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 สวสัดน้่ัองนักัเรย่นัทุนัค่ะ คงจะได้กล่าวทักทายสวสัดปี่็ใหม่กันัอก่ไม่นัานันั่� พี่่�ขอ 
อวยพี่รล่วงหน้ัาให้น้ัองทกุคนัมค่วามสุข และป็ระสบัความสำเรจ็ในัทกุสิ�งค่ะ 

 ยุวพี่ฒัน์ัสารฉับับัันั่� พี่่�อยากเล่าถึงึ ‘Resilience ล้้มแล้้วล้กุได้้เร็ว็’ หรอ่ 
ถ้ึาจะพี่ด้ให้เข้าใจง่ายขึ�นั กค็อ่ เราจะไม่ยอมแพ้ี่ เราจะมแ่รงฮึดึได้เรว็ แม้ว่าเราจะล้มเหลว 
มาแล้วก็ตัาม ท่�เล่อกเข่ยนัเร่�องน่ั� เพี่ราะพี่่�คิดว่ายุคน่ั�เป็็นัยุคท่�อะไรๆ ก็เป็ล่�ยนัแป็ลง 
อย่างรวดเร็ว การแข่งขันัในัสังคมโลกม่ค่อนัข้างส้ง ถึ้าเราไม่ฝึึกฝึนัให้ใจของเราเข้มแข็ง  
เราอาจจะบัอบัช�ำได้ง่ายจากความล้มเหลวท่�เราต้ัองเจออย้เ่ป็็นัป็กตัค่ิะ Resilience เป็็นั 
เหม่อนัวัคซ่นัท่�จะช่วยให้ใจของเรายอมรับักับัทุกสถึานัการณ์ท่�เกิดขึ�นัได้ และสามารถึ
เร่ยนัร้้จากอุป็สรรคป็ัญหา หร่อความล้มเหลวได้ อยากชวนันั้องฝึึกฝึนัตััวเองให้ม่ 
Resilience ค่ะ

 และไม่ใช่เฉัพี่าะ Resilience ท่�จะทำให้เราผ่่านัพี่้นัอุป็สรรคตั่างๆ ไป็ได้ 
ความอดทนั ความพี่ยายาม และความมุง่มั�นักเ็ป็็นัเคร่�องพี่สิจ้น์ัความอดึของเราได้เช่นักนัั  
คุณุวชิัยั มะล้กิลุ้ นักัวาด้ภาพวทิยาศาสตร์็ คุนัไทยท่�ทำงานัในัพพิธิภณัฑ์์ร็ะด้บัโล้ก ยงัเป็็นั 
อ่กหนึั�งตััวอย่างท่�อาจจะช่วยให้น้ัองม่แรงบัันัดาลใจและม่กำลังใจท่�จะมุ่งมั�นัในัการ 
สร้างความสำเร็จให้ตััวเอง ลองไป็อ่านัเร่�องราวนั่าต่ั�นัเตั้นัของคุณวิชัยได้ในัคุอล้ัมนั์  
เป็็นัแร็งบนััด้าล้ใจ แล้วร่วมกจิกรรมท้ายคอลมัน์ั ส่งมารบััของท่�ระลกึกนัันัะคะ

 ยังม่เร่�องราวด่ๆ อ่กหลายอย่างในัยุวพี่ัฒนั์สาร พี่่�อยากให้หนัังส่อเล่มนั่�เป็็นั
เหม่อนัเพี่่�อนัคนัหนึั�งของนั้อง เป็็นัเพ่ี่�อนัท่�ป็รารถึนัาด่ อยากให้นั้องได้รับัป็ระโยชนั์  
เพี่่�อพัี่ฒนัาตััวเองให้ได้มากขึ�นักว่าท่�เคยเป็็นัมา ถึ้าทุกป็ีใหม่ค่อจุดเริ�มตั้นัของการทำ 
สิ�งใหม่ พี่่�ขอให้นั้องใช้ป็ีใหม่นั่� เป็็นัจุดเริ�มตั้นัการพี่ัฒนัาตััวเองในัทุกๆ ด้านัท่�นั้อง
ต้ัองการ และให้ร้เ้สมอว่าไม่ว่าปี็ไหนัๆ พี่่�มล้นัธิทิกุคนัพี่ร้อมจะสนับััสนันุั และรอยนิัด่
กบััทกุความสำเรจ็ของน้ัองทกุคนัค่ะ

พี่่�ๆ  มล้นัธิยิวุพี่ฒัน์ั
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นัักสำาร์วจใจ เราต่ัางผ่่านัเร่�องราวมามากมาย บัางเร่�องเป็็นัความสขุ บัางเร่�องทำให้เราร้ส้กึแย่ๆ 
แต่ัไม่ว่าจะแย่แค่ไหนั เรากผ่็่านัมนััมาได้ ใช้เวลานัิ�งๆ 

แล้วทบัทวนัตัวัเองกนััหน่ัอยดไ่หมคะ ว่าเราฟัันัฝ่ึาอปุ็สรรค 
ปั็ญหามาได้อย่างไร จะได้ร้ว่้าจรงิๆ แล้ว เร็ากเ็ก่งนัะ 
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ถ้้าให้้ขอบคุุณตัวเองจะขอบคุุณตัวเอง
ในัเร็่�องใด้

 ม่อุป็สร็ร็คุ ป็ัญห้าอะไร็บ้างท่�เกิด้กับเร็า

ในัชั่วงเวล้าท่�ผ่่านัมา

เร็าทำอย่างไร็ให้้อปุ็สร็ร็คุ ปั็ญห้านัั�นัผ่่านัไป็ได้้ 

ไม่่ว่่าคว่าม่สุุข หรืือคว่าม่ไม่่สุบายใจ 
ทุุกอย่างจะไม่่อย่่กับเรืาตลอดไป

ม่ันจะผ่่านไปในทุ่่สุุด ขอแค่เรืาอดทุนฟัันฝ่่าเทุ่านั�น



เป็นัแร์งบันัดาล้ใจ

 เช่�อไหมว่า ภาพี่ผ่เ่ส่�อสวยๆ ด้านับันันั่� เป็็นัภาพี่วาด

ฝึีม่อของ คุุณวิชััย มะล้ิกุล้ ผ่้้ชายท่�คลุกคล่อย้่กับัการทำงานั

เป็็นันัักวาด้ภาพวิทยาศาสตร็์ มากว่า 50 ป็ี พี่่�ได้เห็นัภาพี่

สวยๆ และได้อ่านัเร่�องราวการทำงานัท่�นั่าตั่�นัเตั้นัของคุณวิชัย 

จากเวบ็ัไซต์ั The Cloud จงึอยากหยบิัเอาบัางส่วนัของบัทความนั่� 

มาแบ่ังปั็นัให้น้ัองได้อ่านั และอยากให้เร่�องนั่�เป็็นัแรงบันััดาลใจ 

ให้น้ัองเปิ็ดรบััทกุๆ ความท้าทายท่�เข้ามาในัชว่ติั และพี่สิจ้น์ัคุณค่า 

ในัตัวัเราโดยใช้ความพี่ยายามกบััสิ�งท่�เรากำลงัทำอย้่

 คุณวชิยั เคยทำงานัอย้ท่่�สมธิโซเนัย่นั (Smithsonian)  

ซึ�งเป็็นัเครอ่ข่ายพิี่พี่ธิภัณฑ์์ท่�ดท่่�สุดในัโลก  และเป็็นัคนัไทยคนัเดย่ว 

ท่�ทำงานัป็ระจำอย้ท่่�สมธิโซเนัย่นัจนัเกษ่ียณ “ผ่มไม่เคุยคิุด้ว่าตัวเอง 

จะมาได้้ถึ้งขนัาด้น่ั�นัะ” คณุวชิยัย้อนักลบััไป็เล่าถึงึตัวัเองในัวยัเดก็ 

ตัอนันัั�นัเขาเป็็นัเด็กท่�ชอบัวาดร้ป็ ในัขณะท่�เพี่่�อนัๆ วาดรถึถึัง 

เขากลบัันัั�งวาดดอกไม้และผ่เ่ส่�อ

 ช่วงนัั�นัม่สงครามเว่ยดนัาม ทหารสหรัฐอเมริกา 

เป็็นัโรคมาลาเรย่กนััเยอะ กองทพัี่สหรฐัฯ จงึสนับััสนันุัโครงการวิจยั 

ยงุท่�เป็็นัพี่าหะโรคมาลาเรย่ ผ่่านัองค์กร Southeast Asia Treaty 

Organization (SEATO) ซึ�งม่โครงการร่วมกับัโรงพี่ยาบัาล 

พี่ระมงกุฎเกล้า

 พี่อคุณวิชัยเร่ยนัจบั ม.8 จากโรงเร่ยนัเตัร่ยมอุดมฯ 

SEATO ก็เป็ิดรับัสมัครจิตัรกรวาดภาพี่ด้านัช่ววิทยา เขาลอง

ไป็สมัคร และสอบัด้วยการสเกตัช์ภาพี่กะโหลกหนั้ คุณวิชัย 

ได้งานันัั�นัและเริ�มงานัวาดภาพี่ทางวิทยาศาสตัร์ตัั�งแต่ั พี่.ศ. 2505 
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นัักวาดภาพวิทยาศาสตร์



 

 งานัของคณุวชิยัคอ่การวาดภาพี่ยงุในัห้องแลบ็ั และลงพี่่�นัท่�

ไป็เกบ็ัยงุกบััทม่วจิยับ้ัาง

 “ยงุก้นัป็ล่้องมส่่�สบิกว่าชันัดิ้ แต่มไ่ม่ก่�ชันัดิ้ท่�เป็็นัพาห้ะ

มาล้าเร็ย่ จะฆ่่ามันัทั�งห้มด้กท็ำล้ายสมด้ลุ้ธร็ร็มชัาต ิ เร็าต้องศกึษา

ว่า ยงุแต่ล้ะพันัธุม์ล่้กัษณะอย่างไร็ ป็ล้้องขาว ป็ล้้องด้ำต่างกนััยงัไง 

แล้้วกต้็องตอบคุำถ้ามให้้ได้้ว่า ยงุกดั้อะไร็ถ้งึนัำโร็คุ กดั้คุนัส่คุ่นั ห้ร็อ่

กดั้สตัว์ส่คุ่นั ท่มวจิยัต้องไป็ตามห้ม่บ้่านัท่�มาล้าเร็ย่ร็ะบาด้ เอาห้มอ

เข้าไป็ด้้วย เอาเล้อ่ด้คุนัไข้มาตร็วจ แล้้วทม่งานักต้็องออกไป็ให้้ยงุกดั้ 

เพ่�อเอาขวด้มาคุร็อบ ใช้ัห้ล้อด้ด้ด่้ยงุเข้ามาในัขวด้ ปิ็ด้ฝาเอากล้บัมา

ท่�แล้บ็ ส่วนัยงุตวัผ่่ท้่�ไม่กดั้คุนักต้็องไป็ตามกร็ะต๊อบ ไป็เกบ็ยงุท่�เกาะ

ตามฝาบ้านั”

 อย่าถึามว่า ทม่นักัเกบ็ัยงุเป็็นัโรคมาลาเรย่และไข้เลอ่ดออก

ไหม ให้ถึามว่าเป็็นัคนัละก่�รอบัด่กว่า เม่�อได้ตััวอย่างยุง คุณวิชัย 

ก็เอามาส่องกล้องจุลทรรศนั์แล้ววาด เขาหัดวาดภาพี่วิทยาศาสตัร์ 

ด้วยตัวัเองผ่่านัการดต้ัวัอย่างจากหนังัสอ่ของ ดร.จอห์นั เบัลกินั แล้วก็

เรย่นัเร่�องกายวภิาคของยงุด้วยตัวัเอง
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วิชิาทางกีฏีวิิทยาต้อ้งมีรีูปูปรูะกีอบ 

คุณุจะอารูมัีภบทลักัีษณะของแมีลังว่ิา 

ชว่ิงปกีี เส้น้ปกีีอนัแรูกีมีจีดุขาวิเป็นปลัอ้งๆ นะ 

ถ้า้คุณุไม่ีวิาดรูปูนีคุ้นกีจ็ะนกึีภาพไมีอ่อกี

 ทำไมถึึงตั้องวาดร้ป็ ถึ่ายร้ป็ไม่ได้หร่อ? - “มนััเป็็นัเร็่�องคุวาม

สมบร่็ณ์ของตวัอย่าง ตวัอย่างยงุท่�เร็าจบัมาได้้อาจไม่สมบร่็ณ์ ตวังอบ้าง 

แล้้วเร็ากไ็ม่ได้้วาด้แคุ่ยงุ เร็าวาด้ล้ก่นั�ำ ตวัโม่ง แต่ล้ะตวัมร่็ายล้ะเอ่ยด้ 

มป่็ล้้อง มข่นั ภาพท่�ออกมาขนัาด้แล้ะสดั้ส่วนัต้องถ้ก่ต้องห้มด้ ถ้้าถ่้ายร่็ป็ 

อาจจะไม่ได้้ร็ายล้ะเอ่ยด้ขนัาด้น่ั�” 

 “ภาพพวกนั่�ตวัจร็งิของมันัยาวแคุ่ 1 มลิ้ล้เิมตร็กว่าๆ เร็าต้อง 

เอาเคุร็่�องในั เอาอวัยวะเพศ ของมันัออกมา เพร็าะแมล้งบางพันัธุ์

ต้องใช้ัอวยัวะเพศจำแนักตัวผ่่ต้วัเมย่ ถ้้าด้จ่ากด้้านันัอกแต่ล้ะตัวแทบ

ไม่ต่างกนัั คุณุต้องดึ้งเคุร็่�องในัผ่เ่ส่�อ ด้งึอวยัวะสบ่พนััธุข์องมนััออกมา

จากป็ล้้องห้ล้งั ท่�คุณุเห้น็ัในัร็ป่็น่ั�คุอ่ร็งัไข่ของผ่เ่ส่�อกล้างคุน่ั ขด้อย่ใ่นัตวั 

ผ่มกไ็ม่ร็่ว่้าถ้้าใช้ัวธิถ่่้ายภาพ จะถ่้ายยงัไงให้้สมบ่ร็ณ์”

”

”
คณุวิชยัพี่ด้ถึงึความสำคญัของภาพี่วาดท่�มต่่ัองานัวจิยั



 คุณวชิยันัั�งอย้ใ่นัห้องนั่�เพี่่�อวาดรป้็ยุงอย่างเดย่ว 17 ปี็ “ไม่เบ่�อนัะ 

ผ่มมองเป็็นัคุวามภม่ใิจมากกว่า เพร็าะการ็วาด้ร็ป่็ยงุช่ัวยชัว่ติคุนัได้้”  

 พี่อจบัโครงการวิจยัเร่�องยงุ คณุวิชยัก็ย้ายมาทำงานักับัแผ่นัก

กฏ่วทิยาของสมธิโซเนัย่นั ตัำแหน่ังนักัวาดภาพี่วทิยาศาสตัร์เช่นัเดมิ และ 

ได้รับังานัใหม่ ค่อการวาดภาพี่ผ่่เส่�อกลางค่นั ซึ�งเป็็นัศัตัร้พี่่ชท่�ทำให้ 

ใบัไม้ร่วง ผ่วิผ่ลไม้เสย่ เป็็นังานัวิจยัเพี่่�อช่วยภาคเกษีตัร เขานัั�งวาดภาพี่ตัั�งแต่ั 

เช้าจนัเย็นั และศึกษีากายวภิาคของผ่เ่ส่�อกลางคน่ัด้วยตัวัเองเหม่อนัเดมิ

 “ส่วนัมากงานัของผ่มอย่ใ่นังานัวจิยัของสมธิโซเนัย่นั ส่งไป็ 

ทั�วโล้ก บางท่ก็มน่ักัวทิยาศาสตร์็เด้นิัทางมาขอเจอผ่ม มากอด้ มาจบัมอ่ 

เขาบอกว่า ภาพวาด้ของผ่มช่ัวยงานัวิจัยของเขามาก เพร็าะผ่เ่ส่�อกล้างคุน่ั 

ยาวตวัล้ะ 8 มลิ้ล้เิมตร็ มนััเล้ก็มาก ต้องด้ร่็ป่็ถ้งึจะเห้น็ัว่าร็ายล้ะเอย่ด้

เป็็นัยงัไง มคุ่นัมาขอบคุณุผ่มห้ล้ายกลุ้ม่เล้ย”

 ถึ้ามองย้อนักลับัไป็ คุณวิชัยวาดร้ป็ยุงอย่างเด่ยวท่�ไทย 5 ป็ี  

วาดร้ป็ยุงอย่างเด่ยวท่�สหรัฐฯ อ่ก 17 ป็ี แล้วก็วาดร้ป็ผ่่เส่�อกลางค่นั 

อย่างเดย่วอก่ 25 ปี็

 

 คุณวิชัยพี่้ดถึึงงานัตััวเองในัรอบัครึ�งศตัวรรษีท่�ผ่่านัมาว่า  

“เห้น็ัแล้้วต่�นัเต้นั ไม่ร็่ว้าด้ได้้ยังไง ตอนันั�ั�นัสายตาของเร็ายงัด้ ่ คุวาม

มานัะกย็งัด้”่

 ถ้ึาถึามคนัทั�วไป็ คงได้คำตัอบัคล้ายๆ กนััว่า สวยมาก “ผ่มไม่ได้้

ภม่ใิจตร็งท่�มนััสวยนัะ ภาพพวกน่ั�ใช้ัเพ่�อพสิจ่น์ัว่าแต่ล้ะสายพนััธุต่์างกนัั

ยงัไง อย่างคุ่ม่อ่ผ่เ่ส่�อกเ็ป็็นัตำร็าให้้ทั�งมอ่อาชัพ่แล้ะมอ่สมัคุร็เล่้นัใช้ัศกึษา

ธร็ร็มชัาติ คุุณคุ่าของมันัอย่่ตร็งนัั�นั” บัทความน่ั�จบัลงด้วยการทิ�งท้าย

จากคำพี่ด้ของคุณวชิยัท่�ว่า “การ็เห้น็ัพวกเขาตอนัยงัมช่ัว่ติ เป็็นัคุวามสขุ 

อย่างห้นัึ�งนัะ เห้็นัว่าตอนัท่�ม่ชั่วิตเป็็นัแบบนั่� ผ่มภ่มิใจท่�ม่ส่วนัให้้คุนัได้้

ศกึษาเขาแล้ะร็่จ้กัเขา”

 น่ั�เป็็นับัทสมัภาษีณ์เพี่ย่งบัางส่วนั แต่ัก็ทำให้เหน็ัว่าไม่มอ่ะไรจะม่

คณุค่าไป็กว่าการไม่ป็ล่อยให้โอกาสผ่่านัเลยไป็ ยนิัดท่่�จะเปิ็ดรบััโอกาสใหม่ๆ 

ให้ตัวัเองได้ทำในัสิ�งท่�ท้าทายมากขึ�นั และการเลอ่กท่�จะมองสิ�งท่�เราทำอย้ว่่า 

ม่คุณค่าและป็ระโยชน์ัต่ัอคนัอ่�นัๆ อย่างไร  ฝึึกฝึนัและหมั�นัพี่ฒันัาในัจดุท่�เรา 

ไม่ถึนัดั จากนัั�นัค่อการทุม่เทและมุง่มั�นัท่�จะลงมอ่ทำอย่างไม่ร้้จกัเหน็ัดเหนั่�อย 

เพี่่�อให้งานัของเราบัรรลุผ่ลสำเรจ็ ขอให้คณุวชิยัเป็็นัแรงบันััดาลใจให้น้ัองนัะคะ 

สามารถึอ่านับัทความฉับับััเตัม็ของคุณวชิยั มะลกิลุ ได้ท่� 

https://bit.ly/3Rohap1

ท่�มา 

 https://bit.ly/3Rohap1
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“
”

กีารูวิาดรูปูยงุ
ชว่ิยชีวิติ้คุนได้



 นั้องม่เร่�องอะไรท่�เก็บัไว้เป็็นัแรงบัันัดาลใจบั้างไหมคะ เข่ยนัมาให้พี่่�ๆ อ่านับั้างได้ไหม เผ่่�อเร่�องราวของน้ัองจะกลายเป็็นั 
แรงบันััดาลใจให้เพี่่�อนันักัเรย่นัทนุัคนัอ่�นัๆ ได้ด้วย ส่งเร่�องราวมาทาง inbox ถ่ึายรป้็ส่งมาทางแชท facebook.com/yuvabadhana 
หร่อท่� มล้นัธิยิวุพี่ฒัน์ั เลขท่� 1 ซ.พี่รเ่มย่ร์ 2 ถึ.ศรน่ัครนิัทร์ แขวงหนัองบัอนั เขตัป็ระเวศ  กทม.10250 และรอรบััของท่�ระลกึนัะคะ

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

คว่าม่สุว่ยงาม่ไม่่ใช่จากตาม่องเห็น 
แต่อย่่ทุ่่คุณค่าของส่ิุงนั�น คุณค่าของคว่าม่พยายาม่

เร็่�องท่�เป็็นัแร็งบันัด้าล้ใจของฉัันั
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เร์่่องจากปก
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 นั้องร้้ไหมคะ ว่าเวลาท่�เราเจอกับัความล้มเหลว เรามักจะร้้สึกท้อใจอย่างมาก แตั่ถึ้าเรายังพี่ยายามลุกขึ�นัมาส้้ตั่อ ไม่ยอมแพี่้ง่ายๆ 

สิ�งนั่�เราเร่ยกว่า ‘Resilience’ หร่อความสามารถึในัการลุกขึ�นัมาส้้ตั่อ คุณสมบััตัิน่ั�เป็็นัสิ�งจำเป็็นัทั�งในัการเร่ยนั การทำงานั และการใช้ช่วิตั 

เลยอยากชวนันั้องๆ มาทำความร้้จักกับั Resilience ว่าค่ออะไร และเราจะทำอย่างไรได้บั้าง เพี่่�อให้ม่ Resilience 

Resilience 
ลั้มีแลั้วิลัุกีได้เรู็วิ

่
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 ค่อ การป็รับัตััว และฟั้�นัตััว เม่�อตั้องเผ่ชิญกับัสถึานัการณ์ 
ยากลําบัากหร่อวิกฤตั แสดงให้เห็นัถึึงการเอาชนัะป็ัญหาอุป็สรรค 
ของช่วิตั คนัท่�ม่ Resilience จะหาวิธ่พี่าตััวเองก้าวข้ามวิกฤตัตั่างๆ 
ไม่ย่อท้อ ไม่ยอมแพี่้  และจะใช้วิกฤตันัั�นัเป็็นัการเร่ยนัร้้ 

 เป็็นัเร่�องธรรมดาท่�คนัเราจะร้ส้กึแย่ เม่�อเจอวกิฤตั หรอ่ความยาก
ลำบัากในัช่วิตั  เพี่ราะอารมณ์และจิตัใจของเราม่กระบัวนัการบัางอย่าง 
ในัการตัอบัสนัองตั่อวิกฤตันัั�นั ค่อ

อารมณ์ และจิตัใจของเรา มักจะเกิดความร้้สึกกลัวและ
วิตักกังวล ตั่อมาค่อ การ็พยายามป็ฏิิเสธ โด้ยคุิด้แล้ะห้วัง
ว่าสิ�งนัั�นัไม่ได้้เกิด้ขึ�นัจร็ิง เช่นั ถึ้าเราทราบัว่าเราสอบัเข้า
เร่ยนัตั่อไม่ได้ เรามักจะหวังว่าผ่ลการสอบัอาจจะม่ข้อ 
ผ่ิดพี่ลาด เราไม่ได้สอบัตักจริงๆ อาจใช้เวลาป็ระมาณ 
3-4 วันั หร่ออาจเป็็นัสัป็ดาห์กว่าท่�เราจะยอมรับัความ
จริงได้ 

เป็็นัระยะท่�เรายอมรั็บได้้ว่าปั็ญห้านัั�นัได้้เกิด้ขึ�นัแล้้วจริ็งๆ 
และไม่อาจจะย้อนัเวลากลับัไป็แก้ไขเป็ล่�ยนัแป็ลง หร่อ
หยดุยั�งมนััได้ ในัช่วงนั่�ความร้ส้กึมากมายจะป็ระดงัเข้ามา 
เช่นั เกิดความเศร้าเส่ยใจ ร้้สึกโกรธ เริ�มโทษีตััวเอง โทษี
คนัอ่�นั ร้้สึกอาย ร้้สึกผ่ิด เริ�มแสดงออกทางพี่ฤตัิกรรมท่�
เห็นัชัด เช่นั ไม่ม่สมาธิ เก็บัตััว ซึมเศร้า อาจเกิดอาการ
เจ็บัป็่วยทางร่างกาย เช่นั ป็วดศ่รษีะ ป็วดท้อง หัวใจ 
เตั้นัเร็ว หายใจลําบัาก เหนั่�อยง่าย เม่�อยล้า ป็วดกล้ามเนั่�อ 
นัอนัไม่หลับั เป็็นัตั้นั 

อารมณ์และจิตัใจเริ็�มฟื้้�นัตัว เม่�อเหตุัการณ์ร้ายแรงผ่่านั
พี่้นัไป็ อารมณ์และจิตัใจในัช่วงน่ั�จะม่การป็รับัตััวเข้ากับั
เหตุัการณ์ท่�เกิดขึ�นั หลังจากนัั�นัก็จะเข้าส้่ระยะฟั้�นัตััว
ทางอารมณ์และจิตัใจ ซึ�งอาจใช้เวลา หลายเด่อนัหร่อ
อาจเป็็นัป็ีกว่าจะเข้าส้่ภาวะเดิมได้

STEP1

Resilience คอือะไรื

“ ”
เส้ียใจแลั้วิลัุกีขึ้นกี้าวิต้่อ

ธรืรืม่ชาตขิองเรืา เม่ือ่เจอกบัว่กิฤต

STEP2

STEP3

 ลองสังเกตัตััวเองว่าเม่�อเราเจอเหตุัการณ์วิกฤตั เราเป็็นั 
แบับัน่ั�ไหม? หากม่ความร้้สึกแบับัน่ั� ขอให้ร้้ว่าเป็็นัเร่�องป็กติัธรรมดา 
และเราไม่จำเป็็นัตั้องแกร่งในัทันัท่ท่�เจอวิกฤตัความยากลำบัาก  
และไม่ม่ป็ระโยชนั์ท่�เราจะจมอย้่กับัความร้้สึกเส่ยใจ แค่ยอมรับัว่า
สถึานัการณ์แย่ๆ นัั�นัได้เกิดขึ�นัแล้ว และเราสามารถึจัดการมันัได้ 
เราเริ�มตั้นัใหม่ได้เสมอ น่ั�ค่อคนัท่�ม่ Resilience 
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 ทุกอย่างท่�เกิดขึ�นัในัช่วิตัของเรา อย้่ท่�มุมมองท่�เราม่ตั่อ
เร่�องนัั�นั เราเล่อกท่�จะมองเร่�องด่ๆ ว่าเป็็นัความสุข ความสบัายใจ 
เราเลยไม่ทุกข์ใจ แตั่เม่�อเกิดเร่�องร้ายๆ ถึ้าเรามองว่าเป็็นัความ 
โชคร้าย เราก็จะไม่สบัายใจกับัเหตัุการณ์นัั�นั

“ ”
ดีหรูือรู้าย อยู่ที่เรูาเลืัอกีมีอง

ในสุถานการืณส์ุม่ม่ตวิ่า่เรืาสุอบเข�าเรืย่นตอ่ไม่ไ่ด�

แบบท่� 1 มองว่าเป็็นัคุวามท้าทาย 

“ก็เป็็นัโอกาสให้ได้ลองพี่ยายามอ่กครั�ง โรงเร่ยนันั่�สอบั 
เข้าไม่ได้ ก็ม่โรงเร่ยนัอ่�นัให้เร่ยนั แค่เราอ่านัหนัังส่อและ
เตัร่ยมตััวให้มากขึ�นั”  
 
แบบท่� 2 มองว่าเป็็นัคุวามโชัคุร็้าย 

“ทำไมเร่�องนั่�ตั้องมาเกิดกับัเราด้วย ทำไมเพี่่�อนัทำได้แตั่เรา 
ทำไม่ได้”  

คนทุ่ม่่ ่Resilience เปน็อยา่งไรื

สามารถึทำความเข้าใจ และยอมร็ับได้ว่าเรากำลัง 
เจอเร่�องยากลำบัาก กำลังร้้สึกแย่  

อนัุญาตัให้ตััวเองร้้สึกเส่ยใจ ผ่ิดหวัง ท้อแท้ โดย 
ไม่มองว่าคุวามร็่้สึกน่ั�เป็็นัเร็่�องแย่ หร่อเราเป็็นัคนั 
อ่อนัแอ ส้้ใครเขาไม่ได้   

ใช้วิกฤตั หร่อความยากลำบัากนัั�นัเป็็นับทเร่็ยนั 
เป็็นัพล้ังให้้ฮึึด้ส่้ และลองใหม่อ่กครั�ง   

จิตัใจเข้มแข็งจากการกล้้าเผ่ชัญิกับัความยากลำบัาก 
และสามารถึพี่าตััวเองเดินัหนั้าตั่อไป็ได้ถึ้าตั้องอย้่ในัสถึานัการณ์นั่� เราจะเล่อกมองแบับัไหนั? 

แล้วคิดว่า มุมมองแบับัไหนัถึึงจะช่วยให้เราเร่ยนัตั่อได้?



ทำให้้เร็าป็ร็ับตัวได้ ้ ถึ้าเราสังเกตัด่ๆ จะเห็นัว่าทุกวันัเราตั้องเจอ
กับัความเป็ล่�ยนัแป็ลงมากมาย ช่วิตัเตั็มไป็ด้วยความไม่แนั่นัอนั 
ทำให้เราต้ัองคดิหาหนัทางใหม่ๆ ในัการเอาตัวัรอดให้ได้ เช่นั เม่�อ 
เปิ็ดเทอม เราก็ต้ัองเจอกับับัทเรย่นัใหม่ท่�ยากขึ�นั เพ่ี่�อนัท่�เราเคยสนัทิ 
คยุด้วยได้ทกุเร่�องกอ็าจจะย้ายไป็เรย่นัท่�อ่�นั ทำให้เราขาดท่�ป็รกึษีา 
หร่อเราอาจจะเจอกับัวิกฤตัช่วิตัเร่�องอ่�นัๆ ท่�เราเองก็ไม่ได้เตัร่ยม 
รับัม่อมาก่อนั แตั่ Resilience จะทำให้เราพี่ยายามหาทางป็รบััตัวั 
เพี่่�อให้สามารถึอย้ก่บััความเป็ล่�ยนัแป็ลงท่�เกดิขึ�นั 

ทำให้้เร็าม่คุวามคุิด้สร้็างสร็ร็ค์ุแล้ะม่วิธ่การ็แก้ปั็ญห้าแบบให้ม่ 
หุน่ัยนัต์ั smart phone หรอ่นัวตัักรรมมากมาย เกิดขึ�นัจากการ 
ลองผ่ดิลองถึก้ หรอ่การทดลองทำสิ�งท่�ไม่เคยทำมาก่อนั เม่�อมนัษุีย์ 
อยากได้นัวัตักรรมใหม่ แป็ลว่าตั้องลองวิธ่ใหม่ ไม่ใช้วิธ่แบับัเดิม  
และหากอยากได้สิ�งท่�ด่ขึ�นั แป็ลว่าการลองผ่ิดลองถึ้กนัั�นัอาจจะ 
ตั้องเจอกับัความล้มเหลวอย้่บั่อยๆ ตั้องคิดวิธ่ใหม่ ในัการแก้ไข 
ป็รับัป็รงุอย้ต่ัลอด เพ่ี่�อให้ทำสิ�งนัั�นัได้สำเรจ็ การม ่Resilience ทำให้ 
เรายอมรับัความล้มเหลวได้ในัฐานัะเป็็นัส่วนัหนัึ�งของกระบัวนัการ
หาคำตัอบัในัการแก้ไขปั็ญหา นัวตัักรรมใหม่ๆ จงึสามารถึเกดิขึ�นัได้ 
เพี่ราะเรายอมท่�จะล้มเหลวเพี่่�อจะได้เรย่นัร้ ้แล้วทำใหม่

ทำให้้เร็ามก่ำลั้งใจในัการ็ต่อส่ก้บัอปุ็สร็ร็คุ ชวิ่ตัมกัจะเจออุป็สรรค
ในัหลายร้ป็แบับั กว่าจะป็ระสบัความสำเรจ็ได้ ต้ัองผ่่านัการล้มเหลว 
มานับััครั�งไม่ถ้ึวนั การม ่ Resilience ทำให้เรามก่ำลังใจในัการ 
ผ่่านัพี่้นัป็ัญหาไป็ให้ได้ ล้มก่�ครั�งก็ยังลุกขึ�นัมาใหม่ และกลายเป็็นั 
คนัใหม่ท่�ดข่ึ�นัได้เสมอ

 คนัท่�จิตัใจเข้มแข็ง และม่มุมมองช่วิตัท่�ด่ ม่ Resilience ส้ง  
จะทุกข์ใจไม่นัานั และจะป็รับัตััวป็รับัใจดําเนัินัช่วิตัตั่อไป็ได้โดยเร็ว แตั่คนั
ท่�ม่จิตัใจไม่เข้มแข็ง อาจจะขาดสตัิ ควบัคุมอารมณ์ไม่ได้ คิดอะไรไม่ออก         
ทําอะไรลงไป็โดยไม่ได้ยั�งคิด หร่อหาทางออกผ่ิดๆ ซึ�งคนัท่�พี่่�นัฐานัจิตัใจ 
ไม่เข้มแขง็จะใช้เวลานัานักว่าจะฟ้ั�นัตัวั และกลับัมาดําเนันิัชวิ่ตัได้ตัามป็กตัิ 

 คงไม่ม่ใครอยากจะล้มแล้วลุกขึ�นัไม่ได้ ทุกคนัล้วนัอยาก 
ก้าวผ่่านัวิกฤตั อุป็สรรคป็ัญหา หร่อความยากลำบัากด้วยกันัทั�งนัั�นั 
Resilience จึงเป็็นัสิ�งท่�เราสามารถึฝึึก และพี่ฒันัาให้มไ่ด้ไม่ยาก
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“ คุวิามีลั้มีเหลัวิเป็นส้่วินหนึ่ง
ของกีรูะบวินกีารูหาคุำาต้อบ

ในกีารูแก้ี ไขปัญหา

“ 

เพรืาะอะไรื Resilience จงึม่ค่ว่าม่สุำาคญัและเป็นปรืะโยชน์

Resilience คอืเรืือ่งทุ่ฝึ่่กได�



 

นับัถ้อ่ตวัเอง คอ่ การท่�เราร้ค้ณุค่าในัตัวัเรา ไม่รอให้ผ่้อ้่�นัเป็็นัคนั 
ให้คณุค่า เม่�อเราร้ว่้าคณุค่าในัตัวัเราคอ่อะไร วนััท่�เราเจออปุ็สรรค 
ในัช่วิตั เราจะยังสามารถึด้แลตััวเอง ตั่อให้สถึานัการณ์นัั�นั  
ยากแค่ไหนั เราก็จะค่อยๆ จดัการและผ่่านัมนััไป็ได้ และเช่�อว่า 
ในัท่�สดุแล้วทุกสิ�งทกุอย่างจะดขึ่�นั เพี่ราะเรามั�นัใจในัความสามารถึ 
ของตััวเองท่�จะสามารถึจัดการกับัป็ัญหา และนัำพี่าช่วิตั 
ของตัวัเองไป็ในัทศิทางท่�ดข่ึ�นัได้

เม่�อมปั่็ญห้าด้้านัห้นัึ�งในัชัว่ติ กค็ุวร็แก้ปั็ญห้าด้้านันัั�นั อย่าให้
ปั็ญหานัั�นัไป็กระทบัด้านัอ่�นัของช่วติั เช่นั มปั่็ญหาเร่�องเรย่นั 
กแ็ก้ปั็ญหาเร่�องเร่ยนั อย่าให้ปั็ญหาการเรย่นัไป็กระทบัด้านัร่างกาย 
หร่อความสมัพัี่นัธ์กบััครอบัครัว หรอ่กับัเพี่่�อนั   

มคุ่วามทะเยอทะยานั สนัใจการลงมอ่ทำให้ป็ระสบัผ่ลสำเรจ็  
ม่ความมั�นัใจ ม่ความฉัลาดทางอารมณ์ การถึ้กป็ฏิเสธ  หร่อ
ความล้มเหลวระหว่างทางไม่ได้ม่ผ่ลเส่ยอะไร แตั่กลับันัำพี่า 
โอกาสใหม่ๆ เข้ามา เราจะลกุขึ�นัในัทุกๆ ครั�งท่�ล้มเพี่่�อต่ัอส้ใ้หม่ 
จะจัดการกับัช่วิตัด้วยตััวเราเอง ม่เป็้าหมายในัช่วิตัท่�ชัดเจนั 
และจะไม่ถึก้สิ�งแวดล้อมภายนัอกทำให้ไขว้เขวได้ง่ายๆ 

ยนิัด้ก่บัคุวามสำเร็จ็ของผ่่อ้่�นั  มองเหน็ัข้อดข่องคนัอ่�นั  ร้จ้กัท่�จะ 
เร่ยนัร้จ้ากจุดแขง็ และยนิัดกั่บัความสำเรจ็ของคนัอ่�นั ไม่ร้สึ้กว่า 
ต้ัองแก่งแย่ง หร่อแข่งขนัักับัใคร นัอกจากตัวัเอง  สามารถึช่�นัชม 
คนัอ่�นัได้ด้วยใจจริง

เม่�อทำผ่ดิ้พล้าด้ ห้ร็อ่ล้้มเห้ล้ว ไม่โทษตัวเองว่าเร็าไม่ด้่ 
ช่วิตัน่ั�ไม่ม่อะไรด่เลยสักอย่าง ควรให้กำลังใจตััวเอง 
และมองว่าสิ�งท่� เกิดขึ�นัเป็็นับัทเร่ยนัให้เราเร่ยนัร้้  
และนัำไป็พี่ฒันัาตัวัเองให้ดข่ึ�นักว่าท่�เป็็นัมาได้

 การจะฝึึกให้ตััวเองม่ Resilience ก็ไม่ตั่างจาก 
การเดนิัทางไป็ให้ถึงึเป้็าหมาย ท่�ต้ัองใช้เวลา ความพี่ยายาม และ 
ความสม�ำเสมอในัการฝึึกฝึนั แตั่เม่�อเราม่ Resilience แล้ว  
ไม่ว่าเราจะเจอกับัอุป็สรรคป็ัญหาอะไร จะยากลำบัากแค่ไหนั  
เราจะร้ ้ว ่านัั�นัเป็็นัแค่ความท้าทายหนึั�ง ความลำบัากนัั�นั 
จะไม่อย่้กบััเราไป็ตัลอดชว่ติั วนััหนัึ�งมนััจะคล่�คลายและผ่่านัพ้ี่นั 
ไป็ในัท่�สดุ แล้วเรากจ็ะเจอกบััความท้าทายใหม่ ต้ัองฟัันัฝ่ึากบัั
อปุ็สรรคปั็ญหาใหม่แบับันั่�วนัไป็เป็็นัป็กตัิ

ท่�มา 
https://bit.ly/3B3YnKC

https://bit.ly/3pXbAOX
https://bit.ly/3pVCJln
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“ 
”

อุปสรรคปัญหาคือความท้าทาย
แลัะไม่อยู่กับเราไปตลัอดชีวิต



   หากน้ัองเจอกบััสถึานัการณ์ด้านัล่างนั่� และจะต้ัองใช้วธิค่ดิแก้ปั็ญหาแบับั Resilience น้ัองจะคดิแก้ปั็ญหาอย่างไร ได้คำตัอบัแล้ว 
ส่งมาทาง inbox ถ่ึายรป้็ส่งมาทางแชท facebook.com/yuvabadhana หรอ่ท่� มล้นัธิยิวุพี่ฒัน์ั เลขท่� 1 ซ.พี่รเ่มย่ร์ 2 ถึ.ศรน่ัครนิัทร์ 
แขวงหนัองบัอนั เขตัป็ระเวศ กทม. 10250 พี่่�เตัร่ยมของท่�ระลึกไว้ให้คนัม่ Resilience แล้วค่ะ

ช่�อ ............................................................ นัามสกุล ............................................................ รหสันักัเรย่นัทนุั.....................................................
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Where there’s a will,
         there’s a way

 นั้องเคยได้ยินัวล่น่ั�ไหมคะ ความหมายของวล่น่ั�ค่อ  

คุวามพยายามอย่ท่่�ไห้นั คุวามสำเร็จ็อย่ท่่�นัั�นั

 

 อ่กวล่จากบุัคคลท่�ถึ่อได้ว่าฉัลาดท่�สุดในัโลก อย่าง 

อัลเบัิร์ตั ไอนั์สไตันั์ (Albert Einstein) “จงพยายามอย่างห้นััก 

ไม่ใช่ัเพ่�อให้้ป็ร็ะสบคุวามสำเร็จ็ แต่เพ่�อให้้มป่็ร็ะโยชัน์ั มคุ่ณุคุ่า”

 นั้องร้้สึกอย่างไรกับัทั�ง 2 วล่น่ั�บั้างคะ สำหรับัพี่่�แล้ว  

มันัเป็็นัการย่นัยันัว่า ทุกความสำเร็จล้วนัมาจากความพี่ยายาม 

ทั�งสิ�นั และถึ้าเราม่ความพี่ยายาม ไม่ย่อท้อ นัอกจากความ

สำเร็จแล้วสิ�งท่�เราทำยังสร้างคุณค่ามากมายให้ตััวเราและผ้่้อ่�นั 

เวลาท่�พี่่�ได้อ่านัวล่แบับันั่� ทำให้พี่่�ม่กำลังใจและม่แรงฮึึดท่�จะลุก 

ขึ�นัมาจัดการกับัอุป็สรรคป็ัญหาท่�เจอ และเม่�อพี่่�ผ่่านัมันัไป็ได้ 

พี่่�จะภ้มิใจในัตััวเองมากๆ ยิ�งสามารถึผ่่านัอุป็สรรคป็ัญหาได้มาก 

เท่าไหร่ พี่่�จะยิ�งมั�นัใจ และไม่กลัว เพี่ราะพี่่�ร้้ว่าเราจะจดัการได้ค่ะ 

 น้ัองร้้หร่อไม่ว่าอะไรค่อความหมายของคำว่า “ความ

พี่ยายาม” ในัความคิดของนั้องใช่ความตัั�งใจ ความมุ่งมั�นั หร่อ

ความพี่ากเพี่ย่รไหมคะ 

 

 คุวามพยายาม คุ่อคุวามมานัะบากบั�นั นั้องอาจจะม่ 

ข้อสงสัยว่า ทำไมเร็าต้องพยายาม? เรามาหาคำตัอบัไป็ด้วยกันั 

ดก่ว่าค่ะ 

 

 ทำไมต้ัองพี่ยายามทำสิ�งต่ัางๆ? ทำไมต้ัองอดทนัทำในัสิ�งท่� 

ยากลำบัาก? พี่่�ก็เคยคดิ ว่าทำไมเราถึึงต้ัองทำในัสิ�งท่�ทำให้เราเหน่ั�อย 

ทำในัสิ�งท่�เราไม่ถึนัดั หรอ่ไม่ชอบัทำ แล้วก็พี่บัคำตัอบัว่า นัั�นัเพี่ราะ 

เราอยากไป็ให้ถึงึเป้็าหมายนั่�เอง ดงันัั�นั คุำตอบว่า ทำไมต้องพยายาม 

กเ็พร็าะเร็าอยากไป็ให้้ถึ้ง “เป้็าห้มาย” การท่�เรามเ่ป้็าหมายชดัเจนั

จะทำให้เราสามารถึพี่ชิติัยอดเขาสง้สดุท่�เรย่กว่า “คุวามสำเร็จ็” ได้

 แต่ัความสำเร็จก็มักจะมาค้่กับัอุป็สรรรคจริงไหมคะ 

อปุ็สร็ร็คุเป็็นัเห้มอ่นัด่้านัทด้สอบคุวามอด้ทนั แล้ะคุวามพยายาม 

ว่าเร็าม่มากแคุ่ไห้นั ก่อนัท่�เราจะถึึงเป็้าหมาย พี่่�คิดว่าเราควรจะ 

ขอบัคุณความพี่ยายามเพี่ราะทำให้เราม่ภ้มิคุ้มกันัเม่�อเราเจอ 

ปั็ญหาต่ัางๆ  เราจะพี่ร้อมเผ่ชญิและสามารถึแก้ปั็ญหานัั�นัได้  



 “Life Isn’t Always a Bed of Roses” หรอ่ “ช่วิตัไม่ได้ 

โรยด้วยกล่บักุหลาบั” ค่ะ เบั่�องหลังของคนัท่�ป็ระสบัความสำเร็จ 

ล้วนัแล้วแตั่ตั้องพี่บัเจอป็ัญหาหร่ออุป็สรรคทั�งนัั�นั แตั่เขาก็พี่ยายาม

ฟัันัฝ่ึาจนัผ่่านัไป็ได้

 จากความสำเร็จตั่างๆ น่ั� พี่่�คิดว่านัอกจากจะสะท้อนั 

ให้เห็นัถึึงความพี่ยายามแล้ว ยังทำให้เห็นัด้วยว่า ความพี่ยายาม 

จะเกิดขึ�นัได้ เม่�อเราม่เป็้าหมายชัดเจนั ว่าเราตั้องการอะไร การท่�

นั้องม่เป้็าหมายท่�แนั่ชัดก็จะทำให้นั้องม่กำลังแรงและกำลังใจท่�จะส้้

กับัอุป็สรรคและสามารถึไป็ให้ถึึงเป็้าหมายง่ายมากยิ�งขึ�นัค่ะ
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ถ�าไม่ม่่อ่ปุสุรืรืค
เรืาจะรื่�จกัคว่าม่สุำาเรืจ็ได�อยา่งไรื“ ”

Steven Spielberg ผ่้้กำกับัภาพี่ยนัตัร์ท่�ป็ระสบัความสำเร็จมาก

คนัหนัึ�งในั Hollywood เขาผ่่านัช่วงเวลาท่�ยากลำบัากจากการ 

ถึ้กป็ฏิเสธให้เข้าเร่ยนัด้านัภาพี่ยนัตัร์ท่� University of Southern 

California (USC) film school ถึึง 3 ครั�งด้วยกันั

Michael Jordan   นักับัาสเกตับัอลช่�อดงัของอเมรกิา เคยได้แชมป์็ 

NBA  6 สมัย   เขาเคยไม่ได้รับัคัดเล่อกให้เข้าร่วมท่มบัาสเกตับัอล 

ของโรงเร่ยนั  ทำให้เขาเส่ยใจอย่างมาก เอาแตั่ร้องไห้ แตั่เขาก็ลุกขึ�นั 

มาพี่ยายามมากขึ�นัจนักลายเป็็นันัักบัาสเกตับัอลท่�ยิ�งใหญ่ในัท่�สุด

 J.K. Rowling   ผ่้้เข่ยนัเร่�อง Harry Potter เขาถึ้กป็ฏิเสธจาก 

สำนัักพี่ิมพี่์ตั่าง ๆ กว่า 12 ครั�ง แตั่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกท่�จะทำงานั 

ท่�เขารัก จนัในัท่�สุด Harry Potter ได้กลายเป็็นังานัเข่ยนัช่�อดัง 

ระดับัโลก  

 หร่อแม้แตั่นัิทานัสุดคลาสสิก เร่�อง “กร็ะต่ายกับเต่า”  

นั้องเคยฟัังใช่ไหมคะ กระตั่ายกับัเตั่าวิ�งแข่งกันั  กระตั่ายม่ความ

สามารถึในัการวิ�งได้เร็วกว่าเตั่าท่�ขยับัอย่างเช่�องช้า แตั่สุดท้ายเตั่า

ก็เข้าเส้นัชัยได้ก่อนักระตั่าย แม้ว่าเตั่าจะเดินัช้า แม้ว่ากระตั่ายจะ 

แอบัหลับัระหว่างทาง เพี่ราะชะล่าใจว่าตััวเองวิ�งได้เร็ว แตั่เตั่าก็ 

ไม่เคยสนัใจ เตั่าตัั�งหนั้าตัั�งตัาเดินัตั่อไป็ และไม่เคยคิดหยุดเดินั 

เพี่ราะอยากไป็ให้ถึึงเส้นัชัย ถ้ึงแม้ว่าเต่าจะม่โอกาสเพ่ยง 

เล้็กนั้อยแต่เต่าก็พยายามอย่างเต็มท่�   
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 แตั่หากตัอนันั่�ยังไม่ม่เป็้าหมายท่�ชัดเจนัก็ไม่เป็็นัไรนัะคะ ลองให้เวลาค้นัหาตััวเองอ่กสักหนั่อย ลองทำสิ�งใหม่ๆ ท่�เราเอง 

ก็ไม่เคยทำ เม่�อลองทำแล้วจะได้ร้้ว่า อันันั่�เราชอบั หร่อไม่ชอบั อันันั่�เหมาะกับัเรา หร่อว่าทำแล้วไม่ม่ความสุขเลย ถึ้านั้องๆ เจอสิ�งท่� 

ตััวเองตั้องการ พี่่�เช่�อว่านั้องจะใช้ความพี่ยายามทั�งหมดท่�ม่ทุ่มเททำสิ�งนัั�นั แม้ว่าจะยาก หร่อตั้องเหนั่�อยขนัาดไหนั เพี่ราะนั้องอยาก 

ร้้สึกด่ใจ ภ้มิใจ เม่�อตััวเราทำสิ�งนัั�นัได้สำเร็จค่ะ 

 ไม่ว่าน้ัองจะเป็็นัใคร มาจากท่�ไหนั สิ�งท่�น้ัองทกุคนัม่ 

โดยไม่ต้ัองซ่�อหา คอ่ ความพี่ยายาม และมนััจะไม่มว่นััหมดสิ�นั 

ตัราบัเท่าท่�นั ้องม่เป็้าหมายชัดเจนั ว่าเราตั้องการอะไร  

เป็้าหมายของเราอย้่ท่�ไหนั และเช่�อมั�นัว่าอนัาคตัเป็็นัสิ�งท่�เรา 

สร้างขึ�นัได้ด้วยตััวเอง แม่เหล็กแห่งความสำเร็จ ค่อความ

พี่ยายาม อนัาคตัของนั้องนั้องสร้างได้นัะคะ

เร่�องโดย :  พี่่�แพี่รขวัญ

ความพยายาม

มีเป้าหมาย

มุ่งมั่นัตามความฝัันั

เจออุปสรรค

หาทางแก ้ไข
แลัะพยายามต่อไป

ไปถึึงเป้าหมาย
อย่างที่ตั้งใจ

ยังไม่มีเป้าหมาย

ค้นัหาตัวเอง



 อ่านัคอลัมน์ั ฉันััรกัตัวัเอง จบัแล้ว อยากชวนัน้ัองมาเล่นัเกม ล้ก่เต๋าบอกอนัาคุต ค่ะ ทำตัามขั�นัตัอนัการเล่นั ด้านัล่างนั่� เสรจ็แล้ว 
ส่งคำตัอบัมาท่� ทาง inbox  ถ่ึายรป้็ส่งมาทางแชท facebook.com/yuvabadhana หรอ่ท่� มล้นัธิยิวุพี่ฒัน์ั เลขท่� 1 ซ.พี่รเ่มย่ร์ 2 ถึ.ศรน่ัครนิัทร์ 
แขวงหนัองบัอนั เขตัป็ระเวศ กทม.10250 เพี่่�อรบััของท่�ระลกึนัะคะ

ช่�อ ................................................................... นัามสกุล ............................................................... รหัสนักัเรย่นัทนุั.................................................
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กิจกรรมท้ายคอลััมน์ั

การืใช�เว่ลาทุ่่คุ�ม่คา่ทุ่สุ่ดุ คือการืใช�ไปกบั 

คว่าม่พยายาม่ทุำาสุิง่ทุ่่ม่คุ่ณค่า และเปน็ปรืะโยชน์

ตััดกระดาษีเป็็นัล้กเตั๋าและจุดแตั้มให้

เหม่อนัภาพี่ แล้วตัิดกาวป็ระกอบั

วิธ่การ็เล้่นั

1. ทอยล้กเตั๋า แล้วเดินัไป็ยังหมายเลขท่�ทอยล้กเตั๋าได้

2. ถึ้าเดินัไป็หยุดท่�ช่องบัันัได จะได้เดินับัันัไดไป็ด้านับันั

3. ถึ้าเดินัไป็หยุดช่องท่�ม่ง้ ตั้องลงไป็ท่�หางง้

4. การเดินัครั�งตั่อไป็ให้นัับัจํานัวนัช่องเดินัตัามแตั้ม 

    ของล้กเตั๋าท่�ทอยได้

5. สามารถึตัอบัคําถึามข้อท่�1 เม่�อล้กเตั๋าถึึงช่องเลข 21     

   เป็็นัตั้นัไป็    

6. ถึ้าตัอบัได้ถึึงช่องเลข 30 ถึ่อว่าถึึงเส้นัชัย 

คุำาถ้าม

ข้อ1 (ช่อง 21) ค้นัหาตันัเอง : นั้องชอบั/ไม่ชอบัอะไร 

ข้อ2 (ช่อง 22) หาแนัวทาง/ป็รึกษีาผ้้่ม่ป็ระสบัการณ์ : ใครท่�น้ัองสามารถึป็รึกษีาได้ 

ข้อ3 (ช่อง 23) หาแรงบัันัดาลใจ : ทําไมนั้องถึึงชอบั 

ข้อ4 (ช่อง 24) พี่ยายาม : ลองจินัตันัาการตััวเองตัอนัป็ระสบัความสําเร็จ นั้องจะ  

       ร้้สึกอย่างไร  

ข้อ5 (ช่อง 25) หากพี่บัเจออุป็สรรค : จะทําอย่างไร 

ข้อ6 (ช่อง 26) นั้องคิดเห็นัอย่างไรกับัวล่ท่�ว่า ช่วิตัของเราเราสร้างได้

ข้อ7 (ช่อง 27) ถึ้าพี่ยายามแล้วแตั่ยังไม่สําเร็จ ทําอย่างไรด่

ข้อ8 (ช่อง 28) ข้อเส่ยของความพี่ยายาม (ม่ไหม ค่ออะไร) 

ข้อ9 (ช่อง 29) สังคมรอบัข้างม่ผ่ลตั่อความพี่ยายามของเราไหม ถึ้าม่จะจัดการ

      อย่างไรด่

ข้อ10 (ช่อง 30) เราจะม่วิธ่การอย่างไรหากความพี่ยายามของเราส่งผ่ลกระทบั 

        ตั่อผ่้้อ่�นัในัแง่ลบั กําลังไป็เบั่ยดเบั่ยนัผ่้้อ่�นั

1. ตัารางเดินัล้กเตั๋า

2. 3.



จากพี่ถึงนั้อง
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รักจริง
จึงไม่เคยยอมแพ้

 น้ัองเล่นัดนัตัรไ่ด้ไหม หรอ่เคยหดัเล่นัดนัตัรไ่หม พี่่�คดิว่าหลายคนัพี่ยายามจะหดัเล่นัดนัตัรใ่ห้ได้สกัชิ�นั แต่ัอาจจะไม่ป็ระสบัความสำเรจ็ 
เพี่ราะเราอาจจะท้อ ข่�เกย่จ เหน่ั�อย เพี่ราะเล่นัไม่ได้สกัท ่สำหรบััพี่่�แล้ว เคร่�องดนัตัรค่อ่สัญลกัษีณ์พี่สิจ้น์ัความพี่ยายามได้เลยค่ะ  
 
 คอลมัน์ัจากพี่่�ถึึงน้ัองฉับับัันั่�พี่่�มโ่อกาสได้พี่ด้คยุกับั พ่�ตนััห้ยง ณฐัฐาพร็ กลั้ยาวสิทุธิ� ร็ุน่ัพ่�อด้ต่นักัเร็ย่นัทนุัยวุพฒัน์ั ตัลอดการพี่ด้คยุ
ได้ยินันั�ำเส่ยงความป็ิตัิยินัด่ของพี่่�ตัันัหยงท่�ได้ทำในัสิ�งท่�รักบันัเส้นัทางการเป็็นันัักดนัตัร่ท่�ไม่ง่ายเลย แตั่พี่่�ตัันัหยงบัอกว่าไม่เคยแม้แตั่สักครั�งท่�จะ 
ร้้สึกว่าไม่อยากเล่นัดนัตัร่ ยิ�งยากยิ�งอยากทำให้ได้ เรามาอ่านับัทสัมภาษีณ์ของพี่่�ตัันัหยงนัะคะ ว่ากว่าจะเป็็นันัักดนัตัร่ พี่่�เขาตั้องพี่ยายามมาก
แค่ไหนั 



 เริ�มตั้นับัทสนัทนัาด้วยคำถึามง่ายๆ ตัอนันั่�เล่นัดนัตัร่อะไร 

พี่่�ตันััหยงตัอบักลบััมาด้วยเส่ยงฟัังชดัเจนั ว่า “แซกโซโฟันัค่ะ” ภาพี่ผ้้่หญงิ

คนัหนัึ�งถึ่อแซกโซโฟันัเท่ๆ ลอยเข้ามาในัความคิดของพี่่�ในัทันัท่ 

  

 “บางคุร็ั�งเร็ามาร็่้ว่าเร็าต้องการ็อะไร็ จากแคุ่ได้้เห้็นัอะไร็ 

บางอย่างคุ่ะ จริ็งๆ เคุร็่�องด้นัตร็ชิ่ั�นัแร็กท่�เล่้นัคุอ่ กต้่าร์็นัะ เร็านัั�งด้ท่ว่อ่ย่่ 

ท่�บ้านัเห้น็ัคุนัเล่้นัก่ต้าร์็ ‘โห้!!! อยากเล่้นัได้้บ้าง’ มนััเป็็นัคุวามร้่็สกึท่�จำได้้ 

จนัวนัันั่� มนััอยากเล่้นั อยากร็่ว่้ามันัเล่้นัยงัไง จนัวันันังึกไ็ด้้กต้่าร์็จากร็ุน่ัพ่� 

ท่�ร็่จ้กั เร็าห้ดั้เล่้นัจนัด้กึด้่�นั”

 แล้วม่ฝึันัไหม ว่าอยากเป็็นันัักดนัตัร่ หร่อร้้ได้อย่างไรว่าเรา

อยากเดนิับันัเส้นัทางดนัตัร ่“กว่าจะร้้ตัวั กม็.6 แล้วค่ะ ตัอนันัั�นัตัดัสนิัใจว่า 

เราจะเป็็นัคร้สอนัดนัตัรโ่รงเรย่นัมธัยม อยากสร้างวงโยธวาทิตั ตัั�งใจมาก  

ก่อนัหน้ัานัั�นั คอ่ไม่คดิอะไรเลยนัะ ไม่ร้ว่้าอยากเป็็นัอะไร เราใช้ชว่ติัแบับั

เดก็วยัรุน่ัทั�วไป็ ไป็เรย่นั กลบััมาบ้ัานัช่วยงานัพ่ี่อแม่ วนััหยดุกต็ัามพ่ี่อแม่

ไป็สวนัยางพี่ารา”
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เสุ�นทุางดนตรืม่่จ่ดุเรืิม่่ต�นม่าจากไหน

 “จดุเริ�มต้ันัของการเล่นัดนัตัร ่เริ�มจากช่วง ป็.6 กำลงัขึ�นัชั�นั ม.1 

ท่�เล่าให้ฟัังก่อนัหน้ัาว่าอยากเล่นักต้่ัาร์ เพี่ราะเห็นัในัทว่ ่จนัมรุ่น่ัพี่่�ท่�ร้จ้กักนัั 

ให้ก่ตั้าร์มา เราก็ฝึึกเล่นัจากย้ท้บัจนัดึกด่�นั หลังจากนัั�นัท่�โรงเร่ยนัจัดให้

นัักเร่ยนัเล่อกเข้ากิจกรรมลดเวลาเร่ยนั เพี่ิ�มเวลาร้้ คร้ดนัตัร่เป็ิดกิจกรรม

กลุ่มดนัตัร่ เราก็ไป็สมัคร จำได้ว่าชั�วโมงแรกคร้ให้เล่นัก่ตั้าร์ แตั่ก็ได้เล่นั

นัดิๆ หน่ัอยๆ เพี่ราะเป็็นัแค่กิจกรรม ไม่ได้เป็็นัคาบัเรย่นัจรงิจงั แต่ัความ

นัดิๆ หน่ัอยๆ นั่�แหละ ท่�เป็็นัเส้นัทางแรกเริ�ม ของการได้ร้จ้กักบััการเล่นัดนัตัร ่

 แต่ัถ้ึาเป็็นัการเล่นัดนัตัรใ่นัวงโยธวาทติัของโรงเรย่นั เริ�มจากตัอนั 

อย้่ ม.2 เราเห็นัรุ่นัพี่่�วงโยธวาทิตัเขาเล่นัดนัตัร่กันั ก็อยากจะเข้าวงกับั 

เขาด้วย และโชคด่ตัรงท่�ป็กตัิแล้ววงโยฯ จะม่นัักดนัตัร่ออกจากวง เพี่ราะ

เขาเร่ยนัจบั ม.6 หร่อบัางคนัย้ายไป็เร่ยนัท่�อ่�นั คร้เลยเร่ยกให้นัักเร่ยนั 

ท่�ลงกิจกรรมกลุ่มดนัตัร่ไป็เข้าวงโยฯ เรากเ็ลยได้มโ่อกาสเล่นัดนัตัรจ่รงิจงั”

 “ถึ่อกระตัิกนั�ำแข็ง ถึ่อยาดมให้รุ่นัพี่่�ค่ะ เรายังเล่นัเคร่�องดนัตัร่ 

ไม่ได้กย็งัออกงานัแสดงไม่ได้ ยงัต้ัองฝึึกซ้อม ต้ัองช่วยด้แลความเรย่บัร้อย 

คอยช่วยบัริการรุน่ัพี่่� ในัวงโยฯ ไป็ก่อนั เพี่ราะรุน่ัพี่่�นัั�นัแหละท่�จะกลบััมาซ้อม 

ให้เราหลังเลิกเร่ยนัทุกวันั เวลานัักดนัตัร่วงโยฯ ออกงานัไม่ใช่เร่�องสนัุก 

เลยนัะคะ ชุดก็ร้อนั  เคร่�องดนัตัร่บัางอย่างก็หนััก ยิ�งเคร่�องเป็่ายิ�งเหนั่�อย 

เพี่ราะตั้องใช้ลมเป็่าให้เคร่�องม่เส่ยงดังออกมาลมไม่แข็งแรงก็เป่็าไม่ได้อก่ 

 เราซ้อมอย้ป่็ระมาณหนัึ�งปี็กไ็ด้ออกงานัใหญ่ๆ”

จำาได�ไหม่ว่่าตอนทุ่่ได�อย่่ว่งโยฯ 
ครืั�งแรืกเป็นยังไง
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เคยม่่วั่นทุ่่รื่้สุึกว่่าเหน่ือย ไม่่อยากเล่นแล้ว่ไหม่

 “ไม่มค่่ะ มก่แ็ค่เม่�อยท่�ป็าก เพี่ราะครว้างตัวัให้เราเล่นั

แซกโซโฟันั เป็็นัเคร่�องเป็่า เราตั้องฝึึกเป็่าเยอะมากๆ เพี่่�อให้

ลมแข็งแรง เป็่าได้ยาวๆ เส่ยงสม�ำเสมอ ตั้องซ้อมหลังเลิกเร่ยนั 

ไม่ตั�ำกว่าวันัละ 2 ชั�วโมง เสาร์ อาทิตัย์ก็มาซ้อมท่�โรงเร่ยนั เม่�อยก็ 

หยดุเป่็า พี่กัแป๊็บัเดย่วกห็ายเม่�อยแล้ว แต่ัถ้ึาร้้สกึว่าไม่อยากเล่นัแล้ว 

ไม่เคยมค่วามร้ส้กึนัั�นันัะ มแ่ต่ัอยากเล่นัทุกวนัั กเ็คยเห็นัรุน่ัน้ัอง

ท่�เข้ามาอย้ว่งโยฯ แต่ัมาได้อาทติัย์เดย่วก็ไม่เอาแล้ว น้ัองคงร้้สกึ

เหมอ่นัเราเม่�อก่อนั เห็้นัร็ุน่ัพ่�วงโยฯ เท่จงั แต่ในัคุวามจร็งิกว่าจะ

เท่แบบท่�เห้น็ั มนััใช้ัเวล้า มนััต้องอด้ทนัมากๆ น้ัองอาจจะไม่ไหวมั�ง” 

 

 “ท้าทายดน่ัะ ยิ�งยากยิ�งอยากทำให้ได้ ยิ�งยากยิ�งอยากร้้ 

อยากทำ  เราเช่�อตัลอดว่าวนัันึังเราจะเล่นัได้ เราจะเป่็าได้  จำได้ว่า 

ตัอนัจับัแซกโซโฟันัครั�งแรกต่ั�นัเต้ันัมาก คดิว่ามนััจะต้ัองยากกว่า

กต้่ัาร์ แต่ัพี่อได้ลองเล่นักลบััชอบัมาก มนััยากนัะ แต่ัเราพี่ยายาม 

เราชอบั ทำแล้วมค่วามสขุ การเล่นัดนัตัรเ่ป็็นัเร่�องท่�ต้ัองใช้ความ

พี่ยายาม ต้ัองใช้เวลา ต้ัองอดทนัมากๆ ต้ัองมวิ่นัยัเยอะๆ ถ้้าเร็า

อยากเล่้นัเป็็นั ถ้้าเร็าอยากทำในัสิ�งท่�เร็าร็กั เร็าต้องเข้าใจว่าไม่ม่

อะไร็ได้้มาง่ายๆ แต่ัถ้ึาเราพี่ยายาม ผ่ลลัพี่ธ์มนััจะดต่่ัอใจ เหมอ่นั

ครั�งแรกท่�เป็่าเป็็นัเพี่ลงได้ร้้สึกภ้มิใจ เพี่ราะหนัึ�งเพี่ลงใช้เวลาฝึึก

เล่นัหนัึ�งเดอ่นักว่าจะเล่นัได้”

 “ใช่ค่ะ เราร้้สกึว่ามนััเป็็นัสิ�งท่�เราทำแล้วมค่วามสุขมาก เราอยากเรย่นั 

ให้ร้เ้ยอะกว่าท่�เคยร้ ้การเรย่นัหลกัสต้ัรศกึษีาศาสตัร์บัณัฑิ์ตั เอกดนัตัร ่เป็็นัสิ�งท่� 

เราตัั�งใจ เราอยากเป็็นัครม้ธัยม อยากสอนัเดก็เล่นัดนัตัร ่และคุวามฝันัท่�สดุ้คุอ่ 

เร็าอยากสร้็างวงโยธวาทติ มนััไม่ใช่ัเร็่�องง่ายนัะ ท่�จะเอานักัเร็ย่นั 20-30 คุนั  

มาทำวงด้นัตร็ ่ ในัวงโยฯ มส่ิ�งท่�ต้ัองจดัการหลายอย่าง แต่ัเราร้ส้กึว่าถ้ึาเราทำ

วงโยฯ ให้นัักเร่ยนัสำเร็จ เราจะตั้องด่ใจและภ้มิใจในัตััวเองมากๆ เราอยาก

เป็็นัเหม่อนัคร้ท่�เคยชักนัำให้เราได้พี่บัความสุขของเราแบับัวันันั่�นัะ เราร้้สึกว่า 

ครเ้ก่งมาก”

 “ทำในัสิ�งท่�เร็าร็ักคุ่ะ อยากทำอะไรลงม่อทำเลย เราจะได้ร้ ้ว่า 

เราชอบัมันัไหม การ็เร็ย่นัต้องไม่ทิ�งนัะ กจิกร็ร็มกบัการ็เร็ย่นัมนััไป็ด้้วยกนััได้้  

ถ้ึาเราบัรหิารเวลาด่ๆ   ต้ัองรบััผ่ดิชอบัหน้ัาท่�ของตัวัเอง  กจิกรรมช่วยให้เราร้้จกั

ตัวัเอง แต่ัการเรย่นัจะช่วยให้เราร้ม้ากกว่าท่�เคยร้ ้ ช่วยให้เราเช่�ยวชาญในัสิ�งนัั�นั 

สิ�งสำคญั คอ่ต้ัองพี่ยายามกบััสิ�งท่�ทำ ถ้ึาเราทำในัสิ�งท่�เรารกั สิ�งท่�เราอยากทำ 

เราจะอดทนักบััทกุสิ�งได้เอง เราจะไม่ยอมแพ้ี่ เพี่ราะอยากให้มนััป็ระสบัความ 

สำเรจ็ค่ะ”

เว่ลาต�องฝ่กึหนกัๆ เรืาคดิอะไรื

คงชอบดนตรืจ่ริืงๆ ถงึได�เลือกเรืย่นตอ่ในด�านดนตรื่ 

อยากบอกอะไรืกบัน�องนกัเรืย่นทุนุยุว่พฒันบ์�าง



 พ่ี่�เช่�อว่าน้ัองจะต้ัองมอ่ย่างน้ัอย 1 สิ�ง ท่�เป็็นัความสำเรจ็ของน้ัองท่�เราจะยงัจำได้ และภม้ใิจเวลานักึถึงึ น้ัองเล่าหน่ัอยได้ไหมคะ 

ว่าเร่�องอะไรท่�น้ัองทำได้สำเรจ็ หรอ่ถ้ึาใครม่ความสำเรจ็เป็็นัเร่�องของดนัตัร ่พ่ี่�จะขอส่งให้พี่่�ตันััหยงอ่านับ้ัางนัะ เขย่นัคำตัอบัส่งมาได้ 

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

แขวงหนัองบัอนั เขตัป็ระเวศ กทม.10250 พี่่�จะส่งของท่�ระลึกไป็ให้ค่ะ

ช่�อ ................................................................... นัามสกุล ............................................................... รหัสนักัเรย่นัทนุั.............................
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เร์่่องเงินันั่าร์้้

 “สินัเชั่�อ” ค่อ การย่�นัขอก้้เงินักับัธนัาคาร หร่อสถึาบัันัการเงินั 

เพี่่�อท่�จะรับัเงินัก้อนัมาใช้จ่ายตัามความจำเป็็นั โดยธนัาคาร หร่อสถึาบัันั

การเงินัจะพี่ิจารณาอนุัมัตัิสินัเช่�อให้ตัามคุณสมบััติั และความเหมาะสม 

ของผ่้้ขอ

สินัเช่�อท่�ม่อย้ ่ในัป็ัจจุบัันั สามารถึแบั่งได้ 3 ป็ระเภท 

สินัเชั่�อท่�แบ่งตามล้ักษณะของผ่่ ้ขอสินัเชั่�อ เช่นั ขอสินัเช่�อ

เพ่ี่�อการใช้จ่ายบัริโภค  หร่อการลงทุนัทำธุรกิจ

สินัเชั่�อท่�แบ่งตามร็ะยะเวล้า 

สินัเช่�อระยะสั�นั (Short-term Loans) ได้แก่ สินัเช่�อท่�ม่ 

ระยะเวลาในัการก้ ้ไม่เกินั 1 ป็ี เช่นั สินัเช่�อบััตัรเครดิตั หร่อ 

สินัเช่�อการค้า  

 

สนิัเช่�อระยะกลาง (Medium-term  Loans) คอ่สนิัเช่�อป็ระเภท 

ท่�ม่ระยะเวลาในัการก้ ้ตัั�งแตั่ 1-5 ป็ี เช่นั สินัเช่�อรถึยนัตั์  

รถึจักรยานัยนัตั์ หร่อสินัเช่�อท่�ใช้ในัการผ่่อนัสินัค้าท่�ม่ราคา

ไม่ส้งมาก เช่นั โทรศัพี่ท์ม่อถึ่อ หร่อคอมพี่ิวเตัอร์ เป็็นัตั้นั

 สินัเชั่�อท่�แบ่งตามห้ล้ักป็ร็ะกันั 

แบบไม่่ม่ีหลัักทรััพย์์ค้้ำปรัะกัน  อาศัยความนั่าเช่�อถึ่อ และ 

ความสามารถึในัการชำระหนั่�ของผ่้ ้ขอสินัเช่�อ  สามารถึขอ 

สินัเช่�อได้ในัวงเงินัจำกัด และใช้เวลาในัการอนัุมัตัิไม่นัานั 

สิินเชื่่�อแบบม่ีหลัักทรััพย์์ค้้ำปรัะกัน ผ่้ ้ก้ ้ตั้องม่หลักป็ระกันั 

เพ่ี่�อชดเชยความเส่ยหาย กรณ่เกิดการผ่ิดสัญญา เช่นั โฉันัด 

ท่�ดินั ทะเบั่ยนัรถึ พี่ันัธบััตัร ทองคำ หร่อเงินัฝึากในับััญช่ 

เป็็นัตั้นั
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สุินเชื่อม่่ก่่ปรืะเภทุ

ส้ินเชื่อ
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การ็คุิด้ด้อกเบ่�ยสินัเชั่�อ ม่ 2 แบับั ค่อ

การคดิดอกเบั่�ยสนิัเช่�อแบับัเงินัต้ันัคงท่� (Flat Rate) 

ตวัอย่างเช่ันั ทำสัญญาเช่าซ่�อรถึจกัรยานัยนัต์ักบัั 

สถึาบันััการเงนิัแห่งหนัึ�ง มล้ค่า 100,000 บัาท 

ธนัาคารคิดดอกเบั่�ยคงท่�ร้อยละ 3 ตั่อป็ี กำหนัด 

ระยะเวลาในัการเช่าซ่�อ 2 ป็ี หร่อ 24 เด่อนั 

สัญญากำหนัดให้น้ัองต้ัองชำระเงินัแก่ธนัาคาร 

ทุกเด่อนั จะต้องชัำร็ะเงินัให้้แก่ธนัาคุาร็ 

เด้่อนัล้ะเท่าไร็

การคิดดอกเบั่�ยสินัเช่�อแบับัลดต้ันัลดดอก 

(Effective Rate) ค่อ เม่�อเงินัตั้นัลดลง อัตัรา 

ดอกเบั่�ยท่�ต้ัองจ่ายก็จะลดลงตัามไป็ ซึ�งในัการผ่่อนั 

ชำระค่างวดแต่ัละครั�งจะมก่ารคดิค่างวดแตักต่ัางกนัั 

ออกไป็ตัามจำนัวนัของเงินัตั้นัท่�เหล่ออย้่

 สุินเชื่อคิดดอกเบ่�ยอย่างไรื

ตัวอย่างเชั่นั ก้ ้เงินัจากสถึาบัันัการเงินัแห่งหนึั�งเป็็นัจำนัวนั 

20,000 บัาท ในัอัตัราดอกเบั่�ย 24% ตั่อป็ี ม่กำหนัดระยะเวลา

การผ่่อนัชำระอย้่ท่� 12 เด่อนั โดยม่การผ่่อนัชำระรายเด่อนั 

เป็็นัจำนัวนั 1,893 บัาทเท่าๆ กันัทุกเด่อนั ซึ�งจำนัวนั 1,893 บัาท 

ท่�ตั้องจ่ายในัแตั่ละเด่อนันัั�นั จะถึ้กนัำไป็หักในัส่วนัของเงินัตั้นั

และอัตัราดอกเบั่�ย โดยสามารถึคำนัวณจำนัวนัท่�นัำไป็หัก 

ในัส่วนัของดอกเบ่ั�ยได้ ดังน่ั�

 ก่อนัจะขอสินัเช่�อ ขอให้ศึกษีาข้อม้ลสินัเช่�อกับัทางเจ้าหนั้าท่�

ธนัาคารหร่อสถึาบัันัการเงินัตั่างๆ ให้ละเอ่ยด เป็ร่ยบัเท่ยบัเง่�อนัไข และ 

อัตัราดอกเบั่�ยจากหลายๆ ธนัาคารหร่อสถึาบัันัการเงินั หล่กเล่�ยงสินัเช่�อ 

นัอกระบับั หร่อเงินัก้้รายวันั และจะตั้องป็ระเมินัก่อนัว่าเราสามารถึ

ชำระหน่ั�ได้หร่อไม่ เพ่ี่�อไม่ให้เกิดป็ัญหาการเงินัตัามมาในัภายหลัง

ท่�มา 

https://bit.ly/3BdcuwX

https://bit.ly/3QgZ1sk

https://bit.ly/3wSujPh

https://bit.ly/3wW39HE

1.

2.

คุำนัวณห้าด้อกเบ่�ยในัแต่ล้ะงวด้ (จำนัวนัเงินัตั้นั 

คงเหล่อ x อัตัราดอกเบั่�ย) ÷ 365 x 31 = จำนัวนัท่�

นัำไป็หักดอกเบ่ั�ยในัแตั่ละเด่อนั (31= คิดอัตัราดอกเบั่�ย

เป็็นัรายวันั)

แทนัคุ่า ( 20,000 x 24% ) ÷ 365 x 31 = 408 

เท่ากับัว่าค่างวด 1,893 บัาทท่�จ่ายไป็เป็็นังวดแรก  

จะแบ่ังออกเป็็นัดอกเบั่�ย 408 บัาท และเงินัต้ันั 1,485 บัาท 

โดยในังวดถึัดๆ ไป็ก็แทนัค่าด้วยส้ตัรคำนัวณเด่ยวกันั 

แตั่เป็ล่�ยนัเฉัพี่าะจำนัวนัเงินัตั้นัคงเหล่อ

ห้มายคุวามว่า หลังจากจ่ายงวดแรกไป็แล้ว จะเหล่อ

เงินัตั้นัเป็็นัจำนัวนั 18,515 บัาท แม้เด่อนัถัึดไป็จะจ่าย

ค่างวดเป็็นัจำนัวนั 1,893 บัาทเท่าเดิม แตั่เงินัจำนัวนันั่�

จะถึ้กแบั่งเป็็นัเงินัตั้นั 1,528 บัาท

1. ด้อกเบ่�ยท่�ต้องชัำร็ะทั�งห้มด้ 

    (ตล้อด้ร็ะยะเวล้า 2 ปี็)

= เงินัตั้นั x อัตัราดอกเบั่�ยตั่อป็ี 

   x ระยะเวลา (ป็ี)

= 100,000 บัาท x 3% x 2 ปี็

= 6,000 บัาท

2. จำนัวนัเงนิัท่�ต้องชัำร็ะในัแต่ล้ะงวด้

= เงินัตั้นั + ดอกเบั่�ยท่�ตั้องชำระทั�งหมด

    จำนัวนังวดท่�ตั้องผ่่อนัชำระทั�งหมด

= 100,000 + 6,000

          24 งวด

= 4,416.67 บัาทตั่องวด
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 หากในัอนัาคตันั้องจำเป็็นัตั้องขอสินัเช่�อ นั้องจะทำอย่างไรคะ ลองคิดหาคำตัอบัจากคำถึามด้านัล่าง แล้วส่งคำตัอบั 

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

ถึ.ศร่นัครินัทร์  แขวงหนัองบัอนั เขตัป็ระเวศ  กทม.10250 ค่ะ  

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

26

กิจกรรมท้ายคอลััมน์ั

ศึึกษาข�อม่่ลให�ละเอ่ยด 
ก่อนขอสุินเชื่อและอย่าขอสุินเชื่อ

โดยไม่่ม่่คว่าม่จำาเป็น

$

$ $

$

ถ้ึาการขอสนิัเช่�อ ควรขอมาใช้ในักรณจ่ำเป็็นั ยกตัวัอย่าง ความจำเป็็นัท่�ทำให้น้ัองต้ัองขอสนิัเช่�อว่ามก่รณไ่หนัได้บ้ัาง

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

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

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

หากนั้องตั้องการขอสินัเช่�อจำนัวนั 10,000 บัาท แตั่เจ้าหนั้าท่�ธนัาคารบัอกว่า นั้องสามารถึขอได้ 15,000 บัาท 

นั้องจะเล่อกขอสินัเช่�อท่�ก่�บัาท.........................................................................................................................

เพี่ราะอะไร............................................................................................................................... .....................

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

ถึ้าเงินัท่�จะตั้องนัำไป็ชำระหนั่�สินัเช่�อ ไม่คุวร็เกินั 1 ในั 3 ของร็ายได้้  หากนั้องม่เงินัเด่อนั 20,000 บัาท และ

เม่�อหักค่าใช้จ่ายตั่างๆ แล้ว เหล่อเงินั18,000 บัาท นั้องจะตั้องแบั่งเงินัไว้เพี่่�อจ่ายหนั่�สินัเช่�อก่�บัาทของเงินัรายได ้

ท่�เหล่อ...........................................................................................................................................................

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

......................................................................................................................................................................
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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
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ในัทุกๆ ความยากลัำาบาก ทั้งความกดดันั 

หรือความท้าทายใดๆ 

ต่างลั้วนัเป็นัโอกาสให้ผมผงาดขึ้นัมา

โคบี ไบรอันัต์ 
ตำานัานันัักบาสเกตบอล้เอ็นับีเอ


