ็ส่อารมณ์ ใส่ความเห็นั 

ของเขาลงไป็ หร่อตัำหนัิผู้้้เล่นับั้างในัขณะพี่ากษ์ เส่ยงของนัักพี่ากษ์ 

เป็ร่ยบัได้กับัความคิดท่�เราม่ตั่อตััวเอง 

 แตั่เส่ยงพี่ากษ์ในัใจเราก็สามารถึนัำมาเป็็นัป็ระโยชน์ั 

ในัการป็รับัป็รุงตััวเอง หร่อบัอกให้เราม่สตัิ เช่นั ในัขณะท่�เรากำลัง

ถึ่อแก้วนั�ำร้อนั แล้วเส่ยงพี่ากษ์ในัใจบัอกว่า “ถึ่อด่ๆ นัะ ระวังหก” 

เส่ยงพี่ากษ์นั่�จะช่วยให้เราม่สตัิจดจ่อและระมัดระวังมากขึ�นั 
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เส่ยงท่ำ�เราพ้ด้กับตัวเอื่งค่อื่อื่ะไร? 

การพ้ด้กับตัวเอื่งส�งผู้ลอื่ย�างไรกับตัวเรา?

 ม่ผู้ลตั่อสภาพี่จิตัใจ อารมณ์ และการกระทำ ในัวันัท่�เรา

กำลังเคร่ยด  เผู้ชิญป็ัญหา  หร่อเจอวิกฤตัในัช่วิตั  การเล่อกพี่้ด 

กับัตััวเองสามารถึช่วยให้เราผู้่านัพี่้นัวันัแย่ๆ ไป็ได้ หร่อฉัุดดึงให้เรา

ยิ�งร้้สึกแย่ลงกว่าเดิมก็ได้ 

 เช่นั  มีคีนชมีเราว่า “เธอนี�เก่ังนะ ผู่้านเร่�องร้ายๆ มีาได้้”  

แต่่เรากัลบัร้สุ้ก่ัว่า “ไม่ีจริงหรอกั เขาก็ัพื่ด้้ไป็แบบนั�นแหละ เขาไม่ีได้้ 

จรงิใจ” คำชมีหร่อทุ่าทุขีองคนทุี�ชมีเราไม่ีใช่สุิ�งทุี�กัำหนด้สุภาพื่จติ่ใจ 

ของเรา แต่่เป็็นสุิ�งทีุ�เราพื่ด้้กับัต่วัเอง หรอ่ความีคดิ้ของเราต่่างหากั 

ทุี�สุ่งผู้ลต่่ออารมีณ์ความีร้สุ้ก่ัของเรา  การเร่ยนัร้้ท่�จะพี่้ดกับัตััวเอง 

จึงม่ความสำคัญ

การพ้ด้แบบไหนทำ่�บั�นทำอื่นกำาลังใจัขอื่งเรา?  

 การพี่้ดท่�บัั�นัทอนักำลังใจม่หลายร้ป็แบับั แตั่ท่�พี่บับั่อยๆ  

ม ่3 รป้็แบับัค่อ

พื่ด้้ต่ำหนิต่่อว่า ต่ดั้สุนิตั่วเอง  เช่นั  “เราไม่ีมีทีุางทุำได้้หรอกั” 

“คนอย่างเราใครจะมีาสุนใจ”  “เราไม่ีได้้เก่ังเหมีอ่นคนอ่�น” 

การตัำหนัิ ตััดสินัตััวเอง นัอกจากจะเป็็นัการพี่้ดบัั�นัทอนั 

กำลงัใจแล้ว ยงัเป็็นัสาเหตัุให้คนัเราจมกับัความเศร้าไม่หาย 

จนักลายเป็็นัโรคซึมเศร้าได้   

พื่ด้้จากักัารตี่ความีในทุางลบ เช่นั เราโทรศพัี่ท์ไป็หาเพี่่�อนั 

แล้วเพี่่�อนัไม่รบััสาย เราก็เหมารวมว่าเป็็นัเพี่ราะเพ่ี่�อนัไม่อยาก 

คุยกับัเรา เพี่่�อนัไม่ชอบัเรา นั่�ค่อการตั่ความเอาเอง ว่าเพี่่�อนั 

ไม่อยากคุยด้วย ทั�งท่�จริงๆ แล้ว เพ่ี่�อนัอาจจะแค่ไม่ได้พี่ก

โทรศัพี่ท์ตัิดตััวเท่านัั�นัเอง แตั่ถึ้าเราเช่�อว่าเพี่่�อนัไม่อยากคุย 

กับัเรา เพี่่�อนัไม่ชอบัเราแนั่ๆ มันัจะยิ�งดึงความร้้สึกของเรา

ให้แย่ลง 

ด้่วนสุรุป็จากัสุถานกัารณ์ทุี�เคยเกัิด้ข่�นแล้ว  เราอาจจะ 

ด่วนัสรุป็ว่าบัางอย่างจะตั้องเกิดขึ�นัแนั่นัอนั โดยใช้

สถึานัการณ์เด่ยวกับัท่�เคยเกิดขึ�นัในัอด่ตัมาเป็็นัตััวตััดสินั 

เช่นั เราเคยถึ้กแฟันับัอกเลิก เราก็ด่วนัสรุป็ว่า “เราเป็็นัคนั

ท่�ไม่ม่ใครตั้องการ ไม่ม่ใครจะมาสนัใจเราหรอก” 



 เราทกุคนัสามารถึเลอ่กได้ว่าจะพี่ด้อย่างไรกบััตัวัเอง พี่ด้เพี่่�อให้ม่ 

กำลังใจ ให้ม่เป็้าหมาย หร่อพี่้ดเพ่ี่�อให้ตััวเองยังคงคิดวนัเว่ยนัอย้่กับั 

ความคดิแย่ๆ เราควรเรยีนร้ทุ้ี�จะใช้คำพื่ด้้ในฐานะทุี�เราเป็็นมีติ่รกับัต่วัเอง 

เพื่่�อไมี่ให้ต่ัวเราร้้สุ่กักัด้ด้ันจนเกัินไป็ เช่น  

“อด้ทุนหน่อยนะ”  

“ค่อยๆ ไป็ เดี้�ยวก็ัเสุร็จ ไมี่ต่้องรีบร้อน” 

“ไมี่เป็็นไร ช่างมัีนเถอะ เริ�มีใหมี่แล้วกััน” 

 ปั็ญหาอุป็สรรคท่�เรากำลังเผู้ชิญอย้่ อาจจะแก้ไขไม่ได้ในัทันัท่ 

ขอแค่ให้เราด้แลรักษาสุขภาพี่ร่างกาย และจิตัใจของเราให้ด่ เพี่ราะนัั�นัค่อ 

ตั้นัทุนัช่วิตัของเรา ค่อยๆ คิด  ค่อยๆ แก้ป็ัญหาไป็ท่ละอย่าง เพี่ราะไม่ม่

ป็ัญหาไหนัจะแก้ได้พี่ร้อมกันั และหมั�นัให้กำลังใจตััวเองเยอะๆ แม้ในัวันั 

ท่�ไม่ม่ใครพี่ร้อมจะให้กำลังใจเรา

ท่�มา 

https://bit.ly/3uvDVhY 

17

การตั�งคำาถามกบัตวัเอื่งเปน็การชวน
ให�เราค�นหาความจัรงิว�าสิ�งทำ่�เราคดิ้นั�น
ความจัรงิเปน็อื่ย�างทำ่�เราคดิ้หรอ่ื่ไม�

เราจัะจััด้การอื่ย�างไรกบัคำาพด้้บั�นทำอื่นจิัตใจั?  

 ตัระหนัักว่า นี�ค่อเสุียงทุี�เราพื่้ด้กัับต่ัวเอง เป็็นเพีื่ยง

ความีคิด้ในใจเรา 

ความคิดของเรากับัเหตัุการณ์ภายนัอกอาจจะเป็็นัคนั 

ละเร่�องกันั ไม่ได้เป็็นัไป็อย่างท่�เราคิด 

 

ตัระหนักัว่า คำพี่ด้ลบักำลังส่งผู้ลร้ายกบััความร้ส้กึของเรา 

หากเราพี่้ดลบักับัตััวเอง เราก็จะยิ�งร้้สึกแย่

ตัั�งคำถึามกับัคำพี่้ดท่�บัั�นัทอนัจิตัใจ เช่นั 

“ฉัันไมี่มีีทุางทุำได้้หรอกั”  

          

“ร้ ้ได้้ไงว่าทุำไมี่ได้้” 

“เขาไมี่พื่อใจเราแน่เลย”    

           

“ร้้ได้้ยังไงว่าเขาไมี่พื่อใจ

เราจะพิื่สุ้จน์ได้้ยังไงว่าเขาไมี่พื่อใจเรา”  

“ ”



 ในัวนััท่�เราท้อใจ สิ�นัหวงั การจะเตัมิกำลังใจให้ตัวัเอง ทำได้เม่�อเราร้ว่้าเป้็าหมายของเราคอ่อะไร...มาลองทบัทวนัตัวัเองผู่้านัการตัอบั
คำถึามด้านัล่างนั่�ค่ะ เสรจ็แล้วส่งคำตัอบัมารบััของท่�ระลกึได้ท่�ทาง inbox ถ่ึายรป้็ส่งมาทางแชท facebook.com/yuvabadhana หรอ่ส่งมาท่�  
มล้นัธิยิวุพัี่ฒน์ั เลขท่� 1 ซ.พี่รเ่มย่ร์ 2 ถึ.ศรน่ัครนิัทร์ แขวงหนัองบัอนั เขตัป็ระเวศ กทม.10250 ค่ะ 

ช่�อ ................................................................... นัามสกุล ............................................................... รหัสนักัเรย่นัทนุั.................................................
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กิจกรรมท้ี่ายคอลัมน์

ในวนัท่ำ�เลวร�าย 
ขอื่ให�เรามต่วัเอื่งท่ำ�เปน็เพ่�อื่นท่ำ�ด้ท่ำ่�สดุ้

อะไรค่อสิุ�งสุำาคัญในชีวิต่ของเรา...................................................................................................................... 

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

จุด้หมีายป็ลายทุางสุำาคัญทีุ�เราอยากัให้เกิัด้ข่�นในชีวิต่ ค่ออะไร.........................................................................

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

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

เราจะเติ่มีกัำาลังใจให้ตั่วเองอย่างไรได้้บ้าง เพ่ื่�อให้มีีแรงใจไป็สุ่้จุด้หมีายป็ลายทุางนั�น........................................

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

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

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

คำาพ้ื่ด้ไหนบ้าง ทีุ�เราจะหยุด้พ้ื่ด้กัับตั่วเอง........................................................................................................

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

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

 

คำาพ้ื่ด้ไหนบ้าง ทีุ�เราจะพื่ยายามีพ้ื่ด้กัับตั่วเองบ่อยๆ.........................................................................................

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

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



จากพูี่ถึงนั้อง

19

ช่วิตออกแบบได้

 ม้ลนัิธิยุวพัี่ฒนั์ได้ม่โอกาสพี่้ดคุยกับั พื่ี�เต่ย อาภากัร เต่ชะนันทุ์ รุ่นัพี่่�อด่ตันัักเร่ยนัทุนั ท่�ม่แง่มุมช่วิตัด่ๆ หลายอย่าง ท่�ได้จากการเป็็นั 
นัักกจิกรรมของโรงเร่ยนั จดุเริ�มต้ันัแค่การทำกิจกรรมทำให้พี่่�เตัยป็ระสบัความสำเรจ็ทั�งการเรย่นั การทำงานั และมองเหน็ัคณุค่าในัความแตักต่ัาง
ระหว่างกนัั  ซึ�งไม่ว่าสถึานัการณ์รอบัตัวัจะเป็็นัอย่างไร พี่่�เตัยจะยงัมค่วามสขุและเป็็นัผู้้ใ้ห้ได้เสมอ 



 ตัั�งแต่ัเข้าเรย่นัชั�นัอนับุัาลจนัถึงึมหาวทิยาลยัสิ�งท่�พี่่�ทำมาตัลอดค่อ 

การเข้าร่วมกิจกรรมของสถึาบันัั ทั�งกจิกรรมจิตัอาสาและการแข่งขนััต่ัางๆ 

เช่นั ป็ระกวดเขย่นัเรย่งความ คดัไทย วาดรป้็ ร้องเพี่ลง สวดมนัต์ัสรภญัญะ 

การแข่งขันัทกัษะทางวชิาการ  ช่วยโรงเรย่นัขายของในัสหกรณ์  ช่วยงานัวดั 

เป็็นัมัคคุเทศก์นั้อยพี่านัักท่องเท่�ยวเดินัชมวัดและบัริเวณใกล้เค่ยง  

เป็็นัจิตัอาสาเฝ่้ารองเท้าให้คนัท่�มาวัด การทำกิจกรรมทำให้เราร้้จัก 

คนัหลากหลาย ได้ทำงานักับัคนัตั่างวัย ตั่างความคิด ทำให้ร้้จักป็รับัตััว 

ในัวันัท่�พี่่�โตัขึ�นั เร่ยนัส้งขึ�นั พี่่�สามารถึนัำทักษะหลายอย่างท่�ได้จากการ 

ทำกิจกรรมตั่างๆ มาใช้ให้เป็็นัป็ระโยชนั์ ป็ระสบัการณ์ในัช่วิตัทำให้พี่่�

เตับิัโตัได้เหมอ่นัวันันั่�
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ถามตวัเอื่งว�า เราอื่ยากมช่วิ่ตแบบไหน  

 ตัอนัเด็กๆ พ่ี่�ไม่มค่วามฝั่นัอะไรเลย ไม่ร้ว่้าอยากเป็็นัหรอ่อยาก

ทำอะไร เวลามผู่้้ใ้หญ่ถึามว่าโตัขึ�นัอยากเป็็นัอะไร เราก็ตัอบัไป็ว่าหมอบ้ัาง 

คร้บั้าง ตัอบัไม่ซ�ำกันัเลย นัับัรวมๆ กันัคงได้เป็็นัสิบัๆ อาช่พี่ จริงๆ แล้ว 

พี่่�ตัอบัไป็ทั�งท่�ตััวเองก็ยังไม่แนั่ใจเลยว่าอยากทำอาช่พี่นัั�นัจริงๆ หร่อเป็ล่า 

 

 ถ้ายังไม่ีร้ว่้าฝ่นของเราคอ่อะไร กัล็องเป็ลี�ยนมีาถามีต่วัเองว่า 

ในอนาคต่เราอยากัมีชีวีติ่แบบไหน? ใช้คำถึามนั่�กบััตัวัเอง ช่วติัในัแบับัท่�พี่่� 

อยากม่ ค่อการได้ทำงานัใกล้บั้านั ได้อย้่ด้แลพี่่อแม่ ได้เห็นัหนั้าท่านั 

ทุกวันั และอยากทำงานัท่�ท้าทาย งานัท่�ได้เจอป็ัญหาหลากหลาย ได้แก ้

ป็ัญหาท่�เราก็ไม่ร้้ว่าจะมาในัร้ป็แบับัไหนั และการแก้ป็ัญหาของเราทำให้ 

คนัอ่�นัได้รับัป็ระโยชนั์ แล้วเราค่อยเอาภาพี่ช่วิตัในัอนัาคตันั่�มาค้นัหาตั่อ 

ว่าเราจะม่วิธ่อย่างไร หร่อตั้องทำอะไรเพี่่�อให้ม่ช่วิตัแบับันั่�ได้

 

ทำกุคนเตบิโตได้�จัากประสบการณ์ชว่ติ 

 เนั่�องจากพี่่�อยากทำงานัใกล้บั้านั พี่่�อย้่จังหวัดสมุทรป็ราการ 

ซึ�งเป็็นัจังหวัดท่�ม่โรงงานัอุตัสาหกรรมเยอะมาก ก็ไป็ร้ ้จักกับังานั

นัักช่วอนัามัยและความป็ลอดภัย งานัท่�ได้ด้แลคุณภาพี่ช่วิตั ได้แก้ 

ป็ัญหาท่�ไม่ร้้ว่าแตั่ละวันัจะเจอป็ัญหาอะไร และทุกบัริษัท ทุกโรงงานั 

ตั ้องม่ตัำแหนั่งงานันั่�  จึงพี่ยายามตัั� งใจเร่ยนัเพี่่�อสอบัเข ้าคณะ 

สาธารณสุขศาสตัร์ สาขาอาชว่อนัามัยและความป็ลอดภัย มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตัร์ ท่�ทำงานัของพี่่�อย้ห่่างจากบ้ัานัแค่ 5 นัาท ่ ได้อย้บ้่ัานักับั 

ครอบัครัว และได้ช่วยเหล่อพี่นัักงานัด้านัการด้แลคุณภาพี่ช่วิตัและ 

คุ้มครองแรงงานั เพี่่�อไม่ให้เขาถึ้กเอารัดเอาเป็ร่ยบั  ช่วยให้เขาทำงานั 

ได้อย่างป็ลอดภัย อาช่พี่น่ั�ตัรงกับัช่วิตัท่�อยากม่ทุกอย่างเลย ไม่แนั่ว่า 

เม่�อเราตัอบัตััวเองได้ว่า เราอยากม่ช่วิตัแบับัไหนั เราอาจจะเป็็นัผู้้้สร้าง 

อาช่พี่นัั�นัขึ�นัมาด้วยตััวเองก็ได้

 

นักช่วอื่นามัยและความปลอื่ด้ภััย 
อื่าช่พในช่วิตแบบทำ่�อื่ยากม่ 
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ความเข้าอื่กเข้าใจัค่อื่กุญ่แจัขอื่งความสุข

 พ่ี่�เป็็นัลก้ท่�พ่ี่อแม่ห่วงมาก เน่ั�องจากเป็็นัลก้ผู้้ห้ญิงคนัเดย่ว 

ซึ�งเราเข้าใจว่าท่�เขาเป็็นัห่วง ไม่อยากให้ทำสิ�งนัั�นัสิ�งนั่�เพี่ราะอะไร 

บัางสิ�งแค่ตั้องรอให้ถึึงเวลาถึึงจะทำได้ หร่อตั้องใช้ความเช่�อใจ 

เท่านัั�นัเอง ตัอนัเป็็นัเด็กพี่่อแม่ไม่ยอมให้ไป็เดินัท่�ห้างสรรพี่สินัค้า

คนัเด่ยว ตัอนันัั�นัร้้สึกนั้อยใจ แตั่เขาให้เหตัุผู้ลว่าเป็็นัเร่�องของ 

ความป็ลอดภัย เพี่ราะช่วงนัั�นัม่ข่าวคนัร้ายอย้่บัริเวณนัั�นั เราก็

เข้าใจได้ว่าเขาเป็็นัห่วงเรา  

 เร่�องเร่ยนัเขาก็ไม่กดดันั วันัท่�ได้เกรด 4.00 เขาก็แค ่

รบััร้ว่้าเราทำได้ วนััท่�เกรดลดเขากไ็ม่ได้ว่าอะไร พี่่�ไม่ได้ร้้สกึน้ัอยใจ 

ในัวันัท่�ได้ 4.00 แตั่ไม่ได้คำชมจากพี่่อแม่ เพี่ราะเร่�องเร่ยนั 

เขาป็ล่อยให้เป็็นัหนั้าท่�ของเรา เราทำได้ด่ก็ด่กับัตััวเรา ซึ�งพี่่�ด่ใจ

ท่�พ่ี่อแม่ไว้ใจและมั�นัใจในัตัวัพี่่� และไม่เคยคดิจะทำลายความเช่�อใจ

นัั�นัเลย

 ทุกครอบัครัวม่ป็ัญหา ในัวันัท่�เราเจอป็ัญหาครอบัครัว 

อย่าคดิว่าโลกใบันั่�ใจร้ายจัง ทกุอย่างขึ�นัอย้ก่บััความคดิของเราเอง  

กัารใช้ชีวติ่ต่่อให้เจอเร่�องเลวร้ายแค่ไหน เราไม่ีจำเป็็นต้่องร้สุ้ก่ัแย่ 

ไป็กับัสุิ�งทุี�เราเจอ ไม่ีควรต่อกัย�ำความีร้้สุก่ันั�น แค่ทุำความีเข้าใจ

กับัสุิ�งทุี�เกัดิ้ข่�น ยิ�มีรบักับัสุิ�งทุี�เจอ หรอ่หากัมีใีครมีาต่ำหนเิรา กัแ็ค่ 

พื่ยายามีฟ่งเขา ว่าเขาคิด้หรอ่ร้สุ้ก่ัอย่างไรกับัเรา เราเลอ่กัทุี�จะฟ่ง 

ในสุิ�งทุี�เรานำมีาป็รับป็รุงแกั้ไขได้้ ถ้าเราเข้าใจเขา เราจะร้้ว่า 

ไม่ีจำเป็็นต้่องโกัรธหรอ่ทุุกัข์ใจกับัใคร  หรอ่อะไรเลย

 พี่่�อยากให้ทุกคนัได้ใช้ช่วิตัในัแบับัท่�เราอยากเป็็นั ไม่จำเป็็นัตั้อง

เหมอ่นัใคร ไม่ต้ัองมเ่งนิัเดอ่นัเยอะ ไม่ต้ัองทำอาชพ่ี่ยอดนัยิมกไ็ด้ แต่ัใช้ชว่ติั 

ให้มค่วามสขุ ได้ทำสิ�งท่�อยากทำและไม่เดอ่ดร้อนัผู้้อ้่�นั สำหรบััใครท่�ร้ส้กึแย่ 

กบััตัวัเอง ร้ส้กึเลอ่กทางผิู้ด หรอ่ทำผิู้ดพี่ลาดไป็ ไม่เป็็นัไรค่ะ ต่ัอจากนั่�เรากแ็ค่

คดิให้ดก่่อนั และเคารพี่การตัดัสินัใจของตัวัเอง ยอมรับัผู้ลท่�ออกมา และหาก

ยังไม่พี่อใจกับัผู้ลนัั�นั เราก็แค่เป็ล่�ยนัเส้นัทางใหม่และเก็บัสิ�งท่�เคยผู้่านัมาไว้

เป็็นัป็ระสบัการณ์ 

 ครอบัครวักเ็ช่นัเดย่วกนััค่ะ พ่ื่อแม่ีผู้้ป้็กัครองอาจจะไม่ีเป็็นอย่างใจ 

เราได้้ทุุกัเร่�อง เราเองก็ัคงไมี่ได้้เป็็นอย่างใจเขาทุุกัอย่าง แต่่ความีเข้าอกั

เข้าใจจะช่วยให้เรามีีความีสุุขได้้ อย่าท้อ อย่าคิดว่าเราอย้่คนัเด่ยวบันัโลก  

ยังม่อ่กหลายสิ�งให้เราได้ลอง ได้เร่ยนัร้้ ถึ้านัักสร้างแรงบัันัดาลใจจะเป็็นั 

มหาเศรษฐ่ นัักก่ฬาแชมป็์โลก หร่อคนัท่�ป็ระสบัความสำเร็จอย่างนั่ายกย่อง  

พื่ี�จะขอเป็็นคนธรรมีด้าคนหน่�งทุี�สุร้างแรงบันด้าลใจให้น้องๆ ได้้ใช้ชีวิต่ 

ทุี�แสุนธรรมีด้านั�นได้้อย่างมีีความีสุขุ อย่าลม่ีให้กัำลงัใจตั่วเองด้้วยนะ เพื่ราะ 

กัำลงัใจทุี�ด้ทีุี�สุดุ้มีาจากัตั่วเราเองค่ะ

ฝากถงึน�อื่งนกัเรย่นทำนุ 



 อ่านับัทสัมภาษณ์ของพี่่�เตัยแล้วมก่ำลังใจขึ�นัมากเลยใช่ไหมคะ น้ัองชอบัอะไรในับัทสัมภาษณ์นั่�บ้ัาง เขย่นัมาเล่าให้พี่่�ๆ  

ยวุพี่ฒัน์ัอ่านัหน่ัอย จะได้ส่งของท่�ระลกึไป็ให้ค่ะ ส่งคำตัอบัมาทาง inbox หรอ่ถ่ึายรป้็ส่งมาทางแชท facebook.com/yuvabadhana 

หร่อ ม้ลนัิธิยุวพี่ัฒนั์ เลขท่� 1 ซ.พี่ร่เม่ยร์ 2 ถึ.ศร่นัครินัทร์ แขวงหนัองบัอนั เขตัป็ระเวศ กทม.10250 ค่ะ

ช่�อ ................................................................... นัามสกุล ............................................................... รหัสนักัเรย่นัทนุั.............................
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กิจกรรมท้ี่ายคอลัมน์

เราทำุกคนเป็นเจั�าขอื่งช่วิตท่ำ�ด้่ได้� 
จัากการสร�างช่วิตในแบบท่ำ�ตัวเราอื่ยากม่

สุิ�งทุี�ป็ระทุับใจ หลังอ่านเร่�องราวของพื่ี�เต่ยค่อ

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

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

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

สุิ�งไหนทุี�ร้้สุ่กัเป็็นแรงบันด้าลใจให้เราได้้

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

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

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

 

น้องอยากัมีีชวีติ่แบบไหน  

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

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

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

 

เราทุำอะไรได้้บ้าง เพื่่�อให้มีชีีวติ่ในอนาคต่แบบนั�นได้้..................................................................................

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

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

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



เรื่องเงินันั่ารู้

 นั้องหลายคนัคงร้ ้จักการออมเงินั ว่าม่ป็ระโยชนั์ 

เพี่ราะช่วยให้เรามเ่งินัใช้จ่ายยามฉักุเฉันิั หรอ่สามารถึนัำเงนิัออม 

นัั�นัมาใช้เพ่ี่�อการเร่ยนัตั่อได้ในัอนัาคตั แตั่นั้องร้้ไหมว่า เงินัออม 

ของเราสามารถึนัำมาทำให้งอกเงย มม่ล้ค่าขึ�นัได้ ด้วย “กัารลงทุนุ”

 กัารลงทุนุ หมีายถง่ กัารนำเงนิทุี�เกับ็สุะสุมีไว้ไป็สุร้าง 

ผู้ลต่อบแทุนทุี�สุ้งกัว่ากัารออมี เพื่่�อให้ได้้รับผู้ลต่อบแทุน 

ในอนาคต่  การลงทุนัเป็็นัการออมเพี่่�อให้ได้รับัผู้ลตัอบัแทนัท่� 

มากขึ�นัโดยผู้้ล้งทนุัจะต้ัองยอมรบััความเส่�ยงท่�เพี่ิ�มขึ�นัเช่นักนัั ด้งันั�น 

กัารต่ัด้สุินใจลงทุุนต่้องพื่ิจารณาอย่างรอบคอบ และศ่กัษา 

หาข้อมี้ลทุี�เกัี�ยวข้องเป็็นอย่างดี้ เพี่่�อให้ได้รับัผู้ลตัอบัแทนั 

ตัามท่�คาดหวงัไว้และเพื่่�อลด้ความีเสุี�ยงทุี�จะเกัดิ้ข่�นจากักัารลงทุนุ 

รี้้จ้ก “การีลงทุี่น” วิิธีีที่ี่ที่ำาให้้เงินงอกเงย

“
”

 โดยป็กตัแิล้ว คนัเราจะมก่ารจัดสรรรายได้ในัแต่ัละเดอ่นั 
เป็็นั 2 ส่วนั ค่อ 

รายได้้เพื่่�อใช้จ่ายในชีวิต่ป็ระจำวัน เพี่่�อสิ�งจำเป็็นั 
ในัช่วิตั ท่�ไม่สามารถึหล่กเล่�ยงได้ เช่นั ค่าอาหาร ค่ายา
รักษาโรค เป็็นัตั้นั

รายได้้เพื่่�อกัารออมี  ค่อการจัดสรรรายได้ให้เหมาะสม 
เพี่ย่งพี่อต่ัอการดำเนันิัชว่ติั และมเ่หลอ่เพี่ย่งพี่อท่�จะเป็็นั 
เงินัออมไว้ใช้ในัยามจำเป็็นั

 ซึ�งการลงทุนั ค่อการทำอย่างไรให้เงินัท่�เราออมอย้่นัั�นั 
สามารถึท่�จะเพี่ิ�มพี่้นัขึ�นัมาได้ และก่อให้เกิดป็ระโยชนั์ส้งสุด 
แก่เจ้าของเงินั 

 การลงทุนัม่หลากหลายวิธ่ ทั�งการฝ่ากธนัาคาร เพี่่�อ
ให้ได้ดอกเบั่�ย การซ่�อพี่นััธบัตััรรฐับัาล สลากออมสินั ซึ�งเป็็นัการ
ลงทุนัม่ความเส่�ยงนั้อย ได้ผู้ลตัอบัแทนัตั�ำ การทำป็ระกันัช่วิตั  
ลงทนุัในัสนิัทรพัี่ย์ ไม่ว่าจะเป็็นั ทองคำ เพี่ชรนิัลจนิัดา เคร่�องป็ระดบัั 
ท่�ดนิั อาคาร การให้เช่าอสงัหารมิทรพัี่ย์ การป็ระกอบัธรุกจิ กถ็ึอ่ 
เป็็นัการลงทนุัเช่นักนัั นัอกจากนั่�ยงัมก่ารลงทนุัในัตัลาดหลกัทรพัี่ย์ 
การซ่�อหุ้นัก้้ หุ้นัสามัญ หร่อหุ้นัของกองทุนัรวมตั่างๆ

การีลงทุี่นมี้คัวิาม้เส่ียง 
ผ้้ลงทุี่นคัวิรีศึกษาข้อม้้ล

ให้้รีอบคัอบก่อนต้ด้สินใจลงทุี่น
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เพราะอื่ะไรเราจัึงควรลงทุำน?

การลงทุำนค่อื่อื่ะไร? 



$

$ $

$$

$

$

$

** ความหมายของ ดอกเบั่�ย  พี่ันัธบััตัรรัฐบัาล หุ ้นัก้ ้ หุ ้นั กองทุนัรวม  กองทุนัส่วนับุัคคล กองทุนัสำรองเล่�ยงช่พี่ เงินัป็ันัผู้ล  

ผู้ลกำไร นั้องสามารถึหาความร้ ้เพี่ิ�มเตัิมได้ทางอินัเทอร์เนั็ตั

 การลงทุนัถึ่อเป็็นัการเพี่ิ�มค่าของเงินั ทำให้ผู้้้ลงทุนัได้รับัผู้ลกำไรหร่อผู้ลตัอบัแทนัจากการลงทุนั ทำให้ผู้้้ลงทุนัม่รายได้ในัร้ป็ของดอกเบั่�ย 

หร่อเงินัป็ันัผู้ล นัอกจากนั่� เงินัลงทุนัยังม่ความสำคัญตั่อระบับัเศรษฐกิจโดยรวมของป็ระเทศ เพี่ราะเงินัท่�คนันัำมาลงทุนันัั�นัจะหมุนัเว่ยนัไป็ยัง 

ผู้้้ขาดแคลนัเงินัทุนั เพี่่�อพี่ัฒนัาหร่อขยายธุรกิจ เช่นั การสร้างโรงงานั การซ่�อเคร่�องจักร การจ้างแรงงานั การซ่�อวัตัถึุดิบั การขยายการผู้ลิตั 

รวมทั�งการลงทุนัในัโครงการของหนั่วยงานัภาครัฐ ซึ�งการผู้ลิตัและการลงทุนัเหล่าน่ั� จะก่อทำให้เกิดการจ้างแรงงานั และส่งผู้ลตั่อเน่ั�องไป็ส้่ธุรกิจ 

ภาคส่วนัอ่�นัๆ นัอกจากนั่� ภาครัฐยังสามารถึนัำเงินัลงทุนัของผู้้้ลงทุนัไป็ใช้หมุนัเว่ยนัในัการพี่ัฒนัาป็ระเทศได้ การลงทุนัจึงเป็็นัตััวสะท้อนัความมั�งคั�ง 

ของป็ระเทศ
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ทำำาไมการลงทำุนจัึงสำาคัญ่?

การอื่อื่มกับการลงทำุน ต�างกันอื่ย�างไร? 

 จากตัารางเป็ร่ยบัเท่ยบันั่� อาจจะพี่อทำให้เห็นัได้ว่า การลงทุนัสามารถึให้ผู้ลตัอบัแทนัได้มากกว่าการออม และเพี่ราะ 

ผู้ลตัอบัแทนัท่�ส้งกว่าจึงทำให้การลงทุนัม่ความเส่�ยงส้งกว่าการออม ซึ�งหากัน้องสุนใจทุี�จะลงทุุน น้องควรศ่กัษาข้อม้ีลให้ถ้วนถี� 

จนเกัิด้ความีเข้าใจ ไมี่หลงเช่�อผู้้้อ่�น และควรหาข้อมี้ลจากัแหล่งข้อม้ีลทุี�เช่�อถ่อได้้ หร่อเจ้าหน้าทีุ�ของธนาคารกั่อนตั่ด้สุินใจ

การอื่อื่ม การลงทำุน

วตั่ถปุ็ระสุงค์

วธีิกัาร

ความีเสุี�ยง

ผู้ลต่อบแทุน

ข้อได้้เป็รยีบ

ข้อเสุยีเป็รียบ

เป็็นัการสะสมเงินัเพี่่�อให้พี่อกพี่้นัในัระยะสั�นัเพี่่�อไว้ 

ใช้จ่ายยามฉัุกเฉัินั

ฝ่ากธนัาคาร

ความเส่�ยงตั�ำ (เนั่�องจากรัฐบัาลค�ำป็ระกันัเงินัฝ่าก 

ทั�งเงินัตั้นัและดอกเบั่�ยเตั็มจำนัวนั)

ได้เป็็นัดอกเบั่�ย

มส่ภาพี่คล่องสง้ สามารถึนัำเงนิัออมออกมาใช้ได้ทนััท ่

ผู้ลตัอบัแทนัจากดอกเบั่�ยเงนิัฝ่ากน้ัอย

เป็็นัการสะสมเงนิัให้งอกเงยต่ัอเน่ั�องในัระยะยาว

ลงทนุัในัพี่นััธบัตััรรฐับัาล หุน้ัก้ ้ หุน้ั กองทุนัรวม 

กองทุนัส่วนับัุคคล กองทุนัสำรองเล่�ยงช่พี่

ม่ความเส่�ยงมากนั้อยตัามป็ระเภทและลักษณะ

ของหลักทรัพี่ย์ท่�ลงทุนั ในัป็ัจจุบัันัถึ่อว่าม่ความ

เส่�ยงส้งกว่าการฝ่ากเงินั

ได้เป็็นัดอกเบั่�ย เงินัป็ันัผู้ล  ผู้ลกำไร หร่อขาดทุนั

จากการลงทุนั

รอรับัผู้ลตัอบัแทนัในัระยะยาว

มโ่อกาสขาดทนุัจากการลงทนุั



$

$

$

$$ $
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กัำหนด้จำนวนเงนิลงทุนุทุี�เหมีาะสุมี ต้่องเผู้่�อเงนิไว้ใช้จ่าย

การนัำเงินัออมหร่อเงินัสำหรับัการใช้จ่ายมาลงทุนั 

มากเกินัไป็นัั�นั อาจจะทำให้เราป็ระสบัป็ัญหาการขาด 

สภาพี่คล่อง ม่เงินัไม่พี่อจ่ายตั้องไป็ก้้ย่มเงินัคนัอ่�นั

  

เงนิลงทุนุควรเป็็นเงนิสุ่วนทุี�เหลอ่จากัเงนิออมี โดยควรให้

มเ่งนิัออมเผู้่�อฉักุเฉันิัเพี่ย่งพี่อสำหรับัการใช้จ่าย ป็ระมาณ 

3 - 6 เดอ่นั เราจึงจะนัำเงนิัท่�เหลอ่จากการออมนั่�ไป็ใช้

ลงทุนั เพี่ราะการลงทุนัม่ความเส่�ยงท่�เราอาจจะส้ญเส่ย 

เงนิัไป็ กัารนำเงนิออมีมีาลงทุนุทุั�งหมีด้ โด้ยไม่ีกันัเงินไว้บ้าง 

จง่อาจจะทุำให้เราป็ระสุบป่็ญหาได้้ 

ลงทำุนอื่ย�างไรจัึงจัะเหมาะสม?

 การจะม่เงินัออมเพี่่�อการลงทุนัมากหร่อน้ัอยนัั�นัขึ�นัอย้่กับั

ความสามารถึในัการจดัการรายได้ของแต่ัละคนั

ร้้จักัควบคุมีรายจ่าย ให้อย้่ในัขอบัเขตัของเงินัท่�เรากำหนัดไว ้

เพี่่�อแยกเงินัสำหรับัใช้จ่าย กับัเงินัท่�แบั่งไว้สำหรับัการออมและ 

การลงทนุั  

งด้รายจ่ายไม่ีจำเป็็น  เช่นั  ค่าใช้จ่ายกบััสนิัค้าฟัุ�มเฟืัอยต่ัางๆ ท่�หาก 

ยงัไม่ซ่�อกไ็ม่เป็็นัผู้ลเสย่กบััเรา ค่าโป็รโมชนััอนิัเทอร์เนัต็ัมอ่ถึอ่ท่�สง้ 

เกนิัความจำเป็็นั เพ่ี่�อให้เราลดรายจ่าย และเพี่ิ�มเงนิัออมได้มากขึ�นั 

 

หารายได้้เสุริมี  แยกเก็บัเงินัท่�ได้มาจากการหารายได้เสริม 

เพี่่�อเก็บัไว้เป็็นัเงินัออมโดยท่�เราไม่เอาเงินันัั�นัมารวมกับัเงินั

รายรบััป็ระจำ เกบ็ัเงนิัส่วนันั่�ไว้สำหรบััการลงทนุั  

 เมี่�อมีีเงินออมีเราจะสุามีารถเล่อกักัารลงทุุนทุี�เหมีาะสุมีกัับ 

เราได้้ โด้ยเริ�มีจากักัารลงทุุนทุี�มีีความีเสุี�ยงน้อย เช่น กัารลงทุุน 

กัับกัองทุุนต่ราสุารหนี� กัองทุุนรวมีหุ้น เป็็นต่้น แต่่ต่้องไมี่ล่มีว่า  

ไมี่ว่าจะเป็็นกัารลงทุุนทุี�มีีความีเสุี�ยงน้อย เรากั็ต่้องศ่กัษาหาความีร้ ้

เกัี�ยวกัับกัารลงทุุนนั�นกั่อน เพื่่�อลด้โอกัาสุทุี�เราจะสุ้ญเสุียเงินลงทุุน 

จากักัารไม่ีมีีความีร้ ้ อย่าเพื่ิ�งลงทุนุโด้ยทุี�ยงัไม่ีมีคีวามีร้ ้ หรอ่เช่�อต่ามีคนอ่�น 

แต่่จงลงทุนุด้้วยความีเข้าใจ และเต่รยีมีใจกับัความีเสุี�ยงทุี�อาจเกัดิ้ข่�นด้้วย 

ท่�มา 

https://bit.ly/3apKprX

https://bit.ly/3asI7Z3

ทำำาอื่ย�างไรถึงจัะม่เงินลงทำุน?



$

$
 นั้องได้ร้้จักกับัการลงทุนักันัแล้ว แตั่ม่คำศัพี่ท์บัางอย่างท่�เราอาจจะยังไม่ร้้ว่าหมายถึึงอะไร ลองหาข้อม้ีลในอินเทุอร์เน็ต่ 

ว่าคำศัพื่ทุ์เหล่านี� มีีความีหมีายว่าอย่างไร แล้วจับค้่คำศัพื่ทุ์กัับความีหมีายให้ถ้กัต่้อง ตัอบัคำถึามแล้ว ส่งคำตัอบัมาได้ท่�ทาง 

inbox ถ่ึายร้ป็ส่งมาทางแชท facebook.com/yuvabadhana หรอ่ มล้นัธิยิวุพี่ฒัน์ั เลขท่� 1 ซ.พี่รเ่มย่ร์ 2 ถึ.ศรน่ัครนิัทร์ แขวงหนัองบัอนั 

เขตัป็ระเวศ  กทม.10250 เพี่่�อลุ้นัรับัของรางวัลนัะคะ

ช่�อ ................................................................... นัามสกุล ............................................................... รหัสนักัเรย่นัทนุั.......................................
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กิจกรรมท้ี่ายคอลัมน์

การลงทำุนทำ่�ด้่ทำ่�สุด้ 
ค่อื่การลงทำุนด้�วยความร้� $

$ $

$

ดอกเบั่�ย

พี่ันัธบััตัรรัฐบัาล

กองทุนัรวม

เงินัป็ันัผู้ล

ตัราสารหน่ั�ท่�ออกโดยรัฐบัาลแห่งชาตัิ

สิ�งท่�ผู้้้ก้้ตั้องจ่ายเม่�อก้้เงินั หร่อเป็็นัสิ�งท่�ผู้้้ฝ่ากได้รับัเม่�อฝ่ากเงินั 

ค่าตัอบัแทนัท่�บัริษัทจ่ายให้แก่ผู้้้ถึ่อหุ้นั 

ซึ�งมักเป็็นัการกระจายกำไร เม่�อบัริษัทได้กำไร

กองทุนัท่�รวบัรวมเงินัจากผู้้้ลงทุนัหลาย ๆ คนั 

โดยม่ผู้้้จัดการกองทุนันัำเงินัไป็ลงทุนัในัสินัทรัพี่ย์ตั่าง ๆ  

เพี่่�อให้ได้รับัผู้ลตัอบัแทนั แล้วจึงนัำมาค่นัให้ผู้้้ลงทุนัแตั่ละคนั

ตัามสัดส่วนัท่�ลงทุนั

ตััวอย่าง
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A little consideration, 
a little thought for others, 
makes all the difference.

ความเห็นใจ และการคิดถึงใจผู้อื่นมากขึ้นอ่กนิด 
จะที่ำาให้อะไร ๆ เปล่่ยนแปลงไปได้อ่กเยอะ

Winnie the Pooh


