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 สวสัดน้่ัองนักัเรย่นัทนุัค่ะ ยวุพี่ฒัน์ัสารเดนิัทางมาถึงึฉับับััท้ายปี็แล้ว สิ�งหนัึ�ง 
ท่�ทำให้พี่่�ทม่ทำยุวพี่ฒัน์ัสารร้ส้กึทกุครั�งท่�ทำเล่มท้ายปี็ คอ่เวลาผ่่านัไป็เรว็มาก ยงัมอ่ะไร 
อ่กหลายอย่างท่�อยากทำ  ควรทำ  และตั้องทำ แตั่ยังไม่ได้ทำเลย นั้องละคะ ม่หลาย 
เร่�องไหมท่�อยากทำ แต่ัยังไม่ได้ทำ ถ้ึาเป็็นัไป็ได้กอ็ย่ารร่อนัะคะ อยากทำอะไร  วางแผ่นั
แล้วทำเลยค่ะ

 ยุวพี่ฒัน์ัสารฉับับัันั่� เล่าถึงึเร่�อง ‘การค้้นหาตัวัเอง’ พี่่�คิดว่าเป็็นัปั็ญหาท่�วยัรุน่ั 
ส่วนัใหญ่ตั้องเจอ หร่อแม้แตั่ผ่้้ใหญ่หลายคนัเองก็ยังเจอกับัป็ัญหาน่ั� ค่อไม่ร้้ว่าตััวเอง 
เป็็นัคนัอย่างไร อะไรท่�ทำได้ด่  อะไรท่�เป็็นัคุณค่าในัตััวเรา สิ�งเหล่านั่�ส่งผ่ลตั่อความสุข 
ของคนัค่ะ พี่่�เลยหยบิัยกเร่�องนั่�ขึ�นัมาเล่าในัเล่ม เพี่่�อหวงัว่าจะช่วยให้น้ัองได้ค้นัพี่บัตัวัเอง 
ได้เรว็ขึ�นั น้ัองจะได้วางแผ่นัการเรย่นั  การทำงานั  และใช้ชว่ติัได้ตัามท่�หวงัไว้

 สำหรบััน้ัองคนัไหนัท่�ยงัค้นัหาตัวัเองอย้ ่ค้อลัมัน์ เป็็นแรงบันัดาลัใจ ได้เล่ัาถึงึ
ชีวีติัของผู้้ห้ญิงิค้นหนึ�ง เธอเป็็นดไีซเนอร์ที่ี�มชีี่�อเสียีงโด่งดังมากๆ เสี่�อผู้้าภายใต้ัยี�ห้อ 
Chanel ซึ�งออกแบับัโดยเธอมีราค้าสีง้  ถ้ึาอยากร้ว่้าเพี่ราะอะไรผ่้บ้ักุเบักิ Chanel จงึ
ป็ระสบัความสำเรจ็ขนัาดนั่� ลองไป็อ่านัเพี่่�อทำความร้จ้กัเธอได้ในัคอลมัน์ันัะคะ
 
 และอก่หนัึ�งคอลมัน์ัท่�มค่วามสำคัญมากๆ สำหรบััวยัรุน่ั คอ่การเงนิั ค้อลัมัน์ 
เร่�องเงนิน่าร้ ้ พูด้ถึงึเร่�อง ‘ธนาค้าร’ แม้ว่าธนัาคารจะเป็็นัสิ�งท่�เราคุ้นัเคยกันัอย้่ แตั่ 
ในัขณะท่�พี่่�หาข้อม้ลเข่ยนัคอลัมนั์น่ั� พี่่�ก็พี่บัว่าม่หลายอย่างเหม่อนักนัันัะท่�เราไม่เคยร้ ้
มาก่อนัเก่�ยวกบััธนัาคาร อยากชวนัน้ัองมาอ่านักันัค่ะ และในัทุกคอลัมน์ัจะมท่ำกจิกรรม
ท้ายเล่มให้ร่วมสนักุกนััด้วย ทำกจิกรรมแล้วส่งคำตัอบัมารบััของท่�ระลกึนัะคะ 
 
 ขอให้น้ัองทกุคนัค้นัหาตัวัเองให้เจอเรว็ๆ และมแ่รงกาย กำลังใจท่�จะเดนิัตัาม
เป็้าหมายของตััวเอง เพี่่�อให้เราได้ทำในัสิ�งท่�รัก และม่ช่วิตัในัแบับัท่�อยากม่นัะคะ พี่่�ๆ 
ทกุคนัท่�มล้นัธิเิป็็นักำลังใจให้น้ัองเสมอ

พี่่�ๆ  มล้นัธิยิวุพี่ฒัน์ั 
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นัักสื้ำารวจใจ ตัลอดช่วงปี็ท่�ผ่่านัมา น้ัองคงผ่่านัเร่�องราวมากมายเลย  
ร้ส้กึอย่างไรกนัับ้ัางคะ  สำรวจใจกนััหน่ัอยนัะ 
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ค้วามสีุขของเราในชี่วงเวลัาทีี่�ผู้่านมา  

มีอะไรบั้าง

เวลัาร้ส้ีกึแย่ๆ เช่ีน เค้รยีด เศร้า เหงา เซง็ หรอ่เสีียใจ 

 น้องที่ำอย่างไร เพู่�อให้ค้วามร้ส้ีกึค้ลัี�ค้ลัายลัง

บอกตััวเองได้้บ่อยๆ เลยว่า...เราก็เก่งเหมืือนกันนะ
ที่่่ผ่่านเหตัุการณ์์มืากมืายมืาได้้ด้้วยความือด้ที่น

 และความืพยายามื
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อยากบัอกตััวเองว่าอย่างไรบั้าง 

เพู่�อเป็็นการชี่�นชีมตััวเอง ที่ี�ผู้่านชี่วงป็ีมาได้



เป็นัแรงบันัดาลใจ

โกโก ชีาแนลั  Gabrielle Bonheur “Coco” Chanel  เป็็นใค้ร

 วันัท่� 19 สงิหาคม ค.ศ.1883 ท่�เมอ่งแมเนัลวัร์ ทางตัะวนััตักเฉัย่งเหนัอ่

ของป็ระเทศฝรั�งเศส เดก็สาวช่�อ กาเบัรย่ล บัอนัเนัอร์ โกโก ชาแนัล (Gabrielle 

Bonheur “Coco” Chanel) ได้ล่มตัาด้โลก ท่ามกลางป็ัญหาครอบัครัวท่�ม่

ความขดัแย้งกนััมาตัลอด โดยเฉัพี่าะปั็ญหาระหว่างคณุพ่ี่ออลัเบิัร์ตั ชาแนัล และ 

คณุแม่ยเ้ชนั ่ชานั เดอโวล ถึงึขนัาดครอบัครวัต้ัองใช้ “ความพี่ยายาม” ท่�จะดก่นัั 

เพี่่�อเห็นัแก่ล้กๆ เม่�อแม่ของโกโกเส่ยช่วิตัจากวัณโรค ช่วิตัของทุกคนัก็พี่ลิกผ่ันั 

โกโกถึก้ส่งไป็ท่�สถึานัรับัเล่�ยงเดก็กำพี่ร้าอบ้ัาซินั กบััพี่่�น้ัองอก่ 4 คนัในัวยัเพี่ย่ง 

12 ปี็ เพี่ราะอัลเบัร์ิตัผ่้เ้ป็็นัพ่ี่อไม่ต้ัองการจะเล่�ยงดล้ก้ๆ แม้แต่ัคนัเดย่ว! แต่ัใครจะ 

ร้ว่้านั่�คอ่จดุเริ�มต้ันัของความยิ�งใหญ่ท่�แทบัไม่มใ่ครคาดคดิ

 โกโกค่อย ๆ เป็ล่�ยนัวิกฤตัเป็็นัโอกาส เม่�อเธออายุได้ 

18 ปี็ เธอย้ายไป็อาศยัอย้ท่่�หอพี่กัสำหรบััเดก็สาวท่�นับััถึอ่ศาสนัา 

คริสตั์ นัิกายคาทอลิกในัเม่องม้แลงส์ ซึ�งตัลอดระยะเวลา 6 ป็ี 

ท่�โกโกได้ใช้ช่วิตัอย้่ในัคอลแวนัตั์ แม่ช่ท่�อาศัยอย้่ด้วยได้สอนั 

ให้เธอตััดเย็บัเส่�อผ่้า แตั่ตัอนันัั�นัผ่้ายังไม่ม่ส่สันัให้เล่อกมากนััก 

ชดุสำหรบััตัุ�กตัาของพี่วกเธอจงึเป็็นัชดุกระโป็รงส่ขาวดำเหมอ่นักบัั 

ส่ชุดของแม่ช่ 

 จากโอกาสท่�ได้เร่ยนัร้้การตัดัเย็บัเส่�อผ้่า ป็ระกอบักบัั 

โกโกม่ความสนัใจ ความเพี่่ยรพี่ยายาม ขยันั อดทนั และความ 

กระตั่อร่อร้นัท่�จะเร่ยนัร้้ ทำให้เธอสามารถึป็ระกอบัอาช่พี่เป็็นั 

ช่างตัดัเยบ็ัเส่�อผ้่าเพี่่�อหารายได้ เล่�ยงชพ่ี่ และนัั�นัเป็็นัจดุเริ�มต้ันั 

ท่�ทำให้โกโกอยากพี่ัฒนัาฝีม่อของเธอมากยิ�งขึ�นั ด้วยฝีม่อและ 

ความขยนัั ได้ช่วยผ่ลกัดนััโกโกให้มป่็ระสบัการณ์ด้านัแฟชั�นัเส่�อผ้่า 

เพี่ิ�มขึ�นั และพี่ลิกชะตัาช่วิตัตััวเองเข้าสี้่วงการแห่งแฟชีั�นอัน 

โดดเด่น ด้วยสีไตัล์ัที่ี�ไม่เหมอ่นใค้รในสีมัยนั�น ที่ั�งการแต่ังตััว 

แบับัผู้้ช้ีายแลัะการผู้สีมผู้สีานเสี่�อผู้้ารป้็แบับัต่ัางๆ ที่ี�ไม่ค่้อยม ี

ผู้้้หญิิงค้นไหนที่ำแต่ักลัับัเป็็นการเป็ลัี�ยนแป็ลังวงการเสี่�อผู้้า

ค้รั�งใหญ่ิที่ี�มาจากค้วามมุง่มั�นที่ี�จะสีร้างสีรรค์้เสี่�อผู้้าที่ี�มคี้วาม

เป็็นเอกลักัษณ์์จากหญิงิสีาวนามโกโกผู้้ก้ล้ัาทีี่�จะรเิริ�ม!
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Coco Chanel 
ผู้หญิงผู้สร้างแบรนด์ระดับโลก

โกโก เปล่ย่นวกิฤตัเปน็โอกาสได้อ้ยา่งไร

“
”

จากเด้ก็ในสถานรบัเล้่ยงเด้ก็กำาพร้า 

ส่ค่วามืสำาเรจ็ในฐานะนกัธุรุกิจหญิงิด้้านแฟชั่ัน่เสือ้ผ่า้ 

ที่่ม่่ืความืโด้ด้เด้น่และเปน็เอกลกัษณ์ข์องตััวเอง

ต้ัังแตัอ่ด่้ตัถงึปจัจบุนั

“
”

การเรย่นร่ไ้มืเ่คยเปน็เรือ่งส่ญิเปลา่



การมีอิสีระให้กับัตััวเอง

การได้ทำกิจกรรมตั่างๆ เป็็นัแรงบัันัดาลใจให้โกโกสร้างสรรค ์

เคร่�องแต่ังกายในัรป้็แบับัต่ัางๆ ได้อย่างเหมาะสมกับักจิกรรม 

ท่�เธอได้ทำ โกโกกล่าวว่า “ฉัันัสร้างสรรค์ชุดก่ฬา ไม่ใช่เพี่ราะ 

ผ่้้หญิงคนัอ่�นัเล่นัก่ฬา แตั่เป็็นัเพี่ราะฉัันัเองท่�เล่นั ฉัันัไม่ได้

ออกไป็ทำกิจกรรมข้างนัอกเพี่ราะตั้องออกแบับัชุด แตั่ฉัันั

สามารถึออกแบับัชุดได้เพี่ราะฉัันัออกไป็ทำกิจกรรมข้างนัอก 

 และฉัันัม่ช่วิตัอย้่เพี่่�อตััวเอง”

การรักค้วามเป็็นตััวเอง

โกโกเคยกล่าวหยอกล้อในัระหว่างพี่้ดคุยกันัว่า “ฉัันัเหม่อนั 

ป็ากป็ล่องภูเ้ขาไฟในัแคว้นัโอแวร์ญท่�ยงัดบััไม่สนิัท และรอวันั 

ป็ะทุ” และนัั�นัเป็็นัจุดเด่นัอย่างหนัึ�งของโกโก ค่อการท่�เธอ

ไม่ยอมถึก้กักขังทางความคิดหรอ่โอนัอ่อนัตัามแนัวคิดของผ้้่อ่�นั 

การเป็็นนักอ่าน

โกโกได้เคยบัอกว่า “หนังัส่อเป็็นัเพี่่�อนัท่�ดท่่�สดุของฉันัั” ซึ�งหนังัสอ่ 

ไม่เคยทอดทิ�งเธอ และจดุเริ�มต้ันัของการอ่านัทั�งหมดนัั�นั มาจาก 

การอ่านับัทสวดท่�โบัสถ์ึ ชั�นัวางหนังัสอ่ของเธอโค้งงอ เพี่ราะ 

นั�ำหนัักของหนัังส่อ  
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ความืเป็นตััวเองในแบบฉบับของ “โกโก ชั่าแนล”



เชี่�อมั�นในตััวเอง แม้จะตั้องเสีี�ยง เม่�อครั�งท่�โกโก ได้นัำเสนัอ 

ชุดส้ทท่�ทำจากผ่้าย่ดของเธอ ม่แตั่คนัวิจารณ์ แตั่เธอก ็

ไม่สนัใจ และยึดมั�นัในัความคิดตััวเอง จนัในัท่�สุดเส่�อผ่้าของ

เธอก็ได้รับัการตัอบัรับัเป็็นัอย่างด่

กลั้าที่ี�จะค้ิดนอกกรอบั แลัะไม่กลััวที่ี�จะแตักตั่าง ในัช่วงสมัย

ท่�ผ่้้หญิงนัิยมใส่ชุดคอร์เซ็ทรัดร้ป็และกระโป็รงบัานั โกโกร้้สึก

ว่ามันัเป็็นัชุดท่�อึดอัด เธอจึงเล่อกท่�จะออกแบับัเส่�อผ่้าท่�ม่

ความทะมัดทะแมงฉั่กร้ป็แบับัเดิมของเส่�อผ่้าผ่้้หญิง และเธอ

กลายเป็็นัผ่้้หญิงคนัแรกท่�ใส่กางเกง ซึ�งในัยุคนัั�นัการท่�ผ้่้หญิง

ใส่กางเกงเป็็นัสิ�งตั้องห้าม

กลั้าทีี่�จะเดินตัามค้วามฝััน แลัะแสีวงหาโอกาสีด้วยตััวเอง 

เธอเดนิัทางส้เ่มอ่งมแ้ลง็ส์ เพี่่�อไล่ตัามความฝันัของตัวัเอง จนันัำมา 

ซึ�งโอกาสท่�ทำให้เธอได้เปิ็ดร้านัขายเส่�อผ้่า อนััเป็็นัจุดเริ�มต้ันัของ 

แบัรนัด์ Chanel ท่�ม่อย้่ถึึงป็ัจจุบัันั

มีหัวใจของนักสี้้ โกโกเคยตั้องอพี่ยพี่ไป็อย้่ตั่างป็ระเทศ และ

หายจากวงการแฟชั�นัไป็นัานักว่า 15 ป็ีเนั่�องจากสงครามโลก 

ก่อนัจะกลับัมาอ่กครั�งเม่�ออายุ 70 ป็ี และแม้ว่าอายุจะล่วงเลย 

มาถึึงช่วงสุดท้ายของช่วิตั โกโกก็ยังให้เวลากับัสิ�งท่�ตััวเองรัก  

จนัสามารถึพี่ลิกผ่นััวิกฤตัเศรษฐกจิในัช่วงเวลานัั�นัจนักลายมาเป็็นั 

ผ่้้นัำแฟชั�นักระทั�งถึึงป็ัจจุบัันัท่�โกโกได้จากโลกนั่�ไป็แล้ว

มีค้วามค้ิดสีร้างสีรรค้์ แลัะร้้จักเอาป็ัญิหารอบัตััวมาป็ระยุกตั์ใชี้ 

แฟชั�นัหลายอย่างท่�สร้างขึ�นันัั�นัมาจากการท่�โกโกหยิบัเอาสิ�งท่�เห็นั

รอบัตััวมาป็รับั เช่นั ชุดส่ดำเร่ยบัท่�ได้แรงบัันัดาลใจมาจากชุดแม่ช่ 

หร่อ ออกแบับักระเป็๋าท่�ม่สายจนักลายเป็็นัจุดเริ�มตั้นัของกระเป็๋า

สะพี่ายในัป็ัจจุบัันั

 โกโก เป็็นัเด็กหญงิท่�เจอความยากลำบัากวัยเดก็ในัฐานัะเดก็กำพี่ร้า 

แต่ัสามารถึเป็็นัผ่้ป้็ระสบัความสำเรจ็ในัฐานัะนักัออกแบับัเส่�อผ้่าช่�อก้องโลก 

ท่�สร้างความโดดเด่นัให้แก่ตััวเธอ  เธอเป็็นัผ่้้นัำสมัย  เส่�อผ่้าท่�เธอออกแบับั

ม่ความหร้หรา และไร้ข้อจำกัดทางความคิด ซึ�งทำให้เส่�อผ่้าไม่เคยล้าสมัย  

เธอค่อสตัรน่ักับุักเบักิ                    และยังคงเป็น็ัแรงบันััดาลใจให้กบัับัรรดาสตัรทุ่กคนั 

จนัถึึงทุกวันันั่�

ท่�มา

https://shorturl.asia/iSxLz

https://shorturl.asia/NEV4S

https://shorturl.asia/OuL2R

https://shorturl.asia/yaR5O

https://shorturl.asia/ZikBu

https://shorturl.asia/3bRLt

https://bit.ly/3eJ9pMO
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“

”

อย่า่หย่ดุท่ี่จ่ะค้น้หาตััวเอง 
เพราะไม่ม่่่อะไรเหม่อืนเดมิ่ 

แม่แ้ต่ัตััวเราเอง

ความืคิด้แบบไหนที่่่ที่ำาให้โกโกกล้าที่่่จะก้าวต่ัอไป 
แมื้เส้นที่างฝัันจะไมื่สวยงามื



 อ่านัเร่�องราวของโกโกแล้ว ลองมาเล่นัเกมตัอบัคำถึามท้ายคอลัมน์ัเพี่่�อรบััของท่�ระลกึนัะคะ น้ัองอาจจะพี่บัว่าสิ�งเลก็ๆ 
ท่�เราชอบัทำ สามารถึนัำไป็ต่ัอยอดเป็็นัสิ�งท่�ยิ�งใหญ่ และมคุ่ณค่าได้อย่างไรในัอนัาคตับ้ัาง ตัอบัคำถึามแล้ว ส่งมาท่�ทาง inbox 
ถึ่ายร้ป็ส่งมาทางแชท facebook.com/yuvabadhana หร่อท่� ม้ลนัิธิยุวพี่ัฒนั์ เลขท่� 1 ซ.พี่ร่เม่ยร์ 2 ถึ.ศร่นัครินัทร์  
แขวงหนัองบัอนั  เขตัป็ระเวศ  กทม.10250   

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

ไม่มีใครรู้ว่าอนาคตเราจะได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือไม่
แต่วันนี้ เราสามารถท้ำาสิ่งเล็กๆ ท้ี่เป็นคุณค่าให้ผู้อื่น และตัวเองได้

เหตัุการณ์์ไหนที่ี�เป็็นจุดเริ�มตั้นที่ี�ที่ำให้โกโก พูลิักวิกฤตัมาเป็็นโอกาสีในชีีวิตัของตััวเองได้....................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

อะไรค้่อสีิ�งผู้ลัักดันให้โกโกมุ่งมั�นสีร้างแบัรนด์ขึ�นมาจนเป็็นที่ี�ยอมรับัในระดับัโลัก...............................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

สีิ�งที่ี�น้องชีอบัที่ำ ค้่ออะไร....................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................

ถึ้าวันหนึ�งน้องได้ที่ำสีิ�งที่ี�ตััวเองรัก แตั่มีอุป็สีรรค้มากมาย น้องจะที่ำอย่างไร.............................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................



เร้�องจากปก

“โตัขึ�นอยากเป็็นอะไร” น้ัองเจอคำถึามนั่�บ้ัางไหมคะ แล้วน้ัองตัอบัได้ไหม ดเ้ป็็นัคำถึามง่ายๆ แต่ัตัอบัยากมากเลยใช่ไหม  

วยัรุน่ัหลายคนัมกัจะสับัสนัไม่ร้ว่้าตัวัเองชอบั ถึนัดั หรอ่ทำอะไรได้ด ่ทำให้ยงัตัอบัตัวัเองไม่ได้ว่าอนัาคตัเราจะไป็ทางไหนั ซึ�งไม่ใช่เร่�องผ่ดิ  

หรอ่แป็ลกอะไร เพี่ราะวัยรุน่ั คอ่วยัท่�กำลงัค้นัหาตัวัเอง แต่ัจะดก่ว่าไหม หากเรามวิ่ธท่่�จะทำความร้จ้กักบััตัวัเอง ร้ว่้าเราชอบั หรอ่ถึนัดัอะไร

 เพี่่�อให้เราสามารถึวางแผ่นัการเดินัทางชว่ติัให้ไป็ถึงึเป้็าหมายได้ค่ะ

การค้้นหาตััวเอง
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 น้ัองทราบัไหมคะ ว่าเพี่ราะอะไรเราต้ัองค้นัหาตัวัเอง ในัขณะท่� 

เราร้ว่้าเพี่่�อนัสนัทิของเราชอบัอะไร  มค่วามสามารถึอะไร  สมาชิกในับ้ัานั 

ของเราแตั่ละคนัเป็็นัคนัแบับัไหนั แตั่ตััวเราเองนั่�แหละ ยังไม่ร้้สักท่ว่า

ตัวัเราเป็็นัอย่างไรกันัแน่ั

 การค้้นหาตัวัเอง กเ็พู่�อให้เราร้้จักตัวัของเรามากขึ�น การร้้จกั 

ตัวัของเราไม่ใช่ีแค่้การร้จ้กัรป้็ร่าง หรอ่หน้าตัาของตัวัเอง แต่ัค้อ่การ 

เรยีนร้ท้ี่ี�จะที่ำค้วามเข้าใจถึงึนสิียัใจค้อ ค้วามค้าดหวัง ค้วามต้ัองการ 

ของตัวัเรา  

 การค้นัหาตัวัเอง เป็็นัเร่�องท่�ต้ัองใช้เวลาในัการค้นัหา จะเรว็

หรอ่ช้าขึ�นัอย้ก่บััการให้เวลาตัวัเองได้สงัเกตัความคิด  ความร้ส้กึของเรา

ในัสถึานัการณ์ต่ัางๆ เพี่่�อทำความเข้าใจกบััสิ�งท่�เราคดิ ร้ส้กึ หรอ่เหตัผุ่ล 

ท่�มต่่ัอเร่�องนัั�นัๆ เม่�อเราร้จ้กัตัวัเองท่�เป็็นัตัวัตันัของเราจรงิๆ เราจะเหน็ัว่า 

สิ�งท่�เหมาะกบััเรานัั�นัคอ่อะไร เข้าใจสิ�งท่�เราเป็็นัอย้ ่ ไม่ ใช่สิ�งท่�เราอยาก

จะเป็็นั ซึ�งเราอาจจะอยากเป็็นัเพี่ราะคนัอ่�นัเขาเป็็นักนััแบับันัั�นั โดยท่�

สิ�งนัั�นัไม่ได้เหมาะกบััเราจริงๆ  

 การจะค้นัหาตััวเอง หร่อค้นัหาคำตัอบัว่า เราเป็็นใค้ร  

มหีลัายค้นที่ี�มองข้ามค้วามเป็็นตัวัเอง แล้ัวอยากจะเป็็นเหมอ่นค้นอ่�น 

โดยที่ี�มันอาจไม่ใชี่สีิ�งที่ี�บั่งบัอกถึึงค้วามเป็็นเรา หร่อไม่ใชี่สีิ�งที่ี�เหมาะ

กบััเรา  นี�ค้อ่เหตัผุู้ลัที่ี�การร้จ้กัตัวัเองจงึสีำค้ญัิมาก  เม่�อเราร้ว่้าเราค้อ่ใค้ร 

มนัจะที่ำให้เรามคี้วามมั�นใจ ร้เ้ป้็าหมายของตัวัเอง ร้ว่้าอะไรที่ี�เหมาะ

กบััเรา รวมถึงึเราอาจจะสีร้างสีิ�งที่ี�ยิ�งใหญ่ิให้กบััโลักใบันี�ได้อกีด้วย 

 หลายคนัยังไม่สามารถึค้นัหาตััวเองได้ โดยเฉัพี่าะนัักเร่ยนั 

ท่�ไม่ร้้ว่าจะเล่อกเร่ยนัตั่ออะไรด่  นัักศึกษาท่�ยังไม่ร้้ว่าเม่�อเร่ยนัจบัแล้ว 

จะไป็ทำงานัอะไร งานันัั�นัจะเหมาะกับัตัวัเองไหม  หรอ่แม้แต่ัคนัทำงานั

หลายคนัก็ยังไม่ม่ความสุขกับังานัท่�ทำ เพี่ราะงานันัั�นัไม่ใช่งานัท่�สร้าง

ความสขุ และความภูาคภูม้ใิจให้เขา  การค้นัหาตัวัเองจงึเป็็นัเร่�องท่�ต้ัอง 

ใช้เวลา และไม่ม่ใครบัอกได้ว่าตั้องใช้เวลานัานัแค่ไหนั แตั่ขอแค ่

ให้เช่�อมั�นัว่าเราทกุคนัสามารถึค้นัหาตัวัเองได้ ขอเพี่ย่งให้เวลากบััตัวัเองบ้ัาง 

สงัเกตัตัวัเองบ่ัอยๆ ว่าเราชอบั หรอ่ไม่ชอบัอะไร  เราร้ส้กึอย่างไร เม่�อเจอ 

กับัสถึานัการณ์ตั่างๆ ถึามเพี่่�อนั หร่อคนัรอบัตััว ให้เขาลองบัอกว่า 

ในัความคดิของเขา เราเป็็นัอย่างไร  

“
”

จุด้เริ่มืตั้นสำาคัญิ 
ของการเปล่่ยนแปลงเกิด้จาก

การค้นหาตันเอง

แล�วถ้�ายัังหาตััวเองไมื่�เจอ...จะผ้ิดไหมื่?
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 คำถึามเหล่านั่� ช่วยให้เรามองกลับัมาท่�ตัวัเองแล้วตัอบัคำถึามง่ายๆ 
ได้ว่า “ฉันััคอ่ใคร” หรอ่ ‘Self Concept’ เม่�อเราพี่บัแก่นัแท้ของตัวัเองแล้ว 
ไม่ว่าจะเจอป็ัญหาอะไรก็จะม่วิธ่รับัม่อได้ในัแบับัของตััวเรา ขอยกตััวอย่าง 
Self Concept ท่�เห็นัได้ชัดเจนัของ Coco Chanel ด่ไซเนัอร์ผ่้้สร้าง 
แบัรนัด์ Chanel เธอฝันัอยากม่ร้านัตััดเส่�อตัั�งแตั่เด็กๆ โดยเธอนัิยาม 
ตัวัเองไว้ว่า

“A girl should be two things: classy and fabulous.” 
ผู้้ ้หญิิงค้วรจะเป็็นอย้ ่สีองอย่างค้่อ ด้แพูงแลัะเริด

 คุณหมอโอ๋ แพี่ทย์หญงิจริาภูรณ์ อรณุากร้ กมุารแพี่ทย์เวชศาสตัร์ 
วัยรุ่นั และเจ้าของเพี่จเล่�ยงล้กนัอกบั้านั แนัะนัำว่า ค้วามเชี่�อที่ี�ว่าวัยรุ ่น 
ต้ัองร้จ้กัตัวัเองอย่างค้รบัถ้ึวนนั�นเป็็นค้วามเชี่�อทีี่�ไม่ถึก้ต้ัองนกั เพี่ราะวยัรุน่ั 
เป็็นัวยัเป็ล่�ยนัผ่่านั คอ่เป็็นัวยัท่�ไม่ใช่เดก็ แต่ักย็งัไม่เชงิว่าเป็็นัผ่้ใ้หญ่ บัวกกบัั 
วัยรุน่ัเป็็นัช่วงวยัท่�ได้รับัแรงกดดนััสง้แทบัจะทุกเร่�อง โดยเฉัพี่าะเร่�องการค้นัหา 
ตัวัเอง ว่าต้ัองสามารถึเลอ่กเส้นัทางช่วติัให้กับัตัวัเองได้ จงึทำให้วยัรุน่ัหลายคนั 
เคร่ยดมากขึ�นัทุกวันั 
 
 ความจริงแล้วมนัุษย์เราพี่ัฒนัาตััวตันัอย้่ตัลอดช่วิตั และไม่ม่จุด 
ตัายตััวว่าถึ้าเราเจอ ‘ตััวเอง’ ในัช่วงวัยรุ่นั      นัั�นัแป็ลว่าเราได้เจอตััวเองแล้ว 
เพี่ราะหลายคนักม็าเจอตัวัเองตัอนัทำงานั หรอ่เม่�อเรย่นัจบั และบัางคนักเ็จอ 
ตััวเองจากการได้ลองทำสิ�งท่�รักจริง ๆ ตัอนัอายุ 50 ป็ีก็ม่

 ดังนัั�นั ถ้ึาจะพ้ี่ดให้ถึก้ก็คอ่ ช่ีวงวยัรุน่ไม่ใช่ีช่ีวงเวลัาที่ี�เราจะมุง่แต่ั 
เร่�อง ‘ค้้นหาตัวัเอง’ แต่ัค้วรจะเป็็นช่ีวงเวลัาที่ี�ต้ัอง ‘ที่ำค้วามร้จ้กัตัวัเอง’ 
จนสีามารถึตัอบัค้ำถึามได้ว่า ฉันัค้อ่ใค้ร? ด้วยการทำความร้้จกัตัวัเองง่ายๆ 
ดงันั่�

  • ร้ ้ว่าฉัันัชอบัอะไร ไม่ชอบัอะไร 

 • อะไรท่�ฉัันัถึนััด อะไรท่�ฉัันัรัก 

 • อะไรท่�มันัเป็็นั Passion ของฉัันั 
             (ทำได้ทั�งวันัไม่เหนั่�อยและม่ความสุข)

 • อะไรท่�ฉัันัทำได้ด่ (แม้จะไม่ชอบัก็ตัาม)  

 • เพ่ี่�อนั ๆ คนัรอบัข้าง รักอะไรในัตััวฉัันัท่�สุด 

“ ”ร่้จักคนอื่นแล้ว 
ได้้เวลาที่ำาความืร่้จักกับตััวเองบ้าง
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 นัั�นัทำให้เธอออกแบับัเส่�อผ่้าแบัรนัด์เนัมท่�หร้หราด้แพี่ง 
ให้คนัต่ัอควิซ่�อแม้จะราคาสง้แค่ไหนักต็ัาม ตัรงตัามท่�เธอนัยิามตัวัเองไว้เป๊็ะๆ 
‘ฉันััคอ่ใคร’  ท่�เรามต่่ัอตัวัเองส่งผ่ลอย่างมากต่ัออาชพ่ี่และบัคุลกิลกัษณะของ 
คนัเรา แตั่สิ�งท่�ตั้องระวังในัระหว่างท่�สร้าง Self Concept ให้ตััวเอง 
ก็ค่อ การพี่ยายามท่�จะไม่สร้างตััวตันัด้านัลบัมากกว่าด้านับัวก เช่นั 
คนัท่�วาดร้ป็ไม่สวยตัอนัเด็กอาจจะโตัมากับั Self Concept ท่�เช่�อว่า 
ตััวเองวาดร้ป็ไม่สวยเลย ซึ�งส่งผ่ลทำให้ไม่ชอบัศิลป็ะไป็เลยก็ได้ ทั�งท่�
ความจริงแล้วหากเราฝึกตั่อไป็ก็จะวาดได้ด่ขึ�นั

 การจะค้นัหาตัวัเองให้เจอคงไม่มส่ต้ัรสำเรจ็ แต่ัละคนัมกัจะใช้ 
วธิแ่ตักต่ัางกันั ขึ�นัอย้ก่บััว่าเราสามารถึนัำวธิไ่หนัมาช่วยในัการค้นัหาตัวัเอง  
 

หลัายค้นค้้นหาตัวัเอง จากการถึามตัวัเองบ่ัอยๆ เช่นั “เราร้�สึกึ 
อย่่างไรเวลาทำอาหาร?”  “เพราะอะไรเวลาอย่้ใ่นครวัเรามีคีวามี 
สึุขจัังเลย่?” “ทำไมีเวลาไปตลาดสึดเราเดินด้ของได�นานๆ ?” 
การถึามตััวเองลักษณะนั่� อาจจะทำให้เราค้นัพี่บัว่า จริงๆ แล้ว 
เราเป็็นัเชฟทำอาหารได้นัะ เราคอ่คนัหนัึ�งท่�รกัในัการทำอาหารมาก 

บัางค้นค้้นหาตัวัเอง จากการได้ที่ำกจิกรรมหลัากหลัาย เพี่ราะ
กิจกรรมตั่างๆ จะบัอกเราได้ว่า เราชอบัอะไร ไม่ชอบัอะไร  เช่นั 
บัางคนัสนัุกเวลาได้ทำกิจกรรมทางนั�ำ ไม่ชอบักิจกรรมท่�ตั้องใช้
สมาธิจดจ่อนัานัๆ เขาก็อาจจะพี่าตััวเองไป็ในัเส้นัทางของการ
เป็็นันัักก่ฬา

บัางค้นค้้นหาตัวัเอง จากการที่ำแบับัที่ดสีอบับัคุ้ลักิภาพู หร่อ
การถึามจากคนัใกล้ตััว ซึ�งอาจจะพี่อช่วยให้ร้้ได้บั้างว่า เราเป็็นั
คนัท่�ม่ลักษณะแบับัไหนั ม่ข้อด่  ข้อด้อยในัเร่�องใด

“ ”สิ่งที่่่เราชั่อบ หรือถนัด้
ไมื่จำาเป็นตั้องมื่แค่สิ่งเด้่ยว

ค้�นัหาตััวเองให�เจอได�อยั�างไร?  

 สิ�งสำคัญค่อการให้เวลากับัตััวเอง ท่�จะทำความร้้จักกับัตััวเรา 
(เหม่อนัเราใช้เวลาทำความร้้จักกับัเพี่่�อนัใหม่ ท่�ไม่ได้ร้้จักแค่เขาช่�ออะไร 
บั้านัอย้่ท่�ไหนั) การเป็ิดโอกาสให้ตััวเองได้ลองทำสิ�งใหม่ๆ ท่�ไม่คุ้นัเคย 
เพี่ราะการทำเร่�องเดิม ซ�ำๆ ทุกวันั ไม่ได้ช่วยให้เราเข้าใจ หร่อร้้จักตััวเอง 
มากขึ�นั และอาจจะทำให้เราเข้าใจผิ่ดไป็ว่า เราถึนััดในัเร่�องนัั�นั ทั�งท่�
จริงๆ แล้ว เราแค่คุ้นัเคยกับัมันัเท่านัั�นัเอง 

 และสิ�งท่�เราชอบั ถึนััด หร่อสิ�งท่�เรารัก อาจจะไม่ได้ม่แค ่
สิ�งเด่ยว คุณหมอหลายคนันัอกจากจะรักษาคนัป็่วยแล้ว ยังวาดร้ป็ 
ทำงานัศิลป็ะได้สวยงาม  หร่อนัักร้อง นัักแสดง ก็ม่หลายคนัท่�นัอกจาก
จะร้องเพี่ลงแล้ว เขายังชอบัทำอาหาร จัดดอกไม้ จนัเป็ิดร้านัของตััวเอง
ด้วยเช่นักันั 
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 ฉัะนัั�นั คงไม่ใช่เร่�องผ่ิดท่�เราจะยังค้นัหาตััวเองไม่เจอ แตั่หากเรา 
ไม่ทำความร้จ้กักบััตัวัเองเลย  เราคงอย้อ่ย่างไม่มเ่ป้็าหมาย  ไม่ว่าจะทำอะไรโอกาส 
ท่�จะป็ระสบัความสำเร็จก็คงม่ไม่มาก  ไม่ม่ความสุข  ไม่สนุักกับัการใช้ช่วิตั และ 
ไม่ร้้ว่าช่วิตัของเราม่คุณค่ามากแค่ไหนั  สามารถึทำป็ระโยชนั์ให้ส่วนัรวมอย่างไร 
ได้บ้ัาง และแม้ว่าเราจะค้นัหาตัวัเองเจอตัอนัอายุมากแล้ว กข็อให้ทกุๆ วนััจากนั่�
เป็็นัวนััท่�เราได้ทำความร้้จกักบััตัวัเองบ้ัาง เพี่ราะคนัท่�ค้นัพี่บัตัวัเอง ไม่ว่าจะในัวันั
ท่�อายเุท่าไหร่ เช่�อว่าเขาเหล่านัั�นัพี่ยายามค้นัหาตัวัเองมาโดยตัลอด 
 

หยดุฟังเสียีงค้นอ่�น แล้ัวหันมาฟังเสียีงหวัใจตัวัเอง

ทกุคนัเกดิมาล้วนัถึก้คาดหวังจากคนัอ่�นั แต่ัสิ�งท่�สำคญักว่าความคาดหวงั 
ของคนัอ่�นั ค่อความฝันัของเรา อย่าล่มว่าคนัท่�จะอย้่กับัความฝันั ค่อ 
ตััวเราเอง ไม่ใช่คนัอ่�นั ดังนัั�นัควรฟังเส่ยงหัวใจตััวเอง ว่าเราชอบัอะไร 
อะไรค่อสิ�งท่�เราทำได้ด่ เราม่พี่รสวรรค์ด้านัไหนั อะไรท่�คนัอ่�นัมักจะ 
ช่�นัชมเรา หร่อมักจะมาขอความช่วยเหล่อจากเราบั้าง แล้วพี่ัฒนัาสิ�งนัั�นั 
ให้เป็็นัจดุแขง็ เพ่ี่�อพี่าตัวัเองไป็ส้ค่วามฝันัให้ได้

ให้เวลัากบััตัวัเอง

การค้นัหาตััวเองตั้องใช้เวลา เราตั้องให้เวลากับัตััวเองบั้าง ลองสังเกตั 
ตัวัเองด่ๆ  อย่ามองข้ามสิ�งเลก็ๆ น้ัอยๆ ในัชวิ่ตั เพี่ราะบัางทน่ัั�นัอาจจะเป็็นั
จุดเป็ล่�ยนัของช่วิตัก็ได้ แม้จะใช้เวลาสักหนั่อย แตั่หากไม่หยุดพี่ยายาม 
เช่�อว่าเราจะต้ัองหาตัวัเองเจอในัสักวนัั  

อย่าหยดุพูฒันาตัวัเอง

หากเจอสิ�งท่�ชอบั หร่อถึนััด แตั่ป็ัญหาค่อ อาจยังทำมันัได้ไม่ด่เท่าท่�ควร 
หรอ่มค่นัท่�เช่�ยวชาญ ชำนัาญกว่า กอ็ย่าเพี่ิ�งท้อแท้ หรอ่ยอมแพ้ี่กลางทาง 
เพี่ราะไม่อย่างนัั�นั เราก็ไม่ต่ัางจากคนัเดิมท่�ใช้ชวิ่ตัไป็เร่�อยๆ อย่างน้ัอยตัอนันั่� 
เรากไ็ด้ร้้แล้วว่า เราชอบัอะไร ต้ัองการอะไร ดงันัั�นั อย่าหยดุพี่ฒันัาตัวัเอง 
พี่ฒันัาสิ�งท่�ชอบั เพ่ี่�อท่�สกัวันัหนัึ�งสิ�งนัั�นัจะกลายเป็็นัความเช่�ยวชาญของเรา 
มเ่พี่ย่งเราเท่านัั�นัท่�ทำมนััได้ด่ 
 
ต้ัองยอมที่ิ�งบัางสีิ�งไว้ข้างหลังั

ตัั�งแต่ัเดก็จนัโตักว่าจะมว่นัันั่� เราผ่่านัเร่�องราว เหตุัการณ์ทั�งดแ่ละร้ายมา
มากมาย บัางครั�งเราต้ัองทิ�งเร่�องบัางเร่�อง โดยเฉัพี่าะเร่�องร้ายๆ ท่�บัั�นัทอนั
ความร้ส้กึไว้ข้างหลงั อย่าให้มากระทบักบััชว่ติัปั็จจบุันััของเรา ทกุคนักม็่
เส้นัทางเป็็นัของตััวเอง ไม่ม่ใครสามารถึร่วมทางเดินักับัเราไป็ได้ตัลอด  
ถึามตัวัเองให้ดว่่าจดุหมายในัชว่ติัของเราคอ่อะไร เราอยากมช่วิ่ตัแบับัไหนั

 นั้องๆ กำลังอย้่ในัวัยเริ�มตั้นัของการค้นัหาตััวเอง 
ลองเริ�มต้ันัตัั�งแต่ัวนัันั่�ท่�จะให้เวลากบััตัวัเองบ้ัาง ลองเอาสิ�งท่�ได้ 
จากคอลัมน์ันั่�ไป็ป็รบััใช้กนััดน้ัะคะ เช่�อว่าน้ัองทกุคนัจะมช่ว่ติั 
ท่�ป็ระสบัความสำเร็จและม่ความสุขได้ จากการท่�เราค้นัพี่บั 
ตัวัตันัของเรา และอย่าลม่ว่ามนััต้ัองใช้เวลาสักหน่ัอย แต่ัขอให้ 
ทำให้ดท่่�สดุ และหลัายๆ อย่างจะเป็ลัี�ยนแป็ลังไป็ เม่�อเราค้้นพูบั 
ตัวัตันของเราค่้ะ
  

ท่�มา
https://bit.ly/3CpuZzy
https://bit.ly/3KdvSwF
https://bit.ly/3pBJ7xW
https://bit.ly/3QzFcNX

“ ”ทีุ่กความืความืสำาเร็จตั้องใชั่้เวลา

วิธีทีำ�จะช่�วยัให�ค้�นัหาตััวเองได�ง�ายัข้ึ้�นั  

!

!

!

!
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กิจกรรมท้า้ยคอลัมน์

ถ้าเราที่ำาความืร่้จักกับคนอื่นได้้ ก็ไมื่ยากที่่่เราจะที่ำาความืร่้จักกับตััวเอง

 เราลองมาค้นัหาตััวเองกันัด่กว่า อาจจะช่วยให้นั้องเห็นัภูาพี่ตััวเองมากขึ�นั ตัอบัคำาถึามเสร็จแล้วส่งมาให้พี่่�ๆ อ่านัได้ 

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

แขวงหนัองบัอนั เขตัป็ระเวศ กทม. 10250 แล้วรอรับัของท่�ระลึกไป็เลยค่ะ

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

ถ้ึาม่ใครสักคนับัอกว่า “เธอบัอกหน่ัอยสิิว่า เธอเป็็นัยังไง เราอยากร้้จักเธอมากขึ�นั” น้ัองจะบัอกเขาว่าอะไรบ้ัาง 

สิี�งทีี่�ชีอบัที่ำา.........................................................

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

สิี�งทีี่�ไม่ชีอบัที่ำา......................................................

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

อะไรทีี่�ร้้สึีกว่า เราที่ำาได้ดีกว่าใค้รๆ 

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

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

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

อะไรทีี่�เราก็ที่ำาได้นะ แม้ว่าจะไม่ค่้อยชีอบัที่ำา 

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

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

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

อะไรทีี่�ที่ำาแล้ัวสีนุก ไม่ค่้อยร้้สึีกเหน่�อยเลัย 

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

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

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

อะไรในตััวเรา ทีี่�เราอยากพัูฒนาให้ดีขึ�น

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

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

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

สีิ�งที่ี�ค้้นพูบัจากการตัอบัค้ำาถึาม ค้่อ ฉัันเป็็นค้น 

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

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

.............................................................................
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เมื่อเรารู้จักตัวเอง

 การร้้จักตััวเองเกี�ยวกันอย่างไรกับัการตััดสีินใจ?   

น้ัองคงมค่ำถึามนั่�ใช่ไหมคะ ลองอ่านัคอลัมน์ันั่� แล้วน้ัองจะเข้าใจว่า 

การร้้จักตััวเองนัั�นัช่วยในัการตััดสินัใจของเราอย่างไร? ซึ�งหาก 

นั้องทำความร้ ้จักกับัตััวเองได้ นั้องจะม่โอกาสท่�จะตััดสินัใจ 

ผ่ิดพี่ลาดนั้อยลง เม่�อเราตััดสินัใจผ่ิดพี่ลาดนั้อยลง ความมั�นัใจ 

ของเรากจ็ะมากขึ�นัด้วย

 เราจะตัดสินใจได้ดี 
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 เค้ยสีงสีัยไหมว่า ที่ำไมเรามักตััดสีินใจอะไรผู้ิดพูลัาด 

ที่ำอะไรก็ผู้ิด เราโชีค้ร้ายไป็ไหม จริงๆ เร่�องเหลั่านี�อาจจะ 

ไม่ได้เกิดจากโชีค้ชีะตัา แตั่เกิดจากตััวเราเป็็นค้นกำหนดนะ

คน้หาตัวัเองให้เจอกอ่นตัดั้สนิใจ

 “โชคร้าย” ค่อโชคชะตัาหร่อเป็็นัสิ�งท่�เราตััดสินัใจเอง สำหรับั 

ใครท่�ร้้สึกว่าช่วิตัของเรามันัช่างโชคร้าย ทำอะไรก็ผ่ิดไป็หมด ช่วิตัม่แตั่

ป็ัญหาท่�แก้ไม่ตัก...แล้วแบับันั่�เราจะแก้ไขอย่างไรได้บั้าง?  

 ยกตััวอย่างเร่�องค้วามรัก เราอกหักกับัความรัก เพี่ราะเรา

ชอบัคนัท่�ม่ลักษณะแบับันั่� แตั่คนัแบับันั่�ทำให้เราอกหักตัลอด แบับันั่�เป็็นั

เพี่ราะโชคชะตัาไหม? เร่�องนั่� “โชคชะตัาอาจไม่ใช่คำตัอบั” 

 การอกหักไม่ใช่เร่�องของโชคชะตัา แตั่มักม่เหตัุมาจากการท่�เรา

ไม่เคยลองสังเกตัตััวเองเลยว่า ม่เหตัุผ่ลอะไรท่�ทำให้เราเล่อกคนัลักษณะ

คล้ายๆ กันัมาเป็็นัแฟนั ซึ�งถึ้าเราร้้จักตััวเองและค้นัหาตััวเองเจอได้เร็วขึ�นั 

เราก็สามารถึท่�จะตััดสินัใจได้ว่า คนัแบับันั่�เป็็นัคนัท่�ใช่จริงๆ หร่อเป็ล่า 

แนั่นัอนัว่า โอกาสท่�จะอกหักก็ม่นั้อยลงไป็ และนั่�ค่อสิ�งย่นัยันัว่า ป็ัญหา

ท่�เกิดขึ�นัไม่ใช่เพี่ราะโชคชะตัา แตั่เป็็นัเราเองนั่�แหละ  

 การเข้าใจตััวเองจะช่วยให้เข้าใจการกระทำ ถึ้าเราเข้าใจได้ว่า 

เพี่ราะอะไรเราทำแบับันัั�นั ก็จะนัำไป็ส้่การป็รับัเป็ลัี�ยน เราก็จะกำหนด

โชีค้ชีะตัาให้ตััวเองได้ 

 การร้้จักตััวเองไม่ใช่แค่การร้้จักร้ป็ร่าง หร่อหนั้าตัาของตััวเอง  

แตั่ค่อการเร่ยนัร้้ท่�จะทำความเข้าใจถึึงนิัสัยใจคอ เพ่ี่�อท่�จะทำให้มองเห็นัถึึง 

วิธ่การตััดสินัใจของเรา ว่าทำไมเราถึึงเล่อกท่�จะทำแบับันัั�นั หร่อทำไมเรา

ถึึงเล่อกแบับัน่ั�

 ในับัางครั�งการตััดสินัใจของเราก็ไม่ได้เป็็นัเร่�องท่�ถึ้กเสมอไป็ ทำให้ 

เรามักจะผิู้ดหวังจากการตััดสิีนใจผู้ิดซ�ำแลั้ว ซ�ำเลั่า แตั่นั�นก็เป็็นเพูราะ

เรายังค้้นหาตััวเอง แลัะที่ำค้วามเข้าใจกับัค้วามค้ิดของตััวเราเองไม่ได้  

เราจึงไม่สามารถึกำหนัดได้ว่าเราควรจะทำอะไร อย่างไร  ดังนัั�นัยิ�งเราร้้จัก

ตััวเองมากเท่าไร โอกาสในัการตััดสินัใจผิ่ดพี่ลาดก็จะนั้อยลง



เม่�อเราร้้แล้วว่า บัางเร่�องท่�แย่ๆ เกิดจากตััวของเราเองไม่ใช่โชคชะตัา ถึึงเวลาแล้วท่�เราจะเป็ล่�ยนั โดยเราสามารถึใช้ 2 วิธ่น่ั� 

เริ�มจากการตัั�งค้ำถึามก่อน ลองถึามตัวัเองว่า “ปั็ญิหาที่ี�เกดิขึ�นมสีีาเหตุัมาจากอะไร?” อาจเริ�มจากปั็ญหาเลก็ๆ ท่�เจอทกุวนัั 

แตั่ถึ้าไม่ร้้ว่าจะเริ�มตัั�งคำถึามอย่างไร การเข่ยนัไดอาร่สามารถึช่วยได้ เราร้้จักตััวเองผ่่านัเร่�องราวท่�เราเข่ยนั การเข่ยนัไดอาร่ 

ไม่ใช่แค่เข่ยนัเร่�องราวในัช่วิตัป็ระจำวันั แตั่เราตั้องเริ�มจากการเข่ยนัเร่�องราวของตััวเราเองก่อนั เช่นั ฉัันัเป็็นัล้กคนัเล็ก 

พ่ี่อแม่รักฉันัั ทำไมฉันััถึงึอยากเรย่นัสายการเรย่นันั่� สิ�งท่�ฉันััต้ัองการมอ่ะไรบ้ัาง เป็็นัต้ันั
 

ข้อค้วรระวังสีำหรับัการเขียนไดอารี  ให้เรานัึกไว้เสมอว่า “เราเขียนไดอารี ให้ตััวเองอ่าน ไม่ใชี่เขียนเพู่�อค้นอ่�น” ดังนัั�นั 

เราตั้องจริงใจกับัเร่�องท่�เข่ยนั เพี่่�อจะได้ร้้จักตััวเองให้มากท่�สุด

ถึึงเวลัาป็รับัเป็ลัี�ยนพูฤตัิกรรม การเป็ล่�ยนัพี่ฤตัิกรรมไม่ใช่เร่�องยาก หลังจากท่�เราร้้ตั้นัตัอของป็ัญหาเหล่าน่ั� เราจะร้้ว่า

พี่ฤติักรรมแบับัไหนัท่�เราป็รบััเป็ล่�ยนัแล้วจะส่งผ่ลด ่ แค่ลงมอ่ทำปั็ญหาทุกอย่างจะเป็ล่�ยนัไป็อย่างแน่ันัอนั พูยายามเลัอ่กป็รบัั 

เป็ลัี�ยนพูฤตัิกรรมจากป็ัญิหาทีี่�แก้ไขได้ไม่ยากจะได้ไม่ร้้สึกท้อและไม่ค้าดหวังกับัค้วามสีำเร็จมากเกินไป็ เพี่ราะบัางท ่

เราคิดว่าปั็ญหามันัเกิดขึ�นัท่�ตัวัเรา แต่ัถ้ึาเราลองป็รับัแล้วปั็ญหากไ็ม่ดข่ึ�นั คำตัอบัอาจจะไม่ได้อย้ท่่�เรา ปั็ญหามนััอย้ท่่�อย่างอ่�นั  

ซึ�งเราทำอะไรไม่ได้
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ตัดั้สนิใจผ่ดิ้พลาด้ แก้ไขได้ด้้ว้ยการเขา้ใจตัวัเอง

  ท่�มา https://bit.ly/3G0Jg7y

1. 

2. 

อกหัก
ตัลัอดเลัย

เราคงไม่ม่โชคเร่�องความรัก แก้ไขยังไง? เป็ล่�ยนัโชคได้ไหม?

 ตััวเราเป็็นัอย่างไร

เราจึงมักอกหัก
แก้ไขยังไง?เราชอบัคนัเอาอกเอาใจ 

เราให้ความสำาคัญ

กับัร้ป็ร่างหนั้าตัา 

2. เราตั้องเข้าใจว่าทุกคนัก็

ม่ความตั้องการของตััวเอง 

ไม่ม่ใครยอมเราได้ทุกอย่าง 

3. เราควรให้ความสำาคัญ      

กับัร้ป็ร่างหนั้าตัานั้อยลง 

3 เร่�องนี�เราป็รับัเร่�องไหน

ได้ก่อน

1. เราควรเข้าใจคนัอ่�นัให้มาก1. 

2. 

3. 

เราเป็็นัคนัเอาแตั่ใจ 



 อยากชวนัน้ัองมาทำกิจกรรมเพี่่�อช่วยให้เราตัดัสนิัใจผิ่ดพี่ลาดน้ัอยลง จากการท่�เราได้ทำความร้จ้กักบััตัวัเองค่ะ น้ัองลองเตัมิสิ�งท่�ตัวัเองคดิ
ลงในัช่องว่างนัะคะ ทำเสรจ็แล้วส่งคำตัอบัมารบััของท่�ระลกึได้ท่�ทาง inbox  ถ่ึายรป้็ส่งมาทางแชท facebook.com/yuvabadhana หรอ่ท่� มล้นัธิยิวุพี่ฒัน์ั 

เลขท่� 1  ซ.พี่ร่เมย่ร์ 2   ถึ.ศรน่ัครนิัทร์  แขวงหนัองบัอนั  เขตัป็ระเวศ  กทม.10250  

ช่�อ .................................................................. นัามสกุล .................................................................. รหัสนัักเร่ยนัทุนั.......................................
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ถ้าอยากจะเป็น 
ยากแค่ ไหนก็จะเป็น

 “ถ้ึาเรามีค้วามฝััน เราจะอยากขวนขวาย เราจะพูยายาม แลัะพูฒันาตัวัเองเพู่�อให้เราเก่งขึ�นกว่าเดมิ”  พูี�มด พูกิลุั กมลัาสีน์กมุที่ 
อด่ตันัักเร่ยนัทุนัยุวพี่ัฒนั์ตััวล็กๆ ท่�ม่หัวใจนัักส้้เตั็มเป็ี�ยม พี่่�มดให้สัมภูาษณ์ด้วยนั�ำเส่ยงเล็กๆ แตั่ม่ความสุขภูายใตั้เร่�องราวของเด็กนั้อยคนัหนัึ�ง
ท่�มาไกลจนัได้เร่ยนัการแพี่ทย์แผ่นัจ่นั พี่่�มดอยากให้นั้องนัักเร่ยนัทุนัหาความฝันัของตััวเองให้เจอ เพี่ราะการได้ทำตัามความฝันัมันัสนัุกมากๆ 
และไม่ว่าจะยากแค่ไหนั เราก็จะพี่ยายามท่�จะไป็ให้ถึึงฝันัให้ได้



 การสัมภูาษณ์เริ�มต้ันัด้วยบัรรยากาศความสดใสจากเสย่งเล็กๆ 

ของพี่่�มด เธอเล่าว่า

 พี่่�มดเป็็นัชนัเผ่่าม้งค่ะ พี่่�เกิดและเตัิบัโตัท่�จังหวัดเช่ยงราย ช่วิตั

ตัอนัเด็กๆ อาจจะไม่ตั่างจากนั้องนัักเร่ยนัทุนัมากนััก เพี่ราะช่วิตัไม่ได้ 

สุขสบัาย พี่่อแม่ม่ล้กหลายคนั วัยใกล้เค่ยงกันั เข้าเร่ยนัพี่ร้อมกันั 

ครอบัครัวจึงม่ค่าใช้จ่ายส้ง แตั่ในัความไม่ค่อยสุขสบัาย พี่่�จำได้ว่าช่วิตั 

ตัอนัเดก็สนักุมาก เพี่ราะครอบัครวัเราเป็็นัครอบัครวัใหญ่มพ่่ี่�น้ัองหลายคนั 

พี่่�ๆ นั้องๆ จะคุยกันัตัลอด จะคอยช่วยเหล่อให้คำป็รึกษากันัเสมอ พี่่อแม ่

เป็็นักำลังใจของพี่วกเรา เวลาช่วยพี่่อแม่ทำงานั ท่านัก็จะชม ให้กำลังใจ 

ซึ�งมันัทำให้เราร้้สึกหัวใจฟ้ขึ�นัมาทุกครั�ง คำชม กำลังใจท่�ได้รับันั่าจะเป็็นั

สิ�งท่�ช่วยทำให้พี่่�มั�นัใจในัตััวเอง 

 ตัอนัเป็็นัเด็กพี่่�ร้้สกึไม่อยากไป็โรงเรย่นัเลย เพี่ราะเป็็นัคนัไม่กล้า 

แสดงออก ข่�อาย ให้พี่้ดตั่อหนั้าคนัเยอะๆ ค่อสิ�งท่�ไม่ชอบัเลย แตั่พี่อได้

ไป็โรงเร่ยนัจริงๆ กลับัร้้สึกสนัุก อยากไป็ทุกวันั เพี่ราะท่�โรงเร่ยนัม่เพี่่�อนั  

เราได้เร่ยนัวิชาตั่างๆ โรงเร่ยนัม่การจัดการแข่งขันั ซึ�งเราร้ ้สึกจริงๆ  

ว่ามนััสนักุนัะ เราได้ทำอะไรหลายอย่างท่�โรงเรย่นั จากนัั�นัมาเลยกลายเป็็นั 

เด็กท่�ตัิดโรงเร่ยนั ชอบัเร่ยนัหนัังส่อมาก

20

 หาข้อม้ลัค้่ะ อยากร้้ว่าอาช่พี่หมอฟันัตั้องเร่ยนัอะไร  

ทำงานัยังไง รายได้เท่าไหร่ การสอบัเข้าเร่ยนัตั้องเตัร่ยมตััว 

อะไรบั้าง ด้วิธ่การทำฟันั ถึอนัฟันั ไม่ได้ถึึงกับัว่าหาข้อม้ลจริงจัง

นัะคะ แตั่ร้้ว่าให้ความสนัใจเร่�องนั่�มากกว่าเร่�องอ่�นั ก็เลยคิดว่า

เราควรจะไป็ด้านัแพี่ทย์รึเป็ล่า แตั่พี่อเร่ยนัมัธยมป็ลายพี่่�ตั้อง 

ป็ล่อยเป้็าหมายการเป็็นัทนััตัแพี่ทย์ไป็ เพี่ราะร้้แล้วว่าโอกาสจะได้ 

เรย่นัน่ัาจะเป็็นัไป็ได้ยาก เพี่ราะ portfolio ของเรายังส้ค้นัอ่�นัไม่ได้ 

โอกาสจะผ่่านัเข้าไป็เร่ยนัม่นั้อย แตั่ถึึงยังไงก็ยังเตัร่ยมตััวสอบั 

เตั็มท่�นัะคะ และลองมองหาโอกาสอ่�นัไป็ด้วย จนัไป็พี่บัคณะ 

การแพี่ทย์แผ่นัจ่นั อุ�ย!!! ค่ออะไร นั่าสนัใจจัง

ร่ม้ืาวา่อยากเป็นหมือฟัน แลว้ที่ำาอยา่งไรต่ัอ? 



 

21

 พี่่�เห็นัคณะการแพี่ทย์แผ่นัจ่นัท่�หนั้าเฟซบุั�ก ลองคลิก 

เข้าไป็อ่านั โอ้โห...นั่าสนัใจมาก ลองหาข้อม้ลเพี่ิ�มก็เลยร้้ว่า 

จริงๆ แล้วการรักษาแบับัแผ่นัจ่นัม่ความคล้ายการรักษา 

ของชนัเผ่่าม้ง เช่นั การฝังเขม็ การครอบัแก้ว พี่่�เคยเหน็ัย่าทำสิ�งนั่�

ให้คนัในัครอบัครัวตัั�งแตั่พี่่�ยังเป็็นัเด็ก ย่าของพี่่�ไม่ใช่หมอนัะคะ  

แตั่คนัท่�เป็็นัผ่้ ้ใหญ่ในัหม้ ่บั้านัจะฝังเข็มได้ครอบัแก้วได้ คล้ายๆ 

กับัเป็็นัวิชาความร้ ้ตัิดตััวท่� ได ้รับัการถึ่ายทอดตั่อๆ กันัมา 

เพี่่�อช่วยบัรรเทาความเจ็บัป็่วยเบ่ั�องตั้นัให้คนัในัครอบัครัว 

พี่่�เลยสอบัเร่ยนัตั่อในัคณะแพี่ทย์แผ่นัจ่นั   บัางท่ความสนัใจ

ของเรามาจากสิ�งรอบัตััว สิ�งท่�เราคุ้นัเคย

 

 การเรียนแพูที่ย์แผู้นจีนไม่ใช่ีแค่้การเรียนวิชีาแพูที่ย์ 

แตั่เราตั้องเรียนภาษาจีนด้วย ซึ�งสิ�งนั่�ท้าทายพี่่�มากๆ เพี่ราะเรา 

ไม่ได้มพ่่ี่�นัฐานัภูาษาจ่นั เราจึงต้ัองขยันแลัะตัั�งใจมากกว่าค้นอ่�น 

เพูราะถ้ึาฟัง พู้ด อ่าน เขยีน ภาษาจีนไม่ได้ กไ็ม่เข้าใจตัำราเรยีน 

วชิาท่�ยากๆ กต้็ัองทบัทวนัก่อนัจะเข้าเรย่นั เรย่นัเสรจ็ก็ต้ัองทบัทวนั 

อก่รอบั เพ่ี่�อทำความเข้าใจ ตัรงไหนัยงัไม่เข้าใจกต้็ัองถึามอาจารย์ 

ตั้องหาคำตัอบัให้ได้  พี่่�แบั่งเวลาอ่านัหนัังส่ออย่างนั้อยวันัละ 

1 ชั�วโมง  ด้ซ่ร่ย์จ่นัเพ่ี่�อฝึกภูาษา ถึ้าไม่ทำแบับันั่�โอกาสท่�เราจะ 

ป็ระสบัความสำเรจ็มนัักจ็ะน้ัอยลง เพี่ราะเราไม่ได้มพ่่ี่�นัฐานัภูาษาจ่นั 

เหม่อนัเพี่่�อนัคนัอ่�นัๆ 

เวลาที่อ้ ครอบครวัคอืพลงัใจ 

 การเร่ยนัว่ายากแล้ว การป็รับัตััวกับัการเร่ยนัป็ริญญาตัร่ก็ไม่ง่าย 

เหมอ่นักนััค่ะ เพี่ราะพี่่�มาเรย่นัท่�จงัหวดัสมทุรป็ราการ ไม่ใช่ท่�ท่�เราคุน้ัเคย  ตั้องมา 

อย้่หอพี่ักคนัเด่ยว สถึานัท่�ตั่างๆ เราก็ไม่ค่อยร้้จัก เพี่่�อนัจึงสำคัญมากในัการ 

ป็รบััตัวัให้อย้ใ่นัท่�ท่�ไม่คุน้ัเคยได้ ให้เรย่นัในัสิ�งท่�ไม่มพ่ี่่�นัฐานัได้

 ม่หลายครั�งท่�พี่่�ร้้สึกท้อเหม่อนักันั แตั่ไม่ถึึงกับัอยากจะยอมแพี่้หร่อ 

ล้มเลิกความฝันัของเราท่�อยากเปิ็ดคลนิักิแพี่ทย์แผ่นัจน่ั พี่่�อยากช่วยคนัท่�กำลงั

เจ็บัป็่วยให้เขากลับัมาแข็งแรง อยากม่งานัทำเพี่่�อด้แลครอบัครัว เพี่ราะเรา 

เช่�อมั�นัว่าสิ�งท่�กำลังทำอย้่นั่�ไม่ยากท่�เราจะทำให้สำเร็จ ครอบัครัวเป็็นักำลังใจ 

สำคญัในัวนััท่�ร้ส้กึเหนั่�อย หรอ่ท้อค่ะ การได้คุยกบััพ่ี่อแม่ เป็็นัเหมอ่นัแหล่งพี่ลงัใจ 

ของพี่่� พี่่อกับัแม่จะบัอกเสมอว่า “มดทำได้อย้่แล้ว” แตั่สิ�งท่�สำคัญอ่กสิ�งค่อ  

การร้จ้กัให้กำลังัใจตัวัเอง พูด้กบััตัวัเองในด้านที่ี�เป็็นการเตัมิพูลังัใจ แลัะพูี� 

ค้ดิว่าการที่ี�เรามเีป้็าหมายชีดัเจน ว่าเราอยากที่ำ อยากเป็็นอะไร มนัช่ีวยให้

เรามแีรงผู้ลักัดันที่ี�จะที่ำให้สีำเรจ็  

 พี่่�อยากให้น้ัองเปิ็ดโอกาสีตััวเองได้ลัองที่ำสีิ�งใหม่ หาความร้เ้ยอะๆ 

เพี่ราะจะช่วยให้เราพี่บักบััความต้ัองการของตัวัเอง ร้ว่้าเราชอบั หร่อไม่ชอบัอะไร 

การท่�เราได้ทำสิ�งท่�เราชอบั เราจะมค่วามสขุ อยากทำมนััทกุวนัั อยากพี่ฒันัาตัวัเอง 

ให้เก่งขึ�นั ไม่ต้ัองเก่งกว่าค้นอ่�น แต่ัเก่งในแบับัทีี่�เราพูอใจกบััตัวัเอง   การค้นัหา 

ตัวัเองอาจจะดย้าก และต้ัองใช้เวลา แต่ัขอให้มั�นัใจว่าเราจะเจอสิ�งท่�เรารัก พูี�ที่ำได้ 

น้องกท็ี่ำได้ค่้ะ

ฝัากถงึนอ้งนกัเรย่นที่นุยวุพฒัน์



 พ่ี่�มดน่ัาจะช่วยให้น้ัองเห็นัแล้วว่า ความสำเรจ็อาจจะไม่ง่าย แต่ัมนััไม่ยากเลยถ้ึาเราร้้ว่าเราต้ัองการอะไร อ่านัเร่�องราวของ

พ่ี่�มดแล้ว มาร่วมกจิกรรมท้ายคอลมัน์ักันัดก่ว่า ตัอบัคำถึามเสร็จแล้ว ส่งคำตัอบัมารบััของท่�ระลกึ ได้ท่�ทาง inbox  ถ่ึายรป้็ส่งมาทาง

แชท facebook.com/yuvabadhana หรอ่ท่� มล้นิัธยิวุพี่ฒัน์ั เลขท่� 1 ซ.พี่รเ่มย่ร์ 2 ถึ.ศรน่ัครนิัทร์ แขวงหนัองบัอนั เขตัป็ระเวศ  

กทม. 10250 ค่ะ

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

ทีุ่กความืสำาเร็จล้วนมืาจาก
ความืตั้องการที่่่อยากจะที่ำา

สีิ�งทีี่�น้องที่ำแลั้วร้้สีึกมีค้วามสีุขจังเลัย ค้่อ.................................................................................................

เพูราะอะไรที่ำสีิ�งนั�นแลั้วมีค้วามสุีข.........................................................................................................

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

พูี�มดบัอกว่า อยากให้น้องเปิ็ดโอกาสีให้ตัวัเองได้ที่ำสิี�งใหม่บ้ัาง ลัองคิ้ดดส้ีคิ้ะ ว่าเราอยากที่ำอะไร................

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

ค้ิดว่าสีิ�งนั�นน่าจะดีกับัเราอย่างไร.............................................................................................................

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

น้องค้ดิว่าการทีี่�เราจะที่ำบัางอย่างให้สีำเรจ็ได้ ตัวัเราต้ัองเป็็นอย่างไร............................................................

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

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

ลัองบัอกหน่อยว่าจะให้กำลัังใจตััวเอง ด้วยค้ำพู้ดว่าอะไร “....................................................................

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

...............................................................................................................................................................”



ธนาค้าร ที่ำาอะไรบ้้าง

เร้�องเงินันั่าร้้

 น้องร้้จกั “ธนาค้าร” ใช่ีไหมค้ะ แต่ัร้ไ้หมว่าธนาค้าร 

นอกจากฝัาก-ถึอนเงินแล้ัว ธนาค้ารที่ำอะไรได้อกี

 คอ่ สถึาบันััการเงินัท่�รบััฝากเงนิัจากป็ระชาชนั และให้

สนิัเช่�อ (สึนิเชื่่�อ คอ่ เงินที�ธนาคารให�ประชื่าชื่นก้�ย่ม่ีไปก่อน แล�ว

ค่อย่มีาใชื่�หนี�ภาย่หลงั) ธนัาคารม่ความสำคญัอย่างมากทั�งในัด้านั 

การเงนิัและการให้สนิัเช่�อ
ออกธนับัตััรและพี่มิพ์ี่ธนับัตััร โดยทำงานัร่วมกับักระทรวง

การคลงั

ตัรวจสอบัการให้ก้ย้ม่ของธนัาคารพี่าณิชย์

เกบ็ัรกัษาเงนิัของรฐั เป็็นัตัวัแทนัของรฐัในัด้านัการเงินั ทั�งในั 

และต่ัางป็ระเทศ และเป็็นัผ่้ใ้ห้รฐับัาลก้ย้ม่เงินั

ควบัคมุ และตัรวจสอบัสถึาบันััการเงินั เพ่ี่�อความมั�นัคง

ของป็ระชาชนัท่�ใช้บัริการของสถึาบัันัการเงินั และกำกับั 

ให้สถึาบันััการเงนิัดำเนันิังานัในัขอบัเขตัท่�กฎหมายกำหนัด 

ควบัคุมการแลกเป็ล่�ยนัเงินัตัราตั่างป็ระเทศ การซ่�อขาย 

แลกเป็ล่�ยนัเงินัตัราตั่างป็ระเทศ หลักทรัพี่ย์ตั่างป็ระเทศ 

และกำหนัดอัตัราแลกเป็ล่�ยนัเงินับัาทกับัเงินัของป็ระเทศอ่�นัๆ 

 

รักษาทุนัสำรองระหว่างป็ระเทศ ให้อย้่ในัระดับัท่�ไม่เป็็นั

อนััตัรายต่ัอเศรษฐกจิ

 กำหนัดนัโยบัายการเงินัของป็ระเทศ

 รกัษาความมั�นัคงทางการเงินัของป็ระเทศ

ธุนาคาร คืออะไร

ธุนาคารแบ่งออกเป็น 2 ประเภที่ 
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 เป็็นัสถึาบันััการเงนิัท่�ทำหนั้าท่�ควบัคุมป็ริมาณเงินั สินัเช่�อ 

และบัริหารการเงินัของป็ระเทศให้ม่ความคล่องตััว และม่หนั้าท่� 

เป็็นัผ้้่ควบัคุมด้แลทางด้านัการเงินัและสินัเช่�อของสถึาบัันัการเงินั

ต่ัางๆ ในัป็ระเทศ

 ธนาค้ารกลัางของป็ระเที่ศไที่ย เรียกว่า “ธนาค้ารแห่ง 

ป็ระเที่ศไที่ย Bank of Thailand : BOT หรอ่แบังค์้ชีาตั”ิ

หน้าที่ี�ของธนาค้ารกลัาง

ธนาค้ารกลัาง (Central Bank)
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 คอ่ ธนัาคารท่�ได้รับัอนัุญาตัให้จัดตัั�งขึ�นั เพี่่�อป็ระกอบัการ 

ด้านัการธนัาคาร  เป็็นัสถึาบัันัการเงินัภูาคเอกชนัท่�ม่ความสำคัญ 

ในัป็ระเทศไทยเพี่ราะมป่็รมิาณเงนิัฝาก และจำนัวนัเงินัให้ก้้สง้สุด 

รบััฝากเงนิัจากป็ระชาชนั และให้ผ่ลตัอบัแทนัเป็็นัดอกเบั่�ย 

แก่เจ้าของเงินั

นัำเงนิัไป็ลงทนุั เช่นั ให้ก้้ยม่ ซ่�อหุน้ั ซ่�อพี่นััธบัตััรรฐับัาล ฯลฯ 

โอนัเงินัระหว่างธนัาคารทั�งในัและตั่างป็ระเทศ
 

การแลกเป็ล่�ยนัเงินัตัราระหว่างป็ระเทศ 

เร่ยกเก็บัเงินั เช่นั เช็ค  ตัั�วเงินั

ให้เช่าตั้น้ัริภูยักับัลก้ค้า เพ่ี่�อเกบ็ัรกัษาของมค่่าท่�ลก้ค้าต้ัองการ 

นัำมาเก็บัไว้กับัธนัาคาร

เป็็นัตััวแทนัในัการซ่�อขายหุ้นั ชำระค่าบัริการตั่างๆ เช่นั  

ค่านั�ำป็ระป็า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัี่ท์ หรอ่สินัค้าและบัรกิารอ่�นัๆ 

ตัลาดหลักทรัพี่ย์แห่งป็ระเทศไทย

สหกรณ์

โรงรับัจำนัำ

บัริษัทเงินัทุนั 

บัริษัทป็ระกันัภูัย

 น้ัองอาจจะเคยเห็นัพี่นัักงานัธนัาคารทำหน้ัาท่�ให้บัริการ

เป็ิดบััญช่ธนัาคาร หร่อรับัฝาก-ถึอนัเงินั แตั่จริงๆ แล้ว พี่นัักงานั

ธนัาคารมห่ลายตัำแหน่ัง ซึ�งมห่น้ัาท่�แตักต่ัางกนัั ธนัาคารแต่ัละแห่ง 

จะมธุ่รกจิหลักท่�ให้บัริการอย้ห่ลายด้านั ดงันัั�นั ตัำแหน่ังงานัธนัาคาร 

จึงแบั่งออกเป็็นัหลายป็ระเภูท ตัามลักษณะการให้บัริการ 

ของธนัาคาร เช่นั 

งานบัรกิารลัก้ค้้า ทำหน้ัาท่�ให้บัรกิารแก่ลก้ค้าธนัาคาร เช่นั 

การฝาก-ถึอนั-โอนัเงินั การแลกเป็ล่�ยนัเงนิัตัราต่ัางป็ระเทศ 

การรบััชำระค่านั�ำป็ระป็า  ไฟฟ้า  โทรศัพี่ท์  หรอ่สนิัค้าและ

บัรกิารต่ัางๆ   

งานบัรกิารสีนิเชี่�อ และบัตััรเครดิตั ทำหน้ัาท่�ให้คำแนัะนัำ 

วเิคราะห์การให้สนิัเช่�อ และตัรวจสอบัคณุสมบัติััของลก้ค้า 

ในัการขอสินัเช่�อ และการขอใช้บัตััรเครดติั

งานบัรกิารรบััฝัากเงนิ ทำหน้ัาท่�รกัษาเงนิัในับัญัชเ่งนิัฝาก

ท่�ลก้ค้าเปิ็ดไว้กบััธนัาคาร โดยให้การเบักิถึอนัเงนิัตัามคำสั�ง

ของเจ้าของบัญัช่

 

งานบัริหารสีนิที่รพัูย์ คอ่การคิดวางแผ่นั ว่าจะทำอย่างไรให้

สนิัทรพัี่ย์ของลก้ค้ามม่ล้ค่าเพี่ิ�ม หรอ่เกดิเป็็นัป็ระโยชน์ัสง้สดุ

กบััเจ้าของทรพัี่ย์สินั

 

งานบัริหารเงนิสีด รบััผิ่ดชอบัการบัริหารเงินัสดของธนัาคาร  

การด้แลป็ระสิทธิภูาพี่ในัการเก็บัเงินั  รวบัรวมเงินัสด   

การจ่ายเงินั เพี่่�อคาดการณ์ความตั้องการใช้เงินัสดของ

ล้กค้าธนัาคาร

 

งานบัริการเงนิ ทำหน้ัาท่�ช่วยวางแผ่นัทางการเงินั หรอ่การ

ลงทนุัให้ล้กค้า

 

งานบัริการด้านหลักัที่รพัูย์ ทำหน้ัาท่�ให้บัรกิารฝากทรพัี่ย์สนิั

ของล้กค้า ดแ้ลผ่ลป็ระโยชน์ัของกองทุนัรวมต่ัางๆ

สถาบันการเงินที่่่ไมื่ใชั่่ธุนาคาร มื่อะไรบ้าง

พนักงานธุนาคารที่ำาอะไร

หน้าที่ี�ของธนาค้ารพูาณ์ชิีย์

ธนาค้ารพูาณ์ชิีย์ (Commercial Bank)
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  เพี่ราะสินัค้าของธนัาคาร คอ่ เงินั ถ้ึาไม่มก่ารควบัคมุ 

ด้แลให้ด่ก็ม่โอกาสรั�วไหล ส้ญหายจากการทุจริตัหร่อจากการ 

บัริหารงานัหร่อการดำเนันิัธุรกจิผ่ดิพี่ลาด และจะนัำความเสย่หาย 

มาส้ผ่่้ฝ้ากเงนิัหร่อป็ระชาชนัจำนัวนัมาก  ธนาค้ารจึงต้ัองอย้ภ่ายใต้ั 

การค้วบัค้มุดแ้ลัตัามกฎกตักิาของกระที่รวงการค้ลังั แลัะธนาค้าร 

แห่งป็ระเที่ศไที่ยอย่างเข้มงวด เพ่ี่�อให้ธนัาคารม่ทุนัเพี่่ยงพี่อ

ในัการทำธรุกจิ มก่ารบัรหิารจดัการเงนิัสด หรอ่สภูาพี่คล่องท่�ด่ 

เพี่่�อจะได้มป่็รมิาณเงนิัในัแต่ัละวนััเพี่ย่งพี่อสำหรบััให้บัรกิารลก้ค้า 

 

  การนัำเงินัฝากของป็ระชาชนัไป็ทำธุรกิจโดยการ

ป็ล่อยก้้หร่อให้สินัเช่�อก็ตั้องม่ความระมัดระวัง เพ่ี่�อไม่ให้เกิด 

ความเสย่หาย ถ้ึาจะให้สนิัเช่�อ หรอ่ให้ป็ระชาชนัก้้ยม่เงนิั ธนัาคาร

ต้ัองป็ระเมนิัได้ว่า ผ่้ก้้้สามารถึจ่ายเงนิัคน่ัให้ธนัาคารได้ เพี่ราะถ้ึา

ให้สนิัเช่�อไป็แล้วไม่ได้เงนิัคน่ัธนัาคารกจ็ะขาดทนุัและได้รบััความ

เสย่หาย   

ต้ัองแน่ัใจและมั�นัใจในัความมั�นัคงของธนัาคารนัั�นัๆ 

ธนัาคารนัั�นัมส่าขาสำหรับัให้บัรกิารได้สะดวกหรอ่ไม่ 

การให้บัริการเป็็นัอย่างไร คดิค่าธรรมเนัย่มแพี่งไหม

ธนัาคารแตั่ละท่�ให้ดอกเบั่�ย หร่อเร่ยกเก็บัดอกเบั่�ย  

มาก น้ัอยกว่ากันัเท่าไร  

 เร่�องเงนิัเป็็นัเร่�องสำคญัสำหรบััทกุคนั การจะเก็บั

รักษาเงินั หร่อการลงทุนัเพี่่�อให้เงินังอกเงย จึงเป็็นัเร่�องท่�

ตั้องคิดให้ละเอ่ยดรอบัคอบั  ควรหาข้อม้ลจากแหล่งข้อม้ล 

ท่�เช่�อถึ่อได้ หร่อสอบัถึามจากเจ้าหนั้าท่�ธนัาคารโดยตัรง 

เป็รย่บัเทย่บัข้อมล้ของธนัาคารต่ัางๆ ก่อนัจะตัดัสนิัใจ เพี่่�อให้ 

เราได้รบััผ่ลป็ระโยชน์ัสง้สดุ  

ท่�มา https://bit.ly/3dSuyTQ

https://bit.ly/3dLqB3j

https://bit.ly/3PFmyD2

https://bit.ly/3QWrPqW 

https://bit.ly/3R2aIod

https://bit.ly/3wryPnU

ธุนาคารตัอ้งที่ำางานด้ว้ยความืรดั้กมุื

สิง่ที่่ค่วรพจิารณ์ากอ่นจะนำาเงนิไปฝัากไวท้ี่่ธุ่นาคาร



$

$
 อ่านัคอลัมนั์เร่�องเงินันั่าร้้แล้ว มาตัอบัคำถึามรับัของท่�ระลึกกันัตั่อเลยค่ะ นั้องลองตัอบัคำถึามด้านัล่างนั่� แล้วส่งคำตัอบั 

มาได้ทาง inbox  ถ่ึายรป้็ส่งมาทางแชท facebook.com/yuvabadhana หรอ่ท่� มล้นัธิยิวุพี่ฒัน์ั เลขท่� 1  ซ.พี่รเ่มย่ร์ 2  ถึ.ศรน่ัครนิัทร์  

แขวงหนัองบัอนั เขตัป็ระเวศ  กทม. 10250  

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

26

กิจกรรมท้า้ยคอลัมน์

เงนิที่องเป็นสิง่มืค่่า และหายาก จงึเป็นหนา้ที่่ข่องเรา 
ที่่จ่ะตัอ้งละเอย่ด้รอบคอบในการใชั่จ้า่ย และเกบ็รักษาเงนิ

$

$ $

$

ถ้ึาน้องจะเปิ็ดบัญัิชีธีนาค้าร น้องจะมวีธิเีลัอ่กธนาค้ารทีี่�จะเปิ็ดบัญัิชีีอย่างไร........................................................

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

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

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

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

ระหว่างฝัากเงินไว้กบััธนาค้าร กบัั เกบ็ัเงนิไว้ที่ี�ตัวัเอง น้องเลัอ่กอะไร..................................................................

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

เพูราะอะไร...................................................................................................................................................................

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

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

นอกจากการฝัาก-ถึอนเงนิแล้ัว ธนาค้ารที่ำอะไรได้อกีบ้ัาง.....................................................................................

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

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

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

......................................................................................................................................................................................
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Line
นักเรียนทุนยุวพัฒน์

Facebook 
กลุ่มนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์

มีีเร่ื่�องอยากปรึื่กษาโทรื่ศััพท์หา
พี�ๆ มีูลนิิธิิยุวพัฒนิ์ ได้้ที�
02 - 301 - 1093
093 - 332 - 8108
093 - 124 - 9749

จดหมายจากน้้องวาสิิตา ใจปิิง จ.น่้าน้
พี�ๆ  ทุกคนเป็็นกำ�ลังใจให้้นะคะ ก�รเรียนออนไลน์เป็็นเร่�องให้ม่ 
สำำ�ห้รบันกัเรียนและคณุคร ูพี�เช่ื่�อว่�คว�มอดทนจะช่ื่วยให้้น้อง 
ผ่่�นพ้นคว�มย�กลำ�บ�กนี�ไป็ได้แน่นอนค่ะ ห้�กจดห้ม�ยที�น้อง 
ได้รับจ�กมูลนิธิสำ�ม�รถเป็็นกำ�ลังให้้น้องได้ พี�ก็อย�กให้้เก็บ 
จดห้ม�ยนั�นไว้เป็็นกำ�ลังใจเสำมอ เรียนห้นักแล้วยังต้้องกลับม� 
ทำ�ง�น อย่�ล่มห้�เวล�พักผ่่อนบ้�งนะคะ...ดูแลตั้วเองด้วยนะ 

จดหมายจากน้้องศรััณย์พรั ยาโน้ จ.พิษณุโลก
ก่อนอ่�นต้้องขอบคุณน้องม�กๆ สำำ�ห้รับจดห้ม�ยที�เขียนม� 2 ห้น้�กระด�ษเลยค่ะ 
อ่�นแล้วรู้สำึกได้เลยว่�น้องมีคว�มสุำขกับก�รได้บอกเล่�เร่�องร�วดีๆ ในจดห้ม�ย 
น้องเขียนม�เล่�ว่�มีเป้็�ห้ม�ยอย�กพูดภ�ษ�จีน ให้้คล่องๆ สัำก 5 ป็ระโยคก่อน เพร�ะ 
คิดแล้วว่�สำ�ม�รถทำ�ได้แน่ๆ  พี�คิดว่�เป็็นก�รว�งเป็้�ห้ม�ยที�ดีเลยนะคะ และ 
เห็้นด้วยที�น้องบอกว่�ภ�ษ�ต้่�งป็ระเทศเข้�ม�มีสำ่วนสำำ�คัญในยุคป็ัจจุบัน ไม่เพียง 
เพ่�อก�รป็ระกอบอ�ชีื่พเท�่นั�น แต้่ก�รรู้ภ�ษ�ต้่�งป็ระเทศจะชื่่วยให้้เร�ห้�คว�มรู  ้
ได้กว้�งขว�งม�กขึ�นด้วย ดีใจกับน้องที�มีเป็้�ห้ม�ยและมีคว�มตั้�งใจแบบนี�... 
พี�ๆ เป็็นกำ�ลังให้้เสำมอค่ะ  

สแกนเข้าร่วม
กลุ่มปิดนักเรียนทุน

สแกนเข้าร่วม
Line นักเรียนทุนยุวพัฒน์



จุดเริ่มต้นสำาคัญของการเปลี่ยนแปลง
เกิดจากการค้นหาตนเอง

CHALMERS BROTHERS


