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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

	 เด็ก  ๆ  คิดว่าเราจะมีความสุขมากแค่ไหน	 ถ้ามีเพ่ือนที่พร้อมจะ
เคียงข้างเรา	ชอบตัวตนของเรา	มีเร่ืองต่าง ๆ ท่ีชอบเหมือนกัน	 เข้ากันได้ดี 
ปลอบโยนในวันที่เราทุกข์	และกล้าเตือนเราในวันที่เราท�าพลาด	แต่การที่
เราจะพบเพื่อนแท้	 เราเองก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นเพื่อนที่ดีเช่นกัน
	 มินมิน	สาวน้อยที่ต้องแยกจากเพ่ือนสนิทไปอยู่ห้องใหม่คนเดียว 
เธอกังวลมากว่าจะมีเพ่ือนใหม่ได้ไหม	หรือจะต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว 
กินข้าวคนเดียวและเรียนคนเดียวจนจบเทอม	 มินมินเป็นเด็กสาวที่ชอบ 
เก็บตวั	จงึไม่ค่อยกล้าท�าความรูจ้กัเพ่ือนใหม่และไม่รูว้ธีิเข้าหาคนอืน่	แต่เธอ 
ก็อยากมีเพื่อนแท้นะ	แล้วจะท�ายังไงดีล่ะ	
 ไม่ยากถ้าอยากมีเพื่อนแท้ เล่มน้ีขอเสนอ	10	ภารกิจลับท่ีจะพา 
เด็ก ๆ ไปรู้จักเพ่ือนใหม่	 เรียนรู้วิธีแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือรักษามิตรภาพ
และให้เพื่อนแท้อยู่กับเราตลอดไป

นานมีบุ๊คส์



บทที่ 1 เพื่อนใหม่หาได้ง่ายนิดเดียว 

บทที่ 2 แนะน�าตัวให้โดนใจเพื่อน  

บทที่ 3 ตื่นเต้นดีใจ เพื่อนใหม่คนแรก

บทที่ 4 ขอโทษนะ คืนดีกันเถอะ

บทที่ 5 มินมิน น้อยใจแล้วนะ

ภารกิจที่	1	 เตรียมพร้อมก่อนเปิด
เทอม	

		ภารกิจที่	2	สร้างความประทับใจแรก	

	ภารกิจที่	3	พูดคุยกับเพื่อนคนส�าคัญ 

ภารกิจที่	4	 เชื่อมต่อมิตรภาพอีก
ครัง้

ภารกิจที่	5	 เปิดใจกว้างให้เพื่อน
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	 ใกล้เปิดเทอมแล้ว	 สาว  ๆ  บางคนคงรู ้สึกต่ืนเต้นหรือ 
กังวลใจเรื่องเพ่ือนใหม่	 โดยเฉพาะคนที่ชอบเก็บตัวจะย่ิงกลัว 
เพราะไม่มั่นใจในตัวเอง	ไม่ชอบเข้าสังคม	รู้สึกว่าตัวเองไม่สดใส 
ไม่มีชีวิตชีวา	แต่อย่าเพ่ิงยอมแพ้	 ไม่ว่าใครก็หาเพ่ือนใหม่ได้ 
ลองมาเรียนรู้ข้อดีของตัวเองและวิธีการคบเพื่อนใหม่กันดูนะ

บทที่ 1
เพื่อนใหม่หาได้ 
ง่ายนิดเดียว

ภารกิจที่	1 เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม
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	 อีกไม่กี่วันจะเปิดเทอมใหม่แล้ว	เพื่อนคนอื่นดี	ใจ 
ที่จะได้เลื่อนชั้น	
	 แต่ฉนัไม่ด	ีใจเลยสกันิด	เพราะฉนัไม่ได้อยูห้่องเดยีว 
กับแทมมี่เพื่อนซี้
	 ท�าไมคนอื่นๆ ถึงหาเพื่อนใหม่ได้ง่ายนักนะ	
ฉันไม่รู้เลยว่าต้องท�ายังไง	
	 แล้วถ้าใน	1		ปี	ฉันไม่มีเพื่อนสักคนเลย	
จะท�ายังไงดีล่ะ
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	 พรุ่งนี้ฉันจะขึ้น	ป.5	แล้ว	ลาก่อนชีวิต	ป.4	ที่แสนสุข	
	 มีแต่คนพูดว่าถ้าเลื่อนชั้นขึ้นไปอีก	1	ปีจะมีแต่เรื่องสนุก
	 แต่ตรงกันข้าม	ฉันรู้สึกเหมือนฟ้าก�าลังจะถล่มลงมามากกว่า!
	 เทอมนี้ฉันอยู่คนละห้องกับแทมมี่และแจน	เพื่อนสนิทตอน	ป.4
	 2	คนน้ันได้เรยีนห้องเดยีวกนั	และคงจะกลายเป็นเพ่ือนคูห่กูนัในไม่ช้า 
ทิ้งให้ฉันอยู่คนเดียว!	 ใจร้ายที่สุด!		
	 ฉันเป็นคนเลือดกรุ๊ป	A	ก็เลยมีนิสัยขี้กลัวมาก ๆ 	การหาเพื่อนใหม่คือ
สิ่งที่ยากที่สุดในโลกส�าหรับฉัน	แค่คิดว่าพอขึ้น	ป.5	จะต้องอยู่คนเดียว
ไม่มีเพื่อนสนิทสักคน	ก็เศร้าจนน�้าตาไหลแล้ว	
	 แม่ได้ยินเสียงร้องไห้ของฉันจึงเข้ามาหาในห้องนอน	ฉันเล่าเรื่องที่กลัว 
ให้แม่ฟัง	 แม่พูดปลอบว่าเข้าใจความรู้สึกของฉันทุกอย่าง	และยังเล่าว่าตอน 
เด็ก  ๆ  ท่านก็เคยกลัวการคบเพื่อนเหมือนกัน...เป็นไปไม่ได้หรอก!	แม้แต่ 
พวกคุณป้าที่ไม่รู้จักแม่ก็ยังเข้าไปคุยด้วย	ไม่เห็นแม่จะกลัวเลย
	 ใช่แล้ว!	ที่ฉันกลายเป็นคนขี้กลัวแบบนี้เป็นเพราะแม่แน่  ๆ !	

ไดอารี่ของมินมิน
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30*20
(표정 그림
한 컷 크기)

	 ท�าไมแม่ให้ฉันเกิดมาเป็นคนขี้กลัวแบบน้ีนะ	นิสัยขี้กลัวท�าให้ฉันไม่มี 
เพ่ือน	แย่ทีส่ดุเลย!	 เดก็คนอืน่พูดคยุกนัสบาย ๆ 	เล่นกนัสนุกสนานทัง้ ๆ  ทีเ่พ่ิงจะ 
รู้จักกันได้แป๊บเดียว...
	 ถ้าใน	1		ปี	ฉันไม่มีเพื่อนสักคนเลย	จะท�ายังไงดี	
	 เลิกเรียนก็ไม่มีเพื่อนเดินกลับบ้านด้วย	เข้าห้องน�้าก็ต้องไปคนเดียว 
กินข้าวคนเดียว	พักกลางวันกอ็ยู่คนเดียว	กลายเป็นคนไม่มี	ใครคบ	  
	 เฮ้อ...พอเรียนจบชั้นประถมก็ต้องเรียนต่อมัธยมต้น	มัธยมปลาย	และ 
มหาวิทยาลัย	ทุกครั้งที่เปิดเทอมใหม่แค่คิดก็เหนื่อยใจ	ไร้เรี่ยวแรงแล้ว	
	 ต่อไปข้างหน้า	ถ้าจะเข้าท�างานในบริษัทก็ต้องมีเพื่อนร่วมงานใหม่ ๆ  
โอ๊ยยย!	
	 แย่ที่สุด	เหมือนทุกอย่างก�าลังจะพังทลายลงมาเลย	สิ่งศักดิ์สิทธ์ิเจ้าคะ 
ช่วยเปลี่ยนนิสัยฉันให้คบกับเพื่อนใหม่ได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะ!	

ของมินมินนะฉันไม่อยาก
อยู่คนเดียวนะ
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นิ่งเฉย
เข้าสังคมไม่เก่ง

ชอบอยู่เงียบ ๆ

ท�างานอดิเรก
คนเดียว

มีสมาธิส
ูง

ชอบเขียนมากกว่าพูด

ชอบคิดมาก

	 นิสัยชอบเก็บตัวของมินมินท�าให้เธอหาเพื่อนใหม่ล�าบาก	
ตรงข้ามกับคนที่มีนิสัยเปิดเผย	ซึ่งจะหาเพื่อนใหม่ได้ง่ายกว่า

ความคิดของคนชอบเก ็บตัวความคิดของคนชอบเก ็บตัว
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	 คนท่ีมีนิสัยเปิดเผยจะมีวิธีแสดงความคิด	ความรู้สึกแตกต่างจากคน
ชอบเก็บตัว	ท�าให้เขาเป็นจุดสนใจได้มากกว่า

เป็นตัวของตัวเอง

แสดง
ความรู้สึก
โดยใช้
ค�าพูด

ใจกว้าง
ชอบเข้า
สังคม กระตือรือร้น

ชอบคบหาผู้คน
และอยากให้ตัวเอง

เป็นที่รู้จัก พูดจาเปิดเผย
ตรงไปตรงมา

ความคิดของคนเปิดเผยความคิดของคนเปิดเผย
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	 เรามีนิสัยชอบเก็บตัวหรือเปิดเผยกันแน่นะ	 เราเป็นคนขี้กลัวมากแค่ไหน
กัน	 ลองท�าแบบทดสอบนี้ดูสิ	แล้วจะพบค�าตอบและทางออกที่ต้องการ

➊	 เห็นด้วยกับความคิดที่ว่า	“การพูดโดยไม่คิดก่อนอาจท�าให้ผู้อื่นเจ็บปวดได้”
➋	 ฉันเคยหิวมาก	แต่ก็ปล่อยให้เพื่อนหยิบขนมชิ้นสุดท้ายกินไปต่อหน้าต่อตา
➌	 ถึงรู้ว่าท�าให้เพื่อนโกรธ	แต่ฉันก็กลบเกลื่อนด้วยการหัวเราะออกมา	
➍	 ฉันเคยร้องเพลง	แต่ไม่มีใครเฮฮาด้วยสักนิด	จึงต้องแอบวางไมค์	
➎	 ถ้าใครกระซิบกระซาบกันด้านหลัง	ฉันจะรู้สึกว่าพวกเขาคุยเรื่องฉันแน ่ๆ
➏	 แม้อาหารที่สั่งไว้จะท�ามาผิด	แต่ฉันก็เลือกที่จะไม่เปลี่ยนและกิน	ไปเงียบ ๆ	
➐	 หลังจากทะเลาะกับแม่	 ถึงแม่จะมาถามว่า	 “ไม่กินข้าวเหรอ”	แต่ฉันจะยอม 
	 ทนหิวและนอนทั้งแบบนั้น
➑	 ถ้าเพื่อนชวนเพื่อนคนอื่นกินขนมแต่ไม่ชวนฉัน	ฉันจะรู้สึกน้อยใจ
➒	 ถ้าเพื่อนโกรธ	ฉันจะกังวลว่าเป็นเพราะตัวเองหรือเปล่า
➓	 ฉันเคยแอบไปเรียนรู้สิ่งที่ก�าลังฮิตอยู่ในหมู่เพื่อน ๆ

ถ้าตอบ “ใช่” ได้ 5 คะแนน ถ้าตอบ “ไม่ใช่” ได้ 0 คะแนน

รู้สึกล�ำบำกเวลำคบเพื่อนใหม่ใช่ไหม

แบบทดสอบระดับความกลัวในใจเรา
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ั้งก็จ�าเป็นต้อง
แสดงความรู้

สึกของตัวเอง

ออกมา	ลองเป
ิดใจหัวเราะให

้กับเรื่องเล็กน้อ
ยดูบ้างนะ

20-35 คะแน
น: ระดับควา

มกลัว 

	 เวลาปกติอาจ
ดูเป็นคนขีก้ลวั

	แต่พอเกิดเรือ่
งใหญ่ขึน้กลบั

จดัการ 

เรือ่งเหล่าน้ันไ
ด้ดจีนคาดไม่ถึ

ง	 แค่ควบคมุ
ความกลวัและ

ความกล้าให้ได้
 

	ทุกอย่างก็เพ
อร์เฟกต์!

15 คะแนนห
รอืน้อยกว่าน้ั

น: ระดบัควา
มกลวั 

	 ถ้ามองในแง่ด
ีคือเป็นคนคิด

น้อย	แต่อาจถู
กมองอีกแง่ห

น่ึงว่า

ไม่ค่อยเอาใจ
ใส่ใคร	 ถึงแม

้จะไม่ตั้งใจแต
่ก็ต้องระวัง	ค

ิดก่อนพูดให้

มากขึ้นนะจ๊ะ

เป็นสาวชิค
ต้องมั่นเข้าไว้! 
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10 ข้อห้าม ถ้าอยากเปลี่ยนนิสัยชอบเก็บตัว!

➊	มัวแต่นั่งคิดถึงข้อเสียของตัวเอง
➋	กังวลเสมอว่าคนอื่นจะมองตัวเองอย่างไร
➌	เมื่อเจอปัญหาจะคิดในแง่ร้ายเสมอ	
➍	คิดว่าคนอื่นนินทาตัวเองอยู่บ่อย ๆ
➎	ไม่มีงานอดิเรกหรือสิ่งที่ชอบ
➏	พึ่งพาหรือคาดหวังกับคนอื่นเสมอ
➐	ถ้าคิดว่าไม่ส�าเร็จแน ่ๆ ก็จะล้มเลิกความตั้งใจ
➑	คิดว่าในโลกนี้ไม่มีใครโชคร้ายเท่าตัวเองอีกแล้ว
➒	ไม่ยอมคบหาเพื่อนหลายคน	จะคบเพื่อนสนิทแค่คนเดียวเท่านั้น	
➓	ไม่มั่นใจในตัวเอง	กลัวไปซะทุกเรื่อง

โยนนิสัยขี้กลัวทิ้งไป มำหำเพื่อนใหม่กันเถอะ

แบบทดสอบระดับความกลัวในใจเรา

	 คนชอบเก็บตวัและคนเปิดเผยต่างก็มข้ีอดข้ีอเสยี	 ไม่จ�าเป็นว่าคนท่ีชอบเก็บตัว 
จะต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนเปิดเผย	แต่ถ้านิสัยของเราท�าให้เกิดปัญหาในการคบ
เพื่อนใหม่เหมือนมินมิน	ก็น่าจะปรับตัวสักหน่อยนะจ๊ะ
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ขั้นตอนที่ 1 คุยกับเพื่อนใกล้ตัว
-	 ท�าความรู้จักเพื่อนที่นั่งข้าง ๆ
-	 ลองเข้าไปคุยกับเพ่ือนที่อยู่คนเดียว	จ�าชื่อของเขาไว ้
	 ด้วยนะ
-	 ลองหาเพื่อนที่มีบ้านอยู่ทางเดียวกันกับเราดูสิ	จะได้	
	 กลับด้วยกัน

ขั้นตอนที่ 2 ลดก�าแพงลงมา
-	 ถ้าเพื่อนลืมของก็ให้เขายืม	ช่วย ๆ กัน	ไม่ต้องหวงนะ
-	 เรียกชื่อเล่นเพื่อนบ่อย ๆ	เขาจะรู้สึกสนิทสนมกับ
	 เรามากขึ้น
-	 ไม่พูดถึงข้อเสียของเพื่อน	และพูดชมเมื่อเพื่อน
	 ท�าดี
-	 ทักทายเพื่อนด้วยสีหน้าสดใสเสมอ

ขั้นตอนที่ 3 สนิทกันให้มากขึ้น 
-	 เตรียมเรื่องสนุก ๆ มาเมาท์
-	มอบของขวัญแทนใจให้เพื่อน
-	คุยไลน์หรือเขียนจดหมายหากัน

เคล็ดลับ 3 ขั้นตอนหำเพื่อนใหม่ได้ง้ำยง่ำย

15


